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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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جــــرى اتـــصـــال هــاتــفــي أمــــس بــيــن حــضــرة 
آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، وأخـــيـــه خـــادم 
الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
العربية  المملكة  عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز 
الشقيقة، حيث هنأ جالته خاله  السعودية 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن بــعــيــد األضــحــى  خــ

المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.
عن  الشريفين  الحرمين  خادم  أعرب  وقد 
مشاعره  على  المعظم  الملك  لجالة  شكره 
من  يتقبل  أن  اهلل  ســائــًا  األخـــويـــة،  وتهنئته 
الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح األعمال.

بين  أمس  مساء  هاتفي  اتصال  كما جرى 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بن 
المعظم وأخيه  الباد  عيسى آل خليفة ملك 
ــد آل  ــ صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  رئيس  نهيان 

الشقيقة. 
ــرب جالته  وخـــال االتــصــال الــهــاتــفــي أعـ
العربية  ــارات  اإلمــ لــدولــة  تمنياته  أصـــدق  عــن 

الــمــتــحــدة وشــعــبــهــا الــشــقــيــق بــــــدوام الــتــقــدم 
بقيادة  واالستقرار  واألمــن  والنماء  ــار  واالزدهـ
ــد آل  ــ صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـ

نهيان.
كــمــا أشـــاد جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم خــال 
ــال الــهــاتــفــي بــمــضــامــيــن الــكــلــمــة الــتــي  االتـــصـ
وجهها سموه من خال القنوات التلفزيونية، 
والتي عبرت عن السياسة الحكيمة التي توليها 
دولة اإلمارات بقيادة سموه في ترسيخ وتعزيز 
جــســور الــشــراكــة والــحــوار والــعــاقــات الفاعلة 
والمصداقية  الثقة  على  القائمة  والمتوازنة 
لتحقيق  العالم  دول  مع  المتبادل  واالحــتــرام 

االستقرار واالزدهار للجميع.
مــن جــانــبــه، أعـــرب صــاحــب الــســمــو رئيس 
دولـــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة عــن شكره 
جهود  على  المعظم  الملك  لجالة  وتقديره 
جالته في تطوير العاقات الثنائية المتميزة 
بين البلدين الشقيقين، متمنيا لشعب مملكة 
البحرين المزيد من الرفعة والرخاء والتطور 

تحت قيادة جالته الحكيمة.

ع�ي��س��ى ب��ن �سلم��ان يلتق�ي منت�س�بي
�س�اح �لبحري�ة �لمل�ك��ي ف��ي �أمري�كا

أشاد سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
التي  العالية  والكفاءة  المشرف  الجاهزية  بمستوى  خليفة  آل 
ومــا  الــبــحــريــنــي،  الملكي  الــبــحــريــة  ســـاح  إلــيــهــا منتسبو  وصـــل 
الموكلة  والــواجــبــات  المهام  أداء  فــي  تــفــاٍن  مــن  عليه  يحرصون 
المبذولة،  لجهودهم  وتــقــديــره  شكره  عــن  سموه  معرًبا  إليهم، 

وتمنياته لهم دوام التوفيق والنجاح
جاء ذلك لدى لقاء سموه عــددا من ضباط وضباط صف 
وأفراد ساح البحرية الملكي البحريني في الواليات المتحدة 

األمريكية.
وأكد سموه عمق العاقات التاريخية المتميزة بين مملكة 
تستند  وما  الصديقة،  األمريكية  المتحدة  والواليات  البحرين 
الــمــشــتــرك بين  الــعــمــل والتنسيق  إلــيــه مــن أســـٍس راســخــة مــن 

البلدين.

كتب أحمد عبداحلميد:

نـــشـــرت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
تقريرها التوثيقي حول استجابة مملكة 
البحرين االستراتيجية لجائحة »كوفيد-
19«، والذي عرض كيف تمكنت البحرين 
من  جسيمة  تــحــديــات  عــلــى  التغلب  مــن 

خال التأهب واالستجابة المبكرة.
ــار الــخــلــيــج« تــســتــعــرض أجـــزاء  ــبـ »أخـ
نسخة  على  حصلت  الـــذي  التقرير  مــن 
ــعـــرض الـــتـــقـــريـــر قــصــة  ــتـ مـــنـــه، حـــيـــث اسـ
الجائحة  فــي مــواجــهــة  الــبــحــريــن  نــجــاح 
لها  حــصــر  ال  مــســاهــمــات  عــلــى  والمبنية 
مؤكدا  واألفـــراد،  القطاعات  مختلف  من 
القطاعات  مختلف  بين  التعاون  أهمية 
والشراكة والثقة كأحد العوامل الرئيسية 
التتبع،  سياسات  إلى  باإلضافة  للنجاح، 
التخفيف،  تدابير  العاج،  الفرز،  العزل، 
التواصل  منصات  عبر  التوعية  حمات 
االجــتــمــاعــي، االســتــراتــيــجــيــات والــحــزم 
ــتــــوســــع فــــي الــــخــــدمــــات مــــًعــــا، تــمــهــد  والــ

الطريق لاستدامة.
أسباب  أحــد  أن  على  التقرير  وشــدد 
نـــجـــاح اســتــجــابــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن هو 
ــي كـــل عمل  ــذي انــعــكــس فـ ــ الــتــضــامــن الـ
ــرار، حــيــث لــم تــكــن االســتــجــابــة فقط  ــ وقـ
نهًجا  كانت  بــل  بالكامل،  حكوميا  نهجا 
ــاس  يــشــمــل الــمــجــتــمــع بــــأســــره، عــلــى أسـ
الوصول  مــن  الــذي مكن  الــمــســاواة  مبدأ 
وتعاونية  ومــســتــمــرة  مــوحــدة  حملة  إلـــى 

بــاالســتــعــداد  مــنــوهــا  »كــوفــيــد -19«،  ضــد 
الفيروس  لمواجهة  المبكر  والتخطيط 
من خال قرار ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
تشكيل الفريق الوطني لمكافحة كورونا.
ــرات  ــبــ ــخــ ــر الــ ــريــ ــقــ ــتــ واســـــتـــــعـــــرض الــ
ــــدروس الــمــســتــفــادة مــن الــبــحــريــن في  والـ
والحفاظ  والتطعيم  الفحص  مــجــاالت 
الجيدة  الــرعــايــة  مــن  عــالــيــة  نسبة  عــلــى 
في الخدمات الصحية األساسية، مؤكدا 
أهــمــيــة الــتــوثــيــق مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
الــمــمــارســات في  أفــضــل  ثاقبة حــول  رؤى 
مواجهة الجائحة والتي سيكون لها آثار 
بعيدة المدى وطويلة األمد خارج حدود 

البحرين.
وتــــــطــــــرق إلــــــــى تــــجــــربــــة الـــبـــحـــريـــن 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى جــــودة رعـــايـــة عــالــيــة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة األســاســيــة طـــوال 
الوباء، عبر مرافق الرعاية الصحية، حيث 
لم تشهد الباد نفاد مخزون أساسي من 
االستهاكية،  والــمــواد  الصحية  الــلــوازم 
األساسية  الصحية  الخدمات  توفير  وتم 
انـــقـــطـــاع، وجــمــيــع  بــشــكــل عــــام مـــن دون 
طــوال  مفتوحة  ظلت  الصحية  الــمــراكــز 
الــــوبــــاء، وتــــم تــقــديــم خـــدمـــات الــرعــايــة 
ــا مــجــانــا  ــكــــورونــ الـــصـــحـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــ
المبتكرة  األساليب  تطوير  مع  للجميع 

في تقديم الخدمات الصحية.

ــــن  ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ نــــــجــــــح بــــــنــــــك الـ
حــصــد  فـــــي   )NBB( الــــوطــــنــــي 
ــرق  ــ ــشـ ــ جـــــــوائـــــــز يـــــــورومـــــــونـــــــي الـ
 2022 لـــعـــام  لــلــتــمــيــز  األوســــــــط 
فــي أربــــع فــئــات، بــحــصــولــه على 
جائزة »أفضل بنك في ممارسات 
ــة فــي  ــيـ ــسـ ــؤسـ ــمـ الـــمـــســـؤولـــيـــة الـ
الثاني  لــلــعــام  الــشــرق األوســــط« 
ــافـــة الــى  عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــاإلضـ
فــــوزه بــجــائــزة »أفـــضـــل بــنــك في 
االجتماعية  المسؤولية  مجال 
فــي الــبــحــريــن«، وجــائــزة »أفــضــل 
بــنــك فـــي مـــمـــارســـات الــحــوكــمــة 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
ــن«،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الــــــشــــــركــــــات فـــــــي الـ
للخدمات  بنك  »أفــضــل  وجــائــزة 
المصرفية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في البحرين«.
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وقــــال 
ــاروق  بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي فـ
يوسف خليل المؤيد إنه لشرف 
التقدير  بــهــذا  نحظى  أن  كبير 
ــن قـــبـــل مــؤســســة  ــ ــريــــم مـ ــكــ ــتــ والــ
يـــورومـــونـــي ضــمــن هــــذه الــفــئــات 
والمهمة جدا،  المرموقة  األربــع 
الـــجـــوائـــز  ــذه  ــ ــــى أن هـ إلـ مـــشـــيـــرا 
ــهـــود بـــنـــك الــبــحــريــن  تــعــكــس جـ
األعــمــال  نمو  لتحفيز  الــوطــنــي 
بالقطاعات الرئيسية، وذلك مع 
استمرار تقدمنا بخطوات كبيرة 
مــزود خدمات  التحول من  نحو 

مصرفية إلى كيان مالي مستند 
الرقمية  الــتــقــنــيــات  أحــــدث  الـــى 
ــعــــززة ولــنــعــمــل  ــُنـــقـــدم قــيــمــة مــ لـ
الممارسات  تجاه  أوســع  بالتزام 

المستدامة.
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــبـــه قــ ــانـ مــــن جـ
التنفيذي للبنك جان كريستوف 
ــد إن حــصــولــنــا عــلــى هــذه  ــ دورانــ
ــا  ــنــ ــزامــ ــتــ ــكــــس الــ ــعــ ــز يــ ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ الــ
ــيـــن ودمــــــــــج مــــمــــارســــات  ــمـ ــتـــضـ بـ
البيئية  والــحــكــومــة  االســتــدامــة 
أعمالنا  صميم  في  والمؤسسية 

وعملياتنا التشغيلية.

يزداد النبش في ماضي رئيس 
المستقيل  الــبــريــطــانــي  الــــــوزراء 
ــوريــــس جــــونــــســــون، مـــنـــذ أعــلــن  بــ
تــنــحــيــه، بــيــن اتــهــامــات أخــاقــيــة 
المرة  وهــذه  بالتجسس.  وأخــرى 
تــكــثــر الـــتـــســـاؤالت فـــي بــريــطــانــيــا 
جمع  لــقــاء  وطبيعة  حقيقة  عــن 
روســي  بعميل  جــونــســون  بــوريــس 
سابق قبل أربع سنوات؛ وتحديدا 
نحو  بــعــد  أي   ،2018 أبـــريـــل  فـــي 
بمحاولة  موسكو  اتهام  من  شهر 
السابق  الــروســي  العميل  تسميم 
في سالزبري ببريطانيا، سيرجي 
سكريبال وابنته. وسافر جونسون 
من بروكسل إلى إيطاليا مباشرة، 
ليبيديف،  ألكسندر  التقى  حيث 
وهو عميل االستخبارات الروسية 
ــابـــق، خــال  )كـــيـــه جـــي بــــي( الـــسـ
ــوع بــقــلــعــة  ــ ــبـ ــ عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة األسـ
إيفجيني  يملكها  بــيــروجــيــا  فــي 
ليبيديف، نجل العميل الروسي.

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة 
الــبــريــطــانــيــة، فقد  »الـــجـــارديـــان« 
جونسون  لبوريس  صــورة  ظهرت 
قريب  بإيطاليا  في مطار  آنــذاك 
وزيــرا  حينها  وكــان  بيروجيا،  من 

للخارجية.
وقـــال مــســافــرون مــن المطار 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــر  إن  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وقـ
الــبــريــطــانــي )بـــوريـــس جــونــســون( 
بــدا فــي حــالــة رثـــة، وكــأنــه »قضى 

ــه« وال  ــســ ــابــ ــمــ ــا بــ ــمــ ــائــ ــل نــ ــيــ ــلــ الــ
مــتــوازن  بــشــكــل  الــســيــر  يستطيع 
أنه  المطار  فــي  مسافرين  وأبــلــغ 
وتكشفت  صــعــبــة«.  لــيــلــة  »قــضــى 
ــى عــنــدمــا  ــ الــقــضــيــة لــلــمــرة األولــ
في  »الــجــارديــان«  صحيفة  نشرت 
التقى  جونسون  أن   2019 يوليو 
العميل الروسي السابق ألكسندر 
من  إيــطــالــي  قصر  فــي  ليبيديف 
أمـــن  أو  مـــســـؤولـــيـــن  وجــــــود  دون 
ـــًرا  ــ وزيــ كـــــان  عـــنـــدمـــا   ،2018 فــــي 
جونسون  يعلق  ولــم  للخارجية، 

حينها.
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــام 
مــرة  الــمــوضــوع  أثــــارت  بريطانية 
جونسون  لكن  أشهر،  قبل  أخــرى 
الـــنـــفـــي، ولــم  أو  الــتــأكــيــد  رفــــض 

األربعاء  إال  اللقاء  بهذا  يعترف 
استقالته  من  يوم  قبل  الماضي، 

من منصب رئيس الوزراء.
وأقر جونسون بلقاء الروسي 
أي  حـــضـــور  دون  مــــن  لــيــبــيــديــف 
وقال   ،2018 أبريل  في  مسؤولين 
النواب  خال استجوابه من قبل 
في  المتخصصة  اللجان  رؤســـاء 
اجتمع  إنه  البريطاني،  البرلمان 
مع ليبيديف، )وهو أيضا المالك 
»إندبندنت«  لصحيفتي  السابق 
فـــي قلعة  و»إيـــفـــنـــج ســـتـــانـــدارد«( 
يـــمـــلـــكـــهـــا ابـــــنـــــه يـــفـــجـــيـــنـــي فــي 
كان  الــلــقــاء  أن  مضيفا  إيطاليا، 
إيطاليا«.  في  و»تــم  بشكل خــاص 
وحــيــن ســألــت الــنــائــبــة عــن حــزب 
الــعــمــال »مـــيـــج هــيــلــلــيــر« إن كــان 

وزارة  مـــســـؤولـــي  أبـــلـــغ  جـــونـــســـون 
الخارجية باللقاء أجاب مضطًرا 

»أظن أنني ذكرت الموضوع«.
ودعت المعارضة البريطانية 
إلى إجراء تحقيق عاجل في هذا 
جونسون  عاقة  وطبيعة  اللقاء، 
بــعــمــيــل االســـتـــخـــبـــارات الــروســيــة 
السابق، وأصرت على ضرورة طرد 
جــونــســون مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة 
على الفور إذا ثبت انتهاكه لألمن 

القومي البريطاني.
ــر الــداخــلــيــة في  ــ ــالـــت وزيـ وقـ
إيفيت  العمالية،  الــظــل  حكومة 
كـــوبـــر، إن الــلــقــاء بــيــن جــونــســون 
ولــيــبــيــديــف، لــم يـــأت صــدفــة من 

حيث التوقيت. 
ودعا حزب العمال المعارض 
ــل كــــامــــل  ــكــ ــشــ ــقــــق بــ ــحــ إلـــــــــى الــــتــ
ــي »مــــــدى الـــمـــخـــاطـــر األمــنــيــة  فــ
والكشف المحتمل عن معلومات 

حساسة«.
ــالـــكـــشـــف عــن  كـــمـــا طــــالــــب بـ
الــتــقــيــيــم الـــــذي أجـــرتـــه وكــــاالت 
االســـتـــخـــبـــارات بـــشـــأن تــداعــيــات 
االجـــتـــمـــاع عــلــى األمــــن الــقــومــي 
»بما في ذلك ما إذا كان جونسون 
اجــتــمــاع  مـــن  أوراق  أي  أخـــذ  قـــد 
الـــنـــاتـــو واالخــــــتــــــراق الــمــحــتــمــل 

لهاتفه«.

كتب فاضل منسي:

ــمــــواصــــات مــحــمــد  كـــشـــف وزيــــــر الــ
تسلم  مــوعــد  تــمــديــد  عــن  الكعبي  ثــامــر 
التأهيل  مــرحــلــة  لمناقصة  الــعــطــاءات 
لمشروع  المنفذين  للمطورين  المسبق 
إلى  األولـــى(  )المرحلة  البحرين  مترو 
كان  أن  بعد  الــجــاري  يوليو  شهر  نهاية 
من المقرر تسلمها في 8 مايو الماضي.

خاص  تصريح  فــي  الكعبي  وكشف 
لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« عــن تــقــدم 11 شركة 
عــالــمــيــة ومــحــلــيــة لــمــنــاقــصــة الــتــأهــيــل 
المسبق للمطورين المنفذين للمرحلة 
ــتـــرو الــبــحــريــن،  األولــــــى مـــن مـــشـــروع مـ
الفنية  الـــعـــطـــاءات  جــنــســيــات  وتـــوزعـــت 
بالتعاون  محلية  شركات  بين  المقدمة 
مــع وكــــاالت عــالــمــيــة، وشــركــات أجنبية، 
الــفــنــي المختص  الــفــريــق  مــؤكــدا قــيــام 

بــتــقــيــيــم الـــعـــطـــاءات واالســـتـــفـــســـار عن 
بعض النقاط الفنية من الشركات على 
أن يــتــم االنــتــهــاء مـــن تــقــيــيــم عــطــاءات 
الجاري  الشهر  نهاية  المسبق  التأهيل 

يوليو 2022.
الــــمــــواصــــات  وزارة  ــهــــدف  ــتــ وتــــســ
توفير  المناقصة  واالتــصــاالت من طرح 
ــد مــــن الــتــنــقــل الــمــســتــدام  ــديـ نـــمـــط جـ
مــن خـــال شبكة  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
بنظام  بالكامل  ستعمل  الــتــي  الــمــتــرو، 
يــعــتــمــد عــلــى  ــق  ــائـ تــشــغــيــل مــــن دون سـ
للمعايير  وفــقــا  الحديثة  التكنولوجيا 

الدولية.
الشركات  على  المناقصة  وتشترط 
الـــمـــتـــقـــدمـــة لــلــتــأهــيــل تــســلــيــم جــمــيــع 
الــمــســتــنــدات والــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة 
إذ سيتم  لــلــتــســلــيــم،  مـــوعـــد  آخــــر  قــبــل 
ــوة الــمــتــقــدمــيــن الــمــؤهــلــيــن خـــال  ــ دعــ

المناقصة  في  للمشاركة  المرحلة  هذه 
بالمرحلة  الــمــشــروع  لتنفيذ  الــرئــيــســة 

الثانية.

وبحسب توصيات الدراسة السابقة 
 )IDOM Consultant( التي أعدتها شركة
شبكة  ستمتد  اإلســبــانــيــة،  االســتــشــاريــة 
كيلومترات،   109 بطول  البحرين  مترو 
على أن يتم تنفيذها على عدة مراحل، 
ــقــــرب كــلــفــة الـــمـــشـــروع مــــن مــلــيــاري  وتــ
بين  الــشــراكــة  طريق  عــن  أمريكي  دوالر 

القطاعين العام والخاص.
وستشتمل المرحلة األولى، بحسب 
السابقة، على تشييد  الدراسة  توصيات 
إجمالي  يبلغ  المترو  من شبكة  خطين 
الجسور  مــن  كــيــلــومــتــرا   28.6 طــولــهــمــا 
تــوقــف،  مــحــطــة   20 تتخللها  الــمــعــلــقــة 
وتخدم مناطق مهمة، من بينها المطار 
ومــنــاطــق ســكــنــيــة وتــجــاريــة والــمــنــطــقــة 

التعليمية.

�ل��ب��ح��ري��ن م���ت���رو  ب���ع���ط���اء�ت  ت���ق���دم���ت  ع��ال��م��ي��ة  ����س���رك���ة   11

االن����ت����ه����اء م�����ن ت���ق���ي���ي���م ال�����ع�����ط�����اءات ن���ه���اي���ة ي���ول���ي���و ال����ج����اري

مو�جهة كورونا.. ق�سة نجاح بحرينية عالمية

»�لبحرين �لوطني« يح�سد جو�ئز 
يوروموني �ل�سرق �لأو�سط للتميز 

ب��ريطانيا  ف��ي  م�ط�ال�ب��ات  ج��ون��س��ون..  ف��س�ائ��ح  �آخ��ر 
بالتحقي��ق ف�ي ع�اق�ات��ه �لم��س��بوهة ب�ج�ا�س��و�س رو�س���ي

ال�سر الممار�سات.. والت�سامن والتخطيط كلمة  اأف�سل  البحرين قدمت  العالمية:  ال�سحة 

�لمملك��ة وف��رت �لرعاي��ة �لعالي��ة و�لخدم��ات �ل�سحي��ة م��ن دون �نقط��اع
} رئيس دولة اإلمارات.} خادم الحرمين الشريفين.} جالة الملك المعظم.
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ص٤

ص٣

المال واالقتصاد
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} فاروق المؤيد.

كتب إسام محفوظ:

تـــواصـــل الــنــيــابــة الــعــامــة فــعــالــيــات 
ــبــــي لـــانـــتـــخـــابـــات  ــتــــدريــ ــا الــ ــهـ ــامـــجـ ــرنـ بـ
الـــذي   2022 لـــعـــام  والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
الــدراســات  معهد  مــع  بــالــتــعــاون  تنظمه 
ــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة ويـــتـــضـــمـــن  ــائــ الــــقــــضــ
سلسلة  التدريبي  مــحــوره  فــي  البرنامج 
بالجرائم  المتعلقة  الــمــحــاضــرات  مــن 
وأعضاء  القضاة  وتستهدف  االنتخابية 
مشارك   ٤000 من  وأكثر  العامة  النيابة 
في  دور  لها  التي  الجهات  منتسبي  من 

العملية االنتخابية.
مـــحـــاضـــرات   5 الـــنـــيـــابـــة  وقـــــدمـــــت 
وإجــــراءاتــــهــــا  الـــنـــيـــابـــة  دور  اســـتـــعـــرضـــت 

القضائية بشأن تلك الجرائم باإلضافة 
ــات إجــــــــراءات الــضــبــطــيــة  ــوعـ إلــــى مـــوضـ
الــقــضــائــيــة والــتــحــقــيــق والـــتـــصـــرف في 
بالجرائم  الــخــاصــة  الجنائية  الــدعــوى 
في  المعنية  الــجــهــات  ودور  االنتخابية 
ذلك وفق اختصاصاتها، بينما ستستمر 
الــــمــــحــــاضــــرات حـــتـــى أغـــســـطـــس الـــعـــام 

الجاري. 
ــامــــج فـــضـــا عــن  ــبــــرنــ ويـــتـــضـــمـــن الــ
النيابة  بدأتها  توعوية  التدريب حمات 
ــائــــل  ــلــــى وســ ــنــــذ أبـــــريـــــل الــــمــــاضــــي عــ مــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــهــدف اإلرشــــاد 
والتوعية بأحكام القانون بشأن العملية 
والجرائم  كافة  االنتخابية في مراحلها 

المترتبة على مخالفتها.

وتطرقت النيابة العامة خال عدد 
من الرسائل اإلعامية بشأن االنتخابات 
بالجرائم  التعريف  الــى   2022 النيابية 
االنتخابية، وأشارت إلى أنها كل تصرف 
ــواء كـــان إيــجــابــيــا أو  جــرمــه الــقــانــون ســ
بالعملية  المساس  عليه  ويترتب  سلبيا 
ـــال بــحــســن ســيــرهــا  االنــتــخــابــيــة واإلخـــ
المختلفة,  مراحلها  خــال  نزاهتها  أو 
وأوضحت تصنيف الجرائم االنتخابية, 
وهي الجرائم الماسة بجداول الناخبين 
واألوراق االنتخابية، والجرائم المتعلقة 
بالدعاية االنتخابية، والجرائم المخلة 

بضوابط التصويت واالنتخابات.

ص5 أخبار البحرين

ف��ي  م�������س���ارك   4000 ت�����س��ت��ه��دف  �ل���ن���ي���اب���ة 
ب���ر�م���ج ت��وع��وي��ة ح���ول �ل��ج��ر�ئ��م �لن��ت��خ��اب��ي��ة

} وزير المواصات.

} ليبيديف.} بوريس جونسون.

�ت���س���الن ه�ات���ف��ي��ان ب�ي��ن �لمل�ك وخ��ادم 
�لح��رمين �ل�سريف�ي��ن ورئي��س دول�ة �لإم�ار�ت
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تستعرض  الــخــلــيــج«  ــبـــار  »أخـ
الذي حصلت  التقرير  أجزاء من 
ــتـــقـــريـــر  ــلــــى نـــســـخـــة مـــــنـــــه.. الـ عــ
البحرين  نــجــاح  قصة  اســتــعــرض 
والمبنية  الجائحة  مــواجــهــة  فــي 
لها من  على مساهمات ال حصر 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات واألفــــــــراد، 
ــاون بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ مـــــؤكـــــدا أهــ
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات والـــشـــراكـــة 
الرئيسية  العوامل  كأحد  والثقة 
سياسات  إلــى  باإلضافة  للنجاح، 
الــتــعــقــب، الــعــزل، الــفــرز، الــعــاج، 
ــيــــف، حـــمـــات  ــفــ ــخــ ــتــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ تـ
الــتــوعــيــة عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والــحــزم والــتــوســع فــي الــخــدمــات 

مًعا، تمهد الطريق لاستدامة.
التعاون  إلــى  التقرير  ولــفــت 
مزيد  خــال  مــن  القطاعات  عبر 
مــــن الـــتـــحـــســـيـــنـــات فــــي الــصــحــة 
واالستعداد للطوارئ واالستجابة 

لها، وإعادة البناء.
أحد  أن  على  التقرير  وشــدد 
اســتــجــابــة مملكة  نـــجـــاح  أســـبـــاب 
الـــبـــحـــريـــن هــــو الـــتـــضـــامـــن الــــذي 
انعكس في كل عمل وقــرار، حيث 
لــــم يـــكـــن فـــقـــط نـــهـــًجـــا حــكــومــًيــا 
بــالــكــامــل، بـــل كــــان نــهــًجــا يشمل 
ــره، عــلــى أســـاس  ــأســ الــمــجــتــمــع بــ
مــبــدأ الـــمـــســـاواة الــــذي مــكــن من 
ــلـــة مــــوحــــدة  ــمـ ــى حـ ــ ــ الــــــوصــــــول إلـ
ومــســتــمــرة وتــعــاونــيــة ضــد كوفيد 
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كان  بينما  إنــه  التقرير  وقــال 
 19-COVID أن  يعتقد  الــعــالــم 
فــي الــبــدايــة ســيــكــون الـــعـــدو، فــإن 
الماراثون  البحرين أعدت لسباق 

لكنه سباقا يفوز فيه الجميع.
الخبرات  التقرير  واستعرض 
والــــــــــــــــــدروس الـــــمـــــســـــتـــــفـــــادة مـــن 
الــبــحــريــن فــي مــجــاالت الفحص 
نسبة  على  والــحــفــاظ  والتطعيم 
عــالــيــة مــن الــرعــايــة الــجــيــدة في 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة األســاســيــة، 
أجل  مــن  التوثيق  أهمية  مــؤكــدا 
ثــاقــبــة حــول  إلــــى رؤى  الــــوصــــول 
أفــضــل الــمــمــارســات فــي مــواجــهــة 
آثار  لها  سيكون  والتي  الجائحة 
بعيدة المدى وطويلة األمد خارج 

حدود البحرين.
وأوضح التقرير أن وباء كورونا 
وتأثير  الــمــدى  بعيد  أثـــر  لــه  كـــان 
ورفاهية  العيش  مدمر على سبل 
الــســكــان والــنــمــو االقــتــصــادي في 
العالم،  البلدان حول  العديد من 
لــكــن الــبــحــريــن اتـــخـــذت تــدابــيــر 
وقائية في وقت مبكر وتم تنفيذها 
بسرعة في جميع القطاعات على 
قبل  بأكملها  الــحــكــومــة  مــســتــوى 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع مـــن اإلبــــــاغ عن 
بالفيروس  األولــى  اإلصابة  حالة 
وذلـــك من   ،2020 فــبــرايــر   24 فــي 
خـــــال تــشــكــيــل صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الفريق الوطني لمكافحة 
فــيــروس كـــورونـــا، مــن خـــال عقد 
ــيـــة لــتــخــطــيــط  اجـــتـــمـــاعـــات يـــومـ
ــيــــب  ــرتــ ــق الــــــوقــــــايــــــة، وتــ ــيــ ــســ ــنــ وتــ
ــأهـــب واالســـتـــجـــابـــة،  ــتـ أنـــشـــطـــة الـ
واســتــخــدامــهــا الـــفـــوري الــرســائــل 

لتسهيل االتصال والتنسيق.
غرفة  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــأســســت فــي 13 

أساسًيا  دوًرا  لعبت   2020 فبراير 
واالســتــجــابــة  الــتــأهــب  تفعيل  فــي 
ــلــــجــــائــــحــــة وذلــــــــــك مــــــن خــــال  لــ
لوحات  وإنــتــاج  الــبــيــانــات  تجميع 
المعلومات التي تم مشاركتها مع 
صناع القرار على فترات منتظمة 
طـــوال الــيــوم )كــل ســاعــة، كــل ست 
مما  يومًيا(،  واحــدة  مــرة  ساعات، 
الــقــرارات  اتــخــاذ  إمكانية  يضمن 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة عــــلــــى أســــــاس 

مستنير. 
إطــاق  إلــى  التقرير  وتــطــرق 
ــعــــددة  ــتــ ــة الــــوطــــنــــيــــة مــ ــلــ ــمــ ــحــ الــ
لبناء  كـــورونـــا  لــمــكــافــحــة  الــلــغــات 
وكيفية  الــفــيــروس  بخطورة  وعــي 

الوقاية منه والحد من انتشاره.
ونــــوه الــتــقــريــر إلـــى أنـــه منذ 
ــة الــــــوبــــــاء، أصــــــــدر حـــضـــرة  ــ ــدايـ ــ بـ

صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عــــيــــســــى  بــــــن 
ملكية  توجيهات  المعظم  الباد 
لجميع  والعاج  الفحص  لتوفير 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 

البحرين. 
ولفت إلى أن نجاح البحرين 
في احتواء انتشار المرض تم من 
خال الفحص المبكر والتغطية 
الــتــطــعــيــمــيــة الـــعـــالـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
الخدمات الصحية األساسية من 
دون انقطاع نسبًيا يمكن أن يعزى 
االستعداد  هي  عوامل  أربعة  إلــى 
والــتــخــطــيــط؛ الـــقـــوى الــعــامــلــة؛ 
ــات والــــتــــعــــاون؛ والـــدعـــم  ــراكــ ــشــ الــ
ــع الـــمـــســـتـــوى  ــيــ ــرفــ الـــســـيـــاســـي الــ

والمشاركة. 
الـــبـــحـــريـــن  أهــــــــل  إن  وقــــــــــال 

عــمــلــوا مــًعــا فـــي مــواجــهــة الــوبــاء 
ــلــــى الــــمــــســــاواة  مـــــع الـــــحـــــرص عــ

واإلنصاف.
وأشار التقرير إلى أن البحرين 
واجهت عدًدا من التحديات خال 
تغلبت  ولــكــنــهــا  الــجــائــحــة،  فــتــرة 
القوى  توظيف  ــادة  إعـ مــن  عليها 
ــيـــط وشــــــراء  ــتـــخـــطـ الـــعـــامـــلـــة والـ
الـــمـــواد االســتــهــاكــيــة، والــوصــول 
الضعيفة  السكانية  الــفــئــات  إلــى 
والتواصل مع أصحاب المصلحة 

في الخارج. 
ــر الـــــــــدروس  ــريــ ــقــ ــتــ وســـــــــرد الــ
البحرين  رحــلــة  مــن  الــمــســتــفــادة 
كــورونــا،  لجائحة  االستجابة  فــي 
توضيح التحديات التي واجهتها 
المملكة وكيف تم التغلب عليهم، 
البحرين،  استجابة  إطــار  ووصــف 

المكتسبة  الخبرة  فــي  والتفكير 
وتــبــلــور أفــضــل الــمــمــارســات التي 
ــيـــدة خــــارج  مـــفـ تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن 

البحرين.
ــر تـــجـــربـــة  ــريــ ــقــ ــتــ وتــــــنــــــاول الــ
البحرين فيما يتعلق بالفحوصات 
الــمــبــكــرة لــلــفــيــروس، حــيــث رفعت 
التتبع،  الفحص،  شعار  المملكة 
الـــعـــاج، حــيــث ســمــح الــتــقــدم في 
قـــــــــــدرات الــــفــــحــــوصــــات بـــاتـــخـــاذ 
الـــقـــرارات الــمــنــاســبــة، مــنــوهــا إلــى 
بــلــغــت في  الــفــحــوصــات  قــــدرة  أن 
اليوم  في  فحص  آالف   3 البداية 
المختبرات  شــبــكــات  تــوســيــع  وتـــم 
 25000 مـــــن  أكــــثــــر  ــى  ــ ــ إلـ ــتـــصـــل  لـ

اختبارات في اليوم. 
ـــم تــطــويــر  ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه تـ
من  وطنية  فحص  استراتيجيات 

ــل الــــوصــــول الــمــبــكــر لــحــاالت  أجــ
الـــمـــصـــابـــيـــن والـــمـــخـــالـــطـــيـــن فــي 
تطبيق  ودور  الــمــبــكــر  الــتــحــديــد 

»مجتمع واعي« في الرصد.
وتطرق التقرير إلى التطعيم 
ــا اإلنــــــــجــــــــازات الـــتـــي  ــعـــرضـ ــتـ ــسـ مـ
تحققت في هذا الشأن من خال 
التغطية التطعيمية العالية التي 
البحرين، وعزا ذلك  تحققت في 
أهمها  رئيسية  عــوامــل  عـــدة  إلـــى 
ــعـــداد والــثــقــة فـــي حــمــات  ــتـ االسـ
الــتــطــعــيــم؛ الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
ــكـــرة ودراســــــــــات الـــلـــقـــاحـــات  ــبـ الـــمـ
أول دولة  البحرين  حيث انضمت 
عربية إلى هذه التجارب، االبتكار 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الــمــتــطــوعــيــن، 
المستوى  رفيع  السياسي  العمل 
وحشد  ومستدام،  مبكر  وقــت  في 
ــن الـــلـــقـــاحـــات؛  ــيــ ــأمــ الــــــمــــــوارد وتــ
ــال  ــر لــــاتــــصــ ــكــ ــبــ ــمــ ــيــــذ الــ ــنــــفــ ــتــ الــ
ــر الـــحـــمـــات  ــبــ ــيــــري عــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
ــوى  ــ ــقـ ــ ــيــــن الـ ــكــ ــمــ الــــــتــــــوعــــــويــــــة، تــ
التعاون  بها،  واالعــتــراف  العاملة 
والــشــراكــات مــتــعــددة الــقــطــاعــات، 
وإزالـــــــــــــة الــــعــــقــــبــــات فــــــي طـــريـــق 
الوصول إلى التطعيم والشفافية 
أنحاء  جميع  فــي  التمييز  وعـــدم 

االستجابة.
الــدروس  التقرير  واستعرض 
المستفادة من استجابة البحرين 
تبسيط  وذلك عبر  التطعيم،  في 
الخدمات اللوجستية والعمليات، 
التدفق  وتنظيم  االرتــبــاك  تجنب 
ــاء  مــــن الــــنــــاس وتـــقـــلـــيـــل األخــــطــ
الـــيـــدويـــة، والـــتـــواصـــل مـــع مــراكــز 
التطعيم والجمهور وتم تنظيمها 
عـــلـــى أســــــاس مــنــصــة الــتــطــعــيــم، 
تــوثــيــق األحــــــداث والـــتـــجـــارب هو 

مفتاح بناء القدرات والمرونة.
البحرين  تجربة  إلى  وتطرق 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى جــــودة رعــايــة 
ــة والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــيــ ــالــ عــ
األســــاســــيــــة طــــــوال الـــــوبـــــاء، عــبــر 
مرافق الرعاية الصحية حيث لم 
تشهد الباد نفاد مخزون أساسي 
ــوازم الــصــحــيــة والــــمــــواد  ــ ــلـ ــ مــــن الـ
االستهاكية، تم توفير الخدمات 
الصحية األساسية بشكل عام دون 
انقطاع، وجميع المراكز الصحية 
وتم  الوباء،  مفتوحة طوال  ظلت 
الصحية  الرعاية  تقديم خدمات 
المتعلقة بكورونا مجانا للجميع 
مع تطوير األساليب المبتكرة في 

تقديم الخدمات الصحية.

منظمة ال�صحة العالمية ت�صتعر�ض ق�صة نجاح البحرين في مواجهة كورونا..

المملكة قدمت اأف�سل الممار�سات.. و�سيكون لها اآثار طويلة الأمد خارج حدود البحرين
مجان���ا والمقيمي���ن  للمواطني���ن  الع���اج  بتقدي���م  المل���ك  بتوجي���ه  ن���وه  التقري���ر 

كتب أحمد عبداحلميد:

نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرها التوثيقي 
حول استجابة مملكة البحرين االستراتيجية لجائحة 
من  البحرين  تمكنت  كيف  عــرض  والـــذي  كــوفــيــد-19، 
الــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات جــســيــمــة مـــن خــــال الــتــأهــب 

واالستجابة المبكرة. 

ــد  ــمـ ــت أحـ ــنــ ــة بــ ــ ــنـ ــ أكـــــــــدت آمـ
ــان  ــ ــكــ ــ ــــي وزيـــــــــــــرة اإلســ ــــحـ ــيـ ــ ــرمـ ــ الـ
نسب  أن  العمراني  والتخطيط 
التحية  البنية  اإلنجاز بمشاريع 
بجميع أحياء مدينة شرق الحد 
قد بلغ 95%، مشيرة إلى أنه من 
اإلنــجــاز  نسب  اكــتــمــال  المتوقع 
بالكامل خال الربع األخير من 

العام الحالي.
ــنــــة  وأشـــــــــــــــارت الـــــــــوزيـــــــــرة آمــ
ــارة تفقدية  زيــ الــرمــيــحــي خـــال 
لــمــديــنــة شــــرق الـــحـــد، بــحــضــور 
عـــدد مــن الــمــســؤولــيــن بـــالـــوزارة، 
تــســارعــًا  الــمــديــنــة تشهد  أن  إلـــى 
ــد وتــــــيــــــرة تــنــفــيــذ  ــيــ ــعــ عــــلــــى صــ
بهدف  بها،  اإلنشائية  المشاريع 
ــاء مـــــن تـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ االنـ
األعـــــمـــــال اإلنـــشـــائـــيـــة والــبــنــيــة 
التحتية بحسب الجدول الزمني 

المحدد.
تشهد  المدينة  أن  وأضــافــت 
ــال تــهــيــئــة الــمــواقــع  ــمـ حـــالـــيـــًا أعـ
للعمارات  المخصصة  اإلنشائية 
السكنية التي ستشرع الوزارة في 
تــنــفــيــذهــا خـــال الــربــع الــحــالــي 
ــتــــي ســيــتــم  مــــن هـــــذا الــــعــــام، والــ
المطورة  التصاميم  وفق  بناؤها 
ــــق الـــتـــمـــلـــيـــك،  ــقـ ــ لــــــعــــــمــــــارات شـ
ــوافــــر جــمــيــع  ــتــ ــي تـــمـــتـــاز بــ ــ ــتـ ــ والـ

تخدم  التي  والخدمات  المرافق 
الــقــاطــنــيــن، كــمــواقــف الــســيــارات 
الــتــي تــقــع فــي أســفــل الــبــنــايــات، 
والمناطق المخصصة للحدائق 
وألــــعــــاب األطـــــفـــــال، فـــضـــًا عــن 
تلك  لمواقع  البحرية  اإلطالة 

العمارات.
ــان  ــ ــكـ ــ وأفــــــــــــادت وزيـــــــــــرة اإلسـ
ــي بــــأن  ــرانــ ــمــ ــعــ والـــتـــخـــطـــيـــط الــ
للمشروع  الــعــامــة  االحــصــائــيــات 
ــال  ــمــ ــال األعــ ــمــ ــتــ تـــشـــيـــر إلــــــى اكــ
سكنية  وحــدة  ـــ1873  بـ اإلنشائية 

وتــســكــيــن الــمــواطــنــيــن بــهــا من 
المقررة  الــوحــدات  عــدد  إجمالي 
بــالــمــديــنــة، فــيــمــا قــامــت الــــوزارة 
السكنية  الــقــســائــم  كــل  بتسليم 
 529 عــددهــا  والبالغ  بالمشروع، 
قسيمة سكنية، وقد بلغت نسبة 
المستفيدين  المواطنين  بــنــاء 
مــن   %60 الـــقـــســـائـــم  تـــلـــك  ــن  مــ

إجمالي عددهم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى أشــــــــارت 
الــمــتــحــقــق  أن  إلـــــى  الـــرمـــيـــحـــي 
ــروع مـــديـــنـــة شـــــرق الـــحـــد،  ــمـــشـ بـ

بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى الــــمــــشــــاريــــع 
ــنـــفـــذة فــــي مـــــدن الــبــحــريــن  الـــمـ
ــرى ومـــشـــاريـــع  ــ ــ اإلســـكـــانـــيـــة األخـ
الـــمـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة، تــمــثــل 
الدائم  الحكومة  لحرص  نتاجًا 
ــج  ــرامــ ــاريــــع وبــ عـــلـــى وضــــــع مــــشــ
مقدمة  فــي  االجتماعي  السكن 
ــوزارة  ــ الـ أولــويــاتــهــا، مــضــيــفــًة أن 
الــمــبــادرات  تنفيذ  فــي  مــســتــمــرة 
تكفل  التي  المبتكرة،  والحلول 
على  المواطنين  حصول  سرعة 

السكن المائم.

وزيرة الإ�سكان: 1873 وحدة مكتملة البناء وتم ت�سليمها للمنتفعين
ال��ح��د«  ب����»����ش���رق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ب��ال��ب��ن��ى  الإن����ج����از  ن�����ش��ب��ة   %95

ــار زيـــــارة وفــــد صـــنـــدوق أبــــو ظبي } وزيرة الإ�شكان خالل جولة تفقدية لمدينة �شرق الحد. ــ فـــي إطـ
بزيارة  الوفد  قام  البحرين،  لمملكة  للتنمية 
عدٍد من المشاريع الممولة من قبل الصندوق 
الــخــلــيــجــي بمدينة  الــتــنــمــيــة  بــرنــامــج  ضــمــن 
السكنية  الــشــقــق  مــشــروع  بينها  مــن  ســلــمــان، 

ومشاريع البنية التحتية بالمدينة.
بنت  آمنة  أشــادت  الزيارة،  هذه  وبمناسبة 
والتخطيط  اإلســكــان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
العمراني بالدعم الذي تقدمه دولة اإلمارات 
التي  للمشاريع  الشقيقة  المتحدة  العربية 
مملكة  في  المستدامة  التنمية  عجلة  تدفع 
البحرين، مشيرًة إلى أن هذا الدعم يدل على 
عمق العاقة األخوية الراسخة بين البلدين 

الشقيقين.

وخال الزيارة التي حضرها الشيخ خالد 
تم  اإلسكان،  وزارة  وكيل  آل خليفة  بن حمود 
ــرز الــمــشــاريــع الــتــي نفذت  اســتــعــراض أحـــد أبـ
الشقق  مــشــروع  وهـــو  الــصــنــدوق  مــن  بتمويل 
 16 إنشاء  تتضمن  والتي  بالمدينة  السكنية 
برجًا سكنيًا لتوفر 1382 شقة بمساحة تصل 

إلى 3600 متر مربع لكل طابق.
والـــتـــخـــطـــيـــط  ــان  ــ ــكــ ــ اإلســ وزارة  وبـــيـــنـــت 
العمراني للوفد الزائر أن األبراج السكنية يتم 
تشييدها حاليًا وفق تصاميم الجيل السادس 
يتضمن  الــمــشــروع  وأن  الــســكــنــيــة،  لــلــعــمــارات 
كــل الــخــدمــات الــتــجــاريــة ومــواقــف الــســيــارات، 
والمساحات الخضراء والمتنزهات والحدائق 
ــارات الــمــخــصــصــة  ــمــــســ ــرات الـــمـــشـــاة والــ ــمــ ومــ

للدراجات الهوائية، ومن المؤمل االنتهاء من 
تنفيذه بحلول عام 2023م.

بن  السيد محمد  أكــد  أخـــرى  ناحية  مــن 
الــمــواصــات واالتــصــاالت  الكعبي وزيـــر  ثــامــر 
األخوية  والروابط  التاريخية  العاقات  عمق 
العربية  االمــارات  ودولة  البحرين  بين مملكة 
الــمــتــحــدة، مــشــيــدًا بــالــدعــم الــــذي حــظــي به 
مشروع توسعة مطار البحرين الدولي من قبل 
صندوق أبوظبي للتنمية، إذ يأتي هذا التعاون 
بين  الــراســخــة  الــمــتــمــيــزة  الــعــاقــات  ليعكس 
البلدين الشقيقين، منوهًا بأن هذا المشروع 
التحتية في  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  أكــبــر  مــن  يــعــد 

مملكة البحرين.
جـــــاء ذلـــــك عـــلـــى هـــامـــش زيــــــــارة مــحــمــد 
أبوظبي  صندوق  عــام  مدير  السويدي،  سيف 
للتنمية، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام 
لمشروع  بــاإلنــابــة  لــلــصــادرات  أبــوظــبــي  مكتب 
مطار البحرين الدولي، الذي تضمن استكمال 
مــبــنــى الــمــســافــريــن الــجــديــد بــمــســاحــة تصل 
استيعابية  بطاقة  مربع،  متر  آالف   210 إلــى 
تــصــل إلـــى 14 مــلــيــون مــســافــر ســنــويــًا، ويــعــد 
االستراتيجية  المشاريع  أكــبــر  مــن  الــمــشــروع 
دعم  إلــى  يهدف  والــذي  البحرين،  في مملكة 
قــطــاع الــطــيــران واالرتـــقـــاء بــه بــاإلضــافــة إلــى 
تأثيراته اإليجابية على القطاعات المساندة 

مثل السياحة والتجارة والنقل.
أعمال مبنى  استكمال  أن  الوزير  وأضاف 
المسافرين في مطار البحرين الدولي يشكل 
رافــــــدًا مــهــمــًا لــلــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
المعظم،  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
االقتصادية  التنمية  جهود  دعــم  فــي  ويسهم 
تنفيذها  الحكومة  تواصل  التي  المستدامة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.

وف�����د ����س���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ي������زور ع������ددا م��ن 
البحرين وم��ط��ار  ���س��ل��م��ان  ب��م��دي��ن��ة  الإ���س��ك��ان��ي��ة  ال��م�����س��اري��ع 

لدى لقاء روؤ�شاء اأق�شام الرقابة والتفتي�ش.. الوزير المبارك:

م�ستمرا ت��ط��وي��را  ت��ت��ط��ل��ب  ال��ب��ل��دي��ات  ف���ي  وال��ت��ف��ت��ي�����ش  ال���رق���اب���ة  اأع���م���ال 
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وزير شؤون البلديات والزراعة أن حكومة 
السمو  صاحب  برئاسة  البحرين  مملكة 
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
تـــواصـــل تــحــفــيــز اإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار في 
تحقيق  في  يسهم  بما  الحكومي  العمل 
الـــمـــنـــجـــزات والــــطــــمــــوحــــات ويــــصــــب فــي 
تحقيق التطلعات المنشودة بروح الفريق 

الواحد.   
جــاء ذلــك خــال لــقــاء الــوزيــر رؤســاء 
أقــــســــام الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش فــــي أمـــانـــة 
المهندس  بحضور  والبلديات،  العاصمة 
بــــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة  الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

البلديات، وعدد من  الــوزارة لشؤون  وكيل 
مسؤولي الوزارة.

الــوزيــر بجهود رؤســاء األقسام  وأشــاد 
أّن  مبينًا  السابقة،  الفترة  ودورهــم خال 
البلديات  فــي  والتفتيش  الرقابة  أعــمــال 
تــتــطــلــب تـــطـــويـــرًا مــســتــمــرًا لــمــا لــهــا من 
مــن  ــد  ــأكــ ــتــ والــ الـــتـــنـــظـــيـــم  فــــي  ــهـــم  مـ دور 
االلتزام باالشتراطات واللوائح المنظمة 
للعمل البلدي والخدمي، متطلعًا للمزيد 
من اإلسهامات في تطوير هذه الجهود.  
البلديات  شــؤون  وزيــر  أّن  بالذكر  الجدير 
والزراعة أصدر قرارًا بتدوير رؤساء أقسام 
العاصمة  أمــانــة  فــي  والتفتيش  الــرقــابــة 
والبلديات، بما يعكس حرص الوزارة على 

والخبرات  المعرفة  نقل  مــســارات  تعزيز 
ــهــــم فـــــي تــعــمــيــم  ــا ويــــســ ــهـ ــيـ ــفـ ــيــــن مـــوظـ بــ

الــمــمــارســات الــنــاجــحــة وضــمــان االرتــقــاء 
المستمر بجودة الخدمة الحكومية، بما 

ينعكس إيجابًا على تطوير العمل البلدي 
والخدمي ويعود بالنفع على المجتمع.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16183/pdf/1-Supplime/16183.pdf?fixed3096
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302062
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/1302000


العدد:  16183

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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بن  علي  الشيخ  اســتــضــاف 
عبدالرحمن بن علي آل خليفة 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
االمير  الملكي  السمو  صاحب 
ــن مــســاعــد بن  عــبــدالــرحــمــن بـ
عبدالعزيز آل سعود لدى زيارته 
لمملكة البحرين، حيث حرص 
السفير على الترحيب باألمير 
السعودي مؤكدا عمق العالقات 

بين البلدين الشقيقين.
ــي بــن  ــلــ ــخ عــ ــيــ ــشــ ــــب الــ ــتـ ــ وكـ
ــي حـــســـابـــه  ــ ــ ــــن فـ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
التواصل  مــوقــع  على  الــرســمــي 
ــر«: شــرفــنــا  ــتـ ــويـ االجــتــمــاعــي »تـ
الملكي  الــســمــو  الــيــوم صــاحــب 
األمير عبدالرحمن بن مساعد 
الثاني  بلده  وزيـــارة  منزلنا  فــي 
مملكة البحرين، لقاء »القلوب 
مــجــتــمــعــة لـــأبـــد« الـــتـــي أرســـى 
ــا اآلبــــــــاء واألجـــــــــداد،  ــدهــ ــواعــ قــ
ونحن على نهجهم سائرون في 
ظل قيادة سيدي جاللة الملك 
المعظم وأخيه خادم الحرمين 

الشريفين حفظهما اهلل.
عبدالرحمن  األمير  وعلق 
ــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــاعـ بــــن مـــسـ
ــي  أخــ ــفـــظـــك  يـــحـ اهلل  ــال:  ــ ــائــ ــ قــ
الــكــريــم الــشــيــخ عــلــي وأكــرمــك 
بــيــن  بــــــوجــــــودي  ــد  ــيــ ــعــ وســ اهلل 
حفظها  الــبــحــريــن  فـــي  ــلـــي  أهـ
عزها  وأدام  شعبها  وحفظ  اهلل 
ــــوالي خـــادم  وأمــنــهــا وحـــفـــظ مـ

الحرمين الشريفين سلمان بن 
الجاللة  وصــاحــب  عــبــدالــعــزيــز 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل 

خليفة.
وقد حظيت هذه التغريدات 
بتفاعل كبير من المغردين في 
البحرين والسعودية، حيث أكد 
الجميع أن البلدين الشقيقين 
بزيارة  رحبوا  حيث  واحــد،  بلد 

األمير السعودي للبحرين.

الــســمــو  أن صـــاحـــب  يـــذكـــر 
الملكي االمير عبدالرحمن بن 
مساعد بن عبدالعزيز آل سعود 
يعد أهم رموز الشعر المعاصر 
في وطننا العربي وفي الخليج 
خـــاصـــة وذلـــــك لــمــا يــتــمــتــع به 
فــذة،  ومــوهــبــة شعرية  فكر  مــن 
كــمــا كــــان ســمــوه رئــيــســا لــنــادي 
الــهــالل الــســعــودي زعــيــم الــكــرة 

السعودية.

ال����ب����ح����ري����ن وال���������س����ع����ودي����ة.. 

)ال����ق����ل����وب م���ج���ت���م���ع���ة ل�����أب����د(

بــن علي  الــشــيــخ خليفة  الــتــقــى ســمــو 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
والمواطنين  األهالي  من  عــددا  الجنوبية 
الــرفــاع والــحــجــيــات، بــحــضــور النائب  مــن 
الثاني لرئيس مجلس النواب السيد علي 

زايد وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
فــــــي مـــســـتـــهـــل الـــــلـــــقـــــاء، رفــــــــع ســمــو 
المحافظة  أهالي  عن  بالنيابة  المحافظ 
بمناسبة  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
حضرة  مقام  إلــى  المبارك  األضحى  عيد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، وإلى صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الــوزراء،  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
ــل أن يـــديـــم على  الــمــولــى عـــز وجــ ــاًل  ــائـ سـ

مملكة البحرين نعمة األمن والرخاء.
وأوضح سمو المحافظ أن المحافظة 
الجنوبية تشهد وتيرة متسارعة في إقامة 
ــات بفضل  ــدمـ والـــخـ الــمــشــاريــع  مــخــتــلــف 
وتظافر  الحكيمة  القيادة  وحــرص  عناية 
جــــهــــود الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق مــــع الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
منوهًا سموه إلى أن المحافظة تسعى إلى 
التنموية  الــمــبــادرات  مــن  المزيد  تحقيق 

الجهات  مع  بالتعاون  والمتطورة  الرائدة 
ويحقق  التقدم  ذلــك  يدعم  بما  المعنية، 

التنمية المستدامة.
احتياجات  أبــرز  سموه  استعرض  كما 
األهالي والتي شملت حزمة من المشاريع 
الــتــي ستشهدها  والــخــدمــيــة  الــتــطــويــريــة 
الــمــنــاطــق فـــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، بما 
الــمــواطــنــيــن  ورؤى  تــطــلــعــات  إلــــى  يــرتــقــي 
محافظ  سمو  استمع  حيث  والمقيمين، 
اآلراء  من  عدد  إلى  الجنوبية  المحافظة 
الــواردة من قبل األهالي في  والمقترحات 
مختلف المجاالت، مؤكدًا سموه المتابعة 

الجهات  مع  المستمر  والتنسيق  الحثيثة 
الهادفة  المقترحات  العالقة إليصال  ذات 
األهالي  تطلعات  تحقيق  في  تسهم  التي 

بمختلف مناطق المحافظة.
وفي ختام اللقاء، أشاد الحضور بالدور 
البارز الذي تقوم به المحافظة وما يوليه 
من  الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو 
لتوفير  سموه  مــن  سعيًا  مستمر،  تــواصــل 
االستجابة  وســرعــة  للتواصل  مثلى  بيئة 
مع األهالي، األمر الذي يؤكد دور الشراكة 
المبادرات  الستمرار  والسعي  المجتمعية 

والمشاريع الرائدة.

} محافظ الجنوبية خالل لقاء أهالي الرفاع والحجيات.

لآرائهم وي�ستمع  احتياجاتهم  على  ويطلع  الأهالي  يلتقي  الجنوبية  محافظ 

ــي  ــنـ ــفـ ــل الــــمــــســــاعــــد الـ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الملكية  الــطــبــيــة  لــقــائــد الــخــدمــات 
العميد طبيب عبداهلل حسن درويش 
ــي الــــعــــهــــد لـــلـــتـــدريـــب  ــ ــ فـــــي مــــركــــز ولـ
والبحوث الطبية وفدا رفيع المستوى 
وذلــك  األمريكية  القلب  جمعية  مــن 
ــلـــســـالم وتــســلــيــمــه رســـمـــًيـــا شـــهـــادة  لـ
تــجــديــد اتــفــاقــيــة مـــركـــز ولــــي الــعــهــد 
الــطــبــيــة كمركز  والــبــحــوث  لــلــتــدريــب 
تدريب معتمد والمقدمة من جمعية 
القلب األمريكية لثالث سنوات اخرى 
حيث تعتبر هذه الشهادة ذات أهمية 
الصحية،  لــلــكــوادر  الــطــبــي  لــلــتــدريــب 
وأيضًا شهادة شكر وتقدير باسم مركز 
ولــــي الــعــهــد لــلــتــدريــب الســتــضــافــتــه 

الكريمة لبرامج الجمعية.

األستاذ  من  كل  الشهادتين  قدم 
ــي بــشــيــر خــطــار - الــمــديــر الــعــام  رامــ
ــة  ــيــ ــكــ ــريــ فــــــي جـــمـــعـــيـــة الــــقــــلــــب األمــ
لــمــنــطــقــة الـــشـــرق االوســــــط وشــمــال 

مدير  واألستاذ خالد شقير  أفريقيا، 
القلب  جمعية  في  الــدولــي  البرنامج 
االوســط  الشرق  لمنطقة  األمريكية 
على  شكرهم  حيث  إفريقيا،  وشمال 

جــهــودهــم فــي مــجــال الــتــدريــب وأكــد 
المشترك  التعاون  دعمه الستمرارية 
على  بالنفع  يعود  بما  الطرفين  بين 
والصحية  الطبية  الــطــواقــم  تــدريــب 

فـــي مــمــلــكــتــنــا الــبــحــريــن. كــمــا أثــنــى 
المركز  فــي  العمل  فريق  جهود  على 
ــان مـــثـــل هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات.  ــتـــضـ الحـ
نايف  طبيب  العقيد  المقابلة  حضر 
التعليم  رئــيــس  ــوري  لــ عــبــدالــرحــمــن 
العهد  ولي  بمركز  لأطباء  المستمر 
والمقدم  الطبية،  والبحوث  للتدريب 
استشاري  الغانم  علي  صــالح  طبيب 
ــوارئ والــمــنــســق الــمــعــتــمــد  ــطــ طـــب الــ
ــبـــل جــمــعــيــة الــقــلــب  لـــلـــمـــركـــز مــــن قـ
الهاجري  مرفت  والمقدم  األمريكية 
وفي  بالمركز.  االنعاش  برامج  رئيس 
نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر شهادة 
ــى الــعــقــيــد طــبــيــب  ــ شـــكـــر وتـــقـــديـــر إلـ
نايف عبدالرحمن لوري على جهوده 

إلنجاح البرنامج.

الم�س�اعد الفن�ي لقائ�د الخدم�ات الطبية الملكية ي�س�تقبل وف�دا من جمعية القل�ب الأمريكية

ــر شـــؤون  ــ عــقــد أيـــمـــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيـ
الشباب والرياضة اجتماًعا مع فريد جايبوف وزير 
الصديقة  أذربيجان  بجمهورية  والرياضة  الشباب 
وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد بحضور 
ســـارة إســحــاق الــقــائــم بــأعــمــال وكــيــل وزارة شــؤون 

الشباب والرياضة وعدد من ممثلي الوزارتين.
فــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب وزيـــر شـــؤون الشباب 
اهتمام  مــؤكــًدا  األذربــيــجــانــي،  بنظيره  والــريــاضــة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـــتـــعـــزيـــز عــــالقــــات الـــصـــداقـــة 
القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان 
الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
مـــن جــانــبــه أشـــــاد وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
بجمهورية أذربيجان بالعالقات القوية التي تربط 

تعزيزها  أهمية  مؤكدا  الصديقين،  البلدين  بين 
واالرتقاء بها في مختلف الجوانب. 

الشباب  وزيــر شــؤون  استعرض  اللقاء  وخــالل 
والــريــاضــة مــســيــرة الــقــطــاع الــشــبــابــي فــي مملكة 
الـــوزارة  تقدمها  الــتــي  الــمــبــادرات  وأهـــم  البحرين 
لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم مشروعاتهم، 
كــمــا قــــدم وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة بــجــمــهــوريــة 

أذربيجان لمحة عن دعم بالده للشباب. 
ــؤون الــشــبــاب والـــريـــاضـــة مع  ــ ــر شـ ــ وبـــحـــث وزيـ
نظيره االذربيجاني سبل تعزيز العالقات الشبابية 
بين البلدين وتقديم برامج مشتركة في مختلف 
العمل  تأطير  الــى  باإلضافة  الشبابية  المجاالت 
الشباب  على  والفائدة  بالنفع  يعود  بما  الشبابي 

في كال البلدين.

وزي����ر ال�����س��ب��اب ون��ظ��ي��ره الأذرب��ي��ج��ان��ي 
ي���ب���ح���ث���ان ال�����ت�����ع�����اون ال���م�������س���ت���رك

هــنــأت رئــيــســة جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــورة 
جـــواهـــر بــنــت شــاهــيــن الــمــضــحــكــي، الــقــائــمــيــن 
األساسية  للعلوم  العربية  المجلة  تحرير  على 
وصــول  بعد  البحرين،  جامعة  فــي  والتطبيقية 
العالمية  العلمية  المجلة إلى مصاف المجالت 
المرموقة. وتحولها إلى منصة معروفة وموثوقة 

لنشر المعرفة العلمية. 
وقــالــت د. الــمــضــحــكــي: »هـــذا اإلنـــجـــاز ُيعد 
المجلة  استطاعت  إذ  البحرين،  لجامعة  فخرًا 
من  العديد  تستقطب  أن  السابقة  الفترة  خالل 

العالميين  والمحكمين  والــبــاحــثــيــن،  الــعــلــمــاء، 
الذين ساهموا في إثراء المجلة العلمية«. 

زيــادة تصفح  للمجلة،  تقرير  آخر  بين  وقد 
بحوث المجلة بنسبة 14%، مع زيادة وصلت إلى 
نحو 33% إلجمالي عدد تنزيل البحوث المنشورة 
خالل العام 2021م مقارنة بالعام 2020م. إذ وصل 
عدد تنزيل البحوث مع نهاية الماضي )2021م(، 
ــادة طلب  إلـــى زيــ ــارة  إلـــى 141708 مــــرات، فــي إشــ
الباحثين في العالم للمعرفة العلمية والبحوث 
األساسية  للعلوم  العربية  مجلة  تنشرها  الــتــي 

والتطبيقية. 
الدول  أكثر  الهند  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
المتحدة،  الـــواليـــات  تلتها  الــبــحــوث،  تــنــزيــل  فــي 
ــادة سرعة  وألــمــانــيــا، والــصــيــن. بــاإلضــافــة إلــى زيـ
معالجة وتحكيم البحوث في المجلة، إذ وصلت 
نسبة رفض البحوث للعام 2021م إلى 78%، مما 
يــعــكــس الــمــســتــوى الــمــتــقــدم الــــذي وصــلــت إليه 
الــمــجــلــة.  مــن جــانــبــه، عـــزا عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم 
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن، ورئــــيــــس تـــحـــريـــر الــمــجــلــة 
سبب  الحلو،  مصطفى  محمد  الدكتور  األستاذ 

هذا التقدم إلى ربط المجلة والبحوث المنشورة 
الــعــالــمــيــة، والـــدقـــة في  الــبــحــث  فيها بــمــحــركــات 
تحكيم البحوث من قبل المختصين في مختلف 
بلدان العالم، ووجود هيئة تحرير من الباحثين 
على  مختلفة  جغرافية  مناطق  من  المتميزين 
مستوى العالم.     وتصدر المجلة العربية للعلوم 
األساسية والتطبيقية عن جامعة البحرين منذ 
كليات  جمعية  أنشطة  إحـــدى  وهــي   2005 الــعــام 
العلوم في اتحاد الجامعات العربية والتي مقرها 

كلية العلوم بجامعة البحرين.

م��ج��ل��ة ع��ل��م��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن ت���ت���ح���ول اإل������ى م��ن�����س��ة
ع���ال���م���ي���ة م����وث����وق����ة ل���ل���ن�������س���ر ال���ب���ح���ث���ي وال���م���ع���رف���ي

 PMI األمريكي  المشاريع  إدارة  اختار معهد 
الشاب البحريني خالد محمود المرزوقي ضمن 
 .2022 لعام  المستقبل  لــقــادة  الخمسين  قائمة 
لـ الــثــالــثــة  الــســنــويــة  قائمته  المعهد  أعــلــن  وقـــد 
عبر   2022 يــولــيــو   12 الــثــالثــاء  ــوم  يـ  50  Future
 PMI.org االلكتروني  موقعه  في  خاصة  صفحة 

.®PM Network وعدد خاص من مجلة
وقـــد ضــمــت الــقــائــمــة الــعــديــد مــن أصــحــاب 
االنجازات البارزة عالميًا، منهم شما بنت سهيل 
الشباب بدولة  لــشــؤون  الــدولــة  وزيـــرة  الــمــزروعــي 
اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى العديد 
ــادة الـــشـــبـــاب الـــذيـــن ســـخـــروا إبــداعــهــم  ــقــ مـــن الــ
خالل  من  العالم  لتحسين  وخبراتهم  وطاقتهم 

مشاريع استثنائية.
الذين  الــخــمــســون،  المستقبل  قـــادة  ويمثل 

تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــم فـــي الــقــائــمــة الــتــي 
ــاًل جــــديــــًدا مــــن الــمــبــتــكــريــن  ــيـ تــــم إطـــالقـــهـــا، جـ
الشباب الذين يقودون التحول ويخلقون تأثيًرا 
اجتماعًيا إيجابًيا في جميع أنحاء العالم، ولهم 
إنجازات رائدة في عدة مجاالت ومؤسسات حول 
لهذا   50  Future قائمة  اختيار  تــم  وقــد  الــعــالــم. 
العام من خالل تواصل معهد إدارة المشاريع مع 
لتقديم  العالم  أنحاء  الخبراء في جميع  مئات 
بتقييم  مختصة  لجنة  قامت  كما  الترشيحات. 
إدارة  مجال  في  إسهاماتهم  ودراســة  المرشحين 
ــع الــمــتــأهــلــيــن  الــمــشــاريــع وإجـــــــراء مـــقـــابـــالت مـ
تم  الــذيــن  األفـــراد  ويمثل  النهائية.  للتصفيات 
اختيارهم في قائمة هذا العام مجموعة متنوعة 
مــــن مــخــتــلــف الـــــــدول والـــمـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة 

والقطاعات والخبرات.

يــأتــي اخــتــيــار خــالــد الــمــرزوقــي ضــمــن هــذه 
الــقــائــمــة الــعــالــمــيــة لـــلـــقـــادة الـــشـــبـــاب أصــحــاب 
بجائزة  فــوزه  بعد  العالم  مستوى  على  التأثير 
العالم  على مستوى  مدير مشاريع شاب  أفضل 
الدولي  المؤتمر  هامش  على  إعالنها  تم  والتي 
والذي عقد في  المشاريع  إدارة  السنوي لمعهد 

6 أكتوبر 2021.
األمـــريـــكـــي  الـــمـــشـــاريـــع  إدارة  مـــعـــهـــد  يـــعـــد 
واالجـــــراءات  للمعايير  عــالــمــيــا  األول  الــمــرجــع 
ــقـــدم خـــدمـــاتـــه ألكـــثـــر من  ــذا الـــمـــجـــال ويـ فـــي هــ
ادارة  مجال  في  يعملون  شخص  ماليين  ثالثة 
أكثر  عضويته  في  يضم  كما  عالميًا،  المشاريع 
أكثر  من 650 ألف عضو متخصص، ويعمل في 
من 213 دولة ومنطقة في العالم من خالل 303 

فروع إقليمية.

�سمن  ال���م���رزوق���ي  خ��ال��د  ي��خ��ت��ار  ال��م�����س��اري��ع  اإدارة  م��ع��ه��د 
ال��م�����س��اري��ع اإدارة  ف���ي  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل  ل���ق���ادة  ال������50  ق��ائ��م��ة 

} خالد محمود المرزوقي.

العلوم  جــامــعــة  فــي  اختتمت 
الــتــطــبــيــقــيــة فــعــالــيــات مــســابــقــات 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــلــــبــــة الــــــــمــــــــدارس الـــحـ طــ
الجامعة  نظمتها  التي  والخاصة 
بـــهـــدف تــمــكــيــن طــلــبــة الـــمـــدارس 
مــن إطـــالق قــدراتــهــم وإبــداعــاتــهــم 
ومـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى اخــــتــــيــــار 

التخصص الجامعي المناسب.
وشـــــارك فـــي الــمــســابــقــات 42 
طــالــبــا وطـــالـــبـــة مـــن 12 مــدرســة 
ــوا على  ــوزعــ تــ حــكــومــيــة وخـــاصـــة 
خـــــمـــــس مـــــســـــابـــــقـــــات تـــضـــمـــنـــت 
الفوتوغرافي  التصوير  )مسابقة 
بكاميرا الهاتف المحمول لقطات 
االستثمار  ومسابقة  الــتــراث،  مــن 
بـــاســـتـــخـــدام مـــنـــصـــة بــلــومــبــيــرغ، 
ومسابقة  الــمــنــاظــرات،  ومسابقة 
ــاتـــف الــمــحــمــول،  ــهـ تــطــبــيــقــات الـ
ومـــســـابـــقـــة الــمــحــكــمــة الـــصـــوريـــة 

العيادة القانونية(.
وتـــأتـــي هـــذه الــمــســابــقــات في 
الــجــامــعــة لتشجيع  إطــــار حـــرص 
طـــلـــبـــة الـــــمـــــدارس عـــلـــى الـــتـــفـــوق 
الــــــوالء  روح  ــيـــة  ــمـ ــنـ وتـ الـــعـــلـــمـــي، 
واالنــتــمــاء لــديــهــم، واإلعـــــالء من 

في  بينهم  الشريف  التنافس  قيم 
الـــمـــجـــاالت الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة، 
ــا مـــن دورهــــــا فـــي خــدمــة  ــالًقـ ــطـ انـ
بــمــا يسهم  الــمــحــلــي  الــمــجــتــمــع 
فــي خــدمــة هـــذه الــبــالد وقــيــادتــهــا 

الرشيدة.
مــــــن جــــانــــبــــه أعــــــــــرب رئـــيـــس 
غسان  الدكتور  األســتــاذ  الجامعة 
طلبة  بمشاركة  سعادته  عن  عــواد 

الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
فـــي هــــذه الـــمـــســـابـــقـــات، مــتــقــدمــًا 
ــن،  ــزيـ ــائـ ــفـ بــالــتــهــنــئــة لــلــطــلــبــة الـ
الــذي  الكبير  بالتفاعل  ومــشــيــدًا 
ــوال فـــتـــرة هــذه  ــ ـــداه الــطــلــبــة طـ ــ أبـ
ــورش الــتــدريــبــيــة  ــ الــمــســابــقــات والــ

التي نظمتها الجامعة لهم.
ــة  ــعـ ــامـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ وأوضـــــــــــح رئـ
تـــهـــدف  الــــمــــســــابــــقــــات  هــــــــذه  أن 

إلــــى تــعــزيــز ودعــــم مـــواهـــب طلبة 
المدارس وتشجيعهم على اختيار 
الــمــســار الــعــلــمــي الــمــنــاســب بعد 
بأن  المدرسة، منوهًا  التخرج من 
عــلــى تكريس  الــجــامــعــة حــريــصــة 
لطلبتها  الــفــرص  لخلق  الجهود 
ــلــــي، بـــهـــدف  والـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــحــ
التنمية  عــمــلــيــة  فـــي  الــمــســاهــمــة 
تسعى  حيث  للوطن،  المستدامة 

إلى أن تكون جامعة متميزة على 
في  والــدولــي  المحلي  الصعيدين 
مجاالت التعليم والتعلم، والبحث 
انــطــالًقــا  المجتمعية،  والــشــراكــة 
ــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــمــجــتــمــعــيــة  ــ مـ
خاصة بعد أن أظهرت التصنيفات 
على  تميزها  والــعــربــيــة  العالمية 
بــاعــتــبــارهــا  الــمــســتــويــات  مختلف 
جــامــعــة رائــــــدة تـــعـــزز الــتــمــيــز في 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي والـــبـــحـــث 

العلمي في البحرين والمنطقة.
وصــــرحــــت مــــديــــرة الــتــســويــق 
مسابقات  أن  الــعــامــة  والــعــالقــات 
جامعة العلوم التطبيقية تتماشى 
التي  ورسالتها  الجامعة  رؤية  مع 
تــلــتــزم بــخــدمــة الــمــجــتــمــع كــجــزء 
أســـــاســـــي مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، 
مشيرًة إلى أن المسابقات تنوعت 
بهدف تمكين طلبة المدارس من 
تحديد ميولهم الدراسية الختيار 
المناسب،  الــجــامــعــي  التخصص 
المراكز  في  الفائزين  وأن  خاصة 
الــثــالثــة األولــــى قــد حــصــلــوا على 
جـــوائـــز مـــاديـــة قــيــمــة وصــلــت إلــى 

ألف دوالر أمريكي لكل مسابقة.

خت�ام م�س�ابقات جامع�ة العل�وم التطبيقي�ة لطلب�ة المدار��س الحكومي�ة والخا�سة

وقـــع الــنــائــب أحــمــد صــبــاح الــســلــوم وخــالــد 
بــالــنــادي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  كــانــو  إبــراهــيــم 
األهــلــي اتــفــاقــيــة تــعــاون مــشــتــرك مــســاء األحــد 

الموافق 26 يونيو في مقر النادي األهلي.
وبــمــوجــب هــذه االتــفــاقــيــة، ســوف يحتضن 
النادي األهلي معسكًرا صيفًيا ألطفال خامسة 
العاصمة يتولى النادي االشراف على البرنامج 
من قبل كوادر النادي والذي سيتم البدء بتاريخ 

24يوليو المقبل ولغاية 28 أغسطس.
وتــشــمــل الــبــرامــج والــفــعــالــيــات عــلــى تعليم 
الــســبــاحــة وكـــرة الــقــدم وكـــرة الــطــائــرة وتنظيم 
وألعاب  اإللكترونية  واأللــعــاب  ترفيهية  رحــالت 
والــتــي ســيــتــم تنظيمها  والــتــايــكــونــدو،  الـــذكـــاء 

للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاًما.
تنظيم  أن  الـــســـلـــوم  أحـــمـــد  الـــنـــائـــب  وأكـــــد 
ــذه الــفــعــالــيــات تـــأتـــي مـــن مــنــطــلــق الــشــراكــة  هــ

الــمــجــتــمــعــيــة الحـــتـــضـــان األطــــفــــال والــنــاشــئــة 
برامج  وتقديم  الصيفية،  العطلة  إجــازة  خالل 
الوقت  اســتــغــالل  مــن  يمكنهم  بما  لهم  هــادفــة 
في ممارسة الهوايات التي يرغبون بها وتنوعها 

طيلة فترة البرنامج الصيفي المعد لهم.
الــطــبــيــعــيــة بفضل  الــحــيــاة  ــودة  ــال إن عــ وقــ
الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة وفريق 
األمــامــيــة،  الــصــفــوف  فــي  والــعــامــلــون  البحرين 

أثمر عن القدرة على تنظيم هذه الفعاليات.
لها  تعتبر  الصيفية  المعسكرات  أن  وبين 
لدى  الــفــراغ  أوقـــات  شغل  فــي  الكبيرة  األهمية 
تقديمها  على  العمل  وان  والطالبات،  الطلبة 
بــالــتــعــاون مــع الـــنـــادي األهــلــي والــــذي يمتلك 
الــعــديــد مــن الــمــدربــيــن الــمــؤهــلــيــن ســتــكــون له 
من  المثلى  االســتــفــادة  فــي  االيجابية  النتائج 

هذه البرامج.

ان���ط����ق ال��م��ع�����س��ك��ر ال�����س��ي��ف��ي لأط��ف��ال 
ي��ول��ي��و   24 ال���ع���ا����س���م���ة  خ���ام�������س���ة 

} جانب من توقيع اتفاقية التعاون.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

بع�ض المو�سيقى 
العربية قاتل

مــن فضل اهلل عــلــّي أنــنــي ال أطــيــق الــدوشــة الــتــي هــي اإلزعـــاج 
حركة  وهــديــر  الــســيــارات  أبـــواق  فقط  بذلك  أعني  وال  والضجيج، 
المرور ما إلى ذلك، بل أعني أيضًا التجمعات البشرية بما في ذلك 
الحفالت والوالئم الكبيرة، وبداهة فإنني -رغم عشقي للموسيقى- 
ال أحضر الحفالت الغنائية الجماهيرية، بل أعترف وأفتخر بأنني 
صنت أذني عن كثير من الدنس الموسيقي العربي المعاصر، ليس 
أيضًا  ولكن  األذن،  وليس  التناسلية  األعضاء  يخاطب  ألنه  فقط 
أغانيهم في ورش في  والمطربات يسجلون  المطربين  ألن معظم 
لتقديم  الــورش  بـ»صنايعية«  يستعينون  ثم  الصناعية،  المنطقة 

أغنياتهم في الحفالت العامة.
عضوية  تستحق  جمهورية  وهــي  سلوفاكيا،  مستشفيات  فــي   
الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــبــؤس حــالــهــا، )طــلــب أهــلــهــا االنـــفـــصـــال من 
تشيكوسلوفاكيا، فكان لهم ما أرادوا بكل هدوء، ولكن ما إن طالب 
أكراد العراق بحق تقرير المصير حتى توعدوهم ببئس المصير( 
عنابر  في  السيمفونيات  تشغيل  أن  في سلوفاكيا  األطباء  اكتشف 

األطفال حديثي الوالدة يجعلهم أكثر مياًل إلى الهدوء والنوم.
دراسة  الخليج« هذه عن  »أخبار  كتبت قبل سنوات في جريدة 
قالت إن االستماع إلى موسيقى العبقري النمساوي موزارت يرفع 
معدالت الذكاء، وقلت إن تلك الدراسة تفسر نبوغي المتأخر، ففي 
الفتى  ذلــك  الــذي يحكي قصة  أمــاديــوس  فيلم  الثمانينيات صــدر 
الــعــزف الموسيقي وهــو بعد طــفــل، ولم  الـــذي بــرع فــي  )مــــوزارت( 
بالنسبة  كانت  السيمفونيات  ألن  الفيلم  لمشاهدة  رغبة  بي  تكن 
إلـــي مــثــل جــر بــرمــيــل مــلــيء بالحصى عــلــى بـــالط مــفــكــك، ولكن 
صديقًا لي أتاني بشريط فيديو ألماديوس، لنشاهده سويا، فقلت: 
»اللهم طولك يا روح« وجلست أتابع الفيلم الذي شدتني في أوله 
معاناة موزارت كطفل وصبي، ثم توالت القطع الموسيقية، وشيئًا 
بل شاهدت  مـــوزارت،  إلــى معزوفات  مــشــدودًا  فشيئا وجــدت نفسي 
الفيلم أكثر من عشر مرات خالل 48 ساعة، وهكذا انضممت إلى 
قائمة المتحضرين الذين يتذوقون الموسيقى الكالسيكية.. ولكن 
موزارت  مقطوعات  باقتناء  نفسي  أشغل  لم  أنني  بمعنى  »مؤقتًا«، 
رغـــم أنــهــا تــشــدنــي كلما اســتــمــعــت إلــيــهــا مــصــادفــة فــي جــو شديد 

الهدوء.
فــي بريطانيا جلس 75 شخصًا  مــؤخــرًا  أجــريــت  دراســـة  وفــي   
عندهم،  الــدم  ضغط  وبقياس  ومعقد،  صعب  رياضيات  المتحان 
اتضح أنه ارتفع بمتوسط عشر نقاط عند كل واحد منهم، وبعدها 
تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات: واحدة تستمع إلى الموسيقى 
الحديثة )بوب( من روك وراب وما شابههما، وثانية إلى الموسيقى 
ضغط  وعــاد  التام.  الهدوء  يسودها  قاعة  في  وثالثة  الكالسيكية، 
بينما ظل  األخيرتين  الفئتين  لــدى  الــعــاديــة  مــعــدالتــه  إلــى  الـــدم 
الــــروك والـــبـــوب، )مما  إلـــى موسيقى  مــرتــفــعــًا لـــدى مــن اســتــمــعــوا 
العضوية  الصحة  يدمر  عموما  العربي  الغناء  بأن  نظريتي  يؤكد 
لم  بريطانيا  فإن  والنفسية(، ولحسن حظ من خضعوا لالختبار 
طفل  إليها  استمع  لو  التي  عبدالرحيم  شعبان  بموسيقى  تسمع 
أن شعبان  أعــرف  أنا  دماغية.  بجلطة  أشهر ألصيب  عمره خمسة 
خفيف الظل ومن النوع الذي ال تستطيع أن تكرهه مثل كراهيتي 
متخلفًا  كنت  -إذا  أو  وسامحني-  اهلل  -رحــمــه  الفيشاوي  لــفــاروق 
مثلي- روبي وشيرين وهيفا، ولكن صوته يقدم الدليل القاطع بأن 
التبغ سواء كان رخيصا أو غاليا يفتك بالحبال الصوتية ويجعل 
المزمن.  الــديــكــي  بالسعال  كالمصاب  طــويــل  لــدهــر  يتعاطاه  مــن 
العربية  الــمــوســيــقــى  يتجنب  أن  هــي  لــلــقــارئ  نصيحتي  الــمــهــم: 
وتولد  القولون  التهاب  وتسبب  الدم  ترفع ضغط  ألنها  المعاصرة 
أنني أشجعه  الغازات الهضمية، وتسد قناة فالوب، وال يعني ذلك 
بنعمة  بالتمتع  بل فقط  بيتهوفن،  أو  مــوزارت  إلى  االستماع  على 
الهدوء: اترك سيارتك مفتوحة حتى يتسنى ألحد األغبياء سرقة 
وأغلق  بداخلها  اجلس  ثم  بها،  الخاص  والتسجيل  الراديو  جهاز 
التلفزيون  تفتح  ال  البيت،  وفي  بالهدوء،  وتمتع  بالغراء  نوافذها 
فكلها  عــربــيــة،  خطبًا  أو  موسيقى  تسمع  ال  كــي  عربية  قــنــاة  على 

»تقصر« العمر. )بمعنى أنها تعجل بالهالك(.

كتب محمد القصاص:
الـــبـــوارح مبكرا  ريـــاح  انــتــهــت 
هـــــــــذا الـــــــعـــــــام وســـــــــط ســـيـــطـــرة 
امــتــداد  بسبب  الشرقية،  الــريــاح 
مـــنـــخـــفـــض الـــهـــنـــد الـــمـــوســـمـــي، 
وأمـــطـــار الــمــونــســون )مــصــطــلــح 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــمــ ــلــ ــكــ ُأخــــــــــذ مــــــن الــ
ألول  استخدمت  الــتــي  )مــوســم( 
ــاح الــتــي تهب  ــريـ مـــرة لــوصــف الـ
على بحر العرب حيث كانت تهب 
من جهة الشمال الشرقي وسمي 

بالالتينية مونسون(. 
ــذر(  ــ ويـ )أوال  ــع  ــوقـ مـ وأفـــــــاد 
ــأن الـــريـــاح الــشــرقــيــة ســيــطــرت  بــ
ــــداد  ــتـ ــ ــب امـ ــبـ ــسـ فـــــي األجــــــــــــواء بـ
مـــنـــخـــفـــض الـــهـــنـــد الـــمـــوســـمـــي، 
وأمـــطـــار الــمــونــســون إلـــى جنوب 
)عــمــان،  العربية،  الــجــزيــرة  شبه 
واإلمـــــــــــارات، والــــربــــع الـــخـــالـــي(، 
ــا أنـــــــه جـــــــــراء ســـيـــطـــرة  مــــوضــــحــ

فإننا  الــرطــبــة،  الشرقية  الــريــاح 
ــة  ــوبــ ــم الــــرطــ ــ ــوسـ ــ ــا مـ ــنــ ــلــ قـــــد دخــ
ــي الــعــام  مـــبـــكـــرا، وكـــمـــا حــصــل فـ
الـــمـــاضـــي، قـــد تــنــتــهــي الــرطــوبــة 
ــيــــر مــن  مـــبـــكـــرا فــــي الـــثـــلـــث األخــ
دلـــق سهيل  إذا  أغــســطــس؛  شــهــر 
ــا مــع  ــنـ تـــزامـ أغـــســـطـــس،  فــــي 25 
ــاح الــشــمــالــيــة الــغــريــبــة، ما  ــريـ الـ
تدريجيا،  األجــواء  اعتدال  يعني 
الشديدة  الحر  مــوجــات  وانتهاء 

بمشيئة اهلل.
وبــحــســب الـــجـــدول الــفــلــكــي 
 )1( الــجــوزاء  فــإن  العام  لمواسم 
يبدأ من 3 يوليو حتى 15 يوليو 
والــجــوزاء  السموم،  ريــاح  وتتبعه 
 28 يوليو حتى   16 في  يبدأ   )2(
وفي  الــبــوارح،  آخر  وتتبعه  يوليو 
أغــســطــس   10 حـــتـــى  يـــولـــيـــو   29
القيظ،  جمرة  مع  الــمــرزم  يكون 
 23 ــتــــى  حــ أغــــســــطــــس   11 وفـــــــي 
الكليبين  يــبــدأ  ــه  ذاتـ الــشــهــر  مــن 

هذه  وكــل  للرطوبة.   المصاحب 
أيــامــهــا 13 يوما،  الــمــواســم عــدد 
 24 في  يبدأ  الــذي  ماعدا سهيل 

أغسطس حتى 14 أكتوبر؛ وعدد 
أيـــامـــه 52 وقــــد تــخــتــلــف أوقــــات 

التواريخ من بلد إلى آخر.

قام متطوعو مبادرة »ابتسامة« 
النفسي  الدعم  بتقديم  المعنية 
واالجـــتـــمـــاعـــي لــأطــفــال مــرضــى 
ــان وأهـــالـــيـــهـــم الــتــابــعــة  ــرطــ ــســ الــ
الــشــبــابــيــة؛  الــمــســتــقــبــل  لجمعية 
بــزيــارة األطــفــال األبــطــال مرضى 
كانو  السرطان في وحــدة عبداهلل 
بمناسبة  السلمانية  بمستشفى 
عـــيـــد األضـــــحـــــى، حـــيـــث نــظــمــوا 
بـــرنـــامـــجـــا احـــتـــفـــالـــيـــا وتــرفــيــهــيــا 
العيادي  تــوزيــع  تضمن  لأطفال 

والهدايا عليهم.
صباح  الجمعية  رئيس  وقــال 
هـــذه  إن  الـــزيـــانـــي  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــي فــــي إطــــــار حـــرص  ــأتـ ــارة تـ ــ ــزيـ ــ الـ
استثمار  على  »ابــتــســامــة«  مــبــادرة 
مــنــاســبــة عــيــد األضــحــى فــي رفــع 
مـــعـــنـــويـــات األطـــــفـــــال الـــمـــرضـــى 
وإدخـــــــال الــبــهــجــة والــــســــرور إلــى 
قــلــوبــهــم، وعـــدم الــســمــاح لــظــروف 
تجبرهم  الــتــي  الصعبة  مرضهم 
المكوث في المستشفى من  على 
أن تحرمهم من فرحة العيد التي 

يحتفل بها جميع األطفال.
ــانــــي أيــــضــــا إلـــى  ــزيــ ولــــفــــت الــ
أيــــضــــا ضــمــن  ــأتــــي  تــ ــارة  ــ ــزيــ ــ الــ أن 

برنامج الزيارات المتواصلة التي 
ينفذها متطوعو مبادرة ابتسامة 
كــانــو بمستشفى  عــبــداهلل  لــوحــدة 
ــتـــي تــكــتــســب في  الــســلــمــانــيــة، والـ
فــــتــــرة األعـــــيـــــاد طـــابـــعـــا خـــاصـــا، 
ن المبادرة من حشد المزيد  وُتمكِّ
مـــن دعــــم الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
بجميع مؤسساته وأفراده لقضية 

األطــــــفــــــال مــــرضــــى الــــســــرطــــان، 
وتــأكــيــد أهــمــيــة الـــدعـــم الــنــفــســي 
لــهــم فـــي اجــتــيــاز مــرحــلــة الــعــالج 

والتشافي بإذن اهلل.
ــاءت  جــ الـــــزيـــــارة  أن  وأوضـــــــح 
مــبــادرة  بين  والــتــعــاون  بالتنسيق 
المستشفيات  وإدارة  »ابــتــســامــة« 
ــن فـــعـــالـــيـــات  ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة، وضــ

االستراتيجية  الــشــراكــة  بــرنــامــج 
الــفــاعــلــة بــيــن الــطــرفــيــن، والـــذي 
من  العديد  خالله  الطرفان  نفذ 
الــفــعــالــيــات الــمــثــمــرة حــتــى اآلن، 
منوها في هذا السياق بدعم إدارة 
لمبادرة  الحكومية  المستشفيات 

»ابتسامة«.

ــن مـــــهـــــرجـــــان صـــيـــف  ــ ــمـ ــ ضـ
الــرابــعــة  نسخته  فــي  الــبــحــريــن 
عـــشـــرة، انــطــلــقــت يـــوم الــثــالثــاء 
»برينياك  المسرحية  الــعــروض 
حتى  تستمر  حيث  ريميكسد«، 
فــي  ــاري  ــ ــجــ ــ الــ الـــشـــهـــر  ــن  ــ مـ  14
والــســاعــة  مـــســـاًء   5:00 الــســاعــة 

8:00 مساًء، والدعوة عامة. 
ــان  ــرجـ ــهـ هـــــــذا ويـــشـــتـــمـــل مـ
صـــيـــف الـــبـــحـــريـــن لـــهـــذا الـــعـــام 
ــد مـــــن األنـــشـــطـــة  ــديــ ــعــ عـــلـــى الــ
ــا بـــيـــن مــتــحــف  ــيـــات مــ ــالـ ــعـ ــفـ والـ
الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي والـــصـــالـــة 
الــذي  الــفــنــون  ومــركــز  الثقافية 
يقدم ورش عمل عديدة ما بين 

الساعة 5 و9 مساء كل يوم. 
ــي عـــــــــروض الـــصـــالـــة  ــ ــأتــ ــ ــ وت
الزمني  الترتيب  وفــق  الثقافية 
ــال  ــفــ ــي: مـــســـرحـــيـــة األطــ ــالــ ــتــ الــ
»القنديل الصغير« من فلسطين 
يــــوم 15 يــولــيــو مـــن الـــســـاعـــة 5 
حتى 8 مساًء، رحلة عبر التاريخ 
الكوري  الموسيقي  الرقص  مع 
الــســاعــة 5  تــاريــخ 16 يوليو مــن 
»فالمنكو  عرض  مساًء،   8 حتى 
تاريخ  إسبانيا  مــن  وتــومــا«  أرســا 
مساًء،   8 الساعة  فــي  يوليو   17
ــة »ألــــــيــــــس فــــــي بــــالد  ــيــ مــــســــرحــ
يــولــيــو   21 تــــاريــــخ  الـــعـــجـــائـــب« 
الــســاعــة 5 مـــســـاًء، عـــرض فرقة 

ســيــرك داســيــلــفــا لــلــدمــى تــاريــخ 
و8   5 الـــســـاعـــة  ــيـــو  يـــولـ  24-22
الــرقــص الشعبي  مــســاًء، عــرض 
يــولــيــو 5  اإلنـــدونـــيـــســـي فـــي 25 
مساًء بالصالة الثقافية، عرض 
الشعبية  أنــغــكــلــونــغ  لموسيقى 
يوليو   25 تاريخ  إندونيسيا  من 
8 مساًء وأخيرًا العرض الساحر 
وروالنـــدا«  مــاركــو  »ثـــورة فقاعات 
و8   5 عند  يوليو،   31-29 تــاريــخ 

المهرجان  يتضمن  كما  مــســاًء. 
المطاعم  مــن  تشكيلٍة  مشاركة 
نخول  نجم  ومسابقة  المتنّقلة 

وغيرها الكثير. 
وكــــــــــــان مــــــهــــــرجــــــان صـــيـــف 
انــطــلــق  ــد  قــ 2022م  الـــبـــحـــريـــن 
بــمــتــحــف  الـــــجـــــاري  ــو  ــيـ ــولـ يـ  11
ــنـــي بــمــســانــدة  الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
الــعــديــد مــن الــجــهــات الــداعــمــة 
ــثـــقـــافـــي فــــي مــمــلــكــة  لــلــعــمــل الـ

الــبــحــريــن جــــاء فـــي مــقــدمــتــهــا 
التابعة  السعودية  التراث  هيئة 
ــة بــالــمــمــلــكــة  ــافــ ــقــ ــثــ لــــــــــــوزارة الــ
تحضر  التي  السعودية  العربية 
طــيــلــة فــتــرة الــمــهــرجــان وتــقــدم 
والبرامج،  األنشطة  من  العديد 
العديد  مشاركة  إلــى  بــاإلضــافــة 
القطاعين  مــن  المؤسسات  مــن 

العام والخاص. 
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ر�سائل اإلى وزراء 
على كوكب الأر�ض

سعيد  ويومكم  ومساؤكم  صباحكم  بخير،  وأنــتــم  عــام  كــل 
مليء بالحب واألمل والتفاؤل يا رب.

أيامكم دماء جديدة في بعض الوزارات الخدماتية المهمة، 
الوالدة  أن  نطمح منهم كمواطنين بحرينيين كل الخير، بما 
اهلل يحفظها ربتني أال أهاجم أو أنتقد الضعيف، وأن المرجو 
من االنتقاد دائما الصالح العام وليس أي مصالح شخصية. 
بأكمل  أدى وظيفته  أي مسؤول  أقلل من شأن  أن  أحــاول  فلن 
وجه )من وجهة نظره على األقــل(، وغادر الــوزارة بل سأحاول 
أن أطرح بعض النقاط المهمة التي تهم كل مواطن بحريني 

ويتمنى أن يحصل عليها أو يحلها الوزير الجديد.
رسالة مهمة أحب أن أوجهها إلى وزيرة اإلسكان الجديدة، 
أتمنى من كل قلبي أنها قبل أن توقع على أي مشروع إسكاني 
اإلسكانية  والمشاريع  المحرق  ديار  بيوت  مشروع  تزور  جديد 
الجديدة وترى الفرق في التصميمات الداخلية للبيوت، فعلى 
بيوت  فــإن  المشروعين،  فــي  األرض  مساحة  نفس  مــن  الــرغــم 
ديار المحرق ترد الروح، أما بيوت )باربي( أقصد اإلسكان فهي 
التعديالت  إجــراء بعض  والقلب، لذلك نتمنى  الــروح  تقصف 
البسيطة في التصميمات الداخلية للمشاريع اإلسكانية لكي 
بيت  على  بحصوله  مكتملة  البحريني  المواطن  فرحة  تكون 
على  قلبة  دم  صــرف  إلــى  يضطر  وال  والجميل  الــشــرح  العمر 

التعديالت.
أرجو  التي  الجديدة،  الصحة  وزيــرة  إلــى  الثانية  رسالتي 
منها أن تزور )مستشفى السلمانية(، وخصوصا بعض األقسام 
الــمــهــمــة الــتــي يــعــانــي منها الــمــرضــى كــثــيــرا مــثــل قــســم عــالج 
الروماتويد الذي يضطر أن يبقى المريض فيه ساعات طويلة 
الوضع  الــوزيــرة  الــوريــد. سعادة  العالج عن طريق  يكون  حيث 
أن  نتمنى  طويلة،  مــدة  منذ  يشتكون  والمرضى  مأساة  هناك 

تحل مشاكلهم ومشاكل المرضى في األقسام األخرى.
بتوقيع  تبدأ  أن  قبل  االشــغــال،  وزيــر  إلــى  الثالثة  رسالتي 
على أي مشاريع طرق جديدة أتمنى أن تزور بنفسك مشاريع 
ــاء الــوطــن  ــحـ ــي أنـ ــن ســنــة فـ ــر عــلــيــهــا أكـــثـــر مـ ــرق الـــتـــي مـ ــطـ الـ
)حياك الرفاع سعادة الوزير لتشاهد عجب العجاب( المطبات 
والتكسرات في شوارع المفروض أنها جديدة وتسأل المقاولين 
لماذا؟ وكيف يكون وضع الشوارع اللي المفروض تكون جديدة 

بهذا المنظر؟ 
لن نقول صححوا أخطاء من سبقكم، بل أقول لكل وزير 
ضع نفسك ولو يوما واحدا فقط مكان المواطن البحريني في 
أو تستطيع  أنت ستوقع عليه هل سترضى  أي مشروع جديد 
الجديدة هل  وزيــرة اإلســكــان  الــوضــع؟ سعادة  أن تتحمل هــذا 
تستطيعين العيش في أي بيت إسكاني جديد مع عائلة تتكون 
كــبــيــرة(؟ سعادة  أقـــول عائلة  )لــن  أشــخــاص فقط  مــن خمسة 
وزيرة الصحة الجديدة )بعيد الشر عنج هل تقبلين أن تأخذي 
عالجا في الوريد في هذه الحجرة لو كنِت تتألمين أشد األلم 
قلبك  الجديد  األشــغــال  وزيــر  سعادة  الروماتويد؟  مــرض  من 
)ما بيعورك على سيارتك الجديدة وأنت تتخضض على شارع 
جديد مكسر( كأنك في بحر والموج هائج؟ أرجوكم ال ترضوا 

لغيركم ما ال ترضونه ألنفسكم.
أن  آملين  آخرين  وزراء  إلــى  رسائل  نرسل  القادم  األسبوع 
يكونوا انتقلوا إلى كوكب األرض ويسمعوا شكاوى المواطنين.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

كتبت: زينب إسماعيل
من المزمع أن يتغنى الفنان السعودي عادل الخمّيس بألحان الملحن 
أسمريكا  السادسة، حيث يستعد موقع  للمرة  الدوسري  إبراهيم  البحريني 
ساوندز الفني إلطالق أغنية حصرية بعنوان »اتصلت 2« لعام 2022 بصوت 
بن  اإلماراتي حمد  الشاعر  كلمات  األغنية من  الخّميس.  السعودي  الفنان 
العراقي زيد عادل ومكس وماستر لمهندس الصوت  الموزع  غليطه وتوزيع 
الــعــراقــي طيف عـــادل وإيــقــاعــات االيــقــاعــي الــعــراقــي الــراحــل حــســام صــدام. 

وستبث األغنية عبر اإلذاعات الخليجية والعربية. 
وعبر الخمّيس عن سعادته بهذا التعاون الفني الجديد والمختلف عن 

كل األعمال السابقة التي جمعته بالملحن البحريني.

»ات�سل�ت 2« جدي�د الدو�س�ري لل�س�عودي ع�ادل الخمي��ض

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16183/pdf/1-Supplime/16183.pdf?fixed3096
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301992
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/1302062
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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 يف ات�صال هاتفي مع رئي�س دولة الإمارات:

�صيا�صة حكيمة توليها الإمارات يف تر�صيخ احلوار مع دول العامل

كمركز تدريب معتمد..

جمعية القلب الأمريكية جتدد اعتمادية مركز ويل العهد للتدريب 

لدى ا�صتقباله ممثلي �صندوق اأبوظبي للتنمية ومكتب اأبوظبي لل�صادرات.. خالد بن عبداهلل:

حتديث منظومة البنية التحتية خلدمة املواطنني واملتطلبات التنموية 

جرى ات�ضال هاتفي م�ضاء اأم�س بني ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة.

وخالل الت�ضال الهاتفي اأعرب جاللته عن 

اأ�ضدق متنياته لدولة الإمارات العربية املتحدة 

والزدهار  التقدم  بدوام  ال�ضقيق  و�ضعبها 

�ضاحب  بقيادة  وال�ضتقرار  والأمن  والنماء 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان.

كما اأ�ضاد جاللة امللك املعظم خالل الت�ضال 

�ضموه  وجهها  التي  الكلمة  مب�ضامني  الهاتفي 

عربت  والتي  التلفزيونية  القنوات  خالل  من 

دولة  توليها  التي  احلكيمة  ال�ضيا�ضة  عن 

وتعزيز  تر�ضيخ  يف  �ضموه  بقيادة  الإمارات 

الفاعلة  والعالقات  واحلوار  ال�ضراكة  ج�ضور 

وامل�ضداقية  الثقة  على  القائمة  واملتوازنة 

لتحقيق  العامل  دول  مع  املتبادل  والحرتام 

ال�ضتقرار والزدهار للجميع.

رئي�س  ال�ضمو  اأعرب �ضاحب  ومن جانبه، 

�ضكره  عن  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

جهود  على  املعظم  امللك  جلاللة  وتقديره 

املتميزة  الثنائية  العالقات  تطوير  يف  جاللته 

مملكة  ل�ضعب  متمنًيا  ال�ضقيقني،  البلدين  بني 

والتطور  والرخاء  الرفعة  من  املزيد  البحرين 

حتت قيادة جاللته احلكيمة.

لقائد  الفني  امل�ضاعد  ا�ضتقبل 

العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات 

دروي�س  ح�ضن  عبداهلل  طبيب 

للتدريب  العهد  ويل  مركز  يف 

رفيع  وفًدا  الطبية  والبحوث 

القلب  جمعية  من  امل�ضتوى 

عليه  لل�ضالم  وذلك  الأمريكية، 

جتديد  �ضهادة  ر�ضمًيا  وت�ضليمه 

للتدريب  العهد  مركز ويل  اتفاقية 

تدريب  كمركز  الطبية  والبحوث 

القلب  معتمد واملقدمة من جمعية 

اأخرى،  �ضنوات  لثالث  الأمريكية 

اإذ تعترب هذه ال�ضهادة ذات اأهمية 

للتدريب الطبي للكوادر ال�ضحية، 

وتقدير  �ضكر  �ضهادة  ا  واأي�ضً

للتدريب  العهد  ويل  مركز  با�ضم 

لربامج  الكرمية  ل�ضت�ضافته 

اجلمعية.

رامي  من  كل  ال�ضهادتني  قدم 

يف  العام  املدير   - خطار  ب�ضري 

ملنطقة  الأمريكية  القلب  جمعية 

اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

الربنامج  مدير   - �ضقري  وخالد 

الدويل يف جمعية القلب الأمريكية 

و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  ملنطقة 

على  �ضكرهم  حيث  اأفريقيا، 

واأكد  التدريب  جهودهم يف جمال 

التعاون  ل�ضتمرارية  دعمه  على 

يعود  مبا  الطرفني  بني  امل�ضرتك 

بالنفع على تدريب الطواقم الطبية 

البحرين.  مملكتنا  يف  وال�ضحية 

العمل  اأثنى على جهود فريق  كما 

هذه  مثل  لحت�ضان  املركز  يف 

الفعاليات.

طبيب  العقيد  املقابلة  ح�ضر 

رئي�س  لوري  عبدالرحمن  نايف 

مبركز  لالأطباء  امل�ضتمر  التعليم 

والبحوث  للتدريب  العهد  ويل 

الطبية، واملقدم طبيب �ضالح علي 

الطوارئ  طب  ا�ضت�ضاري  الغامن 

قبل  من  للمركز  املعتمد  واملن�ضق 

واملقدم  الأمريكية  القلب  جمعية 

برامج  رئي�س  الهاجري  مرفت 

الإنعا�س باملركز.

الوفد  قدم  اللقاء،  نهاية  ويف 

الزائر �ضهادة �ضكر وتقدير اإىل العقيد 

طبيب نايف عبدالرحمن لوري على 

جهوده لإجناح الربنامج.

اأكد ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة، نائب 

التحتية،  البنية  الوزراء ووزير  رئي�س جمل�س 

بقيادة ح�ضرة �ضاحب  البحرين  حر�س مملكة 

ملك  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة �ضاحب 

اآل خليفة،  ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

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

التحتية  البنية  منظومة  وحتديث  تطوير  على 

مبا ي�ضهم يف موا�ضلة خدمة املواطنني، وتلبية 

ا�ضتثمارية  فر�س  واإيجاد  التنموية،  املتطلبات 

واعدة يف خمتلف القطاعات.

واأ�ضاد مبا �ضهدته مملكة البحرين على مدى 

العقدين املا�ضيني من طفرة يف م�ضاريع البنية 

التحتية يف خمتلف ال�ضعد على نحو �ضاهم يف 

للجهود  ومواكبتها  اخلدمات  م�ضتوى  تعزيز 

املبذولة لتحقيق التنمية امل�ضتدامة، مثنًيا يف هذا 

التي ت�ضطلع بها �ضناديق  الأدوار  ال�ضدد على 

اأبوظبي  �ضندوق  ل�ضيما  العربية،  التنمية 

للتنمية، يف متويل و�ضمان مثل هذه امل�ضاريع 

من خالل اتفاقيات ثنائية طويلة الأجل.

بق�ضر  مكتبه  يف  ا�ضتقبال  لدى  ذلك  جاء 

عام  مدير  ال�ضويدي،  �ضيف  حممد  الق�ضيبية 

فا�ضل  وخليل  للتنمية،  اأبوظبي  �ضندوق 

املن�ضوري، مدير عام مكتب اأبوظبي لل�ضادرات 

بالإنابة، وذلك مبنا�ضبة زيارتهما والوفد املرافق 

اتفاقيتي  على  للتوقيع  البحرين  مملكة  اإىل 

املرتبطة  املياه  نقل  �ضبكات  تطوير  م�ضروع 

باملرحلة الثانية من حمطة الدور.

الأخوية  بالعالقات  نوه  اللقاء،  وخالل 

والتاريخية الرا�ضخة واملتميزة التي جتمع بني 

مملكة البحرين واإمارة اأبوظبي بدولة الإمارات 

امل�ضرتك  واحلر�س  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية 

على البناء على ما حتقق من م�ضتويات متقدمة 

بينهما  فيما  والتن�ضيق  والتكامل  التعاون  من 

وتطلعات  لروؤى  حتقيًقا  املجالت  مبختلف 

املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 

املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان، 

حفظهما اهلل ورعاهما.

اأبوظبي  ل�ضندوق  تقديره  عن  اأعرب  كما 

على  لل�ضادرات  اأبوظبي  ومكتب  للتنمية 

ومتويل  دعم  يف  املوؤ�ض�ضتني  كلتا  اإ�ضهامات 

التنمية  تعزيز  اإىل  الرامية  امل�ضاريع  خمتلف 

البحرين،  مملكة  يف  والجتماعية  القت�ضادية 

خمتلف  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  وخدمة 

دول العامل ب�ضكل عام.

ال�ضويدي،  �ضيف  حممد  اأعرب  جانبه،  من 

عن  للتنمية،  اأبوظبي  �ضندوق  عام  مدير 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  لنائب  وتقديره  �ضكره 

التحتية على حفاوة ال�ضتقبال،  البنية  ووزير 

التعاون  مبوا�ضلة  ال�ضندوق  التزام  موؤكًدا 

م�ضارات  خمتلف  لدعم  البحرين  مملكة  مع 

خالل  من  ال�ضاملة  التنموية  العملية  واأوجه 

التي  التحتية  البنى  وم�ضاريع  الربامج  متويل 

على  وت�ضاعد  املواطنني،  احتياجات  تالم�س 

حتقيق الزدهار و�ضمان امل�ضاركة يف القت�ضاد 

العاملي.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئان الرئي�س الفرن�صي بذكرى اليوم الوطني

امللك املعظم يهنئ خادم احلرمني 

بعيد الأ�صحى املبارك وجناح مو�صم احلج

وزير الداخلية يبحث جمالت 

التعاون والتن�صيق مع وزير اخلارجية

وزير �صوؤون الدفاع يرتاأ�س ختام اجتماع 

اللجنة البحرينية الربيطانية الع�صكرية 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بعث 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل ورعاه،  املعظم حفظه 

رئي�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فخامة 

مبنا�ضبة  ال�ضديقة،  الفرن�ضية  اجلمهورية 

ذكرى اليوم الوطني لبالده، اأعرب جاللته 

لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها 

ول�ضعب  وال�ضعادة  ال�ضحة  مبوفور 

من  باملزيد  ال�ضديق  الفرن�ضية  اجلمهورية 

التقدم والزدهار.

واأ�ضاد جاللته رعاه اهلل بعمق العالقات 

البلدين  بني  تربط  التي  الوطيدة  الثنائية 

وال�ضعبني ال�ضديقني وما ت�ضهده من تطور 

ومنو.

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل 

رئي�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فخامة 

مبنا�ضبة  ال�ضديقة،  الفرن�ضية  اجلمهورية 

�ضموه  اأعرب  لبالده،  الوطني  اليوم  ذكرى 

فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته لفخامته 

ول�ضعب  وال�ضعادة  ال�ضحة  مبوفور 

من  باملزيد  ال�ضديق  الفرن�ضية  اجلمهورية 

يربط  مبا  �ضموه  م�ضيًدا  والتقدم،  النماء 

عالقات  من  ال�ضديقني  وال�ضعبني  البلدين 

خمتلف  يف  التطور  يف  م�ضتمرة  ثنائية 

املجالت.

ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بعث  كما 

تهنئة  برقية  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

وزراء  رئي�ضة  بورن  اإليزابيث  اإىل  مماثلة 

اجلمهورية الفرن�ضية ال�ضديقة.

جرى ات�ضال هاتفي يوم اأم�س بني ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم 

العربية  اململكة  عاهل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 

هناأ  حيث  اهلل،  حفظه  ال�ضقيقة  ال�ضعودية 

بعيد  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  خالله  جاللته 

الأ�ضحى املبارك، وجناح مو�ضم حج هذا العام.

ال�ضريفني،  احلرمني  خادم  اأعرب  وقد 

م�ضاعره  على  املعظم  امللك  جلاللة  �ضكره  عن 

من  يتقبل  اأن  اهلل  �ضائالً  الأخوية،  وتهنئته 

احلجاج حجهم، ومن اجلميع �ضالح الأعمال.

ا�ضتقبل الفريق اأول ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، اأم�س الأربعاء، 

الدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين وزير اخلارجية.

ومت خالل اللقاء، بحث جمالت التعاون والتن�ضيق، بالإ�ضافة اإىل عدد من املو�ضوعات 

وال�ضبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون وتطوير اآليات العمل امل�ضرتك.

اللجنة  اجتماع  اأعمال  اختتمت 

البحرينية الربيطانية الع�ضكرية امل�ضرتكة 

»27«، حيث تراأ�س الفريق الركن عبداهلل بن 

الوفد  الدفاع  �ضوؤون  وزير  النعيمي  ح�ضن 

البحريني، والذي عقد يف اململكة املتحدة.

من  عدًدا  اجلانبان  تناول  وقد   

اأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�ضوعات 

اللجنة والتي تاأتي يف مقدمتها اأ�ض�س تدعيم 

التعاون الع�ضكري بني البلدين ال�ضديقني، 

تطور  من  العالقات  اإليه  و�ضلت  وما 

اإىل بحث ومناق�ضة عدد من  اإ�ضافة  ومناء، 

امل�ضروعات الع�ضكرية امل�ضرتكة، مبا ي�ضهم 

والتعاون  التن�ضيق  اأطر  وتعزيز  دعم  يف 

امل�ضرتك القائم بني البلدين ال�ضديقني.

الرئي�س الفرن�سي

خادم احلرمني ال�سريفني

رئي�س دولة الإمارات امللك املعظم
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حمكمة  ب�أن  اإبراهيم  خليل  املح�مي  �صّرح 

ك�نت  بعدم�  موّكله  بّراأت  العلي�  اال�صتئن�ف 

ب�صجنه ملدة ع�صر  االأوىل ق�صت  الدرجة  حمكمة 

�صنوات وتغرميه 5 اآالف دين�ر عن تهمة االجت�ر 

ب�لب�صر والتك�صب من الدع�رة وحجز احلرية. 

وق�ل اإبراهيم اإن املحكمة ذكرت يف حيثي�ت 

حكمه� ب�أن املتهم الث�ين »الذي مت ترباأته« لي�س 

له عالقة ب�لواقعة بذلك وحيث اإنه من املقرر اأنه 

يكفي اأن تت�صكك املحكمة يف �صحة اإ�صن�د االته�م 

االأمر  اإن  اإذ  ب�لرباءة،  تق�صي  لكي  للمتهم  امل�صند 

يف هذا ال�ص�أن يرجع اإىل وجدان املحكمة م� دام 

وب�صرية  ب�صر  عن  وظروفه�  ب�لدعوى  اأح�طت 

واأق�مت ق�ص�ءه� على اأ�صب�ب حتمله. 

ا�صتعر�صت وق�ئع  اأن  بعد  املحكمة  وت�بعت 

واأدلة  بظروفه�  واأح�طت  ومالب�ص�ته�  الدعوى 

اأن  ترى  ف�إنه�  عن��صره�  و�ص�ئر  فيه�  االته�م 

من  ظالل  به  حتيط  املتهم  اإىل  امل�صند  االته�م 

ال�صكوك والريبة واأن للواقعة �صورة اأخرى غري 

تلك التي ج�ءت بتحري�ت ال�صرطة، اإذ اإن جمرى 

التحري�ت قد اأحجم عن ذكره� الإ�صب�غ ال�صرعية 

عليه� واآية ذلك اأن الني�بة الع�مة قد اأ�صبغت على 

االأول يتعلق ب�الجت�ر ب�ملجني  الواقعة و�صفني 

عن  وجتنيده�  واإيوائه�  بنقله�  ق�م�  ب�أن  عليه� 

اإ�ص�ءة  بغر�س  م�صروعة  غري  و�ص�ئل  طريق 

مت  ب�أن  وذلك  الدع�رة،  مم�ر�صة  يف  ا�صتغالله� 

البحرين  اإىل مملكة  ت�يالند  نقله� من جمهورية 

واإجب�ره�  والتهديد  االإكراه  طريق  عن  واإيوائه� 

على دفع مبلغ وقدره 1٨5٠ دين�ًرا بحرينًي�، مل� 

ك�ن من املقرر اأنه يق�صد ب�لعمل الق�صري )العمل 

�صخ�س  على  اإجب�ري  عمل  فر�س  احلر(  غري 

هذا  يتطوع  ومل  التخويف  اأو  التهديد  حتت  م� 

ال�صخ�س ب�أدائه مبح�س اختي�ره وي�صمل جميع 

مثل  له�  الت�بعة  واالأنظمة  العبودية  اأ�صك�ل 

اأجر ومع�صكرات  الديون والعمل دون  )عبودية 

العمل الق�صري والعبودية واملم�ر�ص�ت ال�صبيهة 

ب�لعبودية(. 

واأف�دت املحكمة اأن الث�بت من اأقوال املجني 

للعمل  وتهديده�  بجلبه�  ق�م  من  اأن  عليه� 

ب�لدع�رة هي املتهمة االأوىل واأن املتهم الث�ين ق�م 

يف اأحد املرات تو�صيله� اإىل اأحد الزب�ئن اأي اأنه 

مل يقم ب�إرغ�مه� على العمل يف الدع�رة ومل يقم 

اأنه�  على  عالوة  ذلك،  على  واإكراهه�  بتهديده� 

مل ت�صهد عليه بذلك بل �صه�دته� قد ان�صّبت على 

املتهمة االأوىل ومن ثم ف�إن املتهم مل يفر�س عليه� 

عمالً اإجب�رًي� ومل يهّدده� اأو يخّوفه� للقي�م به. 

االجت�ر  واقعتي  اأن  اإىل  املحكمة  واأ�ص�رت 

الدع�رة  مم�ر�صة  على  وحمله�  ب�الأ�صخ��س 

وحتري�صه� على ذلك وتك�ّصبه من ذلك املرتبطني 

انتفت  قد  التجزئة  يقبل  ال  ارتب�ًط�  ببع�صهم 

اأرك�نهم يف حق املتهم وال ين�ل من ذلك م� ج�ء 

بتحري�ت ال�صرطة واأقوال جمربه� الأنه� ال تعد اإال 

جمرد قرينة وروؤى ملجربه� ال ت�صبو اإىل مرتبة 

الدليل لالعتم�د عليه� ب�صكل ك�مل يف اإدانة املتهم 

� مل يوجد اأي دليل اآخر قبله.  اآية ذلك اأي�صً

الث�ين  املتهم  ت�أجري  اأن  املحكمة  واأو�صحت 

لل�صقة ال ُيعد �صنًدا على ذلك، ومن ثم ف�ملحكمة 

تطمئن اإىل رواية املتهم والتي ج�ءت مت�صقة مع 

بتحقيق�ت  عليه�  املجني  به  �صهدت  مم�  الكثري 

الني�بة الع�مة واأقوال املتهمة االأوىل ب�ص�أنه ف�إذا 

م� اأ�صفن� اإىل م� تقّدم اعت�ص�م املتهم ب�الإنك�ر منذ 

ف�إن  املح�كمة  جل�ص�ت  وحتى  التحقيق�ت  فجر 

املحكمة ترى اأن دليل االته�م قد ج�ء ق��صًرا عن 

ومع�قبته  به  املتهم  ملوؤاخذة  الكف�ية  حد  بلوغ 

جري�ن  اإىل  اطمئن�نه�  عدم  عن  ف�صالً  مبقت�ص�ه 

التحري�ت  قّدمته�  التي  ال�صورة  على  الواقعة 

ردده  فيم�  ال�صك  وجدانه�  وي�ص�ور  و�ص�هده� 

ت�أييًدا ملزاعمه�. 

لهذه  وزًن�  ُتقيم  ال  اأنه�  اإىل  املحكمة  ولفت 

ال�صورة وال تعّول عليه�  الرواية وترف�س هذه 

اأوىل  لكونه  به  وت�أخذ  املتهم  دف�ع  وترّجح 

ب�العتب�ر عم� عداه مل� ك�ن ذلك وك�ن الدليل الق�ئم 

التحري�ت  عم�دة  والذي  املتهم  قبل  االأوراق  يف 

ال�صك مب�  اأح�ط به  ال�ص�هد جمربه� قد  و�صه�دة 

املحكمة على  اإليه  ال ينه�س معه كدليل تطمئن 

املتهم مم� يتعنّي  االته�م وثبوته يف حق  �صحة 

االإجراءات  ق�نون  من   ٢55 ب�مل�دة  عمالً  معه 

اجلن�ئية الق�ص�ء برباءة املتهم مم� اأ�صند اإليه.

املحامي خليل اإبراهيم

بعدما حكمت حمكمة الدرجة الأوىل ب�سجنه 10 �سنوات 

براءة ثالثيني من تهمة الجتار بالب�سر والتك�ّسب من الدعارة

ال�سجن 10 �سنوات ملتهم يف واقعة اجتار بالأ�سخا�ص

املحكمة ق�ست بحب�سه �سنة كاملة

لعب خليجي م�سهور يرف�ص تفتي�سه يف »اجلمارك« وي�سرب �سرطيني
اأن  اأحمد  ال�صيد  زاهدة  املح�مية  �صرحت 

بحب�س  ق�صت  االأوىل  اجلن�ئية  الكربى  املحكمة 

بعد  م�صهور«  خليجي  قدم  كرة  »العب  موكله� 

�صربه �صرطيني و�صبهم� واإه�نتهم�.

به�  �صهد  ح�صبم�  الواقعة  تف��صيل  وتعود 

اأثن�ء  الواقعة يف  ب�أنه بيوم  االأول  املجني عليه 

تلقى  نوبة،  م�صوؤول  عمله  واجب  على  ك�ن  م� 

اإبالغه  ومت  العملي�ت  غرفة  من  ه�تفًي�  ات�ص�الً 

وموظفي  م�ص�فرين  بني  تف�هم  �صوء  بوجود 

اإىل  اجلم�رك يف �ص�حة اجلم�رك، وعليه توجه 

املوقع، وقرر له موظفو اجلم�رك ب�أن مت اإدخ�ل 

املتهم للمكتب، وبدخوله اإىل املكتب �ص�هد املتهم 

غري  بح�لة  وك�ن  املق�عد  اأحد  يف  ج�ل�س  وهو 

طبيعية.

االأخري  له  قرر  حدث  عم�  �صقيقه  وب�صوؤال 

ق�م  وعليه  تفتي�صه  يتم  اأن  راف�س  املتهم  ب�أن 

يتم  ب�أن  �صقيقه  مب�ص�عدة  اإقن�عه  مبح�ولة 

تفتي�صه اإال اأن املتهم رف�س ذلك وق�م ب�ل�صراخ 

ب�لوقوف وم�صكه  ق�م  ثم  عليهم، ومن  والتلفظ 

من �صدره بقوة، وعليه ق�م ب�إرج�عه للجلو�س 

على املقعد، وحينه� ا�صتمر املتهم بتكرار التلفظ 

وعليه  بتهدئته،  يقوم  �صقيقه  ك�ن  بينم�  عليه 

االأ�صف�د  اأجل  من  عريف  بن�ئب  ب�الت�ص�ل  ق�م 

احلديدية، وعليه ح�صر االأخري مع االأ�صف�د.

يف  ا�صتمر  املتهم  ب�أن  عليه  املجني  وت�بع 

التلفظ عليهم�، كم� ك�ن يقوم  ال�صراخ وتكرار 

اال�صف�د  و�صع  ومبح�ولة  عليهم�،  ب�لب�صق 

م�نًع�  عليهم�  ب�لتهجم  ق�م  بيديه  احلديدية 

تلقى  اإنه  اإذ  بيديه،  احلديدية  االأ�صف�د  و�صع 

 � ر�صو�صً له  �صبب  م�  ع�صوائية  �صرب�ت  عدة 

االأ�صف�د  بو�صع  متكن�  اأن  حتى  يديه  يف 

اإىل  احلديدية وال�صيطرة عليه وتفتي�صه ونقله 

اإذ ا�صتمر يف ال�صراخ والتلفظ  االإدارة االأمنية، 

اإىل  وبو�صولهم�  ال�صب،  األف�ظ  بذات  عليهم� 

براأ�صه  بنطحة  املتهم  ق�م  واإنزاله  املديرية 

والتلفظ  وال�صراخ  بقوة  مرتني  راأ�صه  بوا�صطة 

وحينه�  الداخل،  اإىل  ب�إدخ�له  وق�م�  عليهم�، 

ن�ئب  املجني عليه  راأ�س  بنطح  اأخرى  ق�م مرة 

بقوة. عريف 

تاأييد حب�ص �سقيقني �سرقا حقيبة طبيبة من ال�سلمانية

العلي�  اال�صتئن�ف  حمكمة  اأّيدت 

بواقعة  �صنوات   3 ملدة  �صقيقني  �صجن 

�صحوب�ت  واإجراء  طبيبة  �صرقة حمفظة 

م�لية ف�قت 15 دين�ًرا.

اأن  اإىل  الق�صية  تف��صيل  وتعود 

يف  ب�أنه�،  ببالغ  تقدمت  عليه�  املجني 

اأثن�ء م� ك�نت على الواجب وتعمل طبيبة 

يف املخترب مبجمع ال�صلم�نية، ويف اأثن�ء 

و�صعت  املخترب،  يف  مبكتبه�  ك�نت  م� 

بعده�  وتوجهت  املخترب  داخل  حقيبته� 

دقيقة،  و45  �ص�عة  ملدة  اجتم�ع  اإىل 

وعند عودته� اكت�صفت اأن جمهوالً �صرق 

دين�ًرا   ٢5 على  التي حتتوي  حمفظته� 

ورخ�صة  اآيل  �صراف  بط�قة  من  واأكرث 

اإليه�  تعود  �صخ�صية  وبط�ق�ت  �صي�قة 

اأمه� و�صقيقه�. ومن خالل مراجعة  واإىل 

الك�مريات االأمنية ات�صح اأن 3 اأ�صخ��س 

�صحوب�ت  واأجروا  ب�ل�صرقة  ق�موا  من 

من اإحدى البط�ق�ت مببلغ 6 دن�نري يف 

بـ9  اآخر  مبلغ  �صحب  مت  كم�  �صيدلية، 

املح�ولة  متت  كم�  فل�ًص�،   375 دن�نري 

ل�صحوب�ت اأخرى اإال اأنه مت اإدخ�ل الرقم 

مت  ال�صرطة  وبتحري�ت  �صحيح.  غري 

اإذ  �صقيق�ن،  وهم�  للمتهمني،  التو�صل 

بينم�  �صنة،   4٠ العمر  من  االأول  يبلغ 

يبلغ عمر املتهم الث�ين 35 �صنة.

املتهمني  اإىل  الع�مة  الني�بة  ف�أ�صندت 

اأنهم� يف ٢ �صبتمرب ٢٠٢1؛ املتهم االأول 

االإلكرتوين  التوقيع  ا�صتعم�ل  يف  �صرع 

الرقم  وهو  عليه�  ب�ملجني  اخل��س 

االآيل،  ال�صراف  ببط�قة  اخل��س  ال�صري 

وك�ن ذلك بغر�س احتي�يل، وقد خ�ب اأثر 

وهو  اإرادته  عن  خ�رج  ل�صبب  اجلرمية 

اأنه  كم�  ال�صري،  ب�لرقم  معرفته  عدم 

تو�صل من دون م�صوغ ق�نوين لال�صتيالء 

على املبلغ النقدي اململوك للمجني عليه� 

ومتكن  �صحيحة،  غري  �صفة  اتخ�ذ  بعد 

املبلغ  على  اال�صتيالء  من  الطريقة  بتلك 

النقدي.

اأنه  الث�ين  املتهم  اإىل  وجهت  كم� 

مع  وامل�ص�عدة  االتف�ق  بطريقي  ا�صرتك 

ا�صتعم�ل  يف  ب�ل�صروع  االأول  املتهم 

ب�ملجني  اخل��س  االإلكرتوين  التوقيع 

اخل��س  ال�صري  الرقم  وهو  عليه� 

ببط�قة ال�صراف االآيل وك�ن ذلك بغر�س 

اأثر  احتي�يل، بعدم� اتفق معه وقد خ�ب 

وهو  اإرادته  عن  خ�رج  ل�صبب  اجلرمية 

عدم معرفته ب�لرقم ال�صري، كم� ا�صرتك 

املتهم  مع  وامل�ص�عدة  االتف�ق  بطريقي 

االأول ب�أن تو�صل من دون م�صوغ ق�نوين 

اإىل اال�صتيالء على املبلغ النقدي اململوك 

غري  �صفة  اتخ�ذ  بعد  عليه�  للمجني 

التوقيع  ا�صتخدام  خالل  من  �صحيحة 

ب�أن  عليه�،  ب�ملجني  اخل��س  االإلكرتوين 

مل�صروقة،  البط�قة  و�صلمه  معه  اتفق 

من  الطريقة  بتلك  االأول  املتهم  فتمكن 

فتمت  النقدي  املبلغ  على  اال�صتيالء 

وتلك  االتف�ق  ذلك  على  بن�ًء  اجلرمية 

اململوكة  املنقوالت  و�صرقة  امل�ص�عدة، 

ب�ملجني عليه�.

بعد تخّلفه عن �سداد م�ستحقات 20 �سهًرا للبلدية

اإلزام مطعم م�سهور على واجهة بحرية ب�سداد 54 األف دينار

األزمت املحكمة االإدارية الكربى اأحد املط�عم 

ال�صهرية ب�صداد 54 األف دين�ر لبلدية الع��صمة 

اإذ  �صهًرا،   ٢٠ عن  امل�صتحقة  البلدي�ت  ر�صوم 

عليه  امل�صتحق  �صداد  عن  املطعم  �ص�حب  امتنع 

طوال تلك الفرتة رغم اإبالغه من قبل البلدية. 

وك�نت البلدية تقدمت بدعوى طلبت املدعي 

البلدية املرت�صدة يف  الر�صوم  عليه ب�صداد قيمة 

ذمته مب� يق�رب من 54 األف دين�ر، اإذ ا�صت�أجر 

ن�ص�طه  ملزاولة  بحرية  واجهة  على  العق�ر 

التج�ري كمطعم، وقد امتنع عن الوف�ء ب�لر�صوم 

مم�  �صهًرا   ٢٠ ملدة  �صهرًي�  املفرو�صة  البلدية 

اإ�صع�ر  ورغم  به  املط�لب  املبلغ  ذمته  تر�صد يف 

املدعى عليه حلثه على �صداد الر�صوم امل�صتحقة 

عليه�، اإال اأنه مل يحرك �ص�كًن�.

وذكرت املحكمة يف حيثي�ت حكمه� اأن موؤدى 

امل�دتني )35 و36( من املر�صوم بق�نون رقم 35 

من  اأن  البلدي�ت  ق�نون  ب�إ�صدار   ٢٠٠1 ل�صنة 

التي  »الر�صوم«  للبلدية؛  امل�لية  املوارد  �صمن 

واخلدم�ت  ب�ملرافق  االنـتـف�ع  مق�بل  حت�صله� 

االإ�صراف عليه� مبقت�صى  اأو  اإدارته�  تتوىل  التي 

اأحك�م هذا الق�نون اأو اأي نظ�م ي�صدر ا�صتــن�ًدا 

ا�صتيف�ء  على  ين�س  اآخر  ق�نون  اأي  اإىل  اأو  اإليه 

ر�صوم للبلدية.

وت�بعت املحكمة اأن مف�د امل�دتني )47 و54( 

امل�ص�ر  البلدي�ت،  لق�نون  التنفيذية  الالئحة  من 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  بقرار  وال�ص�درة  اإليه، 

البلدية  الر�صوم  اأن   ٢٠٠٢ ل�صنة   16 رقم 

املوؤجرة  املواقع  جميع  على  امل�صتحقة  ال�صهرية 

 %1٠ بواقع  تكون  البلدي  للر�صم  اخل��صعة 

التي  احلقيقية  ال�صهرية  االإيج�رية  القيمة  من 

تعتمده� البلدية للموقع املوؤجر، اأًي� ك�نت طبيعة 

االإيج�ر  مدة  ك�نت  واأًي�  املوقع  ذلك  الن�ص�ط يف 

املحددة له.

تدليالً  املدعية  قدمت  اإذ  اأنه  املحكمة  وبّينت 

الر�صوم  بقيمة  عليه  املدعى  ذمة  ان�صغ�ل  على 

ف�تورة  من  ن�صخة  من  عليه�،  امل�صتحقة  البلدية 

بي�ن  به  مدّون  تف�صيلي  وك�صف  وامل�ء  الكهرب�ء 

املوقع املنتفع به من قبل املدعي وقيمة الر�صوم 

البلدية امل�صتحقة �صهرًي�، واإجم�يل قيمة الر�صوم 

�صهًرا   ٢٠ بواقع  املط�لبة  فرتة  خالل  املت�أخرة 

وهي  دن�نري،   536٠3 وقدره  مبلغ  ب�إجم�يل 

مببلغ  عليه  املدعى  ذمة  ان�صغ�ل  على  قرينة 

ومل  يح�صر  مل  االأخري  اأن  واأ�ص�فت  املط�لبة، 

منه�،  ين�ل  دف�ع  اأو  دفع  بثمة  الدعوى  يدفع 

الر�صوم  ملق�بل  �صداده  من  االأوراق  وخلت 

طلب�ت  معه  تكون  ثم  فمن  الدعوى،  مو�صوع 

فلهذه  الق�نون،  �صحيح  وافقت  قد  املدعية 

عليه  املدعى  ب�إلزام  املحكمة  حكمت  االأ�صب�ب 

 536٠3 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  ب�أن 

البلدية،  ر�صوم  مت�أخرات  مق�بل  دن�نري 

وامل�صروف�ت. ب�لر�صوم  واألزمته 

االجت�ر  ني�بة  رئي�س  �صرح 

ب�الأ�صخ��س اأن املحكمة الكربى اجلن�ئية 

واقعة  يف  حكمه�  اأ�صدرت  قد  االأوىل 

دون  اأنثى  ومواقعة  ب�الأ�صخ��س  اجت�ر 

االأول  املتهم  مبع�قبة  ق�صت  اإذ  ر�ص�ه�، 

وتغرميه  �صنوات  ع�صر  ملدة  ب�ل�صجن 

من  اإليه  اأ�صند  عم�  دين�ر   ٢٠٠٠ مبلغ 

والث�لث  الث�ين  املتهمني  ومبع�قبة  تهم، 

ثالث  ملدة  ب�حلب�س  واخل�م�س  والرابع 

�صنوات.

قي�م  اإىل  الواقعة  تف��صيل   وتعود 

عليه�  ب�ملجني  ب�الجت�ر  االأول  املتهم 

ق�م  كم�  ر�ص�ه�،  دون  ومواقعته� 

ب�إجب�ره� على مم�ر�صة الدع�رة مع عدة 

فم�ر�صت  تهديده�،  طريق  عن  اأ�صخ��س 

م�لية  مب�لغ  مق�بل  عنه�  رغًم�  الدع�رة 

ق�م  كم�  االأول،  املتهم  عليه�  يتح�صل 

اخل�م�س  وحتى  الث�ين  من  املتهمون 

حتى  االأول  املتهم  من  بطلب  مبواقعته� 

ي�صتلم منهم املب�لغ امل�لية.

 واأ�ص�ر رئي�س الني�بة اإىل اأن الني�بة 

ا�صتمعت  اإذ  التحقيق�ت،  ب��صرت  قد 

وعر�صته�  عليه�  املجني  اأقوال  اإىل 

على  وكذلك  ال�صرعي،  الطب  على 

الع�مة،  ب�لني�بة  االجتم�عية  الب�حثة 

املتورطني  املتهمني  جميع  وا�صتجوبت 

احتي�طًي�  بحب�صهم  واأمرت  ب�لواقعة، 

اإجراء  وطلبت  التحقيق،  ذمة  على 

التحري�ت املكثفة للواقعة وا�صتمعت اإىل 

املتهمني  ب�إح�لة  واأمرت  الواقعة،  �صهود 

حمبو�صني اإىل املح�كمة اجلن�ئية، ف�صدر 

بحقهم احلكم املتقدم.

»اإدارة مكافحة املخدرات«: 

القب�ص على 4 اآ�سيويني بحوزتهم مواد خمدرة
اإدارة  ب�أن  اجلن�ئية  واالأدلة  للمب�حث  الع�مة  االإدارة  اأف�دت 

ومك�فحة  النظ�م  حلفظ  �صعيه�  اإط�ر  يف  املخدرات،  مك�فحة 

اجلرمية، متكنت من القب�س على 4 اآ�صيويني ترتاوح اأعم�رهم م� 

بني 36 و64 ع�ًم�، بحوزتهم كمية من املواد املخدرة تقدر قيمته� 

بـ6٠٠٠ دين�ر.

والتحري  البحث  عملي�ت  مب��صرة  مت  اأنه  االإدارة  واأو�صحت 

اأ�صفرت عن حتديد هوية  اإذ  ال�ص�أن،  فور ورود معلوم�ت يف هذا 

املذكورين والقب�س عليهم، وحتريز امل�صبوط�ت.

واأ�ص�رت االإدارة الع�مة للمب�حث واالأدلة اجلن�ئية اإىل اأنه مت 

اتخ�ذ االإجراءات الق�نونية الالزمة، واإح�لة الق�صية للني�بة الع�مة.

زاهدة ال�سيد اأحمد

»الداخلية«: القب�ص على امراأة عربية لن�سرها 

مقطع فيديو ت�سّمن األفاًظا خاد�سة للحياء

الداخلية: وفاة اآ�سيوي غرًقا بعد �سقوط 

�سيارته يف البحر مبنطقة �سرتة

اأعلنت اإدارة مك�فحة اجلرائم االإلكرتونية بوزارة الداخلية اأنه� األقت القب�س على 

امراأة )43 ع�ًم�( من جن�صية عربية، لقي�مه� بن�صر مقطع فيديو عرب ح�ص�به� يف اأحدى 

و�ص�ئل التوا�صل االجتم�عي ت�صّمن األف�ًظ� واإمي�ءات خ�د�صة للحي�ء، وج�ٍر ا�صتكم�ل 

االإجراءات الق�نونية متهًدا الإح�لته� اإىل الني�بة الع�مة.

اأعلنت وزارة الداخلية، عرب ح�ص�به� على »تويرت«، وف�ة اآ�صيوي )4٢ ع�ًم�( غرًق� 

واجله�ت  �صرتة،  ال�صواحل مبنطقة  اأحد  من  ب�لقرب  البحر  يف  �صي�رته  �صقوط  بعد 

املخت�صة تب��صر اإجراءاته� يف املوقع.

�سرطة العا�سمة: اتخاذ الإجراءات القانونية 

حيال واقعة م�ساجرة مبنطقة املنامة

اأف�دت  االجتم�عي،  التوا�صل  مواقع  بع�س  تداولته  م�صور  مقطع  على  تعقيًب� 

�صرطة الع��صمة ب�أنه ج�ٍر اتخ�ذ االإجراءات الق�نونية حي�ل واقعة م�ص�جرة مبنطقة 

املن�مة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12150/pdf/INAF_20220714004412478.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
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https://www.alayam.com/alayam/local/969852/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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ال�شيد ها�شم حممد جالل العلوي زينب �شاكر عي�شى اخلباز

مدر�شة اجلابرية الثانوية ال�شناعية مدر�شة زينب الإعدادية للبنات

95٫3 98٫9

فاطمة اأحمد عبدالرحمن تتخرج من جامعة ديبول بامتياز

�شهادة  على  وح�شلت  ديبول  جامعة  من  عبدالرحمن  اأحمد  فاطمة  تخرجت 

كما  والديها،  راأ�شهم  وعلى  عائلتها  اإىل  تخرجها  فاطمة  واأهدت  بامتياز،  املاج�شتري 

تقدمت بال�شكر اإىل الإدارة التنفيذية يف بنك البحرين والكويت.

النائب ال�شلوم ورئي�س جمل�س اإدارة النادي الأهلي خالد كانو يوقعان اتفاقية تعاون..

انطالق املع�شكر ال�شيفي لأطفال »خام�شة العا�شمة« 24 يوليو 

رئي�س  كانو  اإبراهيم  وخالد  ال�شلوم  �شباح  اأحمد  النائب  وقع 

يف  موؤخًرا  م�شرتك  تعاون  اتفاقية  الأهلي  بالنادي  الإدارة  جمل�س 

مقر النادي الأهلي.

ومبوجب هذه التفاقية، �شوف يحت�شن النادي الأهلي مع�شكًرا 

على  الإ�شراف  النادي  يتوىل  العا�شمة«  »خام�شة  لأطفال  �شيفًيا 

الربنامج من قبل كوادر النادي والذي �شيتم البدء فيه بتاريخ 24 

يوليو اجلاري ولغاية 28 اأغ�شط�س.

وت�شمل الربامج والفعاليات، تعليم ال�شباحة وكرة القدم وكرة 

والعاب  اللكرتونية  والألعاب  ترفيهية  رحالت  وتنظيم  الطائرة 

الذكاء والتايكوندو، والتي �شيتم تنظيمها للفئة العمرية من 6 اإىل 

12 عاًما.

من  تاأتي  الفعاليات  هذه  تنظيم  اأن  ال�شلوم  اأحمد  النائب  واأكد 

منطلق ال�شراكة املجتمعية لحت�شان الأطفال والنا�شئة خالل اإجازة 

العطلة ال�شيفية، وتقدمي برامج هادفة لهم مبا ميكنهم من ا�شتغالل 

الوقت يف ممار�شة الهوايات التي يرغبون بها وتنوعها طيلة فرتة 

الربنامج ال�شيفي املعد لهم. جانب من توقيع االتفاقية

اأم بحرينية تربح اجلائزة ربع ال�شنوية الكربى 

حل�شاب »ثمار« بقيمة 100 األف دينار بحريني

والتي  »ثمار«،  الكربى حل�شاب  ال�شنوية  ربع  باجلائزة  اأحمد عبداهلل  فريدة  فازت 

تبلغ قيمتها 100 األف دينار بحريني.

عمالئه  لت�شجيع  اجلوائز  على  القائم  »ثمار«  ح�شاب  اأطلق  قد  الإثمار  بنك  وكان   

على الدخار، حيث مت ت�شميمه من اأجل م�شاعدة العمالء على الدخار باأ�شلوب يت�شم 

بامل�شوؤولية عرب تقدمي جوائز نقدّية.

اآيات  باأ�شمى  اأتوجه  اأن  »اأود  عبداهلل:  اأحمد  فريدة  ال�شيدة  قالت  املنا�شبة  وبهذه   

القّيمة، والتي ُتعد  اإىل بنك الإثمار والقائمني عليه على هذه اجلائزة  ال�شكر والعرفان 

هبة عظيمة من املوىل عز وجل اأر�شلها اإلينا يف الوقت املنا�شب، لذا فاإنني وجميع اأفراد 

اأ�شرتي ل ي�شعنا �شوى اأن نتوجه بعظيم المتنان للبنك، كما نحمد اهلل كثرًيا على هذه 

النعمة الكربى«.

وعقب احل�شول على موافقة اجلهات التنظيمّية، �شيتم نقل ح�شاب »ثمار«، بالإ�شافة 

اإىل جميع الأعمال امل�شرفّية املتعلقة بالعمالء من الأفراد، اإىل بنك ال�شالم. ومن املتوقع 

النتهاء من اإجراءات نقل العمليات يف العام 2022، علًما باأنه لن يكون هناك اأي تاأثري 

فوري على منتجات بنك الإثمار اأو خدماته.

مبادرة »ابت�شامة« تعايد على اأبطالها ال�شغار بال�شلمانية
مبادرة  متطوعو  قام 

»ابت�شامة« واملعنية بتقدمي الدعم 

لالأطفال  والجتماعي  النف�شي 

واأهاليهم  ال�شرطان  مر�شى 

امل�شتقبل  جلمعية  التابعة 

ال�شبابية، بزيارة الأطفال الأبطال 

وحدة  يف  ال�شرطان  مر�شى 

عبداهلل كانو مب�شت�شفى ال�شلمانية 

حيث  الأ�شحى،  عيد  مبنا�شبة 

نظموا برناجًما احتفالًيا وترفيهًيا 

العيادي  توزيع  ت�شمن  لالأطفال 

والهدايا عليهم.

�شباح  اجلمعية  رئي�س  وقال 

هذه  اإن  الزياين  عبدالرحمن 

حر�س  اإطار  يف  تاأتي  الزيارة 

ا�شتثمار  على  »ابت�شامة«  مبادرة 

رفع  يف  الأ�شحى  عيد  منا�شبة 

معنويات الأطفال املر�شى واإدخال 

قلوبهم،  اإىل  وال�شرور  البهجة 

مر�شهم  لظروف  ال�شماح  وعدم 

ال�شعبة التي جتربهم على املكوث 

من  اأن حترمهم  من  امل�شت�شفى  يف 

فرحة العيد التي يحتفل بها جميع 

الأطفال.

اأن  اإىل  ا  اأي�شً الزياين  ولفت 

برنامج  ا �شمن  اأي�شً تاأتي  الزيارة 

ينفذها  التي  املتوا�شلة  الزيارات 

»ابت�شامة«  مبادرة  متطوعو 

مب�شت�شفى  كانو  عبداهلل  لوحدة 

يف  تكت�شب  والتي  ال�شلمانية، 

اإذ  ا،  خا�شً طابًعا  الأعياد  فرتة 

املزيد من  املبادرة من ح�شد  ُتكِّن 

بجميع  البحريني  املجتمع  دعم 

موؤ�ش�شاته واأفراده لق�شية الأطفال 

على  والتاأكيد  ال�شرطان،  مر�شى 

يف  لهم  النف�شي  الدعم  اأهمية 

والت�شايف  العالج  مرحلة  اجتياز 

باإذن اهلل.

جمعية اإ�شكان جدحف�س اخلريية

 تنظم م�شرحية »خروف العيد«

فعالية  اخلريية،  جدحف�س  اإ�شكان  جمعية  مع  بالتعاون   ،»iso media« اأقامت 

الأطفال بعنوان »خروف العيد«، وذلك ب�شالة اخلري يف قرية عايل.

ختام م�شابقات جامعة العلوم

 التطبيقية لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة

اختتمت يف جامعة العلوم التطبيقية فعاليات 

واخلا�شة  احلكومية  املدار�س  طلبة  م�شابقات 

التي نظمتها اجلامعة بهدف تكني طلبة املدار�س 

على  وم�شاعدتهم  واإبداعاتهم  قدراتهم  اإطالق  من 

اختيار التخ�ش�س اجلامعي املنا�شب.

 12 من  طالًبا   42 امل�شابقات  يف  و�شارك 

خم�س  على  توزعوا  وخا�شة  حكومية  مدر�شة 

م�شابقات ت�شمنت م�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف 

الرتاث،  من  لقطات  املحمول  الهاتف  بكامريا 

وم�شابقة ال�شتثمار با�شتخدام من�شة بلومبريغ، 

الهاتف  تطبيقات  وم�شابقة  املناظرات،  وم�شابقة 

العيادة  ال�شورية  املحكمة  وم�شابقة  املحمول، 

خدمة  يف  دورها  من  انطالًقا  وذلك  القانونية؛ 

البالد  هذه  خدمة  يف  ي�شهم  مبا  املحلي  املجتمع 

وقيادتها الر�شيدة.

الأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 

الدكتور غ�شان عواد عن �شعادته مب�شاركة طلبة 

املدار�س احلكومية واخلا�شة يف هذه امل�شابقات، 

وم�شيًدا  الفائزين،  للطلبة  بالتهنئة  متقدًما 

فرتة  طوال  الطلبة  اأبداه  الذي  الكبري  بالتفاعل 

نظمتها  التي  التدريبية  والور�س  امل�شابقات  هذه 

اجلامعة لهم.

امل�شابقات  هذه  اأن  اجلامعة  رئي�س  واأو�شح 

املدار�س  طلبة  مواهب  ودعم  تعزيز  اإىل  تهدف 

املنا�شب  العلمي  امل�شار  اختيار  على  وت�شجيعهم 

بعد التخرج من املدر�شة، 

و�شرحت مديرة الت�شويق والعالقات العامة 

تتما�شى  التطبيقية  العلوم  جامعة  م�شابقات  اأن 

تلتزم بخدمة  التي  مع روؤية اجلامعة ور�شالتها 

املجتمع كجزء اأ�شا�شي من ا�شرتاتيجيتها، م�شريًة 

طلبة  تكني  بهدف  تنوعت  امل�شـــابقات  اأن  اإىل 

لختيار  الدرا�شية  ميولهم  حتديد  من  املدار�س 

واأن  خا�شة  املنا�شب،  اجلامعي  التخ�شـــ�س 

ح�شلوا  قد  الأوىل  الثالثة  املراكز  يف  الفائزيـــن 

دولر  األف  اإىل  و�شلت  قيمة  مادية  جوائز  على 

اأمريكي لكل م�شابقة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12150/pdf/INAF_20220714004412478.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/969796/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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رئيس الشورى: دعم التدريب لمواكبة 
المستجدات التكنولوجية في سوق العمل

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي الصالح، أهمية 
دعم برامج التدريب والتطوير لمواكبة التطورات 
والتغيرات التي تتطلبها المستجدات االقتصادية 
والتكنولوجية في سوق العمل بالقطاعين العام 
والخ��اص، مش��يرًا إل��ى أن االهتم��ام بالعنص��ر 
البشري ُيعد ركيزة أساس��ية للتطور المؤسسي، 
باعتبار ما يمثله أداء الموظفين وتنوع مهاراتهم 

من قاعدة لتميز مخرجات المؤسسة وتألقها.
جاء ذلك خالل اس��تقبال رئيس مجلس الش��ورى، 
أم��س لرئي��س مجل��س إدارة االتح��اد الدول��ي 
لمنظمات التدري��ب والتطوير أحمد البناء، وعدد 
من أعض��اء مجل��س اإلدارة، حيث أش��اد الصالح 
بالدور البارز لالتح��اد الدولي لمنظمات التدريب 
والتطوير ف��ي تنظيمه العديد م��ن المؤتمرات 
والمنتديات المهتمة بالتنمية البشرية وتطوير 

وصقل المهارات.
كم��ا أش��اد باهتمام االتح��اد برب��ط مؤتمرات 
ومنتدي��ات التدري��ب والتطوي��ر وتنمي��ة األداء 
البش��ري بأحدث التوجهات في عالم التكنولوجيا 
الرقمي��ة وال��ذكاء االصطناع��ي، وال��ذي يعكس 
مكان��ة االتح��اد كمنظم��ة مهني��ة متخصص��ة 
ومطلعة، وقادرة على قراءة احتياجات ومتطلبات 
س��وق العمل المستقبلية، بالش��كل الذي يمّكن 

الجه��ات المعني��ة من رس��م سياس��اتها وإعداد 
اس��تراتيجياتها وفقًا لرؤى مهني��ة وموضوعية، 
مثمن��ًا ترأس مملك��ة البحرين لالتح��اد الدولي 
كأحد المنظمات العالمية متنوعة العضوية من 

مختلف دول العالم.
من جانب��ه، أع��رب البناء، ع��ن الفخ��ر واالعتزاز 
الكبيري��ن لم��ا يولي��ه رئي��س مجلس الش��ورى 

من ح��رص واهتمام بمجال التدري��ب والتطوير 
المهن��ي، وترحيبه وتش��جيعه الدائ��م لالرتقاء 
المستدام بمس��توى األداء المهني واإلداري وفق 
متطلب��ات العم��ل والتطور، بم��ا يعكس جهود 
مجلس الش��ورى كمؤسسة تش��ريعية فاعلة في 
تطوير التش��ريعات والقوانين المتعلقة مجاالت 

التدريب والتطوير.

 »التربية اإلسالمية«: تنفيذ 2302 أضحية 
داخل البحرين وفق الشروط الشرعية والطبية

أعلن��ت جمعية التربية اإلس��المية أنها 
نف��ذت مش��روع األضاحي لع��ام 1443 

بنجاح باهر وهلل الحمد والمنة.
وق��ال مدي��ر إدارة المش��اريع الوطني��ة 
ع��ادل بوصيب��ع إن مش��روع األضاح��ي 
م��ن أه��م المش��اريع الموس��مية التي 
تنفذها الجمعية إحياء للس��نة، وخدمة 
لش��ركاء الخير، وتوصياًل ألضاحيهم إلى 

المستحقين.
 وأض��اف أن ع��دد األضاحي ه��ذا العام 
ق��د بلغ إل��ى 2302 أضحي��ة وزعت على 
أكثر من 6000 مس��تفيد داخل مملكة 

البحرين.
وأوضح أن تنفيذ المش��روع كان بأيادي 
شباب متطوعين بحرينيين انخرطوا في 

العمل التطوعي ونذروا وقتهم لتوصيل 
الخير إل��ى اآلخرين وإدخ��ال الفرح على 

قلوبهم.
كم��ا قام��ت الجمعية بتوصي��ل اللحوم 
إلى المنتفعين عبر سيارات مبردة خالل 
أيام العي��د، متخذة جمي��ع االحتياطات 

والتدابير االحترازية.
الجزي��ل  بالش��كر  بوصيب��ع  وتق��دم 
والجه��ات  والمضحي��ن  للمتبرعي��ن 
الرس��مية والقائمي��ن على المش��روع، 
وكل من دعم وساهم في إنجاحه، سائاًل 
المول��ى عز وجل أن يتقب��ل هذا العمل 
خالص��ًا لوجه��ه وأن يعي��د عل��ى األمة 
اإلسالمية هذه المناسبة والجميع ينعم 

بالصحة والعافية.

األنصاري: استقبال المالحظات حول 
المستشفيات الحكومية عبر نظام »تواصل«

أعلنت المستشفيات الحكومية انضمامها للنظام 
الوطني للمقترحات والش��كاوى »تواصل«، وذلك 
ضم��ن جهوده��ا لتعزي��ز توفير قن��وات تواصل 
متنوعة م��ع جميع المواطني��ن والمقيمين، وفي 
إط��ار توجيه��ات صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء، بتأمي��ن قنوات تواص��ل دائمة 

ومباشرة بين المواطنين والجهات الحكومية.
التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د  الص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
للمستش��فيات الحكومي��ة أحمد األنص��اري، بأن 
المستش��فيات الحكومي��ة حريصة عل��ى تقديم 
أفض��ل الخدم��ات وأجوده��ا، عبر توفي��ر مختلف 
المنص��ات الت��ي ُتع��ّزز التواص��ل المباش��ر م��ع 
المواطنين والمقيمين ومن خالل توطيد التعاون 
البّن��اء والملم��وس م��ع كاف��ة الجه��ات العامة 
والخاص��ة بما يرفد المنظوم��ة الصحية بمملكة 

البحرين.

وقال إّنه بانضمام المستشفيات الحكومية لهذا 
 ،Bahrain.bh النظام المتاح عبر البوابة الوطنية
وعبر تطبيق الهواتف الذكية »تواصل«، سيتمّكن 
المواطنون والمقيمون على مدار الس��اعة وِطوال 
أي��ام األس��بوع، من تقدي��م مقترحاته��م وإبداء 
مالحظاته��م الت��ي م��ن ش��أنها تطوي��ر العمل 
والخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية التي 
تديرها المستش��فيات الحكومية، والتي تش��مل 
مجم��ع الس��لمانية الطبي، مستش��فى جدحفص 
للوالدة، مرك��ز عبدالرحمن كانو لغس��يل الكلى، 
مرك��ز إبراهي��م خليل كانو الصح��ي واالجتماعي، 
باإلضاف��ة إلى مركز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد آل 
خليفة لغس��يل الكل��ى ومركز التصل��ب المتعدد 
بمحافظة المحرق والذي س��يتم افتتاحهما خالل 

الفترة المقبلة.
ونّوه إلى فاعلية نظام »تواصل«، والذي يهدف إلى 
تحس��ين الخدمة الحكومية، الفتًا إلى أنه بإمكان 

جميع المواطني��ن والمقيمين تقديم المقترحات 
والمالحظات على الخدم��ات الطبية والتمريضية 
في المستش��فيات الحكومية وخدمات الصيدلية 
وغيرها من الخدمات المعنية باألقس��ام الداخلية 
للمستش��فيات الحكومية والت��ي تصب في صالح 

المجتمع، وذلك في خطوة أكثر سهولة.
وأش��ار إلى ح��رص المستش��فيات الحكومية على 
تطوي��ر خدماتها، مؤكدًا على أهمّية االس��تمرار 
ف��ي تطوير العم��ل الحكومي بم��ا يجعل القطاع 
الخدمي قادرًا على االستجابة لمتطلبات المرحلة 
في س��رعة اإلنجاز وجودة الخدم��ة، وبذلك يأتي 
االنضمام ل�نظام »تواصل« في إطار الحرص على 
تعزي��ز مبدأ الش��فافية وتفعيل ثقاف��ة التفاعل 
المباشر مع المستش��فيات الحكومية، وبما يرفد 
منظوم��ة العم��ل المتط��ورة ويواك��ب التط��ور 
المتس��ارع لوس��ائل  التكنولوج��ي واالس��تخدام 

التواصل اإللكترونية.

 دراسة تبحث استخدام الصناعة 4.0 
لتحسين البيئة وإدارة السالمة في »ألبا«

ناقش فريق من طلبة الدراسات العليا من الدراسين بالمعهد العربي الفرنسي 
بجامعة الخليج العربي نتائج دراسة ناقشت موضوع »ضمان استدامة األعمال 
المس��تقبلية م��ن خالل اس��تخدام الصناع��ة 4.0 لتحس��ين البيئ��ة والمجتمع 
والحوكمة وإدارة الس��المة في ش��ركة ألمني��وم البحرين )ألب��ا(«، وذلك ضمن 
مناقش��ة مشاريع التخرج في سياق متطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

إدارة األعمال.
واس��تخدم الباحثون وهم: حس��ن سيف، المنس��ق اإلداري بكلية الطب والعلوم 
الطبية بجامعة الخليج العربي، حمد جناحي، نبيل المطوع، وعبد الرزاق عبداهلل، 
االس��تبيان اإللكتروني لجمع عينة تكونت من )314( موظفًا في ألبا من مختلف 
المناص��ب العليا واإلدارية، وهدف��وا إلى فحص فعالية اس��تدامة األعمال عند 

استخدام الصناعة 4.0 لتحسين إدارة السالمة في ألبا.
االختب��ار  ثب��ات  لقي��اس  كرونب��اخ  ألف��ا  معام��ل  الباحث��ون  واس��تخدم 
نش��ر  ال��ذي  لالس��تبيان   )Reliability test using Cronbach’s Alpha(
بي��ن موظف��ي ألب��ا. وت��م اس��تخدام اختب��ار الف��رق بي��ن وس��طين لعينتين 
 مس��تقلتين )Independent Samples T-Test( وتحلي��ل التباي��ن األح��ادي

 )Analysis of Variance Test )ANOVA واالختبار البعدي ذات أقل فرق معنوي 
)اختب��ار فيش��ر( )Post Hoc Test )LSD لتكش��ف النتائج وجود ف��رق في ردود 
الموظفين من حيث سنوات الخبرة حيث إن ردود الموظفين التي تزيد خبرتهم 
عن 30 س��نة كانت أعل��ى مقارنة بالموظفين الذين لديهم س��نوات خبرة أقل. 

وأوضحت النتائج بأنه توجد فروقات في إجابات مجموعة الهيكل التنظيمي.
وبينوا أن س��بب اختيارهم لهذا الموضوع يرجع إلى أن مهمة الش��ركة تتمحور 
حول الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة، والمتمثلة في س��عيها كش��ركة 
مواطنة مس��ؤولة لخلق القيمة الحقيقي��ة لجميع األط��راف المعنية والمجتمع 
من حولها. وأش��ار الباحثون بأن التحول الرقمي، إل��ى جانب المعرفة بحيثيات 

العمليات التش��غيلية، يمّكن الش��ركات والمؤسس��ات من ابتكار طرق جديدة 
إلدارة وتطوي��ر أعمالها وأنش��طتها التجارية وفي نفس الوقت إدارة الس��المة 

في الشركة.
وأك��دت النتائ��ج ضرورة تصمي��م ورش عم��ل تدريبية لموظفي ألب��ا للصناعة 
4.0 لتنمي��ة مهارات الموظفين ولتهيئتهم لتقبل التغيير في الش��ركة. وحثت 
النتائج على مراجعة قدرة كل قس��م على االستفادة من الصناعة 4.0 في إدارة 

السالمة، والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية.

 السجن 10 سنوات لمتهم 
في واقعة اتجار باألشخاص

ص��رح رئيس نياب��ة االتج��ار باألش��خاص أن المحكم��ة الكبرى 
الجنائي��ة األولى قد أصدرت حكمها في واقعة اتجار باألش��خاص 
ومواقعة أنث��ى دون رضاها، والذي قضى بمعاقبة المتهم األول 
بالس��جن لمدة عش��ر س��نوات وبتغريمه مبلغ ألفي��ن دينار عما 
أسند إليه من تهم، وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع 

والخامس بالحبس لمدة ثالث سنوات. 
 وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم األول باالتجار بالمجني 
عليه��ا ومواقعتها دون رضاها، كما قام بإجبارها على ممارس��ة 
الدعارة مع عدة أش��خاص عن طريق تهديدها؛ فمارست الدعارة 
رغمًا عنها مقاب��ل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم األول، كما 
قام المتهمون من الثاني وحتى الخامس بمواقعتها بطلب من 
المتهم األول حتى يس��تلم منهم المبالغ المالية.  وأش��ار رئيس 
النياب��ة بأن النيابة قد باش��رت التحقيقات، حيث اس��تمعت إلى 
أقوال المجني عليها وعرضتها على الطب الش��رعي، وكذلك على 
الباحثة االجتماعية بالنيابة العامة واستجوبت كافة المتهمين 
المتورطي��ن بالواقع��ة، وأم��رت بحبس��هم احتياطي��ًا على ذمة 
التحقيق، وطلبت إج��راء التحريات المكثفة للواقعة واس��تمعت 
إل��ى ش��هود الواقعة، وأم��رت بإحالة المتهمين محبوس��ين إلى 

المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.

 وصول آخر فوج
من حجاج البحرين اليوم

أيمن شكل «

عاد حجاج البحرين إلى المملك��ة جميعهم أمس حتى فجر اليوم 
على متن 11 طائرة، وبذل��ك يعود 2094 حاجًا إلى أرض الوطن 

بعد إنهاء مناسكهم في مكة والمدينة المنورة.
وقامت ش��ركة طيران الخليج بتفويج 9 رح��الت أمس من مدينة 
ج��دة إل��ى البحري��ن، فيما حمل��ت طائ��رة واحدة م��ن الطيران 
الس��عودي مجموعة من الحجاج، وكانت الطائرة الحادية عش��رة 
حمل��ت حجاج��ًا توجهوا إلى المدين��ة المنورة بع��د االنتهاء من 
مناس��ك الحج، ليصل آخر فوج من الحج��اج فجر اليوم. وكانت أول 
حملة عادت إلى البحرين في منتصف ليل اإلثنين الماضي، تالها 
مجموعة أخرى من الحج��اج المتعجلين وصلوا فجر اليوم التالي، 
وذلك بعد رم��ي الجمرات والمبيت في من��ى ليلة واحدة. وأوضح 
مسؤول حملة المواسم والحمالت المنضوية تحت مظلتها جاسم 
أبل أن آخر مجموعة من الحجاج ستصل إلى البحرين عند الساعة 
ال�4:40 من فجر اليوم الخمي��س. وغادر مكة الحجاج المتعجلون 
بع��د رم��ي الجمرات الثالث ف��ي ثاني أيام التش��ريق -ثالث أيام 
عي��د األضحى- بينما انتظر بقية الحجاج لرمي الجمرة الثالثة في 
اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم أدوا طواف الوداع، فيما توجه 
بع��ض الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرس��ول صلى اهلل 
عليه وس��لم، وهؤالء الذين قدموا إلى مكة مباش��رة دون المرور 

بالمدينة المنورة كما خططت معظم حمالت الحج.

علي بن خليفة: وتيرة متسارعة 
إلقامة المشروعات في »الجنوبية«

أكد محافظ الجنويبة س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليف��ة أن المحافظ��ة الجنوبية تش��هد وتيرة متس��ارعة 
في إقامة مختلف المش��اريع والخدم��ات بفضل عناية وحرص 
القيادة الحكيم��ة وتضافر جهود الجهات الحكومية بالتعاون 

والتنسيق مع المحافظة الجنوبية.
ج��اء ذلك في أثن��اء لقائه عددًا من األهال��ي والمواطنين من 
الرفاع والحجيات، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 

علي زايد، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
ورف��ع س��موه التهان��ي والتبريكات بمناس��بة عي��د األضحى 
المب��ارك إلى مق��ام حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، س��ائاًل المولى عز وج��ل أن يديم على مملكة 

البحرين نعمة األمن والرخاء.

إعداد: هدى عبدالحميد

3 3 2 0 2 1 0 0
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يعانون من تدني مستوى تحصيل المواد 

ميعاد علي: نسبة صعوبات
التعلم بين األطفال بين 5 و٪6

أوضحت التربوية ميعاد علي معلمة 
لغة إنجليزي��ة أن مصطلح صعوبات 
التعل��م يش��ير إل��ى مجموع��ة م��ن 
االضطرابات ف��ي العمليات الذهنية 
التذك��ر  التركي��ز،  االنتب��اه،  مث��ل 
واإلدراك وتتمث��ل ف��ي صعوبات في 
النط��ق والقراءة والكتابة والحس��اب 
وقد يؤدي إلى تزاي��د التوتر والقلق 
لدى الطالب أو ضعف الثقة بالنفس. 
وتبلغ نس��بة صعوب��ات التعلم بين 
األطفال من ٥-٦% وتعتبر من أكبر 
ش��رائح التربية الخاصة. ولذلك كل 
معلم قد يواج��ه تدريس عدة طلبة 
م��ن ذوي الصعوبات خالل مس��يرته 
المهني��ة ولك��ن يب��دو أن تقس��يم 
الفئ��ات ف��ي الصفوف حس��ب نتائج 
يصع��ب  التش��خيصية  االختب��ارات 
عل��ى المعل��م التفريق بي��ن طالب 
الصعوب��ات والفئ��ات األخ��رى التي 

تحتاج دعم.

صعوبات التعلم 
والتأخير الدراسي

وم��ن هذا المنطلق الب��د من إيضاح 
الفرق بي��ن طالب الصعوبات وفئات 
التأخر الدراس��ي وب��طء التعلم ألن 
ط��رق  يحت��اج  الصعوب��ات  طال��ب 
ومس��اندة  دع��م  واس��تراتيجيات 
مختلف��ة تمامًا ع��ن الفئات األخرى، 
كما س��نتطرق بشكل س��ريع لبعض 
التي  الط��رق واالس��تراتيجيات  هذه 
تساهم في تحس��ين جودة العملية 
التعليمي��ة لفئ��ة الصعوب��ات ف��ي 

الصف العادي. 
لنفهم الف��روق بين الفئات بش��كل 
أوضح س��أبدأ بفئة التأخر الدراسي، 
له��ذه  الدراس��ي  التحصي��ل  يك��ون 
الفئ��ة أق��ل م��ن مس��توى ذكائهم 

ويك��ون منخفض��ًا في جمي��ع المواد 
الدراس��ية ولي��س م��واد دون أخرى 
»أحيانًا قد يتف��وق في مادة إن كان 
يش��عر بالترابط والحب والتش��جيع 
من المعل��م الخاص بالمادة«، وكما 
يالحظ المعلم وجود إهمال واضح أو 
مش��اكل صحية تحول دون الحصول 
لعم��ر  المناس��بة  الدرج��ات  عل��ى 
الطال��ب أو مس��توى ذكائ��ه. يكون 
سبب التدني عادة نتيجة عدم وجود 
دافعي��ة للتعل��م أو بع��ض الظروف 
األس��رية أو االجتماعي��ة أو الظروف 
الصحي��ة التي تكون عائق في طريق 

تعلم الطالب.

معدل الذكاء
معامل ذكاء هذه الفئة تكون عادية 
وفوق العادي��ة وعادة تتطور لديهم 
س��لوكيات غي��ر مرغوب��ة كالتنم��ر 

والتمرد عل��ى القوانين وقد يعانون 
م��ن اإلحب��اط، ه��ذه الفئ��ة تحتاج 
متابعة ودراس��ة حالة منفصلة من 
قب��ل المرش��د االجتماع��ي لكي يتم 

عمل خطة عالجية مناسبة لهم.
أم��ا فئ��ة بطيئ��و التعل��م فيك��ون 
مس��توى تحصيلهم أيض��ًا منخفضًا 
ف��ي جمي��ع الم��واد مع ع��دم القدرة 
حي��ث  والفه��م.  االس��تيعاب  عل��ى 
يالح��ظ المعل��م أن الطال��ب يواجه 
صعوب��ة حتى ف��ي فهم اإلرش��ادات 
والتعام��ل م��ع البيئ��ة م��ن حول��ه، 
حي��ث يك��ون مس��توى ذكاء بطيئي 
التعل��م أقل م��ن المتوس��ط »بين 
٧٠-٩٠%« و يحتاج��ون إل��ى برامج 
عالجية متخصصة بما يتناس��ب مع 
اس��تعداداتهم العقلي��ة والذهني��ة 
و يحت��اج المعل��م إل��ى التواصل مع 
اإلرش��اد االجتماعي وقس��م التربية 
الخاصة بالمدرسة لكي يتم التعامل 

مع الحالة حسب استعدادها الذهني. 
يكون الس��بب في ب��طء التعلم هو 
خلل ف��ي وظائ��ف الم��خ واألعصاب 
ويتمثل في تدني التحصيل ومشاكل 

في السلوك التكيفي. 
أما طالب صعوبات التعلم فيعانون 
من تدني في مس��توى التحصيل في 
المواد التي تحتاج إلى مهارات تعلم 
أساس��ية مث��ل المواد األدبي��ة التي 
تحتاج ق��راءة وكتابة وإم��الء ومواد 

الحساب.
طال��ب  أن  بالذك��ر  الجدي��ر  م��ن 
الصعوب��ات يتمت��ع بذكاء ع��ادي أو 
أعلى من الع��ادي ويملك الرغبة في 
التعل��م والتطوير ولك��ن يفتقد إلى 
االس��تراتيجيات المناس��بة لتوصيل 
وفه��م المعلوم��ة وذلك ق��د يؤدي 
الس��لوكية  المش��اكل  بع��ض  إل��ى 
كالقلق الزائد وقل��ة الثقة بالنفس، 
كما أش��ارت بعض الدراسات بأن قد 

يصاحب اضط��راب صعوبات التعلم 
فرط النشاط والحركة أحيانًا.

 مؤشرات يجب أن 
ينتبه لها المعلم 

 بعض المؤش��رات التي قد تس��اعد 
المعل��م عل��ى التع��رف عل��ى طالب 
الصعوب��ات في صفه الع��ادي هي: 
والكتاب��ة  الق��راءة  ف��ي  صعوب��ة 
واإلم��الء، تش��تت االنتب��اه، الحركة 
الزائ��دة، تفاوت التحصيل الدراس��ي 
بين الم��واد فقد يتف��وق في المواد 
التي ال يواجه صعوبة تعلم بها، إن 
كان يواج��ه صعوبة في القراءة مثاًل 
فيجب التأكد والجل��وس مع معلمي 
الم��واد األدبي��ة لك��ي يتض��ح ب��أن 
المش��كلة تكمن في مه��ارة القراءة 
بالم��ادة  خاص��ة  وليس��ت  نفس��ها 
اللغ��ة  لمعلم��ي  خاص��ة  العلمي��ة 
اإلنجليزية فقد يكون الطالب يواجه 
صعوبة في ق��راءة لغة أجنبية ولكن 
يس��هل عليه قراءة اللغة األم وبذلك 
ال يصن��ف كصعوبات تعل��م. ويجب 
التأكد أيضًا أن الطالب ال يعاني من 
إعاق��ات تح��ول دون تعلمه كضعف 
ف��ي النظ��ر أو الس��مع أو ضم��ور في 

العضالت. 

آليات التعلم في حال 
وجود طالب صعوبات

إن كان المعل��م لديه ش��ك بأن في 
الصف يوجد طال��ب صعوبات فيجب 
التواص��ل ف��ورًا م��ع قس��م اإلرش��اد 
أخصائي صعوبات  وم��ع  االجتماعي 
التعل��م بالمدرس��ة ليتم تش��خيص 
حالت��ه بالش��كل الصحي��ح والتأك��د 
بع��دم إطالق أح��كام عل��ى الطالب 

أو تخوي��ف األه��ل قب��ل التأك��د من 
التش��خيص الصحي��ح م��ع الجه��ات 

المختصة
التالي��ة تك��ون بتوظيف  والخط��وة 
اس��تراتيجيات مناس��بة داخل الصف 
الدراسي كتنويع اس��تخدام الوسائل 
والحس��ية  البصري��ة  التعليمي��ة 
والس��معية وع��دم اقتص��ار توصيل 
المعلوم��ة على طريقة واحدة فقط، 
أيض��ًا يج��ب عل��ى المعل��م تجزئ��ة 
ويفض��ل  واإلرش��ادات  التعليم��ات 
أصحابه��ا بأيقون��ات بصرية أو صور 
توضيحية، استخدام األدوات الرقمية 
التعل��م  تناس��ب  لك��ي  تقنينه��ا  و 
الفردي للطالب. وعند تعليم القراءة 
والكتاب��ة خاص��ة لألطف��ال الصغار 
يجب أن يس��تعين المعلم بوس��ائل 
ويب��دأ  حس��ية وبصري��ة وس��معية 
المج��زأة كأصوات  بالمهارات  دائمًا 
الحروف وتحليل الكلمات واس��تخدام 
بطاق��ات مدلول والكلم��ات أما عند 
االنتق��ال للكتاب��ة فيجب اس��تخدام 
الوسائل الحسية عند تعليم الكتابة 
كالطين والرمل والمكعبات واأللوان 
لقل��م  االنتق��ال  قب��ل  المختلف��ة 

الرصاص والورقة. 
كما ه��و جدير بالذكر أن اس��تخدام 
الوس��ائل الحركية كالقف��ز والوقوف 
والجلوس والحركات الجسدية تساهم 
بش��كل كبير ف��ي تعزي��ز المعلومة 
ف��ي ذهن طال��ب صعوب��ات التعلم 
وتس��اعد على ش��د انتباه��ه لفترة 
أط��ول. وكل طال��ب صعوبات يحتاج 
ط��رق مختلفة عن اآلخ��ر ولكن عند 
تنويع المعلم لطرقه واستراتيجياته 
لكي تناسب جميع الفئات في الصف 
ق��د يس��اهم ف��ي تس��هيل توصيل 
المعلومة لطالب الصعوبات وتيسير 

العملية التعليمية لجميع الفئات.

ميعاد علي

ذكاء بطيئي التعلم بين 70 و90٪ ويحتاجون لبرامج متخصصة

ضرورة دعم من يعانون من صعوبات التعلم في الصف العادي

 مبادرة »ابتسامة« تعايد
أبطالها الصغار بـ»السلمانية«

ق��ام متطوعو مب��ادرة »ابتس��امة« والمعني��ة بتقديم 
الدعم النفس��ي واالجتماعي لألطفال مرضى الس��رطان 
وأهاليهم التابعة لجمعية المس��تقبل الشبابية؛ بزيارة 
األطف��ال األبطال مرضى الس��رطان في وح��دة عبد اهلل 
كانو بمستشفى السلمانية بمناسبة عيد األضحى، حيث 
نظموا برنامج احتفالي وترفيهي لألطفال تضمن توزيع 

العيادي والهدايا عليهم.
وق��ال رئي��س الجمعية صب��اح الزياني إن ه��ذه الزيارة 
تأتي في إطار حرص مبادرة »ابتس��امة« على اس��تثمار 
مناسبة عيد األضحى في رفع معنويات األطفال المرضى 
وإدخال البهجة والس��رور إل��ى قلوبهم، وعدم الس��ماح 
لظ��روف مرضهم الصعب��ة التي تجبره��م على المكوث 
في المستش��فى من أن تحرمهم م��ن فرحة العيد التي 

يحتفل بها جميع األطفال.
ولف��ت الزياني أيضًا إل��ى أن الزيارة تأت��ي أيضًا ضمن 
برنامج الزيارات المتواصلة التي ينفذها متطوعو مبادرة 
ابتس��امة لوحدة عبداهلل كانو بمستش��فى الس��لمانية، 
ن  والتي تكتس��ب في فترة األعياد طابع��ا خاصا، وُتمكِّ
المبادرة من حش��د المزيد من دع��م المجتمع البحريني 
بجمي��ع مؤسس��اته وأف��راده لقضي��ة األطف��ال مرضى 
الس��رطان، والتأكيد على أهمية الدعم النفسي لهم في 

اجتياز مرحلة العالج والتشافي بإذن اهلل.
وأوض��ح أن الزي��ارة ج��اءت بالتنس��يق والتع��اون بي��ن 
مب��ادرة »ابتس��امة« وإدارة المستش��فيات الحكومي��ة، 

وضمن فعاليات برنامج الش��راكة االستراتيجية الفاعلة 
بي��ن الطرفي��ن، والذي نفذ الطرفان خالل��ه العديد من 
الفعالي��ات المثم��رة حتى اآلن، منوهًا في هذا الس��ياق 
بدعم إدارة المستشفيات الحكومية لمبادرة »ابتسامة«.

 »روتراكت البحرين« يعقد حلقة نقاشية
مع ميثم مدن من »الصداقة للمكفوفين«

اس��تضاف ن��ادي روتراك��ت البحري��ن التاب��ع ألندي��ة 
الروتاري العالمية العضو العامل في جمعية الصداقة 
للمكفوفي��ن، ميثم مدن في حلقة نقاش��ية تهدف إلى 
نش��ر الوعي بالجمعي��ة وأهدافها وأنش��طتها. وجاءت 
ه��ذه المبادرة ضم��ن توجه الن��ادي لتعزي��ز التعاون 
والشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني. 
وتع��د هذه الحلقة النقاش��ية واحدة من عدة مش��اريع 
ومبادرات متنوعة أطلقها النادي لخدمة فئات متعددة 
م��ن المجتمع، حيث أن الخدم��ة المجتمعية هي إحدى 

الركائز األساسية للنادي. 
وخ��الل الحلق��ة النقاش��ية، ق��ام العض��و العام��ل في 
الجمعي��ة، ميث��م مدن بتس��ليط الضوء عل��ى جمعية 
الصداق��ة للمكفوفي��ن ودوره��ا المحوري ف��ي تقديم 
الدعم لذوي العزيمة م��ن المكفوفين. كما تحدث عن 
أب��رز التحديات الت��ي يواجهونها وس��بل تقديم الدعم 
لهم وكيفية دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل أكبر.

وش��هدت الحلقة النقاش��ية حضورًا ممي��زًا من أعضاء 
وأصدقاء النادي الذين أبدوا سعادتهم بهذه الفعالية 
وناقش��وا عدة موضوعات أبرزها كيفية تقديم الرعاية 
الكافية له��م لمس��اعدتهم على التقدم واالس��تقالل 

بشكل كامل.
الجدي��ر بالذك��ر أن نادي روتراك��ت البحرين يضم عدة 
لج��ان منه��ا التنمي��ة الفردي��ة، الخدم��ة المجتمعية 
والزمالة. وتعمل جميع هذه اللجان على دعم المجتمع 
م��ن خ��الل المش��اريع والمب��ادرات الخيري��ة بجان��ب 

ورش العم��ل التنموية. حيث كان للن��ادي منذ إطالقه 
مساهمات متنوعة منها، دعم مرضى السرطان، قطاع 
التعليم،توزيع السالل الرمضانية والحقائب المدرسية، 
دعم ذوي العزيمة من فئة المكفوفين وغيرها الكثير.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/14/watan-20220714.pdf?1657774145
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1015800
https://alwatannews.net/article/1015663
https://alwatannews.net/article/1015708
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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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معلومة

علوم الفضاء وتصنيف النباتات البحرينية بالبصمة الطيفية

في المختبر

من المعلوم أن النباتات عنصر أس��اس في استمرار الحياة 
على وج��ه األرض، حي��ث تمث��ل المصدر األس��اس للغذاء 
ليس فقط لإلنسان، بل لجميع المخلوقات بصورة مباشرة 
أو غير مباش��رة، كما تس��اهم في امتصاص ثاني أكس��يد 
الكرب��ون وإنت��اج األوكس��جين من خ��ال عملي��ة التمثيل 
الضوئي. كذل��ك تحافظ النباتات عل��ى رطوبة التربة من 
خال تخزين المياه في جذورها وس��يقانها وتساهم بشكل 
كبير على حف��اظ التوازن البيئي واألم��ن الغذائي وحماية 
كوكب األرض من خطر زحف التربة والتصحر. تتيح األشجار 
والنبات��ات بمختل��ف أحجامه��ا وأنواعها فرص��ًا اقتصادية 
واس��تثمارية ضخمة في قطاعات ع��دة من أهمها األغذية 
واألدوية، فباإلضافة إلى بيع الثمار والمحاصيل هناك عوائد 
مالية للمزارعين للعمالة في عدة مجاالت غير الزراعة مثل 
الخدمات اللوجس��تية والتخزين ومبيعات الجملة والتجزئة 
وإدارة النفايات البيئية، والعديد من المجاالت األخرى التي 

تساند فكرة استهاك المنتجات الصديقة للبيئة.   
لذل��ك هناك حاجة لتصنيف النباتات واألش��جار حيث تلعب 
دورًا مهمًا جدًا في االس��تدامة البيئي��ة والتنمية والحفاظ 
عل��ى األمن الغذائي.  من خال تصنيف النباتات واألش��جار 
نتمكن من معرفة عوامل عديدة ومهمة مثل أنواع وصحة 
النباتات واألش��جار، وصحة المحاصي��ل، وأماكن تواجدهم، 
وتقدي��ر إنتاج المحاصيل لكل نبتة أو ش��جرة وغيره. ولكن 
أثن��اء التصني��ف يجب أيضًا دراس��ة األراض��ي المحيطة إن 
كانت خضراء فيجب دراس��ة الرقعة الخضراء وأنواع التربة 
إن كان��ت صالحة للزراعة أو ال وأماكن تواجد المياه لغرض 

ال��ري وغيره. من الممكن التعاون بين الخبراء في قطاعات 
عل��وم الفضاء واالستش��عار ع��ن ُبع��د والزراع��ة والذكاء 
االصطناعي إلنتاج أطلس نباتي وطني، يصنف كل النباتات 

واألشجار مع العوامل المذكورة مسبقًا. 
يمك��ن تطبيق مراحل تصنيف النباتات واألش��جار من خال 

أربع مراحل أساسية:
أواًل: اس��تخدام أجه��زة مقياس الطيف الكهرومغناطيس��ي 

إليجاد البصمة الطيفية لكل من النباتات واألشجار. 
ثاني��ًا: االس��تعانة بصور وبيان��ات األقم��ار الصناعية ذات 
الدق��ة العالي��ة وميزة تع��دد النطاق��ات الطيفي��ة لرصد 

النباتات واألشجار. 
ثالث��ًا: خلق نموذج للذكاء االصطناعي في تس��هيل عميلة 
التعرف والقياس من صور األقمار الصناعية بداًل من الطرق 

الشبه آلية.
رابع��ًا: االس��تفادة م��ن عرض نتائ��ج التصنيف في رس��م 
العناص��ر الجغرافية والبيانية باس��تخدام نظم المعلومات 
الجغرافية بس��رعة فائقة التي تس��اعد على فهم األنماط 
والعاق��ات والس��ياق الجغراف��ي ل��كل النباتات واألش��جار 

وستكون أداة مهمة في تحسين اإلدارة واتخاذ القرارات. 
- المستوى األول: استخدام جهاز مقياس الكهرومغناطيسي 

»البصمة الطيفية«:
تصدر البصمة الطيفية عند تصوير األجسام بأنواع خاصة 
من المستشعرات لكشف عن بعض مميزاتها التي ال يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة، ألنه كل األشياء على سطح األرض 
لها تركيبتها الكيميائية والفيزيائية الخاصة بها، بمعنى 

آخر بأن كل ش��يء له بصمة طيفية خاص��ة. تعمل أجهزة 
االستشعار عن ُبعد في نظام مشابه للعين البشرية، لكن 
العين البشرية حساسة فقط لموجات األشعة المرئية في 
الطيف الكهرومغناطيس��ي، في حين أن أجهزة االستش��عار 
عن بعد حساس��ة ل��كل من موجات األش��عة المرئية وغير 
المرئي��ة. ألن لون األش��ياء والظواهر التي يراها اإلنس��ان 
في الطبيعة تعتمد على كمي��ة الضوء المرئي المنعكس 
منه��ا. يمك��ن ألعيننا أن ت��رى فقط الج��زء المرئي. ولكن 
أجهزة االستشعار عن ُبعد يمكنها التقاط النطاق الطيفي 
وأشكال أخرى من الطيف الكهرومغناطيسي واألشعة تحت 
الحمراء القريبة غير المرئية للعين البش��رية. فباس��تخدام 
االستش��عار عن ُبعد يمكننا مثًا تقدي��ر كمية الكلوروفيل 
الموج��ودة في النبات.  تأتي مقاييس الطيف الضوئي على 
عدة أشكال، تغطي نطاقات أطوال موجية مختلفة. تتمتع 
هذه األنواع من التقنيات بالعديد من المزايا التي تجعلها 
متفوقة على التقنيات التقليدية على س��بيل المثال، شكل 
طيف االنعكاس يختلف باختاف نوع الغطاء النباتي، هناك 
مئات من النباتات التي تتواجد على أراضي مملكة البحرين 
وكل واح��دة من هذه النبات��ات لها تركيبته��ا الكيميائية 
الخاصة التي تجعله��ا مختلفة عن بعضها البعض. فعلى 
س��بيل المث��ال، يمك��ن جمع عينات م��ن نبات��ات بحرينية 
مثل أش��جار الطماط��م والتفاح والنبات��ات الورقية وغيرها 
الكثي��ر التي تتميز كل منها بأطياف االنعكاس��ات الفردية 
واس��تخدام أجه��زة مقي��اس الطي��ف الكهرومغناطيس��ي 
ليت��م تحليلها ومعرفة البصم��ة الطيفية لها ويتم تخزين 

البيانات الستخدامها الحقًا.  
- المس��توى الثان��ي: »االس��تعانة بصور وبيان��ات األقمار 

الصناعية«:
يتم أخ��ذ بيانات البصم��ة الطيفية للنبات��ات ودمجها في 
برمجي��ات االستش��عار ع��ن ُبع��د وتعري��ف كل صنف من 
النباتات. ومن خ��ال صور األقمار الصناعي��ة التي تلتقط 
بش��كل دوري بأطي��اف متع��ددة »األش��عة تح��ت الحمراء 
القريب��ة غير مرئية للعين البش��رية – المرئية - وأش��كال 
أخرى من الطيف الكهرومغناطيس��ي« يت��م تحليل الصورة 

الفضائي��ة من قب��ل محللي البيانات الفضائية الس��تخراج 
جميع أصناف النباتات ومقارنتها ببيانات البصمة الطيفية 
للنبات��ات لرص��د وتصنيف جمي��ع النبات��ات المزروعة على 
أراضي المملكة وأماكن تواجدها وصحتها وحجمها، وغيره 
الكثير في وقت واحد.  وبدراسة »استخدام األراضي/ الغطاء 
األرضي« يمكن عمل دراس��ة الماءمة لربط أماكن وصحة 
النباتات واألشجار بالرقعة الخضراء وأنواع التربة إن كانت 

صالحة للزراعة أو ال، وأماكن تواجد المياه. 
- المستوى الثالث: »خلق نموذج الذكاء االصطناعي«:  

بداًل من اس��تخدام محللي البيانات الفضائية للطرق الشبه 
آلية في تحليل وتصنيف النباتات، من الممكن خلق نموذج 
الذكاء االصطناعي لرص��د والتعرف على النباتات من خال 
بصمته��م الطيفي��ة من ص��ور األقم��ار الصناعي��ة، وذلك 
سيس��اهم في تس��هيل مهام الرصد والتصنيف من ناحية 
خفض الم��وارد المالية واإلدارية وتقليل اس��تهاك القوة 

العاملة ورفع دقة النتائج. 
- المستوى الرابع: »نظم المعلومات الجغرافية«: 

يمتلك نظام المعلومات الجغرافية إمكانيات خاصة لربط 
الجوانب المرئية للنتائج المختلفة المستخرجة من تحليل 
قاعدة البيانات، ويسمح لمحلل البيانات الفضائية بعرض 
البيانات وفهمها وتفسيرها وتصورها بعدة طرق لتكشف 
ع��ن العاقات واألنم��اط واالتجاهات على ش��كل تقارير أو 
خرائط أو الرس��وم البيانية، مما يس��هل عل��ى صانع القرار 
أخذ القرارات الازمة من ناحية التش��جير واالس��تفادة من 
المحاصي��ل أو حت��ى تعري��ف الهوي��ة النباتي��ة البحرينية 
والمحافظة عليها وعلى البيئة بشكل عام، والستقرار األمن 

الغذائي، وغيره.  
لذلك فإن االستعانة بعلوم الفضاء ضرورة بالغة لتصنيف 
النباتات البحرينية بالبصمة الطيفية وتوثيقها في أطلس 
نبات��ي وطني دقيق ق��ادر على توفي��ر المعلومات للجهات 
المعنية ودعم جهودهم في تحقيق االستراتيجية الوطنية 

للقطاع الزراعي.  
 * مهندس ميكانيكي أول - 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

منيرة جاسم المالكي

الكربوهيدرات: تس��مى بالنش��ويات، وهي مركبات عضوية، وواحدة من األنواع الرئيسية للغذاء، وتشمل الكربوهيدرات، العديد من أنواع األطعمة، بما فيها السكريات، والنشا، واأللياف، وتعد الكربوهيدرات من أهم 
المغذيات والتي يحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة، باإلضافة إلى البروتين والدهون، كما تعد المصدر األساسي للطاقة في الجسم، وتزوده بالسعرات الحرارية، حيث أن 1 غرام من الكربوهيدرات والنشويات يحتوي 

على 4 سعرات حرارية.
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 »هيئة الفضاء« تشارك في ورشة
تقنيات الربط بين الموقع الجغرافي ونظم االتصال

ش��ارك الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعل��وم الفضاء محمد العس��يري وبدعوة 
خاصة من مجل��س المعلومات الجغرافية 
الوطنية للوالي��ات المتحدة األمريكية في 
ورشة العمل التي نظمها المجلس وشارك 
فيها قرابة التس��عين مش��ارك من جهات 

حكومية ومؤسسات عالمية متخصصة.
وح��ول ه��ذه المش��اركة، قال العس��يري: 
قدمت الورش��ة تعريف حول مجموعة من 
التقني��ات المس��تقبلية التي ستس��تخدم 
للرب��ط بي��ن الموق��ع الجغراف��ي ونظ��م 
االتص��ال مما يس��هم في رفع مس��تويات 
دقة البيانات المتحصلة، كما تناولت أبرز 
مميزات التقنيات الحديثة من حيث سرعة 

وس��هولة نق��ل وتخزين البيان��ات وإعادة 
اس��تخدامها مقارنة بالتقنيات الش��ائعة 
حالي��ا، وكان من أب��رز ما ت��م تناوله في 
الورشة أهمية مراجعة التصاميم الخاصة 
بحم��والت األقم��ار الصناعي��ة ومكون��ات 
المحط��ات األرضية ذات الصل��ة في ضوء 
المتغيرات التقنية المتسارعة بما يضمن 
تقلي��ص التكاليف ورفع مس��تويات جودة 
الخدم��ات م��ع المحافظ��ة عل��ى البيانات 
الفضائي��ة التي تعد من أهم كنوز الثروة 
الصناعي��ة الرابعة والت��ي قد تدر في حال 
حس��ن اس��تغالها عوائد مالي��ة طائلة، 
ومن المتوقع أن تكون أحد روافد اقتصاد 

المستقبل.

وأك��د أن الهيئ��ة تح��رص دائم��ًا عل��ى 
مجل��س  عم��ل  ورش  ف��ي  المش��اركة 
المعلوم��ات الجغرافي��ة األمريكي لما لها 
م��ن أهمية ف��ي تعزيز الق��درات الوطنية 
عبر االستفادة من خبرات المجلس والذي 
يصن��ف كمنظم��ة تعم��ل على تحس��ين 
الجغرافية  البيانات  اس��تخدام ومش��اركة 
المعلوم��ات  نظ��م  وأدوات  المكاني��ة 
الجغرافية. إن منتس��بي الهيئة يحس��نون 
اس��تغال الفرص عبر المشاركة بفعالية 
في مثل هذه الورش وهم يس��تثمرون ما 
تعلم��وه بش��كل احترافي عن��د تنفيذهم 
المشاريع التي يتولونها لتلبية االحتياجات 
الوطنية والتي تتطلب إلمامًا جيدًا بأحدث 

التطبيق��ات وآخ��ر ما تم التوص��ل له من 
حلول في مجال المعلومات الجيومكانية. 

الجدي��ر بالذك��ر أن مجل��س المعلوم��ات 
الجغرافي��ة األمريكي يعمل على توس��يع 
االس��تفادة من التقنيات الحديثة إلنش��اء 
خرائ��ط وقواع��د بيان��ات ذكي��ة تمّك��ن 
صناع الق��رار من اتخاذ قراراتهم بنس��بة 
ثقة عالي��ة وفي فت��رات زمني��ة مقبولة، 
كما يس��عى المجلس لدعم تطوير البنية 
المكاني��ة،  للبيان��ات  الوطني��ة  التحتي��ة 
ويتبن��ى مب��ادرات إنت��اج بيان��ات وطنية 
تدع��م التخطيط، ويس��اهم بفعالية في 
وض��ع المعايير الوطنية لمعالجة البيانات 

الجيومكانية.
محمد العسيري

تجديد اعتماد مركز ولي العهد 
 للتدريب والبحوث الطبية

من جمعية القلب األمريكية

استقبل المس��اعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية العميد 
طبيب عب��داهلل درويش في مركز ولي العه��د للتدريب والبحوث 
الطبية وفد رفيع المس��توى من جمعية القل��ب األمريكية وذلك 
لتس��ليمه رس��ميًا ش��هادة تجدي��د اتفاقي��ة مركز ول��ي العهد 
للتدريب والبحوث الطبي��ة كمركز تدريب معتمد والمقدمة من 
جمعي��ة القلب األمريكية لثاث س��نوات أخ��رى حيث تعتبر هذه 
الش��هادة ذات أهمي��ة للتدريب الطبي للك��وادر الصحية، وأيضًا 
ش��هادة ش��كر وتقدير لمركز ولي العهد للتدريب الس��تضافته 
الكريمة لبرامج الجمعية. وقدم الشهادتين كل من المدير العام 
في جمعية القلب األمريكية لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا رامي خط��ار، ومدير البرنامج الدولي ف��ي جمعية القلب 
األمريكية لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا خالد شقير، 
حيث ش��كرهم على جهودهم في مجال التدريب وأكد على دعمه 
الس��تمرارية التعاون المش��ترك بين الطرفين بما يعود بالنفع 
على تدري��ب الطواقم الطبي��ة والصحية في مملكتن��ا البحرين.

كم��ا أثنى عل��ى جهود فري��ق العمل في المرك��ز الحتضان مثل 
هذه الفعاليات وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر ش��هادة شكر 
وتقدير إلى رئيس التعليم المس��تمر لألطباء بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبي��ة العقيد طبيب نايف لوري على جهوده 

إلنجاح البرنامج.

األطفال والمراهقون وأصحاب األمراض المزمنة األكثر إصابة بالمرض

 الفهداوي: 90٪ من تسوس األسنان 
في البحرين نتيجة المشروبات الغازية

وتقويم  أمراض  اختصاصي  كش��ف 
األس��نان د. ضياء الفهداوي عن أن 
تسوس األس��نان يعد أكثر أمراض 
األس��نان ش��يوعًا، وخاصة لدى فئة 
والمصابين  والمراهقي��ن،  األطفال 
باألم��راض المزمنة وم��ن يعانون 
م��ن م��رض الس��كري«، موضحًا أن 
تسوس األسنان يعتمد على نوعية 

الغذاء.
وأض��اف د. الفه��داوي ف��ي تصريح 
عل��ى  الس��يطرة  أن  ل�»الوط��ن« 
تسوس األس��نان تكمن في ضرورة 
زي��ارة طبيب األس��نان م��رة واحدة 
عل��ى األقل كل 6 أش��هر، مؤكدًا أن 
المش��روبات الغازية مس��ؤولة عن 
انتشار أمراض تسوس األسنان في 

البحرين بنسبة %90.
وذك��ر أن األم��راض المزمنة تؤثر 
بشكل مباش��ر على األسنان وخاصة 
مرضى السكري، الفتًا إلى أن األسنان 
تع��د أول عض��و في الجس��م يتأثر 
بش��كل مباشر بارتفاع نسبة السكر 
ف��ي الدم، حي��ث تتض��رر اللثة من 
ذلك، باإلضافة إل��ى حدوث تخلخل 
وزي��ادة حركة األس��نان،  لألس��نان 
بااللتهاب��ات  اإلصاب��ة  واحتم��ال 
المزمنة وشيئًا فشيئًا يفقد مريض 
السكري أس��نانه إذا لم يسيطر على 
نسبة الس��كري. ونوه د. الفهداوي 

إل��ى أن المش��روبات الغازية تؤدي 
إلى ذوبان كامل األسنان وتسوسها 
باإلضاف��ة إل��ى ح��دوث التس��وس 
الحمضي وتلف األسنان، محذرًا من 
انتشار التسوس في األسنان نتيجة 

إهمال عاجها أو تنظيفها.
وفي رد على سؤال حول الفترة التي 
تسمح بتسوس األسنان، أفاد بأنها 
تعتمد على نوعية الغذاء، حيث من 
الممكن أن تتس��وس الس��ن خال 

يوم واحد فقط. 
وتطرق د. الفهداوي إلى التشخيص 
مؤكدًا أن التشخيص المبكر يحمي 
من تدهور حالة األسنان، مشيرًا إلى 
أن نحو 80% من المرضى المصابين 

بالتسوس يلجأون إلى الطبيب بعد 
ش��عورهم باآلالم الح��ادة، وخاصة 
م��ن يهملون مس��ألة التش��خيص 
والفح��ص ال��دوري لألس��نان، وفي 
ه��ذه الحال��ة يك��ون التس��وس قد 

وصل إلى عصب األسنان.

وأوض��ح أن عاج التس��وس في حال 
وصل إل��ى العصب ربما يس��تغرق 
من جلس��تين إلى 3 جلسات، وربما 
تمتد الجلس��ات أكثر م��ن ذلك، إذا 
تسبب وصول التسوس إلى العصب 

في ظهور ما يعرف ب�»الخراج«.

 د. ضياء الفهداوي

معلومة

علوم الفضاء وتصنيف النباتات البحرينية بالبصمة الطيفية

في المختبر

من المعلوم أن النباتات عنصر أس��اس في استمرار الحياة 
على وج��ه األرض، حي��ث تمث��ل المصدر األس��اس للغذاء 
ليس فقط لإلنسان، بل لجميع المخلوقات بصورة مباشرة 
أو غير مباش��رة، كما تس��اهم في امتصاص ثاني أكس��يد 
الكرب��ون وإنت��اج األوكس��جين من خ��ال عملي��ة التمثيل 
الضوئي. كذل��ك تحافظ النباتات عل��ى رطوبة التربة من 
خال تخزين المياه في جذورها وس��يقانها وتساهم بشكل 
كبير على حف��اظ التوازن البيئي واألم��ن الغذائي وحماية 
كوكب األرض من خطر زحف التربة والتصحر. تتيح األشجار 
والنبات��ات بمختل��ف أحجامه��ا وأنواعها فرص��ًا اقتصادية 
واس��تثمارية ضخمة في قطاعات ع��دة من أهمها األغذية 
واألدوية، فباإلضافة إلى بيع الثمار والمحاصيل هناك عوائد 
مالية للمزارعين للعمالة في عدة مجاالت غير الزراعة مثل 
الخدمات اللوجس��تية والتخزين ومبيعات الجملة والتجزئة 
وإدارة النفايات البيئية، والعديد من المجاالت األخرى التي 

تساند فكرة استهاك المنتجات الصديقة للبيئة.   
لذل��ك هناك حاجة لتصنيف النباتات واألش��جار حيث تلعب 
دورًا مهمًا جدًا في االس��تدامة البيئي��ة والتنمية والحفاظ 
عل��ى األمن الغذائي.  من خال تصنيف النباتات واألش��جار 
نتمكن من معرفة عوامل عديدة ومهمة مثل أنواع وصحة 
النباتات واألش��جار، وصحة المحاصي��ل، وأماكن تواجدهم، 
وتقدي��ر إنتاج المحاصيل لكل نبتة أو ش��جرة وغيره. ولكن 
أثن��اء التصني��ف يجب أيضًا دراس��ة األراض��ي المحيطة إن 
كانت خضراء فيجب دراس��ة الرقعة الخضراء وأنواع التربة 
إن كان��ت صالحة للزراعة أو ال وأماكن تواجد المياه لغرض 

ال��ري وغيره. من الممكن التعاون بين الخبراء في قطاعات 
عل��وم الفضاء واالستش��عار ع��ن ُبع��د والزراع��ة والذكاء 
االصطناعي إلنتاج أطلس نباتي وطني، يصنف كل النباتات 

واألشجار مع العوامل المذكورة مسبقًا. 
يمك��ن تطبيق مراحل تصنيف النباتات واألش��جار من خال 

أربع مراحل أساسية:
أواًل: اس��تخدام أجه��زة مقياس الطيف الكهرومغناطيس��ي 

إليجاد البصمة الطيفية لكل من النباتات واألشجار. 
ثاني��ًا: االس��تعانة بصور وبيان��ات األقم��ار الصناعية ذات 
الدق��ة العالي��ة وميزة تع��دد النطاق��ات الطيفي��ة لرصد 

النباتات واألشجار. 
ثالث��ًا: خلق نموذج للذكاء االصطناعي في تس��هيل عميلة 
التعرف والقياس من صور األقمار الصناعية بداًل من الطرق 

الشبه آلية.
رابع��ًا: االس��تفادة م��ن عرض نتائ��ج التصنيف في رس��م 
العناص��ر الجغرافية والبيانية باس��تخدام نظم المعلومات 
الجغرافية بس��رعة فائقة التي تس��اعد على فهم األنماط 
والعاق��ات والس��ياق الجغراف��ي ل��كل النباتات واألش��جار 

وستكون أداة مهمة في تحسين اإلدارة واتخاذ القرارات. 
- المستوى األول: استخدام جهاز مقياس الكهرومغناطيسي 

»البصمة الطيفية«:
تصدر البصمة الطيفية عند تصوير األجسام بأنواع خاصة 
من المستشعرات لكشف عن بعض مميزاتها التي ال يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة، ألنه كل األشياء على سطح األرض 
لها تركيبتها الكيميائية والفيزيائية الخاصة بها، بمعنى 

آخر بأن كل ش��يء له بصمة طيفية خاص��ة. تعمل أجهزة 
االستشعار عن ُبعد في نظام مشابه للعين البشرية، لكن 
العين البشرية حساسة فقط لموجات األشعة المرئية في 
الطيف الكهرومغناطيس��ي، في حين أن أجهزة االستش��عار 
عن بعد حساس��ة ل��كل من موجات األش��عة المرئية وغير 
المرئي��ة. ألن لون األش��ياء والظواهر التي يراها اإلنس��ان 
في الطبيعة تعتمد على كمي��ة الضوء المرئي المنعكس 
منه��ا. يمك��ن ألعيننا أن ت��رى فقط الج��زء المرئي. ولكن 
أجهزة االستشعار عن ُبعد يمكنها التقاط النطاق الطيفي 
وأشكال أخرى من الطيف الكهرومغناطيسي واألشعة تحت 
الحمراء القريبة غير المرئية للعين البش��رية. فباس��تخدام 
االستش��عار عن ُبعد يمكننا مثًا تقدي��ر كمية الكلوروفيل 
الموج��ودة في النبات.  تأتي مقاييس الطيف الضوئي على 
عدة أشكال، تغطي نطاقات أطوال موجية مختلفة. تتمتع 
هذه األنواع من التقنيات بالعديد من المزايا التي تجعلها 
متفوقة على التقنيات التقليدية على س��بيل المثال، شكل 
طيف االنعكاس يختلف باختاف نوع الغطاء النباتي، هناك 
مئات من النباتات التي تتواجد على أراضي مملكة البحرين 
وكل واح��دة من هذه النبات��ات لها تركيبته��ا الكيميائية 
الخاصة التي تجعله��ا مختلفة عن بعضها البعض. فعلى 
س��بيل المث��ال، يمك��ن جمع عينات م��ن نبات��ات بحرينية 
مثل أش��جار الطماط��م والتفاح والنبات��ات الورقية وغيرها 
الكثي��ر التي تتميز كل منها بأطياف االنعكاس��ات الفردية 
واس��تخدام أجه��زة مقي��اس الطي��ف الكهرومغناطيس��ي 
ليت��م تحليلها ومعرفة البصم��ة الطيفية لها ويتم تخزين 

البيانات الستخدامها الحقًا.  
- المس��توى الثان��ي: »االس��تعانة بصور وبيان��ات األقمار 

الصناعية«:
يتم أخ��ذ بيانات البصم��ة الطيفية للنبات��ات ودمجها في 
برمجي��ات االستش��عار ع��ن ُبع��د وتعري��ف كل صنف من 
النباتات. ومن خ��ال صور األقمار الصناعي��ة التي تلتقط 
بش��كل دوري بأطي��اف متع��ددة »األش��عة تح��ت الحمراء 
القريب��ة غير مرئية للعين البش��رية – المرئية - وأش��كال 
أخرى من الطيف الكهرومغناطيس��ي« يت��م تحليل الصورة 

الفضائي��ة من قب��ل محللي البيانات الفضائية الس��تخراج 
جميع أصناف النباتات ومقارنتها ببيانات البصمة الطيفية 
للنبات��ات لرص��د وتصنيف جمي��ع النبات��ات المزروعة على 
أراضي المملكة وأماكن تواجدها وصحتها وحجمها، وغيره 
الكثير في وقت واحد.  وبدراسة »استخدام األراضي/ الغطاء 
األرضي« يمكن عمل دراس��ة الماءمة لربط أماكن وصحة 
النباتات واألشجار بالرقعة الخضراء وأنواع التربة إن كانت 

صالحة للزراعة أو ال، وأماكن تواجد المياه. 
- المستوى الثالث: »خلق نموذج الذكاء االصطناعي«:  

بداًل من اس��تخدام محللي البيانات الفضائية للطرق الشبه 
آلية في تحليل وتصنيف النباتات، من الممكن خلق نموذج 
الذكاء االصطناعي لرص��د والتعرف على النباتات من خال 
بصمته��م الطيفي��ة من ص��ور األقم��ار الصناعي��ة، وذلك 
سيس��اهم في تس��هيل مهام الرصد والتصنيف من ناحية 
خفض الم��وارد المالية واإلدارية وتقليل اس��تهاك القوة 

العاملة ورفع دقة النتائج. 
- المستوى الرابع: »نظم المعلومات الجغرافية«: 

يمتلك نظام المعلومات الجغرافية إمكانيات خاصة لربط 
الجوانب المرئية للنتائج المختلفة المستخرجة من تحليل 
قاعدة البيانات، ويسمح لمحلل البيانات الفضائية بعرض 
البيانات وفهمها وتفسيرها وتصورها بعدة طرق لتكشف 
ع��ن العاقات واألنم��اط واالتجاهات على ش��كل تقارير أو 
خرائط أو الرس��وم البيانية، مما يس��هل عل��ى صانع القرار 
أخذ القرارات الازمة من ناحية التش��جير واالس��تفادة من 
المحاصي��ل أو حت��ى تعري��ف الهوي��ة النباتي��ة البحرينية 
والمحافظة عليها وعلى البيئة بشكل عام، والستقرار األمن 

الغذائي، وغيره.  
لذلك فإن االستعانة بعلوم الفضاء ضرورة بالغة لتصنيف 
النباتات البحرينية بالبصمة الطيفية وتوثيقها في أطلس 
نبات��ي وطني دقيق ق��ادر على توفي��ر المعلومات للجهات 
المعنية ودعم جهودهم في تحقيق االستراتيجية الوطنية 

للقطاع الزراعي.  
 * مهندس ميكانيكي أول - 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

منيرة جاسم المالكي

الكربوهيدرات: تس��مى بالنش��ويات، وهي مركبات عضوية، وواحدة من األنواع الرئيسية للغذاء، وتشمل الكربوهيدرات، العديد من أنواع األطعمة، بما فيها السكريات، والنشا، واأللياف، وتعد الكربوهيدرات من أهم 
المغذيات والتي يحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة، باإلضافة إلى البروتين والدهون، كما تعد المصدر األساسي للطاقة في الجسم، وتزوده بالسعرات الحرارية، حيث أن 1 غرام من الكربوهيدرات والنشويات يحتوي 

على 4 سعرات حرارية.
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 »هيئة الفضاء« تشارك في ورشة
تقنيات الربط بين الموقع الجغرافي ونظم االتصال

ش��ارك الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعل��وم الفضاء محمد العس��يري وبدعوة 
خاصة من مجل��س المعلومات الجغرافية 
الوطنية للوالي��ات المتحدة األمريكية في 
ورشة العمل التي نظمها المجلس وشارك 
فيها قرابة التس��عين مش��ارك من جهات 

حكومية ومؤسسات عالمية متخصصة.
وح��ول ه��ذه المش��اركة، قال العس��يري: 
قدمت الورش��ة تعريف حول مجموعة من 
التقني��ات المس��تقبلية التي ستس��تخدم 
للرب��ط بي��ن الموق��ع الجغراف��ي ونظ��م 
االتص��ال مما يس��هم في رفع مس��تويات 
دقة البيانات المتحصلة، كما تناولت أبرز 
مميزات التقنيات الحديثة من حيث سرعة 

وس��هولة نق��ل وتخزين البيان��ات وإعادة 
اس��تخدامها مقارنة بالتقنيات الش��ائعة 
حالي��ا، وكان من أب��رز ما ت��م تناوله في 
الورشة أهمية مراجعة التصاميم الخاصة 
بحم��والت األقم��ار الصناعي��ة ومكون��ات 
المحط��ات األرضية ذات الصل��ة في ضوء 
المتغيرات التقنية المتسارعة بما يضمن 
تقلي��ص التكاليف ورفع مس��تويات جودة 
الخدم��ات م��ع المحافظ��ة عل��ى البيانات 
الفضائي��ة التي تعد من أهم كنوز الثروة 
الصناعي��ة الرابعة والت��ي قد تدر في حال 
حس��ن اس��تغالها عوائد مالي��ة طائلة، 
ومن المتوقع أن تكون أحد روافد اقتصاد 

المستقبل.

وأك��د أن الهيئ��ة تح��رص دائم��ًا عل��ى 
مجل��س  عم��ل  ورش  ف��ي  المش��اركة 
المعلوم��ات الجغرافي��ة األمريكي لما لها 
م��ن أهمية ف��ي تعزيز الق��درات الوطنية 
عبر االستفادة من خبرات المجلس والذي 
يصن��ف كمنظم��ة تعم��ل على تحس��ين 
الجغرافية  البيانات  اس��تخدام ومش��اركة 
المعلوم��ات  نظ��م  وأدوات  المكاني��ة 
الجغرافية. إن منتس��بي الهيئة يحس��نون 
اس��تغال الفرص عبر المشاركة بفعالية 
في مثل هذه الورش وهم يس��تثمرون ما 
تعلم��وه بش��كل احترافي عن��د تنفيذهم 
المشاريع التي يتولونها لتلبية االحتياجات 
الوطنية والتي تتطلب إلمامًا جيدًا بأحدث 

التطبيق��ات وآخ��ر ما تم التوص��ل له من 
حلول في مجال المعلومات الجيومكانية. 

الجدي��ر بالذك��ر أن مجل��س المعلوم��ات 
الجغرافي��ة األمريكي يعمل على توس��يع 
االس��تفادة من التقنيات الحديثة إلنش��اء 
خرائ��ط وقواع��د بيان��ات ذكي��ة تمّك��ن 
صناع الق��رار من اتخاذ قراراتهم بنس��بة 
ثقة عالي��ة وفي فت��رات زمني��ة مقبولة، 
كما يس��عى المجلس لدعم تطوير البنية 
المكاني��ة،  للبيان��ات  الوطني��ة  التحتي��ة 
ويتبن��ى مب��ادرات إنت��اج بيان��ات وطنية 
تدع��م التخطيط، ويس��اهم بفعالية في 
وض��ع المعايير الوطنية لمعالجة البيانات 

الجيومكانية.
محمد العسيري

تجديد اعتماد مركز ولي العهد 
 للتدريب والبحوث الطبية

من جمعية القلب األمريكية

استقبل المس��اعد الفني لقائد الخدمات الطبية الملكية العميد 
طبيب عب��داهلل درويش في مركز ولي العه��د للتدريب والبحوث 
الطبية وفد رفيع المس��توى من جمعية القل��ب األمريكية وذلك 
لتس��ليمه رس��ميًا ش��هادة تجدي��د اتفاقي��ة مركز ول��ي العهد 
للتدريب والبحوث الطبي��ة كمركز تدريب معتمد والمقدمة من 
جمعي��ة القلب األمريكية لثاث س��نوات أخ��رى حيث تعتبر هذه 
الش��هادة ذات أهمي��ة للتدريب الطبي للك��وادر الصحية، وأيضًا 
ش��هادة ش��كر وتقدير لمركز ولي العهد للتدريب الس��تضافته 
الكريمة لبرامج الجمعية. وقدم الشهادتين كل من المدير العام 
في جمعية القلب األمريكية لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا رامي خط��ار، ومدير البرنامج الدولي ف��ي جمعية القلب 
األمريكية لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا خالد شقير، 
حيث ش��كرهم على جهودهم في مجال التدريب وأكد على دعمه 
الس��تمرارية التعاون المش��ترك بين الطرفين بما يعود بالنفع 
على تدري��ب الطواقم الطبي��ة والصحية في مملكتن��ا البحرين.
كم��ا أثنى عل��ى جهود فري��ق العمل في المرك��ز الحتضان مثل 
هذه الفعاليات وفي نهاية اللقاء قدم الوفد الزائر ش��هادة شكر 
وتقدير إلى رئيس التعليم المس��تمر لألطباء بمركز ولي العهد 
للتدريب والبحوث الطبي��ة العقيد طبيب نايف لوري على جهوده 

إلنجاح البرنامج.

األطفال والمراهقون وأصحاب األمراض المزمنة األكثر إصابة بالمرض

 الفهداوي: 90٪ من تسوس األسنان 
في البحرين نتيجة المشروبات الغازية

وتقويم  أمراض  اختصاصي  كش��ف 
األس��نان د. ضياء الفهداوي عن أن 
تسوس األس��نان يعد أكثر أمراض 
األس��نان ش��يوعًا، وخاصة لدى فئة 
والمصابين  والمراهقي��ن،  األطفال 
باألم��راض المزمنة وم��ن يعانون 
م��ن م��رض الس��كري«، موضحًا أن 
تسوس األسنان يعتمد على نوعية 

الغذاء.
وأض��اف د. الفه��داوي ف��ي تصريح 
عل��ى  الس��يطرة  أن  ل�»الوط��ن« 
تسوس األس��نان تكمن في ضرورة 
زي��ارة طبيب األس��نان م��رة واحدة 
عل��ى األقل كل 6 أش��هر، مؤكدًا أن 
المش��روبات الغازية مس��ؤولة عن 
انتشار أمراض تسوس األسنان في 

البحرين بنسبة %90.
وذك��ر أن األم��راض المزمنة تؤثر 
بشكل مباش��ر على األسنان وخاصة 
مرضى السكري، الفتًا إلى أن األسنان 
تع��د أول عض��و في الجس��م يتأثر 
بش��كل مباشر بارتفاع نسبة السكر 
ف��ي الدم، حي��ث تتض��رر اللثة من 
ذلك، باإلضافة إل��ى حدوث تخلخل 
وزي��ادة حركة األس��نان،  لألس��نان 
بااللتهاب��ات  اإلصاب��ة  واحتم��ال 
المزمنة وشيئًا فشيئًا يفقد مريض 
السكري أس��نانه إذا لم يسيطر على 
نسبة الس��كري. ونوه د. الفهداوي 

إل��ى أن المش��روبات الغازية تؤدي 
إلى ذوبان كامل األسنان وتسوسها 
باإلضاف��ة إل��ى ح��دوث التس��وس 
الحمضي وتلف األسنان، محذرًا من 
انتشار التسوس في األسنان نتيجة 

إهمال عاجها أو تنظيفها.
وفي رد على سؤال حول الفترة التي 
تسمح بتسوس األسنان، أفاد بأنها 
تعتمد على نوعية الغذاء، حيث من 
الممكن أن تتس��وس الس��ن خال 

يوم واحد فقط. 
وتطرق د. الفهداوي إلى التشخيص 
مؤكدًا أن التشخيص المبكر يحمي 
من تدهور حالة األسنان، مشيرًا إلى 
أن نحو 80% من المرضى المصابين 

بالتسوس يلجأون إلى الطبيب بعد 
ش��عورهم باآلالم الح��ادة، وخاصة 
م��ن يهملون مس��ألة التش��خيص 
والفح��ص ال��دوري لألس��نان، وفي 
ه��ذه الحال��ة يك��ون التس��وس قد 

وصل إلى عصب األسنان.

وأوض��ح أن عاج التس��وس في حال 
وصل إل��ى العصب ربما يس��تغرق 
من جلس��تين إلى 3 جلسات، وربما 
تمتد الجلس��ات أكثر م��ن ذلك، إذا 
تسبب وصول التسوس إلى العصب 

في ظهور ما يعرف ب�»الخراج«.

 د. ضياء الفهداوي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/14/watan-20220714.pdf?1657774145
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/1015798
https://alwatannews.net/article/1015682
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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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محرر الشؤون المحلية
^ أعاني من وقف 
اســـتـــحـــقـــاق الــحــصــول 
ــاء  ــ ــى عـــــــــــاوة غـ ــ ــلـ ــ عـ
المعيشة بسبب تحديث 
مايو  منذ شهر  البيانات 
لي  تــصــل  ــم  ــ ول  .2022
ســابــقــا رســالــة بــضــرورة 
أن  إال  البيانات  تحديث 
تم وقف صرف العاوة.

الملك  ــة  أمـــر جــال لــقــد 
عــاوة  بــصــرف  المعظم 
ــي لـــغـــاء  ــ ــافـ ــ شـــهـــر إضـ
إلى   وذهــبــت  المعيشة، 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــز االجـ ــركــ ــمــ ــ ال
التنمية  ــوزارة  ــ لـ الــتــابــع 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــمــديــنــة 

حمد، وحدثت البيانات، 
ــلـــف  ــمـ الـ اآلن  وإلــــــــــى 

موقوف. 
أنـــــا مـــواطـــنـــة مــطــلــقــة 
ــد  ــ ــاشـ ــ خـــمـــســـيـــنـــيـــة أنـ
بـــإعـــادة ضــمــي لــقــائــمــة 
الــمــســتــحــقــيــن لــلــعــاوة، 
ــعــــاوة  ــ ال تـــشـــمـــل  وأن 
الــمــطــلــقــة حتى  ــرأة  ــمـ الـ
ــا  ــه ــدي ل يـــكـــن  ــم  ــ لـ وإن 
أبــنــاء ألنــهــا فــرد تعيش 
الوطن  هــذا  أرض  على 

الطيب.

ابتهال حسين

 لماذا تحرم المطلقة 
دون أبناء من عالوة الغالء؟

نصائــح لمــن يريــد البنــاء والتعاقــد مــع مقــاول
^ يـــدور الحديـــث هـــذه األيـــام 
االجتماعـــي  التواصـــل  بمواقـــع 
البنـــاء ودخـــول  عـــن ارتفـــاع كلفـــة 
اآلســـيويين ممـــن ال يحملون ســـجا 
تجاريـــا بمجموعـــة مـــن المفصولين 
بهـــذا المجال، مما عمـــل على تحول 
كثيـــر مـــن المؤسســـات الصغيرة إلى 
اإلغـــاق التـــام نظـــرا لـــرواج ســـوق 
المؤسســـات  وخســـارة  اآلســـيويين 
القانونية، وهـــذا ما يعمد إليه الموج 
الســـوق  علـــى  للســـيطرة  اآلســـيوي 
المحلي العقاري مثلما سيطروا على 
ســـوق الذهب ببيع الســـبائك الذهب 
بأقل سعر طمعا ألخذ السوق بعد 10 
ســـنوات وهـــذا ماحصل ونـــراه جليا 
على شارع الشيخ عبدهللا بالمنامة. 
لقد عمدت تلك الفئة اآلسيوية وهي 
محددة الجنسية على وضع إعانات 

األســـعار،  بأرخـــص  الزبائـــن  لجـــذب 
المناطـــق  فـــي  إعاناتهـــم  ويكـــون 
المطورة بالبلد إلغراء الزبائن، ويبدأ 
العمـــل مـــع أحد األفـــراد بشـــكل مغر 
ليأخـــذ أعماال أخرى بنفـــس المنطقة 
وتزيـــد األربـــاح لديهـــم، وال يخفـــى 
علينـــا مـــا حصل في شـــرق الحد من 
أهـــوال من طـــرف أحـــد البحرينيين 
الـــذي اســـتغل الوضع وعمل بشـــكل 
غيـــر جـــاد، كذلـــك اآلســـيويون فـــي 
شرق الحد ومدينة سلمان فقد دأبوا 
إلى إعطاء أســـعار غير واقعية ومن 
ويســـافرون  المبالـــغ  يســـتلمون  ثـــم 
بـــدون رجعـــة.  ومثـــال لذلـــك أحـــد 
اإلخـــوة تعاقـــد مع آســـيوي وســـلمه 
15 ألـــف دينار لعمـــل طابق إضافي؟ 
ولكـــن العامـــل تـــوارى عـــن األنظـــار، 
وظهر بفضـــل الحمات التفتيشـــية، 

وعند مطالبته بالمبلغ قبل بالتقسيط 
وعندمـــا حـــل الموعـــد ســـلم للزبـــون 
500 فلـــس!! وآخر اســـتلم المبلغ من 
الزبون وقام بتكسير البيت وهو من 
بيوت اإلسكان وترك البيت وفر إلى 
بـــاده ولـــم يتمكن الزبون مـــن إنهاء 
البيـــت وال اإلقامة فيـــه. فأين يكمن 

الخطأ بالمعادلة؟ 
تغيـــر  فـــي  البنـــاء  مـــواد  أســـعار  إن 
مســـتمر وأي ارتفاع صعب أن يرجع 
المواد لنفس الســـعر األقل، حيث إن 
ذلك يكـــون مرتبطـــا بعوامل العرض 
والطلـــب مع ساســـل اإلمـــداد وقوة 
ويســـعى  العينـــات.  مـــن  المعـــروض 
التاجـــر فـــي توفيـــر المواد باألســـعار 
المتعـــارف عليهـــا والدارجـــة محليـــا 
وتوزيعهـــا  تصريفهـــا  علـــى  ليعمـــل 
حســـب جدول زمني إلعـــادة الطلب 

مرة أخرى، ولكن يكمن العمل حسب 
المواصفـــات المطلوبـــة مـــن المكتب 
الهندســـي للبناء لوجود بعض المواد 
المحـــددة أو المتغيـــرة حســـب طلب 

الزبون. 

كيف تختار التسعيرة؟ 

أول اســـتامك للخرائـــط الهندســـية 
بعـــض  مـــن  تســـعيرة  بطلـــب  تقـــوم 
المكتـــب  مـــن  المعتمـــدة  الشـــركات 
وذلـــك  الخـــارج؛  ومـــن  الهندســـي 
للوقـــوف على أقـــرب ســـعر ابتدائي 
اختيـــار  يكـــون  وعليـــه  صحيـــح، 
الشـــركة مـــع االطـــاع علـــى ســـابقة 
قامـــوا  التـــي  والمشـــاريع  أعمالهـــم 
بهـــا، وإن تطلـــب األمـــر التواصل مع 
أحـــد الزبائن لاستفســـار عن أدائهم. 
كذلـــك عند التعاقد فـــي أعمال ببناء 
البيـــت يفضـــل التأكـــد مـــن الســـجل 
التجـــاري وزيـــارة المكتـــب، وكتابـــة 
واضـــح  وبشـــكل  بالعربـــي  التعاقـــد 
صريـــح ليكـــون خارطـــة العمـــل بين 
الطرفيـــن، ويـــدرج فيه آليـــة التدفق 

المالي حســـب األداء. وهناك مكاتب 
وســـاطة بالمقاوالت تعمد إلى إيجاد 
أفضل المقاوليـــن واعتمادهم للعمل 

معهم. 
كما أن أعمـــال البناء يجب أن يكون 
هنـــاك شـــخص يتابـــع العمـــل للتأكـــد 
من تطبيق المخطط حســـب الرسم، 
ويفضـــل بهـــذه الحالـــة إذا لـــم يكـــن 
إحـــدى  يـــوكل  أن  البيـــت  صاحـــب 
الشـــركات الخاصـــة بالمتابعة والتي 
تقـــدم هـــذه الخدمة للجمهور بســـعر 
بالعمـــل.  درايـــة  ذوو  وهـــم  معيـــن 
التعامـــل  يتـــم  أن  يجـــب  وبالنهايـــة 
مـــع أطـــراف لهـــم الكيـــان القانونـــي 
ومعترف بهم، وللعلم فإن النظر ألقل 
األسعار يعني دفع القيمة مضاعفة. 
مشعل ناصر حمد الذوادي
باحث بالشأن االقتصادي والتنموي

جدة سمر ُتفاجأ بسفر حفيدتها بخامس العيد دون علمها
الحضانة لدى أم والد الطفلة... والصغيرة تعيش بكلى واحدة

اســـترجاع  حســـن  ســـمر  المواطنـــة  ناشـــدت 
العمـــر  مـــن  البالغـــة  ســـمر  الطفلـــة  حفيدتهـــا 
واحـــدة  بكلـــى  وتعيـــش  مريضـــة  ســـنوات   5
وتحتـــاج إلى رعاية طبيبة مســـتمرة واهتمام 
تحـــت إشـــراف الجـــدة التـــي قامـــت بتربيتها 
لمـــدة 5 ســـنوات، حيـــث أمـــرت المحكمـــة بأن 
تكـــون الجـــدة الحاضنـــة للطفلـــة بعـــد تطليق 
ابنها زوجته الخليجية أم الطفلة من بعد عدة 

مشكات.
وتعـــود أحـــداث القصة بحســـب روايـــة الجدة 
لــــ ”البـــاد” إلـــى أن والـــدة الطفلـــة تواصلـــت 
معهـــا خـــال النصـــف الثاني من شـــهر رمضان 
المبـــارك الماضـــي لطلب رؤيـــة الطفلة، وكانت 
األم تأخذهـــا حتـــى تتفـــرغ الجـــدة للعبـــادات 
في العشـــر األواخـــر من الشـــهر الفضيل، وفي 
خامـــس أيام عيـــد الفطر الماضـــي أخذت األم 

الطفلـــة من جدتهـــا الحاضنة ولـــم ترجعها لها، 
حيث ظلـــت الجـــدة تتصل في والـــدة الطفلة 
إلرجاعهـــا لهـــا لكن األم ال تـــرد على االتصاالت 
الهاتفيـــة، فتوجهـــت الجـــدة إلى قســـم حماية 
الطفـــل التابع لمركز الشـــرطة الســـتام الطفلة 

ولم تستلم الجدة الطفلة.
وبعـــد فترة مـــن الزمن اتصلـــت أم الطفلة إلى 
الجدة مـــن رقم هاتف خليجـــي لتخبرها بأنها 

مع ابنتها خارج البحرين.
إدارة  مـــن  لديهـــا شـــهادة  إن  الجـــدة  وقالـــت 
التنفيـــذ تفيد بـــأن المحكمة أصـــدرت اتفاقية 
صلـــح من مكتـــب التوفيق األســـري بتاريخ 4 
أبريـــل 2019 متضمنة تثبيـــت حضانة الطفلة 
للجـــدة علـــى أن تقوم برعايتهـــا واالهتمام بها 

ومتابعة شؤونها وأحوالها.

شهادة من إدارة التنفيذ تفيد بحضانة الجدة للطفلةسمر حسن

مشعل الذوادي

local@albiladpress.com
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ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.08

يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

^نــــــحــــــن أســـــــرة 
تسكن في إحدى شقق 
إسكان الرملي. لدينا 4 
وقبل  غــرف،  و4  أوالد 
اثنين  كل  كان  سنوات 
غرفة،  في  األوالد  من 
كــبــروا طلب  أن  وبــعــد 
كل ولد غرفة مستقلة، 
فــتــم تــقــســيــم الــغــرف 
األوالد  عـــلـــى  األربـــــــع 

األربعة.

لتقسيم  واضـــطـــررنـــا 
إلى  وحولناها  الصالة 
ــة لــي  ــشـ ــيـ ــعـ ــة مـ ــ ــرفـ ــ غـ

ولزوجي. 
وأناشد وزارة االسكان 
ــنــا بيت  ــأن تــصــرف ل ــ ب
ــا بـــدال  ــنـ ــرتـ ــتــســع ألسـ ي
بدأت  التي  الشقة  من 

تضيق علينا جميعا.

أم أحمد

 الوالدان ينامان 
بصالة شقة الرملي

^أنـــــــــا شــــــــاب مــن 
مـــوالـــيـــد الــبــحــريــن ألم 
عمري  وأصبح  بحرينية 
ولـــدت  ــنـــة،  سـ  24 اآلن 
وعـــشـــت طـــــوال عــمــري 

في مملكة البحرين.
والدتي ربة بيت، وأريد 
بالحصول  أساعدها  أن 
ــداد  ــ عـــلـــى وظـــيـــفـــة وسـ
الديون مما يتعذر بسبب 

مستندات  ــدار  إصـ عــدم 
الهوية.

ــتـــد فــــــّي الـــمـــشـــاعـــر  ــمـ تـ
ــي  ــ ــو وطــــــنــــــي وهـ ــ ــحـ ــ نـ
همي  وكل  قلبي  شريان 
ــدم ما  وطــمــوحــي أن أقـ
أســتــطــيــع لــخــدمــة هــذه 

المملكة الغالية.

عبداهلل محمد

عمري 24 سنة وأريد وظيفة

قرابـــة  ^قبـــل 
ســـنتين ونصـــف الســـنة 
واجهـــت متاعـــب وألمـــا 
واتضـــح  ظهـــري،  فـــي 
وجـــود شـــرخ بالفقرات. 
وعولجت بالبحرين لدى 
الطبيـــب االختصاصـــي، 
ولكـــن بعد فتـــرة بدا أن 
حالتـــي لم تتحســـن. لذا 

أطلب من وزارة الصحة 
موضـــوع  فـــي  النظـــر 
إيفـــادي للخـــارج للعاج 
خصوصـــا أننـــي متقاعد 
وليســـت لـــدي الميزانية 
للعـــاج  المناســـبة 

بالخارج. 

جمال أحمد

 أعاني من ألم بظهري 
وأناشد العالج بالخارج

مطلوب عنوان وعّداد كهربائي لكل شقة
إلعادة تصنيف المناطق السكنية المختلفة للمواطنين في السكن الخاص

من  السن  كبار  معظم  يتقاعد  ^عندما 
بناء  عادة،  األول،  قرارهم  يكون  المواطنين 
البيت  في  بناتهم  أو  ألبنائهم  سكنية  شقق 

“العود”. 
أرباب األسر  الرئيس هو تلبية رغبة  الغرض 
قريًبا  وبناتهم  أبنائهم  سكن  يكون  أن  فــي 
منهم، وهذا ما تعودوا عليه منذ زمن اآلباء 
واألجــداد. ومن ناحية أخرى، زيادة الرصيد 
ــعــقــاري والــســكــنــي والــــذي يــســهــم بــصــورة  ال
وزارة  عــلــى  الــضــغــط  تخفيف  فــي  تلقائية 
اإلسكان، وخاصة بما تعانيه الموازنة العامة 
مــن عــجــز، عــلــى الــرغــم مــن نــجــاح سياسة 
اختطها سمو ولي  التي  االقتصادي  التعافي 

العهد رئيس الوزراء.
األهالي  من  اإليجابية  المساهمة  هذه  تعتبر 
التفاتة اجتماعية جميلة منهم ألبنائهم يجب 

المحافظة عليها. 
ولكن هذه الفكرة التكاملية التي ينفق عليها 
اآلباء كل ما يملكون بعد التقاعد، حفاظًا على 
التركيبة العائلية في البيت الواحد والتركيبة 

االجتماعية في مدنهم وقراهم، تقابلها 
وبيروقراطية.  كثيرة  تعقيدات 

لذلك  المنظمة  ــراءات  ــاإلجـ فـ
وضعتها  عــدة  معوقات  بها 

في الــــجــــهــــات  المختصة 
الحكومة 

والتطوير  التخطيط  هيئة  ومنها  الــمــوقــرة 
العمراني والبلديات والكهرباء والماء.

شقة  لكل  عنواًنا  البداية  في  األمــر  يتطلب 
ترفض  البلدية  الفرس.  مربط  وهنا  سكنية 
الحاالت  إال في  الشقق  لهذه  إعطاء عناوين 
الــتــي يــســمــح بــهــا الـــقـــانـــون، أي مـــن خــال 
الـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص بـــنـــاء يــتــنــاســب 
ويتوافق مع االشتراطات التنظيمية للتعمير 
وتصنيف العمران. القانون هنا يقول ال بد أن 
منطقة  وليست  استثمارية  المنطقة  تكون 
من  التعمير  وقــف  عــن  ناهيك  خــاص  سكن 
قبل هيئة الثقافة واآلثار في مناطق السكن 
الــقــديــم والــمــســمــاة قــانــونــا مــنــاطــق السكن 
المتصل )أ( و)ب(، بحجة الحفاظ على الطابع 
هذه  سيحول  مما  والــقــرى  للمدن  التقليدي 
السكنية  بالمناطق  يسمى  مــا  إلــى  المناطق 
الــعــشــوائــيــة والــمــتــهــالــكــة، عــلــى الـــرغـــم مما 

ــــة على  ــــدول ال صــرفــتــه 
مـــــــــدى الــــعــــقــــود 

إنشاء وتطوير  تكاليف  الماضية من  األربعة 
شبكات البنية التحتية.

الكهرباء والماء تصر على عدم توفير  هيئة 
إال في حالة وجــود عنوان.  لكل شقة  عــّداد 
أم  “البيضة  سالفة  حول  الــدوران  يبدأ  وهنا 

الدجاجة” أو الدخول في دوامة ال تنتهي.
ما يحدث هو أن رب البيت المتقاعد 
يــتــحــمــل مـــصـــروفـــات الــكــهــربــاء 
والماء لشقق أبنائه وال يستطيع 
أن يحاسبهم لعدم وجود العّداد، 
خلق  فــي  ذلــك  يتسبب  وحاليا 
مشاكل اجتماعية حول معدالت 
واألبناء  الــوالــد  بين  االستهاك 
والبنات وأزواجهم وزوجاتهم، 
وخـــاصـــة أن أســـعـــار وحــــدات 
كلما  مرتفعة  تــكــون  الــكــهــربــاء 
زاد استهاك البيت من الكهرباء. 
هي  األخــرى  االجتماعية  المشكلة 
عدم توفر الشقق السكنية المناسبة 
إيجاراتها  غاء  أو  المناطق  معظم  في 
بحيث ال يتحملها األوالد والبنات، وخاصة 
إن كانوا ال يعملون. وهذا سبب رئيس لطول 
للحصول  لسنوات عديدة  المنتظرين  قائمة 

على سكن، إن كان شقة أو وحدة سكنية.
بعيد  زمـــن  مــنــذ  ــعــرف  ُت الحبيبة  الــبــحــريــن 
وريــادتــهــا  ــن،  ــ واآلمــ ــمــتــرابــط  ال بمجتمعها 
العمرانية.  والتنمية  اإلســكــان  مشاريع  في 
التخطيط  الجهات من خال  وبإمكان هذه 
العاجل  ــمــدى  ال عــلــى  مستوياته  بمختلف 
ــبــعــيــد، وفــــي إطــــار الــمــخــطــط الــوطــنــي  وال

سمو  تبناه  والــذي  البحرين،  لمملكة  الهيكلي 
2006م،  ولي العهد رئيس الوزراء منذ العام 
وأصــــــدر قـــانـــونـــه صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
المعظم حفظه هللا ورعــاه، وما يتضمنه من 
التركيبة  على  للحفاظ  سامية  ملكية  رؤى 
خال  من  البحرين  وقــرى  لمدن  االجتماعية 
من  بالقرب  االصلية  بمناطقهم  األبناء  سكن 
بقدر  السعي  خــال  ومــن  الممتدة،  عوائلهم 
في  الترابط  هــذا  روح  على  لإلبقاء  اإلمكان 
مختلف  بين  بالتنسيق  الــحــديــث  مجتمعنا 
تخطيط  أجل  من  البحريني،  المجتمع  فئات 
عمراني يسمح بهذه األفكار، أن يتم تنفيذها 
عدم  الوقت  نفس  وفي  المواطن  في صالح 

التعارض مع القانون.
وختاما، فإن السؤال البسيط الذي بودي أن 
العمراني،  والتطوير  التخطيط  لهيئة  يصل 
البلدية  المجالس  وممثلي  البلديات  وكذلك 
في المملكة هو: أليس باإلمكان إعادة تصنيف 
في  للمواطنين  المختلفة  السكنية  المناطق 
التصنيفات  من  غيرها  أو  )أ(  الخاص  السكن 
هذه  مــن  بــاالســتــفــادة  حاليا  تسمح  ال  الــتــي 
تسمح  وبذلك  للمواطنين.  المهمة  الخاصية 
للبيوت  الـــدولـــة  فـــي  الــمــخــتــصــة  اإلدارات 
السكنية  الشقق  بــإنــشــاء  العائلية  السكنية 
سكنية  منطقة  اي  فــي  بناتهم  أو  ألبنائهم 
تحديد،  وبــدون  الخاص(  )السكن  يسكنونها 
تسهيل  ثم  ومن  الازمة،  العناوين  وإعطائها 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــة الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
سيساعد ذلك بدون شك على تحقيق سكن 

مائم لكل أسرة بحرينية.
اآللــيــات  وضــع  وببساطة  بــاإلمــكــان  انــه  كما 
أصحاب  مخالفة  لــعــدم  والمناسبة  الــازمــة 
األوالد  شقق  ُتحّول  عندما  للقانون  البيوت 

إلى شقق لإليجار مثا.
تملك  تقنين  مستقبا  ــاء  ــآب ل يمكن  أيــضــا 
الشقق  بيع  نظام  خــال  من  ألبنائهم  الشقق 
بعد  االنتظار حتى توزع فيما  أو  والطبقات، 
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