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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

Link
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ت��ح��وي��ل م��رك��ز ال�����ش��ي��خ اإب��راه��ي��م 
اإل��������ى وق������ف ث���ق���اف���ي خ���ي���ري

كتب أحمد عبداحلميد:

مركز  أمــنــاء  مجلس  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  أعلنت 
الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث تحويل المركز إلى أول وقف ثقافي خيري 
المتعلقة  الخير  أعمال  عموم  على  وقفا  يكون  بحيث  البحرين،  مملكة  في 
االجتماعية  واألدوار  والبحوث  الثقافي  والعمران  والــتــراث  واألدب  بالثقافة 
وتفعيل  وإدامتها،  التراثية  المباني  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  الثقافية، 

األنشطة الثقافية فيها. 
مركز  استمرارية  لضمان  إنــه  الخليج«  »أخبار  مع  خــاص  لقاء  في  قالت 
الشيخ إبراهيم كان ال بد أن يكون للمركز شكل مؤسسي، ألن هذا المركز لم 
رموز  ووثــق مسيرة  ذاكــرة وطــن، وهوية لألماكن،  بل صــار  فرديا  يعد مشروعا 
كانت  بيوت  على  المحافظة  في  وأسهم  الغالي،  الوطن  هــذا  في  وشخصيات 
مهددة بالزوال وتحولت إلى معالم صارت جزءا من هوية البحرين، وال بد أن 

نضمن لها االستدامة. 
وكــشــفــت عــن أن مــجــلــس نــظــار الــوقــف ســـوف يــعــقــد أول لــقــاءاتــه الــيــوم 
وتم  له،  الداعمة  والجهات  المركز  نشاط  طبيعة  يستعرض  وســوف  اإلثنين، 
أنها  إلى  طرح مبادرة الشركاء االستراتيجيين للوقف. وتطرقت الشيخة مي 
الثقافة..  »رهـــان  بعنوان  للمركز  الداعمة  الشركات  مــع  مــؤخــرا  لقاء  نظمت 
شراكة استراتيجية ومشاريع مستقبلية« تم خالله استعراض جميع مشاريع 
مركز الشيخ إبراهيم المنفذة واألحالم المستقبلية التي نواصل العمل على 
حاليا  الهدف  أن  إلى  مشيرة  أحالمنا«،  عن  نتوب  »لن  شعار:  تحت  تحقيقها 
نعمل  مشاريع   3 هناك  فــإن  لذلك  العربية،  البلدان  إلــى  بالمركز  االنــطــالق 
في  وآخر  العربية،  بجمهورية مصر  القديمة  القاهرة  في  أحدها  اآلن،  عليها 

مدينة القدس، والثالث بمدينة تونس. 

ات��ش����االت  م��ن  ُت�ح��ذر  »ال��ش�ح��ة« 
�ش�ع��ارها ت��ش�ت��خ���دم  م���ش��ب��وه���ة 

حذرت وزارة الصحة من اتصاالت هاتفية واتصاالت عبر تطبيق 
الواتس اب تحمل شعارها من أرقام خارج مملكة البحرين، مؤكدة أنها 
معها  التعامل  عدم  إلى  داعية  مشبوهة،  جهات  من  وهمية  اتصاالت 
التعامل  أنه جاٍر  الــوزارة  وعدم تزويدها بأي بيانات شخصية. وبّينت 

مع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صـــــــدر عـــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  الــمــلــك حــمــد 
لسنة   )23( رقــم  ملكي،  أمــر  المعظم،  البالد 
لتطوير  العسكرية  المؤسسة  بإنشاء   ،2022
البحرين،  دفـــاع  قـــوة  فــي  الــحــربــي  التصنيع 

فيما يلي نصه: 
الــــمــــادة األولـــــــى: تــنــشــأ مــؤســســة تسمى 
)الــمــؤســســة الــعــســكــريــة لــتــطــويــر الــتــصــنــيــع 

الحربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.
ــة: تــــهــــدف الـــمـــؤســـســـة  ــيــ ــانــ ــثــ الــــــمــــــادة الــ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــطـــويـــر الـــتـــصـــنـــيـــع الـــحـــربـــي 
إلـــى تــأســيــس وتــنــظــيــم الــنــشــاطــات الــخــاصــة 
البحرين  ــاع  دفـ قـــوة  فــي  الــحــربــي  بالتصنيع 
وتعديل  وتطوير  بتصميم  القيام  يشمل  بما 
ــة بــاســتــخــدام  ــيـ ــنـ األنـــظـــمـــة الـــدفـــاعـــيـــة واألمـ

التكنولوجيا الحديثة.
ــادة الــثــالــثــة: لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة  ــمـ الـ
المصانع  إنــشــاء  الحربي  التصنيع  لتطوير 
الـــخـــاصـــة بـــاألســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والـــعـــتـــاد 
الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة واالتجار 
النشاطات  الترخيص ألي من  فيها، وكذلك 
مملكة  داخـــل  بــذلــك  المتعلقة  االقــتــصــاديــة 

البحرين.
العسكرية  لــلــمــؤســســة  الـــرابـــعـــة:  الـــمـــادة 
بتطوير  الــقــيــام  الــحــربــي  التصنيع  لتطوير 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة مــــن خـــالل 
ــع الـــخـــاصـــة بـــهـــا ســــــواء بـــإدارتـــهـــا  ــاريـ ــشـ ــمـ الـ
شركات  مع  بالمشاركة  أو  المباشر  وإشرافها 
مختلفة داخل أو خارج مملكة البحرين وبما 

يخدم أهدافها وأدوارها.

ــادة الـــخـــامـــســـة: يــــكــــون لــلــمــؤســســة  ــ ــمـ ــ الـ
العسكرية لتطوير التصنيع الحربي ميزانية 
ــوة دفــاع  خــاصــة تــــدرج مــن ضــمــن مــيــزانــيــة قـ

البحرين.
الـــمـــادة الــســادســة: يــصــدر الــقــائــد الــعــام 
ــة والــــــــقــــــــرارات الــــــالزمــــــة لــتــنــظــيــم  ــمــ ــظــ األنــ
الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لــتــطــويــر الــتــصــنــيــع 
من  أنشئت  الــذي  الغرض  وتحقيق  الحربي 
أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين 
وإصــدار  والمدنيين  العسكريين  الموظفين 

األنظمة اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة السابعة: على نائب القائد األعلى 
والــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن تنفيذ 
أمــرنــا هـــذا، ويــعــمــل بــه مــن تــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

كتبت فاطمة املاجد:
 أّكــد زايــد بــن راشــد الزياني 
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة رئيس  وزيـ
ــمــــؤســــســــات  مــــجــــلــــس تـــنـــمـــيـــة الــ
الصغيرة والمتوسطة، أّن مملكة 
الــبــحــريــن تــولــي اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا 
لـــقـــطـــاع الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة مــن خـــالل ترسيخ 
التشريعات  إصـــدار  عبر  دعائمه 
والـــقـــوانـــيـــن الــمــحــفــزة وتــطــويــر 
بيئة  لــتــوفــيــر  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
ــة لــالســتــثــمــار  ــاذبــ اقـــتـــصـــاديـــة جــ
ــفــــرص  ــن الــ ــ ــق الــــمــــزيــــد مــ ــ ــلـ ــ وخـ

النوعية للمواطنين. 
 جـــاء ذلـــك خـــالل الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الـــــذي عـــقـــده الـــوزيـــر 
لـــتـــدشـــيـــن خـــطـــة عـــمـــل مــجــلــس 
تــنــمــيــة الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
 )2.0 )الــمــحــدثــة  والــمــتــوســطــة 

ألعوام )2026-2022(.
 وقال الزياني إّن خطة عمل 
الــمــجــلــس الــمــحــدثــة تــســهــم في 
االقتصادي،  التعافي  خطة  رفــد 
ــادرة، مــنــهــا 7  ــ ــبـ ــ مـ وتــتــضــمــن 27 

للخطة  استكمااًل  تأتي  مبادرات 
-2018( ألعـــــــــوام  الـــتـــأســـيـــســـيـــة 
إلــى  تـــهـــدف  إنـــهـــا  حــيــث   ،)2022
زيادة إسهام المؤسسات الصغيرة 
المحلي  الناتج  في  والمتوسطة 
وزيــــــــادة   ،%45 إلــــــى  اإلجــــمــــالــــي 
الوطنية  الصادرات  في  إسهامها 
إلى 25%، وزيــادة عدد الموظفين 
ــي الـــمـــؤســـســـات  الــبــحــريــنــيــيــن فــ
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة مــن 
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 ،2026 عــام  بحلول  مــوظــف  ألـــَف 
مــن خــالل خمسة محاور  وذلـــك 
ــة أســــاســــيــــة، وهـــي  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
تيسير التمويل، تسهيل الدخول 
ــراءات  إجــ تبسيط  األســـــواق،  فــي 
ــــس األعـــــــــمـــــــــال، تـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــأسـ ــ تـ

المهارات وتعزيز االبتكار.
 وفيما يتعّلق بمحور تيسير 
ــانــــي بــأنــه  ــل، أفــــــاد الــــزيــ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
رئيسية  مــبــادرات   6 على  يشتمل 
تــتــلــخــص فــــي تــيــســيــر خـــدمـــات 

تمويل الصادرات، منصة التمويل 
ــج تـــمـــويـــل  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــــي، بـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
للمؤسسات  الــعــامــة  المشتريات 
الحلول  والمتوسطة،  الصغيرة 
التصنيف  لـــلـــمـــرأة،  الــمــصــرفــيــة 
الصغيرة  للمؤسسات  االئتماني 
والمتوسطة، وصندوق الصناديق 

)الواحة(.

كتب فاضل منسي:

العسيري  إبراهيم  محمد  الدكتور  كشف 
لعلوم  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ة لعلوم الفضاء  الفضاء عن أن الهيئَة الوطنيَّ
انــتــهــت مــن إعــــداد مــســودة الــقــانــون الــوطــنــي 
بحريني  قــانــون  أول  سيكون  والـــذي  للفضاء، 
المستوى  على  الفضاء  قطاع  بتنظيم  ُيعنى 

الــوطــنــي، حــيــث إّنــــه حــالــًيــا قــيــد الــمــراجــعــة، 
الالزمة  الدستورية  اإلجــراءات  كلِّ  اتخاذ  قبل 

إلصداره والمصادقة عليه.
وبـــّيـــن فـــي تـــصـــريـــحـــاٍت خـــاصـــة لــــ»أخـــبـــار 
الخليج« أن مشروَع هذا القانون يأتي تماشًيا 
والمعاهدات  المملكة  وســيــاســات  قوانين  مــع 
والتي  الخارجي  الفضاء  التي تحكم  الدولية 
ــم الــمــتــحــدة،  تــم تــطــويــرهــا تــحــت رعــايــة األمــ

ــانـــون الـــوطـــنـــي لــلــفــضــاء  حــيــث ســيــغــطــي الـــقـ
التي  والمعايير  والمبادئ  واللوائح  القواعد 
بها  الــتــي تضطلع  الــفــضــاء  ــادرات  ــبـ مـ تــحــكــم 
الــمــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلــــك االســـتـــخـــدام اآلمـــن 
واستكشاف  الفضائية  والتطبيقات  للتقنيات 

الفضاء بطريقة سلمية.

أعلن المدعي العام اإليراني علي صالحي صدور الئحة اتهام 
ضد الناشطة السياسية فائزة رفسنجاني. وصدور أمر باعتقالها. 
الراحل  الرئيس اإليراني األسبق  ابنة  وفائزة رفسنجاني هي 
عــلــي أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، وتـــم اتــهــامــهــا بــالــتــحــريــض ضد 

النظام الحاكم في إيران.
وقـــال صــالــحــي فــي تــصــريــحــات صحفية، فــي طــهــران، بشأن 
االتــهــامــات الــمــوجــهــة ضــد فــائــزة هــاشــمــي رفــســنــجــانــي: »لــقــد تم 
إصــــدار الئــحــة االتــهــام والــتــي شملت الــدعــايــة والــتــحــريــض ضد 
ــانـــة الـــمـــقـــدســـات«. وأشـــــار صــالــحــي إلــــى صــــدور أمــر  الــنــظــام وإهـ
استدعاء واعتقال بحق فائزة هاشمي، الفًتا إلى أن »االدعاء العام 

يتابع القضية بشكل مستمر«.
باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن  الماضي،  يونيو  مطلع  وفــي 
فائزة  تصريحات  تــابــع  القضائي  الــنــظــام  أن  اإليـــرانـــي،  الــقــضــاء 

هاشمي وتم رفع شكوى ضدها أمام النيابة العامة اإليرانية.
 وفي أبريل الماضي، قالت فائزة هاشمي رفسنجاني: »إن إزالة 
الــثــوري اإليــرانــي مــن الئحة المنظمات اإلرهــابــيــة لدى  الــحــرس 
الواليات المتحدة األمريكية ليس من مصلحة الشعب اإليراني«.

إلعـــادة  الــوحــيــدة  »الــطــريــقــة  إن  مقابلة صحفية  فــي  وقــالــت 

على  إبقاؤه  هي  العسكرية  ثكناته  إلــى  اإليــرانــي  الثوري  الحرس 
قائمة تلك العقوبات«، مضيفة: »أنا أعارض بشدة رفع العقوبات 

عن الحرس الثوري«.

ال�ش�لطات االإيراني�ة تاأم�ر باعتق�ال فائ�زة رف�ش�نجاني

اإن�شاء الموؤ�ش�ش�ة الع�شكرية لتطوير الت�شنيع الحربي

خطة ا�ش�تراتيجية لتنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة
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} فائزة رفسنجاني.

بحريني  فريق جراحي  نجح 
مــخــتــص مـــن مــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــوأم  حــمــد الــجــامــعــي فـــي فــصــل تـ
ســـيـــامـــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة تــنــزانــيــا 
ــة مـــعـــقـــدة  ــيـ ــلـ ــمـ ــد عـ ــعــ )أنـــــــثـــــــى( بــ
ــات  ــاعــ ســ  8 حـــــوالـــــي  ــرقــــت  ــغــ ــتــ اســ
متواصلة، وبمشاركة 5 مختصين 
األطفال،  وجــراحــة  التخدير،  في 
والـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل، وذلـــــك بــــرئــــاســــة 
ــن كـــوربـــالـــي  ــ ــارتـ ــ ــيــــســــور مـ ــبــــروفــ الــ
اســـــتـــــشـــــاري جــــــراحــــــة األطـــــفـــــال 

بالمستشفى.
وصـــــــــــرح قــــــائــــــد مـــســـتـــشـــفـــى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الـــلـــواء 
بــن عطية  ســلــمــان  الــشــيــخ  طبيب 
إطـــــار  فـــــي  أنـــــــه  خـــلـــيـــفـــة  آل  اهلل 
االتفاقية التي وقعها المستشفى 
ــة تــــشــــايــــلــــد اليـــــف  ــيــ ــعــ ــمــ مـــــــع جــ
الخيرية اإليرلندية، قامت اإلدارة 
حياة  إنــقــاذ  لعملية  باالستجابة 

التوأم وإرسال فريق طبي مختص 
في   Muhimbili مــســتــشــفــى  إلــــى 
تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم 

السيامي.
الطبي  الــفــريــق  كشف  بـــدروه 
السيامي  الــتــوأم  فصل  عملية  أن 
بالرغم  بالنجاح  تكللت  التنزاني 
التي  والتحديات  الصعوبات  مــن 
ــاء عــمــلــيــة  ــنــ تـــمـــت مـــواجـــهـــتـــهـــا أثــ
من  تعتبر  العملية  وأن  الــفــصــل، 
تشارك  بسبب  المعقدة  العمليات 
القفص  الكبد وعظمة  التوأم في 

الصدري.
ــام الــفــريــق الــطــبــي بــوضــع  قــ
العملية،  إلجـــراء  مــدروســة  خطة 
الـــتـــي تـــمـــت عـــلـــى أربــــــع مـــراحـــل، 
بإشراف  التخدير  مرحلة  األولــى 
ــيــــري  الــــــدكــــــتــــــور ظــــــافــــــر الــــخــــضــ
األلــم،  وعــالج  التخدير  استشاري 
ــة مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط  ــيــ ــانــ ــثــ والــ

فصل  عملية  والثالثة  للجراحة، 
الصدري  القفص  وعظمة  الكبد 
ــن  ــارتــ بــــرئــــاســــة الــــبــــروفــــيــــســــور مــ
كــــوربــــالــــي والــــفــــريــــق الـــجـــراحـــي 
الرابعة  والــمــرحــلــة  لــه،  المساعد 

الترميم بقيادة الدكتور  واألخيرة 
عبداهلل فخرو استشاري التجميل 

والترميم.

ق�د  النف�ط  �ش�عر  اأمريك�ي:  بن�ك 
للبرمي�ل 380 دوالرا  اإل�ى  ي�ش�ل 

ر محللو بنك »جيه بي مورغان« األمريكي من أن أسعار النفط  حذَّ
حال دفعت  فــي  وذلـــك  للبرميل؛  دوالرًا   380 إلــى  تصل  قــد  العالمية 
العقوبات األمريكية واألوروبية روسيا إلى خفض إنتاج الخام. ويتوقع 
محللو البنك األمريكي أنَّ خفض اإلمدادات اليومية الروسية بمقدار 
3 ماليين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دوالرًا، في 
حين أن السيناريو األسوأ البالغ 5 ماليين، قد يعني 380 دوالرًا للخام. 
المالي  الموقف  إلــى  بالنظر  األمريكي إنه  البنك  محللو  وقــال 
الخام  النفط  إنتاج  تخفض  أن  يمكنها  روسيا  فــإن  لموسكو،  القوي 
بشكل  باالقتصاد  اإلضــرار  دون  من  برميل  5 ماليين  بمقدار  اليومي 
يمكن  العالم  بقية  إلــى معظم  بالنسبة  ذلــك  أن  إلــى  مفرط، الفتين 
وضوحًا  األكثر  »المخاطرة  أن  إلــى  وأشـــاروا  كارثية.  نتائجه  تكون  أن 
واألكثر ترجيحًا مع تحديد سقف للسعر، هو أن روسيا قد تختار عدم 
تصدير إنتاجها، وبداًل من ذلك تنتقم من خالل خفض الصادرات«.  
ويرى المحللون أنه من المرجح أن الحكومة الروسية يمكن أن تنتقم 

بخفض اإلنتاج كوسيلة إللحاق األذى بالغرب. 
وذكرت وكالة »بلومبيرغ« أن مجموعة السبع الكبرى تبذل جهودًا 
آلة  الروسي، في محاولة منها لتقييد  البترول  مكثفة لتقليص سعر 
أوكرانيا،  على  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  التي يشنها  الحرب 
غير أن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به حكومة موسكو يساعدها 
ل العقوبات وتقليص إنتاجها من البترول بواقع 5 ماليين  على تحمُّ

برميل يوميًا. 

تنزانيا في  �شيامي  تواأم  ف�شل  في  ينجح  حمد  الملك  م�شت�شفى  من  فريق 

} جانب من المؤتمر الصحفي.

} وزير المالية خالل لقائه الوزيرة أماندا ميلنج.

} جاللة الملك.

ص4 أخبار البحرين

االن�ت�ه��اء م��ن م��ش��ودة ال�ق�ان��ون الوط�ن��ي ل�ل�ف��ش�اء

التعاون ت�ع�زي�ز  ال�م�ال�ي�ة:  وزي�ر 
ب�ري�ط�انيا مع  واالقت�شادي  المالي 

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
البحرين  مملكة  بين  الــوطــيــدة  التاريخية  الــعــالقــات  عمق  الــوطــنــي 
راسخة  مرتكزاٍت  من  إليه  تستند  وما  الصديقة،  المتحدة  والمملكة 
عززت التعاون والشراكة االقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيرًا 
المزيد  في خلق  يسهم  بما  الشراكة  هذه  تعزيز  مواصلة  أهمية  إلى 
البلدين  على  بالنماء  تعود  التي  الــواعــدة  االستثمارية  الفرص  من 

والشعبين الصديقين. 
ــرة  ــ ــدا مــيــلــنــج، وزيـ ــانــ ــــس الـــســـيـــدة أمــ ــــدى لـــقـــائـــه أمـ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
والتنمية  الخارجية  وزارة  في  األوســط  والــشــرق  آسيا  لشؤون  الــدولــة 
البحرين،  لمملكة  زيارتها  بمناسبة  المتحدة،  بالمملكة  والكومنولث 
العالقات  به  تحظى  بما  منوهًا  ميلينج،  أماندا  بالسيدة  رحب  حيث 
البلدين من حرٍص واهتمام متبادل لتعزيزها على كل  الثنائية بين 
إلى  واالقتصادي، مشيرًا  المالي  الصعيدين  على  وبخاصة  األصعدة 
أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاوٍن مثمر، والدفع بمسار 
واألهــداف  التطلعات  بما يحقق  أرحــب  آفــاٍق  نحو  الثنائية  العالقات 
اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات  المرجوة. كما جرى خالل 
االهتمام المشترك، وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد 

االقتصاد العالمي.
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ت��ح��وي��ل م��رك��ز ال�����ش��ي��خ اإب��راه��ي��م 
اإل��������ى وق������ف ث���ق���اف���ي خ���ي���ري

كتب أحمد عبداحلميد:

مركز  أمــنــاء  مجلس  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  أعلنت 
الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث تحويل المركز إلى أول وقف ثقافي خيري 
المتعلقة  الخير  أعمال  عموم  على  وقفا  يكون  بحيث  البحرين،  مملكة  في 
االجتماعية  واألدوار  والبحوث  الثقافي  والعمران  والــتــراث  واألدب  بالثقافة 
وتفعيل  وإدامتها،  التراثية  المباني  على  المحافظة  إلى  باإلضافة  الثقافية، 

األنشطة الثقافية فيها. 
مركز  استمرارية  لضمان  إنــه  الخليج«  »أخبار  مع  خــاص  لقاء  في  قالت 
الشيخ إبراهيم كان ال بد أن يكون للمركز شكل مؤسسي، ألن هذا المركز لم 
رموز  ووثــق مسيرة  ذاكــرة وطــن، وهوية لألماكن،  بل صــار  فرديا  يعد مشروعا 
كانت  بيوت  على  المحافظة  في  وأسهم  الغالي،  الوطن  هــذا  في  وشخصيات 
مهددة بالزوال وتحولت إلى معالم صارت جزءا من هوية البحرين، وال بد أن 

نضمن لها االستدامة. 
وكــشــفــت عــن أن مــجــلــس نــظــار الــوقــف ســـوف يــعــقــد أول لــقــاءاتــه الــيــوم 
وتم  له،  الداعمة  والجهات  المركز  نشاط  طبيعة  يستعرض  وســوف  اإلثنين، 
أنها  إلى  طرح مبادرة الشركاء االستراتيجيين للوقف. وتطرقت الشيخة مي 
الثقافة..  »رهـــان  بعنوان  للمركز  الداعمة  الشركات  مــع  مــؤخــرا  لقاء  نظمت 
شراكة استراتيجية ومشاريع مستقبلية« تم خالله استعراض جميع مشاريع 
مركز الشيخ إبراهيم المنفذة واألحالم المستقبلية التي نواصل العمل على 
حاليا  الهدف  أن  إلى  مشيرة  أحالمنا«،  عن  نتوب  »لن  شعار:  تحت  تحقيقها 
نعمل  مشاريع   3 هناك  فــإن  لذلك  العربية،  البلدان  إلــى  بالمركز  االنــطــالق 
في  وآخر  العربية،  بجمهورية مصر  القديمة  القاهرة  في  أحدها  اآلن،  عليها 

مدينة القدس، والثالث بمدينة تونس. 

ات��ش����االت  م��ن  ُت�ح��ذر  »ال��ش�ح��ة« 
�ش�ع��ارها ت��ش�ت��خ���دم  م���ش��ب��وه���ة 

حذرت وزارة الصحة من اتصاالت هاتفية واتصاالت عبر تطبيق 
الواتس اب تحمل شعارها من أرقام خارج مملكة البحرين، مؤكدة أنها 
معها  التعامل  عدم  إلى  داعية  مشبوهة،  جهات  من  وهمية  اتصاالت 
التعامل  أنه جاٍر  الــوزارة  وعدم تزويدها بأي بيانات شخصية. وبّينت 

مع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

صـــــــدر عـــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  الــمــلــك حــمــد 
لسنة   )23( رقــم  ملكي،  أمــر  المعظم،  البالد 
لتطوير  العسكرية  المؤسسة  بإنشاء   ،2022
البحرين،  دفـــاع  قـــوة  فــي  الــحــربــي  التصنيع 

فيما يلي نصه: 
الــــمــــادة األولـــــــى: تــنــشــأ مــؤســســة تسمى 
)الــمــؤســســة الــعــســكــريــة لــتــطــويــر الــتــصــنــيــع 

الحربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.
ــة: تــــهــــدف الـــمـــؤســـســـة  ــيــ ــانــ ــثــ الــــــمــــــادة الــ
الـــعـــســـكـــريـــة لـــتـــطـــويـــر الـــتـــصـــنـــيـــع الـــحـــربـــي 
إلـــى تــأســيــس وتــنــظــيــم الــنــشــاطــات الــخــاصــة 
البحرين  ــاع  دفـ قـــوة  فــي  الــحــربــي  بالتصنيع 
وتعديل  وتطوير  بتصميم  القيام  يشمل  بما 
ــة بــاســتــخــدام  ــيـ ــنـ األنـــظـــمـــة الـــدفـــاعـــيـــة واألمـ

التكنولوجيا الحديثة.
ــادة الــثــالــثــة: لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة  ــمـ الـ
المصانع  إنــشــاء  الحربي  التصنيع  لتطوير 
الـــخـــاصـــة بـــاألســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والـــعـــتـــاد 
الحربي وتصنيع التقنيات الحديثة واالتجار 
النشاطات  الترخيص ألي من  فيها، وكذلك 
مملكة  داخـــل  بــذلــك  المتعلقة  االقــتــصــاديــة 

البحرين.
العسكرية  لــلــمــؤســســة  الـــرابـــعـــة:  الـــمـــادة 
بتطوير  الــقــيــام  الــحــربــي  التصنيع  لتطوير 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة مــــن خـــالل 
ــع الـــخـــاصـــة بـــهـــا ســــــواء بـــإدارتـــهـــا  ــاريـ ــشـ ــمـ الـ
شركات  مع  بالمشاركة  أو  المباشر  وإشرافها 
مختلفة داخل أو خارج مملكة البحرين وبما 

يخدم أهدافها وأدوارها.

ــادة الـــخـــامـــســـة: يــــكــــون لــلــمــؤســســة  ــ ــمـ ــ الـ
العسكرية لتطوير التصنيع الحربي ميزانية 
ــوة دفــاع  خــاصــة تــــدرج مــن ضــمــن مــيــزانــيــة قـ

البحرين.
الـــمـــادة الــســادســة: يــصــدر الــقــائــد الــعــام 
ــة والــــــــقــــــــرارات الــــــالزمــــــة لــتــنــظــيــم  ــمــ ــظــ األنــ
الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة لــتــطــويــر الــتــصــنــيــع 
من  أنشئت  الــذي  الغرض  وتحقيق  الحربي 
أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين 
وإصــدار  والمدنيين  العسكريين  الموظفين 

األنظمة اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة السابعة: على نائب القائد األعلى 
والــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن تنفيذ 
أمــرنــا هـــذا، ويــعــمــل بــه مــن تــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

كتبت فاطمة املاجد:
 أّكــد زايــد بــن راشــد الزياني 
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة رئيس  وزيـ
ــمــــؤســــســــات  مــــجــــلــــس تـــنـــمـــيـــة الــ
الصغيرة والمتوسطة، أّن مملكة 
الــبــحــريــن تــولــي اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا 
لـــقـــطـــاع الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة مــن خـــالل ترسيخ 
التشريعات  إصـــدار  عبر  دعائمه 
والـــقـــوانـــيـــن الــمــحــفــزة وتــطــويــر 
بيئة  لــتــوفــيــر  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
ــة لــالســتــثــمــار  ــاذبــ اقـــتـــصـــاديـــة جــ
ــفــــرص  ــن الــ ــ ــق الــــمــــزيــــد مــ ــ ــلـ ــ وخـ

النوعية للمواطنين. 
 جـــاء ذلـــك خـــالل الــمــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الـــــذي عـــقـــده الـــوزيـــر 
لـــتـــدشـــيـــن خـــطـــة عـــمـــل مــجــلــس 
تــنــمــيــة الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
 )2.0 )الــمــحــدثــة  والــمــتــوســطــة 

ألعوام )2026-2022(.
 وقال الزياني إّن خطة عمل 
الــمــجــلــس الــمــحــدثــة تــســهــم في 
االقتصادي،  التعافي  خطة  رفــد 
ــادرة، مــنــهــا 7  ــ ــبـ ــ مـ وتــتــضــمــن 27 

للخطة  استكمااًل  تأتي  مبادرات 
-2018( ألعـــــــــوام  الـــتـــأســـيـــســـيـــة 
إلــى  تـــهـــدف  إنـــهـــا  حــيــث   ،)2022
زيادة إسهام المؤسسات الصغيرة 
المحلي  الناتج  في  والمتوسطة 
وزيــــــــادة   ،%45 إلــــــى  اإلجــــمــــالــــي 
الوطنية  الصادرات  في  إسهامها 
إلى 25%، وزيــادة عدد الموظفين 
ــي الـــمـــؤســـســـات  الــبــحــريــنــيــيــن فــ
الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة مــن 
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 ،2026 عــام  بحلول  مــوظــف  ألـــَف 
مــن خــالل خمسة محاور  وذلـــك 
ــة أســــاســــيــــة، وهـــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
تيسير التمويل، تسهيل الدخول 
ــراءات  إجــ تبسيط  األســـــواق،  فــي 
ــــس األعـــــــــمـــــــــال، تـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــأسـ ــ تـ

المهارات وتعزيز االبتكار.
 وفيما يتعّلق بمحور تيسير 
ــانــــي بــأنــه  ــل، أفــــــاد الــــزيــ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
رئيسية  مــبــادرات   6 على  يشتمل 
تــتــلــخــص فــــي تــيــســيــر خـــدمـــات 

تمويل الصادرات، منصة التمويل 
ــج تـــمـــويـــل  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــــي، بـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
للمؤسسات  الــعــامــة  المشتريات 
الحلول  والمتوسطة،  الصغيرة 
التصنيف  لـــلـــمـــرأة،  الــمــصــرفــيــة 
الصغيرة  للمؤسسات  االئتماني 
والمتوسطة، وصندوق الصناديق 

)الواحة(.

كتب فاضل منسي:

العسيري  إبراهيم  محمد  الدكتور  كشف 
لعلوم  الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ة لعلوم الفضاء  الفضاء عن أن الهيئَة الوطنيَّ
انــتــهــت مــن إعــــداد مــســودة الــقــانــون الــوطــنــي 
بحريني  قــانــون  أول  سيكون  والـــذي  للفضاء، 
المستوى  على  الفضاء  قطاع  بتنظيم  ُيعنى 

الــوطــنــي، حــيــث إّنــــه حــالــًيــا قــيــد الــمــراجــعــة، 
الالزمة  الدستورية  اإلجــراءات  كلِّ  اتخاذ  قبل 

إلصداره والمصادقة عليه.
وبـــّيـــن فـــي تـــصـــريـــحـــاٍت خـــاصـــة لــــ»أخـــبـــار 
الخليج« أن مشروَع هذا القانون يأتي تماشًيا 
والمعاهدات  المملكة  وســيــاســات  قوانين  مــع 
والتي  الخارجي  الفضاء  التي تحكم  الدولية 
ــم الــمــتــحــدة،  تــم تــطــويــرهــا تــحــت رعــايــة األمــ

ــانـــون الـــوطـــنـــي لــلــفــضــاء  حــيــث ســيــغــطــي الـــقـ
التي  والمعايير  والمبادئ  واللوائح  القواعد 
بها  الــتــي تضطلع  الــفــضــاء  ــادرات  ــبـ مـ تــحــكــم 
الــمــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلــــك االســـتـــخـــدام اآلمـــن 
واستكشاف  الفضائية  والتطبيقات  للتقنيات 

الفضاء بطريقة سلمية.

أعلن المدعي العام اإليراني علي صالحي صدور الئحة اتهام 
ضد الناشطة السياسية فائزة رفسنجاني. وصدور أمر باعتقالها. 
الراحل  الرئيس اإليراني األسبق  ابنة  وفائزة رفسنجاني هي 
عــلــي أكــبــر هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، وتـــم اتــهــامــهــا بــالــتــحــريــض ضد 

النظام الحاكم في إيران.
وقـــال صــالــحــي فــي تــصــريــحــات صحفية، فــي طــهــران، بشأن 
االتــهــامــات الــمــوجــهــة ضــد فــائــزة هــاشــمــي رفــســنــجــانــي: »لــقــد تم 
إصــــدار الئــحــة االتــهــام والــتــي شملت الــدعــايــة والــتــحــريــض ضد 
ــانـــة الـــمـــقـــدســـات«. وأشـــــار صــالــحــي إلــــى صــــدور أمــر  الــنــظــام وإهـ
استدعاء واعتقال بحق فائزة هاشمي، الفًتا إلى أن »االدعاء العام 

يتابع القضية بشكل مستمر«.
باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن  الماضي،  يونيو  مطلع  وفــي 
فائزة  تصريحات  تــابــع  القضائي  الــنــظــام  أن  اإليـــرانـــي،  الــقــضــاء 

هاشمي وتم رفع شكوى ضدها أمام النيابة العامة اإليرانية.
 وفي أبريل الماضي، قالت فائزة هاشمي رفسنجاني: »إن إزالة 
الــثــوري اإليــرانــي مــن الئحة المنظمات اإلرهــابــيــة لدى  الــحــرس 
الواليات المتحدة األمريكية ليس من مصلحة الشعب اإليراني«.
إلعـــادة  الــوحــيــدة  »الــطــريــقــة  إن  مقابلة صحفية  فــي  وقــالــت 

على  إبقاؤه  هي  العسكرية  ثكناته  إلــى  اإليــرانــي  الثوري  الحرس 
قائمة تلك العقوبات«، مضيفة: »أنا أعارض بشدة رفع العقوبات 

عن الحرس الثوري«.

ال�ش�لطات االإيراني�ة تاأم�ر باعتق�ال فائ�زة رف�ش�نجاني

اإن�شاء الموؤ�ش�ش�ة الع�شكرية لتطوير الت�شنيع الحربي

خطة ا�ش�تراتيجية لتنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة
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} فائزة رفسنجاني.

بحريني  فريق جراحي  نجح 
مــخــتــص مـــن مــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــوأم  حــمــد الــجــامــعــي فـــي فــصــل تـ
ســـيـــامـــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة تــنــزانــيــا 
ــة مـــعـــقـــدة  ــيـ ــلـ ــمـ ــد عـ ــعــ )أنـــــــثـــــــى( بــ
ــات  ــاعــ ســ  8 حـــــوالـــــي  ــرقــــت  ــغــ ــتــ اســ
متواصلة، وبمشاركة 5 مختصين 
األطفال،  وجــراحــة  التخدير،  في 
والـــــتـــــجـــــمـــــيـــــل، وذلـــــك بــــرئــــاســــة 
ــن كـــوربـــالـــي  ــ ــارتـ ــ ــيــــســــور مـ ــبــــروفــ الــ
اســـــتـــــشـــــاري جــــــراحــــــة األطـــــفـــــال 

بالمستشفى.
وصـــــــــــرح قــــــائــــــد مـــســـتـــشـــفـــى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي الـــلـــواء 
بــن عطية  ســلــمــان  الــشــيــخ  طبيب 
إطـــــار  فـــــي  أنـــــــه  خـــلـــيـــفـــة  آل  اهلل 
االتفاقية التي وقعها المستشفى 
ــة تــــشــــايــــلــــد اليـــــف  ــيــ ــعــ ــمــ مـــــــع جــ
الخيرية اإليرلندية، قامت اإلدارة 
حياة  إنــقــاذ  لعملية  باالستجابة 

التوأم وإرسال فريق طبي مختص 
في   Muhimbili مــســتــشــفــى  إلــــى 
تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم 

السيامي.
الطبي  الــفــريــق  كشف  بـــدروه 
السيامي  الــتــوأم  فصل  عملية  أن 
بالرغم  بالنجاح  تكللت  التنزاني 
التي  والتحديات  الصعوبات  مــن 
ــاء عــمــلــيــة  ــنــ تـــمـــت مـــواجـــهـــتـــهـــا أثــ
من  تعتبر  العملية  وأن  الــفــصــل، 
تشارك  بسبب  المعقدة  العمليات 
القفص  الكبد وعظمة  التوأم في 

الصدري.
ــام الــفــريــق الــطــبــي بــوضــع  قــ
العملية،  إلجـــراء  مــدروســة  خطة 
الـــتـــي تـــمـــت عـــلـــى أربــــــع مـــراحـــل، 
بإشراف  التخدير  مرحلة  األولــى 
ــيــــري  الــــــدكــــــتــــــور ظــــــافــــــر الــــخــــضــ
األلــم،  وعــالج  التخدير  استشاري 
ــة مـــرحـــلـــة الــتــخــطــيــط  ــيــ ــانــ ــثــ والــ

فصل  عملية  والثالثة  للجراحة، 
الصدري  القفص  وعظمة  الكبد 
ــن  ــارتــ بــــرئــــاســــة الــــبــــروفــــيــــســــور مــ
كــــوربــــالــــي والــــفــــريــــق الـــجـــراحـــي 
الرابعة  والــمــرحــلــة  لــه،  المساعد 

الترميم بقيادة الدكتور  واألخيرة 
عبداهلل فخرو استشاري التجميل 

والترميم.

ق�د  النف�ط  �ش�عر  اأمريك�ي:  بن�ك 
للبرمي�ل 380 دوالرا  اإل�ى  ي�ش�ل 

ر محللو بنك »جيه بي مورغان« األمريكي من أن أسعار النفط  حذَّ
حال دفعت  فــي  وذلـــك  للبرميل؛  دوالرًا   380 إلــى  تصل  قــد  العالمية 
العقوبات األمريكية واألوروبية روسيا إلى خفض إنتاج الخام. ويتوقع 
محللو البنك األمريكي أنَّ خفض اإلمدادات اليومية الروسية بمقدار 
3 ماليين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دوالرًا، في 
حين أن السيناريو األسوأ البالغ 5 ماليين، قد يعني 380 دوالرًا للخام. 
المالي  الموقف  إلــى  بالنظر  األمريكي إنه  البنك  محللو  وقــال 
الخام  النفط  إنتاج  تخفض  أن  يمكنها  روسيا  فــإن  لموسكو،  القوي 
بشكل  باالقتصاد  اإلضــرار  دون  من  برميل  5 ماليين  بمقدار  اليومي 
يمكن  العالم  بقية  إلــى معظم  بالنسبة  ذلــك  أن  إلــى  مفرط، الفتين 
وضوحًا  األكثر  »المخاطرة  أن  إلــى  وأشـــاروا  كارثية.  نتائجه  تكون  أن 
واألكثر ترجيحًا مع تحديد سقف للسعر، هو أن روسيا قد تختار عدم 
تصدير إنتاجها، وبداًل من ذلك تنتقم من خالل خفض الصادرات«.  
ويرى المحللون أنه من المرجح أن الحكومة الروسية يمكن أن تنتقم 

بخفض اإلنتاج كوسيلة إللحاق األذى بالغرب. 
وذكرت وكالة »بلومبيرغ« أن مجموعة السبع الكبرى تبذل جهودًا 
آلة  الروسي، في محاولة منها لتقييد  البترول  مكثفة لتقليص سعر 
أوكرانيا،  على  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  التي يشنها  الحرب 
غير أن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به حكومة موسكو يساعدها 
ل العقوبات وتقليص إنتاجها من البترول بواقع 5 ماليين  على تحمُّ

برميل يوميًا. 

تنزانيا في  �شيامي  تواأم  ف�شل  في  ينجح  حمد  الملك  م�شت�شفى  من  فريق 

} جانب من المؤتمر الصحفي.

} وزير المالية خالل لقائه الوزيرة أماندا ميلنج.

} جاللة الملك.

ص4 أخبار البحرين

االن�ت�ه��اء م��ن م��ش��ودة ال�ق�ان��ون الوط�ن��ي ل�ل�ف��ش�اء

التعاون ت�ع�زي�ز  ال�م�ال�ي�ة:  وزي�ر 
ب�ري�ط�انيا مع  واالقت�شادي  المالي 

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
البحرين  مملكة  بين  الــوطــيــدة  التاريخية  الــعــالقــات  عمق  الــوطــنــي 
راسخة  مرتكزاٍت  من  إليه  تستند  وما  الصديقة،  المتحدة  والمملكة 
عززت التعاون والشراكة االقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيرًا 
المزيد  في خلق  يسهم  بما  الشراكة  هذه  تعزيز  مواصلة  أهمية  إلى 
البلدين  على  بالنماء  تعود  التي  الــواعــدة  االستثمارية  الفرص  من 

والشعبين الصديقين. 
ــرة  ــ ــدا مــيــلــنــج، وزيـ ــانــ ــــس الـــســـيـــدة أمــ ــــدى لـــقـــائـــه أمـ ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
والتنمية  الخارجية  وزارة  في  األوســط  والــشــرق  آسيا  لشؤون  الــدولــة 
البحرين،  لمملكة  زيارتها  بمناسبة  المتحدة،  بالمملكة  والكومنولث 
العالقات  به  تحظى  بما  منوهًا  ميلينج،  أماندا  بالسيدة  رحب  حيث 
البلدين من حرٍص واهتمام متبادل لتعزيزها على كل  الثنائية بين 
إلى  واالقتصادي، مشيرًا  المالي  الصعيدين  على  وبخاصة  األصعدة 
أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاوٍن مثمر، والدفع بمسار 
واألهــداف  التطلعات  بما يحقق  أرحــب  آفــاٍق  نحو  الثنائية  العالقات 
اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات  المرجوة. كما جرى خالل 
االهتمام المشترك، وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد 

االقتصاد العالمي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16173/pdf/1-Supplime/16173.pdf?fixed7257
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301037
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301041
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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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الشورى  مجلسي  رئيسا  أكــد 
السلطة  حققته  مــا  أن  والـــنـــواب 
الــتــشــريــعــيــة مـــن إنـــجـــازات خــال 
الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، 
ــرة لـــلـــدعـــم الـــامـــحـــدود  ــمـ يـــعـــد ثـ
الــذي حظيت به من لدن حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
ــــال الـــتـــعـــاون  ــــن خـ الـــمـــعـــظـــم، ومـ
والمتابعة التي قدمتها الحكومة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
السياق  ذات  الــوزراء، مثمنين في 
ــبـــيـــرة الــــتــــي بــذلــهــا  الـــجـــهـــود الـــكـ
والنواب  الشورى  أعضاء مجلسي 
ومــســاعــيــهــم الــمــخــلــصــة لــخــدمــة 

الوطن والمواطنين.
جــــــاء ذلــــــك لــــــدى اســـتـــقـــبـــال 
عــلــي بـــن صـــالـــح الــصــالــح رئــيــس 
صباح  بمكتبه  الـــشـــورى  مــجــلــس 
أمــــــــس )األحـــــــــــــــد(، فــــــوزيــــــة بــنــت 
ــة مــجــلــس  ــسـ ــيـ ــل رئـ ــنــ عــــبــــداهلل زيــ
النواب، حيث ّبين أهمية استمرار 
المسيرة الديمقراطية في مملكة 
تطويرها  على  والعمل  البحرين، 
ــادة  ــيـ ــقـ ــا يــــواكــــب تـــطـــلـــعـــات الـ ــمـ بـ
الحكيمة وشعب مملكة البحرين 
الكريم، مستعرضين ما تم إنجازه 
بــشــأن مــبــنــى الــمــجــلــس الــوطــنــي 
الـــــجـــــديـــــد، إضــــــافــــــة إلــــــــى بــحــث 
الترتيبات واالستعدادات الخاصة 

بــاســتــقــبــال الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
القادم، حيث تم توجيه األمانتين 
الـــعـــامـــتـــيـــن لــمــجــلــســي الــــشــــورى 
والنواب للتعاون بشأن ذلك، وفي 
هذا اإلطار تم التأكيد على أهمية 
التكامل بين األمانتين العامتين 
فيما  والــنــواب  الــشــورى  لمجلسي 
يتعلق بالهياكل اإلدارية والمالية، 
ــول فـــيـــهـــا إلـــى  ــ ــوصـ ــ والــــتــــي تــــم الـ
مراحل متقدمة من التوافق على 

كافة التفاصيل المعنية بذلك.
ــم بــحــث  ــ ــاء تــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــال الـ

التنظيمية  ــور  ــ واألمــ الــتــرتــيــبــات 
ــان الســـتـــضـــافـــة  ــجــ ــلــ ــيـــل الــ ــكـ وتـــشـ
اجتماع  ألعمال  البحرين  مملكة 
 146 الــدولــي  البرلماني  االتــحــاد 
ــارس من  الــمــقــرر إقــامــتــه شــهــر مــ
التأكيد  تــم  حيث  المقبل،  الــعــام 
ــذا الــتــجــمــع  ــ ــلـــى مــــا يــمــثــلــه هــ عـ
وشهادة  بالغة  أهمية  من  الدولي 
دولـــيـــة كــبــيــرة مـــن قــبــل االتـــحـــاد 
ــًرا لــمــا  الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي نــــظــ
تتميز به مملكة البحرين بفضل 
النهج اإلصاحي الشامل لحضرة 

صاحب الجالة الملك المعظم.
ــلـــســـي  ــا مـــجـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وبـــــــيـــــــن رئــ
مواصلة  والنواب ضرورة  الشورى 
المجلسين،  بين  القائم  التعاون 
نــحــو تحقيق  الــعــمــل  يـــعـــزز  بــمــا 
األهـــــــداف الــمــشــتــركــة، ومــتــابــعــة 
خال  التشريعية  السلطة  عمل 
الـــقـــادمـــة، خـــاصـــة فيما  الـــفـــتـــرة 
يــتــعــلــق بــتــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 
ــود  ــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، ومــــشــــاركــــة وفـ
السلطة التشريعية في المحافل 

اإلقليمية والدولية.

لــلــحــرف إلطــاق  الــجــســرة  مــركــز  يستعد 
ــي مــجــاالت  ــن الــــــورش الــتــدريــبــيــة فـ حـــزمـــة مـ
الــحــرف والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة خـــال شهر 

يوليو.
ورش  عــلــى  الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج  ويشتمل 
بالصناعات  االرتقاء  إلى  تهدف  عمل متنوعة 
الــتــقــلــيــديــة والــــحــــرف الـــيـــدويـــة فــــي مــمــلــكــة 
البحرين. ويشتمل البرنامج التدريبي للمركز 
خال الشهر القادم على: ورشة صناعة الشموع، 
ورشة أساسيات تشكيل الطين بالعجلة، ورشة 
صناعة نماذج السفن الخشبية، ورشة صناعة 
ــة فــن الــخــط الــعــربــي،  الــدمــي الــشــعــبــيــة، ورشــ
ورشـــة أســاســيــات الــخــزف، ورشـــة الــفــوتــوشــوب، 
فن  ورشــة  للمبتدئين،  اليدوي  التطريز  ورشــة 

تشكيل النحاس. 
ورشــات  أولــى  التدريبي  البرنامج  واستهل 
استضاف  حــيــث  الـــجـــاري،  يــولــيــو  فـــي 3  عمله 
ــوع الــمــعــطــرة  ــمـ ــشـ ــز ورشــــــة صـــنـــاعـــة الـ ــركـ ــمـ الـ
لتدريب المشاركين على مزج الزيوت العطرية 
هذه  وتتزامن  مختلفة،  بروائح  شموع  إلنتاج 
الــورشــة مــع إقــامــة ورشــتــي أســاســيــات الــخــزف 
وورشة الفوتوشوب التي تقام خال الفترة من 
3 حتى 5 يوليو 2022، وتحتوي ورشة أساسيات 

الخزف على معلومات حول طرق التعامل مع 
وكيفية  الخزف  لصناعة  المستخدمة  المواد 
اللمسات  إضافة  مع  الخزفية  األوانــي  تشكيل 
الفوتوشوب  ورشــة  تقدم  فيما  عليها  النهائية 
ــرق تــصــمــيــم األعـــمـــال الــفــنــيــة بــاســتــخــدام  طــ
ــافــــة إلـــــى إنـــشـــاء  بـــرنـــامـــج فــــوتــــوشــــوب بــــاإلضــ
تــصــمــيــمــات لــصــفــحــات الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة 
والتعديل  فنّية  واألعــمــال  الــرســومــات  وكــذلــك 

على الفيديو. 
ويــخــصــص مــركــز الــجــســرة لــلــحــرف أيـــام 
أيــام  تــوافــق  السبت طـــوال شهر يــولــيــو، والــتــي 
مختلفة  عــمــل  ورش  أربـــع  لعقد   30،23،16،9
ــات تــشــكــيــل الــطــيــن  ــيـ ــاسـ ــة أسـ ــ كـــالـــتـــالـــي: ورشــ
ــاذج الــســفــن  ــ ــمـ ــ ــلـــة، ورشــــــــة صـــنـــاعـــة نـ ــعـــجـ ــالـ بـ
الخشبية، ورشة صناعة الدمي الشعبية وورشة 
فـــن الــخــط الـــعـــربـــي. وتـــركـــز ورشــــة أســاســيــات 
الــطــيــن بــالــعــجــلــة عــلــى تــعــلــيــم مـــهـــارات صنع 
بدء من عجنه  الطين،  بمادة  الفنية  األعمال 
الفخار  باستخدام عجلة  تشكيله  ثم  وتهيئته 
بــالــخــزف.  الــخــاصــة  بـــاأللـــوان  تلوينه  وأخـــيـــرًا 
وتــتــنــوع مــحــاور ورشـــة صــنــاعــة نــمــاذج السفن 
الخشب  أنــواع  على  التعرف  بين  ما  الخشبية 
وطرق قطعه وتنعيمه إلى جانب مهارة تقطيع 

ملحقات السفينة بالمنشار الدائري. 
ــة الــــدمــــى الــشــعــبــيــة  ــاعـ ــنـ وفــــــي ورشـــــــة صـ
التفصيل  أساسيات  على  المشاركون  يتعرف 
والــتــخــطــيــط واخـــتـــيـــار الـــخـــامـــات الــمــنــاســبــة 
ــى بــــاإلضــــافــــة إلــــــى صــنــاعــة  ــ ــدمـ ــ لـــصـــنـــاعـــة الـ
عليها،  النهائية  اللمسات  وإضــافــة  مابسها 
العربي مقدمة  الخط  فن  ورشــة  تتناول  فيما 
عــن تــاريــخ الــخــط الــعــربــي وأنـــــواع الــخــطــوط 
أهمية  إلــى  باإلضافة  المستخدمة  الرئيسية 
هـــذا الــفــن. ويــخــتــتــم مــركــز الــجــســرة للحرف 
ورشتي  مــع  يوليو  لشهر  الــتــدريــبــي  برنامجه 
األيــام  في  للمبتدئين  الــيــدوي  التطريز  عمل 
20،19،18 يوليو وورشة فن تشكيل النحاس في 

19 و20 يوليو. 
ويــعــتــزم مــركــز الــجــســرة لــلــحــرف تدشين 
البرنامج المخصص لعطلة الصيف والموجه 
لــفــئــة األطـــفـــال والــنــاشــئــة مـــن عــمــر 7 حتى 
الــصــغــيــر« المقرر  »الــحــرفــي  بــعــنــوان  12 عــامــًا 
إقــامــتــه خــال الــفــتــرة مــن 4 وحــتــى 27 يوليو 
القادم، ويتضمن برنامجه ورش عمل متنوعة 
وهـــي: ورشـــة ســـف الـــخـــوص، ورشـــة الــصــنــاديــق 
الــمــبــيــتــة، ورشـــة الــنــقــش عــلــى الــجــبــس، ورشــة 

تشكيل الطين. 

يشارك أستاذ الموارد المائية 
بجامعة  العليا  الــدراســات  بكلية 
الدكتور  األستاذ  العربي  الخليج 
ــي الـــحـــوار  ــاري فـ ــ ولـــيـــد خــلــيــل زبــ
اإلقـــلـــيـــمـــي الـــثـــانـــي بـــيـــن الــعــلــوم 
والسياسات حول إعادة استخدام 
المعالجة  الصحي  الصرف  مياه 
فــي الــوطــن الــعــربــي الـــذي يعقد 
الفترة ما بين 5 و6 يوليو  خال 
الــجــاري فــي الــقــاهــرة بــدعــوة من 
الــمــوارد  إلدارة  العالمي  المعهد 
المائية ومجلس الموارد المائية 

بالقاهرة.
يــعــقــد الـــحـــوار تــحــت عــنــوان 
ــلـــول الــمــبــتــكــرة وإجـــــــراءات  »الـــحـ
المياه  السياسة إلعادة استخدام 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
وشـــمـــال إفــريــقــيــا«، ويـــهـــدف إلــى 
اســتــعــراض الــتــقــدم الــمــحــرز في 

الحلول القابلة للتنفيذ التي تم 
الــحــوار األول )دبــي  طــرحــهــا فــي 
واستعراض   ،)2021 سبتمبر  فــي 
قصص النجاح الوطنية وكيف تم 
الرئيسية  الــعــوائــق  على  التغلب 
إلعادة استخدام المياه ومناقشة 

تكرارها وتوسيع نطاقها.
وأشار الدكتور وليد زباري إلى 
أنه بالرغم من الفوائد المحتملة 
ــادة اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف  ــ إلعـ
الـــصـــحـــي الــمــعــالــجــة فــــي تــلــبــيــة 
المياه في المنطقة  الطلب على 
العربية، ما زالت إعادة استخدام 
المعالجة  الصحي  الصرف  مياه 
ــــرص  ــفـ ــ ــة مـــــــن الـ ــقــ ــنــــطــ ــمــ فـــــــي الــ
اقتصاديا تحت  العالية  الضائعة 
السائدة  المائية  الــنــدرة  ظـــروف 
في المنطقة، وأنه بحسب تقرير 
البنك الدولي األخير فإنه ال يتم 

إعادة استخدام أكثر 82% من هذه 
المياه في المنطقة. 

ــادة  إعـ »إن  بــالــقــول:  وأضــــاف 
ــتــــخــــدام هـــــذه الـــمـــيـــاه يــعــتــبــر  اســ
إلــى  ويــــؤدي  أمــــرًا مــعــقــدًا نسبيا، 
فــرص ومخاطر على حــد ســواء. 
فمن جهة واحــدة، يمكن أن توفر 
مستمًرا  تدفًقا  المعالجة  المياه 
لـــلـــمـــيـــاه والـــمـــغـــذيـــات لـــلـــزراعـــة، 
لــدعــم األمــــن الــغــذائــي والــبــيــئــة. 
ولــكــن مــن جــهــة أخـــرى يمكن أن 
آثــاًرا  أيــًضــا  المياه  هــذه  يصاحب 
ســلــبــيــة عــلــى الــمــجــتــمــعــات الــتــي 
ــورد وكــذلــك  ــمــ تــســتــخــدم هــــذا الــ
إذا  الداعمة  البيئية  النظم  على 
ــا بــشــكــل صحيح.  ــهـ لــم تــتــم إدارتـ
ويــكــمــن الـــتـــحـــدي األكـــبـــر الـــذي 
يــواجــهــه صــانــعــو الــســيــاســات في 
الــحــاضــر هـــو فـــي كيفية  الـــوقـــت 

تــقــلــيــل اآلثــــــار الــســلــبــيــة إلعــــادة 
الصحي،  الصرف  مياه  استخدام 
مـــع الــحــصــول فـــي نــفــس الــوقــت 
الفوائد من  أقصى قدر من  على 

هذا المورد غير التقليدي«.

نـــظـــمـــت جــمــعــيــة الـــخـــالـــديـــة الــشــبــابــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة حــلــول الـــجـــودة ملتقى 
للدكتور  بورشة  الخامس  التدريبي  الخالدية 
ــة الــــذكــــاء  ــوعـ ــمـ ــجـ جــــاســــم حــــاجــــي رئــــيــــس مـ
المستقبلية  )الــمــهــن  بــعــنــوان  االصــطــنــاعــي 
ــــك عبر  والــمــســاهــمــات الــشــبــابــيــة فــيــهــا(، وذلـ

برنامج زوم.
وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء قــدمــت الــســيــدة نــدى 
جاسم رئيسة لجنة البرامج والفعاليات كلمة 

وافتتحت  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة  ترحيبية 
بها الملتقى التدريبي الخامس.

وبـــعـــد ذلـــــك انـــطـــلـــق الــمــلــتــقــى بــمــحــاور 
الذكاء  تجعل  التي  الخوارزميات  البرمجيات 
ــبــــدو وكـــأنـــهـــا تــمــتــلــك عــقــا  االصـــطـــنـــاعـــي تــ
بأنماطه  البشرية  العقلية  الــقــدرات  ُيــحــاكــي 
اآللــة  تــلــك  يجعل  فــهــو  وبــالــتــالــي  المختلفة، 
تتصرف وكأنها مثل اإلنسان العاقل أو الممّيز 
وأهم  االصطناعي،  الذكاء  أبحاث  باستخدام 

التشغيل  هــي  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات 
الدردشة  روبوتات  الروبوتية،  للعمليات  اآللــي 

المساعد االفتراضي الرؤية الحاسوبية.
ــة أكــــدت الــســيــدة نــدى  ــورشـ وفـــي نــهــايــة الـ
في  والفعاليات  البرامج  لجنة  رئيسة  جاسم 
كبيرا  اهــتــمــامــا  القـــى  الملتقى  أن  الجمعية 
الذكاء  يعد  حيث  البحرين  مملكة  شباب  من 
الحساب  ومستقبل  العصر  حديث  الصناعي 

القادم.

رئي�ش���ا مجل�ش���ي �ل�ش����رى و�لن�����ب ي�ؤك���د�ن �أهمية
�لديمقر�طية و�لعمل على تط�يرها �لم�شيرة  ��شتمر�ر 

} رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيسة مجلس النواب.

مركز �لج�شرة ينظم ور�شا تدريبية في مجاالت �لحرف و�ل�شناعات �لتقليدية

ج���ام���ع���ة �ل��خ��ل��ي��ج ت�������ش���ارك ف����ي �ل����ح������ر �الإق��ل��ي��م��ي
�لمعالج���ة  �ل�شح���ي  �ل�ش���رف  مي���اه  ��ش���تخد�م  �إع���ادة  ح����ل 

} د. وليد زباري.

»�لخالدي���ة« ت�ش���ت�شيف محا�ش���رة �لمه���ن �لم�ش���تقبلية

محمد  الـــدكـــتـــور  اجــتــمــع 
ــن أحــــمــــد الـــمـــديـــر  ــ ــارك بـ ــ ــبـ ــ مـ
بــوزارة  الــمــدارس  العام لشؤون 
بــالــقــيــادات  والتعليم  الــتــربــيــة 
التعليمية بمدرسة جدحفص 
للبنين  الــصــنــاعــيــة  الــثــانــويــة 
بـــــرئـــــاســـــة األســــــــتــــــــاذ مــــوســــى 
ــم مــــرهــــون الــعــجــمــي  ــيــ ــراهــ إبــ
ــور  مــــديــــر الـــــمـــــدرســـــة، وحــــضــ
ــن  ــديــ ــاعــ ــســ ــمــ الـــــمـــــديـــــريـــــن الــ
عبدالحسين  ــارف  عــ األســـتـــاذ 
ــاذ هــانــي  ــ ــتـ ــ ــافــــي، واألسـ ــكــ اإلســ
عـــبـــداهلل الــحــايــكــي، واألســـتـــاذ 

محمد هارون خليفات.
وقـــد أثــنــى الــمــديــر الــعــام 
الــمــدارس على جهود  لــشــؤون 
وتسيير  متابعة  فــي  المدرسة 
الـــيـــوم الــــدراســــي خــــال الــعــام 
من  كجزء  المنصرم  الــدراســي 
الــفــريــق الــتــعــلــيــمــي الــخــاضــع 
العامة  اإلدارة  وإشراف  لرقابة 
ــدارس، كــمــا بحث  ــمـ لــشــؤون الـ

خطة  الــمــدرســيــة  اإلدارة  مـــع 
ــة لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــانـــب  ــمــــدرســ الــ
السلوكي واالجتماعي وتطوير 
آليات الشراكة المجتمعية مع 
ــور. كما  ــ ــيـــاء األمـ الــطــلــبــة وأولـ
نــاقــش الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون 
وتأثيرات  انعكاسات  المدارس 
الـــــجـــــائـــــحـــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
ــع الــمــجــتــمــعــات  ــتــــواصــــل مــ الــ

المدرسية وسبل عاج ذلك.
وقـــــد تـــقـــدمـــت الـــقـــيـــادات 
التعليمية بمدرسة جدحفص 
للبنين  الــصــنــاعــيــة  الــثــانــويــة 
كما  ومقترحاتها،  بمرئياتها 
تـــم تــكــلــيــف مـــديـــر الــعــمــلــيــات 
األولـــى  للمنطقة  التعليمية 
ــور عــلــي ســلــمــان زهــيــر  ــتـ ــدكـ الـ

بمتابعة التنفيذ.

األستاذة  االجتماع  حضر 
ــة  ــوظـ ــونـ ــبـ ــيـــســـى الـ لـــطـــيـــفـــة عـ
الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــتــعــلــيــم، 
والــــمــــهــــنــــدس هـــيـــثـــم عــيــســى 
الـــســـهـــلـــي الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
للخدمات المساندة، والشيخة 
لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة 
إدارة  مـــديـــر  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم 

التقييم واألداء.

اســتــقــبــل وزيـــــر الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
أســـامـــة بـــن أحـــمـــد خــلــف الـــعـــصـــفـــور، أمــس 
بمكتبه، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــشــيــخ عــلــي بـــن عبد 

الرحمن آل خليفة. 
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء، أعــــرب الــســفــيــر عن 
خـــالـــص تــهــانــيــه لـــلـــوزيـــر الــعــصــفــور بــالــثــقــة 
لـــدن حــضــرة صاحب  مــن  الــســامــيــة  الملكية 
آل خليفة،  بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
ملك الباد المعظم، وتعيينه وزيرًا للتنمية 
االجتماعية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد 

في خدمة الوطن.
ومـــن جــانــبــه، نـــوه الــعــصــفــور بــالــعــاقــات 
األخـــويـــة الــتــاريــخــيــة الــراســخــة الــتــي تربط 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، مــســتــعــرضــًا عـــددا من 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، معربًا 
التعاون  فــرص  مــن  مــزيــد  نحو  التطلع  عــن 

البلدين  بما يدعم مصالح  الخبرات  وتبادل 
التنمية  مجاالت  في  وشعبيهما  الشقيقين 

والرعاية والحماية والتأهيل االجتماعي.
وزارة  بجهود  السفير  أشـــاد  جــانــبــه،  مــن 
التنمية االجتماعية في االرتقاء بالخدمات 

االجتماعية المقدمة للمواطنين في مملكة 
الــبــحــريــن، مـــؤكـــدًا الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 
البلدين  التعاون بين  الجهود لتعزيز أواصر 
الشقيقين، وذلك ترسيخًا لما يجمعهما من 

عاقات أخوية وتاريخية مميزة. 

وزير �لتنمية �الجتماعية ي�شتقبل �شفير �لبحرين لدى �ل�شع�دية

�ل��م��دي��ر �ل���ع���ام ل�����ش���ؤون �ل���م���د�ر����س ي��ج��ت��م��ع ب��ال��ق��ي��ادة 
للبنين �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  ج��دح��ف�����س  ل��م��در���ش��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

 اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك بن 
بوزارة  المدارس  لشؤون  العام  المدير  أحمد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــدكــتــورة ســمــاح محمد 
العجاوي الوكيل المساعد لتطوير سياسات 

التعليم والتعلم.
المدارس  لشؤون  العام  المدير  هنأ  وقد 
بمناسبة  الــعــجــاوي  ســمــاح محمد  الــدكــتــورة 
نيلها الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم 
وكيًا  بتعيينها   2022 لسنة   30 رقــم  الملكي 
والتعلم،  التعليم  سياسات  لتطوير  مساعدًا 
مشيدًا بكفاءتها وقدرتها العلمية، ودورها في 
االرتقاء بمخرجات التعليم من واقع خبرتها 
فـــي مـــجـــال الــســيــاســات الـــتـــربـــويـــة، وعــمــلــهــا 
مؤخرًا في مكتب المسوحات الدولية، وقبل 
لمعهد  عامًا  ومــديــرًا  تربويًا  مستشارًا  ذلــك 
لإلعداد  بــدورهــا  منوهًا  للتدريب،  البحرين 
لــلــقــمــة الــتــعــلــيــمــيــة الــمــرتــقــبــة بــنــيــويــورك 

سبتمبر  في  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
التحضيرية  القمة  في  ومشاركاتها  المقبل، 

التي تمت مؤخرًا بمنظمة اليونسكو بباريس، 
ومتمنيًا لها كل التوفيق والنجاح.

و�لتعلم �لتعليم  �شيا�شات  لتط�ير  �لم�شاعد  �ل�كيل  ..وي�شتقبل 

فتح  االتــصــال  إدارة  أعلنت 
الطلبة  لتسجيل  الباب مجددًا 
األول  الصف  فــي  المستجدين 
ــي  ــ ــدراسـ ــ ــي لـــلـــعـــام الـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ االبـ
مــن   ،2023/2022 الـــمـــقـــبـــل 
وحتى   2015 سبتمبر  مــوالــيــد 
وذلــك  2016م،  أغسطس  نهاية 
ابتداء من اليوم اإلثنين وحتى 
ــاري، وذلـــك  7 مـــن الــشــهــر الــــجــ
بمدرسة وادي السيل االبتدائية 

الثامنة  من  للبنين،  اإلعــداديــة 
صــبــاحــًا وحــتــى الــثــانــيــة عــشــرة 
ظهرًا، وذلك إلتاحة أكبر فرصة 
ممكنة ألولياء األمور الراغبين 
فـــي تــســجــيــل أبــنــائــهــم، والــذيــن 
برفقة  الحضور  يتوجب عليهم 
ــراد تــســجــيــلــهــم  ــ ــمـ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ األطـ
إلــى المقر الــمــذكــور فــي األيــام 

المحددة.
وأضــــافــــت أنـــــه الســتــكــمــال 

إجـــــــــراءات الــتــســجــيــل يــتــوجــب 
ــر مـــلء اســتــمــارة  عــلــى ولـــي األمـ
المستجدين«  الطلبة  »تسجيل 
واســــتــــمــــارة »تــــحــــويــــل لــلــمــركــز 
من  تحميلهما  بــعــد  الــصــحــي« 
ــتــــرونــــي لـــــــوزارة  ــكــ الـــمـــوقـــع اإللــ
www.( والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 

إحضار  مع   ،)moe.gov.bh
ــائــــق الـــثـــبـــوتـــيـــة األصــلــيــة  ــوثــ الــ
اآلتــــــيــــــة ســــــاريــــــة الـــصـــاحـــيـــة 

ونسخة منها وهي: جواز السفر 
البطاقة  األمــــر،  وولـــي  للطفل 
األمــر،  وولــي  للطفل  السكانية 
شـــهـــادة مــيــاد الــطــفــل، إضــافــًة 
البطاقة  ــارئ  قـ مــن  نسخة  إلـــى 
الــســكــانــيــة لــلــطــفــل، واإلقـــامـــة 
ــة لــلــطــفــل  ــيــ ســـــاريـــــة الــــصــــاحــ
البحرينيين  )لغير  األمــر  وولــي 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــمـــؤســـســـات 

الحكومية فقط(.

ف��ت��ح ب����اب ت�����ش��ج��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ة �ل��م�����ش��ت��ج��دي��ن ب��م��در���ش��ة 
�ل���ي����م �الإع������د�دي������ة  �الب���ت���د�ئ���ي���ة  �ل�����ش��ي��ل  و�دي 

ــورة جــلــيــلــة  ــتــ ــدكــ أّكـــــــدت الــ
ــيــــد جــــــــواد حـــســـن   ــنــــت الــــســ بــ
أهمية مواصلة  الصحة  وزيــرة 
تــعــزيــز مـــســـارات الــتــعــاون بين 
والجمهورية  البحرين  مملكة 
التركية الصديقة في مختلف 
الــقــطــاعــات ال ســيــمــا الــقــطــاع 
الــصــحــي، وتــطــويــر الــعــاقــات 
الثنائية والدفع بها نحو آفاٍق 
أرحب بما يعود بالنفع والخير 
ــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــيـــن  ــبــ ــلــــى الــ عــ

الصديقين.
جاء ذلك خال استقبالها 
أمــــس ايــســن تــشــاكــيــل ســفــيــرة 
جــمــهــوريــة تــركــيــا لـــدى مملكة 
ــن، وذلــــــــك بــحــضــور  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد الــمــانــع وكــيــل 

وزارة الصحة.

وقـــــــــــــــد شــــــــهــــــــد الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض مسيرة التعاون بين 
البلدين الصديقين في مجال 

الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، وبــحــث 
الــتــعــاون  وتــعــزيــز  تنمية  ســبــل 
الـــثـــنـــائـــي فـــــي هــــــذا الـــقـــطـــاع 

والتطلعات  األهداف  لتحقيق 
مناقشة  تـــم  كــمــا  الــمــشــتــركــة. 
والمستجدات  التطورات  آخــر 
عـــلـــى صــعــيــد االســـتـــثـــمـــار فــي 
المجال الصحي بين البلدين 

الصديقين.
ــــت  ــربـ ــ ومـــــــــن جــــانــــبــــهــــا أعـ
السفيرة التركية عن اعتزازها 
ــتـــي  بــــالــــعــــاقــــات الـــطـــيـــبـــة الـ
تــجــمــع الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
مــشــيــدة بــمــا يــشــهــده الــقــطــاع 
البحرين  مملكة  في  الصحي 
ــيـــث جــــودة  ــور مــــن حـ مــــن تــــطــ
المقدمة  الصحية  الخدمات 
ــات الــــمــــتــــوافــــرة  ــ ــيــ ــ ــ ــان ــ ــكــ ــ واإلمــ
ومتمنيًة  الطبية،  والــكــفــاءات 
المزيد  الصديقين  للبلدين 

من التقدم واالزدهار. 

خالل ا�ستقبالها ال�سفيرة التركية

وزيرة �ل�شحة ت�شتعر�س مجاالت �لتعاون �ل�شحي بين �لبلدين
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Link
تــجــربــة فــريــدة عــاشــهــا طلبة 
ــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـ
ــم فــــــي الــــيــــوم  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ لــــــــدى مــ
كــن   - الــــهــــنــــدســــي  ــبــــي  ــريــ ــتــــجــ الــ
مهندسًا ليوم واحد -الذي أقامته 
يــوم  التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة 
 ،2022-6-30 الــمــوافــق  الخميس 
األستاذ  الجامعة  رئيس  بحضور 
ــان عــــــــــواد، حــيــث  ــ ــسـ ــ ــور غـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
األولى  وللمرة  المشاركون  خاض 
من  مهندسين  ليكونوا  التجربة 
ــعـــديـــد مــــن الــفــعــالــيــات  ــال الـ ــ خـ
واألنشطة التي نظمتها الجامعة 
هــنــدســيــة غنية  تــجــربــة  لــتــوفــيــر 
ــيـــن بــاســتــكــمــال  ــبـ لــلــطــلــبــة الـــراغـ
دراستهم الجامعية في الهندسة.

وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة 

يحاكي  نموذجا حقيقيا  الفريدة 
حـــيـــاة طــــاب الـــهـــنـــدســـة، خــاصــة 
بيئة  لطلبتها  توفر  الجامعة  وأن 
العملي  بالتدريب  غنية  تعليمية 
والمختبرات المتطورة، واألنشطة 
وتهيئهم  مــواهــبــهــم  تصقل  الــتــي 
لــســوق الــعــمــل بــعــد الــتــخــرج، في 
فــيــه طلبة  الـــذي يحصل  الــوقــت 
كــلــيــة الــهــنــدســة بــالــجــامــعــة على 
شهادة بريطانية من جامعة لندن 

ساوث بانك.
ــي فـــعـــالـــيـــة الـــيـــوم  وشــــــــارك فــ
التجريبي الهندسي )كن مهندسًا 
ــيـــوم واحــــــد( قـــرابـــة الــخــمــســيــن  لـ
ــا يـــقـــارب  ــن مــ ــالـــبـــة مــ طـــالـــبـــا وطـ
مـــدرســـة   )15( عـــشـــر  الـــخـــمـــســـة 
وجهة  وجامعة  وخاصة  حكومية 

عـــمـــل، حــيــث تــمــكــن الــمــشــاركــون 
مــــن زيــــــــارة مــخــتــلــف مــخــتــبــرات 
الهندسة  مختبر  الهندسة,  كلية 
الـــمـــدنـــيـــة، واســـتـــوديـــو الــهــنــدســة 
الــمــعــمــاريــة، ومــخــتــبــر الــفــيــزيــاء، 
على  واطلعوا  الكيمياء،  ومختبر 
التي تجريها  الهندسية  التجارب 
كما  المختبرات،  هــذه  في  الكلية 
ــوا بــعــمــل بـــعـــض الـــتـــجـــارب  ــاركــ شــ

بأنفسهم.
ــن جـــانـــبـــه صـــــرح الـــدكـــتـــور  مــ
ــواد قــائــم بــأعــمــال نائب  مــــروان عـ
عميد كلية الهندسة أن الجامعة 
ــاة الــحــيــاة  ــاكـ حـــرصـــت عـــلـــى مـــحـ
الــجــامــعــيــة لــلــطــالــب الــهــنــدســي 
مجموعة  خــال  مــن  للمشاركين 
مــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات التي 

والتي جعلت  الفعالية،  تضمنتها 
تجربة  يعيشون  الــمــدارس  طلبة 

غنية بالمعرفة العلمية والعملية 
عن برامج الهندسة التي تطرحها 

الجامعة بالتعاون مع واحدة من 
أعرق الجامعات البريطانية.
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محميد احملميد

ألما  تبكي  وهــي  الغاضبة  األمريكية  السيدة  فيديو  شاهدنا 
وحــســرة بسبب ارتـــفـــاع ســعــر الـــوقـــود لــلــســيــارات هــنــاك، وفـــي ظل 
ارتــفــاع حــاد لــأســعــار فــي الــمــواد الــغــذائــيــة، مــع ارتــفــاع لمعدالت 
في  المطارات  عمال  إضــراب  تداعيات  وتابعنا  والجريمة..  القتل 
إنجلترا وفرنسا، والذي تسبب في تعطيل وشل الحركة، مع ترقب 
من شمول اإلضراب بالسكة الحديدية، وفي ظل تلويح إلضراب 
يطال  ألن  ومخاوف  كذلك،  التعليمي  المجال  في  العاملين  من 

اإلضراب مجاالت حيوية أخرى.
وأزمات  وخافات،  اضطرابات  مجتمعاتها  تشهد  عديدة  دول 
ومــشــكــات.. وال تــكــاد تخلو نــشــرات األخــبــار يــومــيــا، عــن حـــوادث 
مروعة، وقضايا معقدة، ومصائب مفجعة، وكوارث كبيرة.. ونحمد 
اهلل تعالى على نعمة األمن واألمان، واالستقرار واالزدهار، والعمل 
الشعوب  بعض  تتمنى  هنا  فيه  نعيش  مــا  بــادنــا..  فــي  واالنــجــاز 
مــا نسمع  كثيرا  أنــنــا  بــل  أو تحظى ببعضه،  مــنــه،  تــنــال جـــزءا  لــو 
رغم  البحرين شلون صايرة ومتطورة  من اآلخرين عبارة »شوفوا 

مساحتها الجغرافية«.
صحيح أننا ننشد األفضل، ونسعى لأحسن، ونعمل للتطوير، 
لدينا،  ما  التحديات  من  ولدينا  العيش،  لقمة  أجــل  من  ونكافح 
ولكن هناك قانون ومؤسسات، وروح وطنية إيجابية عامة، وهناك 
وهــنــاك حـــراك فاعل  الــمــســؤولــة،  الـــرأي  للتعبير وحــريــة  منصات 
تــكــون ضــخــمــة، ولكنها  الــمــجــاالت.. قــد ال  ومــتــعــدد فــي مختلف 

مؤثرة.. شأنها شأن القوة الناعمة، الثابتة والراسخة.
الخاف والتأخر والتعطيل.. أمور تود أن توقعنا فيها بعض 
وتقوم  عــارض،  حــدث  أي  عن  تبحث  هي  يوميا..  جهات محرضة 
عبر منصات  وتضخيمه، خاصة  لتهويله  وتسعى  عليه،  بالتعليق 
أهمية،  ذات  ليست  األمــر  واقــع  في  ولكنها  االجتماعي،  التواصل 
المنصات، ممن يشعر  لتلك  المتابعون  بها سوى  وربما ال يشعر 
األمــور  فيما  جلل..  الحدث  أن  لها،  ومتابعته  انشغاله  كثرة  من 

طبيعية وهادئة ومستقرة، وتسير نحو التطوير.
حراكا  ونشهد  أبنائهم،  بتخرج  ــور  األمـ أولــيــاء  فــرحــة  نعيش 
فاعا استعدادا لاستحقاق االنتخابي، والناس منشغلة باإلجازة 
ألبنائها،  وظــائــف  عــن  البحث  وفــي  والــحــج،  والــبــعــثــات  الصيفية 
والتفكير في قضاء إجازة عيد األضحى خارج الباد.. وعلى الرغم 
من كل االنشغاالت اليومية التي تحيط بالمواطن، ولكنه متكيف 
معها، ويسعى لمعالجتها.. ويمضي في حياته بكل ثقة واطمئنان، 

بأن غدا سيكون أفضل.
بالنسبة  ومــطــالــبــنــا،  واحــتــيــاجــاتــنــا  ومــواضــيــعــنــا،  قــضــايــانــا 
أهميتها  من  الرغم  على  والرفاهية،  الترف  من  نوع  غيرنا  لكثير 
ولــذا  أساسياتها،  يفتقدون  اآلخــريــن  ولــكــن  لــديــنــا..  وضــروريــتــهــا 
فهم يرون ما نتحدث عنه، وما نطالب به، وما نشكو منه، مجرد 
وما  له،  يتطلعون  وما  يفتقدونه،  بما  مقارنة  جــدا،  بسيطة  أمــور 

يتمنونه.
جهات مغرضة في الخارج، يسوؤها ما نعيش فيه، ويغيظها ما 
نشهده من إرادة وطنية، ومن لحمة مجتمعية.. فتراهم يحرضون 
اإلشــاعــات  ويطلقون  واقــعــة،  أي  فــي  وينفخون  مــســألــة،  أي  على 
أن  أجل  المشكات، من  ويسعون الفتعال  والبيانات،  والتحليات 
ننشغل عن العمل واالنجاز.. لقد أصبحوا مجرد منصات لردات 
في  أسقط  ما  وإذا  ومنجز..  أي حدث  للتعليق عن  وجهات  فعل، 
ووقــوع خلخلة..  وإيقاع فتنة،  إحــداث شــرخ،  أيديهم، وعجزوا عن 
مناسبة  فــي  بيانا  أصـــدروا  أو  ســفــارة،  أمـــام  اعتصام  نحو  هــرولــوا 
الحقيقة  تكشف  فيما  السياسية،  اإلســقــاطــات  ليمارسوا  دولــيــة، 
انصرف عنهم  اليد، بعدما  أفــراد يعدون على أصابع  أنهم مجرد 

من يمولهم ويرعاهم.
على  هلل  والــحــمــد  الــبــحــريــن..  مملكة  نعمة  على  هلل  الحمد 
أي  يستوعبها  لن  واقعية،  مقوالت  تلك  البحرين«..  »فريق  نعمة 
محرض، ولن تفهمها أي جهة خارجية.. مملكة البحرين تمضي 
قدما نحو اإلنجازات، وتتعامل مع المشكات والمتطلبات، وتخلق 

الفرص واالستثمارات، وتعشق التمييز والتحدي.

malmahmeed7@gmail.com

الحمد هلل على نعمة 
»البحرين« دائما

فريق  نــجــح  نــوعــه،  مــن  األول  يعتبر  إنــجــاز  فــي 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــــن مــســتــشــفــى الـ ــــي مـــخـــتـــص مـ ــراحـ ــ جـ
الــجــامــعــي فـــي فــصــل تـــــوأم ســيــامــي فـــي جــمــهــوريــة 
استغرقت  معقدة  عملية  في  وذلــك  )أنــثــى(،  تنزانيا 
مختصين   5 وبمشاركة  متواصلة،  ساعات   8 حوالي 
وبرئاسة  والتجميل  األطفال،  جراحة  التخدير،  في 
ــاري جــراحــة  ــشـ ــتـ ــي اسـ ــالـ ــوربـ الـــبـــروفـــيـــســـور مـــارتـــن كـ

األطفال بالمستشفى.
وصرح اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل 
آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأنه 
في إطار االتفاقية التي وقعها المستشفى مع جمعية 

تــشــايــلــد اليـــف الــخــيــريــة اإليــرلــنــديــة والــتــي تتكفل 
جمهورية  فــي  لــأطــفــال  الصحية  الــرعــايــة  بتوفير 
تنزانيا االتحادية وجمهورية فيتنام االشتراكية منذ 
لعملية  باالستجابة  اإلدارة  قــامــت  فقد   ،2012 عــام 
إلى  فريق طبي مختص  وإرســـال  الــتــوأم  حياة  إنقاذ 
عملية  تنزانيا إلجــراء  في   Muhimbili مستشفى 

فصل التوأم السيامي.
أن عملية فصل  الــطــبــي  الــفــريــق  كــشــف  وبــــدروه 
التوام السيامي التنزاني تكللت بالنجاح بالرغم من 
أثناء  مواجهتها  تمت  التي  والتحديات  الصعوبات 
العمليات  مــن  تعتبر  العملية  وأن  الــفــصــل،  عملية 

الــكــبــد وعظمة  فــي  الـــتـــوأم  تــشــارك  الــمــعــقــدة بسبب 
القفص الصدري.

وقـــــام الـــفـــريـــق الــطــبــي بـــوضـــع خــطــة مـــدروســـة 
إلجـــــراء الــعــمــلــيــة، والـــتـــي تــمــت عــلــى أربــــع مــراحــل، 
الدكتور  بإشراف  التخدير  مرحلة  هي  األولــى  كانت 
األلــم،  وعــاج  التخدير  استشاري  الخضيري  ظافر 
والثانية كانت مرحلة التخطيط للجراحة، والثالثة 
عملية فصل الكبد وعظمة القفص الصدري برئاسة 
الــبــروفــيــســور مـــارتـــن كـــوربـــالـــي والـــفـــريـــق الــجــراحــي 
الترميم  واألخــيــرة  الــرابــعــة  والمرحلة  لــه  المساعد 
التجميل  اســتــشــاري  فخرو  عــبــداهلل  الــدكــتــور  بقيادة 

والترميم.
تم وضع المريضتين )التوأم( بعد عملية الفصل 
تحت الماحظة، بعد أن انتهت معاناتهما مدة تسعة 

أشهر.
يـــجـــدر بــالــذكــر أن الــفــريــق الــطــبــي يــتــكــون من 
ــاري جــراحــة  ــشـ ــتـ ــي اسـ ــالـ ــوربـ الـــبـــروفـــيـــســـور مـــارتـــن كـ
ــافـــر الــخــضــيــري اســتــشــاري  ــور ظـ ــتـ ــدكـ األطــــفــــال، الـ
ــور عـــبـــداهلل فــخــرو  ــتـ ــدكـ الــتــخــديــر وعـــــاج األلــــــم، الـ
استشاري التجميل والترميم، الدكتورة عبير فرحان 
والــدكــتــور برنس راج مــن قسم جــراحــة األطــفــال في 

مستشفى الملك حمد الجامعي. 

في عملية معقدة ا�ستغرقت 8 �ساعات..

فريق من م�ست�سفى الملك حمد ينجح في ف�سل تواأم �سيامي بجمهورية تنزانيا

بم�ساركة 50 طالبا من 15 مدر�سة حكومية وخا�سة 

جامعة العلوم التطبيقية تنظم اليوم التجريبي الهند�سي »كن مهند�سا ليوم واحد«

} يعقوب يوسف محمد.

البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتــحــاد  رئيس  أعلن 
 2022 لعام  الصيف  حملة  انطاق  محمد  يوسف  يعقوب 
يوليو  شهر  مــن  بــدايــة  وذلـــك  الــتــوالــي  على  التاسع  للعام 
تحت  العمل  بمخاطر  العمال  توعية  من  لمزيد  الــجــاري 
أشــعــة الــشــمــس وتــقــديــم الــدعــم والــمــســاعــدة عــلــى تجنب 
المخاطر الناجمة عن أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة 
مخاطر  مــن  وصحتهم  العمال  أرواح  على  حفاظًا  وذلــك 
ضربات الشمس.  وأضاف أن االتحاد الحر ومنذ تأسيسه 
للعمال  ودعــمــًا  خدمة  الحملة  هــذه  إطــاق  على  يحرص 
الشمس  أشــعــة  تــحــت  الــعــمــل  بــخــطــورة  وتــوعــيــة  العاملين 
الحارقة وذلك تزامنًا مع وقت حظر العمل وقت الظهيرة. 
وأشــــار يــعــقــوب إلـــى أن الحملة هـــذا الــعــام وبــعــد رفــع 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بكورونا ستنطلق في كثير 
مـــن أمـــاكـــن الــعــمــل لــلــوصــول إلـــى أكــبــر عـــدد مـــن الــعــمــال 
المختلفة  والشركات  والهيئات  المؤسسات  في  العاملين 

لتعم الفائدة والتوعية. 
الــعــام ستتضمن محاضرات  هــذا  الحملة  أن  وأوضـــح 
عدة  إلــى  مترجمة  الــعــمــال  على  تــوعــويــة  كتيبات  وتــوزيــع 
العمل تحت  المملكة تحذر من خطورة  بكل شــوارع  لغات 
الظهيرة  فترة  خــال  وخصوصا  المباشرة  الشمس  أشعة 
في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، والدعوة إلى ضرورة 

االلتزام بكل اإلجراءات الصحية. 
وتابع رئيس االتحاد كما ستقوم اللجنة بعمل زيارات 
ميدانية لمختلف مواقع العمل، ستوزع من خالها المياه 
اإلرشـــادات  من  مجموعة  لهم  وتقدم  العمال  على  الــبــاردة 
حـــول أهــمــيــة اإلكـــثـــار مــن شـــرب الــمــيــاه فــي هـــذه األجــــواء 
الحارة، وضرورة ارتداء مابس قطنية تسمح بنفاذ الهواء 
الهدايا  بعض  للعمال  االتــحــاد  سيقدم  كما  الجسم،  إلــى 

الرمزية.

إلى  المختلفة  العمل  مواقع  أصحاب  يعقوب  ودعــا   
على  للحفاظ  للعمال  والمساعدة  الدعم  تقديم  ضــرورة 
الحارقة  الشمس  أشعة  العمل تحت  صحتهم من خطورة 
وذلــك مــن خــال االلــتــزام بعدم العمل وقــت حظر العمل 
وتوفير الظروف الصحية اآلمنة للعمال واألمور الضرورية 
واألساسية كالماء البارد  والسوائل الازمة وأجهزة التهوية 
الــتــي تــســاعــد الــعــمــال عــلــى تــأديــة أعــمــالــهــم بشكل أفضل 

وتجنبهم مخاطر إصابات العمل. 
وحـــذر يــعــقــوب مــن الــتــجــاوز بــحــق الــعــمــال وتعريض 
لراحة  توفير مكان  حياتهم للخطر وذلك من خال عدم 
الــعــمــال فــي بــعــض األمـــاكـــن فــي حـــال تــعــرضــهــم لــإنــهــاك 
الـــحـــراري أو ضــربــة الــشــمــس وهـــو مــا يـــؤدي إلـــى مخاطر 

شديدة تؤثر في صحة العمال وربما تودي بحياتهم.
البناء  فــي  الحديثة  األجــهــزة  توفير  بــضــرورة  وطــالــب 
العمال  وإجهاد  أعباء  من  وتخفف  تحد  التي  والمقاوالت 
ــارة، وأن يــحــرص  ــ ــحـ ــ الـ الـــشـــمـــس واألجـــــــــواء  تـــحـــت وطــــــأة 
السامة  إلـــى منسقي  بــاإلضــافــة  الــمــبــاشــرون  الــمــشــرفــون 
سير  متابعة  ــرورة  ضـ على  العمل  مــواقــع  فــي  الــمــوجــوديــن 
العمل والتأكد من صحة وسامة العمال باستمرار وتوفير 
يعقوب  ودعـــا  الــضــروريــة.   والــســامــة  الصحة  مستلزمات 
ــرورة تطبيق إجـــــراءات الــســامــة أثــنــاء الــعــمــل في  إلـــى ضــ
واالقتصادية  الصناعية  المؤسسات  والتزام  الصيف  شهور 
الــحــار،  الطقس  فــي  العمل  ألوقـــات  المنظمة  بالقوانين 
احتياطات  اتخاذ  بأهمية  العمال  على  المشرفين  وتوعية 
كما  للعمال.   البدنية  الحالة  ومراقبة  المهنية،  السامة 
ناشد رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب 
مــع فترة  ليتناسب  الــعــمــل  بــمــد حــظــر  الــحــكــومــة  يــوســف 
الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة خارج شهري 

الحظر، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة للعمال. 

ال�سي���ف حمل���ة  انط���اق  يعل���ن  الح���ر  االتح���اد 
الحظ�ر فت�رة  م�د  الحكوم�ة  وينا�س�د  يولي�و  م�ن  كتب: محمد القصاصبداي�ة 

ــلــــدي  أفــــــــــــاد عـــــضـــــو مــــجــــلــــس بــ
الشمالية محمد سعد الدوسري بأنه 
تقدم بمقترح االستعجال في تنفيذ 
فـــي منطقة  إنـــشـــاء وحـــــدات ســكــنــيــة 
الهملة بمجمع 1010 على العقار رقم 
 2300 مساحته  البالغة   )10032323(
مــتــر مــربــع تــقــريــبــا، قــائــا ان األرض 
اإلســـكـــان  وزارة  ــى  إلــ مــلــكــيــتــهــا  تـــعـــود 

ومخصصة لبناء وحدات سكنية.
ــتــــراحــــه بـــــأن الــمــقــتــرح  وبــــــرر اقــ
ــع االرتــــــقــــــاء بــمــســتــوى  ــ ــتـــمـــاشـــى مـ يـ
أهداف  وتحقيق  الخدمية  المشاريع 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــــي مــمــلــكــة 
ــه سيسهم  أنــ الــــى  ــافـــة  الــبــحــريــن إضـ
ــي  ــلـــة رمــ ــكـ ــن مـــشـ ــ ــي الـــتـــخـــلـــص مــ ــ فــ
التي  المجهولة  واألوساخ  المخلفات 
والــقــوارض  الــحــشــرات  فيها  تتجمع 
فيها  تتكدس  التي  المخلفات  بسبب 
الــمــقــتــرح سيلبي  ان  إلـــى  بــاإلضــافــة 
طلباتهم  تسريع  في  األهــالــي  رغبات 
الوثائق ألصحاب  وإصدار  اإلسكانية 
الــطــلــبــات لــضــمــان حــقــهــم فـــي حــال 
السكنية من  الــوحــدات  إنــشــاء  تــأخــر 

قبل وزارة اإلسكان.
من جهة أخرى أوضح الدوسري 
الــمــواطــنــيــن وخــاصــة  أن كــثــيــر مـــن 
ذوي الــدخــل الــمــحــدود بــحــاجــة إلــى 
ــاء  ــبــ ــــي تـــخـــفـــيـــف األعــ الــــمــــســــاعــــدة فـ

إعفاء  يقترح  وعليه  عنهم،  المالية 
الترميم(  )مــشــروع  طــلــبــات  أصــحــاب 
مــن رســوم التراخيص ســواء كــان في 
الترميم  أو  والــبــنــاء  الــهــدم  عــمــلــيــات 

دعمًا إلمكانياتهم المحدودة.
ــــف مـــشـــروع تــنــمــيــة الــمــدن  ووصـ
المشاريع  بأحد  )الترميم(  والــقــرى 
التنمية  تحقق  التي  االستراتيجية 
الــمــســتــدامــة لــجــمــيــع الــمــنــاطــق في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ويــعــتــبــر مـــن أهــم 
ــات الــــهــــادفــــة لـــاهـــتـــمـــام  ــروعــ ـــشــ ــمـ الــ
الــمــحــدود  الـــدخـــل  بـــاألســـر مـــن ذوي 
كما يعد المشروع من أهم المشاريع 
للمجالس البلدية والذي يقع ضمن 
على  دائــمــا  تحرص  وعليه  أولوياتها 
اشراكها في كل ما يختص بالمشروع 

وآلياته وخطط التنفيذ.

م��ق��ت��رح ب��اال���س��ت��ع��ج��ال ف��ي اإن�����س��اء 
وح�������دات ���س��ك��ن��ي��ة ف����ي ال��ه��م��ل��ة

} محمد سعد الدوسري.

انتخبت الجمعية العمومية لجمعية المستقبل 
لعامين  الــجــديــد  إدارتـــهـــا  مجلس  أعــضــاء  الشبابية 
»ابتسامة«  مبادرة  بمقر  عقد  اجتماع  قادمين، خال 
أعــضــاء  اســتــعــرض  أن  بــعــد  وذلـــك  للجمعية،  الــتــابــع 
اإلدارة  والمالي لمجلس  التقريرين األدبي  الجمعية 
السابق وصادقوا عليهما بإجماع األعضاء الحضور. 

وكــــان أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة قـــد أشــــادوا 
التي  المهمة  بـاإلنجازات  العمومية  خال جمعيتهم 
التي  التحديات  رغم  السابق  اإلدارة  مجلس  حققها 
على  كورونا  لجائحة  االستثنائية  الظروف  فرضتها 
تنظيم  ذلــــك  فـــي  بــمــا   ،2021  –  2020 عـــامـــي  مــــدى 
نسختين من ملتقى »مايكروشباب«، إضافة إلى تعزيز 
للجمعية  التابعة  »ابتسامة«  مبادرة  وخدمات  برامج 
وذويهم،  السرطان  مرضى  األطفال  بدعم  والمعنية 
المجتمعية  الحملة  تنفيذ  مواصلة  مقدمتها  وفــي 
للتوعية بمرض سرطان األطفال »أطفالنا كالذهب«.

عــقــد مجلس  الــعــمــومــيــة  الجمعية  أعــقــاب  وفـــي 
اجتماع  أعــضــاء  سبعة  مــن  الــمــكــون  الــجــديــد  اإلدارة 
جرى خاله توزيع المناصب بحيث تولى صباح عبد 
ويوسف  المجلس،  رئــيــس  منصب  الــزيــانــي  الرحمن 
ــاء الـــنـــاصـــر األمــيــن  ــفـ الـــصـــائـــغ نــائــبــا لــلــرئــيــس، وصـ
الـــمـــالـــي، ومــحــمــد الــســكــري أمــيــنــا لــلــســر، وحــســنــيــة 
أمل  والــدكــتــورة  واالتــصــال،  العامة  للعاقات  كريمي 
القاف للتخطيط االستراتيجي، وزهراء عبد األمير 

للتدريب والتطوير. 
الــتــي منحها  للثقة  الــزيــانــي عــن شــكــره  ــرب  وأعــ
أعضاء الجمعية العمومية لمجلس اإلدارة الجديد، 
العمل  تطوير  مواصلة  على  المجلس  حرص  مؤكدا 

واالرتقاء به، وقال إن تشكيل المجلس عبر االنتخاب 
جميع  وحــمــاس  حيوية  على  يبرهن  التزكية  ولــيــس 
ــاء لــلــعــمــل والــــعــــطــــاء حـــيـــث تـــنـــافـــس عــشــرة  ــ ــــضـ األعـ
ــب الـــزيـــانـــي  ــ أعــــضــــاء عـــلـــى الـــمـــقـــاعـــد الـــســـبـــعـــة، ورحــ
المجلس ألول مرة  الــتــي دخــلــت  الــجــديــدة  بــالــوجــوه 
وزهــراء  كريمي  وحسنية  القاف  أمــل  الدكتورة  وهــي 
عبداألمير. ولفت على صعيد ذي صلة إلى الحضور 
أربــع عضوات  المجلس من خــال  في  للمرأة  الكبير 

من أصل سبع. 
حــرصــه  الـــجـــديـــد  اإلدارة  مـــجـــلـــس  وأكـــــــد  ــذا  ــ هــ
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل مـــن أجــــل الــمــضــي قـــدمـــا في 
فيها  بــمــا  الــســابــق،  اإلدارة  مجلس  تــوصــيــات  تنفيذ 
لتشغيل  تنفيذية  عــمــل  خــطــة  وضـــع  فــي  االســتــمــرار 
مع  طبيعتها  إلــى  الحياة  عــودة  مــع  »ابتسامة«  مركز 
الــازمــة للوقاية من  ــراءات االحــتــرازيــة  ــ تــراجــع اإلجـ
ــا، ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ مـــشـــروع تحسين  فـــيـــروس كــــورونــ
وإعـــــادة تــأهــيــل وحــــدة ســرطــان األطـــفـــال فــي مجمع 
إدارة  مــع  بــالــتــعــاون  بالسلمانية  الــطــبــي  السلمانية 
للجنة  دائم  مكتب  وتوفير  الحكومية،  المستشفيات 
الخطة  لتطبيق  شباب«  »مايكرو  لمشروع  التنفيذية 
التي وضعها مجلس اإلدارة السابق لبرامج المشروع 
الــدورة اإلداريــة القادمة، والبحث عن ممولين  خال 
إلى  إضافة  المشروع،  هــذا  استدامة  لضمان  دائمين 
الــمــالــي واإلداري،  الــنــظــام  الــتــطــويــر  فــي  االســتــمــرار 
ووضع خطة لبرامج تدريب مستمرة ألعضاء مجلس 
التواصل  لتعزيز  خطة  ووضــع  والمتطوعين،  اإلدارة 
مــع الــشــركــات والــداعــمــيــن االســتــراتــيــجــيــيــن لضمان 

االستدامة في تمويل برامج وخدمات الجمعية.

»الم�ستقبل ال�سبابية« تنتخب مجل�س اإدارتها الجديد برئا�سة الزياني 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16173/pdf/1-Supplime/16173.pdf?fixed7257
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301072
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
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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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امللك املعظم ي�صدر اأمًرا ملكًيا باإن�صاء املوؤ�ص�صة الع�صكرية لتطوير الت�صنيع احلربي

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، اأمر ملكي، رقم )23( 

الت�سنيع  لتطوير  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   ،2022 ل�سنة 

احلربي يف قوة دفاع البحرين، فيما يلي ن�سه: 

الع�سكرية  )املوؤ�س�سة  ت�سمى  موؤ�س�سة  ُتن�ساأ  االأوىل:  املادة 

لتطوير الت�سنيع احلربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.

الت�سنيع  لتطوير  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تهدف  الثانية:  املادة 

احلربي اإىل تاأ�سي�س وتنظيم الن�ساطات اخلا�سة بالت�سنيع احلربي 

يف قوة دفاع البحرين مبا ي�سمل القيام بت�سميم وتطوير وتعديل 

االأنظمة الدفاعية واالأمنية با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة.

املادة الثالثة: للموؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�سنيع احلربي 

احلربي  والعتاد  والذخائر  باالأ�سلحة  اخلا�سة  امل�سانع  اإن�ساء 

وت�سنيع التقنيات احلديثة واالإجتار فيها، وكذلك الرتخي�س الأي 

من الن�ساطات االقت�سادية املتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.

املادة الرابعة: للموؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�سنيع احلربي 

امل�ساريع  خالل  من  الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  بتطوير  القيام 

مع  بامل�ساركة  اأو  املبا�سر  واإ�سرافها  باإدارتها  �سواء  بها  اخلا�سة 

�سركات خمتلفة داخل اأو خارج مملكة البحرين ومبا يخدم اأهدافها 

واأدوارها.

املادة اخلام�سة: يكون للموؤ�س�سة الع�سكرية لتطوير الت�سنيع 

دفاع  قوة  ميزانية  �سمن  من  تدرج  خا�سة  ميزانية  احلربي 

البحرين.

املادة ال�ساد�سة: ي�سدر القائد العام االأنظمة والقرارات الالزمة 

وحتقيق  احلربي  الت�سنيع  لتطوير  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  لتنظيم 

وواجباتها  مهامها  ي�سمل  ومبا  اأجله،  من  اأن�ساأت  الذي  الغر�س 

االإدارية  االأنظمة  واإ�سدار  واملدنيني  الع�سكريني  املوظفني  وتعيني 

واملالية اخلا�سة بذلك.

لقوة  العام  والقائد  االأعلى  القائد  نائب  على  ال�سابعة:  املادة 

يف  ن�سره  تاريخ  من  به  وُيعمل  هذا،  اأمرنا  تنفيذ  البحرين  دفاع 

اجلريدة الر�سمية.
جاللة امللك

اأ�صاد بالتعاون القن�صلي �صمن مبادرات جمل�س التن�صيق ال�صعودي البحريني.. الزياين:

روابط تاريخية را�صخة وتكامل ا�صرتاتيجي وثيق مع ال�صعودية

الدكتور عبداللطيف بن  اأ�ساد 

اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�سد 

الرا�سخة  التاريخية  بالروابط 

البحرين  مملكة  بني  واملتميزة 

و�سقيقتها الكربى اململكة العربية 

تقدم  من  ت�سهده  وما  ال�سعودية، 

يف  به  يحتذى  كاأمنوذج  ومناء 

اال�سرتاتيجي  والتكامل  االأخوة 

احلكيمة حل�سرة  القيادة  ظل  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى 

احلرمني  خادم  واأخيه  املُعظم، 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

عاهل  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

اململكة العربية ال�سعودية.

اخلارجية  وزير  وثمَّن 

وزارتي  بني  البنَّاء  التعاون 

يف  ال�سقيقني  البلدين  خارجية 

عن  املنبثقة  املبادرات  تنفيذ 

ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س 

البحريني برئا�سة �ساحب ال�سمو 

حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

�ساحب  واأخيه  الوزراء،  جمل�س 

بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

مبا  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

على  امل�سرتك  احلر�س  يعك�س 

توطيد اأوا�سر التعاون وال�سراكة 

وامل�ستدامة،  ال�ساملة  االأخوية 

البلدين  و�سالح  خري  فيه  ملا 

وال�سعبني ال�سقيقني.

ا�ستقبال وزير  جاء ذلك لدى 

الوزارة،  مبقر  اأم�س  اخلارجية، 

ال�سفري متيم بن ماجد الدو�سري، 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

العربية  باململكة  القن�سلية 

املرافق،  والوفد  ال�سعودية، 

خليل  ال�سفري  �سعادة  بح�سور 

باأعمال  القائم  اخلياط،  يعقوب 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

وال�سفري  واالإدارية،  القن�سلية 

رئي�س  امل�سلماين،  حممد  اإبراهيم 

القن�سلية  اخلدمات  قطاع 

بالوزارة، حيث اأعرب عن تقديره 

جلهودهم يف متابعة تنفيذ مبادرة 

والتوا�سل  التعاون  »تعزيز 

�سمن  القن�سلية«،  اجلهات  بني 

باللجنة  املنوطة  املبادرات 

ال�سيا�سي،  للتن�سيق  الفرعية 

التن�سيق  جمل�س  عن  واملنبثقة 

ال�سعودي البحريني.

وكيل  اأعرب  جانبه،  ومن 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة 

العربية  باململكة  القن�سلية 

وتقديره  �سكره  عن  ال�سعودية 

وم�سوؤويل  اخلارجية  لوزير 

الوزارة على تعاونهم واهتمامهم 

اخلربات  وتبادل  بالتن�سيق 

القن�سلية  اخلدمات  وت�سهيل 

على  واملنفعة  باخلري  يعود  مبا 

مواطني البلدين ال�سقيقني، متمنًيا 

التقدم  دوام  البحرين  ململكة 

والرخاء واالزدهار.

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم برقية 

تهنئة اإىل فخامة الرئي�س جو بايدن رئي�س 

الواليات املتحدة االأمريكية ال�سديقة، وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

ال�سحة  تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور 

املتحدة  الواليات  ول�سعب  وال�سعادة 

التقدم  من  باملزيد  ال�سديق  االأمريكية 

واالزدهار.

م�سيًدا جاللته رعاه اهلل مب�ستوى عمق 

العالقات التاريخية التي تربط بني البلدين 

وال�سعبني ال�سديقني وما ت�سهده من تطور 

ومنو وت�ساعد م�ستمر يف �ستى املجاالت.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�س 

الرئي�س جو بايدن رئي�س الواليات املتحدة 

ال�سديقة، وذلك مبنا�سبة ذكرى  االأمريكية 

ا�ستقالل بالده.

خال�س  عن  الربقية  �سموه يف  واأعرب 

ال�سحة  تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور 

املتحدة  الواليات  ل�سعب  و  وال�سعادة 

التقدم  من  املزيد  ال�سديق  االأمريكية 

عمق  مب�ستوى  �سموه  م�سيًدا  والنماء، 

البلدين  تربط  التي  التاريخية  العالقات 

وال�سعبني ال�سديقني وما ت�سهده من تطور 

ومنو م�ستمر يف �ستى املجاالت.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

تهنئة  برقية  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

هاري�س  كاماال  ال�سيدة  معايل  اإىل  مماثلة 

نائبة رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئـــــان بايـــــدن بذكـــرى اال�صتقـــــالل

لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

الدبلوما�سية، اأم�س مبكتبه يف ق�سر الق�سيبية، ال�سري توم بيكيت املدير التنفيذي للمعهد 

الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف ال�سرق االأو�سط.

التنفيذي  باملدير  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  رّحب  اللقاء،  وخالل 

للمعهد، م�سيًدا بالدور املتميز الذي ي�سطلع به املعهد يف جمال البحوث والدرا�سات التي 

تتناول اأهم الق�سايا لتعزيز االأمن واال�ستقرار يف املنطقة، كما مت ا�ستعرا�س اأخر التطورات 

وامل�ستجدات والق�سايا االإقليمية والدولية.

من جانبه عرّب ال�سري توم بيكيت عن اعتزازه بلقاء معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد بن 

حممد اآل خليفة، وتقديره لدعم معاليه الأن�سطة املعهد من اأجل حتقيق اأهدافه.

خالد بن اأحمد ي�صتقبل املدير التنفيذي ملعهد

 الدويل للدرا�صات اال�صرتاتيجية يف ال�صرق االأو�صط

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

الطبية  اخلدمات  توفري  اأن  النواب  جمل�س 

دائًما  �ستظل  ال�سحية،  الرعاية  وحت�سني 

على راأ�س االهتمامات التي توظف من اأجلها 

والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  جهود 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  ترجمة  وذلك 

امللك حمد  لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة  من 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه 

اهلل ورعاه.

 واأ�سادت باجلهود املتوا�سلة واملبادرات 

يف  التقدم  تعزيز  ت�ستهدف  التي  املتميزة 

العمل  فريق  مثمنة جناح  ال�سحي،  القطاع 

الوطني يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا 

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

احلكومي  وال�سعي  اهلل،  حفظه  الوزراء 

الطبي  القطاع  تطوير  �سبيل  يف  املتوا�سل 

وموا�سلة حتقيق االرتقاء بجودة اخلدمات 

ال�سحية املقدمة يف مملكتنا الغالية.

 جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�سة جمل�س 

الدكتورة  اأم�س،  �سباح  مكتبها  يف  النواب، 

وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد  بنت  جليلة 

خال�س  الرئي�سة  قّدمت  حيث  ال�سحة، 

نيلها  مبنا�سبة  لها  والتربيكات  التهاين 

الثقة امللكية ال�سامية بتوليها �سوؤون وزارة 

ال�سحة، متمنية للوزيرة التوفيق والنجاح 

يف مهمتها اجلديدة من اأجل حتقيق م�سلحة 

بحث  اللقاء  تخلل  فيما  واملواطنني،  الوطن 

وتطوير  امل�سرتك،  التعاون  تعزيز  �ُسبل 

مملكة  حمافظات  يف  ال�سحية  اخلدمات 

البحرين كافة.

الدور  النواب  جمل�س  رئي�سة  وثّمنت   

الذي تقوم به وزارة ال�سحة يف توفري اأف�سل 

للمواطنني  ال�سحية  والرعاية  اخلدمات 

واملقيمني، م�سيدة الرئي�سة بحر�س الوزارة 

االأهداف  لتحقيق  الدائم  و�سعيها  امل�ستمر، 

وتطوير  اخلدمات،  جودة  بتعزيز  املرتبطة 

االإمكانات الب�سرية والتقنية، و�سمان توفري 

امل�ستلزمات الطبية واالأدوية ب�سورة دائمة، 

مبا يحفظ للبحرين مكانتها الرائدة يف هذا 

املجال.

جليلة  الدكتورة  قّدمت  جانبها،  من   

ال�سحة  وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد  بنت 

هذا  على  النواب  جمل�س  لرئي�سة  ال�سكر 

ال�سحية  املنظومة  اأن تطوير  اللقاء، موؤكدة 

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  وحت�سني 

واملقيمني حتظى باهتمام ورعاية كبرية من 

لدن جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه.

رئي�صة جمل�س النواب: تطوير القطاع 

ال�صحي وتعزيز اخلدمات الطبية اأولوية وطنية

را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

الوزارة  مقر  يف  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

اأم�س، مع اأماندا ميلنج، وزيرة الدولة ل�سوؤون 

اخلارجية  وزارة  يف  االأو�سط  وال�سرق  اآ�سيا 

املتحدة،  باململكة  والكومنولث  والتنمية 

مبنا�سبة زيارتها ململكة البحرين. 

وزير  رّحب  االجتماع،  بداية  ويف 

ال�سكر  عن  معرًبا  ميلنج،  باأماندا  اخلارجية 

والتقدير جلهودها البناءة يف اإجناح االجتماع 

الرابع ع�سر لفريق العمل الوزاري البحريني 

الربيطاين الذي ُعقد يف لندن ال�سهر املا�سي، 

منوًها مبا ي�سهده التعاون الثنائي من تطور 

كافة  وعلى  املجاالت  خمتلف  يف  ملمو�س 

االأ�سعدة.

واأعرب وزير اخلارجية عن تقدير مملكة 

املتحدة  اململكة  حكومة  الإعالن  البحرين 

ال�سفر  ت�سريح  نظام  بتد�سني  عزمها  عن 

العام  بداية  من  اعتباًرا  اجلديد  االإلكرتوين 

الكامل  االإعفاء  ي�سمل  والذي   ،2023 املقبل 

ملواطني اململكة ودول جمل�س التعاون لدول 

�سوف  مما  التاأ�سرية،  من  العربية  اخلليج 

ملواطني  ال�سفر  اإجراءات  ت�سهيل  يف  ي�سهم 

اإىل  التعاون  جمل�س  ودول  البحرين  مملكة 

اململكة املتحدة.

التعاون  على  اخلارجية  وزير  اأثنى  كما 

واململكة  التعاون  جمل�س  بني  القائم 

على  بالتوقيع  منوًها  ال�سديقة،  املتحدة 

احلرة  التجارة  اتفاقية  مفاو�سات  اإطالق 

لتعزيز  الرغبة  يعك�س  مما  اجلانبني،  بني 

اال�سرتاتيجية بني اجلانبني خلدمة  العالقات 

امل�سالح امل�سرتكة.

عن  ميلنج  اأماندا  اأعربت  جانبها،  من 

�سعادتها بزيارة مملكة البحرين، م�سيدة مبا 

من  ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  بني  يربط 

عالقات وثيقة ومتميزة، وتعاون م�سرتك يف 

املتبادل  باحلر�س  منوهة  املجاالت،  خمتلف 

مبا  الثنائي  التعاون  وتطوير  تنمية  على 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

عالقات  بحث  االجتماع،  خالل  ومت 

بني  تربط  التي  املتميزة  التاريخية  ال�سداقة 

مملكة البحرين واململكة املتحدة، وما ت�سهده 

من تطور ومنو يف خمتلف املجاالت، وال�سبل 

الكفيلة لالرتقاء بالتعاون امل�سرتك مبا يلبي 

التطلعات امل�سرتكة، ويعود باخلري واملنفعة 

على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

كما مت بحث تطورات االأو�ساع االإقليمية 

امل�سرتك،  االهتمام  حمل  والق�سايا  والدولية 

والت�ساور  التوا�سل  اأهمية  على  والتاأكيد 

التعاون  وزيادة  التحديات،  خمتلف  جتاه 

والتن�سيق امل�سرتك.

الزيانــــي يرّحــــب مبفاو�صــــات

 اتفــــاق التجــــارة احلرة بيـــن »التعـــاون« وبريطانيـــا

يف اإطار املبادرات املنبثقة عن جمل�س التن�صيق ال�صعودي البحريني

»اخلارجية« تبحث التعاون مع ال�صعودية يف ال�صوؤون القن�صلية

اأم�س،  اخلارجية،  وزارة  ا�ست�سافت 

التوا�سل  »تعزيز  ملتابعة  التن�سيقي  االجتماع 

وزارتي  يف  القن�سلية  اجلهات  بني  والتعاون 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  خارجية 

املبادرات  اإطار  يف  ال�سقيقة«،  ال�سعودية 

ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  عن  املنبثقة 

اخت�سا�سات  �سمن  واملدرجة  البحرينـي، 

اللجنة الفرعية للتن�سيق ال�سيا�سي.

ال�سفري خليل  رّحب  االجتماع،  بداية  ويف 

وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اخلياط،  يعقوب 

اخلارجية لل�سوؤون القن�سلية واالإدارية رئي�س 

ال�سقيق  ال�سعودي  بالوفد  البحريني،  اجلانب 

الدو�سري،  ماجد  بن  متيم  ال�سفري  برئا�سة 

القن�سلية،  لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

التاريخية  االأخوية  العالقات  بعمق  م�سيًدا 

الوطيدة واملتميزة بني البلدين ال�سقيقني.

تعزيز  على  حر�سهما  اجلانبان  واأكد 

القن�سلية،  ال�سوؤون  يف  والتوا�سل  التعاون 

وت�سهيل اخلدمات املقدمة للمواطنني.
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وزير الرتبية ي�ستقبل الوكالء 

امل�ساعدين واملديرين املعّينني حديًثا

ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين مبدر�سة وادي ال�سيلحملة توعوية احتفاًء بيوم مكافحة املخدرات

ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، 

امل�ساعد  الوكيل  العنزور  حبيب  كفاية  االأ�ستاذة  بح�سور 

حممد  �سماح  الدكتورة  من  كالً  التعليمية،  للخدمات 

التعليم  �سيا�سات  لتطوير  امل�ساعد  الوكيل  العجاوي 

امل�ساعد  الوكيل  ال�سهلي  عي�سى  هيثم  واالأ�ستاذ  والتعلم، 

للخدمات امل�ساندة، مبنا�سبة �سدور املر�سوم امللكي ال�سامي 

بتعيينهم يف منا�سبهم اجلديدة، كما ا�ستقبل كالً من الدكتور 

فواز اأحمد ال�سروقي مدير اإدارة االت�سال، واالأ�ستاذة نادية 

�سعيد املري�سي مدير اإدارة نظم املعلومات، واالأ�ستاذة زهرة 

مبنا�سبة  الطالبية،  اخلدمات  اإدارة  مدير  الدالل  عبداهلل 

�سدور قرار �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

اجلديدة  الهيكلة  �سمن  منا�سبهم،  يف  بتعيينهم  الوزراء 

للوزارة.

وخالل اللقاء، هناأ الوزير الوكالء امل�ساعدين واملديرين 

على تعيينهم، وناق�س معهم توجهات الوزارة خالل العام 

الرعاية  تعزيز  �سرورة  اإىل  وجه  اإذ  القادم،  الدرا�سي 

والتو�سع  اجلوانب،  كل  من  للطلبة  املقدمة  ال�سحية 

يف  املقدمة  اخلدمات  فيها  مبا  لهم،  املقدمة  اخلدمات  يف 

الدرا�سي  باملنهج  ارتباطها  وتعزيز  املعرفة  م�سادر  مراكز 

وباهتمامات وميول الطلبة.

نظمت �سعبة االإعالم اجلنائي باالإدارة 

اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة 

باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  فعاليتني 

ياأتي  الذي  املخدرات  ملكافحة  العاملي 

هذا العام حتت �سعار »�سارك باحلقائق 

حول املخدرات«، اإذ نظمت االإدارة حملة 

كافة،  اململكة  حمافظات  �سملت  توعوية 

كما نظمت فعالية �سحية بالتربع بالدم 

مع  بالتعاون  العامة  االإدارة  ملنت�سبي 

م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.

املهيزع  را�سد  حمد  الرائد  واأكد 

رئي�س �سعبة االإعالم اجلنائي اأن احلملة 

ال�سراكة  اإطار تعزيز  تاأتي يف  التوعوية 

املجتمعية واالنتماء الوطني بهدف ن�سر 

املخدرة  املواد  �سد  التوعوية  الثقافة 

وحماية املجتمع من اأخطارها، كما اأ�سار 

يف  تاأتي  بالدم  التربع  فعالية  اأن  اإىل 

وال�سراكة  امل�سوؤولية  تعزيز  اأهمية  اإطار 

ال�سحية  التوعية  ون�سر  االجتماعية، 

وما  املجتمع  يف  بالدم  التربع  وثقافة 

نف�سه  املتربع  على  كثرية  فوائد  من  لها 

واملري�س املحتاج للدم، ف�سالً عن تعزيز 

الذي  املجتمع  خدمة  يف  التطوع  روح 

تعزيز  يف  ي�سهم  ما  وهو  اإليه،  ننتمي 

القيم االجتماعية.

االإعالم  �سعبة  رئي�س  واأعرب 

عن  للمباحث  العامة  باالإدارة  اجلنائي 

امللك  امل�ست�سفى  يف  للم�سوؤولني  �سكره 

هذا  يف  �سارك  من  وكل  اجلامعي،  حمد 

العمل االإن�ساين االجتماعي.

يف  امل�ستجدين  الطلبة  لت�سجيل  جمدًدا  الباب  فتح  االت�سال  اإدارة  اأعلنت 

مواليد  من   ،2023 /2022 املقبل  الدرا�سي  للعام  االبتدائي  االأول  ال�سف 

�سبتمرب 2015 وحتى نهاية اأغ�سط�س 2016، وذلك ابتداء من اليوم االثنني 

املوافق 4 يوليو اإىل 7 من ال�سهر ذاته، وذلك مبدر�سة وادي ال�سيل االبتدائية 

االإعدادية للبنني، من الثامنة �سباًحا وحتى الثانية ع�سرة ظهًرا، وذلك الإتاحة 

اأكرب فر�سة ممكنة الأولياء االأمور الراغبني يف ت�سجيل اأبنائهم، والذين يتوجب 

عليهم احل�سور برفقة االأطفال املراد ت�سجيلهم اإىل املقر املذكور يف االأيام املحددة.

ملء  االأمر  ويل  على  يتوجب  الت�سجيل  اإجراءات  ال�ستكمال  اأنه  واأ�سافت 

ا�ستمارة »ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين« وا�ستمارة »حتويل للمركز ال�سحي« بعد 

www.moe.gov.( حتميلهما من املوقع االإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم

bh(، مع اإح�سار الوثائق الثبوتية االأ�سلية االآتية �سارية ال�سالحية ون�سخة 
وويل  للطفل  ال�سكانية  البطاقة  االأمر،  وويل  للطفل  ال�سفر  جواز  وهي:  منها، 

االأمر، �سهادة ميالد الطفل، اإ�سافًة اإىل ن�سخة من قارئ البطاقة ال�سكانية للطفل، 

العاملني يف  البحرينيني  االأمر )لغري  ال�سالحية للطفل وويل  واالإقامة �سارية 

املوؤ�س�سات احلكومية فقط(.

بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�ستقبل 

اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س بوزارة 

حممد  �سماح  الدكتورة  والتعليم،  الرتبية 

العجاوي الوكيل امل�ساعد لتطوير �سيا�سات 

التعليم والتعلم.

وقد هناأ املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

الدكتورة �سماح حممد العجاوي مبنا�سبة 

نيلها الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور املر�سوم 

بتعيينها   2022 ل�سنة   30 رقم  امللكي 

التعليم  �سيا�سات  لتطوير  م�ساعًدا  وكياًل 

والتعلم، م�سيًدا بكفاءتها وقدرتها العلمية، 

التعليم  مبخرجات  االرتقاء  يف  ودورها 

ال�سيا�سات  جمال  يف  خربتها  واقع  من 

مكتب  يف  موؤخًرا  وعملها  الرتبوية، 

م�ست�ساًرا  ذلك  وقبل  الدولية،  امل�سوحات 

البحرين  ملعهد  عاًما  ومديًرا  تربوًيا 

للقمة  لالإعداد  بدورها  منوًها  للتدريب، 

بالواليات  بنيويورك  املرتقبة  التعليمية 

املقبل،  �سبتمرب  يف  االأمريكية  املتحدة 

التي  التح�سريية  القمة  يف  وم�ساركاتها 

بباري�س،  اليون�سكو  مبنظمة  موؤخًرا  متت 

ومتمنًيا لها كل التوفيق والنجاح.

مدير عام املدار�س ي�ستقبل الوكيل امل�ساعد لتطوير �سيا�سات التعليم

وزيرة ال�سحة ت�ستعر�س جماالت

 التعاون ال�سحي بني البحرين وتركيا

املوؤيد ي�سيد بالدور

 االإعالمي للكاتب جمال الياقوت

اأكدت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن وزيرة 

بني  التعاون  م�سارات  تعزيز  موا�سلة  اأهمية  ال�سحة 

مملكة البحرين واجلمهورية الرتكية ال�سديقة يف خمتلف 

العالقات  وتطوير  ال�سحي،  القطاع  �سيما  ال  القطاعات، 

بالنفع  يعود  مبا  اأرحب،  اآفاق  نحو  بها  والدفع  الثنائية 

واخلري على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

جاء ذلك خالل ا�ستقبالها، اأم�س، اي�سن ت�ساكيل �سفرية 

بح�سور  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  تركيا  جمهورية 

الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�سحة.

وقد �سهد اللقاء ا�ستعرا�س م�سرية التعاون بني البلدين 

ال�سديقني يف جمال اخلدمات ال�سحية، وبحث �سبل تنمية 

االأهداف  القطاع لتحقيق  الثنائي يف هذا  التعاون  وتعزيز 

التطورات  اآخر  مناق�سة  مت  كما  امل�سرتكة.  والتطلعات 

وامل�ستجدات على �سعيد اال�ستثمار يف املجال ال�سحي بني 

البلدين ال�سديقني.

اعتزازها  عن  الرتكية  ال�سفرية  اأعربت  جانبها،  من 

م�سيدة  ال�سديقني،  البلدين  جتمع  التي  الطيبة  بالعالقات 

تطور  من  البحرين  ال�سحي يف مملكة  القطاع  ي�سهده  مبا 

واالإمكانيات  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  جودة  حيث  من 

ال�سديقني  للبلدين  متمنيًة  الطبية،  والكفاءات  املتوافرة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  ا�ستقبل 

الياقوت  حممد  بن  جمال  ال�سحفي  الكاتب  والريا�سة، 

الدويل  االحتاد  ع�سو  ال�سعوديني  ال�سحفيني  هيئة  ع�سو 

الذي  العرب  لل�سحفيني  العام  االحتاد  ع�سو  لل�سحفيني 

قدم له ن�سخة من كتابه )جمال الكلمة جمال( الذي يحتوي 

على كلمات و�سور موؤثرة وتوثيق �سور خمتلفة للموؤلف 

مع عدد من امللوك وروؤ�ساء الدول وكبار ال�سخ�سيات.

اأ�ساد وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة  اللقاء،   وخالل 

الياقوت يف  جمال  ال�سحفي  الكاتب  يبذلها  التي  باجلهود 

القائمة  االأخوية  العالقات  االإعالمي مب�سار  االرتقاء  �سبيل 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  البحرين واململكة  بني مملكة 

واإ�سهاماته يف اإثراء ال�ساحة االأدبية.

الياقوت عن  ال�سحفي جمال  الكاتب  اأعرب  من جهته، 

�سكره وتقديره لوزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة على دعمه 

وت�سجيعه للجهود االإعالمية وال�سحفية.

مدير عام املدار�س يجتمع بالقيادة التعليمية ملدر�سة جدحف�س ال�سناعية للبنني

ا�ستعرا�س خطط املدر�سة لل�سراكة املجتمعية للعام القادم

اجتمع الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س بوزارة الرتبية 

برئا�سة  للبنني  ال�سناعية  الثانوية  التعليمية مبدر�سة جدحف�س  بالقيادات  والتعليم 

عارف  امل�ساعدين  املديرين  وح�سور  املدر�سة،  مدير  العجمي  مرهون  اإبراهيم  مو�سى 

عبداحل�سني االإ�سكايف، وهاين عبداهلل احلايكي، وحممد هارون خليفات.

املدر�سة يف متابعة وت�سيري  املدار�س على جهود  ل�سوؤون  العام  املدير  اأثنى   وقد 

اخلا�سع  التعليمي  الفريق  من  كجزء  املن�سرم  الدرا�سي  العام  خالل  الدرا�سي  اليوم 

لرقابة واإ�سراف االإدارة العامة ل�سوؤون املدار�س، كما بحث مع االإدارة املدر�سية خطة 

املدر�سة لتعزيز اجلانب ال�سلوكي واالجتماعي وتطوير اآليات ال�سراكة املجتمعية مع 

الطلبة واأولياء االأمور. كما ناق�س املدير العام ل�سوؤون املدار�س انعكا�سات وتاأثريات 

اجلائحة على م�ستوى التوا�سل مع املجتمعات املدر�سية و�سبل عالج ذلك.

للبنني  ال�سناعية  الثانوية  جدحف�س  مبدر�سة  التعليمية  القيادات  تقدمت  وقد   

مبرئياتها ومقرتحاتها، كما مت تكليف مدير العمليات التعليمية للمنطقة االأوىل الدكتور 

علي �سلمان زهري مبتابعة التنفيذ.

 ح�سر االجتماع االأ�ستاذة لطيفة عي�سى البونوظة الوكيل امل�ساعد للتعليم، وهيثم 

اآل  اإبراهيم  بنت  لطيفة  وال�سيخة  امل�ساندة،  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  ال�سهلي  عي�سى 

خليفة القائم باأعمال مدير اإدارة التقييم واالأداء.

جلنــة املناق�سـات بوزارة الرتبيـــة ت�ستعــر�س 55 تقــــريًرا فنـــًيـا

واملزايدات  املناق�سات  جلنة  عقدت 

وامل�سرتيات واملبيعات الداخلية اجتماعها 

اخلاطر  اإبراهيم  نوال  برئا�سة  االأ�سبوعي 

وكيل الوزارة لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 

واالأداء، وبح�سور اأع�ساء اللجنة.

وا�ستعر�ست اللجنة التقارير الفنية، 

املناق�سات  عطاءات  تقييم  بعد  وذلك 

اأف�سل  باختيار  والتو�سية  واملزايدات 

والفنية،  املالية  الناحيتني  من  العرو�س 

مع مقارنتها والتحقق من مدى مطابقتها 

واخلدمات  واملوا�سفات  لل�سروط 

املقدمة  العرو�س  التزام  ومدى  املطلوبة، 

بهذه املوا�سفات. 

اأو  القرارات  باتخاذ  اللجنة  وتقوم 

املناق�سات  باإلغاء  الالزمة  التو�سيات 

طلبات  ودرا�سة  طرحها،  اإعادة  اأو 

العقود  واإلغاء  للعقود  والتجديد  التمديد 

احلالية بالتن�سيق مع جمل�س املناق�سات 

واملزايدات. 

املناق�سات  جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

واملبيعات  وامل�سرتيات  واملزايدات 

منت�سف  يف  ا�ستعر�ست  قد  الداخلية 

اإذ  فنًيا،  تقريًرا   55 يقارب  ما  العام  هذا 

تقارير  لـ7  التمديد  على  املوافقة  متت 

فنية،  تقارير   7 ب�ساأن  والتفاو�س  فنية، 

والرت�سية  فنية،  تقارير  لـ4  والتجديد 

بعد  والرت�سية  فنًيا،  تقريًرا  لـ12 

والتعاقد  فنية،  تقارير  لـ3  التفاو�س 

املبا�سر لـ11 تقريًرا فنًيا، واملوافقة على 

فنية،  تقارير  لـ5  طرح  واإعادة  اإلغاء 

فني  لتقرير  الدعم  طلب  على  واملوافقة 

واحد، يف املقابل مت اإعادة 4 تقارير فنية 

رئي�س  قبل  من  عليها  مالحظات  لوجود 

اللجنة واالأع�ساء.

اأكادميية بحرينية ُت�سّنف اأول خبري ا�ستدامة من مبادرة االإبالغ العاملية
التعلم  مركز  مدير   )GRI( العاملية  االإبالغ  مبادرة  �سّنفت 

االإلكرتوين يف جامعة البحرين، الدكتورة ال�سيخة يّف بنت عبداهلل 

اآل خليفة اأول خبري ا�ستدامة بحريني معتمد من املبادرة. 

قبل  من  اال�ستدامة  جمال  يف  االعتماد  على  االأفراد  ويح�سل 

وامتحان  مقررات  اأربعة  اجتياز  بعد  العاملية  االإبالغ  مبادرة 

التقارير  اإعداد  اال�ستدامة،  تقارير  اعداد  يف  مقدمة  وهي  نهائي، 

ل�سنة  املحدثة  بن�سختها  العاملية  االإبالغ  مبادرة  ملعايري  وفًقا 

مبادرة  معايري  مع حتديث  االإن�سان  عن حقوق  االإبالغ   ،2021

االإبالغ العاملية ل�سنة 2021، ودمج اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

تقارير اال�ستدامة. 

وُتعد مبادرة االإبالغ العاملية منظمة دولية غري هادفة للربح، 

اأدائها  عن  االإبالغ  من  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  متكني  على  تعمل 

وت�سدر  ال�سركات،  وحوكمة  واالجتماعي  والبيئي  االقت�سادي 

تقارير  اإ�سدار  ويتم  اال�ستدامة،  تقارير  الإعداد  جمانية  اإر�سادات 

كربى ال�سركات املحلية، مثل �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(، وبنك 

 ARAMEX الدولية الكربى مثل  البحرين الوطني، وال�سركات 

مبادرة  معايري  با�ستخدام   DELOITTEو BLOOMBERGو

االإبالغ العاملية. 

وقد ح�سلت الدكتورة ال�سيخة يّف بنت عبداهلل اآل خليفة -بدعم 

االإبالغ  مبادرة  من  االعتماد  على  »متكني«-  العمل  �سندوق  من 

العاملية ملعايري االإبالغ العاملية ل�سنة 2021 التي �ست�ستخدمها 

�سهر  من  بدًءا  اال�ستدامة  جمال  يف  اأدائها  عن  لالبالغ  ال�سركات 

يناير ل�سنة 2023 بعد اجتيازها جميع متطلبات االعتماد، وهي 

العاملية وبذلك  االإبالغ  قبل مبادرة  اأول بحريني معتمد من  االآن 

اأُدرجت مملكة البحرين من �سمن الدول التي ت�سم خرباء ا�ستدامة 

د. ال�شيخة يّف بنت عبداهللمعتمدين من قبل مبادرة االإبالغ العاملية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12140/pdf/INAF_20220704004601883.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968480/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968495/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير الرتبية ي�ستقبل الوكالء 

امل�ساعدين واملديرين املعّينني حديًثا

ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين مبدر�سة وادي ال�سيلحملة توعوية احتفاًء بيوم مكافحة املخدرات

ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، 

امل�ساعد  الوكيل  العنزور  حبيب  كفاية  االأ�ستاذة  بح�سور 

حممد  �سماح  الدكتورة  من  كالً  التعليمية،  للخدمات 

التعليم  �سيا�سات  لتطوير  امل�ساعد  الوكيل  العجاوي 

امل�ساعد  الوكيل  ال�سهلي  عي�سى  هيثم  واالأ�ستاذ  والتعلم، 

للخدمات امل�ساندة، مبنا�سبة �سدور املر�سوم امللكي ال�سامي 

بتعيينهم يف منا�سبهم اجلديدة، كما ا�ستقبل كالً من الدكتور 

فواز اأحمد ال�سروقي مدير اإدارة االت�سال، واالأ�ستاذة نادية 

�سعيد املري�سي مدير اإدارة نظم املعلومات، واالأ�ستاذة زهرة 

مبنا�سبة  الطالبية،  اخلدمات  اإدارة  مدير  الدالل  عبداهلل 

�سدور قرار �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

اجلديدة  الهيكلة  �سمن  منا�سبهم،  يف  بتعيينهم  الوزراء 

للوزارة.

وخالل اللقاء، هناأ الوزير الوكالء امل�ساعدين واملديرين 

على تعيينهم، وناق�س معهم توجهات الوزارة خالل العام 

الرعاية  تعزيز  �سرورة  اإىل  وجه  اإذ  القادم،  الدرا�سي 

والتو�سع  اجلوانب،  كل  من  للطلبة  املقدمة  ال�سحية 

يف  املقدمة  اخلدمات  فيها  مبا  لهم،  املقدمة  اخلدمات  يف 

الدرا�سي  باملنهج  ارتباطها  وتعزيز  املعرفة  م�سادر  مراكز 

وباهتمامات وميول الطلبة.

نظمت �سعبة االإعالم اجلنائي باالإدارة 

اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة 

باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  فعاليتني 

ياأتي  الذي  املخدرات  ملكافحة  العاملي 

هذا العام حتت �سعار »�سارك باحلقائق 

حول املخدرات«، اإذ نظمت االإدارة حملة 

كافة،  اململكة  حمافظات  �سملت  توعوية 

كما نظمت فعالية �سحية بالتربع بالدم 

مع  بالتعاون  العامة  االإدارة  ملنت�سبي 

م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.

املهيزع  را�سد  حمد  الرائد  واأكد 

رئي�س �سعبة االإعالم اجلنائي اأن احلملة 

ال�سراكة  اإطار تعزيز  تاأتي يف  التوعوية 

املجتمعية واالنتماء الوطني بهدف ن�سر 

املخدرة  املواد  �سد  التوعوية  الثقافة 

وحماية املجتمع من اأخطارها، كما اأ�سار 

يف  تاأتي  بالدم  التربع  فعالية  اأن  اإىل 

وال�سراكة  امل�سوؤولية  تعزيز  اأهمية  اإطار 

ال�سحية  التوعية  ون�سر  االجتماعية، 

وما  املجتمع  يف  بالدم  التربع  وثقافة 

نف�سه  املتربع  على  كثرية  فوائد  من  لها 

واملري�س املحتاج للدم، ف�سالً عن تعزيز 

الذي  املجتمع  خدمة  يف  التطوع  روح 

تعزيز  يف  ي�سهم  ما  وهو  اإليه،  ننتمي 

القيم االجتماعية.

االإعالم  �سعبة  رئي�س  واأعرب 

عن  للمباحث  العامة  باالإدارة  اجلنائي 

امللك  امل�ست�سفى  يف  للم�سوؤولني  �سكره 

هذا  يف  �سارك  من  وكل  اجلامعي،  حمد 

العمل االإن�ساين االجتماعي.

يف  امل�ستجدين  الطلبة  لت�سجيل  جمدًدا  الباب  فتح  االت�سال  اإدارة  اأعلنت 

مواليد  من   ،2023 /2022 املقبل  الدرا�سي  للعام  االبتدائي  االأول  ال�سف 

�سبتمرب 2015 وحتى نهاية اأغ�سط�س 2016، وذلك ابتداء من اليوم االثنني 

املوافق 4 يوليو اإىل 7 من ال�سهر ذاته، وذلك مبدر�سة وادي ال�سيل االبتدائية 

االإعدادية للبنني، من الثامنة �سباًحا وحتى الثانية ع�سرة ظهًرا، وذلك الإتاحة 

اأكرب فر�سة ممكنة الأولياء االأمور الراغبني يف ت�سجيل اأبنائهم، والذين يتوجب 

عليهم احل�سور برفقة االأطفال املراد ت�سجيلهم اإىل املقر املذكور يف االأيام املحددة.

ملء  االأمر  ويل  على  يتوجب  الت�سجيل  اإجراءات  ال�ستكمال  اأنه  واأ�سافت 

ا�ستمارة »ت�سجيل الطلبة امل�ستجدين« وا�ستمارة »حتويل للمركز ال�سحي« بعد 

www.moe.gov.( حتميلهما من املوقع االإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم

bh(، مع اإح�سار الوثائق الثبوتية االأ�سلية االآتية �سارية ال�سالحية ون�سخة 
وويل  للطفل  ال�سكانية  البطاقة  االأمر،  وويل  للطفل  ال�سفر  جواز  وهي:  منها، 

االأمر، �سهادة ميالد الطفل، اإ�سافًة اإىل ن�سخة من قارئ البطاقة ال�سكانية للطفل، 

العاملني يف  البحرينيني  االأمر )لغري  ال�سالحية للطفل وويل  واالإقامة �سارية 

املوؤ�س�سات احلكومية فقط(.

بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�ستقبل 

اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س بوزارة 

حممد  �سماح  الدكتورة  والتعليم،  الرتبية 

العجاوي الوكيل امل�ساعد لتطوير �سيا�سات 

التعليم والتعلم.

وقد هناأ املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

الدكتورة �سماح حممد العجاوي مبنا�سبة 

نيلها الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور املر�سوم 

بتعيينها   2022 ل�سنة   30 رقم  امللكي 

التعليم  �سيا�سات  لتطوير  م�ساعًدا  وكياًل 

والتعلم، م�سيًدا بكفاءتها وقدرتها العلمية، 

التعليم  مبخرجات  االرتقاء  يف  ودورها 

ال�سيا�سات  جمال  يف  خربتها  واقع  من 

مكتب  يف  موؤخًرا  وعملها  الرتبوية، 

م�ست�ساًرا  ذلك  وقبل  الدولية،  امل�سوحات 

البحرين  ملعهد  عاًما  ومديًرا  تربوًيا 

للقمة  لالإعداد  بدورها  منوًها  للتدريب، 

بالواليات  بنيويورك  املرتقبة  التعليمية 

املقبل،  �سبتمرب  يف  االأمريكية  املتحدة 

التي  التح�سريية  القمة  يف  وم�ساركاتها 

بباري�س،  اليون�سكو  مبنظمة  موؤخًرا  متت 

ومتمنًيا لها كل التوفيق والنجاح.

مدير عام املدار�س ي�ستقبل الوكيل امل�ساعد لتطوير �سيا�سات التعليم

وزيرة ال�سحة ت�ستعر�س جماالت

 التعاون ال�سحي بني البحرين وتركيا

املوؤيد ي�سيد بالدور

 االإعالمي للكاتب جمال الياقوت

اأكدت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن وزيرة 

بني  التعاون  م�سارات  تعزيز  موا�سلة  اأهمية  ال�سحة 

مملكة البحرين واجلمهورية الرتكية ال�سديقة يف خمتلف 

العالقات  وتطوير  ال�سحي،  القطاع  �سيما  ال  القطاعات، 

بالنفع  يعود  مبا  اأرحب،  اآفاق  نحو  بها  والدفع  الثنائية 

واخلري على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

جاء ذلك خالل ا�ستقبالها، اأم�س، اي�سن ت�ساكيل �سفرية 

بح�سور  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  تركيا  جمهورية 

الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�سحة.

وقد �سهد اللقاء ا�ستعرا�س م�سرية التعاون بني البلدين 

ال�سديقني يف جمال اخلدمات ال�سحية، وبحث �سبل تنمية 

االأهداف  القطاع لتحقيق  الثنائي يف هذا  التعاون  وتعزيز 

التطورات  اآخر  مناق�سة  مت  كما  امل�سرتكة.  والتطلعات 

وامل�ستجدات على �سعيد اال�ستثمار يف املجال ال�سحي بني 

البلدين ال�سديقني.

اعتزازها  عن  الرتكية  ال�سفرية  اأعربت  جانبها،  من 

م�سيدة  ال�سديقني،  البلدين  جتمع  التي  الطيبة  بالعالقات 

تطور  من  البحرين  ال�سحي يف مملكة  القطاع  ي�سهده  مبا 

واالإمكانيات  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  جودة  حيث  من 

ال�سديقني  للبلدين  متمنيًة  الطبية،  والكفاءات  املتوافرة 

املزيد من التقدم واالزدهار.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  ا�ستقبل 

الياقوت  حممد  بن  جمال  ال�سحفي  الكاتب  والريا�سة، 

الدويل  االحتاد  ع�سو  ال�سعوديني  ال�سحفيني  هيئة  ع�سو 

الذي  العرب  لل�سحفيني  العام  االحتاد  ع�سو  لل�سحفيني 

قدم له ن�سخة من كتابه )جمال الكلمة جمال( الذي يحتوي 

على كلمات و�سور موؤثرة وتوثيق �سور خمتلفة للموؤلف 

مع عدد من امللوك وروؤ�ساء الدول وكبار ال�سخ�سيات.

اأ�ساد وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة  اللقاء،   وخالل 

الياقوت يف  جمال  ال�سحفي  الكاتب  يبذلها  التي  باجلهود 

القائمة  االأخوية  العالقات  االإعالمي مب�سار  االرتقاء  �سبيل 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  البحرين واململكة  بني مملكة 

واإ�سهاماته يف اإثراء ال�ساحة االأدبية.

الياقوت عن  ال�سحفي جمال  الكاتب  اأعرب  من جهته، 

�سكره وتقديره لوزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة على دعمه 

وت�سجيعه للجهود االإعالمية وال�سحفية.

مدير عام املدار�س يجتمع بالقيادة التعليمية ملدر�سة جدحف�س ال�سناعية للبنني

ا�ستعرا�س خطط املدر�سة لل�سراكة املجتمعية للعام القادم

اجتمع الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س بوزارة الرتبية 

برئا�سة  للبنني  ال�سناعية  الثانوية  التعليمية مبدر�سة جدحف�س  بالقيادات  والتعليم 

عارف  امل�ساعدين  املديرين  وح�سور  املدر�سة،  مدير  العجمي  مرهون  اإبراهيم  مو�سى 

عبداحل�سني االإ�سكايف، وهاين عبداهلل احلايكي، وحممد هارون خليفات.

املدر�سة يف متابعة وت�سيري  املدار�س على جهود  ل�سوؤون  العام  املدير  اأثنى   وقد 

اخلا�سع  التعليمي  الفريق  من  كجزء  املن�سرم  الدرا�سي  العام  خالل  الدرا�سي  اليوم 

لرقابة واإ�سراف االإدارة العامة ل�سوؤون املدار�س، كما بحث مع االإدارة املدر�سية خطة 

املدر�سة لتعزيز اجلانب ال�سلوكي واالجتماعي وتطوير اآليات ال�سراكة املجتمعية مع 

الطلبة واأولياء االأمور. كما ناق�س املدير العام ل�سوؤون املدار�س انعكا�سات وتاأثريات 

اجلائحة على م�ستوى التوا�سل مع املجتمعات املدر�سية و�سبل عالج ذلك.

للبنني  ال�سناعية  الثانوية  جدحف�س  مبدر�سة  التعليمية  القيادات  تقدمت  وقد   

مبرئياتها ومقرتحاتها، كما مت تكليف مدير العمليات التعليمية للمنطقة االأوىل الدكتور 

علي �سلمان زهري مبتابعة التنفيذ.

 ح�سر االجتماع االأ�ستاذة لطيفة عي�سى البونوظة الوكيل امل�ساعد للتعليم، وهيثم 

اآل  اإبراهيم  بنت  لطيفة  وال�سيخة  امل�ساندة،  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  ال�سهلي  عي�سى 

خليفة القائم باأعمال مدير اإدارة التقييم واالأداء.

جلنــة املناق�سـات بوزارة الرتبيـــة ت�ستعــر�س 55 تقــــريًرا فنـــًيـا

واملزايدات  املناق�سات  جلنة  عقدت 

وامل�سرتيات واملبيعات الداخلية اجتماعها 

اخلاطر  اإبراهيم  نوال  برئا�سة  االأ�سبوعي 

وكيل الوزارة لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 

واالأداء، وبح�سور اأع�ساء اللجنة.

وا�ستعر�ست اللجنة التقارير الفنية، 

املناق�سات  عطاءات  تقييم  بعد  وذلك 

اأف�سل  باختيار  والتو�سية  واملزايدات 

والفنية،  املالية  الناحيتني  من  العرو�س 

مع مقارنتها والتحقق من مدى مطابقتها 

واخلدمات  واملوا�سفات  لل�سروط 

املقدمة  العرو�س  التزام  ومدى  املطلوبة، 

بهذه املوا�سفات. 

اأو  القرارات  باتخاذ  اللجنة  وتقوم 

املناق�سات  باإلغاء  الالزمة  التو�سيات 

طلبات  ودرا�سة  طرحها،  اإعادة  اأو 

العقود  واإلغاء  للعقود  والتجديد  التمديد 

احلالية بالتن�سيق مع جمل�س املناق�سات 

واملزايدات. 

املناق�سات  جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير 

واملبيعات  وامل�سرتيات  واملزايدات 

منت�سف  يف  ا�ستعر�ست  قد  الداخلية 

اإذ  فنًيا،  تقريًرا   55 يقارب  ما  العام  هذا 

تقارير  لـ7  التمديد  على  املوافقة  متت 

فنية،  تقارير   7 ب�ساأن  والتفاو�س  فنية، 

والرت�سية  فنية،  تقارير  لـ4  والتجديد 

بعد  والرت�سية  فنًيا،  تقريًرا  لـ12 

والتعاقد  فنية،  تقارير  لـ3  التفاو�س 

املبا�سر لـ11 تقريًرا فنًيا، واملوافقة على 

فنية،  تقارير  لـ5  طرح  واإعادة  اإلغاء 

فني  لتقرير  الدعم  طلب  على  واملوافقة 

واحد، يف املقابل مت اإعادة 4 تقارير فنية 

رئي�س  قبل  من  عليها  مالحظات  لوجود 

اللجنة واالأع�ساء.

اأكادميية بحرينية ُت�سّنف اأول خبري ا�ستدامة من مبادرة االإبالغ العاملية
التعلم  مركز  مدير   )GRI( العاملية  االإبالغ  مبادرة  �سّنفت 

االإلكرتوين يف جامعة البحرين، الدكتورة ال�سيخة يّف بنت عبداهلل 

اآل خليفة اأول خبري ا�ستدامة بحريني معتمد من املبادرة. 

قبل  من  اال�ستدامة  جمال  يف  االعتماد  على  االأفراد  ويح�سل 

وامتحان  مقررات  اأربعة  اجتياز  بعد  العاملية  االإبالغ  مبادرة 

التقارير  اإعداد  اال�ستدامة،  تقارير  اعداد  يف  مقدمة  وهي  نهائي، 

ل�سنة  املحدثة  بن�سختها  العاملية  االإبالغ  مبادرة  ملعايري  وفًقا 

مبادرة  معايري  مع حتديث  االإن�سان  عن حقوق  االإبالغ   ،2021

االإبالغ العاملية ل�سنة 2021، ودمج اأهداف التنمية امل�ستدامة يف 

تقارير اال�ستدامة. 

وُتعد مبادرة االإبالغ العاملية منظمة دولية غري هادفة للربح، 

اأدائها  عن  االإبالغ  من  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  متكني  على  تعمل 

وت�سدر  ال�سركات،  وحوكمة  واالجتماعي  والبيئي  االقت�سادي 

تقارير  اإ�سدار  ويتم  اال�ستدامة،  تقارير  الإعداد  جمانية  اإر�سادات 

كربى ال�سركات املحلية، مثل �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(، وبنك 

 ARAMEX الدولية الكربى مثل  البحرين الوطني، وال�سركات 

مبادرة  معايري  با�ستخدام   DELOITTEو BLOOMBERGو

االإبالغ العاملية. 

وقد ح�سلت الدكتورة ال�سيخة يّف بنت عبداهلل اآل خليفة -بدعم 

االإبالغ  مبادرة  من  االعتماد  على  »متكني«-  العمل  �سندوق  من 

العاملية ملعايري االإبالغ العاملية ل�سنة 2021 التي �ست�ستخدمها 

�سهر  من  بدًءا  اال�ستدامة  جمال  يف  اأدائها  عن  لالبالغ  ال�سركات 

يناير ل�سنة 2023 بعد اجتيازها جميع متطلبات االعتماد، وهي 

العاملية وبذلك  االإبالغ  قبل مبادرة  اأول بحريني معتمد من  االآن 

اأُدرجت مملكة البحرين من �سمن الدول التي ت�سم خرباء ا�ستدامة 

د. ال�شيخة يّف بنت عبداهللمعتمدين من قبل مبادرة االإبالغ العاملية.
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بعثة احلج تدعو احلمالت ال�ستخراج ت�ساريح اأمنية ل�سياراتهم
لطف  جعفر  حم�سن  اأو�سح 

اهلل رئي�س جلنة املوا�سالت ببعثة 

جلنة  دور  البحرينية  احلج 

املوا�سالت يف البعثة، والذي يقوم 

اأع�ساء  على ترتيب خروج جميع 

ملواقع  البعثة  يف  العاملة  اللجان 

�سرعة  اأجل  من  ب�سال�سة  عملهم 

اللجنة  اأن  م�سيًفا  مهامهم،  اإجناز 

ت�ساريح  ا�ستخراج  م�ساألة  تتابع 

دخول ال�سيارات للم�ساعر املقد�سة 

للحمالت البحرينية بالتن�سيق مع 

اللجنة االأمنية بالبعثة.

اأ�سحاب  اهلل  لطف  ودعا 

�سرعة  اإىل  البحرينية  احلمالت 

ال�ستخراج  البعثة  مع  التوا�سل 

اخلا�سة  االأمنية  الت�ساريح 

امل�ساعر؛  لدخول  ب�سياراتهم 

الإجناز املهمة يف الوقت املحدد لها 

دون تاأخري.

وحّث رئي�س جلنة املوا�سالت 

على  البحرينية  احلمالت  جميع 

ال�سري  بقوانني  االلتزام  �سرورة 

املقد�سة  املكرمة وامل�ساعر  يف مكة 

حزام  ارتداء  مراعاة  خالل  من 

املحددة  بال�سرعة  والتقيد  االأمان، 

املرورية،  واالإ�سارات  لل�سوارع 

عند  االأبي�س  اخلط  تعدي  وعدم 

اإ�سارات املرور، ليكون مو�سم حج 

مميًزا خالًيا من املخالفات.

حم�سن  وجه  اخلتام،  ويف 

اإىل  �سكر  ر�سالة  اهلل  لطف  جعفر 

على  حلر�سها  احلمالت  جميع 

عن  ال�سادرة  بالتعليمات  االلتزام 

وتقيدها  البحرين،  مملكة  بعثة 

جميًعا باالأنظمة املرورية وقوانني 

ال�سري وال�سالمة.

بعثة احلج تقوم بجولة ميدانية يف خمّيمات امل�ساعر

اكتمـال و�سـول جميـع حجاج البحريـن اإىل ال�سعوديـة 

خديجة العرادي:

اأكدت بعثة احلج البحرينية عدم اكت�ساف 

اأي حالة قائمة باالإ�سابة بفريو�س كورونا بني 

املكرمة،  ملكة  الوا�سلني  البحرينيني  احلجاج 

هناك  فاإن  حالة  اأي  اكت�ساف  حال  يف  واأنه 

احلاالت  مع  للتعامل  وا�ستعدادات  اإجراءات 

القائمة، ويتم عزل امل�سابني داخلًيا، ويف حال 

ت�ستدعي  اأعرا�س  عليها  احلاالت  هذه  كانت 

الدخول للم�ست�سفى يتم حتويلها اإىل م�ست�سفى 

النور ال�سعودي، كما يتم التن�سيق مع اجلانب 

من  القائمة  احلاالت  اإمتام  لرتتيب  ال�سعودي 

احلجاج حجهم بالتعاون مع اجلانب البحريني.

املدجمة  احلمالت  عدد  اأن  البعثة  وذكرت 

8 حمالت، وعدد احلجاج الكلي 2094 حاًجا 

وحاجة، اإ�سافة اإىل 105 اإداريني من احلمالت، 

واحلمالت يف توافد ومن املتوقع و�سول جميع 

احلمالت �سباح اليوم االثنني.

من  بتوجيهات  اأنها،  اإىل  البعثة  واأ�سارت 

قبل جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

البالد املعظم، ومبتابعة من قبل �ساحب ال�سمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واإ�سراف نواف بن 

حممد املعاودة وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمية 

واالأوقاف رئي�س اللجنة العليا للحج والعمرة، 

اإدارة البعثة بجولة ميدانية يف امل�ساعر  قامت 

التي  املخيمات  جاهزية  على  للوقوف  املقد�سة 

�سيتم ا�ستقبال احلجاج فيها، ال �سيما من حيث 

ال�سالمة واخلدمات املتوافرة، اإذ تعاقدت احلملة 

لتجهيز  للطوافة  اآ�سيا  جنوب  موؤ�س�سة  مع 

توفر  التي  اخلدمات  باأف�سل  امل�ساعر  خميمات 

�ُسبل الراحة واالأمن حلجاج بيت اهلل احلرام.

وعلى  البحرينية،  احلج  بعثة  تقوم  كما   

البعثة،  رئي�س  القطان  عدنان  ال�سيخ  راأ�سها 

رئي�س  نائب  القطان  طاهر  حممد  والدكتور 

البعثة  يف  العاملة  اللجان  مبتابعة  البعثة، 

وذلك  معهم؛  امليداين  والنزول  دورية  ب�سورة 

وال�سالمة  االأمن  ا�سرتاطات  جميع  من  للتاأكد 

كل  توفري  على  والعمل  احلمالت،  مباين  يف 

مع  يتفق  مبا  للحمالت  التنظيمية  االإجراءات 

قوانني واأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

اتخاذها  البحرينية  احلج  بعثة  واأكدت 

�سالمة  ل�سمان  االحرتازية  االإجراءات  جميع 

احلجاج البحرينيني.

اأجل  اإن هناك تن�سيًقا متوا�ساًل من  وقالت 

تاأمني �سالمة احلجاج طوال مو�سم احلج، والتي 

البحرين  مملكة  من  احلجاج  �سفر  قبل  تبداأ 

حتى و�سولهم للم�ساعر املقد�سة، اإذ يتم اإجراء 

 )PCR( كورونا  لفريو�س  املختربي  لفح�س 

جلميع امل�سافرين قبل ال�سفر، ويف حال اكت�ساف 

احلاالت  هذه  ا�ستبدال  يتم  قائمة  حاالت  اأي 

بحجاج اآخرين قبل ال�سفر اإىل مكة املكرمة.

املعنية  ال�سحية  االإجراءات  يخ�س  وفيما 

املتخذة يف مكة  بالتعامل مع فريو�س كورونا 

املكرمة، فاإن اللجنة الطبية التابعة لبعثة احلج 

تقوم بالتوا�سل مع جميع احلمالت البحرينية 

االحرتازية  باالإجراءات  التوعية  اأجل  من 

اإجراءات  على  والتاأكيد  الوقائية  والتدابري 

ال�سالمة والتعامل مع احلاالت القائمة بفريو�س 

كورونا اإن وجدت.

اأنها  البحرينية  احلج  بعثة  واأكدت 

على  حري�سون  جميًعا  البحرينية  واحلمالت 

الالزمة من  ال�سحية  امل�ستلزمات  توفري جميع 

وغريها  والكمامات  ال�سريع  الفح�س  معدات 

اأجل  من  امل�سرتك  وبالتن�سيق  يومي،  ب�سكل 

تطبيق االإجراءات االحرتازية.

وزير العدل ي�سيد بجهود حكومة 

خادم احلرمني يف خدمة �سيوف الرحمن

»الكربى االإدارية«: »العمل« اأوقفت اإعانة 

التعطل دون دليل على رف�ض جامعية للعمل

ثّمن نواف بن حممد املعاودة وزير العدل 

تقّدمه  ما  واالأوقاف  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

حكومة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

�سعود يف خدمة �سيوف  اآل  عبدالعزيز  بن 

حجاج  و�سالمة  راحة  ل�سمان  الرحمن؛ 

بيت اهلل احلرام، ليوؤّدوا منا�سكهم بكل ُي�سر 

و�سكينة.

العدل  وزير  توديع  خالل  ذلك  جاء 

لالأفواج  واالأوقاف  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

االأخرية من حجاج مملكة البحرين املغادرين 

اإىل امل�ساعر املقد�سة الأداء منا�سك احلج، وذلك 

ال�سيخ  بح�سور  الدويل،  البحرين  مطار  يف 

عدنان بن عبداهلل القطان رئي�س بعثة مملكة 

القائم  الري�س  اأمني  وعلي  للحج،  البحرين 

اإدارة ال�سوؤون الدينية. واأ�سار  باأعمال مدير 

اإىل اأن بعثة مملكة البحرين للحج ا�ستكملت 

كل متطلبات حمالت احلج من خميمات منى 

وعرفة ومزدلفة، م�سيًدا باجلهود املبذولة من 

�سبيل  يف  للحج  البحرين  مملكة  بعثة  قبل 

واالرتقاء  البحرين  مملكة  حجاج  خدمة 

البعثة  دور  عن  ف�ساًل  املقدمة،  باخلدمات 

يف  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التن�سيق  يف 

مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية 

ال�سقيقة.

علي طريف: 

األغت املحكمة الكربى االإدارية قرار وزارة 

التعطل ملتخرجة  اإعانة  املتعلّق بوقف  العمل 

جامعية، واألزمت املحكمة وزارة العمل اإعادة 

العمل  وزارة  اأن  ا  خ�سو�سً االإعانة،  �سرف 

اأوقفت االإعانة دون دليل، اإذ اإن اأوراق الدعوى 

قد خلت من ثّمة ما يفيد رف�س املدعية لفر�سة 

العمل الثانية. 

اأحمد  ال�سيد  زاهدة  املحامية  وذكرت 

املحكمة  اأن  اجلامعية  اخلريجة  حمامية 

الكربى املدنية قد ق�ست باإلغاء القرار املطعون 

عليه ال�سادر من املدعى عليها »وزارة العمل« 

يرتتب  ما  مع  للمدعية،  التعطل  اإعانة  بوقف 

تلك  �سرف  اإعادة  ها  اأخ�سّ اآثار  من  ذلك  على 

االإعانة، واألزمت املدعى عليها »وزارة العمل« 

بامل�سروفات ومبلغ 200 دينار مقابل اأتعاب 

املحاماة.

وذكرت ال�سيد اأحمد اأن املدعية »اخلريجة 

جامعة  من  دبلوم  �سهادة  حتمل  العاطلة« 

البحرين، ومنذ تخّرجها تقّدمت بطلب البحث 

العمل«،  »وزارة  عليها  املدعى  لدى  عمل  عن 

ات�ساالً  املدعية  تلقت  وبتاريخ 6/  2/  2022 

مل  خا�سة  ولظروف  ال�سركات  اإحدى  من 

تتمكن من �سماع الهاتف، وبعد دقائق معدودة 

عليها،  املدعى  باالت�سال على  املدعية  عاودت 

باال�ستف�سار  االأخرية  لدى  املوظف  قام  اإذ 

بالتوظيف  اخلا�سة  االأ�سئلة  بع�س  وطرح 

ومت اإخبارها باأنه مت العثور على موظف مللء 

ال�ساغر، اإال اأنه بعد اأيام تفاجاأت املدعية بغلق 

الإعانة  ا�ستحقاقها  وعدم  بها  اخلا�س  امللف 

التعطل ب�سبب عدم الرد على الهاتف. 

موّكلتها  اأن  اإىل  اأحمد  ال�سيد  واأ�سارت 

التعطل،  اإعانة  وقف  قرار  من  بالتظلم  قامت 

اإىل  بها  التظلم، ما حدا  انه مت رف�س ذلك  اإال 

اإقامة الدعوى. 

ذكرت  املحكمة  اأن  اأحمد  ال�سيد  وبّينت 

اأن  اأن الثابت من االأوراق  يف حيثيات حكمها 

املدعية من �سمن امل�ستفيدين من اإعانة التعطل 

وفًقا لن�سو�س القانون رقم 78 ل�سنة 2006 

�سالف الذكر، واأن املدعى عليها اأ�سدرت القرار 

التعطل  اإعانة  �سرف  بوقف  عليه  املطعون 

للمدعية ا�ستناًدا؛ لرف�سها فر�سة العمل التي 

مت توفريها للمدعية للمرة الثانية.

بعثة احلج تقوم بجولة يف خميّمات احلجاجال�شيخ عدنان القطان

علي زايد: توظيف 3 اآالف بحريني 

يف القطاع ال�سناعي حلحلة مللف البطالة

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال 

وزارة  ا�ستهداف  اإن  زايد  علي  النواب 

 3000 توظيف  والتجارة  ال�سناعة 

بحلول  ال�سناعي  القطاع  يف  بحريني 

العام 2026 ياأتي �سمن احلق الد�ستوري 

فر�س  بتوفري  الدولة  كفالة  يف  للمواطنني 

العمل وعداله �سروطه، كما اأن العمل وفًقا 

تقت�سيه  مواطن،  كل  على  واجب  للد�ستور 

ولكل  العام،  اخلري  وي�ستوجبه  الكرامة 

مواطن احلق يف العمل واختيار نوعه وفًقا 

للنظام العام، م�سدًدا على اأن رغبة ال�سباب 

على وظيفة  ُملّحه يف احل�سول  البحريني 

تتنا�سب مع خمرجاته التعليمية وتوفر له 

امل�ستقبل  اأبواب  الكرمية، وتفتح له  احلياة 

لال�ستقرار االجتماعي والتطوير الوظيفي.

وذكر النائب علي زايد اأن ارتفاع ن�سبة 

القطاع  يف   %25 اإىل   %20 من  البحرنة 

ال�سناعي ي�ستوجب مزيًدا من العمل اجلاد 

بينهم  عامل  األف   53 من  اأكرث  وجود  مع 

13500 عامل بحريني فقط، وبعد جائحة 

الدول  على  االقت�سادية  واالآثار  كورونا 

توظيف  اإىل  املا�سة  واحلاجة  واالأفراد، 

ال�سغوطات  لتخفيف  البحريني  ال�سباب 

على اأ�سرهم خا�سة من فئة املتقاعدين.

ب�سكل  ناق�س  النواب  جمل�س  اأن  وذكر 

مكّثف مع احلكومة م�ساألة بحرنة الوظائف 

والق�ساء على البطالة من خالل برنامج عمل 

واجلل�سات،  الربملانية،  واللجان  احلكومة، 

بني  امل�سرتكة  الت�ساورية  واالجتماعات 

ال�سلطتني، واأخذت حّيًزا كبرًيا من النقا�س 

ال�سمو  اأن �ساحب  اإىل  حللحلة امللف، الفًتا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأوىل هذا 

امللف اهتماًما كبرًيا، ومنها اإطالق الربنامج 

التطلعات  يحقق  مبا  للتوظيف،  الوطني 

اخليار  البحريني  املواطن  بجعل  املن�سودة 

االأمثل للتوظيف.

علي زايد

ثالثيني يحرق �سقة ب�سيجارة ويتعاطى املخدرات

اأقّر �ساب ثالثيني من ذوي االأ�سبقيات من خالل حتقيقات النيابة العامة باأنه اأ�سعل حريًقا يف 

�سقة ب�سيجارة وبتعاطيه املخدرات. 

 17 بجل�سة  املتهم  جللب  الق�سية  تاأجيل  االأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  قررت  ذلك،  اإىل 

يوليو 2022. وتعود تفا�سيل الواقعة ح�سبما اأفاد من خاللها املجني عليه اأنه بيوم الواقعة، يف 

اأثناء وجوده مبقر �سكنه بذات املبنى، �سمع اأ�سوات حطام واإتالف زجاج، وعليه نزل من �سقته 

من  �ساهد  اأنه  وتابع  بالطوارئ.  فات�سل  دما،  تنزف  ورجله  املتهم  و�ساهد  االأر�سي،  الطابق  اإىل 

خالل ال�سرفة حريًقا يف ال�سقة رقم 1، وعليه قام على الفور بتقدمي بالغ بالواقعة.

بوا�سطة   1 رقم  بال�سقة  احلريق  باإ�سعال  بقيامه  العامة  النيابة  بتحقيقات  املتهم  واعرتف 

�سيجارة، وتعاطيه املواد املخدرة.

يف عملية معقدة ا�ستغرقت حوايل 8 �ساعات متوا�سلة

فريق م�ست�سفى امللك حمد ينجح يف ف�سل تواأم �سيامي يف جمهورية تنزانيا

جنح  نوعه،  من  االأول  يعترب  اإجناز  يف 

فريق جراحي خمت�س من م�ست�سفى امللك حمد 

اجلامعي يف ف�سل تواأم �سيامي يف جمهورية 

ا�ستغرقت  معقدة  عملية  يف  وذلك  تنزانيا، 

ومب�ساركة  متوا�سلة،  �ساعات   8 حوايل 

االأطفال،  جراحة  التخدير،  يف  خمت�سني   5

الربوفي�سورمارتن  وبرئا�سة  والتجميل 

االأطفال  جراحة  ا�ست�ساري  كوربايل 

بامل�ست�سفى. 

ال�سيخ �سلمان  اللواء طبيب   حيث �سّرح 

امللك  م�ست�سفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

التي  االتفاقية  اإطار  يف  اأنه  اجلامعي  حمد 

اليف  ت�سايلد  جمعية  مع  امل�ست�سفى  وقعها 

بتوفري  تتكفل  والتي  االإيرلندية  اخلريية 

الرعاية ال�سحية لالأطفال يف جمهورية تنزانيا 

منذ  اال�سرتاكية  فيتنام  االحتادية وجمهورية 

باال�ستجابة  االإدارة  قامت  فقد   ،2012 عام 

لعملية اإنقاذ حياة التواأم واإر�سال فريق طبي 

تنزانيا  يف   Muhimbili مل�ست�سفى  خمت�س 

الإجراء عملية ف�سل التواأم ال�سيامي.

 

حيث ك�سف الفريق الطبي اأن ف�سل التوام 

من  بالرغم  بالنجاح  تكللت  التنزاين  ال�سيامي 

مواجهتها  متت  التي  والتحديات  ال�سعوبات 

من  تعترب  العملية  واأن  الف�سل،  عملية  اأثناء 

يف  التواأم  ت�سارك  ب�سبب  املعقدة  العمليات 

الكبد وعظمة القف�س ال�سدري.

خطة  بو�سع  الطبي  الفريق  قام  حيث   

على  متت  والتي  العملية،  الإجراء  مدرو�سة 

اأربع مراحل، كانت االأوىل هي مرحلة التخدير 

ا�ست�ساري  ظافراخل�سريي  الدكتور  باإ�سراف 

مرحلة  كانت  والثانية  االأمل،  وعالج  التخدير 

التخطيط للجراحة، والثالثة عملية ف�سل الكبد 

وعظمة القف�س ال�سدري برئا�سة الربوفي�سور 

مارتن كوربايل والفريق اجلراحي امل�ساعد له 

بقيادة  الرتميم  واالأخرية  الرابعة  واملرحلة 

التجميل  ا�ست�ساري  فخرو  عبداهلل  الدكتور 

والرتميم.

بعد  )التواأم(  املري�سيتني  و�سع  مت   

انتهت  اأن  بعد  املالحظة،  الف�سل حتت  عملية 

معاناتهما ملدة ت�سعة �سهور.

 يجدر بالذكر اأن الفريق الطبي يتكون من 

الربوفي�سور مارتن كوربايل ا�ست�ساري جراحة 

ا�ست�ساري  اخل�سريي  ظافر  الدكتور  االأطفال، 

فخرو  عبداهلل  الدكتور  االأمل،  وعالج  التخدير 

ا�ست�ساري التجميل والرتميم، الدكتورة عبري 

فرحان والدكتور برن�س راج من ق�سم جراحة 

االأطفال يف م�ست�سفى امللك حمداجلامعي.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12140/pdf/INAF_20220704004601883.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968482/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/968507/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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثنني 5 ذو احلجة 1443 ـ العدد 12140
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ت�سهم  كورونا  فريو�س  �سد  املن�ّسطة  اجلرعة 

يف تخفيف الأعرا�س وتقليل احلاجة اإىل امل�ست�سفى 

التوعية ب�ساأنها  لن�سهم جميًعا يف  الوفيات..  وتقليل 

والت�سجيع على اأخذها يف موعدها.

حياة  انك�ساف  الع�سر  هذا  مع�سالت  اأخطر  من 

ال�سو�سال  عرب  املحدود  الدخل  اأ�سحاب  اأمام  الأثرياء 

�سنطهم..  مالب�سهم..  �ساعاتهم..  بيوتهم..  ميديا.. 

اأ�سفارهم! الكبار يدركون اأن هذه �سنة احلياة.. لكن ال�سغار 

يتولد بداخلهم �سعور بالغنب، والرغبة يف جماراة هذه الرفاهية، ومن هنا 

تبداأ الكثري من امل�ساكل!
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1187 - انت�سار امل�سلمني بقيادة �سالح الدين 
الأيوبي على ال�سليبيني يف معركة حطني.

1776 - ا�ستقالل الوليات املتحدة الأمريكية 
طويلة  حرب  بعد  وذلك  الربيطاين،  التاج  عن 

�ساعدتهم فرن�سا فيها.

متنع  قراًرا  ت�سدر  نيويورك  ولية   -  1827
فيه الرّق على اأرا�سيها.

احلديدية  لل�سكة  خط  اأول  تد�سني   -  1837
برمينغهام  بني  يربط  العامل  يف  املدى  طويلة 

وليفربول باإجنلرتا.

ولية  يف  احلرية  متثال  اإقامة   -  1886
نيويورك.

من  ا�ستقاللها  على  حت�سل  الفلبني   -  1946
قبل الوليات املتحدة بعد اأكرث من 381 �سنة من 

ال�ستعمار الأجنبي.

يف  العرب  �سوت  اإذاعة  افتتاح   -  1953
العا�سمة امل�سرية القاهرة.

اجلزائري  الرئي�س  �سراح  اإطالق   -  1979
1965 يف  عام  اعتقاله  بعد  بلة  بن  اأحمد  الأ�سبق 

اأعقاب النقالب الع�سكري الذي قاده �سده وزير 

الدفاع هواري بومدين.

القدم يفوز  الأرجنتني لكرة  1993 - منتخب 
على نظريه املك�سيكي ويحرز كاأ�س كوبا اأمريكا.

الذي  احلرية  برج  يف  العمل  بداية   -  2004
يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  مكان  �سيحّل 

مدينة نيويورك.

2013 - افتتاح لندن اأري، وهي اأكرب مزرعة 
رياح بحرية يف العامل.

قر�س يفرت�س 

�سائحتني بالبحر الأحمر

قالت وزارة البيئة امل�شرية يف بيان، اأم�ص الأحد، 

اإن امراأتني ت�فيتا اإثر تعر�شهما لهجمات �شمكة قر�ص 

ي�م اجلمعة، جن�ب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

اأن احلادثني وقعا مبنطقة  اأمنيان  واأكد م�شدران 

�شهل ح�شي�ص.

جثة  على  عرثت  ال�شلطات  اإن  امل�شدران  وقال 

من  الرابع  العقد  بنهاية  رومانية،  ل�شائحة  ثانية 

عمرها، بعد �شاعات من الهج�م الذي ت�شّبب يف مقتل 

واأ�شافا  عاًما.   68 العمر  من  تبلغ  من�شاوية  امراأة 

�شهل  مبنطقة  مرت   600 مبحيط  وقعا  احلادثني  اأن 

ح�شي�ص.

اإنها �شكلت جلنة  بيانها  البيئة يف  وقالت وزارة 

العلمية  الأ�شباب  على  وال�ق�ف  امل�قف  لبحث 

ومالب�شات احلادث.

وذكر البيان اأن الل�اء عمرو حنفي حمافظ البحر 

الب�شرية  الأن�شطة  كل  ب�قف  قراًرا  اأ�شدر  الأحمر 

مبحيط الهج�م.

وذكر م�شدر طبي مبديرية ال�شحة بالبحر الأحمر 

اأن ال�شحية الأوىل كانت قد ُنقلت ف�ر وق�ع احلادث 

اأحد امل�شت�شفيات اخلا�شة مبنطقة �شهل ح�شي�ص  اإىل 

وجرت حماولت لإنعا�شها دون جدوى.

النم�شاوية  املراأة  اأن  الأمنيان  امل�شدران  واأو�شح 

مقيمة يف م�شر منذ خم�ص �شن�ات مع زوجها امل�شري.

ال�سعودية توظف 11 روبوًتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل امل�سجد احلرام

وال�ش�ؤون  اخلدمات  وكالة  وظفت 

البيئية  ال�قاية  وحتقيق  امليدانية 

روب�ًتا   )11( احلرمني  �ش�ؤون  برئا�شة 

امل�شجد  داخل  الأوبئة  للتعقيم ومكافحة 

الأكرث  املكي  احلرم  لي�شبح  احلرام، 

تعقيًما على م�شت�ى العامل. وفًقا ل�كالة 

الأنباء ال�شع�دية.

تعقيم  على  الروب�تات  وتعمل 

احلرام،  امل�شجد  جنبات  كافة  وتغطية 

على  مربمج  اآيل  حتكم  بنظام  وذلك 

م�شت�يات   )6( وعلى  م�شبقة،  خريطة 

مما يح�شن �شالمة اجل� ال�شحي البيئي 

وفًقا  بذكاء،  التعقيم  متطلبات  وحتليل 

وم�شار  ال�شتخدام،  ل�شيناري�هات 

م�شتقل  ب�شكل  املخططة  واملدة  التعقيم، 

لتغطية كاملة للف�شاء البيئي.

براءة  على  الروب�تات  وح�شلت 

النحالل  وحدة  مع   SLAM اخرتاع 

املبكر  الإنذار  خا�شية  على  الأداء  عالية 

املطل�ب،  ال�قت  يف  ال�ش�تي  البث  مع 

بالبطارية،  ال�شحن  خا�شية  ومتتلك 

 )8-5( من  ال�احد  الروب�ت  ويعمل 

وي�شع  ب�شري،  تدخل  دون  من  �شاعات 

اجلهاز )23.8( لرت، ي�شتهلك منها )2( 

على  البكترييا  للق�شاء  �شاعة،  كل  لرت 

يف م�شاحة )600( مرت مربع كل ج�لة 

كيل�ات   )3( مل�شافة  ال�شري  وي�شتطيع 

ويبلغ  ب�شري،  تدخل  دون  مت�ا�شلة 

حجم جزيئات ال�شباب اجلاف امل�شتخدم 

 )15-5( من  التعقيم  عملية  يف 

مايكرومرت، ومن املميزات زاوية الك�شف 

 )192.64( اإىل  ت�شل  التي  الأمامية 

الع�ائق  ك�شف  مدى  ويتجاوز  درجة، 

اجلهاز  ويحمل  اأمتار،   )10( الأمامية 

رادار عايل اجل�دة  على  كامريا حتت�ي 

لر�شم اخلرائط.

قد  الذكي  الروب�ت  جهاز  اأن  يذكر 

ح�شل على �شهادات عاملية ومنها �شهادة 

وياأتي   CE الأوروبية  اجل�دة  اعتماد 

املعتمرين  حلماية  الآيل  التعقيم  نظام 

وامل�شلني من الفايرو�شات والق�شاء على 

كافة الأوبئة.

اأكرب تل�سكوب 

يف العامل يرى النور

تي«  األ  »اإي  الكرب  الفائق  التل�شك�ب  طالئع  بداأت 

اأف�شل  اأحد  ُيعد  الذي  ت�شيلي  �شمال  يف  ببطء  تظهر 

التي  الب�شرية  الأداة  النج�م، وُتعد هذه  الأماكن لر�شد 

�شرتى الن�ر بعد خم�ص �شن�ات الأق�ى اإىل الآن، وتهدف 

اإىل ت��شيع قدرات علماء الفلك على الر�شد.

يف  جديدة  »عيًنا«  ي�شّكل  الذي  التل�شك�ب  وهذا 

جمم�عة  اإىل   2027 �شنة  من  ابتداًء  ُت�شاف  ال�شماء 

اأدوات الر�شد ذات الإمكانات الكبرية التي تعمل اأ�شالً يف 

الر�شد  على  العلماء  قدرة  زيادة  يتيح  اأتاكاما،  �شحراء 

مبقدار خم�شة اآلف مرة عما هي عليه حالًيا، بالإ�شافة 

اإىل تركيزه على اأماكن ل تزال حتى الي�م غري معروفة 

عن  قائمة  تزال  التي  الأ�شئلة  عن  اإجابات  ت�فري  بهدف 

ن�شاأة الك�ن.

من  �شافاريا  ل�ي�ص  الت�شيلي  الفلك  عامل  ويق�ل 

بناء  مت�يل  يت�ىل  الذي  اجلن�بي  الأوروبي  املر�شد 

»ثمة  بر�ص:  فران�ص  ل�كالة  تي«  األ  »اإي  التل�شك�ب 

اأ�شئلة علمية نرغب يف اإيجاد اإجابات لها، وهذه الأ�شئلة 

تفر�ص احلاجة اإىل تقنية ت�شاعدنا يف الت��شل اإىل هذه 

الإجابات«.

بداأ تقدمي 

جمموعات 

رحالت 2023 

مع انطالق �سهر 

مايو، و�ست�سهد 

الأ�سابيع املقبلة 

ا جديدة  عرو�سً

�ستك�سف عن 

اجتاهات تكمل 

امل�سهد العام 

للمجموعات 

التح�سريية 

للموا�سم 

القادمة. �سّكل 

الأ�سفر اأحد 

الألوان التي 

تكّرر ظهورها 

يف هذه 

املجموعات، وهو 

يتميز بجمعه 

للتناق�سات. اإذ 

ُيعد لوًنا �سيفيًا 

ين�سر الفرح 

وُيثّل الإ�سراق 

والتوّهج. ولكنه 

يرتبط اأي�ًسا 

بف�سل اخلريف، 

مبا يحمله من 

معاين الذبول 

واحلزن.

اإلغاء خطط تفكيك ج�سر تاريخي لعبور يخت جيف بيزو�س

للمدير  اجلديد  الفائق  لليخت  لل�شماح  تاريخي  ه�لندي  ج�شر  تفكيك  ت�قفت خطط 

املحيط بعد  اإىل  ال�شفن  بناء  باملرور من ح��ص  اأمازون جيف بيزو�ص  التنفيذي ل�شركة 

احتجاجات �شعبية من ال�شكان املحليني، وفًقا مل�قع �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

اإذ قالت اإدارة �شركة Oceanc، يف األبال�شريدام به�لندا، التي تبنى عمالق بيزو�ص، 

 )Koningshavenbrug( يف بيان، اإنها �شت�قف م�ؤقًتا اخلطط الل�ج�شتية لتفكيك ج�شر

الأيق�ين يف روتردام به�لندا -املعروف با�شم De Hef- لل�شماح ل�شفينة بيزو�ص بح�ايل 

من  تقارير   Oceanco �شركة  وتلقت  البحر.  اإىل  للخروج   ،Y721 ،دولر ملي�ن   500

ال�شكان املحليني الغا�شبني من القرار، ما اأدى اإىل وقف هذا القرار. وقال اأحد البناة على 

منت يخت بيزو�ص اإن اخل�ف من التخريب ما زال قائًما، اإذ كان بع�ص ال�شكان غا�شبني 

من احتمال تفكيك اجل�شر الذي ُبني ف�ق نهر ني� ما�ص يف عام 1927، ومت جتديده يف 

عام 2017. كان مطل�ًبا يف الأ�شل نقل يخت بيزو�ص الفاخر اإىل البحر عن طريق تفكيك 

اجل�شر، وفًقا لتقارير يف فرباير 2022. اندلعت اأخبار يف فرباير ح�ل اخلطط املحتملة 

للج�شر، ما اأدى اإىل »اهتمام« اأكرث من 3900 �شخ�ص بحدث على »في�شب�ك« يدع� �شكان 

روتردام اإىل اإلقاء بي�ص فا�شد على يخت بيزو�ص اجلديد.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12140/pdf/INAF_20220704004601883.pdf
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12140/pdf/20.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

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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تطوير قطاع الصناعات باإلشراف المباشر أو المشاركة مع شركات داخل أو خارج المملكة

تخصص ميزانية خاصة تدرج من ضمن ميزانية قوة الدفاع
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تصميم وتطوير وتعديل األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

 أمر ملكي بإنشاء المؤسسة العسكرية
لتطوير التصنيع الحربي في قوة الدفاع

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، أمر 
ملك��ي، رقم )23( لس��نة 2022، بإنش��اء المؤسس��ة 
العس��كرية لتطوي��ر التصنيع الحربي ف��ي قوة دفاع 

البحرين، فيما يلي نصه:
المادة األولى: تنش��أ مؤسس��ة تس��مى )المؤسس��ة 
العس��كرية لتطوير التصنيع الحربي(، تتبع قوة دفاع 

البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسس��ة العسكرية لتطوير 
التصني��ع الحرب��ي إلى تأس��يس وتنظيم النش��اطات 
الخاص��ة بالتصنيع الحربي في قوة دفاع البحرين بما 
يش��مل القيام بتصمي��م وتطوير وتعدي��ل األنظمة 

الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
لتطوي��ر  العس��كرية  للمؤسس��ة  الثالث��ة:  الم��ادة 
التصنيع الحربي إنش��اء المصانع الخاصة باألس��لحة 
والذخائر والعتاد الحرب��ي وتصنيع التقنيات الحديثة 
واالتج��ار فيها، وكذلك الترخيص ألي من النش��اطات 

االقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
الم��ادة الرابع��ة: للمؤسس��ة العس��كرية لتطوي��ر 
التصني��ع الحرب��ي القي��ام بتطوير قط��اع الصناعات 
العس��كرية من خ��الل المش��اريع الخاصة بها س��واء 
بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات 
مختلف��ة داخل أو خ��ارج مملكة البحري��ن وبما يخدم 

أهدافها وأدوارها.

المادة الخامسة: يكون للمؤسسة العسكرية لتطوير 
التصني��ع الحرب��ي ميزاني��ة خاصة ت��درج من ضمن 

ميزانية قوة دفاع البحرين.
الم��ادة السادس��ة: يص��در القائ��د الع��ام األنظمة 
والق��رارات الالزم��ة لتنظيم المؤسس��ة العس��كرية 
لتطوير التصنيع الحربي وتحقيق الغرض الذي أنشأت 
م��ن أجله، وبما يش��مل مهامه��ا وواجباتها وتعيين 
الموظفين العس��كريين والمدنيين وإصدار األنظمة 

اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة الس��ابعة: عل��ى نائب القائ��د األعلى والقائد 
العام لقوة دفاع البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جاللة الملك المعظم 

خالد بن أحمد يستقبل مدير 
المعهد الدولي للدراسات 

اإلستراتيجية بالشرق األوسط

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد 
بن أحم��د بن محمد آل خليف��ة أمس بمكتبه المدي��ر التنفيذي 
للمعهد الدولي للدراس��ات اإلس��تراتيجية في الش��رق األوس��ط 
الس��ير ت��وم بيكيت. وخ��الل اللقاء رحب مستش��ار جالل��ة الملك 
للش��ؤون الدبلوماسية بالمدير التنفيذي للمعهد، مشيدًا بالدور 
المتمي��ز الذي يضطلع به المعهد في مجال البحوث والدراس��ات 
التي تتناول أهم القضايا لتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة، 
كم��ا ت��م اس��تعراض آخ��ر التط��ورات والمس��تجدات والقضايا 
اإلقليمية والدولية. من جانبه عبر الس��ير توم بيكيت عن اعتزازه 
بلقاء الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتقديره لدعمه 

أنشطة المعهد من أجل تحقيق أهدافه.

 وزير المالية: مواصلة تعزيز التعاون
 االقتصادي بين البحرين والمملكة المتحدة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على 
عمق العالق��ات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحري��ن والمملكة المتحدة 
الصديق��ة، وما تس��تند إليه من مرتكزاٍت راس��خة عززت التعاون والش��راكة 
االقتصادية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقق من تعاوٍن مثمر، والدفع بمس��ار العالقات الثنائية نحو آفاٍق أرحب بما 

يحقق التطلعات واألهداف المرجوة.
جاء ذلك، لدى لقاءه أمس،وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق األوسط في وزارة 
الخارجية والتنمي��ة والكومنولث بالمملكة المتحدة أماندا ميلنج، بمناس��بة 
زيارته��ا لمملكة البحرين، حيث رحب الوزير بأماندا ميلينج، منوهًا بما تحظى 
به العالقات الثنائية بين البلدين من حرٍص واهتمام متبادل لتعزيزها على 
كافة األصعدة وبخاصة على الصعيدين المالي واالقتصادي. وأكد الوزير، على 
أهمية مواصلة تعزيز هذه الش��راكة بما يس��هم في خلق المزيد من الفرص 
االس��تثمارية الواعدة التي تعود بالنماء على البلدين والشعبين الصديقين. 
كما جرى خالل اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 

وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

 رئيس الشورى: الحكومة تحرز تقدمًا 
بتنفيذ خطط وبرامج التعافي االقتصادي

أكد رئي��س مجلس الش��ورى علي 
الصالح، على ما تحقق على صعيد 
تنفي��ذ أولوي��ات ومب��ادرات خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي بم��ا يدعم 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المعظم، ومتابعة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��ذي  بالتق��دم  منوه��ًا  ال��وزراء، 
بلغت��ه المملكة في مجال حوكمة 
األداء، وتعزيز الفرص االستثمارية 
وإنع��اش س��وق الم��ال واألعمال، 
وهو ما يستحق التقدير والثناء من 

الجميع.
ج��اء ذلك، ل��دى اس��تقباله أمس، 
وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
حيث ثمن رئيس مجلس الش��ورى 
الدور يقوم ب��ه الوزير في متابعة 
األولويات والبرامج التي تش��ملها 

خطة التعاف��ي االقتصادي، وخطة 
التوازن المال��ي، معربًا عن الفخر 
واالعتزاز بم��ا حققته البحرين في 
ه��ذا المجال وف��ي وقت قياس��ي، 
وال��ذي يؤكد س��يرها ف��ي االتجاه 
الصحيح نحو تحقيق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
ولفت إلى أن التقارير والمؤشرات 

تظه��ر  واالقتصادي��ة،  المالي��ة 
نجاح الحكومة في االس��تفادة من 
المتعلقة  التش��ريعية  المنظومة 
واالقتصادية  المالي��ة  بالش��ؤون 
لتعزيز ف��رص االس��تثمار، منوهًا 
بالجه��ود المش��تركة ف��ي مج��ال 

تطوير التشريعات والقوانين.
وأع��رب ع��ن تطلعه بأن يش��هد 

المس��تقبل مزي��دًا م��ن التع��اون 
والتنسيق بين السلطة التشريعية 
والحكومة ممثلة في وزارة المالية 
لتحقي��ق  الوطن��ي  واالقتص��اد 
كل م��ا من ش��أنه خدم��ة الوطن 

والمواطنين.
كما تطرق رئيس مجلس الش��ورى 
للنج��اح الكبير ال��ذي حققه منتدى 
وال��ذي  االقتص��ادي،  التعاف��ي 
نظم��ه مجلس الش��ورى بالتعاون 
م��ع معه��د البحري��ن للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالي��ة، بمش��اركة 
وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني، 
مثمنًا ما تم تناوله خالل المنتدى 
م��ن معلوم��ات، أب��رزت الجه��ود 
التعاف��ي  لتحقي��ق  الحكومي��ة 
المواطنين  وأطلع��ت  االقتصادي، 
المال��ي  للش��أن  والمتابعي��ن 
البحرين  مملك��ة  في  واالقتصادي 
عل��ى آخ��ر المس��تجدات ف��ي هذا 
الش��أن، معربًا عن تمنياته للوزير 

بمزيٍد من النجاح والتوفيق.

 رئيسا الشورى والنواب يبحثان 
استعدادات الفصل التشريعي القادم

أكد رئيسي مجلسي الشورى والنواب 
أن ما حققته الس��لطة التش��ريعية 
من إنجازات خالل الفصل التشريعي 
الخامس، يعد ثمرة للدعم الالمحدود 
ال��ذي حظيت به م��ن حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظ��م، 
ومن خالل التع��اون والمتابعة التي 
الحكومة برئاس��ة صاحب  قدمته��ا 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء، مثمني��ن ف��ي ذات 
الس��ياق الجهود الكبيرة التي بذلها 
أعض��اء مجلس��ي الش��ورى والن��واب 
ومساعيهم المخلصة لخدمة الوطن 

والمواطنين.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس 
الش��ورى علي الصال��ح بمكتبه أمس 
رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل، 
حيث أكدا أهمية اس��تمرار المس��يرة 
الديمقراطي��ة في مملك��ة البحرين، 
والعم��ل على تطويره��ا بما يواكب 
تطلع��ات القيادة الحكيمة وش��عب 

مملكة البحرين الكريم، مستعرضين 
ما ت��م إنجازه بش��أن مبنى المجلس 
الوطن��ي الجدي��د، إضاف��ة إلى بحث 
الخاصة  واالس��تعدادات  الترتيب��ات 
باستقبال الفصل التشريعي القادم، 
حيث ت��م توجيه األمانتين العامتين 
لمجلس��ي الش��ورى والنواب للتعاون 

بش��أن ذل��ك، وفي ه��ذا اإلط��ار تم 
التأكي��د عل��ى أهمي��ة التكامل بين 
لمجلس��ي  العامتي��ن  األمانتي��ن 
يتعل��ق  فيم��ا  والن��واب  الش��ورى 
بالهي��اكل اإلداري��ة والمالية، والتي 
تم الوصول فيها إلى مراحل متقدمة 
م��ن التواف��ق على كاف��ة التفاصيل 

المعنية بذلك.
وخ��الل اللق��اء ت��م بح��ث الترتيبات 
اللجان  التنظيمية وتش��كيل  واألمور 
الس��تضافة مملكة البحرين ألعمال 
اجتم��اع االتح��اد البرلمان��ي الدولي 
146 المقرر إقامته ش��هر مارس من 
الع��ام المقبل، حيث تم التأكيد على 
م��ا يمثله ه��ذا التجم��ع الدولي من 
أهمية بالغة وش��هادة دولية كبيرة 
من قب��ل االتحاد البرلمان��ي الدولي 
نظًرا لما تتميز ب��ه مملكة البحرين 
بفض��ل النه��ج اإلصالح��ي الش��امل 
المل��ك  الجالل��ة  صاح��ب  لحض��رة 

المعظم.
وبين رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
ضرورة مواصلة التعاون القائم بين 
المجلس��ين، بم��ا يع��زز العمل نحو 
تحقيق األهداف المشتركة، ومتابعة 
التش��ريعية خ��الل  الس��لطة  عم��ل 
الفترة القادم��ة، خاصة فيما يتعلق 
البرلمانية،  الدبلوماس��ية  بتفعي��ل 
ومش��اركة وفود السلطة التشريعية 

في المحافل اإلقليمية والدولية.

 رئيسة النواب: تطوير 
القطاع الصحي وتعزيز 

الخدمات الطبية أولوية وطنية

أك��دت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زين��ل أن توفي��ر الخدمات 
الطبي��ة وتحس��ين الرعاي��ة الصحية، س��تظل دائم��ًا على رأس 
االهتمام��ات واألولوي��ات الوطنية التي توظف م��ن أجلها جهود 
الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية، وذلك ترجم��ة للتوجيهات 
 الملكية السامية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك البالد المعظم.
وأش��ادت بالجه��ود المتواصل��ة والمب��ادرات المتمي��زة الت��ي 
تس��تهدف تعزيز التقدم في القط��اع الصحي، مثمنة نجاح فريق 
العم��ل الوطن��ي في مواجه��ة تداعي��ات جائحة كورون��ا بقيادة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، والس��عي الحكومي المتواصل في 
س��بيل تطوير القطاع الطب��ي ومواصلة تحقي��ق االرتقاء بجودة 

الخدمات الصحية المقدمة في مملكتنا الغالية.
جاء ذلك خالل استقبال رئيسة مجلس النواب، في مكتبها أمس، 
وزي��رة الصحة جليلة الس��يد، حي��ث قدمت لها خال��ص التهاني 
والتبري��كات بمناس��بة نيلها الثق��ة الملكية الس��امية بتوليها 
منصب وزيرة الصح��ة، متمنية لها التوفيق والنجاح في مهمتها 
الجديدة من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، فيما تخلل 
اللقاء بحث س��بل تعزيز التع��اون المش��ترك، وتطوير الخدمات 

الصحية في كافة محافظات مملكة البحرين.
وثمنت الدور الذي تقوم به وزارة الصحة في توفير أفضل الخدمات 
والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيدة بحرص الوزارة 
المس��تمر، وس��عيها الدائم لتحقيق األه��داف المرتبطة بتعزيز 
جودة الخدمات، وتطوير اإلمكانيات البش��رية والتقنية، وضمان 
توفير المس��تلزمات الطبية واألدوية بص��ورة دائمة، بما يحفظ 

للبحرين مكانتها الرائدة في هذا المجال.
من جانبها، قدمت وزيرة الصحة الش��كر لرئيس��ة مجلس النواب 
عل��ى هذا اللقاء، مؤكدة أن تطوير المنظومة الصحية وتحس��ين 
الخدم��ات المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن تحظ��ى باهتمام 
ورعاية كبيرة م��ن جاللة الملك المعظم، وف��ي مقدمة أولويات 
برنامج عمل الحكومة برئاس��ة س��مو ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، مش��يرة إلى ح��رص وزارة الصحة عل��ى التواصل الدائم 
والتنس��يق والتعاون مع مجلس النواب في كل ما ش��أنه تطوير 

أداء الخدمات الصحية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1014071
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »سوني« تكشف أحدث إصداراتها 
في متجر أشرف الجديد بالبحرين

يعرض متجر أشرف البحرين -أحد أشهر وجهات التسوق 
في المملكة- مجموعًة واس��عة من منتجات سوني في 
صالة ع��رض اإللكتروني��ات الجديدة في مجمع س��يتي 
س��نتر البحرين، حيث يمكن للعمالء االستمتاع بتجربة 
تس��وٍق متط��ورة عن��د تصف��ح أح��دث تقنيات س��وني 

والمنتجات اإللكترونية.
كم��ا يمكنه��م االختيار م��ن بين مجموعٍة واس��عة من 

أنظم��ة الترفي��ه المنزلي واألجهزة الذكي��ة والملحقات 
الصوتية الفاخرة والهوات��ف المحمولة ومنتجات النُُّظم 

اإليكولوجية. 
وتم تدش��ين المتجر، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة 
يوس��ف خليل المؤيد وأبن��اؤه فاروق المؤي��د، والمدير 
التنفيذي في ش��ركة أش��رف أمل المؤيد، ونائب المدير 
اإلداري ف��ي س��وني الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا جوبين 

جويجو.
وق��ال جويجو: »يس��رنا أن نعلن ع��ن تواجدنا في متجر 
أش��رف البحرين الجديد. حيث بات بوسع المتسوقين في 
المملكة اآلن االس��تمتاع بتجربة تس��وٍق من المستوى 
العالمي واكتش��اف مجموعٍة من منتجات سوني. يتمتع 
العم��الء ف��ي البحرين ببراع��ٍة تقنية رفيع��ة، ويتملكنا 
الحماس بش��أن تجربة محبي سوني - بمن فيهم هواة 

السينما وعشاق الرياضة واأللعاب - لنظامنا اإليكولوجي 
الخاص بالمنتجات واالستمتاع بتجربٍة غامرة بحق«.

كما س��يعرض المتج��ر الجدي��د مجموع��ة تلفزيونات 
 ،1000XM5-WH وسماعة سوني BRAVIA XR سوني
واللذين حققا ثورًة في تجربة الترفيه المنزلي والصوت 
إل��ى جانب أفضل ص��ورٍة ضم��ن فئتها وج��ودة صوت 

رائعة.

 »البحرين الوطني« يرعى جائزة التميز 
ضمن مسابقة »إنجاز البحرين لرواد األعمال«

كش��ف بنك البحري��ن الوطني عن رعايته للنس��خة 
14 من المسابقة الس��نوية لرواد األعمال الشباب، 
والت��ي أقيم��ت يوم��ي 28 و29 يوني��و ف��ي فن��دق 
وينده��ام جراند المنام��ة، حيث ش��هدت الفعالية 
حضور أكثر من 200 طالب من 15 مدرس��ة ثانوية 
و10 جامع��ات م��ن مختلف أنحاء مملك��ة البحرين. 
وعلى مدار يومين، تم اس��تعراض نتائج التصميم 
والعم��ل الجاد لطلب��ة إنجاز البحري��ن وذلك بهدف 
دع��م وتحفي��ز روح ري��ادة األعم��ال ل��دى الش��باب 
البحرين��ي. وقام��ت قائ��د فري��ق مراجع��ة ائتمان 
األعمال التجارية والش��ركات الصغيرة والمتوسطة 
وعضو لجنة االستدامة في البنك دينا كوهري بمنح 
»مسؤوليتنا من مدرسة المعارف الحديثة« »جائزة 
التميز في الحوكمة البيئي��ة واالجتماعية وحوكمة 
الش��ركات )ESG(«. كم��ا اس��تضاف أعض��اء لجنة 
االس��تدامة في البنك جلسة توعوية حول الحوكمة 
 )ESG( البيئي��ة واالجتماعي��ة وحوكمة الش��ركات
مع التركيز على كيفية دمج أفضل الممارس��ات عبر 
العملي��ات التجارية. وكانت اللجن��ة ذاتها جزءًا من 
لجنة تحكيم المسابقة، والتي قامت بتقييم طلبات 

الطالب ضمن إطار متطلبات الجائزة المذكورة.

وقالت دانة بوحجي رئيس تنفيذي للموارد البشرية 
واالس��تدامة في مجموع��ة بنك البحري��ن الوطني: 
»نفخر بش��راكتنا مع مؤسس��ة إنج��از البحرين في 
مس��ابقة رواد األعم��ال، حي��ث تأتي ه��ذه الخطوة 
لتؤكد على إيماننا الراسخ بمواهب وقدرات الشباب 
البحرين��ي. ونح��ن نتطل��ع لتوس��يع نط��اق القيمة 
المضاف��ة لبع��ض المتس��ابقين عن طري��ق عقد 
شراكات طويلة األجل تصب لصالح دعم مشاريعهم 

المستقبلية«.

فيم��ا قال��ت رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة إنجاز 
البحرين سمو الش��يخة حصة بنت خليفة آل خليفة: 
»نش��كر بنك البحرين الوطني على مش��اركتهم في 
هذه المس��ابقة وعلى تطوعه��م لتخصيص الوقت 
والم��وارد الالزم��ة لتنفيذ مبادرات إنج��از البحرين. 
لطالم��ا كان البن��ك داعم��ًا حيويًا، مم��ا مكننا من 
تحقي��ق مهمتن��ا المتمثل��ة ف��ي إع��داد المواهب 
الشابة في البحرين وتزويدهم بالمهارات والقدرات 

الضرورية لدخول سوق العمل«.

افتتاح »اكسترا« لإللكترونيات 
الجديد في مجمع السيف

افتتح��ت مؤخ��رًا الش��ركة المتح��دة لإللكترونيات »اكس��ترا«، 
معرضها الجديد في مجمع السيف – ضاحية السيف، على مساحة 
إجمالية تبلغ 2105 متر مربع، ليكون المعرض الثالث لسلس��لة 

معارض اكسترا في البحرين. 
ويض��م المع��رض الجديد ف��ي مجمع الس��يف – ضاحية الس��يف 
تش��كيلة واس��عة من أحدث األجهزة اإللكتروني��ة والمنزلية من 
مختلف العالمات التجارية العالمية المرموقة والمتنوعة، والتي 
تغط��ي كافة احتياجات العمالء. وق��ال الرئيس التجاري باإلنابة 
في شركة عقارات السيف محمد القائد: »يشكل المعرض إضافة 
نوعي��ة للمجمع ال��ذي لطالما كان حريصًا عل��ى تلبية احتياجات 
الزوار والمتس��وقين، حيث سيس��اهم في توسعة قاعدة مرتادي 
المجم��ع نظرًا لم��ا يقدمه من تجربة تس��وق ممي��زة ومنتجات 
إلكترونية ومنزلية تناس��ب جميع األس��ر من مواطنين ومقيمين 
وس��ياح«. وأكد، أن مجمع الس��يف – ضاحية السيف، سيكون على 
موعد م��ع افتتاح المزيد م��ن العالمات التجاري��ة المرموقة في 
المستقبل المنظور والتي من شأنها أن تعزز من تجربة التسوق 
وتلب��ي احتياجات مختلف أذواق الزوار عل��ى اختالف اهتماماتهم 
التس��وقية. من جهته، ق��ال المدير اإلقليمي للش��ركة المتحدة 
لإللكترونيات »اكس��ترا« في البحرين فريد يوسفان: »نطمح من 
خالل معرضنا الجديد إلى اس��تقطاب المزيد من العمالء وكسب 
شريحة أكبر باالستفادة من الموقع الجغرافي لمجمع السيف في 

قلب ضاحية السيف النشطة تجاريًا وسياحيًا«.

صيدليات ناصر تفتتح »بليسالب ناصر« بـ»الليوان«
 BlissLab by»افتتحت مؤخرًا مجموعة صيدليات ناصر، مركز »بليسالب ناصر
Nasser في الليوان، أحد مشاريع شركة عقارات السيف الرائدة بمنطقة الهملة 
في المحافظة الش��مالية.مجموعة صيدليات ناصر، صمم��ت العالمة التجارية 
الجدي��دة كليًا »بليس��الب ناصر«BlissLab by Nasser لتك��ون قبلة التواقين 
التباع أسلوب حياة صحي أساسه التغذية السليمة والحفاظ على الجمال وصحة 

البشرة في كل األوقات. 
كما سيقدم المركز الجديد مجموعة متنوعة من المنتجات األوروبية والعالمية، 
واألطعم��ة الصحي��ة العضوي��ة والنباتية والخالي��ة من الجلوتي��ن، إضافة إلى 

مجموعة كبيرة من المكمالت الغذائية من الفيتامينات والمعادن واألعشاب.
وسيس��اهم »بليس��الب ناصر في الليوان في إعادة تعريف الخدمات الصيدالنية 
والطبي��ة التجميلية والغذائي��ة الصحية ضمن قالب عص��ري يواكب احتياجات 
األس��رة الصحية والحصرية على التغذية السليمة. ومساحته اإلجمالية البالغة 
188 مترًا مربعًا وس��ط الليوان، يش��كل مركز »بليس��الب ناصر« إضافة نوعية 
للباحثي��ن ع��ن المنتجات والخدم��ات ذات الج��ودة العالية في مج��ال التجميل 
والتغذية والصحة والمس��تحضرات الصيدالنية بماركاتها العالمية الش��هيرة 
عل��ى اإلط��الق. وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة عقارات الس��يف أحمد يوس��ف: 
»نحن مس��رورون بافتتاح المركز والذي س��يلعب دورًا محوريًا في تكامل نوعية 
الخدم��ات المقدمة لمرتادي الليوان والمقيمين فيه. وبفضل مرافقه العصرية 
وتنوعها وتعدد اس��تخداماته، أصبح الليوان وجهة مفضلة لدى شريحة كبيرة 
م��ن المواطني��ن والمقيمين والس��ياح، وهذا م��ا نلحظه مع تزايد أع��داد الزوار 

م��ع انتعاش الحركة الس��ياحية في المملكة، وس��يواصل اللي��وان جذب المزيد 
من ال��زوار مع افتتاح عالمات تجارية جديدة«. ب��دوره، قال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة صيدليات ناصر الدكتور فاضل العريض »نحن س��عداء بهذا التدشين 
الذي س��ينقل عالمة ناص��ر المبتكرة مركز »بليس��الب ناصر« إل��ى آفاق أرحب 
من التوس��ع والتميز«. وأوضح، أن مش��روع الليوان هو خيار طبيعي ألي مشروع 
يس��تهدف توس��عة قاعدة عمالئه بسبب موقعه االس��تراتيجي في المحافظة 
الش��مالية واس��تقطابه للكثير من الزوار من داخل وخارج المملكة، مما يجعله 

المكان المثالي لألسماء التجارية المرموقة.

بمشاركة 50 طالبًا من 15 مدرسة حكومية وخاصة 

 »التطبيقية« تنظم اليوم التجريبي
الهندسي »كن مهندسًا ليوم واحد«

تجربة فريدة عاش��ها طلبة الم��دارس الحكومية 
والخاصة ل��دى مش��اركتهم في الي��وم التجريبي 
الهندسي »كن مهندسًا ليوم واحد«، الذي أقامته 
جامعة العلوم التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة 
الدكت��ور غس��ان عواد، حي��ث خاض المش��اركون 
وللم��رة األول��ى التجربة ليكونوا مهندس��ين من 
خ��الل العدي��د م��ن الفعالي��ات واألنش��طة التي 
نظمته��ا الجامع��ة لتوفير تجربة هندس��ية غنية 
للطلبة الراغبين باس��تكمال دراس��تهم الجامعية 

في الهندسة.
وتعتب��ر هذه الفعالي��ة الفريدة نموذج��ًا حقيقيًا 
يحاكي حياة طالب الهندس��ة، خاصة وأن الجامعة 
توف��ر لطلبته��ا بيئة تعليمي��ة غني��ة بالتدريب 
العمل��ي والمختبرات المتطورة، واألنش��طة التي 
تصق��ل مواهبه��م وتهيأهم لس��وق العمل بعد 
التخ��رج، ف��ي الوقت الذي يحصل في��ه طلبة كلية 
الهندس��ة بالجامع��ة على ش��هادة بريطانية من 
جامع��ة لندن س��اوث بانك. وش��ارك ف��ي فعالية 

اليوم التجريبي الهندسي، قرابة 50 طالبًا وطالبة 
من ما يقارب 15 مدرسة حكومية وخاصة وجامعة 
وجه��ة عمل، حي��ث تمكن المش��اركون من زيارة 
مختلف مختبرات كلية الهندسة – مختبر الهندسة 
المدنية، واستوديو الهندسة المعمارية، ومختبر 
الفيزياء، ومختب��ر الكيمياء، واطلعوا على التجارب 
الهندسية التي تجريها الكلية في هذه المختبرات، 

كما شاركوا بعمل بعض التجارب بأنفسهم.
ويه��دف الي��وم التجريبي الهندس��ي إل��ى تزويد 

الطالب بأساسيات المعرفة في المجاالت العلمية 
والهندس��ية واالجتماعية، لتمكينه��م من اختيار 
التخصص المناس��ب لهم في الدراسة الجامعية، 
خاص��ة وأن الجامع��ة تعاون��ت م��ع جامعة لندن 
س��اوث بان��ك البريطاني��ة لتقدي��م أرب��ع برامج 
متميزة في كلية الهندس��ة تش��مل البكالوريوس 
في الهندس��ة المدني��ة، والهندس��ة المعمارية، 
والهندس��ة الميكانيكية، والهندس��ة الكهربائية 

واإللكترونية.

 »ألبا« تؤكد التزامها 
بتطوير الشباب البحريني

أكدت ش��ركة ألمنيوم البحرين »ألبا«، التزامها بتطوير الش��باب 
البحريني، وذلك أثناء لقاء رئيس��ها التنفي��ذي علي البقالي بنحو 
70 طالب��ًا وطالبة منضوين تحت مظلة برام��ج التدريب العملي 

في مختلف دوائر وأقسام الشركة.
وحضر اللقاء، المدير اإلداري للشؤون اإلدارية حمد الشيبة وعدد 
من المس��ؤولين بالش��ركة، إلى جانب الطلبة المتدربين الذين 
انضم��وا إل��ى »ألبا« ه��ذا العام م��ن جامعات محلي��ة وخارجية 
مختلفة الس��تكمال متطلبات التدري��ب العملي ضمن متطلبات 

التخرج الخاصة ببرامجهم الجامعية.
وق��ال البقالي: »بن��اء الخب��رات المعرفية يمثل رحل��ة متواصلة 
ال تقتص��ر على تعل��م المزيد فحس��ب، بل تتطلب ب��ذل الجهد 
المتواصل لمواكبة التغير المستمر – وهو ما يعد الثابت الوحيد 
ف��ي عالمنا اليوم. ونهدف لمس��اعدة المتدربي��ن في تطبيق ما 
تعلموه بش��كل عمل��ي عل��ى أرض الواقع ودعمه��م لخلق ميزة 
تنافس��ية فريدة تعزز مس��اهمتهم في تحقيق تطلعات مملكة 

البحرين«.
ُيذك��ر أن »ألب��ا« تس��تقبل كل ع��ام العدي��د م��ن المتدربي��ن 
الجامعيين الذين يس��عون إلى تطوير مهاراتهم الفنية والتقنية 
والش��خصية في بيئة عمل احترافية. وشهدت الفترة بين عامي 
2019 و2022 اس��تضافة الش��ركة ألكثر من 250 طالبًا جامعيًا 

تلقوا التدريب العملي وفقًا لتخصصاتهم الجامعية.
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 »الخارجية« تبحث التعاون
مع السعودية في الشؤون القنصلية

االجتم��اع  أم��س  الخارجي��ة  وزارة  اس��تضافت 
التنس��يقي لمتابعة تعزي��ز التواص��ل والتعاون 
بي��ن الجهات القنصلية في وزارتي خارجية مملكة 
البحرين والمملكة العربية الس��عودية الشقيقة، 
في إطار المبادرات المنبثقة عن مجلس التنس��يق 
الس��عودي البحريني، المدرجة ضمن اختصاصات 

اللجنة الفرعية للتنسيق السياسي.
وأك��د الجانب��ان حرصهما عل��ى تعزي��ز التعاون 
والتواص��ل ف��ي الش��ؤون القنصلي��ة، وتس��هيل 
الخدمات المقدمة للمواطني��ن، بما يعود بالخير 
والمنفعة على المملكتين والش��عبين الشقيقين، 
ويحقق المصالح المشتركة في مختلف المجاالت، 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات مجلس التنس��يق الس��عودي 

البحريني.

ورحب القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
القنصلي��ة واإلدارية رئيس الجانب البحريني خليل 
الخياط، بالوفد السعودي الشقيق برئاسة، ووكيل 

وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم الدوسري، 
مشيدًا بعمق العالقات األخوية التاريخية الوطيدة 

والمتميزة بين البلدين الشقيقين.

 وزير الشؤون القانونية: 
 تعزيز العالقات الراسخة 
بين البحرين والسعودية

أكد وزير الش��ؤون القانونية يوس��ف خلف، أهمية مواصلة تعزيز 
العالق��ات الراس��خة بين مملك��ة البحري��ن والمملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، منوهًا بعمق العالقات األخوية التاريخية 
الت��ي تربط البلدين الش��قيقين، وما تش��هده م��ن تطور ونماء 
مس��تمر على كاف��ة األصعدة بفض��ل الرعاية واالهتم��ام الذي 
 تحظ��ى به من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعّظم، وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود مل��ك المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة. جاء ذلك، خالل اس��تقباله س��فير مملكة 
البحرين لدى المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة الشيخ علي 
ب��ن عبدالرحم��ن بن عل��ي آل خليفة، حيث تم خ��الل اللقاء بحث 
س��بل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ال سيما على 
مس��توى البنية التش��ريعية والقانونية. من جانبه، أعرب الشيخ 
علي ب��ن عبد الرحمن، عن ش��كره إلى وزير الش��ؤون القانونية، 
مؤّك��دًا أهمّية ب��ذل المزيد من الجه��ود لتطوي��ر وتعزيز آفاق 
التعاون المش��ترك بين البلدين في كافة المجاالت لما فيه خير 

وصالح الشعبين الشقيقين.

 معرض الهندسة السادس
في »البوليتكنك« يحتضن 80 مشروعًا

»بوليتكن��ك  التقني��ة  البحري��ن  كلي��ة  أقام��ت 
البحرين« معرض المش��اريع الهندسية السادس 
2022، وذلك تحت رعاية شركة ألمنيوم البحرين 
»ألب��ا«، حيث ق��دم طلبة الس��نة الرابع��ة بكلية 
الهندس��ة هذا الع��ام أكثر من 80 مش��روعًا تم 
تنفيذه��ا بالتع��اون م��ع الصناع��ات الرائدة في 

البحرين.
وتطرقت المش��اريع، إل��ى موضوعات هندس��ية 
والطاق��ة  النظيف��ة،  الطاق��ة  مث��ل:  مختلف��ة 
الشمس��ية، والروبوتات وإدارة النفايات، وأنظمة 
تنقية المياه، وطرح الحلول الهندس��ية الصديقة 
للبيئ��ة التي تعزز االس��تدامة والتعاون، بحضور 
جمهور من الطلبة والموظفين وممثلي الصناعة 

في المملكة.
وأكدت رئيس كلية الهندسة الدكتورة كريستينا 
جورجانتوبولو، أن البوليتكنك تحرص على تنظيم 
المعرض سنويًا له من فائدة عظيمة للطلبة في 
ع��رض مهاراتهم ف��ي التحدث والتقديم وش��رح 

مشاريعهم والترويج لها أمام أرباب العمل.
وأكدت أن طلبة الس��نة األخيرة بكلية الهندس��ة 
ف��ي بوليتكن��ك البحري��ن يس��تحقون الكثير من 

التهان��ي على العم��ل الجاد والرائع ال��ذي قاموا 
به، وعلى الش��غف الذي أبدوه من خالل ابتكارهم 

أفضل الحلول والنماذج الممكنة التي قدموها. 
وقال��ت: »إن هذا النجاح الهائ��ل لهذا الحدث هو 
نتيج��ة أفضل عم��ل جماعي في كلية الهندس��ة 
ببوليتكن��ك البحرين، حيث يعم��ل أعضاء الهيئة 
األكاديمي��ة والطلب��ة معًا كل ي��وم تحت الدعم 
الكبير م��ن إدارتن��ا العليا وش��ركاء الصناعة في 
البحري��ن. أنا ممتن��ة حًقا لكلية الهندس��ة لدينا 
على عملهم الرائع في إعداد الخريجين الجاهزين 
للعم��ل، والمهندس��ين الش��باب القادري��ن على 

العمل من أجل نوعية حياة أفضل«.

للبوليتكن��ك  التنفي��ذي  الرئي��س  هن��أ  فيم��ا، 
البروفيس��ور كي��ران أوكوهان جمي��ع طلبة كلية 
المتق��ن وجهوده��م  الهندس��ة عل��ى عمله��م 
المتفاني��ة، مش��يرًا إلى أنهم أبدوا ج��ودة عالية 
وابتكاري��ة في تطوير مش��اريعهم له��ذا العام، 
بالتعاون مع ش��ركات بحرينية رائدة في المجال 
الهندس��ي، بم��ا يثب��ت الت��زام كلية الهندس��ة 

بالبوليتكنك بإعداد خريجين جاهزين للعمل. 
ووجه أوكوهان الشكر لش��ركة ألمنيوم البحرين، 
عل��ى دعمه��ا ورعايته��ا له��ذه الفعالي��ة، وإلى 
المتحدثين الرئيسيين، وإلى القائمين على كلية 

الهندسة ببوليتكنك البحرين.

»الصحة« ُتحذر من اتصاالت 
مشبوهة تستخدم شعارها

ح��ذرت وزارة الصحة م��ن اتص��االت هاتفية واتص��االت عبر 
تطبي��ق الوات��س أب تحمل ش��عارها من أرقام خ��ارج مملكة 
البحرين، مؤكدة أنها اتصاالت وهمية من جهات مش��بوهة، 
داعي��ة إلى عدم التعام��ل معها وعدم تزويده��ا بأي بيانات 
شخصية.  وبّينت الوزارة في بيان أنه جاٍر التعامل مع الموضوع 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 مي بنت محمد تبحث 
والدرازي تعزيز التعاون

اس��تقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة أمس، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان عل��ي الدرازي، بحضور مستش��ار الت��راث في المركز 
اإلقليم��ي العربي للت��راث العالمي الدكتور منير بوش��ناقي، 
حيث ش��هد االجتماع مناقش��ة عدد م��ن المواضيع التي تهم 
الطرفين وتساهم في االرتقاء بالحراك الثقافي في البحرين. 

وأشادت الشيخة مي بنت محمد بالمشاركة الفاعلة والدائمة 
من المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان في برامج ومواس��م 
الهيئة، مؤكدة أهمية التعاون بين الطرفين من أجل تحقيق 
المنجزات الوطنية لمملكة البحرين، ومنوهة بأهمية مشاركة 
المؤسس��ة ف��ي مهرجان صي��ف البحري��ن هذا الع��ام والذي 
ينطل��ق يوم 11 يوليو الجاري. من جهته، قدم الدرازي ش��كره 
إل��ى هيئة الثقافة على ما تقوم به م��ن جهد من أجل تعزيز 
الهوية الوطنية وحفظ التراث واإلرث الثقافي للبحرين، مشيرًا 
إلى أهمية التع��اون الدائم والبناء بين المؤسس��ة والهيئة، 
متطلعًا إلى المش��اركة ف��ي مختلف المواس��م الثقافية التي 

تعزز مكانة البحرين على مختلف الصعد.

 »الجنوبية«: استقبال 720 شكوى وطلبًا 
بمركز خدمة العمالء حتى نهاية يونيو

أكد س��مو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، بأن 
المحافظة مس��تمرة ف��ي جهودها المبذولة في تعزي��ز التواصل والتفاعل 
الدائم وس��رعة االس��تجابة مع كافة األهال��ي والمواطنين بهدف ترس��يخ 
مبدأ الش��راكة المجتمعية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والدعم 
الالمحدود من قبل صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، في التح��ول اإللكتروني لكافة الخدمات 
والتعامالت المقدم��ة للمواطنين والمقيمين وتقديمها بأس��اليب حديثة 

ومبتكرة.
كما أكد سمو المحافظ، بأن الفريق المختص بقسم الشكاوى والمقترحات 
يقوم بشكل مستمر بإعداد تقرير مفّصل عن مجموع الشكاوى والمقترحات 
والطلبات الواردة عبر قن��وات المحافظة، حيث بلغ مجموع ذلك حتى نهاية 
ش��هر يوني��و 2022م نحو 720 ش��كوى وطل��ب، في حين تنوع��ت مجاالت 
الطلب��ات ال��واردة عبر برنامج »تواص��ل« بمجموع بلغ 123 ش��كوى وطلبًا، 
كما تلق��ت المحافظة عدد 377 من المكالمات واالستفس��ارات عن طريق 
االتصال الهاتفي المباش��ر لمركز خدمة العمالء، و102 ش��كوى وطلب عبر 
تطبي��ق »الجنوبية«، وعدد 78 من االستفس��ارات والمقترحات الواردة عبر 
البري��د اإللكتروني، باإلضافة إلى عدد الش��كاوى والمقترحات الواردة خالل 

»المجلس االفتراضي« منذ مطلع العام، حيث بلغت عدد 23.
وأوضح بأن الفريق المختص بتصني��ف المعلومات والبيانات يقوم بفرزها 
وتحليلها ليتم تحويلها إلى اإلدارات المعنية بالمحافظة، بعد ذلك يباش��ر 
فريق ميداني من المحافظة برصد الش��كاوى والمقترحات الواردة لمختلف 
مناط��ق المحافظة وتمثيلها في إطار تقارير موثقة بالصور والبيانات، ومن 
ثم مناقش��تها خالل اجتماع المجلس التنس��يقي للنظر حول الحلول المثلى 
لمعالجتها بالتعاون والتنس��يق المش��ترك، بهدف رفع توصيات مناس��بة 
حيالها وضمان سرعة التنفيذ و االستجابة الحتياجات المواطنين واألهالي، 
ومن أمثلة ذلك خدمة موس��م األمطار وكذلك خدمة الحاالت الطارئة التي 

وفرته��ا المحافظ��ة للحاالت االجتماعية س��عيًا لتحقيق س��هولة التواصل 
وسرعة االستجابة.

وأك��د بأن باكورة العم��ل المتواصل والجهود والخطة االس��تراتيجية التي 
تنتهجها في التواصل الدائم مع المواطنين والمقيمين عبر مختلف منصات 
التواص��ل يأت��ي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
ب��ن عبداهلل آل خليفة لتحقي��ق الرؤى والتطلعات الرامي��ة لتلبية ومتابعة 
احتياج��ات األهالي والمواطني��ن، مثمرًا ذلك عن ني��ل المحافظة الجنوبية 
لجائ��زة التمي��ز للحكوم��ة اإللكتروني��ة 2021م ع��ن فئة القط��اع العام- 
أفضل ممارسة في المش��اركة اإللكترونية المجتمعية لمشروع »المجلس 
االفتراض��ي للمحافظ��ة الجنوبي��ة«، إل��ى جانب ف��وز المحافظ��ة الجنوبية 
لجائ��زة التميز في التواصل مع العمالء لس��نة 2021 ضمن النظام الوطني 
للمقترح��ات والش��كاوى )تواص��ل( للعام الثان��ي على التوال��ي وتحقيقها 
التميز في األداء من حيث س��رعة وكفاءة االس��تجابة مع مقترحات وشكاوى 

المتعاملين بنسب بلغت 100% من مؤشرات قياس األداء.
وأش��ار س��موه إلى أنه م��ن واجب المحافظ��ة التواصل م��ع األهالي وتلقي 
مالحظاته��م وطلباتهم، فقد وّفرت المحافظة 23 قناة تواصلية، تس��هياًل 
عل��ى عمالئها، باإلضافة إل��ى توفير البريد اإللكتروني ب��اإلدارات الخدمية 
واالجتماعية واالتصال المباش��ر لها لتفعيل منظومة التحول الرقمي حيث 
بلغ��ت عدد االستفس��ارات الواردة عن طري��ق البريد اإللكترون��ي لإلدارات 
والهاتف 2127 استفس��ارًا، حول مجمل الخدمات الت��ي تقدمها المحافظة 
وذل��ك تفعي��اًل ل��دور المحافظ��ة الجنوبية األهال��ي والمواطني��ن وتحقيق 
التنمي��ة المس��تدامة. واس��تنادًا إل��ى عامل االبت��كار الذي يعد من س��لم 
أولويات المحافظة وأهدافها، تماشيًا مع سياق استثمار اإلبداع اإللكتروني 
والتقني��ات الذكية وتوفي��ر الحلول المبدعة والوص��ول بالخدمات إلى أرقى 
المس��تويات، بحي��ث يك��ون العمي��ل أكثر رضا س��واء من ناحي��ة تقديمه 
لمالحظت��ه أو مقترحه في اختصار المس��افات وس��رعة عملية الوصول إلى 

الخدمات المتاحة.

 راشد بن عبدالرحمن يبحث
تنسيق الجهود مع شرطة العاصمة

أك��د محافظ محافظة العاصمة الش��يخ راش��د بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة ح��رص المحافظ��ة عل��ى 
متابعة س��ير تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم 
في الحف��اظ على األمن والنظام العام بالتنس��يق 
والتع��اون مع مديرية ش��رطة محافظة العاصمة، 
ورصد ومتابعة شكاوى واقتراحات األهالي والعمل 
على معالجتها، بما يسهم في حماية المكتسبات، 
ويتواءم مع األهداف الرامية إلى ضمان توفير حياة 

آمنة ومطمئنة لكافة المواطنين والمقيمين.
ج��اء ذلك خ��الل زيارته لمديرية ش��رطة محافظة 
العاصمة، إذ كان في استقباله مدير عام المديرية 
العميد إبراهيم النجران، وعدد من رؤس��اء المراكز 
األمنية، حيث جرى خالل الزيارة بحث أوجه التعاون 
والتنس��يق لضم��ان الوص��ول إل��ى كاف��ة ال��رؤى 
واألف��كار التي تضم��ن تحقيق األه��داف المرجوة 
لخدم��ة أهال��ي العاصمة، كما اس��تعرض خطط 
وبرام��ج المديري��ة الهادف��ة إلى دعم االس��تقرار 
واألمن، مش��يدًا بال��دور الفاعل لمختل��ف اإلدارات 

واألجه��زة األمنية ف��ي الحفاظ عل��ى األمن العام 
والسلم المجتمعي.

م��ن جهت��ه، أع��رب مدي��ر ع��ام مديرية ش��رطة 
محافظة العاصمة عن بال��غ تقديره للجهود التي 

يبذلها محافظ العاصمة في سبيل تعزيز التنسيق 
والتع��اون م��ع المديري��ة، والذي ينعك��س بدوره 
إيجاب��ًا عل��ى الهدف المش��ترك في الحف��اظ على 

األمن والنظام العام.

  فريق ناصر البناء 
ينهي مشروعه السادس

أنه��ى فريق »ناص��ر البن��اء« في مدرس��ة ابن خل��دون الوطنية 
ترميم وتأثيث البيت السادس ضمن أنشطة الفريق االجتماعية 
والتطوعي��ة الهادفة إلى بث روح األلف��ة والمحبة والتعاون بين 
أبن��اء المجتمع البحريني من خ��الل ترميم وتأثيث بيوت األس��ر 
المتعفف��ة، حيث ق��ام أعضاء الفريق بأعم��ال الصيانة والدهان 
والتأثيث ضاربي��ن بذلك أروع األمثلة في إبراز قيم المس��ؤولية 

والتكافل التي يتمّيز بها المجتمع البحريني. 
يأتي ذلك، ضمن سياس��ة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث��ل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب ورئيس 
مجل��س أمناء المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية في دعم 
وتحفيز الش��باب البحرين��ي الطامح دومًا للعط��اء والبذل، والتي 
بدورها تس��اعد على تقوية اللحمة والتواصل بين أبناء الش��عب 

البحريني الواحد وليكونوا دعائم هذا المجتمع وأسس تطوّره. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://alwatannews.net/article/1014045
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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إعـداد: أيـمــن شـكــل
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مغادرة آخر رحلة حج من البحرين 
غ��ادرت آخ��ر رحل��ة لحم��ات الح��ج 
البحرينية المملكة اليوم وصواًل إلى 
جدة ومنها إل��ى مكة، للبدء في أداء 

مشاعر الركن الخامس.
وأعل��ن مدير حمل��ة التوحيد محمد 
جناحي، أن الحملة أوفدت فجر اليوم 
آخر رحل��ة لحج��اج البحري��ن، وذلك 
ضم��ن 6 حم��ات مندمج��ة تح��ت 
مظلة التوحيد وهي األتباع والتزكية 
والرسالة والسام وأجياد، فيما غادر 

حجاج حملة المواسم، عصر أمس.
وأكد جناحي، أن جميع الحجاج بخير، 
حي��ث تم إج��راء فحوص��ات فيروس 
كورونا للجمي��ع قبل المغادرة، فيما 
أش��اد باإلج��راءات الميس��رة الت��ي 
وفرته��ا كا م��ن حكوم��ة مملك��ة 
الحرمين  خ��ادم  وحكومة  البحري��ن 
الشريفين في المطارات، حيث القى 
الحجاج كل الترحي��ب من العالمين 
في المطارين. م��ن جانب آخر، تبدأ 
حمات ح��ج بحريني��ة مس��اء اليوم 

جم��ع الجم��رات، حيث أعل��ن رئيس 
حملة الجنوس��اني والعيس والديري 
والكاظ��م والمصطف��ى والمرتج��ى 
أن  الجنوس��اني،  عب��داهلل  والبرك��ة 
الحجاج س��يتوجهون في الخامس��ة 

ضم��ن  الجم��رات،  لجم��ع  مس��اء 
البرنامج المخطط له مس��بقا، الفتًا 
إل��ى أن الحم��ات وف��رت حاف��ات 
لنقل الحجاج من الس��كن إلى الحرم 

بصورة يومية.

 لجنة المواصالت ببعثة الحج تدعو 
الحمالت الستخراج تصاريح المركبات

أكد رئيس لجنة المواصات ببعثة 
الح��ج البحرينية محس��ن لطف اهلل، 
عل��ى دور لجن��ة المواص��ات ف��ي 
البعث��ة، والذي يقوم عل��ى ترتيب 
خروج جمي��ع أعضاء اللجان العاملة 
ف��ي البعث��ة إل��ى مواق��ع عملهم 
بساس��ة م��ن أج��ل س��رعة إنجاز 
مهامهم، مضيف��ًا أن اللجنة تتابع 
مس��ألة اس��تخراج تصاري��ح دخول 
الس��يارات إلى المش��اعر المقدسة 
للحم��ات البحرينية بالتنس��يق مع 

اللجنة األمنية بالبعثة.
ودع��ا لط��ف اهلل أصح��اب الحمات 
البحريني��ة إل��ى س��رعة التواص��ل 
م��ع البعث��ة الس��تخراج التصاري��ح 
لدخول  بسياراتهم  الخاصة  األمنية 
المش��اعر إلنجاز المهمة في الوقت 

المحدد لها دون تأخير.
كم��ا ح��ث عل��ى ض��رورة االلت��زام 
بقوانين الس��ير في مك��ة المكرمة 
والمش��اعر المقدس��ة م��ن خ��ال 

مراعاة ارتداء حزام األمان، والتقيد 
للش��وارع  المح��ددة  بالس��رعة 
المرورية، وعدم تعدي  واإلش��ارات 
الخط األبيض عند إش��ارات المرور، 
ليكون موس��م حج مميزًا خاليًا من 

المخالفات.

ووج��ه لطف اهلل رس��الة ش��كر إلى 
جميع الحمات، نظير حرصهم على 
الصادرة عن  بالتعليم��ات  االلتزام 
بعث��ة البحرين، وتقيده��م جميعًا 
السير  وقوانين  المرورية  باألنظمة 

والسامة.

إجراءات أداء الحج للمصابين بـ»كورونا«

العزل في غرفة 
بالسكن لمن ليس 

لديهم أعراض

عزل المصابين 
في خيام خاصة 

بالمشاعر

يؤخر الحاج المصاب 
طواف اإلفاضة 

ويضمه لطواف الوداع

 نقل المعزولين 
 إلى المشاعر 

بحافالت خاصة

يقوم الحاج المصاب 
بتوكيل من يؤدي عنه 

الحج عدا الطواف والسعي

نقل الحاالت التي 
تحتاج لرعاية إلى 
مستشفى النور

يقوم الحاج المصاب 
بتوكيل من يرمي عنه 

الجمرات

يتم إشعار الحاج 
المصاب بذبح 

الهدي

1

4

7

3

6

2

5

8

 المعاودة: استكمال متطلبات 
حمالت الحج بمنى وعرفة ومزدلفة

ثمن وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف نواف 
بن محمد المع��اودة ما تقدمه حكومة خ��ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
اهلل ورع��اه ف��ي خدم��ة ضي��وف الرحم��ن لضم��ان راحة 
وس��امة حجاج بيت اهلل الحرام، ليؤدوا مناس��كهم بكل 

يسر وسكينة.
ج��اء ذلك خال توديع وزير العدل والش��ؤون اإلس��امية 
واألوقاف لألفواج األخي��رة من حجاج المملكة المغادرين 
إلى المش��اعر المقدس��ة ألداء مناس��ك الح��ج، وذلك في 

مط��ار البحرين الدول��ي، بحضور رئيس بعث��ة البحرين 
للحج فضيلة الش��يخ عدنان بن عبداهلل القطان، والقائم 

بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية علي أمين الريس.
وأش��ار المعاودة إلى أن بعثة البحرين للحج اس��تكملت 
كاف��ة متطلبات حم��ات الحج من مخيم��ات منى وعرفة 
ومزدلف��ة، مش��يدًا بالجه��ود المبذولة من قب��ل بعثة 
البحرين للحج في س��بيل خدمة حج��اج البحرين واالرتقاء 
بالخدمات المقدمة، فضًا عن دور البعثة في التنس��يق 

مع الجهات ذات العاقة في البحرين والسعودية.

توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.. القطان:

جولة ميدانية لبعثة الحج بمخيمات المشاعر قبل وصول الحّجاج
قامت إدارة البعثة بجولة ميدانية في المش��اعر المقدس��ة 
للوقوف على جاهزية المخيمات التي سيتم استقبال الحجاج 
فيها، ال سيما من حيث السامة والخدمات المتوفرة، حيث 
تعاقدت الحملة مع مؤسس��ة جنوب آسيا للطوافة لتجهيز 
مخيمات المش��اعر بأفضل الخدمات التي توفر سبل الراحة 

واألمن لحجاج بيت اهلل الحرام.
جاء ذلك بتوجيهات م��ن قبل حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��اد المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه، وبمتابعة من قب��ل صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، وإشراف وزير العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة نواف المعاودة.

كما تقوم بعثة الحج البحرينية وعلى رأس��ها فضيلة الشيخ 
عدن��ان القط��ان رئي��س البعث��ة، والدكتور محم��د طاهر 
القط��ان نائب رئيس البعثة بمتابع��ة اللجان العاملة في 
البعثة بص��ورة دوري��ة والن��زول الميداني معه��م، وذلك 
للتأك��د من جميع اش��تراطات األمن والس��امة في مباني 
الحمات، والعمل عل��ى توفير كافة اإلج��راءات التنظيمية 
للحم��ات بما يتفق مع قوانين وأنظم��ة المملكة العربية 

السعودية.
وح��ول اإلجراءات التي ت��م اتخاذها لضمان س��امة حجاج 
البحرين، أكد الدكتور القطان على وجود تنس��يق متواصل 
من أجل تأمين س��امة الحجاج طوال موسم الحج، يبدأ قبل 
س��فر الحجاج من مملكة البحرين حتى وصولهم للمش��اعر 
المقدس��ة، حي��ث يتم إج��راء الفحص المختب��ري لفيروس 

كورون��ا )PCR( لجميع المس��افرين قبل الس��فر، وفي حال 
اكتشاف أية حاالت قائمة يتم استبدال هذه الحاالت بحجاج 

آخرين قبل السفر إلى مكة المكرمة.
 وف��ي ما يخض اإلج��راءات الصحية المعني��ة بالتعامل مع 
فيروس كورونا المتخذة في مكة المكرمة، أوضح أن اللجنة 
الطبي��ة التابع��ة لبعثة الحج تق��وم بالتواص��ل مع جميع 
الحمات البحرينية م��ن أجل التوعية باإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية والتأكيد على إجراءات السامة والتعامل 
مع الحاالت القائمة بفيروس كورونا إن وجدت. وشدد على 

ح��رص بعثة الحج والحم��ات البحرينية عل��ى توفير جميع 
المس��تلزمات الصحية الازمة من معدات الفحص السريع 
والكمامات وغيرها بش��كل يومي وبالتنسيق المشترك من 

أجل تطبيق اإلجراءات االحترازية.
 وق��ال رئي��س بعث��ة الح��ج: »إل��ى اآلن وهلل الحم��د لم 
يت��م اكتش��اف أي حالة قائم��ة بين الحج��اج البحرينيين 
الواصلي��ن لمكة المكرم��ة وفي حال اكتش��اف أية حالة 
ال س��مح اهلل هن��اك إج��راءات واس��تعدادات للتعامل مع 
الح��االت القائم��ة، ويتم ع��زل المصابين داخلي��ًا، وفي 

حال كانت هذه الحاالت عليها أعراض تس��تدعي الدخول 
للمستشفى يتم تحويلها إلى مستشفى النور السعودي. 
كما يتم التنس��يق مع الجانب الس��عودي لترتيب إتمام 
الح��االت القائمة من الحجاج حجتهم م��ن بالتعاون مع 

الجانب البحريني«.
 وأش��ار القط��ان إلى أن الحم��ات المدمجة بل��غ عددها 8 
حم��ات بإجمال��ي 2094 حاّجا وحاجة باإلضاف��ة إلى 105 
إداريي��ن من الحم��ات، الفتا إلى اس��تمرار توافد الحمات 

ومن المتوقع وصول جميع الحمات صباح االثنين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة األوبئة داخل المسجد الحرام »واس«
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 أسئلة حول 
مالمح الشرق األوسط الجديد

الزيارات المكثفة في المنطقة التي بدأها س��مو ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان وش��ملت مصر واألردن وتركيا، ثم تلتها زيارة األمير تميم 
لمص��ر ومن ث��م زيارة الرئيس السيس��ي للبحرين، وقبله��ا االجتماعات التي 
عق��دت في صح��راء النقب بين اإلم��ارات والبحرين ومصر واألردن وإس��رائيل 
ومعه��م أمريكا، وكذلك زي��ارة الرئيس العراقي الكاظم��ي للمملكة العربية 
السعودية، واالجتماع في البحرين بين وزراء الدفاع مع الوزير اإلسرائيلي، كلها 
عبارة عن حراك نشط ينم عن استباق أمر ما في ظل التحوالت المتسارعة في 

النظام العالمي الجديد. 
البع��ض يقول إنه تمهيد لالنس��حاب األمريكي م��ن المنطقة كما فعلت في 
أفغانس��تان، وهذا ما ينفي��ه البنتاغون والبيت األبي��ض، والبعض يقول إنه 

تمهيد لضرب إيران في حال فشلت المفاوضات على االتفاق النووي.   
والغري��ب أنه من بع��د توقف وجمود لالتف��اق في فيينا، صرح��ت إيران عن 

رغبتها في عودة المفاوضات إنما ليس في فيينا هذه المرة بل في قطر!! 
مما يفتح باب األس��ئلة عن »الدور القطري« في ظل ه��ذه المتغيرات والذي 
تح��اول قطر أن تقوم به ف��ي الضفتين معًا )اإليراني��ة والعربية(، وموقفها 
ف��ي االجتماع��ات التي تهيئ األجواء للتصدي على األق��ل إن لم يكن للهجوم 
ض��د إي��ران من جه��ة، وهي ترتيب��ات تتطلب ق��درًا من التنس��يق بين دول 
الضفة الشرقية للخليج العربي مع إسرائيل، وبالمقابل رغباتها أن تلعب دور 

الوسيط الذي قبلت به إيران للعودة للتفاوض، فكيف سيستقيم الدوران!! 
عل��ى صعي��د آخر تفتح تل��ك التحركات باب األس��ئلة حول إعادة رس��م الدور 

األمريكي في المنطقة، فكل الشواهد تدل على أنه لن يكون كالسابق. 
العالقات األمريكية مع دول المنطقة يعاد النظر فيها من قبل كل األطراف ال 

من قبل الطرف األمريكي فحسب. 
ف��دول المنطقة فتحت الباب أمام تحالف »البريكس« مع الصين ومع روس��يا، 
س��واء كان تحالفًا اقتصاديًا أو اتفاقيات شراء أس��لحة أو تنسيقًا مشتركًا في 
أس��واق الطاقة في أوبك بلس، وكلها على عكس ما تتمنى الواليات المتحدة 

األمريكية. 
وه��ذا التوج��ه متوقع في ظل تده��ور العالقة األمريكية مع تل��ك الدول منذ 
عش��ر س��نوات وجاءت هذه اإلدارة لتزيده س��وءًا، وال أحد يعلم إن كانت زيارة 
الرئيس جو بايدن للمنطقة قادرة أن تصلح ما أفس��دته أم ال؟ فهناك العديد 
من المصالح المش��تركة ولكن المياه التي جرت خالل السنوات العشر األخيرة 
وس��وء تقدي��ر اإلدارات المتعاقبة األخي��رة ألهمية المنطقة بن��ى الكثير من 

الحواجز بينهما. 
ث��م أن ه��ذه اإلدارة أمضت نصف فترته��ا واالنتخابات النيابية س��تكون في 
نوفمبر القادم ستبين قدرتها على االستمرار أم التضييق عليها، فهل ستمنح 
المملك��ة العربية الس��عودية طوق النجاة له��ذه اإلدارة؟ أم أنها ستش��تري 

الوقت الذي هو في صالحها ولن تساعدها؟  
وماذا ستقدم هذه اإلدارة للسعودية إلغرائها بعودة العالقات؟ فهل ستنخرط 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية  في تعقيدات الش��رق األوس��ط وحروبها التي 
ال ته��دأ في حي��ن أن أمريكا تواجه أكبر خطر في ه��ذا الوقت من التهديدات 
الروس��ية في أوروبا؟ أم ستكتفي بدور تنس��يقي بين أجهزة الدفاع الخليجية 

بالتعاون مع إسرائيل؟ وتتفرغ للصين وروسيا كما تصرح؟ 
أم أنه��ا س��تكتفي بنجاح محدود يتمث��ل في بعض الترتيبات بين إس��رائيل 
والمملكة العربية الس��عودية حول حرية المالحة ف��ي خليج العقبة ومضيق 

تيران والسماح للطيران اإلسرائيلي للتحليق في األجواء السعودية؟ 
مما يفتح باب األس��ئلة حول الدور اإلس��رائيلي والتركي داخل ما سماه الملك 
عبداهلل ملك األردن »ناتو ش��رق أوس��طي« يضم الدولتين إل��ى جانب الدول 
العربية؟ فهل س��تنضم هاتان الدولتان إلى الحلف أم  ستكونان مجرد عامل 

مساعد فقط؟ 
هل هذا الحلف الذي لم تتش��كل مالمح��ه بعد هو ضد إيران بخطط هجومية 
أم ضدها كسياسة دفاعية؟ وهل هو مرتبط بفشل االتفاق فقط؟ أم للتصدي 

للعبث اإليراني في المنطقة بشكل عام؟ 
ثم  السؤال عن الدور اإلسرائيلي في التصدي إليران، هل يهمها فعاًل القضاء 
على حزب اهلل وهل يشكل لها تهديدًا حقيقيًا؟  أم أن هناك تفاهمات بينهما 
على خطوط التماس بإمكان إس��رائيل ردع أي تج��اوز للحزب واالكتفاء بذلك 
دون الحاجة لمواجهة مباشرة معه؟  كما وال حاجة لها بالدخول مع أفرع أخرى 
لتلك المليش��يات في مواقع أخرى كالتصدي للحش��د الحوثي في البحر األحمر 

على سبيل المثال؟ 
بمعنى هل س��يمتد الدرع الواقي الذي يؤس��س اآلن بالتع��اون بين البحرين 
واإلم��ارات وإس��رائيل للجنوب الس��عودي لحماية المياه اإلقليمي��ة في البحر 
األحم��ر ومضيق هرمز؟ أم هو مخصص للتصدي إليران في  الضفة الش��رقية 

من الجزيرة العربية؟ 
ث��م ما هو الدور التركي المطلوب في ه��ذه التحركات؟ هل يقتصر على طلب 

شراء أسلحة كمسيرات البيرقدار مثاًل؟ أم أن هناك دورًا تنسيقيًا أكبر؟ 
اإلجابة على هذه األسئلة سترسم مالمح الشرق األوسط الجديد.

 فريق جراحين من »حمد الجامعي«
 ينجح في فصل توأم سيامي بتنزانيا

ف��ي إنجاز يع��د األول م��ن نوعه، نج��ح فريق 
المل��ك  مستش��فى  م��ن  مخت��ص  جراحي��ن 
حم��د الجامع��ي في فص��ل توأم س��يامي في 
جمهوري��ة تنزاني��ا )أثن��ى( وذلك ف��ي عملية 
معقدة اس��تغرقت حوالي 8 ساعات متواصلة، 
بمش��اركة 5 مختصين في التخدي��ر، وجراحة 
البروفيس��ور  برئاس��ة  والتجمي��ل  األطف��ال، 
مارت��ن كوربال��ي استش��اري جراح��ة األطفال 

بالمستشفى.  
وصرح قائد مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل 
خليف��ة بأنه ف��ي إطار االتفاقي��ة التي وقعها 
المستش��فى مع جمعية تشايلد اليف الخيرية 
اإليرلندي��ة والت��ي تتكف��ل بتوفي��ر الرعاي��ة 
الصحي��ة لألطف��ال ف��ي جمهوريت��ي تنزاني��ا 

وفيتن��ام منذ ع��ام 2012، فقد قام��ت اإلدارة 
باالس��تجابة لعملية إنقاذ حياة التوأم وإرسال 
 Muhimbili فريق طبي مختص إلى مستشفى
في تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم السيامي. 
وأعل��ن الفريق الطبي أن عملي��ة فصل التوأم 
الس��يامي التنزاني تكللت بالنجاح بالرغم من 
الصعوبات والتحديات الت��ي تمت مواجهتها 
ف��ي أثناء عملية الفص��ل، وكانت العملية من 
العمليات المعقدة بس��بب تشارك التوأم في 

الكبد وعظمة القفص الصدري. 
وق��ام الفري��ق الطب��ي بوضع خطة مدروس��ة 
إلج��راء العملية، التي تمت عل��ى أربع مراحل، 
كان��ت األولى ه��ي مرحل��ة التخدير بإش��راف 
الدكت��ور ظاف��ر الخضيري استش��اري التخدير 
وعالج األلم، والثاني��ة كانت مرحلة التخطيط 

للجراح��ة، والثالثة عملية فصل الكبد وعظمة 
القفص الصدري برئاس��ة البروفيس��ور مارتن 
كوربال��ي والفري��ق الجراح��ي المس��اعد ل��ه 
والمرحل��ة الرابع��ة واألخي��رة الترميم بقيادة 
الدكت��ور عب��داهلل فخ��رو استش��اري التجميل 
والترميم. وتم وضع المريضتين )التوأم( بعد 
عملية الفصل تحت المالحظة، بعد أن انتهت 

معاناتهما لمدة تسعة أشهر. 
وجدير بالذك��ر أن الفريق الطب��ي يتكون من 
البروفيس��ور مارتن كوربالي استشاري جراحة 
األطفال، والدكتور ظافر الخضيري استش��اري 
التخدي��ر وعالج األلم، والدكت��ور عبداهلل فخرو 
استش��اري التجميل والترميم، والدكتورة عبير 
فرح��ان والدكتور برنس راج من قس��م جراحة 

األطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي.

اكتشاف جديد يساعد في عالج الصلع
يبدو أن معاناة البحث عن مس��تحضرات وعالجات لمنع 
تساقط الش��عر في طريقها إلى الزوال، بعدما توصلت 
دراسة جديدة إلى اكتشاف مهم حول الخاليا المسؤولة 
عن نمو بصيالت الشعر التي قد تساعد في عالج الصلع 
مس��تقباًل. فقد توص��ل فريق من العلماء إلى اكتش��اف 
مح��وري حول س��لوك الخاليا الرئيس��ية ف��ي البصيالت، 
وتحدي��د دور غير معروف س��ابقًا لجزيء مختص بإصدار 
إش��ارات للخالي��ا الجذعية المهم��ة لنمو الش��عر، وفقًا 

لدراسة نشرت في »نيو أتالس«.
وُتع��رف الخالي��ا الت��ي ركزت عليه��ا الدراس��ة بالخاليا 
الحليمية الجلدي��ة، أو األدمة الحليمي��ة، والتي تتواجد 
في بصيالت الشعر وتساعد في تحديد مدى سرعة نمو 
الشعر وس��مكه وطوله مما جعلها محل اهتمام الكثير 
من الجهود لتطوير عالجات جديدة لتس��اقط الش��عر. 

كما ركزت عليها أبحاث ودراس��ات به��دف توضيح كيف 
يمكن إنتاجها من الخاليا الجذعية أو طباعة نسخ ثالثية 
األبعاد منها، على س��بيل المثال، والتي أثار الكثير منها 

بعض االحتماالت الواعدة.
وف��ي إطار جه��ود فريق علم��اء في جامع��ة كاليفورنيا 
للبح��ث عن عالجات جديدة للثعلب��ة الذكورية أو الصلع 
الذك��وري، تم تصمي��م نماذج من فئ��ران المختبر ذات 
خالي��ا حليمية جلدية ش��ديدة النش��اط، والتي أدت إلى 
نمو ش��عر زائ��د. ومن خ��الل مالحظة كيفية تنش��يط 
الخالي��ا الحليمية لجزيئات اإلش��ارة تمك��ن العلماء من 
التوص��ل إل��ى ما يعتب��ر مفتاح��ًا جديدًا لنمو الش��عر، 
حيث اكتش��فوا الدور غير المعروف سابقًا لجزيء يسمى 
SCUBE3، وال��ذي تم التحقق من صحته بعد ذلك من 

خالل التجارب على بصيالت اإلنسان.

 خفافيش تداهم بنكًا 
أيرلنديًا وتجبره على اإلغالق

ُاضُط��رت إدارة أح��د الف��روع ببنك »آالي��د« اإليرلندي إل��ى إغالقه بصفة 
مؤقت��ة اعتبارًا من أمس األحد، بعد أن تعرض مق��ر الفرع لغزو مفاجئ 

من جانب سرب من الخفافيش قوامه 50 ُخفاشًا.
وبحس��ب صحيفة »ميرور« البريطانية، فقد أخلت إدارة الفرع مقره تمامًا 
من الموظفين والعمالء بعد هجوم الخفافيش، إلعادة األوضاع داخل إلى 
م��ا كانت عليه قبل الهج��وم. ويقع الفرع في مدينة »ك��ورك«، ثاني أكبر 

الُمُدن في ايرلندا، بعد العاصمة »دبلن«.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن أحد موظفي الفرع تصريحات أف��اد فيها بأن إدارة 
الفرع اس��تدعت فري��ق مخصص في التحكم بالحيوان��ات األليفة والطيور 

بعد هجوم الخفافيش.

 اإلفراط في تناول بعض 
األسماك يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر

تعتبر األس��ماك »غذاء الدماغ« بفضل احتوائها 
على نس��بة عالية من »أوميغا 3«، إال أن باحثين 
يحذرون م��ن أن اإلفراط في تناول بعض األنواع 

منها قد يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر.
وقال موقع »إكس��بريس« البريطاني إن األسماك 
بصفة عام��ة تحتوي على الزئب��ق، لكن البعض 
منها يحت��وي على معدالت أعلى من هذا الس��م 

العصبي.
وأض��اف أن اس��تهالك الكثير من عنص��ر الزئبق 
يمكن أن يجهد الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان 

الذاكرة، الذي يعّد العالمة الرئيسية للخرف.
وتق��ول منظمة الصحة العالمية إن »اس��تهالك 
كمي��ة صغيرة من هذا المرك��ب يمكن أن يؤدي 

إلى مشاكل صحية خطيرة«.
من جهته، ذكر حسين عبده، الصيدالني المشرف 

في »مديس��ين دايرك��ت« البريطاني��ة: »تحتوي 
أنواع معينة من األس��ماك على نس��بة عالية من 

الزئبق. والزئبق هو س��م عصبي ُوجد أنه س��بب 
محتمل للتدهور المعرفي لدى البشر المعرضين 
له، لذلك من الممكن أن يساهم تناول األسماك 
الت��ي تحتوي على نس��بة عالية م��ن الزئبق في 

اإلصابة بالخرف«.
وتاب��ع: »م��ن حس��ن الح��ظ أن خط��ر اإلصاب��ة 
بالزهايم��ر ال يرتفع إال عند تن��اول قدر كبير من 
األسماك عالية الزئبق على أساس منتظم.. لذلك 
م��ن المه��م التعرف عل��ى أنواع األس��ماك التي 
تحتوي على نسبة عالية من هذا المركب لتجنب 

اإلفراط في تناولها«.
وأردف قائاًل: »األسماك التي تحتوي على معدالت 
عالي��ة من الزئب��ق غالبًا ما تكون من األس��ماك 
المفترس��ة في المي��اه المالحة، مثل س��مك أبو 

سيف وسمك القرش والماكريل«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1014061
https://alwatannews.net/article/1014177
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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إنشــاء المؤسســة العســكرية للتصنيــع الحربــي يؤذن 
بمرحلة جديدة من اإلنجازات العسكرية في المملكة.
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 أسئلة حول 
مالمح الشرق األوسط الجديد

الزيارات المكثفة في المنطقة التي بدأها س��مو ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان وش��ملت مصر واألردن وتركيا، ثم تلتها زيارة األمير تميم 
لمص��ر ومن ث��م زيارة الرئيس السيس��ي للبحرين، وقبله��ا االجتماعات التي 
عق��دت في صح��راء النقب بين اإلم��ارات والبحرين ومصر واألردن وإس��رائيل 
ومعه��م أمريكا، وكذلك زي��ارة الرئيس العراقي الكاظم��ي للمملكة العربية 
السعودية، واالجتماع في البحرين بين وزراء الدفاع مع الوزير اإلسرائيلي، كلها 
عبارة عن حراك نشط ينم عن استباق أمر ما في ظل التحوالت المتسارعة في 

النظام العالمي الجديد. 
البع��ض يقول إنه تمهيد لالنس��حاب األمريكي م��ن المنطقة كما فعلت في 
أفغانس��تان، وهذا ما ينفي��ه البنتاغون والبيت األبي��ض، والبعض يقول إنه 

تمهيد لضرب إيران في حال فشلت المفاوضات على االتفاق النووي.   
والغري��ب أنه من بع��د توقف وجمود لالتف��اق في فيينا، صرح��ت إيران عن 

رغبتها في عودة المفاوضات إنما ليس في فيينا هذه المرة بل في قطر!! 
مما يفتح باب األس��ئلة عن »الدور القطري« في ظل ه��ذه المتغيرات والذي 
تح��اول قطر أن تقوم به ف��ي الضفتين معًا )اإليراني��ة والعربية(، وموقفها 
ف��ي االجتماع��ات التي تهيئ األجواء للتصدي على األق��ل إن لم يكن للهجوم 
ض��د إي��ران من جه��ة، وهي ترتيب��ات تتطلب ق��درًا من التنس��يق بين دول 
الضفة الشرقية للخليج العربي مع إسرائيل، وبالمقابل رغباتها أن تلعب دور 

الوسيط الذي قبلت به إيران للعودة للتفاوض، فكيف سيستقيم الدوران!! 
عل��ى صعي��د آخر تفتح تل��ك التحركات باب األس��ئلة حول إعادة رس��م الدور 

األمريكي في المنطقة، فكل الشواهد تدل على أنه لن يكون كالسابق. 
العالقات األمريكية مع دول المنطقة يعاد النظر فيها من قبل كل األطراف ال 

من قبل الطرف األمريكي فحسب. 
ف��دول المنطقة فتحت الباب أمام تحالف »البريكس« مع الصين ومع روس��يا، 
س��واء كان تحالفًا اقتصاديًا أو اتفاقيات شراء أس��لحة أو تنسيقًا مشتركًا في 
أس��واق الطاقة في أوبك بلس، وكلها على عكس ما تتمنى الواليات المتحدة 

األمريكية. 
وه��ذا التوج��ه متوقع في ظل تده��ور العالقة األمريكية مع تل��ك الدول منذ 
عش��ر س��نوات وجاءت هذه اإلدارة لتزيده س��وءًا، وال أحد يعلم إن كانت زيارة 
الرئيس جو بايدن للمنطقة قادرة أن تصلح ما أفس��دته أم ال؟ فهناك العديد 
من المصالح المش��تركة ولكن المياه التي جرت خالل السنوات العشر األخيرة 
وس��وء تقدي��ر اإلدارات المتعاقبة األخي��رة ألهمية المنطقة بن��ى الكثير من 

الحواجز بينهما. 
ث��م أن ه��ذه اإلدارة أمضت نصف فترته��ا واالنتخابات النيابية س��تكون في 
نوفمبر القادم ستبين قدرتها على االستمرار أم التضييق عليها، فهل ستمنح 
المملك��ة العربية الس��عودية طوق النجاة له��ذه اإلدارة؟ أم أنها ستش��تري 

الوقت الذي هو في صالحها ولن تساعدها؟  
وماذا ستقدم هذه اإلدارة للسعودية إلغرائها بعودة العالقات؟ فهل ستنخرط 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية  في تعقيدات الش��رق األوس��ط وحروبها التي 
ال ته��دأ في حي��ن أن أمريكا تواجه أكبر خطر في ه��ذا الوقت من التهديدات 
الروس��ية في أوروبا؟ أم ستكتفي بدور تنس��يقي بين أجهزة الدفاع الخليجية 

بالتعاون مع إسرائيل؟ وتتفرغ للصين وروسيا كما تصرح؟ 
أم أنه��ا س��تكتفي بنجاح محدود يتمث��ل في بعض الترتيبات بين إس��رائيل 
والمملكة العربية الس��عودية حول حرية المالحة ف��ي خليج العقبة ومضيق 

تيران والسماح للطيران اإلسرائيلي للتحليق في األجواء السعودية؟ 
مما يفتح باب األس��ئلة حول الدور اإلس��رائيلي والتركي داخل ما سماه الملك 
عبداهلل ملك األردن »ناتو ش��رق أوس��طي« يضم الدولتين إل��ى جانب الدول 
العربية؟ فهل س��تنضم هاتان الدولتان إلى الحلف أم  ستكونان مجرد عامل 

مساعد فقط؟ 
هل هذا الحلف الذي لم تتش��كل مالمح��ه بعد هو ضد إيران بخطط هجومية 
أم ضدها كسياسة دفاعية؟ وهل هو مرتبط بفشل االتفاق فقط؟ أم للتصدي 

للعبث اإليراني في المنطقة بشكل عام؟ 
ثم  السؤال عن الدور اإلسرائيلي في التصدي إليران، هل يهمها فعاًل القضاء 
على حزب اهلل وهل يشكل لها تهديدًا حقيقيًا؟  أم أن هناك تفاهمات بينهما 
على خطوط التماس بإمكان إس��رائيل ردع أي تج��اوز للحزب واالكتفاء بذلك 
دون الحاجة لمواجهة مباشرة معه؟  كما وال حاجة لها بالدخول مع أفرع أخرى 
لتلك المليش��يات في مواقع أخرى كالتصدي للحش��د الحوثي في البحر األحمر 

على سبيل المثال؟ 
بمعنى هل س��يمتد الدرع الواقي الذي يؤس��س اآلن بالتع��اون بين البحرين 
واإلم��ارات وإس��رائيل للجنوب الس��عودي لحماية المياه اإلقليمي��ة في البحر 
األحم��ر ومضيق هرمز؟ أم هو مخصص للتصدي إليران في  الضفة الش��رقية 

من الجزيرة العربية؟ 
ث��م ما هو الدور التركي المطلوب في ه��ذه التحركات؟ هل يقتصر على طلب 

شراء أسلحة كمسيرات البيرقدار مثاًل؟ أم أن هناك دورًا تنسيقيًا أكبر؟ 
اإلجابة على هذه األسئلة سترسم مالمح الشرق األوسط الجديد.

 فريق جراحين من »حمد الجامعي«
 ينجح في فصل توأم سيامي بتنزانيا

ف��ي إنجاز يع��د األول م��ن نوعه، نج��ح فريق 
المل��ك  مستش��فى  م��ن  مخت��ص  جراحي��ن 
حم��د الجامع��ي في فص��ل توأم س��يامي في 
جمهوري��ة تنزاني��ا )أثن��ى( وذلك ف��ي عملية 
معقدة اس��تغرقت حوالي 8 ساعات متواصلة، 
بمش��اركة 5 مختصين في التخدي��ر، وجراحة 
البروفيس��ور  برئاس��ة  والتجمي��ل  األطف��ال، 
مارت��ن كوربال��ي استش��اري جراح��ة األطفال 

بالمستشفى.  
وصرح قائد مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل 
خليف��ة بأنه ف��ي إطار االتفاقي��ة التي وقعها 
المستش��فى مع جمعية تشايلد اليف الخيرية 
اإليرلندي��ة والت��ي تتكف��ل بتوفي��ر الرعاي��ة 
الصحي��ة لألطف��ال ف��ي جمهوريت��ي تنزاني��ا 

وفيتن��ام منذ ع��ام 2012، فقد قام��ت اإلدارة 
باالس��تجابة لعملية إنقاذ حياة التوأم وإرسال 
 Muhimbili فريق طبي مختص إلى مستشفى
في تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم السيامي. 
وأعل��ن الفريق الطبي أن عملي��ة فصل التوأم 
الس��يامي التنزاني تكللت بالنجاح بالرغم من 
الصعوبات والتحديات الت��ي تمت مواجهتها 
ف��ي أثناء عملية الفص��ل، وكانت العملية من 
العمليات المعقدة بس��بب تشارك التوأم في 

الكبد وعظمة القفص الصدري. 
وق��ام الفري��ق الطب��ي بوضع خطة مدروس��ة 
إلج��راء العملية، التي تمت عل��ى أربع مراحل، 
كان��ت األولى ه��ي مرحل��ة التخدير بإش��راف 
الدكت��ور ظاف��ر الخضيري استش��اري التخدير 
وعالج األلم، والثاني��ة كانت مرحلة التخطيط 

للجراح��ة، والثالثة عملية فصل الكبد وعظمة 
القفص الصدري برئاس��ة البروفيس��ور مارتن 
كوربال��ي والفري��ق الجراح��ي المس��اعد ل��ه 
والمرحل��ة الرابع��ة واألخي��رة الترميم بقيادة 
الدكت��ور عب��داهلل فخ��رو استش��اري التجميل 
والترميم. وتم وضع المريضتين )التوأم( بعد 
عملية الفصل تحت المالحظة، بعد أن انتهت 

معاناتهما لمدة تسعة أشهر. 
وجدير بالذك��ر أن الفريق الطب��ي يتكون من 
البروفيس��ور مارتن كوربالي استشاري جراحة 
األطفال، والدكتور ظافر الخضيري استش��اري 
التخدي��ر وعالج األلم، والدكت��ور عبداهلل فخرو 
استش��اري التجميل والترميم، والدكتورة عبير 
فرح��ان والدكتور برنس راج من قس��م جراحة 

األطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي.

اكتشاف جديد يساعد في عالج الصلع
يبدو أن معاناة البحث عن مس��تحضرات وعالجات لمنع 
تساقط الش��عر في طريقها إلى الزوال، بعدما توصلت 
دراسة جديدة إلى اكتشاف مهم حول الخاليا المسؤولة 
عن نمو بصيالت الشعر التي قد تساعد في عالج الصلع 
مس��تقباًل. فقد توص��ل فريق من العلماء إلى اكتش��اف 
مح��وري حول س��لوك الخاليا الرئيس��ية ف��ي البصيالت، 
وتحدي��د دور غير معروف س��ابقًا لجزيء مختص بإصدار 
إش��ارات للخالي��ا الجذعية المهم��ة لنمو الش��عر، وفقًا 

لدراسة نشرت في »نيو أتالس«.
وُتع��رف الخالي��ا الت��ي ركزت عليه��ا الدراس��ة بالخاليا 
الحليمية الجلدي��ة، أو األدمة الحليمي��ة، والتي تتواجد 
في بصيالت الشعر وتساعد في تحديد مدى سرعة نمو 
الشعر وس��مكه وطوله مما جعلها محل اهتمام الكثير 
من الجهود لتطوير عالجات جديدة لتس��اقط الش��عر. 

كما ركزت عليها أبحاث ودراس��ات به��دف توضيح كيف 
يمكن إنتاجها من الخاليا الجذعية أو طباعة نسخ ثالثية 
األبعاد منها، على س��بيل المثال، والتي أثار الكثير منها 

بعض االحتماالت الواعدة.
وف��ي إطار جه��ود فريق علم��اء في جامع��ة كاليفورنيا 
للبح��ث عن عالجات جديدة للثعلب��ة الذكورية أو الصلع 
الذك��وري، تم تصمي��م نماذج من فئ��ران المختبر ذات 
خالي��ا حليمية جلدية ش��ديدة النش��اط، والتي أدت إلى 
نمو ش��عر زائ��د. ومن خ��الل مالحظة كيفية تنش��يط 
الخالي��ا الحليمية لجزيئات اإلش��ارة تمك��ن العلماء من 
التوص��ل إل��ى ما يعتب��ر مفتاح��ًا جديدًا لنمو الش��عر، 
حيث اكتش��فوا الدور غير المعروف سابقًا لجزيء يسمى 
SCUBE3، وال��ذي تم التحقق من صحته بعد ذلك من 

خالل التجارب على بصيالت اإلنسان.

 خفافيش تداهم بنكًا 
أيرلنديًا وتجبره على اإلغالق

ُاضُط��رت إدارة أح��د الف��روع ببنك »آالي��د« اإليرلندي إل��ى إغالقه بصفة 
مؤقت��ة اعتبارًا من أمس األحد، بعد أن تعرض مق��ر الفرع لغزو مفاجئ 

من جانب سرب من الخفافيش قوامه 50 ُخفاشًا.
وبحس��ب صحيفة »ميرور« البريطانية، فقد أخلت إدارة الفرع مقره تمامًا 
من الموظفين والعمالء بعد هجوم الخفافيش، إلعادة األوضاع داخل إلى 
م��ا كانت عليه قبل الهج��وم. ويقع الفرع في مدينة »ك��ورك«، ثاني أكبر 

الُمُدن في ايرلندا، بعد العاصمة »دبلن«.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن أحد موظفي الفرع تصريحات أف��اد فيها بأن إدارة 
الفرع اس��تدعت فري��ق مخصص في التحكم بالحيوان��ات األليفة والطيور 

بعد هجوم الخفافيش.

 اإلفراط في تناول بعض 
األسماك يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر

تعتبر األس��ماك »غذاء الدماغ« بفضل احتوائها 
على نس��بة عالية من »أوميغا 3«، إال أن باحثين 
يحذرون م��ن أن اإلفراط في تناول بعض األنواع 

منها قد يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر.
وقال موقع »إكس��بريس« البريطاني إن األسماك 
بصفة عام��ة تحتوي على الزئب��ق، لكن البعض 
منها يحت��وي على معدالت أعلى من هذا الس��م 

العصبي.
وأض��اف أن اس��تهالك الكثير من عنص��ر الزئبق 
يمكن أن يجهد الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان 

الذاكرة، الذي يعّد العالمة الرئيسية للخرف.
وتق��ول منظمة الصحة العالمية إن »اس��تهالك 
كمي��ة صغيرة من هذا المرك��ب يمكن أن يؤدي 

إلى مشاكل صحية خطيرة«.
من جهته، ذكر حسين عبده، الصيدالني المشرف 

في »مديس��ين دايرك��ت« البريطاني��ة: »تحتوي 
أنواع معينة من األس��ماك على نس��بة عالية من 

الزئبق. والزئبق هو س��م عصبي ُوجد أنه س��بب 
محتمل للتدهور المعرفي لدى البشر المعرضين 
له، لذلك من الممكن أن يساهم تناول األسماك 
الت��ي تحتوي على نس��بة عالية م��ن الزئبق في 

اإلصابة بالخرف«.
وتاب��ع: »م��ن حس��ن الح��ظ أن خط��ر اإلصاب��ة 
بالزهايم��ر ال يرتفع إال عند تن��اول قدر كبير من 
األسماك عالية الزئبق على أساس منتظم.. لذلك 
م��ن المه��م التعرف عل��ى أنواع األس��ماك التي 
تحتوي على نسبة عالية من هذا المركب لتجنب 

اإلفراط في تناولها«.
وأردف قائاًل: »األسماك التي تحتوي على معدالت 
عالي��ة من الزئب��ق غالبًا ما تكون من األس��ماك 
المفترس��ة في المي��اه المالحة، مثل س��مك أبو 

سيف وسمك القرش والماكريل«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة األوبئة داخل المسجد الحرام »واس«
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إنشــاء المؤسســة العســكرية للتصنيــع الحربــي يؤذن 
بمرحلة جديدة من اإلنجازات العسكرية في المملكة.
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 أسئلة حول 
مالمح الشرق األوسط الجديد

الزيارات المكثفة في المنطقة التي بدأها س��مو ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان وش��ملت مصر واألردن وتركيا، ثم تلتها زيارة األمير تميم 
لمص��ر ومن ث��م زيارة الرئيس السيس��ي للبحرين، وقبله��ا االجتماعات التي 
عق��دت في صح��راء النقب بين اإلم��ارات والبحرين ومصر واألردن وإس��رائيل 
ومعه��م أمريكا، وكذلك زي��ارة الرئيس العراقي الكاظم��ي للمملكة العربية 
السعودية، واالجتماع في البحرين بين وزراء الدفاع مع الوزير اإلسرائيلي، كلها 
عبارة عن حراك نشط ينم عن استباق أمر ما في ظل التحوالت المتسارعة في 

النظام العالمي الجديد. 
البع��ض يقول إنه تمهيد لالنس��حاب األمريكي م��ن المنطقة كما فعلت في 
أفغانس��تان، وهذا ما ينفي��ه البنتاغون والبيت األبي��ض، والبعض يقول إنه 

تمهيد لضرب إيران في حال فشلت المفاوضات على االتفاق النووي.   
والغري��ب أنه من بع��د توقف وجمود لالتف��اق في فيينا، صرح��ت إيران عن 

رغبتها في عودة المفاوضات إنما ليس في فيينا هذه المرة بل في قطر!! 
مما يفتح باب األس��ئلة عن »الدور القطري« في ظل ه��ذه المتغيرات والذي 
تح��اول قطر أن تقوم به ف��ي الضفتين معًا )اإليراني��ة والعربية(، وموقفها 
ف��ي االجتماع��ات التي تهيئ األجواء للتصدي على األق��ل إن لم يكن للهجوم 
ض��د إي��ران من جه��ة، وهي ترتيب��ات تتطلب ق��درًا من التنس��يق بين دول 
الضفة الشرقية للخليج العربي مع إسرائيل، وبالمقابل رغباتها أن تلعب دور 

الوسيط الذي قبلت به إيران للعودة للتفاوض، فكيف سيستقيم الدوران!! 
عل��ى صعي��د آخر تفتح تل��ك التحركات باب األس��ئلة حول إعادة رس��م الدور 

األمريكي في المنطقة، فكل الشواهد تدل على أنه لن يكون كالسابق. 
العالقات األمريكية مع دول المنطقة يعاد النظر فيها من قبل كل األطراف ال 

من قبل الطرف األمريكي فحسب. 
ف��دول المنطقة فتحت الباب أمام تحالف »البريكس« مع الصين ومع روس��يا، 
س��واء كان تحالفًا اقتصاديًا أو اتفاقيات شراء أس��لحة أو تنسيقًا مشتركًا في 
أس��واق الطاقة في أوبك بلس، وكلها على عكس ما تتمنى الواليات المتحدة 

األمريكية. 
وه��ذا التوج��ه متوقع في ظل تده��ور العالقة األمريكية مع تل��ك الدول منذ 
عش��ر س��نوات وجاءت هذه اإلدارة لتزيده س��وءًا، وال أحد يعلم إن كانت زيارة 
الرئيس جو بايدن للمنطقة قادرة أن تصلح ما أفس��دته أم ال؟ فهناك العديد 
من المصالح المش��تركة ولكن المياه التي جرت خالل السنوات العشر األخيرة 
وس��وء تقدي��ر اإلدارات المتعاقبة األخي��رة ألهمية المنطقة بن��ى الكثير من 

الحواجز بينهما. 
ث��م أن ه��ذه اإلدارة أمضت نصف فترته��ا واالنتخابات النيابية س��تكون في 
نوفمبر القادم ستبين قدرتها على االستمرار أم التضييق عليها، فهل ستمنح 
المملك��ة العربية الس��عودية طوق النجاة له��ذه اإلدارة؟ أم أنها ستش��تري 

الوقت الذي هو في صالحها ولن تساعدها؟  
وماذا ستقدم هذه اإلدارة للسعودية إلغرائها بعودة العالقات؟ فهل ستنخرط 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية  في تعقيدات الش��رق األوس��ط وحروبها التي 
ال ته��دأ في حي��ن أن أمريكا تواجه أكبر خطر في ه��ذا الوقت من التهديدات 
الروس��ية في أوروبا؟ أم ستكتفي بدور تنس��يقي بين أجهزة الدفاع الخليجية 

بالتعاون مع إسرائيل؟ وتتفرغ للصين وروسيا كما تصرح؟ 
أم أنه��ا س��تكتفي بنجاح محدود يتمث��ل في بعض الترتيبات بين إس��رائيل 
والمملكة العربية الس��عودية حول حرية المالحة ف��ي خليج العقبة ومضيق 

تيران والسماح للطيران اإلسرائيلي للتحليق في األجواء السعودية؟ 
مما يفتح باب األس��ئلة حول الدور اإلس��رائيلي والتركي داخل ما سماه الملك 
عبداهلل ملك األردن »ناتو ش��رق أوس��طي« يضم الدولتين إل��ى جانب الدول 
العربية؟ فهل س��تنضم هاتان الدولتان إلى الحلف أم  ستكونان مجرد عامل 

مساعد فقط؟ 
هل هذا الحلف الذي لم تتش��كل مالمح��ه بعد هو ضد إيران بخطط هجومية 
أم ضدها كسياسة دفاعية؟ وهل هو مرتبط بفشل االتفاق فقط؟ أم للتصدي 

للعبث اإليراني في المنطقة بشكل عام؟ 
ثم  السؤال عن الدور اإلسرائيلي في التصدي إليران، هل يهمها فعاًل القضاء 
على حزب اهلل وهل يشكل لها تهديدًا حقيقيًا؟  أم أن هناك تفاهمات بينهما 
على خطوط التماس بإمكان إس��رائيل ردع أي تج��اوز للحزب واالكتفاء بذلك 
دون الحاجة لمواجهة مباشرة معه؟  كما وال حاجة لها بالدخول مع أفرع أخرى 
لتلك المليش��يات في مواقع أخرى كالتصدي للحش��د الحوثي في البحر األحمر 

على سبيل المثال؟ 
بمعنى هل س��يمتد الدرع الواقي الذي يؤس��س اآلن بالتع��اون بين البحرين 
واإلم��ارات وإس��رائيل للجنوب الس��عودي لحماية المياه اإلقليمي��ة في البحر 
األحم��ر ومضيق هرمز؟ أم هو مخصص للتصدي إليران في  الضفة الش��رقية 

من الجزيرة العربية؟ 
ث��م ما هو الدور التركي المطلوب في ه��ذه التحركات؟ هل يقتصر على طلب 

شراء أسلحة كمسيرات البيرقدار مثاًل؟ أم أن هناك دورًا تنسيقيًا أكبر؟ 
اإلجابة على هذه األسئلة سترسم مالمح الشرق األوسط الجديد.

 فريق جراحين من »حمد الجامعي«
 ينجح في فصل توأم سيامي بتنزانيا

ف��ي إنجاز يع��د األول م��ن نوعه، نج��ح فريق 
المل��ك  مستش��فى  م��ن  مخت��ص  جراحي��ن 
حم��د الجامع��ي في فص��ل توأم س��يامي في 
جمهوري��ة تنزاني��ا )أثن��ى( وذلك ف��ي عملية 
معقدة اس��تغرقت حوالي 8 ساعات متواصلة، 
بمش��اركة 5 مختصين في التخدي��ر، وجراحة 
البروفيس��ور  برئاس��ة  والتجمي��ل  األطف��ال، 
مارت��ن كوربال��ي استش��اري جراح��ة األطفال 

بالمستشفى.  
وصرح قائد مستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
اللواء طبيب الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل 
خليف��ة بأنه ف��ي إطار االتفاقي��ة التي وقعها 
المستش��فى مع جمعية تشايلد اليف الخيرية 
اإليرلندي��ة والت��ي تتكف��ل بتوفي��ر الرعاي��ة 
الصحي��ة لألطف��ال ف��ي جمهوريت��ي تنزاني��ا 

وفيتن��ام منذ ع��ام 2012، فقد قام��ت اإلدارة 
باالس��تجابة لعملية إنقاذ حياة التوأم وإرسال 
 Muhimbili فريق طبي مختص إلى مستشفى
في تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم السيامي. 
وأعل��ن الفريق الطبي أن عملي��ة فصل التوأم 
الس��يامي التنزاني تكللت بالنجاح بالرغم من 
الصعوبات والتحديات الت��ي تمت مواجهتها 
ف��ي أثناء عملية الفص��ل، وكانت العملية من 
العمليات المعقدة بس��بب تشارك التوأم في 

الكبد وعظمة القفص الصدري. 
وق��ام الفري��ق الطب��ي بوضع خطة مدروس��ة 
إلج��راء العملية، التي تمت عل��ى أربع مراحل، 
كان��ت األولى ه��ي مرحل��ة التخدير بإش��راف 
الدكت��ور ظاف��ر الخضيري استش��اري التخدير 
وعالج األلم، والثاني��ة كانت مرحلة التخطيط 

للجراح��ة، والثالثة عملية فصل الكبد وعظمة 
القفص الصدري برئاس��ة البروفيس��ور مارتن 
كوربال��ي والفري��ق الجراح��ي المس��اعد ل��ه 
والمرحل��ة الرابع��ة واألخي��رة الترميم بقيادة 
الدكت��ور عب��داهلل فخ��رو استش��اري التجميل 
والترميم. وتم وضع المريضتين )التوأم( بعد 
عملية الفصل تحت المالحظة، بعد أن انتهت 

معاناتهما لمدة تسعة أشهر. 
وجدير بالذك��ر أن الفريق الطب��ي يتكون من 
البروفيس��ور مارتن كوربالي استشاري جراحة 
األطفال، والدكتور ظافر الخضيري استش��اري 
التخدي��ر وعالج األلم، والدكت��ور عبداهلل فخرو 
استش��اري التجميل والترميم، والدكتورة عبير 
فرح��ان والدكتور برنس راج من قس��م جراحة 

األطفال في مستشفى الملك حمد الجامعي.

اكتشاف جديد يساعد في عالج الصلع
يبدو أن معاناة البحث عن مس��تحضرات وعالجات لمنع 
تساقط الش��عر في طريقها إلى الزوال، بعدما توصلت 
دراسة جديدة إلى اكتشاف مهم حول الخاليا المسؤولة 
عن نمو بصيالت الشعر التي قد تساعد في عالج الصلع 
مس��تقباًل. فقد توص��ل فريق من العلماء إلى اكتش��اف 
مح��وري حول س��لوك الخاليا الرئيس��ية ف��ي البصيالت، 
وتحدي��د دور غير معروف س��ابقًا لجزيء مختص بإصدار 
إش��ارات للخالي��ا الجذعية المهم��ة لنمو الش��عر، وفقًا 

لدراسة نشرت في »نيو أتالس«.
وُتع��رف الخالي��ا الت��ي ركزت عليه��ا الدراس��ة بالخاليا 
الحليمية الجلدي��ة، أو األدمة الحليمي��ة، والتي تتواجد 
في بصيالت الشعر وتساعد في تحديد مدى سرعة نمو 
الشعر وس��مكه وطوله مما جعلها محل اهتمام الكثير 
من الجهود لتطوير عالجات جديدة لتس��اقط الش��عر. 

كما ركزت عليها أبحاث ودراس��ات به��دف توضيح كيف 
يمكن إنتاجها من الخاليا الجذعية أو طباعة نسخ ثالثية 
األبعاد منها، على س��بيل المثال، والتي أثار الكثير منها 

بعض االحتماالت الواعدة.
وف��ي إطار جه��ود فريق علم��اء في جامع��ة كاليفورنيا 
للبح��ث عن عالجات جديدة للثعلب��ة الذكورية أو الصلع 
الذك��وري، تم تصمي��م نماذج من فئ��ران المختبر ذات 
خالي��ا حليمية جلدية ش��ديدة النش��اط، والتي أدت إلى 
نمو ش��عر زائ��د. ومن خ��الل مالحظة كيفية تنش��يط 
الخالي��ا الحليمية لجزيئات اإلش��ارة تمك��ن العلماء من 
التوص��ل إل��ى ما يعتب��ر مفتاح��ًا جديدًا لنمو الش��عر، 
حيث اكتش��فوا الدور غير المعروف سابقًا لجزيء يسمى 
SCUBE3، وال��ذي تم التحقق من صحته بعد ذلك من 

خالل التجارب على بصيالت اإلنسان.

 خفافيش تداهم بنكًا 
أيرلنديًا وتجبره على اإلغالق

ُاضُط��رت إدارة أح��د الف��روع ببنك »آالي��د« اإليرلندي إل��ى إغالقه بصفة 
مؤقت��ة اعتبارًا من أمس األحد، بعد أن تعرض مق��ر الفرع لغزو مفاجئ 

من جانب سرب من الخفافيش قوامه 50 ُخفاشًا.
وبحس��ب صحيفة »ميرور« البريطانية، فقد أخلت إدارة الفرع مقره تمامًا 
من الموظفين والعمالء بعد هجوم الخفافيش، إلعادة األوضاع داخل إلى 
م��ا كانت عليه قبل الهج��وم. ويقع الفرع في مدينة »ك��ورك«، ثاني أكبر 

الُمُدن في ايرلندا، بعد العاصمة »دبلن«.
ونقل��ت الصحيفة ع��ن أحد موظفي الفرع تصريحات أف��اد فيها بأن إدارة 
الفرع اس��تدعت فري��ق مخصص في التحكم بالحيوان��ات األليفة والطيور 

بعد هجوم الخفافيش.

 اإلفراط في تناول بعض 
األسماك يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر

تعتبر األس��ماك »غذاء الدماغ« بفضل احتوائها 
على نس��بة عالية من »أوميغا 3«، إال أن باحثين 
يحذرون م��ن أن اإلفراط في تناول بعض األنواع 

منها قد يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر.
وقال موقع »إكس��بريس« البريطاني إن األسماك 
بصفة عام��ة تحتوي على الزئب��ق، لكن البعض 
منها يحت��وي على معدالت أعلى من هذا الس��م 

العصبي.
وأض��اف أن اس��تهالك الكثير من عنص��ر الزئبق 
يمكن أن يجهد الدماغ، مما قد يؤدي إلى فقدان 

الذاكرة، الذي يعّد العالمة الرئيسية للخرف.
وتق��ول منظمة الصحة العالمية إن »اس��تهالك 
كمي��ة صغيرة من هذا المرك��ب يمكن أن يؤدي 

إلى مشاكل صحية خطيرة«.
من جهته، ذكر حسين عبده، الصيدالني المشرف 

في »مديس��ين دايرك��ت« البريطاني��ة: »تحتوي 
أنواع معينة من األس��ماك على نس��بة عالية من 

الزئبق. والزئبق هو س��م عصبي ُوجد أنه س��بب 
محتمل للتدهور المعرفي لدى البشر المعرضين 
له، لذلك من الممكن أن يساهم تناول األسماك 
الت��ي تحتوي على نس��بة عالية م��ن الزئبق في 

اإلصابة بالخرف«.
وتاب��ع: »م��ن حس��ن الح��ظ أن خط��ر اإلصاب��ة 
بالزهايم��ر ال يرتفع إال عند تن��اول قدر كبير من 
األسماك عالية الزئبق على أساس منتظم.. لذلك 
م��ن المه��م التعرف عل��ى أنواع األس��ماك التي 
تحتوي على نسبة عالية من هذا المركب لتجنب 

اإلفراط في تناولها«.
وأردف قائاًل: »األسماك التي تحتوي على معدالت 
عالي��ة من الزئب��ق غالبًا ما تكون من األس��ماك 
المفترس��ة في المي��اه المالحة، مثل س��مك أبو 

سيف وسمك القرش والماكريل«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/04/watan-20220704.pdf?1656911669
https://alwatannews.net/article/1014020
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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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مستشــفــى الملـك حمــد يفصــل 
توأميـــــن سيامييـــن في تنزانيــا

المنامة - بنا

نجح فريق جراحي اختصاصي من مستشـــفى 
توأميـــن  فصـــل  فـــي  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
ســـياميين فـــي جمهوريـــة تنزانيـــا )أنثـــى(، في 
ســـاعات   8 اســـتمرت حوالـــي  معقـــدة  عمليـــة 

فـــي  اختصاصييـــن   5 بمشـــاركة  متواصلـــة، 
مجاالت: التخدير وجراحة األطفال والتجميل، 
برئاسة استشاري جراحة األطفال بالمستشفى 

)03(مارتن كوربالي.
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تطوير األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة... أمر ملكي:

إنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في قوة الدفاع
المنامة - بنا

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، أمـــر ملكي، رقـــم )23( لســـنة 2022، بإنشـــاء 
المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع الحربـــي فـــي قـــوة دفاع 

البحرين، فيما يلي نصه: 
المادة األولى: تنشـــأ مؤسسة تســـمى )المؤسسة العسكرية لتطوير 

التصنيع الحربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي 
إلى تأســـيس وتنظيـــم النشـــاطات الخاصة بالتصنيـــع الحربي في 
قـــوة دفـــاع البحرين بما يشـــمل القيـــام بتصميم وتطويـــر وتعديل 

األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة الثالثة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إنشاء 
المصانـــع الخاصـــة باألســـلحة والذخائـــر والعتاد الحربـــي وتصنيع 
التقنيـــات الحديثـــة واإلتجـــار فيهـــا، وكذلـــك الترخيـــص ألي مـــن 

النشاطات االقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
المادة الرابعة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي القيام 
بتطوير قطاع الصناعات العسكرية من خالل المشاريع الخاصة بها 
سواء بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات مختلفة 

داخل أو خارج مملكة البحرين وبما يخدم أهدافها وأدوارها.
المـــادة الخامســـة: يكـــون للمؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع 

الحربـــي ميزانيـــة خاصـــة تـــدرج مـــن ضمـــن ميزانيـــة قـــوة دفـــاع 
البحرين.

المـــادة السادســـة: يصـــدر القائد العـــام األنظمة والقـــرارات الالزمة 
لتنظيم المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيع الحربـــي وتحقيق 
الغـــرض الـــذي أنشـــئت مـــن أجله، وبمـــا يشـــمل مهامهـــا وواجباتها 
األنظمـــة  وإصـــدار  والمدنييـــن  العســـكريين  الموظفيـــن  وتعييـــن 

اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة الســـابعة: علـــى نائب القائد األعلى والقائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

“الصحة” ُتحذر من اتصاالت مشبوهة تستخدم شعارها
المنامة - وزارة الصحة

هاتفيـــة  اتصـــاالت  مـــن  الصحـــة  وزارة  حـــذرت 
واتصـــاالت عبر تطبيق الواتس أب تحمل شـــعارها 

من أرقام خارج مملكة البحرين. 
مؤكدة أنهـــا اتصاالت وهمية من جهات مشـــبوهة، 

داعيـــة إلى عدم التعامل معها وعـــدم تزويدها بأي 
بيانات شخصية.

وبّينـــت الـــوزارة أنـــه جـــاٍر التعامـــل مـــع الموضـــوع 
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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فائزة رفسنجاني

طهران ـ وكاالت

أعلن القضـــاء اإليراني، إحالة 
فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس 
هاشـــمي  الراحـــل  اإليرانـــي 
المحاكمـــة  إلـــى  رفســـنجاني 
بتهمة القيام بأنشـــطة دعائية 
ضد الدولة وإهانة المقدسات.

وحســـب وكالـــة أنبـــاء الطلبة 
“إســـنا”، قـــال رئيـــس االدعـــاء 
فـــي طهـــران علـــي صالحـــي، 
صـــدرت  االتهـــام  “الئحـــة  إن 

وأحيلت إلـــى المحكمة بتهمة 
النشـــاط الدعائي ضـــد الدولة 
وإهانـــة المقدســـات”. وتواجه 
ابنة الرئيس اإليراني األســـبق 
هاشمي رفســـنجاني، مالحقة 
نشـــرها  بســـبب  قضائيـــة 
التواصـــل  بمواقـــع  تعليقـــات 
الحـــرس  بشـــأن  االجتماعـــي 
ونبـــي  اإليرانـــي  الثـــوري 

اإلسالم.

القضاء اإليراني يحيل فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة
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اللجنة اإلعالمية

قـــرر المكتـــب التنفيـــذي باالتحـــاد 
اآلســـيوي لرفـــع األثقـــال منـــح حق 
اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة 
لرفـــع األثقال ألول مـــرة في تاريخ 
اللعبـــة إلى االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقـــال  اتحـــاد  وتســـلم  األثقـــال، 
ا من نظيره  البحريني خطاًبا رســـميًّ
اآلســـيوي بمنـــح مملكـــة البحريـــن 
ســـتقام  حيـــث  االســـتضافة،  حـــق 
منافسات البطولة في الفترة من 6 

إلى 16 أكتوبر 2022. 
ورحب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال إســـحاق 
إبراهيم إسحاق، باستضافة مملكة 
البحريـــن فعاليـــات هـــذه النســـخة 
من بطولة آســـيا لرفع األثقال للعام 

.2022

ألول مرة... البحرين 
تستضيف بطولة 
آسيا لرفع األثقال

)17(

أكـــد وزير العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
نـــواف المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج 
الحـــج مـــن  اســـتكملت جميـــع متطلبـــات حمـــالت 
مخيمـــات منـــى وعرفـــة ومزدلفـــة. جـــاء ذلـــك لدى 
توديع وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
البحريـــن  مملكـــة  حجـــاج  مـــن  األخيـــرة  األفـــواج 
المغادريـــن إلـــى المشـــاعر المقدســـة ألداء مناســـك 
الحـــج في مطـــار البحرين الدولـــي، بحضور رئيس 
بعثـــة مملكة البحرين للحج الشـــيخ عدنان القطان، 
والقائـــم بأعمال مديـــر إدارة الشـــؤون الدينية علي 
الريس. وقال رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم 
ببعثة الحـــج البحرينية صالح يوســـف لـ“البالد” إنه 
لـــم يتم اكتشـــاف أي حالـــة قائمة لفيـــروس كورونا 
بين الحجاج البحرينييـــن الواصلين لمكة المكرمة، 
وفـــي حـــال اكتشـــاف أية حالـــة )ال ســـمح هللا( فإن 
هنـــاك إجراءات واســـتعدادات للتعامل مع الحاالت 

ا. )09(القائمة، ويتم عزل المصابين داخليًّ

المبـــّرة  مؤسســـة  نّظمـــت 
بمناســـبة  احتفـــااًل  الخليفيـــة 
تخريـــج الدفعـــة التاســـعة مـــن 
للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  طلبـــة 
الدراســـية، والـــذي بلـــغ عددهم 
مختلـــف  مـــن  خريًجـــا   26
فـــي  المطلوبـــة  التخصصـــات 
سوق العمل، كتقنية المعلومات 
وهندسة البرمجيات والهندسة 
من جامعة البحرين وبوليتكنك 
المناســـبة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
بحضـــور رئيس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد 
آل خليفـــة، وأعضـــاء مجلـــس 
اإلداري  والطاقـــم  األمنـــاء، 

بالمؤسسة.

وقالـــت رئيـــس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفـــة: “لدينـــا ثقـــة كبيرة 
الطلبـــة  وقـــدرات  بإمكانيـــات 
برنامـــج  ضمـــن  الخريجيـــن 
الدراســـية،  للمنـــح  رايـــات 
وَترّكـــز حرصنـــا علـــى منحهـــم 
أفضل الفـــرص للتعّلم وتطوير 
المهارات ليباشـــروا مســـيرتهم 
وجاهزيـــة.  بكفـــاءة  المهنيـــة 
المؤسســـة  خريجـــو  وأثبـــت 
حيـــث  وتميزهـــم،  جدارتهـــم 
بـــكل  العمـــل  ســـوق  دخلـــوا 
ســـهولة بجانب حصولهم على 
جوائز على المســـتوى المحلي 

واإلقليمي”.

سمو الشيخة زين بنت خالد: خريجو “المبرَّة 
الخليفية” أثبتوا جدارتهم وتميزهم

المنامة - بنا
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ال إصابات مسجلة بين الحجاج البحرينيين الواصلين لمكة
وزير “العدل”: بعثة البحرين تستكمل جميع متطلبات حمالت الحج
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جاللة الملك

سيدعلي المحافظة

مستشــفــى الملـك حمــد يفصــل 
توأميـــــن سيامييـــن في تنزانيــا

المنامة - بنا

نجح فريق جراحي اختصاصي من مستشـــفى 
توأميـــن  فصـــل  فـــي  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
ســـياميين فـــي جمهوريـــة تنزانيـــا )أنثـــى(، في 
ســـاعات   8 اســـتمرت حوالـــي  معقـــدة  عمليـــة 

فـــي  اختصاصييـــن   5 بمشـــاركة  متواصلـــة، 
مجاالت: التخدير وجراحة األطفال والتجميل، 
برئاسة استشاري جراحة األطفال بالمستشفى 

)03(مارتن كوربالي.
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تطوير األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة... أمر ملكي:

إنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي في قوة الدفاع
المنامة - بنا

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، أمـــر ملكي، رقـــم )23( لســـنة 2022، بإنشـــاء 
المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع الحربـــي فـــي قـــوة دفاع 

البحرين، فيما يلي نصه: 
المادة األولى: تنشـــأ مؤسسة تســـمى )المؤسسة العسكرية لتطوير 

التصنيع الحربي(، تتبع قوة دفاع البحرين.
المادة الثانية: تهدف المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي 
إلى تأســـيس وتنظيـــم النشـــاطات الخاصة بالتصنيـــع الحربي في 
قـــوة دفـــاع البحرين بما يشـــمل القيـــام بتصميم وتطويـــر وتعديل 

األنظمة الدفاعية واألمنية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة الثالثة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي إنشاء 
المصانـــع الخاصـــة باألســـلحة والذخائـــر والعتاد الحربـــي وتصنيع 
التقنيـــات الحديثـــة واإلتجـــار فيهـــا، وكذلـــك الترخيـــص ألي مـــن 

النشاطات االقتصادية المتعلقة بذلك داخل مملكة البحرين.
المادة الرابعة: للمؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي القيام 
بتطوير قطاع الصناعات العسكرية من خالل المشاريع الخاصة بها 
سواء بإدارتها وإشرافها المباشر أو بالمشاركة مع شركات مختلفة 

داخل أو خارج مملكة البحرين وبما يخدم أهدافها وأدوارها.
المـــادة الخامســـة: يكـــون للمؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيـــع 

الحربـــي ميزانيـــة خاصـــة تـــدرج مـــن ضمـــن ميزانيـــة قـــوة دفـــاع 
البحرين.

المـــادة السادســـة: يصـــدر القائد العـــام األنظمة والقـــرارات الالزمة 
لتنظيم المؤسســـة العســـكرية لتطويـــر التصنيع الحربـــي وتحقيق 
الغـــرض الـــذي أنشـــئت مـــن أجله، وبمـــا يشـــمل مهامهـــا وواجباتها 
األنظمـــة  وإصـــدار  والمدنييـــن  العســـكريين  الموظفيـــن  وتعييـــن 

اإلدارية والمالية الخاصة بذلك.
المادة الســـابعة: علـــى نائب القائد األعلى والقائـــد العام لقوة دفاع 
البحرين تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

“الصحة” ُتحذر من اتصاالت مشبوهة تستخدم شعارها
المنامة - وزارة الصحة

هاتفيـــة  اتصـــاالت  مـــن  الصحـــة  وزارة  حـــذرت 
واتصـــاالت عبر تطبيق الواتس أب تحمل شـــعارها 

من أرقام خارج مملكة البحرين. 
مؤكدة أنهـــا اتصاالت وهمية من جهات مشـــبوهة، 

داعيـــة إلى عدم التعامل معها وعـــدم تزويدها بأي 
بيانات شخصية.

وبّينـــت الـــوزارة أنـــه جـــاٍر التعامـــل مـــع الموضـــوع 
بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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فائزة رفسنجاني

طهران ـ وكاالت

أعلن القضـــاء اإليراني، إحالة 
فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس 
هاشـــمي  الراحـــل  اإليرانـــي 
المحاكمـــة  إلـــى  رفســـنجاني 
بتهمة القيام بأنشـــطة دعائية 
ضد الدولة وإهانة المقدسات.

وحســـب وكالـــة أنبـــاء الطلبة 
“إســـنا”، قـــال رئيـــس االدعـــاء 
فـــي طهـــران علـــي صالحـــي، 
صـــدرت  االتهـــام  “الئحـــة  إن 

وأحيلت إلـــى المحكمة بتهمة 
النشـــاط الدعائي ضـــد الدولة 
وإهانـــة المقدســـات”. وتواجه 
ابنة الرئيس اإليراني األســـبق 
هاشمي رفســـنجاني، مالحقة 
نشـــرها  بســـبب  قضائيـــة 
التواصـــل  بمواقـــع  تعليقـــات 
الحـــرس  بشـــأن  االجتماعـــي 
ونبـــي  اإليرانـــي  الثـــوري 

اإلسالم.

القضاء اإليراني يحيل فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة

)14(

اللجنة اإلعالمية

قـــرر المكتـــب التنفيـــذي باالتحـــاد 
اآلســـيوي لرفـــع األثقـــال منـــح حق 
اآلســـيوية  البطولـــة  اســـتضافة 
لرفـــع األثقال ألول مـــرة في تاريخ 
اللعبـــة إلى االتحـــاد البحريني لرفع 
األثقـــال  اتحـــاد  وتســـلم  األثقـــال، 
ا من نظيره  البحريني خطاًبا رســـميًّ
اآلســـيوي بمنـــح مملكـــة البحريـــن 
ســـتقام  حيـــث  االســـتضافة،  حـــق 
منافسات البطولة في الفترة من 6 

إلى 16 أكتوبر 2022. 
ورحب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لرفـــع األثقـــال إســـحاق 
إبراهيم إسحاق، باستضافة مملكة 
البحريـــن فعاليـــات هـــذه النســـخة 
من بطولة آســـيا لرفع األثقال للعام 

.2022

ألول مرة... البحرين 
تستضيف بطولة 
آسيا لرفع األثقال

)17(

أكـــد وزير العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
نـــواف المعـــاودة أن بعثـــة مملكـــة البحريـــن للحـــج 
الحـــج مـــن  اســـتكملت جميـــع متطلبـــات حمـــالت 
مخيمـــات منـــى وعرفـــة ومزدلفـــة. جـــاء ذلـــك لدى 
توديع وزير العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
البحريـــن  مملكـــة  حجـــاج  مـــن  األخيـــرة  األفـــواج 
المغادريـــن إلـــى المشـــاعر المقدســـة ألداء مناســـك 
الحـــج في مطـــار البحرين الدولـــي، بحضور رئيس 
بعثـــة مملكة البحرين للحج الشـــيخ عدنان القطان، 
والقائـــم بأعمال مديـــر إدارة الشـــؤون الدينية علي 
الريس. وقال رئيس لجنة العالقات العامة واإلعالم 
ببعثة الحـــج البحرينية صالح يوســـف لـ“البالد” إنه 
لـــم يتم اكتشـــاف أي حالـــة قائمة لفيـــروس كورونا 
بين الحجاج البحرينييـــن الواصلين لمكة المكرمة، 
وفـــي حـــال اكتشـــاف أية حالـــة )ال ســـمح هللا( فإن 
هنـــاك إجراءات واســـتعدادات للتعامل مع الحاالت 

ا. )09(القائمة، ويتم عزل المصابين داخليًّ

المبـــّرة  مؤسســـة  نّظمـــت 
بمناســـبة  احتفـــااًل  الخليفيـــة 
تخريـــج الدفعـــة التاســـعة مـــن 
للمنـــح  رايـــات  برنامـــج  طلبـــة 
الدراســـية، والـــذي بلـــغ عددهم 
مختلـــف  مـــن  خريًجـــا   26
فـــي  المطلوبـــة  التخصصـــات 
سوق العمل، كتقنية المعلومات 
وهندسة البرمجيات والهندسة 
من جامعة البحرين وبوليتكنك 
المناســـبة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
بحضـــور رئيس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالد 
آل خليفـــة، وأعضـــاء مجلـــس 
اإلداري  والطاقـــم  األمنـــاء، 

بالمؤسسة.

وقالـــت رئيـــس مجلـــس أمناء 
الخليفيـــة  المبـــّرة  مؤسســـة 
ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفـــة: “لدينـــا ثقـــة كبيرة 
الطلبـــة  وقـــدرات  بإمكانيـــات 
برنامـــج  ضمـــن  الخريجيـــن 
الدراســـية،  للمنـــح  رايـــات 
وَترّكـــز حرصنـــا علـــى منحهـــم 
أفضل الفـــرص للتعّلم وتطوير 
المهارات ليباشـــروا مســـيرتهم 
وجاهزيـــة.  بكفـــاءة  المهنيـــة 
المؤسســـة  خريجـــو  وأثبـــت 
حيـــث  وتميزهـــم،  جدارتهـــم 
بـــكل  العمـــل  ســـوق  دخلـــوا 
ســـهولة بجانب حصولهم على 
جوائز على المســـتوى المحلي 

واإلقليمي”.

سمو الشيخة زين بنت خالد: خريجو “المبرَّة 
الخليفية” أثبتوا جدارتهم وتميزهم

المنامة - بنا
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ال إصابات مسجلة بين الحجاج البحرينيين الواصلين لمكة
وزير “العدل”: بعثة البحرين تستكمل جميع متطلبات حمالت الحج
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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.
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منوًها بجهود وزير المالية في متابعة األولويات... الصالح:

مهنئة وزيرة الصحة على الثقة الملكية... رئيسة النواب:

إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ خطط التعافي االقتصادي

تطوير المنظومة الصحية على رأس األولويات

أشـــاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح 
بمـــا تحقـــق علـــى صعيـــد تنفيـــذ أولويات 
ومبـــادرات خطة التعافـــي االقتصادي بما 
يدعـــم المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، منوهـــا بالتقـــدم الـــذي بلغتـــه 
المملكـــة في مجال حوكمة األداء، وتعزيز 
الفرص االســـتثمارية وإنعاش سوق المال 
واألعمال، وهو ما يستحق التقدير والثناء 

من الجميع.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبـــه امـــس 
وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، إذ ثمن رئيس 

مجلـــس الشـــورى الـــدور يقـــوم بـــه وزيـــر 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي فـــي متابعة 
األولويـــات والبرامـــج التي تشـــملها خطة 
التـــوازن  وخطـــة  االقتصـــادي،  التعافـــي 
المالـــي، معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بما 
حققتـــه مملكـــة البحرين في هـــذا المجال 
وفـــي وقت قياســـي، الـــذي يؤكد ســـيرها 
في االتجـــاه الصحيح نحـــو تحقيق رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

ولفـــت رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
التقارير والمؤشرات المالية واالقتصادية، 
تظهر نجـــاح الحكومة في االســـتفادة من 
المنظومة التشـــريعية المتعلقة بالشـــؤون 
فـــرص  لتعزيـــز  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المشـــتركة  بالجهـــود  منوًهـــا  االســـتثمار، 
فـــي مجال تطوير التشـــريعات والقوانين، 
معرًبـــا عـــن تطلعـــه أن يشـــهد المســـتقبل 
مزيًدا من التعاون والتنســـيق بين السلطة 

التشـــريعية والحكومـــة ممثلة فـــي وزارة 
المالية واالقتصاد الوطني لتحقيق كل ما 

من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما تطرق رئيس مجلس الشـــورى للنجاح 
التعافـــي  منتـــدى  حققـــه  الـــذي  الكبيـــر 
االقتصـــادي، الذي نظمه مجلس الشـــورى 
بالتعـــاون مـــع معهـــد البحريـــن للدراســـات 
وزيـــر  بمشـــاركة  والماليـــة،  المصرفيـــة 
مـــا  مثمًنـــا  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
تـــم تناوله خـــالل المنتدى مـــن معلومات، 
لتحقيـــق  الحكوميـــة  الجهـــود  أبـــرزت 
التعافي االقتصـــادي، وأطلعت المواطنين 
والمتابعين للشأن المالي واالقتصادي في 
مملكـــة البحريـــن علـــى آخر المســـتجدات 
فـــي هذا الشـــأن، معرًبا عـــن تمنياته لوزير 
الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بمزيـــد مـــن 

النجاح والتوفيق.

أكدت رئيســـة مجلس النـــواب فوزية زينل 
وتحســـين  الطبيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  أن 
الرعاية الصحية، ســـتظل دائمـــًا على رأس 
االهتمامـــات التي توظف مـــن أجلها جهود 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، وذلك 
ترجمـــة للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية من 
لـــدن ملـــك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المتواصلـــة  بالجهـــود  زينـــل  وأشـــادت 
والمبادرات المتميزة التي تســـتهدف تعزيز 
التقدم فـــي القطاع الصحـــي، مثمنة نجاح 
فريق العمل الوطني في مواجهة تداعيات 
جائحـــة كورونـــا بقيـــادة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، والسعي 
الحكومـــي المتواصـــل فـــي ســـبيل تطويـــر 

القطـــاع الطبي ومواصلـــة تحقيق االرتقاء 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة في 
مملكتنـــا الغالية. جاء ذلك خالل اســـتقبال 
رئيســـة مجلس النواب، فـــي مكتبها صباح 
امس، وزيرة الصحة جليلة السيد حسن، إذ 
قدمت الرئيسة خالص التهاني والتبريكات 
الملكيـــة  الثقـــة  نيلهـــا  بمناســـبة  للوزيـــرة 
الســـامية بتوليهـــا شـــؤون وزارة الصحـــة، 
متمنيـــة لهـــا التوفيق والنجاح فـــي مهمتها 

الجديدة من أجـــل تحقيق مصلحة الوطن 
بحـــث  اللقـــاء  تخلـــل  فيمـــا  والمواطنيـــن، 
ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك، وتطويـــر 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي كافـــة محافظات 
مملكـــة البحريـــن. وثمنـــت رئيســـة مجلس 
النـــواب الدور الذي تقوم بـــه وزارة الصحة 
والرعايـــة  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  فـــي 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين، مشـــيدة 
بحـــرص الوزارة المســـتمر، وســـعيها الدائم 

لتحقيـــق األهداف المرتبطـــة بتعزيز جودة 
الخدمـــات، وتطويـــر اإلمكانيـــات البشـــرية 
المســـتلزمات  توفيـــر  وضمـــان  والتقنيـــة، 
الطبية واألدويـــة بصورة دائمة، بما يحفظ 
للبحريـــن مكانتها الرائدة فـــي هذا المجال. 
مـــن جانبهـــا، قدمـــت وزيرة الصحة الشـــكر 
لرئيســـة مجلـــس النـــواب على هـــذا اللقاء، 
الصحيـــة  المنظومـــة  تطويـــر  أن  مؤكـــدة 
وتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن تحظى باهتمـــام ورعاية كبيرة 
مـــن لُدن جاللة الملك المعظم، وفي مقدمة 
أولويـــات برنامـــج عمـــل الحكومة برئاســـة 
ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
مشـــيرة إلـــى حـــرص وزارة الصحـــة علـــى 
التواصـــل الدائـــم والتنســـيق والتعـــاون مع 
مجلس النواب في كل ما شأنه تطوير أداء 

الخدمات الصحية.

القضيبية - مجلس الشورى

القضيبية - مجلس النواب

local@albiladpress.com

االثنين 4 يوليو 2022 - 5 ذو الحجة 1443 - العدد 5011
02

بعــث ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيس الواليات المتحدة األميركية الصديقة جو بايدن، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعـــرب جاللتـــه وســـموه فـــي البرقيتيـــن عن 
أطيب تهانيهمـــا وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والسعادة ولشعب الواليات المتحدة األميركية 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

وأشـــادا بمســـتوى عمـــق العالقـــات التاريخية 
التـــي تربط بين البلدين والشـــعبين الصديقين 
وما تشـــهده مـــن تطور ونمو وتصاعد مســـتمر 

في شتى المجاالت.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة مماثلة 
إلى نائبة رئيس الواليـــات المتحدة األميركية 

كاماال هاريس.

ة الخليفية احتفااًل  نّظمت مؤسســـة المبـــرَّ
مـــن  التاســـعة  الدفعـــة  بمناســـبة تخريـــج 
طلبـــة برنامـــج رايـــات للمنـــح الدراســـية، 
والـــذي بلغ عددهم 26 خريًجا من مختلف 
التخصصـــات المطلوبـــة في ســـوق العمل، 
كتقنيـــة المعلومات وهندســـة البرمجيات 
والهندسة من جامعة البحرين وبوليتكنك 
بحضـــور  المناســـبة  وأقيمـــت  البحريـــن. 
ة  المبـــرَّ أمنـــاء مؤسســـة  مجلـــس  رئيـــس 
الخليفية ســـمو الشيخة زين بنت خالد آل 
خليفة، وأعضاء مجلس األمناء، والطاقم 

اإلداري بالمؤسسة.
وأعربـــت رئيـــس مجلـــس أمناء مؤسســـة 
ة الخليفية ســـمو الشـــيخة زين بنت  المبـــرَّ
خالـــد آل خليفـــة عن بالغ ســـرورها بنجاح 
ق الطلبة المنتســـبين لبرنامج رايات  وتفوُّ
للمنح الدراســـية. وأكـــدت دور الخريجين 
في تحقيق رؤى وأهداف المؤسسة إلعداد 
جيل شـــبابي ُمثقف وقادر على التمّيز في 
مختلف مجاالت العمل. وأضافت سموها: 
“لدينا ثقة كبيرة بإمكانات وقدرات الطلبة 
الخريجيـــن ضمـــن برنامـــج رايـــات للمنـــح 
الدراســـية، وَترّكـــز حرصنـــا علـــى منحهـــم 
أفضـــل الفـــرص للتعّلم وتطويـــر المهارات 
بكفـــاءة  المهنيـــة  مســـيرتهم  ليباشـــروا 
المؤسســـة  خريجـــو  وأثبـــت  وجاهزيـــة. 

جدارتهـــم وتميزهـــم، حيث دخلوا ســـوق 
العمـــل بكل ســـهولة بجانب حصولهم على 
جوائز على المســـتوى المحلي واإلقليمي. 
ونحن نهنئهم على هذا النجاح ونشجعهم 

على متابعـــة جهودهم المتميزة لرفع راية 
الوطـــن عالًيا”. وفي ختـــام هذا الحفل، تم 
تكريم الطلبة الخريجيـــن والتقاط صورة 
تذكاريـــة تجمعهم مع ســـمو الشـــيخة زين 

بنـــت خالـــد آل خليفـــة وأعضـــاء مجلـــس 
ة  األمنـــاء والطاقم اإلداري لمؤسســـة المبرَّ

الخليفية.
وانطالقـــًا مـــن القيم األساســـية التي ُتركز 

ة الخليفيـــة، والتي  عليهـــا مؤسســـة المبـــرَّ
من بينها “العطاء سمة اإلنسان المخلص”، 
تعمل المؤسســـة على تعزيـــز وعي الطلبة 
بأهميـــة العمـــل التطوعـــي وتنميـــة حـــس 

االنتمـــاء للوطـــن، وُتطلب 30 ســـاعة عمل 
تطوعي في السنة الدراسية من كل طالب 
ملتحق بالبرنامج. ومن األعمال التطوعية 
التـــي قدمهـــا طلبـــة برنامج رايـــات للمنح 
الدراســـية، توزيع المســـاعدات الرمضانية 
على األســـر المحتاجة، وشارك الطلبة في 
فعاليـــات ومبـــادرات متعددة وتســـتهدف 
فئـــات مختلفـــة مـــن المجتمع، ومـــن بينها 
فعاليـــات ُموجهـــة لـــذوي الهمـــم واأليتام، 
وشـــارك الطلبـــة أيًضـــا فـــي تنظيـــم لقـــاء 
ترفيهـــي لفئـــات مـــن المجتمـــع البحريني. 
ة الخليفيـــة بمثابة  وتعتبـــر مؤسســـة المبرَّ
األســـرة الثانية للطلبة، إذ تقّدم لهم الدعم 
المعنـــوي و تقوم بإعدادهم لســـوق العمل، 
مـــن خـــالل تعاونها مع عدد من الشـــركات 
العملـــي  التدريـــب  لتوفيـــر  والمؤسســـات 

للطلبة وفًقا لتخصصاتهم األكاديمية.
الدراســـية  المنـــح  برنامـــج  أن  وُيذكـــر 
 2011 تـــم تدشـــينه فـــي العـــام  )رايـــات(، 
ليكون برنامًجا شـــاماًل ومتكاماًل ويساهم 
المهـــارات  وتنميـــة  التعليـــم  مجـــال  فـــي 
الشـــخصية للشباب البحريني، حيث يوفر 
البرنامج منًحا دراســـية للطلبـــة لاللتحاق 
بإحدى الجامعـــات المعتمدة في البحرين، 
إلـــى جانـــب تقديـــم العديـــد مـــن المزايـــا، 
ومنها: حوافز مالية، وورش عمل، وفرص 
تدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

العالقات التاريخية مع أميركا متطورة

“المبرَّة الخليفية” تحتفي بخريجي برنامج رايات للمنح الدراسية

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئان بايدن

سمو الشيخة زين بنت خالد: نشجع منتسبي المؤسسة على متابعة الجهود المتميزة لرفع راية الوطن

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اســـتقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، امس بمكتبه بقصر القضيبية، المدير التنفيذي للمعهد 

الدولي للدراسات االستراتيجية في الشرق األوسط السير توم بيكيت.
وأثنـــاء اللقاء، رحب مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية بالمدير 
التنفيذي للمعهد، مشـــيًدا بالدور المتميز الذي يضطلع به المعهد في مجال 
البحـــوث والدراســـات التـــي تتناول أهـــم القضايا لتعزيز األمن واالســـتقرار 
فـــي المنطقـــة، كما تم اســـتعراض أخر التطـــورات والمســـتجدات والقضايا 
اإلقليميـــة والدوليـــة. من جانبه، عبر الســـير توم بيكيت عـــن اعتزازه بلقاء 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وتقديره لدعمه ألنشطة المعهد 

من أجل تحقيق أهدافه.

أكـــد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل خليفة، 
عمـــق العالقات التاريخية الوطيـــدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة 
الصديقة، وما تســـتند إليه من مرتكزات راســـخة عززت التعاون والشـــراكة 
االقتصاديـــة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مشـــيًرا إلـــى أهمية مواصلـــة تعزيز 
هذه الشـــراكة بما يســـهم في خلق المزيد من الفرص االســـتثمارية الواعدة 
التـــي تعود بالنماء على البلدين والشـــعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقائه 
أمس، وزيرة الدولة لشـــؤون آســـيا والشـــرق األوســـط في وزارة الخارجية 
والتنميـــة والكومنولـــث بالمملكة المتحـــدة، أماندا ميلنج، بمناســـبة زيارتها 
لمملكـــة البحرين، إذ رحـــب وزير المالية بأماندا ميلينـــج، منوًها بما تحظى 
به العالقات الثنائية بين البلدين من حرص واهتمام متبادل لتعزيزها على 
كافـــة األصعدة خصوصا علـــى الصعيدين المالي واالقتصادي، مشـــيًرا إلى 
أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر، والدفع بمسار العالقات 
الثنائيـــة نحـــو آفاق أرحب بمـــا يحقق التطلعـــات واألهـــداف المرجوة. كما 
جـــرى خالل اللقاء مناقشـــة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك، 

وبحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد االقتصاد العالمي.

”IISS“ دعم أنشطة معهد

تعزيز الشراكة االقتصادية مع المملكة المتحدة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك المعظم
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أكــد محافــظ المحافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفة، 
أن المحافظــة مســتمرة فــي جهودهــا المبذولة في تعزيــز التواصل والتفاعل 
الدائم وســرعة االســتجابة مع كافة االهالي والمواطنين بهدف ترسيخ مبدأ 
الشــراكة المجتمعيــة، وذلــك تنفيًذا للتوجيهات الســديدة من لــدن ملك البالد 

المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ولـــي  قبـــل  مـــن  الالمحـــدود  والدعـــم   
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
اإللكترونـــي  التحـــول  فـــي  خليفـــة،  آل 
المقدمـــة  والتعامـــالت  الخدمـــات  لكافـــة 
للمواطنين والمقيمين وتقديمها بأساليب 
حديثة ومبتكرة. كما أكد سمو المحافظ، 
الشـــكاوى  بقســـم  المختـــص  الفريـــق  أن 

والمقترحات يقوم بشـــكل مستمر بإعداد 
الشـــكاوى  مجمـــوع  عـــن  مفّصـــل  تقريـــر 
عبـــر  الـــواردة  والطلبـــات  والمقترحـــات 
قنـــوات المحافظـــة، حيـــث بلـــغ مجمـــوع 
ذلك حتى نهاية شـــهر يونيو 2022م نحو 
720 شـــكوى وطلًبـــا، فـــي حيـــن تنوعـــت 
مجـــاالت الطلبـــات الـــواردة عبـــر برنامـــج 
شـــكوى   123 بلـــغ  بمجمـــوع  “تواصـــل” 

وطلًبـــا، كمـــا تلقـــت المحافظة عـــدد 377 
من المكالمات واالستفســـارات عن طريق 
االتصـــال الهاتفـــي المباشـــر لمركـــز خدمة 
العمالء، و102 شكوى وطلب عبر تطبيق 
“الجنوبيـــة”، وعدد 78 من االستفســـارات 
البريـــد  عبـــر  الـــواردة  والمقترحـــات 
اإللكتروني، باإلضافة إلى عدد الشـــكاوى 

“المجلـــس  الـــواردة خـــالل  والمقترحـــات 
االفتراضـــي” منذ مطلع العام، حيث بلغت 

عدد 23.
الفريـــق  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأوضـــح 
المختص بتصنيـــف المعلومات والبيانات 
يقوم بفرزهـــا وتحليلها ليتم تحويلها الى 
اإلدارات المعنيـــة بالمحافظـــة، بعـــد ذلـــك 
يباشر فريق ميداني من المحافظة برصد 
الشـــكاوى والمقترحات الـــواردة لمختلف 
مناطـــق المحافظـــة وتمثيلهـــا فـــي إطـــار 
تقاريـــر موثقـــة بالصـــور والبيانـــات، ومن 
ثـــم مناقشـــتها خـــالل اجتمـــاع المجلـــس 
التنســـيقي للنظـــر حـــول الحلـــول المثلـــى 
لمعالجتها بالتعاون والتنســـيق المشـــترك، 
مناســـبة حيالهـــا  توصيـــات  رفـــع  بهـــدف 
االســـتجابة  و  التنفيـــذ  ســـرعة  وضمـــان 
واألهالـــي،  المواطنيـــن  الحتياجـــات 
ومـــن أمثلـــة ذلك خدمـــة موســـم األمطار 
وكذلـــك خدمـــة الحـــاالت الطارئـــة التـــي 
وفرتهـــا المحافظـــة للحـــاالت االجتماعية 
ســـعيًا لتحقيق ســـهولة التواصل وسرعة 

االستجابة.
وأكد ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
المتواصـــل والجهـــود  العمـــل  باكـــورة  أن 

والخطة االستراتيجية التي تنتهجها في 
التواصل الدائم مع المواطنين والمقيمين 
يأتـــي  التواصـــل  عبـــر مختلـــف منصـــات 
تنفيًذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
لتحقيـــق الرؤى والتطلعات الرامية لتلبية 
ومتابعة احتياجات األهالي والمواطنين، 
مثمـــًرا ذلك عن نيـــل المحافظة الجنوبية 
اإللكترونيـــة  للحكومـــة  التميـــز  لجائـــزة 
2021م عـــن فئـــة القطـــاع العـــام- أفضـــل 
اإللكترونيـــة  المشـــاركة  فـــي  ممارســـة 
المجتمعية لمشروع “المجلس االفتراضي 
للمحافظـــة الجنوبيـــة”، إلـــى جانـــب فـــوز 
المحافظـــة الجنوبيـــة لجائـــزة التميـــز في 
التواصـــل مـــع العمالء لســـنة 2021 ضمن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  للعـــام  )تواصـــل( 
وتحقيقهـــا التميـــز فـــي األداء مـــن حيـــث 
ســـرعة وكفاءة االســـتجابة مع مقترحات 
وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 100 % 

من مؤشرات قياس األداء.
وأشار سموه إلى أنه من واجب المحافظة 
التواصـــل مع األهالـــي وتلقي مالحظاتهم 
وطلباتهم، فقد وّفرت المحافظة 23 قناة 

تواصلية، تسهيالً على عمالئها، باإلضافة 
إلـــى توفير البريـــد اإللكترونـــي باإلدارات 
الخدمية واالجتماعية واالتصال المباشر 
لهـــا لتفعيـــل منظومـــة التحـــول الرقمـــي 
حيـــث بلغت عـــدد االستفســـارات الواردة 
عـــن طريـــق البريـــد اإللكتروني لـــإدارات 
والهاتـــف 2127 استفســـارًا، حـــول مجمل 
الخدمـــات التي تقدمهـــا المحافظة وذلك 
تفعيالً لـــدور المحافظة الجنوبية األهالي 
والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

واســـتناًدا إلـــى عامـــل االبتكار الـــذي يعد 
من ســـلم أولويـــات المحافظـــة وأهدافها، 
اإلبـــداع  اســـتثمار  ســـياق  مـــع  تماشـــًيا 
اإللكترونـــي والتقنيـــات الذكيـــة وتوفيـــر 
الحلـــول المبدعـــة والوصـــول بالخدمـــات 
المســـتويات، بحيـــث يكـــون  أرقـــى  إلـــى 
العميل أكثر رضا سواء من ناحية تقديمه 
اختصـــار  فـــي  مقترحـــه  أو  لمالحظتـــه 
المســـافات وســـرعة عملية الوصـــول إلى 

الخدمات المتاحة.

سمو الشيخ خليفة بن علي

استالم 2127 
استفساًرا عن طريق 

الهاتف والبريد 
اإللكتروني لإلدارات

نريد للعميل أن يكون 
أكثر رضا بتقديمه 
مالحظته وسرعة 
الوصول للخدمات

توفير 23 قناة 
تواصلية لتلقي 

مالحظات 
وطلبات األهالي
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مستشفى الملك حمد يفصل توأمين سياميين في تنزانيا
نجح فريـــق جراحي اختصاصي من مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي في فصل توأمين سياميين 
فـــي جمهوريـــة تنزانيـــا )أنثى(، وذلك فـــي عملية 
معقـــدة اســـتمرت حوالـــي 8 ســـاعات متواصلـــة، 
بمشـــاركة 5 اختصاصيين في مجاالت: التخدير 
وجراحة األطفال والتجميل، برئاســـة استشاري 

جراحة األطفال بالمستشفى مارتن كوربالي.
 وقال قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة إنه 
في إطـــار االتفاقيـــة التي وقعها المستشـــفى مع 
جمعية “تشـــايلد اليف الخيرية” اإليرلندية، التي 
تتكفـــل بتوفيـــر الرعايـــة الصحيـــة لألطفـــال في 
تنزانيـــا وفيتنام منذ العـــام 2012، قامت اإلدارة 

باالســـتجابة لعمليـــة إنقاذ حياة التوأم، وإرســـال 
 Muhimbili فريق طبي متخصص إلى مستشفى
في تنزانيا إلجراء عملية فصل التوأم السيامي.

التوأميـــن  فصـــل  أن  الطبـــي  الفريـــق  وأكـــد   
الســـياميين التنزانيين تكلل بالنجاح على الرغم 
من الصعوبـــات والتحديات التي تمت مواجهتها 
أثنـــاء عملية الفصل، مبيًنـــا أن العملية تعتبر من 
العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الكبد 

وعظمة القفص الصدري.
قـــام بوضـــع خطـــة  إنـــه  الطبـــي  الفريـــق  وقـــال 
مدروســـة إلجـــراء العملية تمت علـــى 4 مراحل، 
األولـــى هـــي مرحلـــة التخديـــر بإشـــراف الدكتور 
التخديـــر وعـــالج  الخضيـــري استشـــاري  ظافـــر 
للجراحـــة،  التخطيـــط  مرحلـــة  والثانيـــة  األلـــم، 

والثالثـــة عمليـــة فصـــل الكبـــد وعظمـــة القفـــص 
الصـــدري برئاســـة البروفيســـور مارتـــن كوربالـــي 
والفريق الجراحي المساعد له، والمرحلة الرابعة 
عبـــدهللا  الدكتـــور  بقيـــادة  الترميـــم  واألخيـــرة 
فخـــرو استشـــاري التجميل والترميـــم، بعدها تم 
وضـــع التوأمين تحت المالحظـــة، بعد أن انتهت 

معاناتهما لمدة 9 أشهر.
يذكـــر أن الفريـــق الطبـــي يتكـــون من استشـــاري 
جراحـــة األطفـــال البروفيســـور مارتـــن كوربالي، 
استشـــاري التخديـــر وعالج األلـــم الدكتور ظافر 
الخضيري، استشاري التجميل والترميم الدكتور 
عبدهللا فخرو، الدكتـــورة عبير فرحان والدكتور 
فـــي  األطفـــال  جراحـــة  قســـم  مـــن  راج  برنـــس 

مستشفى الملك حمد الجامعي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

جهود متواصلة لتحقيق سرعة االستجابة وتلقي الشكاوى من مختلف القنوات
استقبال 720 شكوى وطلًبا في مركز خدمة العمالء... سمو محافظ الجنوبية:

في عملية معقدة استمرت 8 ساعات متواصلة بمشاركة 5 اختصاصيين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/501104014144.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5011/bahrain/765480.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.albiladpress.com/news/2022/5011/bahrain/765471.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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ثمـــن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 
نـــواف المعاودة، ما تقدمـــه حكومة خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، 
فـــي خدمة ضيـــوف الرحمن لضمان راحة وســـامة 
حجاج بيت هللا الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر 

وسكينة.
جـــاء ذلـــك خـــال توديـــع وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف لألفواج األخيـــرة من حجاج 
مملكـــة البحرين المغادرين إلى المشـــاعر المقدســـة 
ألداء مناســـك الحـــج، وذلـــك فـــي مطـــار البحريـــن 
الدولـــي، بحضور رئيس بعثة مملكة البحرين للحج 
الشـــيخ عدنان القطان، والقائـــم بأعمال مدير إدارة 

الشؤون الدينية علي الريس.
وأشـــار وزيـــر العـــدل إلى أن بعثـــة مملكـــة البحرين 
للحج اســـتكملت جميع متطلبات حمات الحج من 

مخيمـــات منـــى وعرفـــة ومزدلفة، مشـــيًدا بالجهود 
المبذولـــة من قبـــل بعثة مملكة البحريـــن للحج في 

ســـبيل خدمـــة حجـــاج مملكـــة البحريـــن واالرتقـــاء 
بالخدمـــات المقدمـــة، فضـــًا عـــن دور البعثـــة فـــي 

التنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة فـــي مملكـــة 
البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قـــال رئيس لجنـــة العاقـــات العامة واإلعـــام ببعثة الحـــج البحرينية 
صالـــح يوســـف إن هنـــاك تنســـيًقا متواصـــًا مـــن أجـــل تأمين ســـامة 
الحجاج طوال موسم الحج، والذي يبدأ قبل سفر الحجاج من مملكة 

البحرين حتى وصولهم للمشاعر المقدسة. 
 )PCR( وأشـــار إلى أنه يتم إجراء الفحص المختبري لفيروس كورونا
لجميع المســـافرين قبل الســـفر، وفي حال اكتشـــاف أية حاالت قائمة 
يتـــم اســـتبدال هـــذه الحـــاالت بحجـــاج آخريـــن قبل الســـفر إلـــى مكة 

المكرمة.
وفيما يخص اإلجراءات الصحية المعنية بالتعامل مع فيروس كورونا 
المتخذة في مكة المكرمة، كشـــف عن أن اللجنة الطبية التابعة لبعثة 
الحج تقوم بالتواصل مع جميع الحمات البحرينية من أجل التوعية 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية والتأكيـــد على إجراءات 

السامة والتعامل مع الحاالت القائمة بفيروس كورونا إن وجدت.
وبين أن بعثة الحج والحمات البحرينية جميعها تحرص على توفير 
جميـــع المســـتلزمات الصحيـــة الازمـــة مـــن معـــدات الفحص الســـريع 
والكمامات وغيرها بشكل يومي وبالتنسيق المشترك من أجل تطبيق 

اإلجراءات االحترازية.
وأشار إلى أنه  لم يتم اكتشاف أي حالة قائمة بين الحجاج البحرينيين 
الواصليـــن لمكة المكرمة، وفي حال اكتشـــاف أية حالة )ال ســـمح هللا( 
فإن هناك إجراءات واســـتعدادات للتعامل مـــع الحاالت القائمة، ويتم 

عزل المصابين داخليًا.
وبّيـــن أنـــه وفـــي حال كانـــت هذه الحـــاالت عليهـــا أعراض تســـتدعي 
الدخول للمستشـــفى يتم تحويلها إلى مستشـــفى النور السعودي، كما 
يتم التنســـيق مع الجانب السعودي لترتيب إتمام الحاالت القائمة من 

الحجاج حجتهم من بالتعاون مع الجانب البحريني.
ولفت صالح يوســـف إلـــى أن مجموع الحمات 

حمـــات،   8 بلغـــت  المدمجـــة  البحرينيـــة 
فيمـــا بلـــغ عـــدد الحجـــاج الكلـــي 2094 

ـــا وحاّجًة، إضافـــة إلى 105  حاجًّ
حيـــث  الحمـــات،  إداريـــي  مـــن 
وصـــول  ُيســـتكمل  أن  ُيتوقـــع 
جميـــع الحمـــات صبـــاح اليوم 

)اإلثنين(.
وقـــال رئيـــس لجنـــة العاقات 
العامة واإلعام إن إدارة بعثة 

نفـــذت  البحرينيـــة  الحـــج 
جولة ميدانية في المشاعر 
علـــى  للوقـــوف  المقدســـة 

جاهزية المخيمات التي 
سيتم استقبال الحجاج 

فيهـــا، وذلك اســـتجابة لتوجيهات حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك الباد المعظـــم، وبمتابعة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وإشـــراف وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف رئيس 

اللجنة العليا للحج والعمرة نواف المعاودة.
وأوضـــح أن الجولـــة ركـــزت علـــى جوانـــب الســـامة والخدمـــات 
المتوافـــرة فـــي المخيمـــات، حيـــث تعاقـــدت البعثـــة مع 
مؤسســـة جنوب آســـيا للطوافـــة لتجهيـــز مخيمات 
المشاعر بأفضل الخدمات التي توفر سبل الراحة 

واألمن لحجاج بيت هللا الحرام.
البحرينيـــة  الحـــج  بعثـــة  أن  يوســـف  وأردف 
وبمســـاندة  القطـــان،  عدنـــان  الشـــيخ  برئاســـة 
نائـــب رئيس البعثة محمد طاهر القطان تتولى 
متابعة اللجان العاملة في البعثة بصورة دورية 
والنـــزول الميداني معهـــم، وذلك للتأكد من 
جميـــع اشـــتراطات األمـــن والســـامة في 
مبانـــي الحمـــات، والعمـــل علـــى توفيـــر 
كل اإلجـــراءات التنظيميـــة للحمـــات بما 
يتفق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية 

السعودية.

قال رئيس لجنـــة المواصات ببعثة الحج 
البحرينيـــة محســـن لطـــف هللا إن الـــدور 
المنوط بلجنـــة المواصات يقتضي العمل 
علـــى ترتيب خروج جميـــع أعضاء اللجان 
العاملة في البعثة لمواقع عملهم بساسة، 

بما يساعد على تسريع إنجاز مهامهم.
وأشار لطف هللا إلى أن اللجنة تتابع كذلك 
مهمة استخراج تصاريح دخول السيارات 
للمشـــاعر المقدســـة للحمـــات البحرينيـــة 

بالتنسيق مع اللجنة األمنية بالبعثة.

وحث لطـــف هللا الحمات البحرينية على 
ســـرعة التواصـــل مـــع البعثـــة الســـتخراج 
التصاريـــح األمنيـــة الخاصـــة بســـياراتهم 
لدخـــول المشـــاعر؛ بما يســـاعد على إنجاز 
المهمة في الوقت المحدد لها د ون إبطاء.
وأكد ضـــرورة التزام الحمـــات البحرينية 
بقوانين السير في مكة المكرمة والمشاعر 
المقدســـة من خال مراعـــاة ارتداء حزام 
المحـــددة  بالســـرعة  والتقيـــد  األمـــان، 
للشـــوارع واإلشارات المرورية، إلى جانب 

عـــدم تعـــدي الخـــط األبيض عند إشـــارات 
المـــرور؛ بمـــا يعين علـــى الخروج بموســـم 

حج خال من المخالفات المرورية.
وتوجـــه رئيـــس لجنة المواصات بالشـــكر 
الجزيـــل إلى جميـــع الحمـــات البحرينية، 
بالتعليمـــات  االلتـــزام  علـــى  لحرصهـــم 
البحريـــن،  مملكـــة  بعثـــة  عـــن  الصـــادرة 
المروريـــة  باألنظمـــة  جميعـــا  وتقيدهـــم 

وقوانين السير والسامة.

قال رئيس شركة جنوب آسيا للطوافة، مطّوف مملكة البحرين بالمشاعر المقدسة 
إيهــاب بــدر “إن تراجــع حصة مملكة البحرين من الحجاج إلــى 2200 حاج، لم يؤثر 

على حجم المساحة المخصصة لحجاج مملكة البحرين بالمشاعر المقدسة”.

وأشـــار إلى أن تجهيـــز المواقع بدأ العمل 
عليـــه قبـــل شـــهر ونصـــف الشـــهر تقريبًا، 
وذلك على المســـاحة المخصصة لحجاج 
مملكـــة البحريـــن والبالغـــة 12 ألـــف متـــر 
مربـــع، بواقـــع متريـــن لكل حـــاج، إضافة 
إلى المساحة المخصصة لخيام الحجاج 

البحرينيين والبالغة 4400 متر مربع.
ولفت إلى وجود شريحتين مخصصتين 
تشـــمل  إذ  الحجـــاج،  خيـــام  لخدمـــات 
الشريحة األساسية توفير خيام مقاومة 

للحريق مزودة بوحدات تكييف 5 أطنان 
بمعـــدل 60 ألـــف وحـــدة لـــكل 25 متـــرا، 
ومجهـــزة بالســـجاد، إضافـــة إلـــى توفير 
والســـخانات،  والمجمـــدات  الثاجـــات 
واألغطيـــة  الوســـائد  توفيـــر  وخدمـــات 
المتوافرة على مدار الساعة، إضافة إلى 
توفير العصائـــر ومياه زمزم والمثلجات، 
وتوفيـــر الثلـــج مراعاة الرتفـــاع درجات 

الحرارة إلى معدالت عالية.
وأشـــار إلى أن الشـــريحة الثانية تتضمن 

خدمـــات إضافيـــة يتـــم توفيرهـــا وفقـــًا 
لرغبة الحمات.

وتعـــد شـــركة ِكدانـــة للتنميـــة والتطويـــر 
الشـــركة المســـؤولة عـــن تنميـــة وتطوير 
وحماهـــا،  المقدســـة  المشـــاعر  منطقـــة 
ومقّرهـــا في مشـــعر منـــى، وهـــي الذراع 
التنفيـــذي للهيئـــة الملكيـــة لمدينـــة مكـــة 
المكرمة والمشـــاعر المقدسة في نطاقها 
الجغرافـــي، حيـــث تأسســـت فـــي العـــام 

1441 هجريـــة قمرية، بـــرأس مال مليار 
ريال سعودي.

الطاقـــة  رفـــع  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 

االســـتيعابية للمشـــاعر إلتاحـــة الفرصـــة 
ألكبر عدد ممكن من المســـلمين من أداء 
فريضـــة الحـــج على أكمل وجـــه، وتهيئة 

المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى 
االســـتخدام  طريـــق  عـــن  لهـــا  الجـــذب 
األمثـــل علـــى مدار العـــام وجعلهـــا مركزا 
حضريا مستداما، إضافة إلى رفع كفاءة 
تطويـــر  مـــع  الحـــج  بمواســـم  التشـــغيل 
وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال 

العام بجودة عالية.
وتعمـــل الشـــركة علـــى قيـــادة وتصميـــم 
وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، 
وتنفيذ وتطوير البنية التحتية واألماكن 
العامـــة وضمـــان جاهزيتهـــا علـــى أكمـــل 
وجه، إلـــى جانب العمل مع الجهات ذات 
العاقـــة على توحيد نطـــاق األعمال في 
المشـــاعر وتطبيق أعلـــى معايير الجودة 
لســـامة الحجـــاج وتحســـين الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المعاودة يشيد بجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

ال إصابات مسجلة بين الحجاج الواصلين لمكة المكرمة

نطمــح لمــوســـم خـــال مـــن مـخــالفـــات السيـــر

خيام الحجاج مقاومة للحريق ووحدات التكييف 5 أطنان

بعثة البحرين تستكمل جميع متطلبات حمالت الحج
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