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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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استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، 
الشيخ خليفة بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه، حيث رّحب به 
تم خالل  كما  الحالي،  التوفيق في مهام عمله  له  الوزير، متمنيًا 

اللقاء بحث مجاالت التعاون بين الوزارة والهيئة.
واآلثار  للثقافة  البحرين  رئيس هيئة  بتسليم  الوزير  قام  وقد 
الهداية الخليفية أول مدرسة نظامية  درعًا تذكاريًا يمثل مدرسة 

حكومية في مملكة البحرين.

رفــــع ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق، 
المحرق،  محافظة  أهالي  وباسم  باسمه 
إلــى سمو  آيـــات الشكر واالمــتــنــان  أســمــى 
النائب  آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
المعنية  للجهات  ســمــوه  توجيهات  على 
بالتسريع في إجراءات إنجاز مشروع نادي 
البحرين، الذي يهدف إلى صيانة وترميم 

المبنى الرئيسي للنادي العريق.
وأكد أن هذا الخبر أثلج صدور أهالي 
من  البحرين  نادي  يحمله  لما  المحرق، 
المكانة  لــه  عظيم،  وثقافي  ريــاضــي  إرث 
ــــي الـــمـــحـــرق،  ــالـ ــ ــي قـــلـــوب رجـــــــاالت وأهـ فــ
ــرًا أســـــمـــــاء مــــــرت عـــلـــى تـــاريـــخ  ــذكــ ــتــ ــســ مــ
يــومــنــا هــذا،  الــنــادي مــنــذ تأسيسه حــتــى 
الوطن  أعــالم  النخب من  وهــم من نخبة 
والــثــقــافــي  الــفــكــري  الــمــجــال  فـــي  ورواده 
والــريــاضــي، متمنيًا  والــســيــاســي  ــي  واألدبــ
ــودة الـــنـــادي إلـــى ســابــق عــهــده مــســطــرًا  عــ

لإلنجازات ومنبرًا للفكر والثقافة.
جاء ذلك خالل المجلس االسبوعي 
لمحافظة المحرق، الذي عبر من خالله 
وتقديره  اعــتــزازه  خالص  عــن  المحافظ 
الشيخ  أول  الــفــريــق  كلمة  تضمنته  لــمــا 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
عقب لقائه مع رؤساء المآتم، التي أكدت 
ــراســــخ لــلــقــيــادة الــحــكــيــمــة في  الــنــهــج الــ
رعـــايـــة حــريــة الــمــعــتــقــدات والــمــمــارســات 

الــوزيــر رسمت  كلمة  أن  مــؤكــدًا  الــديــنــيــة، 
النجاح لموسم عاشوراء، ووضعت  طريق 
الــنــقــاط عــلــى الــحــروف مــن أجـــل سالمة 
الــمــواطــنــيــن والــمــشــاركــيــن فـــي الــمــوســم، 
مملكة  الحضارية عن  الــصــورة  نقل  وفــي 

البحرين.
ــاف الــمــجــلــس مــســاعــد  ــتـــضـ كـــمـــا اسـ
سلمان مساعد مدير إدارة تمكين الشباب 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة، الذي أكد 
الــوزارة برئاسة أيمن بن توفيق  بــدوره أن 
ــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة  الــمــؤيــد وزيــ

ــاف وصــــقــــل وإبــــــــراز  ــشــ ــتــ ــعـــمـــل عـــلـــى اكــ تـ
المواهب الشبابية، حيث انطلقت أنشطة 
وبرامج مدينة شباب 2030 هذا العام مع 
عودة األوضاع إلى طبيعتها بعد الظروف 

الصحية التي فرضتها الجائحة.
وبــيــن أن الــمــديــنــة تــطــرح هـــذا الــعــام 
أكثر من 70 برنامًجا تدريبًيا متنوًعا، %70 
من البرامج تأتي متماشية مع التوجهات 
الجديدة لسوق العمل، موضحًا أن مدينة 
شباب 2030 من خالل برامجها المتنوعة 
عدد  ويبلغ  تــدريــبــيــة،  فــرصــة   2400 تــوفــر 

المتطوعين المشاركين في إدارة وتنظيم 
مؤكدًا  ومتطوعة،  متطوع   200 المدينة 
المبادرات  الــوزارة مستمرة في تنظيم  أن 
الــمــتــنــوعــة والــمــخــتــلــفــة الــتــي تــســهــم في 

تحفيز ودعم الشباب البحريني.
وفــــــي مـــــداخـــــالت األهــــــالــــــي، طـــالـــب 
الكهرباء  هيئة  المجلس  رواد  مــن  عـــدد 
والــــمــــاء بــــضــــرورة دراســـــــة اعـــــــادة افــتــتــاح 
محافظة  في  المشتركين  مكتب خدمات 
الـــســـن وذوي  لــكــبــار  ــرق، وخـــاصـــة  ــحـ ــمـ الـ
التواصل  الخاصة، لصعوبة  االحتياجات 

ــة،  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــدام الــــخــــدمــــات اإللـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
الهيئة في توفير أفضل  مشيدين بجهود 

الخدمات للمشتركين.
وفــــي خـــتـــام الــمــجــلــس أكــــد الــعــمــيــد 
مديرية  عــام  مدير  نائب  الكعبي  سلطان 
المديرية  أن  الــمــحــرق  محافظة  شــرطــة 
ــاب الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة تــعــمــل  ــ مــــن بـ
الـــمـــحـــاضـــرات  بـــتـــنـــظـــيـــم  دوري  بـــشـــكـــل 
التوعوية حول حاالت الطوارئ والتعامل 
ــر والــخــادمــات  مــع الــحــريــق، لــربــات األســ

وأصحاب المطاعم والمنشآت.

ــن  ــريــ ــحــ ــبــ أعــــــلــــــن مــــعــــهــــد الــ
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــتـــح بـــاب 
الـــتـــســـجـــيـــل لــلــطــلــبــة الـــراغـــبـــيـــن 
للمشاركة  الــخــارج  فــي  بــالــدراســة 
ــن«،  ــوطــ ــج »ســــفــــراء الــ ــامـ ــرنـ ــي بـ فــ
الذي سيبدأ في 14 من أغسطس 
الـــجـــاري، حــيــث ســيــقــدم فــي هــذه 
بــالــلــغــتــيــن  مـــــرة  ألول  الـــنـــســـخـــة 
الــعــربــيــة واالنـــجـــلـــيـــزيـــة، ويــمــكــن 
لــلــطــلــبــة الـــراغـــبـــيـــن بــالــمــشــاركــة 
الــتــســجــيــل فــي الــبــرنــامــج مــجــاًنــا 
bipd.( الـــمـــعـــهـــد  ــع  ــوقــ مــ ــر  ــبـ عـ

بالتوافق مع  يأتي  والــذي   ،)org
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 

»بحريننا«.
ــبــــة؛ أكـــــدت  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
فــيــصــل جناحي  إيــمــان  األســـتـــاذة 
سعي  للمعهد  التنفيذي  المدير 
المعهد لمواصلة رسالته الوطنية 
في تثقيف وتوعية مختلف فئات 
وخصوًصا  البحريني،  المجتمع 
بالدراسة  الراغبين  الشباب  فئة 
ــم  ــدهــ ــزويــ ــر تــ ــبــ ــي الـــــــخـــــــارج، عــ ــ فــ
بالمهارات الالزمة ليمثلوا وطنهم 
الــصــورة  وليعكسوا  تمثيل،  خــيــر 
البحريني،  للمجتمع  الــفــضــلــى 
التنموي  المشروع  في  والمتمثل 
الشامل لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك البالد المعّظم.
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت األســــــــــــتــــــــــــاذة 
الــحــالــيــة  الــنــســخــة  أن  جـــنـــاحـــي 
باللغتين  ســتــقــدم  الــبــرنــامــج  مــن 
ــة واإلنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، مـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
المعلومات  إكسابهم  في  سيسهم 
والــمــصــطــلــحــات الـــالزمـــة وزيــــادة 
حصيلتهم اللغوية في موضوعات 

البرنامج.
ــارت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي  ــ وأشــ
يتكون  البرنامج  أن  إلــى  للمعهد 
مــــن مــجــمــوعــة مــــن الــفــعــالــيــات، 
الـــتـــي تـــتـــوافـــق مــــع »بـــحـــريـــنـــنـــا«، 
الوطنية  الهوية  تحصين  بهدف 
ــة حــــمــــالت الــتــضــلــيــل  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ومـ

ــيـــة الـــتـــي قد  والـــتـــشـــويـــه اإلعـــالمـ
إلى جانب  المملكة،  لها  تتعرض 
تــوعــيــتــهــم بــمــخــتــلــف الــمــواضــيــع 
السياسية، واإلعالمية، والقانونية 
حيث  والحقوقية،  واالجتماعية، 
يهدف البرنامج إلى توعية الطلبة 
بـــدورهـــم الــوطــنــي خــــارج الــبــالد، 
بوطنهم،  الترابط  أواصــر  وتعزيز 
ــورة الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ وتــحــســيــن صــ
خــــالل طــلــبــة عــلــى درايــــــة ووعـــي 
عـــــــــام، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــجــنــيــبــهــم 
مخاطر التغريب والنتاج السلبي 

الختالط الثقافات.
وأضافت جناحي أن البرنامج 
الذي سيقدمه  النسخة،  في هذه 

والخبراء،  األكاديميين  نخبة من 
رئيسية  سيتضمن خمسة محاور 
هي؛ المحور االجتماعي، المحور 
الــحــقــوقــي - الــقــانــونــي، الــمــحــور 
اإلعــــالمــــي، الـــمـــحـــور الــســيــاســي، 

والمحور الدبلوماسي.
ــــدد  ـــد حـ ــ وكـــــــــــان الــــمــــعــــهــــد قــ
ــاق بـــالـــبـــرنـــامـــج  ــحــ ــتــ شـــــــروط االلــ
بــأن يــكــون الــمــشــارك مــن الطلبة 
بالخارج،  الــدراســة  فــي  الراغبين 
لحديثي  األولــويــة  ستكون  حيث 
التخرج، وأن يختار المشارك لغة 
البرنامج )العربية / اإلنجليزية(، 
وملء استمارة التسجيل الخاصة 
موقع  على  الموجودة  بالبرنامج 

المعهد االلكتروني، علًما أن آخر 
التسجيل  طــلــبــات  لــقــبــول  مــوعــد 
فــي الــبــرنــامــج ســيــكــون بــتــاريــخ 9 

أغسطس المقبل.

»ان هــنــاك  ــارك:  ــبـ ــمـ الـ الــــوزيــــر  وقـــــال 
ــددًا مــن الــمــبــادرات والــســيــاســات لــزيــادة  عـ
ــي الــمــمــلــكــة وتــحــفــيــز كــافــة  الــتــشــجــيــر فـ
األطراف للمشاركة في مشاريع التشجير 
ضــمــن مــشــاريــع الــحــكــومــة بــالــتــعــاون مع 
الــــى تحفيز  إضـــافـــة  الــــخــــاص،  الـــقـــطـــاع 
التشجير«،  عملية  في  للمشاركة  األفــراد 
ــار  ــى أن تــشــجــيــر مــنــطــقــة ديــ ــ إلـ ــرًا  ــيـ مـــشـ
الــمــحــرق يــأتــي كــأحــد مـــبـــادرات الــقــطــاع 

الخاص المهمة في هذا الجانب.
ــم تـــحـــديـــد  ــ وأكـــــــــد الـــــمـــــبـــــارك أنـــــــه تــ
أصـــنـــاف األشـــجـــار الـــتـــي ســيــتــم زراعــتــهــا 
أشــجــار  وهـــي  الـــمـــبـــادرات  ضــمــن مختلف 
نظرًا  اختيارها  تم  الخضرة  دائمة  كبيرة 
ــروف مــمــلــكــة الــبــحــريــن  لــمــنــاســبــتــهــا لـــظـ
للمياه،  استهالكها  وانخفاض  المناخية 
ــاون شـــركـــة ديــــــار الــمــحــرق  ــعـ ــتـ ــدًا بـ ــيـ ــشـ مـ

وتفاعلها مع الوزارة في تنفيذ المبادرات 
الخاصة بالتشجير.

ــرق قــد  ــحــ ــمــ ــت شــــركــــة ديــــــــار الــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــل بن  ــ ــعـــادة الــمــهــنــدس وائـ اســتــضــافــت سـ
ـــؤون الــبــلــديــات  ــر شــ ــ نـــاصـــر الـــمـــبـــارك وزيـ
والزراعة، وذلك يوم الخميس الموافق 4 
أغسطس الجاري إلطالق مشروع تشجير 
ديار المحرق بحضور وكيل الوزارة لشؤون 
الــشــيــخ محمد بن  الــمــهــنــدس  الــبــلــديــات 
الــمــســاعــد  والـــوكـــيـــل  أحـــمـــد آل خــلــيــفــة 
المهندسة  المشتركة  البلدية  للخدمات 
ــن مــســؤولــي  ــدان وعــــــدد مــ ــيـ ــمـ شـــوقـــيـــة حـ

الوزارة.
التنفيذي  الــرئــيــس  اســتــعــرض  ــد  وقـ
ــار الــمــحــرق الــمــهــنــدس أحمد  لــشــركــة ديــ
عــلــي الــعــمــادي خـــالل الــجــولــة الــتــي قــام 
بها وزير شؤون البلديات والزراعة والوفد 

ــار الـــمـــحـــرق مــخــطــط  الـــمـــرافـــق لــــه لــــديــ
الــــذي ســـوف ينطلق فــي ديــار  الــتــشــجــيــر 
المحرق باإلضافة إلى التقنيات واألدوات 
للحفر  اعــتــمــادهــا  الــتــي سيتم  الــزراعــّيــة 

والزراعة وشبكات الري.
على  الجولة  خــالل  التأكيد  تــم  كما 

أهــمــيــة الــتــشــجــيــر، وســـبـــل الـــتـــعـــاون بين 
الوطنية  التطلعات  لتحقيق  الجانبين 
ــى الـــبـــيـــئـــة  ــلــ ــاظ عــ ــفــ ــحــ ــالــ ــة بــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
واســـتـــدامـــتـــهـــا وزيـــــــادة رقـــعـــة الــمــســاحــات 
الــخــضــراء فــي الــمــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم في 

تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

ـــاد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ وأشـ
ديار المحرق بدعم وزارة شؤون البلديات 
والـــــزراعـــــة، والــتــســهــيــالت الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الوزارة للمستثمرين، والعمل على تطوير 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة وإدخــــــــال الــقــطــاع 
الـــخـــاص كــشــريــك أســـاســـي فـــي مــجــاالت 

التنمية الحضرية واالستثمار.
وأضــاف: »إنــه لمن دواعــي سرورنا أن 
وائــل  الــمــهــنــدس  الــوزيــر  نستقبل ســعــادة 
ــارك لـــشـــؤون الــبــلــديــات  ــبـ ــمـ بـــن نـــاصـــر الـ
ــق لــــه، وذلـــك  ــرافـ ــمـ ــد الـ ــوفــ والـــــزراعـــــة والــ
في  ومبادراتنا  جهودنا  استعراض  بهدف 
التعاون  أوجــه  وتفعيل  التشجير،  مجال 

المشترك مع الجهات الحكومية«.
ــار  ــة ديــ ــركـ الـــعـــمـــادي أن شـ ــد  ــ كـــمـــا أكـ
الــمــحــرق تــســعــى بــشــكــل دائــــم ألن تــكــون 
تــطــويــر عـــقـــاري مــســؤولــة تستند  شـــركـــة 
أعمالها  كافة  فــي  االســتــدامــة  ركــائــز  على 
وعملياتها، وتسهم في تحقيق التطلعات 
ــداف  ــ ــب أهـ ــانـ ــى جـ ــ الــبــيــئــيــة الـــوطـــنـــيـــة إلـ
التنمية المستدامة اإلقليمية والعالمية، 
وداعمة للجهود الحكومية الموجهة نحو 
تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 

عام 2060«.

اللجنة  رئــيــس  نصيب  أزهـــار  الــدكــتــورة  أعلنت 
الهيئة  لمؤتمر  العلمية  اللجنة  ورئيس  المنظمة 
الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
األبحاث  تنظيم  ورئيس قسم  الثانية  نسخته  فــي 
المهني  والــتــطــويــر  الــطــبــي  والــتــعــلــيــم  الــســريــريــة 
االســتــعــدادات  مــن  االنــتــهــاء  عــن  بالهيئة  المستمر 
التحضيرية لهذا المؤتمر التي تعتزم الهيئة عقده 
بــقــاعــة   2022 ســبــتــمــبــر   29-27 مـــن  الــفــتــرة  خــــالل 
البحرين،  بمملكة  بــالزا  كــراون  بفندق  المؤتمرات 
تحت رعاية كريمة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبد اهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة.
المحفل  هـــذا  أن  نصيب  الــدكــتــورة  وأوضــحــت 
العلمي المهم والذي يستمر على مدى ثالثة أيام 
بمشاركة 37 محاضرا ويضم عددا من المحاضرات 
موظفي  من  رئيسيون  متحدثون  يلقيها  العلمية 
الــهــيــئــة وآخـــريـــن مــن الــقــطــاع الــصــحــي مــن داخــل 
ــا حــيــث ســيــقــومــون بــمــشــاركــة  ــهـ ــارجـ الــمــمــلــكــة وخـ
مختلف  حــول  الثرية  ورؤيتهم  الغنية  معلوماتهم 
المجاالت الصحية وأنظمتها مع الحضور، وسيتم 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى آخـــر الــمــســتــجــدات لجميع 
ــيـــن الـــخـــاصـــة بــجــمــيــع  الـــنـــظـــم والــــلــــوائــــح والـــقـــوانـ
البحرين  مملكة  في  المقدمة  الصحية  الخدمات 

والصادرة من الهيئة الوطنية.
وورش  نــدوات  أيضًا  المؤتمر  هذا  كما سيشمل 

الــمــســتــجــدات الــخــاصــة بتنظيم  عــمــل حـــول آخـــر 
المستمر  المهني  والتطوير  الطبي  التعليم  برامج 
وأخرى خاصة بتنظيم المواد الصيدالنية واألجهزة 
الطبية ومعايير االعتماد الوطني المحدثة ونظم 
الــصــحــيــة وشـــــرح مــفــصــل عـــن منصتي  ــرافـــق  ــمـ الـ

منشآت ومهن.
الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه ســيــتــم مــنــح الــمــشــاركــيــن 
والحضور في هذه الفعالية ساعات التعليم الطبي 
المستمر المعتمد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، وذلك نظير حضورهم 
الحضور  إذ سيتم منح  المؤتمر،  مختلف فعاليات 
تــعــلــيــم طــبــي مــســتــمــر، فيما  بــالــمــؤتــمــر 20 ســاعــة 
 2 العملية  الـــورش  فــي  سيشاركون  الــذيــن  سيعطى 

ساعة تعليمية عن كل ورشة عمل.
ويـــقـــام ألول مــــرة عــلــى هــامــش هــــذا الــمــؤتــمــر 
ــاء الــتــنــفــيــذيــيــن لــجــمــيــع  ــ ــرؤسـ ــ مـــنـــتـــدى يــجــمــع الـ
الجمعيات  رؤســــاء  وجــمــيــع  الــصــحــيــة  الــمــؤســســات 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  مــع  الصحية  المهنية 
مهنة  بتنظيم  يتعلق  مــا  كــل  لــمــنــاقــشــة  الــوطــنــيــة 

الطب والخدمات الصحية بمملكة البحرين.
كما أشارت الدكتورة نصيب إلى أن هذا المؤتمر 
وذات  آمنة  الذي يقام تحت شعار »خدمات صحية 
الوطنية جعله  الهيئة  والــذي تطمح  عالية«  جــودة 
لــقــاء ســنــويــًا، يــهــدف فــي الــمــقــام األول إلــى تعزيز 

ــات الــرعــايــة  ــدمـ الـــشـــراكـــة بــيــن جــمــيــع مــقــدمــي خـ
والهيئات  البحرين  مملكة  فــي  والطبية  الصحية 
الـــرقـــابـــيـــة الــمــعــنــيــة بــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 
وصناع  الخليجي  التعاون  مجلس  بــدول  الصحية 
والتنظيم  الحكومية  الصحية  الرعاية  في  القرار 
والمستحضرات  األدوية  شركات  وأصحاب  الصحي 
الــصــيــدالنــيــة ومــنــتــجــي األدويـــــــة والــمــســتــثــمــريــن 
الرقمية  الــحــلــول  ومــقــدمــي  التكنولوجيا  وخــبــراء 
الذكية في المجال الصحي وخبراء الصحة وخبراء 
والعالم  المنطقة  مــن  الصحي  االعــتــمــاد  معايير 
إدارة  تحت سقف واحد وذلك لتبادل األفكار حول 
بجودة  االرتقاء  أجل  من  الصحية  اللوائح  وتنفيذ 
وأيــضــًا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الصحية  الــخــدمــات 
والقوانين  والتشريعات  المستجدات  آخر  لمواكبة 
فـــي مـــجـــال  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــمــحــلــي والــــدولــــي، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة خطط 
التغيرات  بعد  خاصة  والعالمية  الصحية  الرعاية 
جميع  على  كورونا  جائحة  أحدثتها  التي  الكبيرة 

القطاعات ومنها القطاع الصحي. 
ومـــن األهــــداف األخــــرى الــتــي يسعى لــهــا هــذا 
المؤتمر أيضًا تفعيل الشراكة المجتمعية والتواصل 
الصحيين،  والــمــهــنــيــن  المختصين  بــيــن  الــفــعــال 
المشاركة  الـــدول  وخــبــرات  تــجــارب  واالطــــالع على 
الصحية،  والــخــدمــات  الــمــهــن  تنظيم  مــجــال  فــي 

وسبل  واإلجـــراءات  التشريعات  مناقشة  خــالل  من 
تطويرها، والخروج بالتوصيات العملية لالستفادة 
منها في تحقيق وتعزيز التطوير المستمر للقطاع 
الــصــحــي، وتــبــادل الــخــبــرات والــمــعــارف مــن خــالل 
الحلقات النقاشية بين المشاركين، باإلضافة الى 
التعرف على سبل ووسائل تعزيز الوعي المجتمعي 
وحقوق  الصحية  الــرعــايــة  بــخــدمــات  يتعلق  فيما 

المرضى.
كما أفادت الدكتورة نصيب أنه من المرتقب أن 
يشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الممارسين 
الرعاية الصحية في  الصحيين ومقدمي خدمات 
الخليجي،  التعاون  ودول مجلس  البحرين  مملكة 
وأسهبت أن عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز 
األدويـــة  وشــركــات  والــخــاصــة،  الحكومية  الصحية 
واألجـــهـــزة الــطــبــيــة، وشـــركـــات الــتــأمــيــن، وعـــدد من 
بالقطاع  صلة  ذات  والشركات  المهنية  الجمعيات 
الـــصـــحـــي أولـــــــوا اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا وحــــرصــــوا عــلــى 
المشاركة في هذا المؤتمر، والجدير بالذكر أيضًا 
هــي شركة  الــمــؤتــمــر  لــهــذا  المنظمة  الــشــركــة  بـــأن 
كما  والمعارض،  المؤتمرات  للتنظيم  إيه«  »بي دي 
مكمال  معرضا  المؤتمر  سيصاحب  بــأنــه  أضــافــت 
المشاركين  ومنتجات  الضوء على خدمات  يسلط 
فيه لبعض منتوجاتهم الصحية واألجهزة واألدوات 

الطبية والمستحضرات الصيدالنية.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الرئيـــس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد  عاهل  خليفة 
بمناسبة  وذلــك  العــاج،  ساحـل  جمهوريــة  رئيــس  واتــــــــارا  الحسـن 
البرقية عــن أطيب  فــي  وأعـــرب جاللته  لــبــالده،  ذكـــرى االســتــقــالل 
تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ رئ��ي�����س ���س��اح��ل 
ال���ع���اج ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

} وزير التربية خالل استقبال رئيس هيئة الثقافة واآلثار.

وزي���������ر ال����ت����رب����ي����ة ي��ب��ح��ث 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ث��ق��اف��ة واالآث����ار

بقانون  المرسوم  بأحكام  المدرسة  الــتــزام  على  الــقــرار  ونــّص 
والتدريبية  التعليمية  الــمــؤســســات  بــشــأن   1998 لسنة   )25( رقـــم 
الخاصة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، والقواعد والقوانين 
لها،  تنفيذًا  الــصــادرة  الــقــرارات  وكــل  البحرين،  في مملكة  السارية 
والقواعد واألنظمة المقررة قانونًا، بما في ذلك االلتزام بالطاقة 
المبنى  في  ــوزارة  الـ قبل  من  بها  والمرخص  للطلبة  االستيعابية 
على  الحصول  بعد  إال  الــعــدد  هــذا  رفــع  وعـــدم  للمدرسة،  الحالي 
موافقة كتابية من الوزارة، وااللتزام بتطبيق المناهج التي وافقت 
الــوزارة، ومواكبة التطوير الذي يطرأ عليها، وعدم تغييرها  عليها 
إال بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة كتابية مــن الـــــوزارة، إضــافــًة إلــى 
االلتزام بتدريس المواد الدراسية اإللزامية )اللغة العربية، التربية 
للمواطنة(،  التربية  مــادة  البحرين،  وجغرافية  تاريخ  اإلسالمية، 
الــــوزارة وعـــدم رفعها  المعتمدة مــن  الــدراســيــة  الــرســوم  واســتــيــفــاء 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة كتابية  بــعــد  ــرى إال  أخــ ــوم  أو إضـــافـــة رســ
منها، والحصول على موافقة الوزارة قبل تعيين أعضاء الهيئتين 
اإلدارية والتعليمية، وتنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين إلطالعهم 
على أهم وآخر المستجدات التربوية، وتجهيز المدرسة بما يتفق 
والوسائل  واألجــهــزة  الــمــواد  مــن  الحديثة  التربوية  والمتطلبات 
األخــرى،  والتجهيزات  والمطبوعات  والكتب  المتطورة  التعليمية 
واتـــخـــاذ كــافــة االحــتــيــاطــات الــتــي تــضــمــن أمـــن وســالمــة األطــفــال 

والطلبة والموظفين أثناء تواجدهم في المدرسة. 

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي��ع��ت��م��د ق����رارا 
ب��ال��ت��رخ��ي�����س ل��م��در���س��ة خ��ا���س��ة

التربية  ــر  وزيـ النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  اعــتــمــد 
خاصة  تعليمية  مؤسسة  بإنشاء  بالترخيص  قــرارًا  والتعليم 
)مــدرســة وطــنــيــة( تحت اســم مــدرســة دلــمــون الــخــاصــة، التي 
تشتمل على مرحلة الروضة والمرحلة االبتدائية من الصف 

األول إلى السادس.

قال مدير إدارة التفتيش 
والـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة بـــــوزارة 
مصطفى  المهندس  العمل، 
تــطــبــيــق  أن  ــيـــخ،  ــشـ الـ عــقــيــل 
)3( لسنة 2013،  رقــم  الــقــرار 
بــــشــــأن حـــظـــر الـــعـــمـــل وقـــت 
الــــظــــهــــيــــرة وفــــــــي األمـــــاكـــــن 
خمسة  من  ألكثر  المكشوفة 
عــشــر عــامــًا يعبر عــن الــتــزام 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــحــمــايــة 
الــــعــــمــــال والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
سالمتهم، وهو النهج الثابت 
الذي تتبناه الحكومة ضمن 
مــنــظــومــة الــقــيــم اإلنــســانــيــة 

الحفاظ  فــي  المتقدمة  الـــدول  مصاف  فــي  المملكة  جعلت  التي 
وأوضــح  الــعــمــل.  بيئة  فــي  وتــأمــيــن سالمتهم  الــعــمــال  على حــقــوق 
الشيخ أن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة لتغطية مواقع العمل 
في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن القرار المذكور يتم 
النفط  قطاع  عدا  ما  االقتصادية  القطاعات  على جميع  تطبيقه 
والغاز باإلضافة الستثناء أعمال الصيانة الطارئة التي ال تحتمل 
العمل باتخاذ كافة اإلجراءات  التأجيل، شريطة أن يلتزم صاحب 

الوقائية الالزمة لحماية العمال من أضرار أشعة الشمس.
رصد  عند  أنــه  المهنية  والسالمة  التفتيش  إدارة  مدير  وذكــر 
من  أو  العمل  صاحب  استدعاء  يتم  العمل  مــواقــع  فــي  مخالفات 
افــادتــه حول  تدوين  بغرض  وذلــك  ــوزارة  الـ لمبنى  للحضور  يمثله 
المحضر  إلرســال  تمهيدًا  المخالفة  محضر  تحرير  قبل  الواقعة 

للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ــار إلــى أن مــعــدل اإلصــابــات بــاإلجــهــاد الــحــراري وضــربــات  وأشـ
الشمس وأمراض الصيف األخرى قد شهد انخفاضا ملحوظا منذ 
البشرية،  الــمــوارد  على  الحفاظ  في  ساهم  والــذي  الــقــرار  تطبيق 
إعــادة جــدول ساعات  بــأن  المنشآت  لــدى  الوعي  تنامي  خاصة مع 
تعزيز مستويات  بإمكانها  المرتفعة  الحرارة  أوقات  العمل وتجنب 
فترة  العمل  بتمديد  أصحاب  من  عــدد  مشيدًا  بقيام  اإلنتاجية، 
الناحية  من  المقررة  الفترة  من  أكثر  أنفسهم  تلقاء  من  الحظر 
الــقــانــونــيــة والــتــي تــنــص عــلــى ســريــان الــقــرار خـــالل شــهــري يوليو 
االجتماعية  المسؤولية  عــن  يعبر  وذلــك  عــام،  كــل  مــن  وأغسطس 
واإلنــســانــيــة الــتــي يــتــحــلــون بــهــا، فــضــاًل عــن مــالمــســتــهــم للنتائج 

اإليجابية التي تحققت من خالل تطبيق هذا القرار.

م�ستثناة  الطارئة  ال�سيانة  اأعمال 
من قرار حظر العمل وقت الظهيرة

} مصطفى عقيل الشيخ

اأكد�ا اأهمية لق�ء �زير الداخلية بر�ؤ�س�ء الم�آتم

محاف�ظ واأهال�ي المح�رق ي�س�يدون بتوجيه�ات خال�د ب�ن حم�د ب�س�اأن ن�ادي البحري�ن

} المجلس االسبوعي لمحافظة المحرق.

للطلبة الراغبين في الدرا�سة خ�رج مملكة البحرين

»ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة« ي��ف��ت��ح ب���اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ب��رن��ام��ج »���س��ف��راء ال��وط��ن«

} إيمان جناحي.

وزي�����ر »ال���ب���ل���دي���ات« ي��ط��ل��ق م�������س���روع ال��ت�����س��ج��ي��ر ف���ي دي�����ار ال��م��ح��رق
أطلق المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مشروع 
التشجير في منطقة ديار المحرق تماشيًا مع اإلستراتيجية الوطنية الهادفة إلى 
مضاعفة عدد األشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين 

للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060. 

االنته���اء م���ن تح�سي���رات موؤتمر الهيئ���ة الوطنية لتنظي���م المهن والخدم���ات ال�سحية

تــل أبــيــب - الـــوكـــاالت: دخــل القتال 
بــيــن حــركــة الــجــهــاد اإلســـامـــي فــي غــزة 
وإســـرائـــيـــل يــومــه الــثــانــي أمــــس بــغــارات 
جوية وصواريخ. وأعلن جيش االحتال 
اإلســـرائـــيـــلـــي أنــــه يــســتــعــد ألســـبـــوع من 
الغارات على غزة وأعلن إطاق صفارات 
اإلنــــذار أمـــس فــي مــديــنــة تــل أبــيــب، إثــر 
ــزة، وذلــك  إطـــاق صــواريــخ مــن قــطــاع غـ
لــلــمــرة األولــــى مــنــذ بـــدء مــوجــة العنف 

األخيرة مع حركة الجهاد اإلسامي. 
بـــيـــان مقتضب  فـــي  الــجــيــش  وأكـــــد 
أن صــفــارات اإلنـــذار دّوت فــي غــوش دان 
بالقرب من تل أبيب، بينما أكد مراسلو 

فرانس برس سماع الصفارات. 
وأكــــــــدت ســــرايــــا الـــــقـــــدس، الـــجـــنـــاح 
الــمــســلــح لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد االســــامــــي، 
في  الــصــواريــخ  إطـــاق  عــن  مسؤوليتها 
بـــيـــان صــحــفــي. وأوضـــحـــت فـــي بــيــانــهــا: 
الــســاحــات ســرايــا  »ضــمــن عملية وحــــدة 
الـــــقـــــدس تـــقـــصـــف تـــــل أبــــيــــب وأســــــــدود 
برشقات صاروخية  وعسقان وسديروت 

كبيرة«. 
وأطلق مسلحون فلسطينيون ما ال 
يــقــل عــن 160 صـــاروخـــا تــجــاه إســرائــيــل 
مــا تسبب فــي انــطــاق صــفــارات اإلنـــذار 
في  الماجئ  إلــى  اإلسرائيليين  وهــروع 
مناطق أقصاها مدينة موديعين بوسط 
إسرائيل بين تل أبيب والقدس المحتلة.

وزعــمــت إســرائــيــل أمــس أنــهــا شنت 
الجهاد  حركة  من  نشطاء  على  غــارات 
ــي كـــانـــوا يــســتــعــدون إلطـــاق  اإلســــامــ

صواريخ. 

تحدثت  الجمعة  يـــوم  ظــهــر  ومــنــذ 
ســلــطــات غــــزة عـــن ســقــوط 15 شــهــيــدا 
بــيــنــهــم فـــتـــاة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر خمس 
الــضــربــات  فـــي  ســـنـــوات و125 جــريــحــا، 

اإلســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
تابعة لحركة الجهاد اإلسامي. 

يـــوم  ــة  ــويــ ــجــ الــ الــــضــــربــــات  وأودت 
ــاة تــيــســيــر الــجــعــبــري  ــيـ ــحـ الـــجـــمـــعـــة بـ

ــذي قـــالـــت إســرائــيــل  ــ ــبــــارز الـ الـــقـــائـــد الــ
للحركة  الشمالية  المنطقة  قائد  إنــه 
لهجمات  الــتــخــطــيــط  عـــن  والـــمـــســـؤول 
عــلــى إســرائــيــلــيــيــن وأهــــــداف عــســكــريــة 

إسرائيلية.
أخــــرى  إن ضــــربــــات  ــود  ــهــ شــ وقـــــــال 
إلــى  أدى  مــا  مــنــازل  اســتــهــدفــت خمسة 
ــن الـــدخـــان  تـــصـــاعـــد ســـحـــب كــثــيــفــة مــ
والـــغـــبـــار فــــي الـــســـمـــاء فــيــمــا هــــز دوي 

االنفجارات مدينة غزة.
ويتوقع جيش االحتال أن يواصل 
قــــصــــف قــــطــــاع غـــــــزة مـــــن الــــجــــو مــــدة 
أسبوع، مشيرا أمس إلى عدم وجود أي 
محادثات حاليا بشأن وقف إطاق النار 

مع حركة الجهاد اإلسامي. 
باسم جيش االحتال  ناطق  وقــال 
الــجــيــش »يــســتــعــد  بــــرس إن  لـــفـــرانـــس 
ــوع.. وال  ـــبــ ــدة أسـ لـــتـــواصـــل الــعــمــلــيــة مــ
لــوقــف  ــات  ــاوضـ تـــجـــري حـــالـــيـــا أي مـــفـ

إطاق النار«. 
ــراءات أمنية  وفــرضــت إســرائــيــل إجــ
بالقرب  الجنوبية  المناطق  خاصة في 
ــزة وذكـــــــرت إذاعـــــــة الـــجـــيـــش أنـــه  ــ مــــن غـ
يــســتــعــد الســتــدعــاء نــحــو 25 ألــفــا من 
الشوارع في  العسكريين في حين بدت 

البلدات القريبة من الحدود خالية.

»التنميـــــــة ال�سيـــا�سيـــــة« يفتــــــح 

بـــاب الت�سجيــل لبـرنــامــج »�سفـــراء 
الوطـن« للطلبـة الـدار�سيـن بـالخــارج

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية فتح باب التسجيل 
برنامج  فــي  للمشاركة  الــخــارج  فــي  بــالــدراســة  الراغبين  للطلبة 
الــجــاري،  الــوطــن«، والـــذي سيبدأ فــي 14 مــن أغسطس  »ســفــراء 
الــعــربــيــة  بــالــلــغــتــيــن  ــرة  ــ الــنــســخــة وألول مـ ــذه  ــ فــــي هـ ــيـــقـــدم  وسـ
واالنــجــلــيــزيــة، ويـــأتـــي بــالــتــوافــق مـــع الــخــطــة الــوطــنــيــة لتعزيز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«، حيث يمكن 
موقع  عــبــر  مــجــاًنــا  التسجيل  الــمــشــاركــة  فــي  الــراغــبــيــن  للطلبة 

.)bipd.org( المعهد
للمعهد،  التنفيذي  الــمــديــر  جناحي  فيصل  إيــمــان  وأكـــدت 
وتوعية  تثقيف  فــي  الــوطــنــيــة  رســالــتــه  لــمــواصــلــة  المعهد  ســعــي 
الشباب  فــئــة  وخــصــوًصــا  الــبــحــريــنــي،  المجتمع  فــئــات  مختلف 
الراغبين بالدراسة في الخارج، عبر تزويدهم بالمهارات الازمة 
ليمثلوا وطنهم خير تمثيل، ويعكسوا الصورة الفضلى للمجتمع 
لحضرة  الشامل  التنموي  الــمــشــروع  فــي  والمتمثل  البحريني، 
الباد  آل خليفة ملك  الملك حمد بن عيسى  الجالة  صاحب 

المعّظم.
مــرة،  وألول  الــبــرنــامــج،  مــن  الحالية  النسخة  أن  وأوضــحــت 
ستقدم باللغتين العربية واإلنجليزية، مما سيسهم في إكسابهم 
المعلومات والمصطلحات الازمة وزيادة حصيلتهم اللغوية في 

موضوعات البرنامج.

كشف مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي من 
فيروس كورونا )كوفيد-19( لشهر يوليو 2022، 
عن تبوء مملكة البحرين المركز األول عالميًا 
في مستوى مؤشر التعافي من الفيروس، حيث 
بعد  عالميا  األول  إلــى  المملكة  ترتيب  تــقــدم 

وصولها إلى 78 نقطة.
لما  تــأكــيــدا  العالمية  المكانة  هــذه  وتــأتــي 
مواجهة  في  كبيرة  المملكة من جهود  حققته 
نموذجًا  البحرين  تمثل  حيث  كــورونــا،  جائحة 
ــقـــال مـــن مــرحــلــة الــتــصــدي  ــتـ مــلــهــمــًا فـــي االنـ
لـــلـــفـــيـــروس إلــــــى الـــتـــعـــافـــي عـــالـــمـــًيـــا بــفــضــل 
صاحب  لحضرة  السامية  الملكية  التوجيهات 
بــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
المستمرة  والمتابعة  المعظم،  الــبــاد  عــاهــل 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  مــن 
الــوطــنــيــة للتصدي  لــلــجــهــود  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 

للفيروس. 
وكانت مملكة البحرين قد حققت إنجازات 
ويأتي  للجائحة،  التصدي  مجال  في  متميزة 
كفاءة  المملكة من  به  تتمتع  ما  ذلك في ظل 
طـــارئ،  أي  مــع  للتعامل  الــصــحــي  الــنــظــام  فــي 
التي  العالمية  الصحة  منظمة  بشهادة  وذلــك 
مواجهة  فــي  الــبــحــريــن  تــجــربــة  بتوثيق  قــامــت 
البحرين  مملكة  اتخذته  ما  بفضل  الجائحة 
من إجــراءات وتدابير استباقية، حيث تعد من 

أوائل الدول في هذا الشأن.

واحتلت مملكة البحرين المرتبة المتقّدمة 
الــمــؤشــر  تــقــيــيــم  يــشــمــلــهــا  دولــــــة  ضـــمـــن 122 
التطعيمات  وإطــــاق  الــعــدوى  إدارة  حــيــث  مــن 
أو  بلدًا  المؤشر  ويصنف  االجتماعي،  والتنقل 
مع  التعافي«  إلــى  »أقــرب  بتصنيف  ما  منطقة 
انــخــفــاض أعــــداد الــحــاالت الــقــائــمــة، وتحقيق 
تباعد  إجــراءات  واتباع  معدالت تطعيم أفضل، 

اجتماعي أقل صرامة.
الـــصـــادر مـــن منظمة  ــاء فـــي الــتــوثــيــق  ــ وجـ
الصحة العالمية أبرز اإلنجازات، منها تشكيل 
فريق وطني متكامل للتصدي لجائحة كورونا، 
وإطاق حملة وطنية متعددة اللغات للتصدي 
لــ ــفــيــروس كـــورونـــا لــتــوعــيــة الــمــجــتــمــع، واتــبــاع 
ســيــاســة الــفــحــص والــتــتــبــع والـــعـــاج، وتــطــويــر 
استراتيجيات فحص وطنية من أجل الوصول 

المبكر إلى الحاالت القائمة والمخالطين.
كــمــا بــيــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أن 
البحرين رفعت الطاقة االستيعابية لمختبرات 
القائمة،  الحاالت  عن  للكشف  العامة  الصحة 
التواصل  فــي  الحديثة  التقنيات  وظــفــت  كما 
»مجتمع  تطبيق  عــبــر  الــقــائــمــة  الـــحـــاالت  مــع 
المبكرة  الــســريــريــة  الــتــجــارب  ــراء  ــ ــــي«، وإجـ واعـ
ودراسات التطعيمات، واستمرار تقديم الرعاية 
الصحية  الــرعــايــة  وخــدمــات  لــكــورونــا  الصحية 
التطعيمات  وتوفير  عالية،  بــجــودة  األســاســيــة 

مجانا للمواطنين والمقيمين.
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اململكة منوذج ملهم فـي االنتقال من مرحلة الت�صدي للفريو�س اإىل التعافـي

ــد جـــهـــود الــــــوزارات  ــس ــر� ــج« ت ــي ــل ــخ ــار ال ــ ــب ــ »اأخ
ــوراء ــس ــات الــحــكــومــيــة الإنـــجـــاح مــو�ــســم عــا� ــه ــج وال

كتب فاضل منسي:
الوزارات  »أخبار الخليج« تضافر جهود جميع  رصدت 
في  عــاشــوراء  موسم  إنجاح  أجــل  من  الحكومية  والهيئات 
والمتطلبات  االحــتــيــاجــات  كــل  وتــوفــيــر  البحرين،  مملكة 
المناسبة  المتاحة لهذه  الازمة وتوظيف كل اإلمكانيات 
القائمين  مع  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  وتفعيل  الدينية 
الجعفرية،  واألوقــــاف  الحسينية  والــمــواكــب  المآتم  على 
المرور من وجود رجالهما  وإدارة  الداخلية  وزارة  إذ كثفت 
لتسهيل عمليات التنظيم وتسهيل مرور المركبات، كما تم 
توفير سيارات وباصات لنقل المعزين في المنامة، كما كان 
البلديات جهود جبارة من خال توفير فرق تعمل  لــوزارة 
نشرت  كما  المآتم،  احتياجات  لتلبية  الساعة  مــدار  على 
مئات من عمال النظافة في كل قرى ومدن البحرين، فيما 
عملت وزارة الصحة على توفير سيارات اإلسعاف على مدار 

الساعة في العاصمة المنامة خدمة للمعزين.

ص2 أخبار البحرين

ص9 ص2عربية ودولية أخبار البحرين

220 فلسا

البحرين االأولى عالميا في التعافي من كورونا

الطـارئـة  وال�سيـانـة  النفـط  قطـاع 
م�ستثنيـان مـن حظــر العمــل ظهـرا

أكـــدت وزارة الــعــمــل أن قــطــاع الــنــفــط والــغــاز بــاإلضــافــة إلــى 
أعمال الصيانة الطارئة التي ال تحتمل التأجيل مستثنيان من 
قرار حظر العمل وقت الظهيرة شريطة أن يلتزم صاحب العمل 
باتخاذ كل اإلجراءات الوقائية الازمة لحماية العمال من أضرار 
بتمديد  العمل  أصحاب  من  عــدد  بقيام  مشيدة  الشمس،  أشعة 
الــمــقــررة من  الــفــتــرة  مــن  أكــثــر  أنفسهم  تلقاء  مــن  الحظر  فــتــرة 

الناحية القانونية.
وقال مدير إدارة التفتيش والسامة المهنية مصطفى عقيل 
الشيخ إن الوزارة قد وضعت خطة متكاملة لتغطية مواقع العمل 
المذكور  القرار  أن  إلى  المملكة، مشيرا  في مختلف محافظات 
أن  إلى  االقتصادية، مشيرا  القطاعات  على جميع  تطبيقه  يتم 
عشر  من خمسة  أكثر  منذ  المطبق  الظهيرة  وقت  العمل  حظر 
عاما يعبر عن التزام مملكة البحرين بحماية العمال والحفاظ 
على سامتهم. وأشار إلى أن معدل اإلصابات باإلجهاد الحراري 
انخفاضا  قد شهد  األخــرى  الصيف  وأمــراض  الشمس  وضربات 
ملحوظا منذ تطبيق القرار، ما أسهم في الحفاظ على الموارد 
إعــادة  بــأن  المنشآت  لــدى  الــوعــي  الــبــشــريــة، وخــاصــة مــع تنامي 
جدولة ساعات العمل وتجنب أوقات الحرارة المرتفعة بإمكانها 

تعزيز مستويات اإلنتاجية.

كتب وليد دياب:
ــــدد مــــن أصــــحــــاب الــمــجــالــس  ــد عـ ــ أكـ
المجالس  لهذه  المتنامي  الــدور  األهلية 
في مرحلة ما قبل االنتخابات البرلمانية 
أصبحت  ألنها  وذلــك  القادمة،  والبلدية 
المترشحين  أمــام  مهما  ومنبرا  مقصدا 
للمجالس  أو  الــنــيــابــي  للمجلس  ــواء  ســ
البلدية، بهدف التعريف بهم أمام الشارع 
الــبــحــريــنــي ونـــشـــر أفـــكـــارهـــم وبــرامــجــهــم 
االنتخابية، وتكثر في فترات االنتخابات 
تلك  في  باالنتخابات  المتعلقة  الندوات 
المترشحين  إقــبــال  ويـــــزداد  الــمــجــالــس، 
الراغبين في  السابقين  النواب  أو  الجدد 

إعادة الترشح على هذه المجالس.
ــار  ــبــ ـــ»أخــ ــي تـــصـــريـــحـــات لــ ــ وأكــــــــــدوا فـ
مــازالــت  األهــلــيــة  المجالس  أن  الخليج« 
المترشحين  جـــذب  فــي  ببريقها  تتمتع 

وإعان  بأنفسهم  التعريف  في  الراغبين 
الــمــجــالــس تعد  أن  بــرامــجــهــم، مــؤكــديــن 
أحــد أهــم الــوســائــل وأقــواهــا فــي دعــم أي 
مـــرشـــح، وأنـــهـــا تــنــافــس بــقــوة الــســوشــيــال 

ميديا واإلعام التقليدي.
وأشـــــــاروا إلــــى حــــرص الــراغــبــيــن في 
الترشح من المستقلين على المشاركة في 
الدورية للمجالس، فيما مازال  اللقاءات 
مبتعدين  السياسية  الجمعيات  مرشحو 
ــة تــقــيــيــم  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــيــــا، وشــــــــــددوا عـ ــالــ حــ
وأفــكــارهــم  أدائــهــم  على  بــنــاء  المرشحين 
انتمائهم  عــن  الــنــظــر  بــغــض  وبــرامــجــهــم 
إلى جمعية سياسية أو مستقل، معتبرين 
ميديا  والسوشيال  األهلية  المجالس  أن 
بعضها  مع  تتكامل  وسائل  هي  واإلعـــام 
فيما  وتثقيفه  المجتمع  تنوير  أجــل  من 

يخص أداء البرلمان أو النواب.
وشددوا على أهمية وجود المرشحين 

والنواب فيما بعد في االلتقاء بالمواطنين 
طــوال  المجالس  حضور  على  والــحــرص 
العام وليس فقط في أوقات االنتخابات، 
ألن هذا يمثل فائدة للطرفين عبر طرح 
احتياجات  على  والــتــعــرف  الــمــوضــوعــات 
الـــنـــاس وأيـــضـــا تــعــريــف الـــنـــاس بــجــهــود 
النواب وإبراز عملهم تحت قبة البرلمان.

وأشاروا إلى أن النواب يظهروا فقط 
في فترة االنتخابات وإذا فازوا أو خسروا 
ــنــــوات األربــــــــع ثــم  ـــوال الــــســ ــ يـــخـــتـــفـــون طــ
يظهرون مرة أخرى في فترة االنتخابات. 
ــهـــوا نــصــيــحــة إلــــى الــمــرشــحــيــن بــأن  ووجـ
الــوعــود،  يطلقون  عندما  حــذريــن  يكونوا 
الـــــوعـــــود،  ــلــــك  تــ ــنـــســـى  تـ ال  الـــــنـــــاس  ألن 
الوقت  بها طوال  النائب  تاحق  وستظل 

وستحاسبه في النهاية.

ص4 أخبار البحرين

} جهود كبيرة لوزارة الداخلية في تنظيم موسم عاشوراء.

} غارات االحتال الوحشية تستهدف األحياء السكنية المكتظة في غزة.        )ا ف ب(

ص4 أخبار البحرين

جيـ�س االحتـالل يهـدد بمـوا�سلــة العـدوان اأ�سبـوعـا
غزة من  �صواريخ  اإطالق  بعد  اأبيب  تل  منطقة  فـي  تدوي  االإنذار  �صفارات 

الجرائم االإلكترونية: تداول مقاطع م�سورة 
قديمة جدا بهدف اإثارة وتحري�س الراأي العام

ذكرت مكافحة الجرائم اإللكترونية بوزارة الداخلية 
مقاطع  تــداول  إلــى  أشــارت  والمتابعة  الرصد  أعمال  أن 
تتضمن  االجتماعي،  التواصل  حسابات  ببعض  مصورة 
ــارة وتحريض  تـــجـــاوزات ومــخــالــفــات قــانــونــيــة، بــهــدف إثــ
الرأي العام، وهي أنشطة معتادة ومبرمجة في مثل هذا 
التوقيت من كل عام، من بينها مقاطع من داخل مركز 

اإلصاح والتأهيل.
وأضـــافـــت عــبــر حــســابــهــا عــلــى تــويــتــر أنــــه اتــضــح أن 
تــلــك الــمــقــاطــع الــمــصــورة قــديــمــة جـــدا، وأنـــه تــم اتــخــاذ 
اإلدارة  وتهيب  وقتها.  في  حيالها  القانونية  اإلجـــراءات 
مثل  مع  التفاعل  أو  التعاطي  عــدم  المواطنين  بجميع 
هـــذه الــمــخــالــفــات فـــي إطــــار الــعــمــل عــلــى حــفــظ األمـــن 

وحماية السلم األهلي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16207/pdf/1-Supplime/16207.pdf?fixed4402
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
http://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=16207
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1019579/%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304681
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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 يهنئ رئي�س جمهورية 

�ساحل العاج بذكرى اال�ستقالل

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

اإىل الرئي�س احل�سن واتارا رئي�س جمهورية �ساحل العاج، 

جاللته  واأعرب  لبالده،  ال�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك 

مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

جاللة امللك 

تقّدمت بعد حتقيق 78 نقطة وفق موؤ�سر »نيكاي«

 البحرين االأوىل عاملًيا يف معدل التعايف من »كورونا«

�سارة جنيب :

حلت مملكة البحرين يف املرتبة الأوىل عاملًيا 

وفًقا ملوؤ�سر »نيكاي« الياباين يف معدل التعايف 

من فريو�س كورونا »كوفيد-19« ل�سهر يوليو 

2022، اإذ تقدم ترتيب مملكة البحرين اإىل الأول 

عاملًيا بـعد اأن حققت 78 نقطة.

خالل  يثبت  اأن  البحرين  فريق  وا�ستطاع 

مع  التعامل  على  قدرته  كورونا  جائحة 

حفظ  عينيه  ن�سب  وا�سًعا  التحديات  خمتلف 

وفق  ق�سوى  كاأولوية  اجلميع  و�سالمة  �سحة 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  امل�ستمرة 

الوطنية  للجهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

للت�سدي للفريو�س. 

وحققت مملكة البحرين اإجنازات متميزة يف 

جمال الت�سدي للجائحة، وياأتي ذلك يف ظل ما 

تتمتع به اململكة من نظام �سحي قوي، وكفاءة 

النظام ال�سحي للتعامل مع اأي طارئ.

من  املوؤ�سر  هذا  يف  اململكة  حققته  ما  وُيعد 

من  النتقال  يف  ملهًما  منوذًجا  البحرين  مملكة 

عاملًيا،  التعايف  اإىل  للفريو�س  الت�سدي  مرحلة 

اإجراءات  من  البحرين  مملكة  اتخذته  ما  بف�سل 

وتدابري ا�ستباقية حيث تعد من اأوائل الدول يف 

هذا ال�ساأن.

من  البحرين  ململكة  املتقّدمة  املرتبة  وتاأتي 

من  املوؤ�سر  تقييم  ي�سملها  دولة   122 �سمن 

حيث اإدارة العدوى واإطالق التطعيمات والتنقل 

ما  منطقة  اأو  بلًدا  املوؤ�سر  وي�سنف  الجتماعي، 

احلالت  معدل  انخفا�س  على  بناء  بت�سنيف 

التطعيم  تلقي  معدلت  وت�ساعف  القائمة 

بالإجراءات  واللتزام  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 

الحرتازية.

مملكة  فيه  ت�سدرت  الذي  الوقت  ويف 

جمهورية  من  كل  حلت  املوؤ�سر،  البحرين 

املرتبة  يف  الربتغالية  واجلمهورية  كولومبيا 

ثم  نقطة،   77.5 منها  كل  حققت  اإذ  الثانية 

جمهورية فيتنام التي حققت 76 نقطة، وجاءت 

املرتبة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

اخلام�سة بتحقيق 75.5 نقطة.

»اجلوازات«: متديد �ساعات العمل 

يف فرعي مدينة عي�سى واملحرق

متديد  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأعلنت 

�ساعات العمل يف مراكز اخلدمة باملجمع الأمني يف املحرق 

اأغ�سط�س   7 املوافق  الأحد  يوم  من  ابتداًء  ومدينة عي�سى، 

والن�سف  ال�سابعة  من  العمل  �ساعات  لت�سبح   ،2022

اإدارة  خلدمات  وذلك  م�ساًء،  ال�سابعة  وحتى  �سباًحا 

التاأ�سريات والإقامة واإدارة اجلوازات.

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  وتذّكر 

املراجعني الكرام ب�سرورة حجز موعد م�سبق عرب تطبيق 

)MAWAEID( عند احلاجة ملراجعة اأحد مراكز اخلدمة، 

مع  التوا�سل  فيمكن  ا�ستف�سار  اأي  وجود  حال  يف  اأما 

الربيد  اأو   ،17077077 رقم  هاتف  على  الت�سال  مركز 

.info@npra.gov.bh الإلكرتوين

جلنة تكافوؤ الفر�س يف »االأ�سغال«

 تقيم ور�سة عمل حول »اإدارة ال�سغوط«

نظمت جلنة تكافوؤ الفر�س بالتن�سيق مع اإدارة املوارد 

الب�سرية بوزارة الأ�سغال ور�سة عمل حول اإدارة ال�سغوط، 

�سيد  املهند�س  الطرق  م�ساريع و�سيانة  اإدارة  مدير  قدمها 

بدر علوي، اإذ هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني بكيفية 

ب�سكل  معها  التعامل  واأ�ساليب  العمل  يف  ال�سغوط  اإدارة 

فعال.

وخالل الور�سة تطرق املهند�س �سيد بدرعلوي اإىل �سرح 

مفهوم ال�سغوط وكيفية اإدارتها وعالقتها باحلياة العملية 

وا�سرتاتيجيات  واآثارها  م�سادرها  اإىل  اإ�سافة  والأ�سرية، 

التي  العملية والجتماعية  التعامل معها يف ظل الظروف 

مير بها الأفراد.

تنتجها  التي  الآثار  اأبرز  اإىل  املحا�سر  تطرق  كما   

اأن  ال�سغوط على ال�سعيدين النف�سي والجتماعي، موؤكًدا 

يوؤدي  اأن  ميكنه  ال�سحيح  بال�سكل  ال�سغوط  مع  التعامل 

اإىل حتفيز الأفراد على التفكري والبتكار واإخراج اأف�سل ما 

لديهم.

من جانبها، ذكرت املهند�س هدى مريزا عبا�س، الوكيل 

رئي�سة جلنة   - الأ�سغال  بوزارة  الفنية  للخدمات  امل�ساعد 

بتوجيهات  اللجنة  ت�سكيل  مت  قد  اأنه  الفر�س-،  تكافوؤ 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة قرينة عاهل البالد املعظم، وتعليمات جهاز اخلدمة 

املبادرات  بالعديد من  اللجنة تقوم  اأن  اإىل  املدنية، م�سرية 

وور�س العمل كالور�سة التي مت عقدها حتت عنوان »اإدارة 

ال�سغوط«، وهي ور�سة تفاعلية �سهدت ح�سور وم�ساركة 

العديد من املوظفني، على اأن يتم طرح املزيد من املبادرات 

والدورات يف الفرتة القادمة.

مع  بالتعاون  تعمل  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  اأن  يذكر 

الوطني  الأمنوذج  تفعيل  بغر�س  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

اإطار تكافوؤ الفر�س يف جميع  لإدماج احتياجات املراأة يف 

ال�ست�سارات  وتقدمي  الأ�سغال،  وزارة  يف  العمل  جمالت 

الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  املجل�س،  مع  بالتن�سيق 

تقدمها  التي  واخلدمات  وامل�ستفيدين  املوظفني  جميع  بني 

الوزارة، وت�سجيع موظفي الوزارة على تقدمي مقرتحاتهم 

لتح�سني بيئة العمل وحت�سني تكافوؤ الفر�س.

وزير �سوؤون البلديات والزراعة يطلق م�سروع الت�سجري يف ديار املحرق

اأطلق املهند�س وائل بن نا�سر املبارك، 

م�سروع  والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير 

املحرق، متا�سًيا  ديار  الت�سجري يف منطقة 

اإىل  الهادفة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  مع 

العام  بحلول  الأ�سجار  عــدد  م�ساعفة 

مملكة  التزامات  �سمن  وذلــك   ،2035

البحرين للو�سول للحياد ال�سفري بحلول 

عام 2060. 

عدًدا  هناك  »اإن  املبارك:  الوزير  وقال 

من املبادرات وال�سيا�سات لزيادة الت�سجري 

يف اململكة وحتفيز كافة الأطراف للم�ساركة 

م�ساريع  �سمن  الت�سجري  م�ساريع  يف 

اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  احلكومة 

يف  للم�ساركة  الأفــراد  حتفيز  اىل  اإ�سافة 

ت�سجري  اأن  اإىل  م�سرًيا  الت�سجري«،  عملية 

مبادرات  كاأحد  ياأتي  املحرق  ديار  منطقة 

القطاع اخلا�س املهمة يف هذا اجلانب.

اأ�سناف  حتديد  مت  اأنه  املبارك  واأكد 

�سمن  زراعتها  �سيتم  التي  الأ�سجار 

كبرية  اأ�سجار  وهي  املبادرات،  خمتلف 

نظًرا  اختيارها  مت  اخل�سرة  دائــمــة 

ملنا�سبتها لظروف مملكة البحرين املناخية 

م�سيًدا  للمياه،  ا�ستهالكها  وانخفا�س 

وتفاعلها  املحرق  ديــار  �سركة  بتعاون 

اخلا�سة  املبادرات  تنفيذ  يف  الوزارة  مع 

بالت�سجري. 

قد  املــحــرق  ديـــار  �سركة  ــانــت  وك

البلديات  ــوؤون  ــس � وزيــر  ا�ست�سافت 

ديار  ت�سجري  م�سروع  لإطالق  والزراعة 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  بح�سور  املحرق، 

البلديات املهند�س ال�سيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة، والوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية 

املهند�سة �سوقية حميدان وعدًدا  امل�سرتكة 

من م�سوؤويل الوزارة.

التنفيذي  الرئي�س  وا�ستعر�س 

اأحمد علي  املهند�س  ل�سركة ديار املحرق، 

بها  قام  التي  اجلولة  خالل  العمادي، 

والوفد  والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير 

املرافق له لديار املحرق خمطط الت�سجري 

املحرق،  ديــار  يف  ينطلق  �سوف  الــذي 

الزراعية  والأدوات  التقنيات  اإىل  اإ�سافة 

والزراعة  للحفر  اعتمادها  �سيتم  التي 

الري. و�سبكات 

كما مت التاأكيد خالل اجلولة على اأهمية 

اجلانبني  بني  التعاون  و�سبل  الت�سجري 

املتعلقة  الوطنية  التطلعات  لتحقيق 

وزيادة  وا�ستدامتها  البيئة  على  باحلفاظ 

اململكة،  يف  اخل�سراء  امل�ساحات  رقعة 

احل�سرية  التنمية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

امل�ستدامة. 

ُيقام حتت �سعار »خدمات �سحية اآمنة وذات جودة عالية«

االنتهاء من حت�سريات موؤمتر »تنظيم املهن واخلدمات ال�سحية«

اأعلنت الدكتورة اأزهار ن�سيب رئي�س اللجنة املنظمة 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ملوؤمتر  العلمية  اللجنة  ورئي�س 

ورئي�س  الثانية  ن�سخته  يف  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

ق�سم تنظيم الأبحاث ال�سريرية والتعليم الطبي والتطوير 

ال�ستعدادات  من  النتهاء  عن  بالهيئة  امل�ستمر  املهني 

عقده  على  الهيئة  تعتزم  التي  املوؤمتر  لهذا  التح�سريية 

املوؤمترات  بقاعة   2022 �سبتمرب   29-27 الفرتة  خالل 

بفندق كراون بالزا مبملكة البحرين، حتت رعاية كرمية 

رئي�س  اآل خليفة  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  الفريق طبيب 

املجل�س الأعلى لل�سحة.

العلمي  املحفل  هذا  اأن  ن�سيب  الدكتورة  واأو�سحت   

 37 مب�ساركة  اأيام  ثالثة  مدى  على  ي�ستمر  الذي  املهم 

يلقيها  العلمية  املحا�سرات  من  عدًدا  وي�سم  حما�سًرا، 

من  واآخرون  الهيئة  موظفي  من  رئي�سون  متحدثون 

القطاع ال�سحي من داخل اململكة وخارجها، اإذ �سيقومون 

حول  الرثية  وروؤيتهم  الغنية  معلوماتهم  مب�ساركة 

احل�سور،  مع  واأنظمتها  ال�سحية  املجالت  خمتلف 

جلميع  امل�ستجدات  اآخر  على  ال�سوء  ت�سليط  و�سيتم 

اخلدمات  بجميع  اخلا�سة  والقوانني  واللوائح  النظم 

ال�سحية املقدمة يف مملكة البحرين وال�سادرة من الهيئة 

الوطنية.

عمل  وور�س  ندوات  ا  اأي�سً املوؤمتر  هذا  �سي�سمل  كما 

التعليم  برامج  بتنظيم  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخر  حول 

الطبي والتطوير املهني امل�ستمر، واأخرى خا�سة بتنظيم 

العتماد  ومعايري  الطبية  والأجهزة  ال�سيدلنية  املواد 

مف�سل  و�سرح  ال�سحية  املرافق  ونظم  املحدثة  الوطني 

عن من�ستي من�ساآت ومهن.

واجلدير بالذكر باأنه �سيتم منح امل�ساركني واحل�سور 

املعتمد  امل�ستمر  الطبي  التعليم  �ساعات  الفعالية  يف هذه 

من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، 

وذلك نظري ح�سورهم خمتلف فعاليات املوؤمتر، اإذ �سيتم 

م�ستمر،  طبي  تعليم  �ساعة   20 باملوؤمتر  احل�سور  منح 

العملية 2  الور�س  �سي�ساركون يف  الذين  بينما �سيعطى 

�ساعة تعليمية عن كل ور�سة عمل.

منتدى  املوؤمتر  هذا  هام�س  على  مرة  لأول  ويقام 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  جلميع  التنفيذيني  الروؤ�ساء  يجمع 

الرئي�س  مع  ال�سحية  املهنية  اجلمعيات  روؤ�ساء  وجميع 

التنفيذي للهيئة الوطنية، ملناق�سة كل ما يتعلق بتنظيم 

مهنة الطب واخلدمات ال�سحية مبملكة البحرين.

ح�سني املرزوق:

تخ���رج رج���ل الأعم���ال البحرين���ي اإبراهي���م 

عب���داهلل احلج���ي م���ن درا�س���ته اجلامعي���ة يف 

الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ليق���وم بعده���ا 

بتاأ�سي����س اأول م�س���روع جت���اري ل���ه يف 

الع���ام 2004 وال���ذي كان بقط���اع ال�س���يارات 

الفاخ���رة، حي���ث كان���ت ه���ذه الفئ���ة ت�س���كل 

�س���غًفا لدي���ه من���ذ الطفول���ة فق���ام باإط���اق 

بداي���ة  ويف   »car plus« الأول  م�س���روعه 

م�س���روعه عم���ل باهتم���ام و�س���غف، وه���ذا م���ا 

حق���ق ل���ه معرف���ة وا�س���عة به���ذا القط���اع، كم���ا 

حر����س عل���ى ال�س���تفادة م���ن خ���رة وال���ده، 

فحقق���ت بداي���ة عمل���ه التج���اري بالق���رب م���ن 

وال���ده اأك�س���بته معرف���ة عميق���ة، حي���ث كان 

وال���ده قوت���ه وملهم���ه، واكت�س���ب م���ن وال���ده 

اللت���زام باأخاقي���ات العم���ل التج���اري ف�س���ًا 

ع���ن خرت���ه يف التج���ارة، ف���كان وال���ده 

مبثاب���ة املدر�س���ة الأوىل يف احلي���اة ب�س���كل 

ع���ام ويف التج���ارة ب�س���كل خا����س.

وعمل���ت يف جم���ال املطاع���م م���ن 200٥ 

وبعده���ا توجه���ت ايل جترب���ه الكل ال�سح���ي 

يف 20١٥ و افتتح���ت مرك���ز تغذي���ه عاجي���ه 

مرخ����س م���ن وزارة ال�سح���ة واأ�س�س���ته 

كعام���ه جتاري���ه ناجح���ه مم���ا جعل���ه 

مطل���ب ل�س���ركات اأجنبي���ه لذل���ك مت بي���ع 

امل�س���روع ع���ام 2022

بع���د اإطاق���ه مل�س���روعه الأول ق���ام رج���ل 

الأعم���ال البحرين���ي اإبراهي���م عب���داهلل احلج���ي 

بتاأ�سي����س �س���ركة مق���اولت »اخلليجي���ة 

لاإن�س���اء« يف الع���ام 200٥، ويف الع���ام ال���ذي 

ت���اه 2006 كان���ت نقط���ة البداي���ة لدخول���ه 

قط���اع املطاع���م ال���ذي متي���ز ب���ه واأو�سل���ه 

خل���ارج مملك���ة البحري���ن، حي���ث تو�س���ع يف 

ه���ذا القط���اع حت���ى ق���ام بافتت���اح عام���ة 

 live« جتاري���ة خا�س���ة ب���ه حتم���ل ا�س���م

healthy« يف الع���ام 20١٥، وق���د حقق���ت 
ه���ذه العام���ة جناًح���ا منقط���ع النظ���ر 

واأ�سبح���ت واح���ًدا م���ن اأه���م مراك���ز التغذي���ة 

العاجي���ة عل���ى م�س���توى مملك���ة البحري���ن 

ودول جمل����س التع���اون، ونظ���ًرا لنج���اح ه���ذه 

العام���ة متك���ن اإبراهي���م احلج���ي م���ن بي���ع 

ه���ذه العام���ة التجاري���ة ل�س���ركة اأجنبي���ة، 

ول زال ابراهي���م احلج���ي يحق���ق جناًح���ا تل���و 

النج���اح يف خمتل���ف القطاع���ات.

ويف لق���اء م���ع »الأي���ام« ق���ال رج���ل الأعم���ال 

البحرين���ي اإبراهي���م عب���داهلل احلج���ي: »يل 

كل ال�س���رف للق���ول اإن امل�س���روع الإ�ساح���ي 

الكب���ر حل�س���رة �ساح���ب اجلال���ة املل���ك 

حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة عاه���ل الب���اد 

املعظ���م، واملنطلق���ات الريادي���ة ل�ساح���ب 

ال�س���مو امللك���ي الأم���ر �س���لمان ب���ن حم���د 

العه���د رئي����س جمل����س  اآل خليف���ة، ويل 

ال���وزراء حفظهم���ا اهلل، منح���ت كل بحرين���ي 

جمته���د فر�س���ة النج���اح، فتوجه���ات اململك���ة 

يف العه���د الإ�ساح���ي اأثم���رت ع���ن حتقي���ق 

اإجن���ازات ك���رى ل �س���يما عل���ى �سعي���د 

تطوي���ر الأعم���ال، فعل���ى �س���بيل املث���ال ل 

احل�س���ر، اأ�س���هم �سن���دوق العمل«متك���ني»يف 

دع���م اأ�سح���اب امل�س���اريع م���ن البداي���ات 

اإىل ال�س���تمرارية وه���ذا الأم���ر ل يتوف���ر يف 

الكث���ر م���ن البل���دان حت���ى املتقدم���ة منه���ا، 

لذل���ك، نح���ن حمظوظ���ني كبحريني���ني مب���ا 

ننع���م ب���ه م���ن روؤى متقدم���ة لتو�س���عة اآف���اق 

م�س���اركة الطموح���ني يف قط���اع الأعم���ال«.

وع���ن بدايات���ه، ق���ال احلج���ي: »بدايت���ي كان���ت 

يف العم���ل م���ع وال���دي يف التج���ارة، وه���ذه 

البداي���ة مهم���ة للغاي���ة بالن�س���بة يل حي���ث 

اإنه���ا اأك�س���بتني خ���رة كب���رة ومكنتن���ي م���ن 

دخ���ول املج���ال التج���اري بروؤي���ة وا�سح���ة، 

كم���ا اأن ه���ذه البداي���ة م���ع الوال���د اأط���ال اهلل 

عم���ره فتح���ت اأمام���ي جم���الت كث���رة يف 

الواق���ع، واأوله���ا كيفي���ة التعام���ل م���ع النا����س 

وكيفي���ة التخطي���ط لفك���رة عم���ل ناجح���ة، 

وق���د هياأن���ا الوال���د لأ�سا�س���يات التج���ارة ومل 

يق�س���ر، وه���ي منهج���ي يف العم���ل.. مم���ن اإىل 

وال���دي ال���ذي تعلم���ت من���ه اأ�س����س العم���ل 

التج���اري وابت���كار الأف���كار الريادي���ة«.

اأول  »ب���داأت  احلج���ي:  اإبراهي���م  وتاب���ع 

خطوات���ي يف بي���ع و�س���راء ال�س���يارات ك���وين 

اأه���وى ال�س���يارات من���ذ الطفول���ة، ف���كل 

مبت���دئ علي���ه اختي���ار البداي���ة ال�سحيح���ة، 

فالبداي���ة ال�سحيح���ة يف املج���ال ال���ذي حتب���ه 

مينح���ك الق���درة عل���ى اأن تب���دع اأك���ر واأك���ر، 

ول�س���غفي بال�س���يارات الفاخ���رة من���ذ �سغ���ري، 

ب���داأت يف جم���ال �س���راء وبي���ع ال�س���يارات 

وحلب���ي للعم���ل وا�س���تمتاعي ب���ه وم���ن هن���ا 

وج���دت امل�س���احة كب���رة للب���دء يف اأف���كار 

اأخ���رى، حت���ى دخل���ت قط���اع الإن�س���اءات 

ال���ذي كان جدي���ًدا بالن�س���بة يل، ومل اأك���ن 

ملًم���ا بالكث���ر عن���ه فتحديات���ه كب���رة اإل 

اأنن���ي ق���ررت الدخ���ول اإلي���ه والتعل���م، ف���اإىل 

جان���ب خرت���ي التجاري���ة وم�س���اندة وال���دي 

حفظ���ه اهلل وال�س���تعانة ب���ذوي اخل���رة م���ن 

املع���ارف �س���واء م���ن الأه���ل والأق���ارب اأم م���ن 

الأ�سدق���اء، م�سي���ت يف العم���ل وتطل���ب م���دة 

زمني���ة اأط���ول لك���ي اأ�س���ر عل���ى الطري���ق 

ال�سحي���ح وه���ذا م���ا مت بحم���د اهلل، واأك���رر اأن 

دع���م وال���دي الك���رمي والأحب���ة م���ن املع���ارف 

ح���ويل الذي���ن قدم���وا يل ال���راأي وامل�س���ورة 

واملعلوم���ة والتوجي���ه ال�سحي���ح، ورغ���م 

�سعوب���ة املج���ال اإل اأنن���ي جت���اوزت الكث���ر 

م���ن العقب���ات، وق���د و�سع���ت يل �س���عار وه���و 

بالإ�س���رار والعزمي���ة نتخط���ى ال�سع���اب«.

ويف م���ا يتعل���ق بدخ���ول اجلائح���ة الت���ي 

اأث���رت عل���ى القط���اع التج���اري مبختل���ف دول 

الع���امل ق���ال ابراهي���م احلج���ي: »نعل���م جميًع���ا 

اأن تل���ك الف���رة كان���ت قا�س���ية و�سعب���ة 

عل���ى اجلمي���ع ولك���ن ا�س���تطعت حتويله���ا 

من«حمن���ة اإىل منح���ة»، وق���د خلق���ت اجلائح���ة 

جم���ال بعي���د ع���ن املتع���ارف علي���ه تقليدًي���ا يف 

العم���ل كالتح���ول الإلك���روين، وه���ذا اأ�س���اف 

لن���ا اأ�س���اليب كث���رة يف تطوي���ر العم���ل م���ن 

خ���ال ا�س���تغال التكنولوجي���ا وتوظيفه���ا 

لإجن���از العم���ل وللحف���اظ عل���ى الأرواح، 

وبالطب���ع كان���ت ف���رة �سعب���ة اإل اأنن���ي 

���ا عل���ى الت�س���اور م���ع فري���ق  كن���ت حري�سً

العم���ل ح���ول الأف���كار اجلدي���دة قب���ل الإق���دام 

عليه���ا، اأو ح���ني نقي���م عم���ًا مت اإجن���ازه فه���ذا 

ميه���د الطري���ق لتج���اوز الكث���ر م���ن الأخط���اء 

وت�سحيحه���ا، واأتوا�س���ل م���ع فري���ق العم���ل 

ب�س���كل م�س���تمر يف الجتماع���ات والنقا�س���ات 

به���دف الو�س���ول امل���راد حتقيق���ه، فال�ست�س���ارة 

رك���ن اأ�سا�س���ي يف العم���ل الناج���ح، واإذا حتدثن���ا 

ع���ن فر����س ال�س���تثمار يف بادن���ا فه���ي 

كث���رة، وه���ي متاح���ة لل�س���باب م���ن اجلن�س���ني 

وكلن���ا نعل���م اأن البحرين���ي مب���دع يف الكث���ر 

م���ن التخ�س�س���ات والأن�س���طة وامل�س���اريع، 

وق���د راأي���ت يف احلقيق���ة كي���ف اأن الكث���ر م���ن 

ال�س���باب البحريني���ني متي���زوا يف جم���ال اإدارة 

املطاع���م واملقاه���ي وقط���اع الأغذي���ة والتموي���ن 

ب�س���كل ع���ام، وهن���اك تناف����س فيم���ا بينه���م 

وم���ا مييزه���م ه���و الإب���داع«.

وفيم���ا يتعل���ق باخلط���ط امل�س���تقبلية لرج���ل 

الأعم���ال البحرين���ي اإبراهي���م عب���داهلل احلج���ي 

ق���ال: »بع���د �س���نوات م���ن العم���ل ال���دوؤوب 

اأ�سبح���ت اأرى امل�س���تقبل وف���ق التخطي���ط 

املدرو����س، فالأ�سا�س���يات موج���ودة اىل جان���ب 

اخل���رة ولك���ن الأه���م وج���ود التطوي���ر، 

وو�س���ع اخلط���ط وال�س���راتيجيات الازم���ة 

ويت���م ذل���ك م���ن خ���ال الت�س���اور م���ع فري���ق 

العم���ل املوؤه���ل، وبرام���ج الت�س���ويق والق���درة 

الإبداعي���ة عل���ى تق���دمي املنتج���ات واخلدم���ات 

اجلدي���دة مب���ا يلب���ي احتياج���ات ال�س���وق، 

فال�س���وق البحرين���ي رغ���م حمدوديت���ه اإل 

اأن���ه يحت���وي عل���ى فر����س كث���رة وممكن���ة 

لتحقي���ق ال�س���تفادة، وم���ن امله���م بالن�س���بة يل 

اأن األف���ت نظ���ر اأبن���اء البل���د الذي���ن دخل���وا اأو 

ه���م يف ط���ور دخوله���م لقط���اع الأعم���ال اأود اأن 

اأق���ول له���م اإن اأك���ر م���ا يت�س���بب يف تع���ر اأي 

م�س���روع الإدارة فه���ي اأه���م مرتك���ز لنط���اق 

العم���ل وعل���ى راأ�س���ها اإدارة امل���وارد الب�س���رية 

واملالي���ة والتدقي���ق والتقيي���م ومراجع���ة 

عم���ود  كونه���ا  والإي���رادات  امل�سروف���ات 

الأ�سا����س، وليك���ن الطم���وح غ���ر حم���دود، 

فتجربة«لي���ف هيلثي»ببدايته���ا مل يخط���ر 

بب���ايل باأنه���ا �س���ت�سل للعاملي���ة فه���ذا توفي���ق 

م���ن رب العامل���ني وحينم���ا ي�س���ع الإن�س���ان 

هدًف���ا كب���ًرا اأمام���ه ويعم���ل بج���د واجته���اد 

�س���ي�سل اإىل حتقي���ق اله���دف، وبع���د بيع���ي 

لعام���ة »live healthy«، اطلق���ت موؤخ���را 

»Lazazia Exotic Fusion«وه���ي متج���ر 

الك���روين نوف���ر في���ه جمموع���ات غذائي���ة 

ت�س���م ا�سن���اف خمتلف���ة م���ن اأطب���اق الازاني���ا 

املح�س���رة باحرافي���ة م���ن خ���ال ا�س���تخدام 

املكون���ات الطازج���ة به���دف توف���ر املتع���ة 

للزبائ���ن ليحظ���وا باأوق���ات مليئ���ة بال�س���عادة، 

واأ�س���األ اهلل التوفي���ق يل وللجمي���ع«.

البحريني مبدع 

يف الكثري من 

التخ�ص�صات 

والأن�صطة 

وامل�صاريع

ممنت لوالدي 

الذي تعلمت 

منه اأ�ص�س العمل 

التجاري وابتكار 

الأفكار الريادية

اأعتز بفريق العمل 

املخل�س فهو مبثابة 

الداعم الرئي�صي 

يف التخطيط 

وال�صت�صارة 

والتنفيذ
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اجتماع تن�شيقي لعقد »حتالفات« الأ�شبوع القادم

اجلمعيات ال�شيا�شية تبحث خريطة العودة للربملان

فاطمة �سلمان:

اجتماًعا  اإن  ال�سيا�سية  اجلمعيات  م�سادر يف  قالت 

اجلمعيات  من  عدًدا  �سيجمع  اجلاري  الأ�سبوع  مرتقًبا 

وعقد  التن�سيق  ــاق  اآف مناق�سة  بهدف  ال�سيا�سية؛ 

القادمة. النتخابات  التحالفات يف 

وذكرت امل�سادر اأن الجتماع املرتقب من املزمع اأن 

النتخابية،  واملو�سوعات  امللفات  من  العديد  يناق�ش 

�ستطرح  التي  النتخابية  الدوائر  بحث  مقدمتها  ويف 

الو�سول  بغية  مر�سحيها؛  ال�سيا�سية  اجلمعيات  فيها 

يف  اجلمعيات  بني  املناف�سة  تقليل  ت�سمن  �سيغ  اإىل 

وال�ستفادة  ال�سيا�سي  الدعم  وتبادل  الواحدة،  الدائرة 

من اخلربات واملوارد لدى اجلمعيات.

تدفع  اجلمعيات  يف  اأطراًفا  اإن  امل�سادر  وقالت 

اأدنى  كحّد  اجلمعيات  بني  التن�سيق  �سرورة  باجتاه 

مقابل  النيابية  املقاعد  يف  ح�سورها  تعظيم  بغية 

تلك  لدى  م�سرتًكا  اإح�سا�ًسا  هناك  واإن  امل�ستقلني، 

حل�سور  الزخم  واإعادة  التن�سيق  ب�سرورة  اجلمعيات 

وال�سيا�سي  الربملاين  العمل  يف  ال�سيا�سية  اجلمعيات 

تهمي�سها. وعدم 

ا�شتمرار الغارات الإ�شرائيلية لليوم الثاين

مبادرة م�شرية لوقف اإطالق النار يف غزة
النار  اإطالق  لوقف  مببادرة  م�سر  تقدمت 

الأخرية  الإ�سرائيلية  العتداءات  بعد  غزة  يف 

تي�سري  مقتل  اإىل  اأدت  التي  القطاع،  على 

حركة  يف  البارز  الع�سكري  القائد  اجلعربي 

واأع�ساء  املدنيني  من  وعدد  الإ�سالمي،  اجلهاد 

اجلناح الع�سكري حلركة اجلهاد.

الت�سالت  من  العديد  م�سر  واأجرت 

من  والفل�سطيني  الإ�سرائيلي  اجلانبني  بني 

الأحداث  تطور  وعدم  النار  اإطالق  وقف  اأجل 

بالرد  املتوقع  يحدث  ل  وحتى  القطاع،  يف 

الإ�سرائيلية،  املدن  نحو  غزة  من  الفل�سطيني 

الفل�سطينية  املناطق  الأمور ثانية يف  لت�ستعل 

يف  حدث  مثلما  ال�سواء،  على  والإ�سرائيلية 

العام املا�سي.

خالل  لل�سفر  م�سري  اأمني  وفد  وي�ستعد 

�ساعات ب�سورة عاجلة اإىل اإ�سرائيل وفل�سطني؛ 

وال�سيطرة  النار  اإطالق  وقف  مبادرة  لإطالق 

على الأمور قبل تفّجر الأو�ساع.

لالرتقاء بالأداء احلكومي ورفع كفاءته.. اخلدمة املدنية:

نظام جديد للتعامل مع بالغات املوظفني الإدارية

جنيب: �سارة 

الزايد  اأحمد  املدنية  اخلـدمة  جهاز  رئي�ش  اأ�سدر 

باخلدمة  الإداريــة  البالغات  نظام  ب�ساأن  توجيهات 

بتقدمي  الراغبني  املوظفني  على  اأن  بّينت  املدنية، 

وامل�ساكل  الق�سور  باأوجه  اخلا�سة  الإدارية  البالغات 

اخلا�سعة  احلكومية  اجلهات  يف  الإدارية  واملعوقات 

بتقدميها  التقّيد  املدنية  اخلدمة  جهاز  واإ�سراف  لرقابة 

املوظف  تطبيق  عرب  الإداريـــة،  الرقابة  اإدارة  اإىل 

خا�سية  خالل  من  اأو  الذكية،  للهواتف  احلكومي 

اخلدمة  جلهاز  الر�سمي  املوقع  عرب  الإدارية  البالغات 

املدنية.

البالغات  خط  خالل  من  التقدم  ميكن  اأنه  وبّينت 

الر�سمي،  الربيد  على  الر�سمية  الر�سائل  اأو  الإدارية، 

جهاز  مقر  اإىل  ال�سخ�سي  احل�سور  خــالل  من  اأو 

اخلدمة املدنية، وياأتي ذلك من منطلق الرتقاء بالأداء 

ويف  الإدارية،  العمليات  اأداء  كفاءة  ورفع  احلكومي 

للك�سف  احلكومية  اجلهات  مع  ال�سراكة  حتقيق  �سبيل 

املنا�سبة  الو�سائل  واقرتاح  واملعوقات  امل�ساكل  عن 

م�ستقبالً. منها  والوقاية  لعالجها 

»العمل«: ا�شتثناء ال�شيانة الطارئة 

من حظر العمل وقت الظهرية

بوزارة  املهنية  وال�سالمة  التفتي�ش  اإدارة  مدير  قال 

القرار  تطبيق  اإن  ال�سيخ  عقيل  م�سطفى  املهند�ش  العمل 

املك�سوفة  الأماكن  الظهرية ويف  العمل وقت  ب�ساأن حظر 

البحرين  التزام  عن  يعرّب  عاًما  ع�سر  خم�سة  من  لأكرث 

حلماية العمال واحلفاظ على �سالمتهم.

لتغطية  متكاملة  الوزارة و�سعت خطة  اأن  واأو�سح 

اإىل  م�سرًيا  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  العمل  مواقع 

القطاعات  جميع  على  تطبيقه  يتم  املذكور  القرار  اأن 

القت�سادية، ما عدا قطاع النفط والغاز، اإ�سافة ل�ستثناء 

اأعمال ال�سيانة الطارئة التي ل حتتمل التاأجيل، �سريطة 

اأن يلتزم �ساحب العمل باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 

الالزمة حلماية العمال من اأ�سرار اأ�سعة ال�سم�ش.

حققت 78 نقطة يف موؤ�شر »نيكاي«

البحرين الأوىل عاملًيا يف معدل التعايف من »كورونا«
�سارة جنيب:

ملوؤ�سر  وفًقا  عاملًيا  الأوىل  املرتبة  يف  البحرين  مملكة  حلّت 

كورونا  فريو�ش  من  التعايف  معدل  يف  الياباين  »نيكاي« 

مملكة  ترتيب  تقدم  اإذ   ،2022 يوليو  ل�سهر  »كوفيد-19« 

البحرين اإىل الأول عاملًيا بـعد اأن حققت 78 نقطة.

كورونا  جائحة  خالل  يثبت  اأن  البحرين  فريق  وا�ستطاع 

قدرته على التعامل مع خمتلف التحديات، وا�سًعا ن�سب عينيه 

حفظ �سحة و�سالمة اجلميع كاأولوية ق�سوى وفق التوجيهات 

امللكية ال�سامية، واملتابعة امل�ستمرة من ويل العهد رئي�ش جمل�ش 

الوزراء للجهود الوطنية للت�سدي للفريو�ش.

وحققت مملكة البحرين اإجنازات متميزة يف جمال الت�سدي 

للجائحة، وياأتي ذلك يف ظّل ما تتمتع به اململكة من نظام �سحي 

قوي، وكفاءة النظام ال�سحي للتعامل مع اأي طارئ.

البحرين  املوؤ�سر من مملكة  هذا  اململكة يف  ما حققته  وُيعد 

اإىل  للفريو�ش  الت�سدي  مرحلة  من  النتقال  يف  ملهًما  منوذًجا 

اإجراءات  من  البحرين  مملكة  اتخذته  ما  بف�سل  عاملًيا،  التعايف 

وتدابري ا�ستباقية، اإذ ُتعد من اأوىل الدول يف هذا ال�ساأن.

وتاأتي املرتبة املتقدمة ململكة البحرين من �سمن 122 دولة 

ي�سملها تقييم املوؤ�سر من حيث اإدارة العدوى واإطالق التطعيمات 

والتنقل الجتماعي، وي�سنف املوؤ�سر بلًدا اأو منطقة ما بت�سنيف 

معدلت  وت�ساعف  القائمة  احلالت  معدل  انخفا�ش  على  بناًء 

بالإجراءات  واللتزام  كورونا  لفريو�ش  امل�ساد  التطعيم  تلقي 

الحرتازية.

ويف الوقت الذي ت�سدرت فيه مملكة البحرين املوؤ�سر، حلّت 

كل من جمهورية كولومبيا واجلمهورية الربتغالية يف املرتبة 

الثانية، اإذ حققت كل منها 77.5 نقطة، ثم جمهورية فيتنام التي 

يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وجاءت  نقطة،   76 حققت 

املرتبة اخلام�سة بتحقيق 75.5 نقطة.

ي�شم 31 حماًل ومطاعم ومقاهي فاخرة.. كانو:

ال���ب���دء يف ت�����ش��ي��ي��د م�������ش���روع »ال��ب��ول��ي��ف��ارد«

اإحدى  للعقارات،  كانو  �سركة  اأعلنت 

�سركات  ملجموعة  التابعة  ال�سركات 

يو�سف بن اأحمد كانو، بدء ت�سييد م�سروع 

على  تزيد  مب�ساحة   ،1890 البوليفارد 

5000 مرت مربع يف قلب �ساحية ال�سيف، 

متعدد  جتاري  جممع  عن  عبارة  وهو 

حمالً   31 من  اأكرث  ي�سم  ال�ستخدامات، 

جتارًيا وعدًدا من املطاعم واملقاهي الفاخرة 

املطلة على واجهة املنامة.

وبهذه املنا�سبة، �سرح الدكتور في�سل 

جمموعة  اإدارة  جمل�ش  ع�سو  كانو  خالد 

�سركات بو�سف بن اأحمد كانو: »اإن م�سروع 

كانو  �سركة  قدرة  ج�ّسد   1890 بوليفارد 

متكاملة من  العقارية من حتقيق منظومة 

امل�سروع  »اأن  موؤكًدا  العقارية«،  احللول 

مركز جذب اقت�سادي و�سياحي«.

جهود كبرية لويل العهد رئي�س الوزراء حققت البحرين من خاللها اإجنازات �صحية متميزة

اإ�شادة دولية بجهود البحرين

يف مكافحة الجتار بالب�شر

متام اأبو�سايف:

حممد  للهجرة  الدولية  املنظمة  بعثة  رئي�ش  ك�سف 

الزرقاين اأن البحرين هي اأول دولة عربية تت�سدر جمال 

ادعاء  مكتب  اإن�ساء  خالل  من  وذلك  الق�سائية،  املالحقة 

ي�سمن  مبا  بالأ�سخا�ش،  الجتار  جمال  يف  متخ�س�ش 

العامة  النيابة  من  باأع�ساء  اململكة  ا�ستعانة  اإمكانية 

ق�سايا  م�سوؤولية  لتويل  وذلك  عالًيا،  تدريًبا  مدربني 

الجتار بالأ�سخا�ش.

اأمر  هو  ال�سراكات  اأهمية  اإدراك  اأن  الزرقاين  واعترب 

اأ�سا�سي يف النهج الذي اتبعته مملكة البحرين للت�سدي 

منوذًجا  البحرين  من  جعل  الذي  الأمر  اجلرمية،  لهذه 

بارًزا يف هذا ال�سياق. 02
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اإحدى الغارات الإ�صرائيلية على غزة اأم�س »اأ.ف.ب«
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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 يهنئ رئي�س جمهورية 

�ساحل العاج بذكرى اال�ستقالل

اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة عاهل البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة 

اإىل الرئي�س احل�سن واتارا رئي�س جمهورية �ساحل العاج، 

جاللته  واأعرب  لبالده،  ال�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة  وذلك 

مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف 

ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

جاللة امللك 

تقّدمت بعد حتقيق 78 نقطة وفق موؤ�سر »نيكاي«

 البحرين االأوىل عاملًيا يف معدل التعايف من »كورونا«

�سارة جنيب :

حلت مملكة البحرين يف املرتبة الأوىل عاملًيا 

وفًقا ملوؤ�سر »نيكاي« الياباين يف معدل التعايف 

من فريو�س كورونا »كوفيد-19« ل�سهر يوليو 

2022، اإذ تقدم ترتيب مملكة البحرين اإىل الأول 

عاملًيا بـعد اأن حققت 78 نقطة.

خالل  يثبت  اأن  البحرين  فريق  وا�ستطاع 

مع  التعامل  على  قدرته  كورونا  جائحة 

حفظ  عينيه  ن�سب  وا�سًعا  التحديات  خمتلف 

وفق  ق�سوى  كاأولوية  اجلميع  و�سالمة  �سحة 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واملتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  امل�ستمرة 

الوطنية  للجهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

للت�سدي للفريو�س. 

وحققت مملكة البحرين اإجنازات متميزة يف 

جمال الت�سدي للجائحة، وياأتي ذلك يف ظل ما 

تتمتع به اململكة من نظام �سحي قوي، وكفاءة 

النظام ال�سحي للتعامل مع اأي طارئ.

من  املوؤ�سر  هذا  يف  اململكة  حققته  ما  وُيعد 

من  النتقال  يف  ملهًما  منوذًجا  البحرين  مملكة 

عاملًيا،  التعايف  اإىل  للفريو�س  الت�سدي  مرحلة 

اإجراءات  من  البحرين  مملكة  اتخذته  ما  بف�سل 

وتدابري ا�ستباقية حيث تعد من اأوائل الدول يف 

هذا ال�ساأن.

من  البحرين  ململكة  املتقّدمة  املرتبة  وتاأتي 

من  املوؤ�سر  تقييم  ي�سملها  دولة   122 �سمن 

حيث اإدارة العدوى واإطالق التطعيمات والتنقل 

ما  منطقة  اأو  بلًدا  املوؤ�سر  وي�سنف  الجتماعي، 

احلالت  معدل  انخفا�س  على  بناء  بت�سنيف 

التطعيم  تلقي  معدلت  وت�ساعف  القائمة 

بالإجراءات  واللتزام  كورونا  لفريو�س  امل�ساد 

الحرتازية.

مملكة  فيه  ت�سدرت  الذي  الوقت  ويف 

جمهورية  من  كل  حلت  املوؤ�سر،  البحرين 

املرتبة  يف  الربتغالية  واجلمهورية  كولومبيا 

ثم  نقطة،   77.5 منها  كل  حققت  اإذ  الثانية 

جمهورية فيتنام التي حققت 76 نقطة، وجاءت 

املرتبة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

اخلام�سة بتحقيق 75.5 نقطة.

»اجلوازات«: متديد �ساعات العمل 

يف فرعي مدينة عي�سى واملحرق

متديد  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأعلنت 

�ساعات العمل يف مراكز اخلدمة باملجمع الأمني يف املحرق 

اأغ�سط�س   7 املوافق  الأحد  يوم  من  ابتداًء  ومدينة عي�سى، 

والن�سف  ال�سابعة  من  العمل  �ساعات  لت�سبح   ،2022

اإدارة  خلدمات  وذلك  م�ساًء،  ال�سابعة  وحتى  �سباًحا 

التاأ�سريات والإقامة واإدارة اجلوازات.

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  وتذّكر 

املراجعني الكرام ب�سرورة حجز موعد م�سبق عرب تطبيق 

)MAWAEID( عند احلاجة ملراجعة اأحد مراكز اخلدمة، 

مع  التوا�سل  فيمكن  ا�ستف�سار  اأي  وجود  حال  يف  اأما 

الربيد  اأو   ،17077077 رقم  هاتف  على  الت�سال  مركز 

.info@npra.gov.bh الإلكرتوين

جلنة تكافوؤ الفر�س يف »االأ�سغال«

 تقيم ور�سة عمل حول »اإدارة ال�سغوط«

نظمت جلنة تكافوؤ الفر�س بالتن�سيق مع اإدارة املوارد 

الب�سرية بوزارة الأ�سغال ور�سة عمل حول اإدارة ال�سغوط، 

�سيد  املهند�س  الطرق  م�ساريع و�سيانة  اإدارة  مدير  قدمها 

بدر علوي، اإذ هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني بكيفية 

ب�سكل  معها  التعامل  واأ�ساليب  العمل  يف  ال�سغوط  اإدارة 

فعال.

وخالل الور�سة تطرق املهند�س �سيد بدرعلوي اإىل �سرح 

مفهوم ال�سغوط وكيفية اإدارتها وعالقتها باحلياة العملية 

وا�سرتاتيجيات  واآثارها  م�سادرها  اإىل  اإ�سافة  والأ�سرية، 

التي  العملية والجتماعية  التعامل معها يف ظل الظروف 

مير بها الأفراد.

تنتجها  التي  الآثار  اأبرز  اإىل  املحا�سر  تطرق  كما   

اأن  ال�سغوط على ال�سعيدين النف�سي والجتماعي، موؤكًدا 

يوؤدي  اأن  ميكنه  ال�سحيح  بال�سكل  ال�سغوط  مع  التعامل 

اإىل حتفيز الأفراد على التفكري والبتكار واإخراج اأف�سل ما 

لديهم.

من جانبها، ذكرت املهند�س هدى مريزا عبا�س، الوكيل 

رئي�سة جلنة   - الأ�سغال  بوزارة  الفنية  للخدمات  امل�ساعد 

بتوجيهات  اللجنة  ت�سكيل  مت  قد  اأنه  الفر�س-،  تكافوؤ 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خليفة قرينة عاهل البالد املعظم، وتعليمات جهاز اخلدمة 

املبادرات  بالعديد من  اللجنة تقوم  اأن  اإىل  املدنية، م�سرية 

وور�س العمل كالور�سة التي مت عقدها حتت عنوان »اإدارة 

ال�سغوط«، وهي ور�سة تفاعلية �سهدت ح�سور وم�ساركة 

العديد من املوظفني، على اأن يتم طرح املزيد من املبادرات 

والدورات يف الفرتة القادمة.

مع  بالتعاون  تعمل  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  اأن  يذكر 

الوطني  الأمنوذج  تفعيل  بغر�س  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

اإطار تكافوؤ الفر�س يف جميع  لإدماج احتياجات املراأة يف 

ال�ست�سارات  وتقدمي  الأ�سغال،  وزارة  يف  العمل  جمالت 

الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  اإىل  اإ�سافة  املجل�س،  مع  بالتن�سيق 

تقدمها  التي  واخلدمات  وامل�ستفيدين  املوظفني  جميع  بني 

الوزارة، وت�سجيع موظفي الوزارة على تقدمي مقرتحاتهم 

لتح�سني بيئة العمل وحت�سني تكافوؤ الفر�س.

وزير �سوؤون البلديات والزراعة يطلق م�سروع الت�سجري يف ديار املحرق

اأطلق املهند�س وائل بن نا�سر املبارك، 

م�سروع  والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير 

املحرق، متا�سًيا  ديار  الت�سجري يف منطقة 

اإىل  الهادفة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  مع 

العام  بحلول  الأ�سجار  عــدد  م�ساعفة 

مملكة  التزامات  �سمن  وذلــك   ،2035

البحرين للو�سول للحياد ال�سفري بحلول 

عام 2060. 

عدًدا  هناك  »اإن  املبارك:  الوزير  وقال 

من املبادرات وال�سيا�سات لزيادة الت�سجري 

يف اململكة وحتفيز كافة الأطراف للم�ساركة 

م�ساريع  �سمن  الت�سجري  م�ساريع  يف 

اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  احلكومة 

يف  للم�ساركة  الأفــراد  حتفيز  اىل  اإ�سافة 

ت�سجري  اأن  اإىل  م�سرًيا  الت�سجري«،  عملية 

مبادرات  كاأحد  ياأتي  املحرق  ديار  منطقة 

القطاع اخلا�س املهمة يف هذا اجلانب.

اأ�سناف  حتديد  مت  اأنه  املبارك  واأكد 

�سمن  زراعتها  �سيتم  التي  الأ�سجار 

كبرية  اأ�سجار  وهي  املبادرات،  خمتلف 

نظًرا  اختيارها  مت  اخل�سرة  دائــمــة 

ملنا�سبتها لظروف مملكة البحرين املناخية 

م�سيًدا  للمياه،  ا�ستهالكها  وانخفا�س 

وتفاعلها  املحرق  ديــار  �سركة  بتعاون 

اخلا�سة  املبادرات  تنفيذ  يف  الوزارة  مع 

بالت�سجري. 

قد  املــحــرق  ديـــار  �سركة  ــانــت  وك

البلديات  ــوؤون  ــس � وزيــر  ا�ست�سافت 

ديار  ت�سجري  م�سروع  لإطالق  والزراعة 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  بح�سور  املحرق، 

البلديات املهند�س ال�سيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة، والوكيل امل�ساعد للخدمات البلدية 

املهند�سة �سوقية حميدان وعدًدا  امل�سرتكة 

من م�سوؤويل الوزارة.

التنفيذي  الرئي�س  وا�ستعر�س 

اأحمد علي  املهند�س  ل�سركة ديار املحرق، 

بها  قام  التي  اجلولة  خالل  العمادي، 

والوفد  والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير 

املرافق له لديار املحرق خمطط الت�سجري 

املحرق،  ديــار  يف  ينطلق  �سوف  الــذي 

الزراعية  والأدوات  التقنيات  اإىل  اإ�سافة 

والزراعة  للحفر  اعتمادها  �سيتم  التي 

الري. و�سبكات 

كما مت التاأكيد خالل اجلولة على اأهمية 

اجلانبني  بني  التعاون  و�سبل  الت�سجري 

املتعلقة  الوطنية  التطلعات  لتحقيق 

وزيادة  وا�ستدامتها  البيئة  على  باحلفاظ 

اململكة،  يف  اخل�سراء  امل�ساحات  رقعة 

احل�سرية  التنمية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

امل�ستدامة. 

ُيقام حتت �سعار »خدمات �سحية اآمنة وذات جودة عالية«

االنتهاء من حت�سريات موؤمتر »تنظيم املهن واخلدمات ال�سحية«

اأعلنت الدكتورة اأزهار ن�سيب رئي�س اللجنة املنظمة 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ملوؤمتر  العلمية  اللجنة  ورئي�س 

ورئي�س  الثانية  ن�سخته  يف  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

ق�سم تنظيم الأبحاث ال�سريرية والتعليم الطبي والتطوير 

ال�ستعدادات  من  النتهاء  عن  بالهيئة  امل�ستمر  املهني 

عقده  على  الهيئة  تعتزم  التي  املوؤمتر  لهذا  التح�سريية 

املوؤمترات  بقاعة   2022 �سبتمرب   29-27 الفرتة  خالل 

بفندق كراون بالزا مبملكة البحرين، حتت رعاية كرمية 

رئي�س  اآل خليفة  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  الفريق طبيب 

املجل�س الأعلى لل�سحة.

العلمي  املحفل  هذا  اأن  ن�سيب  الدكتورة  واأو�سحت   

 37 مب�ساركة  اأيام  ثالثة  مدى  على  ي�ستمر  الذي  املهم 

يلقيها  العلمية  املحا�سرات  من  عدًدا  وي�سم  حما�سًرا، 

من  واآخرون  الهيئة  موظفي  من  رئي�سون  متحدثون 

القطاع ال�سحي من داخل اململكة وخارجها، اإذ �سيقومون 

حول  الرثية  وروؤيتهم  الغنية  معلوماتهم  مب�ساركة 

احل�سور،  مع  واأنظمتها  ال�سحية  املجالت  خمتلف 

جلميع  امل�ستجدات  اآخر  على  ال�سوء  ت�سليط  و�سيتم 

اخلدمات  بجميع  اخلا�سة  والقوانني  واللوائح  النظم 

ال�سحية املقدمة يف مملكة البحرين وال�سادرة من الهيئة 

الوطنية.

عمل  وور�س  ندوات  ا  اأي�سً املوؤمتر  هذا  �سي�سمل  كما 

التعليم  برامج  بتنظيم  اخلا�سة  امل�ستجدات  اآخر  حول 

الطبي والتطوير املهني امل�ستمر، واأخرى خا�سة بتنظيم 

العتماد  ومعايري  الطبية  والأجهزة  ال�سيدلنية  املواد 

مف�سل  و�سرح  ال�سحية  املرافق  ونظم  املحدثة  الوطني 

عن من�ستي من�ساآت ومهن.

واجلدير بالذكر باأنه �سيتم منح امل�ساركني واحل�سور 

املعتمد  امل�ستمر  الطبي  التعليم  �ساعات  الفعالية  يف هذه 

من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، 

وذلك نظري ح�سورهم خمتلف فعاليات املوؤمتر، اإذ �سيتم 

م�ستمر،  طبي  تعليم  �ساعة   20 باملوؤمتر  احل�سور  منح 

العملية 2  الور�س  �سي�ساركون يف  الذين  بينما �سيعطى 

�ساعة تعليمية عن كل ور�سة عمل.

منتدى  املوؤمتر  هذا  هام�س  على  مرة  لأول  ويقام 

ال�سحية  املوؤ�س�سات  جلميع  التنفيذيني  الروؤ�ساء  يجمع 

الرئي�س  مع  ال�سحية  املهنية  اجلمعيات  روؤ�ساء  وجميع 

التنفيذي للهيئة الوطنية، ملناق�سة كل ما يتعلق بتنظيم 

مهنة الطب واخلدمات ال�سحية مبملكة البحرين.
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ا�صرتاط جدية البالغ وتقدميه »�صخ�صًيا« من �صاحبه.. اخلدمة املدنية:

ني للبحث والدرا�صة التعامل مع البالغات الإدارية ب�صرية واإتاحتها للمخت�صّ

�سارة جنيب:

املدنية  اخلـدمة  جهاز  رئي�س  اأ�سدر 

نظام  ب�ساأن  توجيهات  الــزايــد  اأحمد 

بّينت  املدنية،  باخلدمة  الإدارية  البالغات 

اأن على املوظفني الراغبني بتقدمي البالغات 

الق�سور  ــاأوجــه  ب اخلا�سة  ــــة  الإداري

الإدارية يف اجلهات  وامل�ساكل واملعوقات 

واإ�سراف  لرقابة  اخلا�سعة  احلكومية 

اإىل  بتقدميها  التقّيد  املدنية  اخلدمة  جهاز 

اإدارة الرقابة الإدارية عرب تطبيق املوظف 

خالل  من  اأو  الذكية،  للهواتف  احلكومي 

املوقع  عرب  ــة  الإداري البالغات  خا�سية 

الر�سمي جلهاز اخلدمة املدنية.

خالل  من  التقدم  ميكن  اأنــه  وبّينت 

الر�سائل  اأو  ـــة،  الإداري البالغات  خط 

من  اأو  الر�سمي،  الربيد  على  الر�سمية 

جهاز  ملقر  ال�سخ�سي  احل�سور  خــالل 

منطلق  من  ذلك  وياأتي  املدنية،  اخلدمة 

كفاءة  ورفع  احلكومي  ــالأداء  ب الرتقاء 

اأداء العمليات الإدارية، ويف �سبيل حتقيق 

للك�سف  احلكومية  اجلهات  مع  ال�سراكة 

الو�سائل  امل�ساكل واملعوقات واقرتاح  عن 

املنا�سبة لعالجها والوقاية منها م�ستقبالً.

ودرا�سة  بحث  باأحكام  يتعلق  وفيما 

البالغات، اأكدت توجيهات اخلدمة املدنية 

يتم  املبلغ  قبل  من  املقدمة  املعلومات  اأن 

تكون  ولن  تامة  ب�سرية  معها  التعامل 

ودرا�سة  بحث  يف  للمخت�سني  اإل  متاحة 

درا�سة  يتم  لن  اأنــه  مو�سحة  البالغ، 

البالغات التي تخرج عن نطاق اخت�سا�س 

ببيان  ملزمة  الإدارة غري  اأن  كما  الإدارة، 

املخالفات  ب�ساأن  تتخذها  التي  الإجراءات 

التي مت الإبالغ عنها.

حفظ  حــالت  التوجيهات  ــددت  وح

البالغات، ومنها البالغ الذي �سبق درا�سته 

البالغ  املدنية،  اخلدمة  جهاز  قبل  من 

الذي  اأو  الق�سائية،  ال�سلطة  اأمام  املنظور 

�سبق الف�سل يف مو�سوعه، بالإ�سافة اإىل 

حالت عدم �سحة البالغ اأو لعدم اأهميته 

لعدم  اأو  حمددة،  وقائع  وجود  لعدم  اأو 

وجود ما يثبته.

لالإدارة  اأنه ميكن  التوجيهات  وبّينت 

تقت�سيها  اأخرى  اأ�سباب  لأي  البالغ  حفظ 

امل�سلحة العامة.

البالغ  تقدمي  ب�سروط  يتعلق  وفيما 

يكون  اأن  يجب  البالغ  اأن  اأكدت  الإداري، 

والرقم  ال�سم  ت�سمينه  ويجب  جدًيا، 

بالإ�سافة  التوا�سل،  وبيانات  ال�سخ�سي 

يكون  اأن  على  الوظيفية،  البيانات  اإىل 

�سخ�سًيا،  �ساحبه  من  مقدًما  البالغ 

قام  قد  اأنه  يثبت  ما  يقدم  اأن  وي�سرتط 

يف  بالنظر  املخت�سة  اجلهة  مبراجعة 

واأن  ذلك(،  الأمر  ا�ستدعى  )اإذا  املو�سوع 

اأمام  بتظلمه  تقدم  قد  باأنه  يثبت  ما  يقدم 

تعلق  اإذا  ما  حالة  يف  التظلمات  جلنة 

مو�سوع بالغه بحق من حقوقه الوظيفية، 

الداعمة  امل�ستندات  اإرفاق  يتم  اأن  ويجب 

مع البالغ )اإن وجدت(.

اأحمد الزايد

»العمل«: اأعمال ال�صيانة الطارئة م�صتثناة من قرار حظر العمل وقت الظهرية

وال�سالمة  التفتي�س  اإدارة  مدير  قال 

م�سطفى  املهند�س  العمل  بوزارة  املهنية 

 )3( رقم  القرار  تطبيق  اإن  ال�سيخ  عقيل 

وقت  العمل  حظر  ب�ساأن   ،2013 ل�سنة 

الأماكن املك�سوفة لأكرث من  الظهرية ويف 

خم�سة ع�سر عاًما، يعرب عن التزام مملكة 

على  واحلفاظ  العمال  حلماية  البحرين 

�سالمتهم، وهو النهج الثابت الذي تتبناه 

الإن�سانية  القيم  منظومة  �سمن  احلكومة 

الدول  م�ساف  يف  اململكة  جعلت  التي 

العمال  حقوق  على  احلفاظ  يف  املتقدمة 

وتاأمني �سالمتهم يف بيئة العمل.

و�سعت  الوزارة  اأن  ال�سيخ  واأو�سح 

يف  العمل  مواقع  لتغطية  متكاملة  خطة 

اأن  اإىل  م�سرًيا  اململكة،  حمافظات  خمتلف 

جميع  على  تطبيقه  يتم  املذكور  القرار 

قطاع  عدا  ما  القت�سادية  القطاعات 

اأعمال  ل�ستثناء  اإ�سافة  والغاز،  النفط 

ال�سيانة الطارئة التي ل حتتمل التاأجيل، 

باتخاذ  العمل  �ساحب  يلتزم  اأن  �سريطة 

حلماية  الالزمة  الوقائية  الإجراءات  كل 

العمال من اأ�سرار اأ�سعة ال�سم�س.

وال�سالمة  التفتي�س  اإدارة  وذكر مدير 

اأنه عند ر�سد خمالفات يف مواقع  املهنية 

اأو  العمل  �ساحب  ا�ستدعاء  يتم  العمل 

الوزارة، وذلك  ملبنى  للح�سور  من ميثله 

قبل  الواقعة  افادته حول  تدوين  بغر�س 

لإر�سال  متهيًدا  املخالفة  حم�سر  حترير 

املح�سر للنيابة العامة لتخاذ الإجراءات 

الالزمة.

الإ�سابات  معدل  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سم�س  و�سربات  احلراري  بالإجهاد 

�سهد  قد  الأخرى  ال�سيف  واأمرا�س 

ا ملحوًظا منذ تطبيق القرار الذي  انخفا�سً

الب�سرية،  املوارد  على  احلفاظ  يف  اأ�سهم 

املن�ساآت  لدى  الوعي  تنامي  مع  خا�سة 

وجتنب  العمل  �ساعات  جدول  اإعادة  باأن 

تعزيز  باإمكانها  املرتفعة  احلرارة  اأوقات 

عدد  بقيام  م�سيًدا  الإنتاجية،  م�ستويات 

احلظر  فرتة  بتمديد  العمل  اأ�سحاب  من 

املقررة  الفرتة  من  اأكرث  اأنف�سهم  تلقاء  من 

تن�س  والتي  القانونية،  الناحية  من 

يوليو  �سهري  خالل  القرار  �سريان  على 

عن  يعرب  وذلك  عام،  كل  من  واأغ�سط�س 

التي  والإن�سانية  الجتماعية  امل�سوؤولية 

يتحلون بها، ف�سالً عن مالم�ستهم للنتائج 

تطبيق  خالل  من  حتققت  التي  الإيجابية 

هذا القرار.

جمل�س ال�صحة اخلليجي يو�صح 

حقيقة اأماكن ال�صداع واأمرا�صها

التعاون  جمل�س  ــدول  ل ال�سحة  جمل�س  اأو�ــســح 

التوا�سل  و�سائل  يف  الر�سمية  ح�ساباته  عرب  اخلليجي، 

ب�ساأن  تداوله  يتم  ما  حقيقة  ال�سبت،  اأم�س  الجتماعي، 

مكان ال�سداع يف الراأ�س واأنه دليل على مر�س ما. 

بكرثة  ال�سائعة  هذه  تداول  رغم  اأن  املجل�س  وك�سف 

اإل اأن مكان ال�سداع يف احلقيقة ل يدل على مر�س معني، 

ال�سعور  عند  البع�س  يقوله  ما  ال�سائعة  هذه  على  ومثل 

اإن هذا يدل على  بال�سداع يف املنطقة الأمامية من الراأ�س 

مر�س يف املعدة وم�ساكل يف اله�سم.

الأمرا�س  وت�سخي�س  اجلــزم  ميكن  ل  ــه  اأن ــد  واأك

واأعرا�س  فقط دون عالمات  ال�سداع  مكان  من  الع�سوية 

واإجراء  الطبيب  ا�ست�سارة  املهم  من  باأن  ون�سح  اأخرى، 

الفحو�سات اإذا كان ال�سخ�س يعاين من �سداع �سديد حتى 

بعد تناول امل�سكنات، وذلك ملعرفة الت�سخي�س الدقيق.

وزير الرتبية يبحث جمالت التعاون 

مع هيئة البحرين للثقافة والآثار

ا�ستقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  والتعليم، 

مبنا�سبة  وذلك  ــار،  والآث للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س 

تعيينه يف من�سبه، اإذ رّحب به الوزير، متمنًيا له التوفيق 

جمالت  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما  احلايل،  عمله  مهام  يف 

التعاون بني الوزارة والهيئة.

وقد قام الوزير بت�سليم رئي�س هيئة البحرين للثقافة 

اأول  اخلليفية  الهداية  مدر�سة  تذكارية ميثل  درًعا  والآثار 

مدر�سة نظامية حكومية يف مملكة البحرين.

احلواج: باقة من المتيازات للطلبة املتفوقني واملبدعني

»الأهلية« تطرح 11 برناجًما بدرجة البكالوريو�س يف العام الدرا�صي اجلديد

حتت رعاية وزير التنمية الجتماعية

»الريادة ال�صبابية« ت�صتعد لتنظيم حفل الذكرى العا�صرة على تاأ�صي�صها

الرئي�س  احلــواج  عبداهلل  الربوفي�سور  اأكد 

الأهلية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املوؤ�س�س 

اأن اجلامعة الأهلية حتر�س على اجتذاب الطلبة 

من  متنوعة  باقة  لهم  وتقدم  واملبدعني  املتفوقني 

العلمية  فر�سهم  تعزيز  اإىل  الهادفة  المتيازات 

مهاراتهم  وتنمية  �سقل  عن  ف�ساًل  واملهنية، 

وقدراتهم ال�سخ�سية، �سواء اأولئك املتفوقني ممن 

ح�سلوا على معدلت عالية يف املرحلة الثانوية اأو 

من يثبتون تفوقهم يف درا�ستهم اجلامعية.

اأن  �سحايف  ت�سريح  يف  احلــواج  واأو�سح 

رعاية الطلبة املتفوقني واملبدعني ت�سمل اإعطائهم 

تكاليف  ن�سف  دفــع  اإىل  ت�سل  جزئية  منًحا 

الدرا�سة، واتاحة فر�س اكت�ساب اخلربات العاملية 

عرب اللتحاق بربامج واأن�سطة عدد من اجلامعات 

العريقة حول العامل عرب برنامج التبادل الطالبي 

الدويل اأو امل�ساركة يف الن�سطة والفعاليات التي 

تقام داخل مملكة البحرين وخارجها.

تعاونها مع  التو�سع يف  واأكد عزم اجلامعة 

اجلامعات العاملية العريقة، عرب املزيد من ت�سبيك 

جديدة،  جامعات  مع  البناء  والتعاون  العالقات 

اإعداد  الأهلية  اجلامعة  اأولويات  من  اأن  موؤكًدا 

اىل  والحرتافية  الكفاءة  درجات  باأعلى  الطلبة 

�سوق العمل. من جهتها، اأو�سحت م�ساعدة الرئي�س 

ل�سوؤون الإعالم والت�سويق والعالقات العامة اأن 

اجلامعة تقدم 11 برناجًما بدرجة البكالوريو�س 

و7 برامج بدرجة املاج�ستري وبرناجمني بدرجة 

كليات،   5 عرب  اجلامعة  تقدمها  اإذ  الدكتوراه، 

واملالية،  الإدارية  والعلوم  والعلوم،  الآداب  هي 

اإىل  اإ�سافة  املعلومات،  وتكنولوجيا  والهند�سة، 

كلية الدرا�سات العليا والبحوث.

التنمية  وزيــر  رعاية  حتت 

الجتماعية اأ�سامة بن اأحمد خلف 

الع�سفور، ت�ستعد جمعية الريادة 

الذكرى  حفل  لتنظيم  ال�سبابية 

اجلمعية،  تاأ�سي�س  على  العا�سرة 

 3 املــوافــق  ال�سبت  يــوم  ــك  وذل

�سبتمرب 2022.

رئي�س  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 

املهند�سة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

منذ  اجلمعية  اإن  حممود  اأمــرية 

تاأ�سي�سها عام 2012 حولت العمل 

ال�سبابي من اأفكار ومقرتحات اىل 

و�سراكات  وان�سطة  وبرامج  عمل 

واتفاقيات على ار�س الواقع لنها 

خلدمة  �سبابية  بكفاءات  ا�س�ست 

تنموية  حركة  ولأحداث  ال�سباب 

ال�سباب  ــدرات  وق طاقات  تربز 

وترتقي  الكامنة،  البحريني 

يتنا�سب  مبا  وثقافتهم  مبهاراتهم 

املت�سارعة  العامل  متغريات  مع 

املعرفة،  وتطبيق  ن�سر  خالل  من 

م�سرية اىل اأن اجلمعية ت�سعى من 

ال�سباب  اإبراز  اإىل  اأن�سطتها  خالل 

املواهب  اأ�سحاب  البحريني 

والعمل  الإبــداعــيــة  والطاقات 

البحرينية  الكفاءات  تنمية  على 

ال�سبابية وم�ساعدتهم على حتقيق 

طموحاتهم بالتن�سيق مع اجلهات 

احلكومية املخت�سة. 

واأو�سحت حممود اأن جمعية 

و�سعت  ال�سبابية  ــادة  ــري ال

التي  القيم واملبادئ  جمموعة من 

على  واملبنية  لتحقيقها  ت�سعى 

وامل�سوؤولية  والتعاون  املبادرة 

ن�سر  بهدف  واللتزام،  والتميز 

والعمل  ال�سباب  بق�سايا  الوعي 

ال�سبل  بكل  اململكة  يف  التطوعي 

قوانني  �سمن  املمكنة  والو�سائل 

وبناء  وتدريب  البحرين،  مملكة 

قدرات كفاءات �سبابية يف املجالت 

وا�ستثمار  املختلفة،  املجتمعية 

فيما  ال�سباب  لدى  الفراغ  اأوقات 

ومهاراتهم  معلوماتهم  ينمي 

التعاون  روح  وتنمية  و�سقلها، 

والأخـــالق  والقيم  واملــواطــنــة 

ال�سامية لدى ال�سباب يف املجتمع 

متكني  اإىل  اإ�سافة  البحريني، 

ممار�سة  من  البحريني  ال�سباب 

يف  باملجتمع  الــريــادي  ــم  دوره

�سبيل حتقيق العدالة الجتماعية.

ـــال حممد  ق ــه،  ــب ــان ج مــن 

الإعالم  جلنة  رئي�س  البوعينني 

باجلمعية  العامة  والعالقات 

ع�سو جمل�س الإدارة اإن اجلمعية 

فعالية،   245 من  اأكــرث  نظمت 

ودربت ما يزيد على 5000 �ساب 

 55 من  اأكــرث  وحققت  و�سابة، 

وموؤ�س�سات  وزارات  مع  �سراكة 

حملًيا  وجمعيات  و�ــســركــات 

ودولًيا.

اأن  البوعينني  واأ�ـــســـاف 

يف  الإ�سهام  على  عملت  اجلمعية 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

التعليم  »�سمان  الرابع  كالهدف 

وت�سجيع  والعادل  ال�سامل  اجليد 

احلياة  مــدى  التعلم  فــر�ــس 

تنفيذها  خــالل  من  للجميع«، 

وطموح  ديــنــاري  مثل  لربامج 

ع�سر  ال�ساد�س  والهدف  وفر�سة، 

وال�سباب  عموًما  النا�س  »متتع 

بال�سالم  اخل�سو�س  وجه  على 

اىل  الن�سمام  وحرية  والعدل 

خالل  مــن  قــويــة«  موؤ�س�سات 

تنفيذها لربنامج ال�ساب الربملاين.

حممد البوعيننياأمرية حممود

الربوفي�سور عبداهلل احلواج

م�سطفى عقيل ال�سيخ

القب�س على �صخ�س ا�صتوىل على

مبالغ مالية وم�صوغات ذهبية من �صيدة بحرينية
متكنت مديرية �سرطة املحافظة اجلنوبية من القب�س على �سخ�س 

)49 عاًما( قام بالحتيال وال�ستيالء على مبالغ مالية وم�سوغات 

ذهبية واأجهزة ات�سال من �سيدة بحرينية )63 عاًما(، اإذ بلغت قيمة 

امل�سروقات حوايل اأربعني األف دينار بحريني. واأو�سحت املديرية اأنه 

فور تلقي بالًغا بالواقعة، با�سرت على الفور عمليات البحث والتحري 

اأنه  تبنّي  اإذ  عليه،  والقب�س  املذكور  هوية  حتديد  عن  اأ�سفرت  التي 

من ا�سحاب ال�سوابق، م�سريًة اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة واإحالة املقبو�س عليه اإىل النيابة العامة.
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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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دعوة اإىل التفا�ؤل
م�ساء اخلري ح�سب  اأو  �سباح 

هذه  لقراءتكم  املحلي  التوقيت 

دعوة  لكم  اأقدم  دعوين  ال�سطور، 

ت�ساركوين  ان  اأرغب  جميلة 

اليوم  م�ساءكم  اأو  �سباحكم 

يعكر  �سيء  كل  اتركوا  بتفاوؤل، 

العنان  واأطلقوا  جانبا،  �سفوكم 

والإيجابية،  والأمل  للتفاوؤل 

دعونا نن�سى كل ما يعكر �سفونا، 

نتنف�س بعمق وناأخذ منه راحة اأو 

كما نقول )بريك ق�سري(، لي�س من 

دوما،  متفائلني  نكون  ان  ال�سهل 

ولكن عندما نختار ذلك �سوف تكون يف داخلنا 

تكون  التي  وم�ساهدها  احلياة  يف  للتغري  قوة 

اأحيانا م�سحوبة بالياأ�س اأو الت�ساوؤم.

موقف  لديكم  يكون  اأن  باخت�سار  اأدعوكم 

هذا  �ساأن  ومن  تتخذونه،  داخلي  وقرار  عقلي 

القرار ان يوؤثر على �سحتكم النف�سية اجليدة، كما 

واقع  مع  التكيف  نتمكن من خاللها  و�سيله  اأنه 

ميدنا  والتفاوؤل  نعي�سها،  التي  اليومية  احلياة 

التحديات  جميع  ملواجهة  الإيجابية  بالطاقة 

وال�سعوبات.

 حاجتي الآن للتفاوؤل كحاجتي للماء والهواء 

�سوف  ال�سعور  هذا  دون  باأين  اأ�سعر  والغذاء، 

هذه  يف  وزادي  و�سعادتي،  اأملي  فهو  اأختنق، 

جتاوز  يف  وي�ساعدين  همتي  من  يرفع  احلياة، 

اأهدايف، هو  اأزمات احلياة، هو وقودي لتحقيق 

الدافع مل�سرية احلياة، دائما اأذكر نف�سي يف اأ�سد 

اللحظات على الإطالق اأن اأتفاءل، تفاءل ت�سحك 

لك احلياة.

اأو  م�سكلة  اأو  هم  له  لي�س  من  فينا  لي�س 

اإن للحياة  عار�س مير بحياته، يعكر �سفوها.. 

وال�سحيح  قبيحا،  وجها  جميال  وجها  وجهني؛ 

اأن احلزن لن يدوم والفرح �سوف ياأتي ل حمالة، 

كما قال �سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: )اإن 

بالي�سر،  مقرون  فالع�سر  ي�سرا(،  الع�سر  مع 

ذكرهما اهلل يف كتابة العزيز ب�سفة 

يقل  مل  �سبحانه  انه  حتى  املعية، 

)مع  قال  بل  ي�سر،  الع�سر  بعد 

الع�سر ي�سرا(، هذا ما يجعل املرء 

منا يطمئن على حاله دائما، باأن ما 

به من �سيق وكدر لن يدوم.

اأو يعي�س  اأعمى  املتفائل لي�س 

يف الأحالم والوهم، بل هو اإن�سان 

واقعي، يدرك باأن احلياة بقدر ما 

الي�سر،  بجانبها  يوجد  ع�سر  فيها 

حتول  التي  القوية  الهمم  هناك 

مكا�سب  اىل  والعقبات  الع�سر 

وجناحات وفر�س جميلة، التفاوؤل يعني الن�سان 

فعني  والعقلية،  النف�سية  �سحته  حت�سني  على 

املتفائل ترى الأ�سياء من حولها جميلة، ت�سجعه 

على الإبداع على املكا�سب على ان يكون ناجحا 

ب�سالم،  يحيا  دائما  وال�سعيد  و�سعيدا،  ومتفوقا 

عابر  �سعور  اأي  اأن مينعه  دون  ي�سحك  يبت�سم 

بالقلق اأو الت�ساوؤم واخلوف.

املتفائل اإن�سان ناجح يف درا�سته ويف عمله، 

مع  عالقاته  ويف  زواجه،  ويف  جتارته،  ويف 

املجتمع، ينجح يف حياته لأنه يعترب هذه احلياة 

بكل �سعوباتها وعقباتها فر�سة للنجاح واثبات 

الذات وحتقيق ال�سعادة، يتقبل احلياة وظروفها 

بنف�س را�سية ولدية قابلية كبرية على الندماج 

اهلل  قال  وقد  معها،  والتعامل  الظروف  كل  مع 

تعاىل لنبينا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم )واعبد 

يف  جملة  التفاوؤل  اليقني(،  ياأتيك  حتى  ربك 

مواجهة �سعوبات احلياة، فاإن احلياة مطبوعة 

على الكدر، وديننا احلنيف يحثنا عليه. 

لكم  اأتوجه  �سوف  هذه  دعوتي  ختام  ويف 

»اإذا كانت احلياة عندك يف هذا  بكلمة �سغرية: 

فانتظر  والعذاب،  الكدر  �سابها بع�س  قد  امل�ساء 

ال�سباح بتفاوؤل، فاإن غًدا لناظره قريُب«.. دمتم 

بخري وتفاوؤل دائما.

لينا حممد التميمي
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ال�سكر اجلزيل �الوافر لإدارة �طاقم م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي

يف اأول حلظة و�سعت رجلي مب�ست�سفى امللك حمد اجلامعي باملحرق �سعرت 

بالرتياح النف�سي واملعنوي، كيف ل واأنا اأرى اأريحية الطواقم الطبية والتمري�سية 

املري�س  ي�ستقبلون  راأيتهم  املر�سى،  مع  تعاملهم  اأق�سامه يف  والعاملني مبختلف 

عليه،  باأ�س  ول  بخري  اأنه  ي�سعرونه  راقية،  معنوية  وكلمات  جميلة  بابت�سامة 

اأنه جاء ليعي�س حياة جديدة ملئها الأمل والطماأنينة، لقد كان �سعوري النف�سي 

الدكتور املعالج يختلف مئات  امل�ست�سفى بعد مقابلة  واملعنوي عند خروجي من 

املرات عن �سعوري قبل دخويل اإليه بلحظات معدودة، قبل الدخول له كان التخوف 

وال�سعور ال�سلبي مهيمنا على كل تفكريي ب�سكل ل ا�ستطيع و�سفه بدقة، وخرجت 

منه واأنا يف اأح�سن حال من الناحيتني النف�سية واملعنوية.

 وهذا ال�سعور الإيجابي التلقائي الذي �سعرت به مل اأمتكن التحدث عنه بكل دقة 

اأي�سا، من املوؤكد ل ميكن اأن يحدث ما راأيته من رقي يف الإخال�س والتفاين وتقدمي 

اخلدمات للمري�س بكل �سال�سة ومن دون تعقيد اأو تقبيط يف وجوه، جعلني اأرى 

لزاًما علي اأخالقًيا واإن�سانًيا اأن اأكتب هذه الكلمات الرائعة من القلب، ل اأرجو من 

ورائها اإل ر�سا الرب جلت عظمته، وقيل يف الأثر »من مل ي�سكر املخلوق مل ي�سكر 

اخلالق«. اهلل تعاىل يتباهى باأ�سحاب اخللق احل�سن، وكيف اإذا كان �ساحب اخللق 

ا اأو فنًيا اأو فنية اأو عامالً  الطيب، اإدارًيا اأو طبيًبا اأو طبيبة اأو ممر�سة اأو ممر�سً

واملعاملة  احل�سن  اخللق  من  اأكرب  هناك  وهل  بامل�ست�سفى،  ق�سم  اأي  عاملة يف  اأو 

اإليها، لكي  باأم�س احلاجة  ال�سامية يف الوقت الذي يكون املري�س فيه  الإن�سانية 

تخفف عليه اأمله وتزيد من اأمله، لقد عرفت اإدارة امل�ست�سفى الكرمية من اأين تبداأ 

اأن ت�سبق  القلوب يجب  التي تالم�س  الكلمة الطيبة  اأن  العالج للمري�س، واأيقنت 

وحده  الدواء  اأن  وتاأكدت  موؤقتا،  اأملها  وي�سكن  الأبدان  يداوي  الذي  الدواء  عالج 

القيمة  يحقق  ل  كبري،  واأمل  مرتفعة  معنويات  املري�س  داخل  تزرع يف  دون  من 

ال�سحية املطلوبة، ل نبالغ اإذا ما قلنا اأن النهج الطيب املتبع يف م�ست�سفى امللك حمد 

به،  اأن يحتذى  وال�سحي  الطبي  املجال  بامل�ستغلني  رائع حري  مثال  التخ�س�سي 

كيف ل ونحن نرى كل �سيء فيه راقًيا، مل اأكن اأ�سعر طوال مدة وجودي فيه اأنني 

اأنواعها، ت�سعر وكاأن يف فندق خم�س  الأورام مبختلف  يف م�ست�سفى يعالج فيه 

م�ساعدته  يريد  والكل  وجهه،  يف  ويبت�سم  باملري�س  يرحب  نراه  من  كل  جنوم، 

واملمر�سة  واملمر�س  الطبيب  اإىل  العامل  من  يحتاجها،  التي  اخلدمات  له  ويقدم 

والفني والفنية ويف خمتلف اأق�سامه، كلهم ي�سريون وهم يعلمون اإىل اأين يتجهون 

يف مهنتهم الإن�سانية، تراهم ي�ستخدمون اأكرث من و�سيلة اإلكرتونية للتاأكيد على 

املري�س مواعيده يف امل�ست�سفى، بهذا الأ�سلوب املتميز ليبّينوا مدى اأهمية املري�س 

عندهم، واأن �سحته تهمهم كثرًيا بل من اأولويات اهتماماتهم. اأقول لهم من القلب 

ما  على  قليل  فيكم  وال�سكر  امل�ست�سفى،  اإدارة  راأ�سهم  وعلى  جميًعا،  لكم  �سكًرا 

الطيب بو�سوح  لقد عك�ستم نهجكم  املر�سى،  تقدمونه من خدمات جليلة جلميع 

يف عملكم النبيل، األي�س من حقنا اأن نقدره ونحرتمه ونفخر ونعتز به مادام هذا 

نهجه اخلري؟!

الذين ل   بارك اهلل يف طواقمه الطبية والتمري�سية وموظفيه والعاملني فيه 

ي�ستنكفون من اأي �سوؤال يردهم من املري�س، وبارك اهلل يف جهودكم الكبرية التي 

والنجاح  التوفيق  من  لهم مبزيد  امل�ست�سفى، متنياتنا  اأق�سام  يبذلونها يف جميع 

اأبهر النتائج الطبية يف معاجلة املر�سى من خمتلف مناطق البالد. من  وحتقيق 

�سدة فخري واعتزازي بكل ما �ساهدته يف امل�ست�سفى من خدمات طبية و�سحية، مل 

اأ�ستطع م�سك قلمي عن كتابة هذه الكلمات الب�سيطة واأنا اأرقد على �سرير املعاجلة.

�سلمان عبدالـله

م�سى على 

طلبي الإ�سكاين 20 عاًما 

بوحدة  النتفاع  بطلب  تقّدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

امل�ساريع  ت�سملني  مل  الآن  واإىل  العام 2002،  �سكنية يف 

ال�سكنية القائمة، كما اأنني اجتزت الأربعني عاًما، واأنا من 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأنا�سد  املنرب  هذا 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مل�ساعدتي، 

ا اأن طلبي الإ�سكاين م�سى عليه 20 عاًما. خ�سو�سً

البيانات لدى املحرر

�سارع ل يرتقي بامل�ستوى

 احل�ساري ململكة البحرين

تقدمت  الغايل،  وطني  على  غيور  بحريني  مواطن  اأنا 

البلدي  املجل�س  اإىل   13 رقم  �سارع  ر�سف  لإعادة  بطلب 

ا  خ�سو�سً ندائي،  تلبية  يتم  مل  ولكن  الأ�سغال،  ووزارة 

للقادمني  �سار  ملدخل  رئي�ًسا  �سارًعا  ُيعد  ال�سارع  هذا  اأن 

ملناطق مهمة  �سلمان، وي�سل  بن  ال�سيخ خليفة  �سارع  من 

بالإ�سافة  وامل�ست�سفيات،  واملدار�س  التجارية  كاملجمعات 

للمناطق ال�سكنية للبعثات الدبلوما�سية، ولكن لالأ�سف هذا 

ال�سارع ل يرتقي بامل�ستوى احل�ساري الذي تتميز به مملكة 

البحرين.

البيانات لدى املحرر

طلب طليقي الإ�سكاين �سيلغى

 �علي التقدمي من جديد

يف  ر  ق�سّ اأبناء   3 واأعيل  مطلقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ح�سانتي، ولدي طلب لوحدة �سكنية واأ�سكن معهم يف �سقة 

بالإيجار �سغرية جًدا وغري منا�سبة للعي�س فيها، كما اأنها 

مرتفعة الثمن بالن�سبة يل )150 ديناًرا(، فو�سعي املادي 

ل يتحمل هذا املبلغ واأنا حمتاجة لهذا املبلغ لتنظيم اأمور 

حياتي املعي�سية وتوفري م�ستلزمات الأطفال، كما اأن طليقي 

لديه طلب اإ�سكاين قدمه قبل 17 عاًما، و�سيتم اإلغاوؤه قريًبا 

لنتهاء املدة من بعد الطالق، فهو غري متزوج ولي�س لديه 

ب�سبب و�سعه  لذلك  موؤهل  فهو غري  الأبناء،  اأحد  ح�سانة 

اأن  يعقل  فهل  نف�سية(،  اأمرا�س  )لديه  والنف�سي  ال�سحي 

طويلة؟  انتظار  �سنوات  دام  الذي  الإ�سكاين  الطلب  يلغى 

جديد  من  النتظار  �سنوات  اأعيد  اأن  املعقول  من  وهل 

ملجاأ  بال  الأطفال  ي�سيع  �سكنية؟  وحدة  على  للح�سول 

اأ�سا�سيات احلياة  فهو من  لهم م�ستقبلهم،  وم�سكن ي�سمن 

التي ت�سمن لهم العي�س الهانئ والراحة النف�سية، واأنا من 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  انا�سد  املنرب  هذا 

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

اهلل ورعاه، مل�ساعدتي يف الإبقاء على طلب طليقي من خالل 

اإ�سدار اأوامره ال�سامية للمعنيني.

البيانات لدى املحرر

اأنا�سد تقليل ق�سط

 الإ�سكان الذي اأثقل كاهلي

اأنا�سد وزيرة الإ�سكان والتخطيط  اأنا مواطن بحريني 

املنا�سدة  بهذه  واأتقدم  الرميحي،  اأحمد  بنت  اآمنة  العمراين 

�ساكًيا فيها همي واآماًل من �سعادتكم النظر فيها بعني الراأفة 

والرحمة، فقد تلقيت وحدة اإ�سكانية يف عام )2013( ولقد 

تلقيت خرب ح�سويل عليها اأنا وعائلتي بفرحة ل تو�سف، 

ولكن هذه الفرحة مل تكتمل حني عرفت اأين ل بد اأن اأدفع 

للوزارة  ر�سالة  برفع  وقمت  عاًما،   25 ملدة  راتبي  ربع 

بتقليل هذا العبء عني وعائلتي، ولكن قوبلت بالرف�س مع 

تقدميي جميع ما يثبت ما علّي من التزامات.

فيها  النظر  راجًيا  اأخرى  مرة  بطلبي  لكم  اأتقدم  اأنا  ها 

ا اأن امل�سوؤوليات ازدادت علّي، فلدّي  بعني الرحمة، خ�سو�سً

ابنة تدر�س يف اجلامعة والبن الثاين �سيدخل اإن �ساء اهلل 

اأعلم  هذا العام اجلامعة، ولدّي ابن وابنة يف املدر�سة ول 

اأن  ا  خ�سو�سً القليل،  الراتب  من  يبقى  مبا  اأت�سرف  كيف 

علّي توفري حياة كرمية واأن اأويف مبتطلباتهم للدرا�سة واأن 

اأدفع فاتورة الكهرباء والهاتف والإنرتنت وم�ساريف الأكل 

وال�سرب. واأخرًيا ل ي�سعني ال اأن اأتقدم بال�سكر ل�سعادتكم 

وللعاملني يف الوزارة على ح�سن جهودهم، وكلي اأمل فيكم 

باأن تقللوا هذا العبء عن كاهلي وكاهل عائلتي.

البيانات لدى املحرر

ز�جتي اخلليجية ل يتم توظيفها ب�سبب 

عدم ح�سولها على اجلن�سية البحرينية

اأنا مواطن بحريني انا�سد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

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

اجلن�سية،  على  اخلليجية  زوجتي  ح�سول  يف  مل�ساعدتي 

مل  الآن  اىل  اأنها  اإل  عاما   17 قبل  منها  تزوجت  اإين  اإذ 

العلم  مع  البحرينية،  اجلن�سية  على  باحل�سول  تت�سرف 

ولكن  املقابلة  لإجراء  العام 2016  ا�ستدعاوؤها يف  اأنه مت 

اىل يومنا مل حت�سل عليها، وعدم ح�سولها على اجلن�سية 

اأ�سّر بي كثريا، فاأنا يل 3 اأطفال منها، اثنان منهم من ذوي 

الحتياجات اخلا�سة، فالأول م�ساب بالتوحد والثاين لديه 

�سعوبات يف النطق، واأنا غري قادر على توفري احتياجات 

اأ�سرتي لوحدي، فعند تقدمي زوجتي بطلب احل�سول على 

الوظيفة ل يتم توظيفها ب�سبب عدم ح�سولها على اجلن�سية 

البحرينية، مع العلم ان جن�سيتها خليجية.

البيانات لدى املحرر

بحرينية تنا�سد منح ز�جها

 اجلن�سية لال�ستقرار يف اململكة

اأنا مواطنة بحرينية من مواليد اإحدى الدول اخلليجية 

ال�سقيقة واأقيم فيها حتى الوقت احلايل، تزوجت يف العام 

2000 من عربي اجلن�سية واأمتمنا 22 عاما على زواجنا، 

كما ان زوجي مقيم ويعمل يف الدولة اخلليجية ذاتها منذ 

العام 1990 ولديه تاأ�سرية اإقامة بحرينية وللدولة التي 

نقيم فيها ب�سبب عمله الذي يتطلب التنقل بني الدولتني، كما 

اأننا نخطط لالإقامة والعي�س يف مملكة البحرين خالل نهاية 

العام اجلاري 2022 لبدء م�سروعنا التجاري اخلا�س بنا، 

كما اأننا مل ننجب طوال هذه ال�سنوات خوفا من اأن يكون 

اأبناوؤنا من دون جن�سية ويعاملون معاملة الوافدين، واأنا 

من هذا املنرب انا�سد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مل�ساعدتي 

يف ح�سول زوجي على اجلن�سية البحرينية.

البيانات لدى املحرر

لينا التميمي
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حلول زراعة ال�شعر يف م�شت�شفى رويال البحرين

راجبال،  ب.  لليت  الدكتور  يتطرق 

ال�شعر،  وزراعة  التجميل  جراحة  ا�شت�شاري 

يواجهها  التي  ال�شعر  ت�شاقط  م�شاكل  اإىل 

عملية  متناولاً  عام  ب�شكل  والن�شاء  الرجال 

زراعة ال�شعر ب�شرح مف�شل.

املميزة  اجلوانب  بني  من  ال�شعر  ُيعد 

ملظهرنا العام، فكلما كان �شعر الراأ�س �شحياًا 

فاإنه يجعلنا نبدو جذابني واأ�شغر �شناًا ويوؤثر 

تاأثرياًا اإيجابياًا على �شورتنا الذاتية والطريقة 

التي نتفاعل بها مع النا�س.

والن�شاء  الرجال  يعاين  اأن  املمكن  ومن 

الرجال  ال�شعر، وبع�س  والأطفال من ت�شاقط 

�شعر  يفقدون  جيدة  ب�شحة  يتمتعون  الذين 

اأكرث من غريهم، وهذا ما يعرف با�شم ال�شلع 

ال�شلع  با�شم  ا  اأي�شاً اإليه  )ي�شار  الوراثي 

الذكوري النمطي(. ويقت�شر ت�شاقط ال�شعر يف 

الن�شاء على اجلزء الأمامي والأعلى مع انت�شار 

�شعف ال�شعر ولكن عادةاً ما يتم احلفاظ على 

خط ب�شيالت ال�شعر.

ب�شرعة  ال�شعر  زراعة  جمال  تطور  ولقد 

التقنيات  لتقدم  ا  نظراً الأخرية  ال�شنوات  خالل 

اجلراحية.

وهذا املقال ُيعد حماولة لتقدمي معلومات 

�شحيحة علمياًا واأخالقياًا حول جراحة زراعة 

ال�شعر.

-1 ما املق�شود بزراعة ال�شعر؟

د. لليت: زراعة ال�شعر عبارة عن عملية 

لأخذ بوي�شالت ال�شعر من خلف الراأ�س ومن 

التقدم يف  تت�شاقط يف مع  لن  والتي  جانبيها 

منها  ت�شاقط  التي  املنطقة  اإىل  وتنقلها  العمر 

فني  ب�شكل  اجلديد  ال�شعر  وي�شمم  ال�شعر. 

يف  اجلراحة  وتتم  التخطيط.  مرحلة  خالل 

ح�شب  جل�شات  عدة  على  اأو  واحدة  جل�شة 

م�شاحة منطقة ال�شلع املراد تغطيتها.

زراعة  لعملية  املر�شحون  من   2-

ال�شعر؟

زراعة  لعملية  املر�شحني  اأف�شل  د. لليت: 

ت�شاقط  من  يعانون  الذين  الأفراد  هم  ال�شعر 

ال�شعر  من  يكفي  ما  لديهم  والذين  ال�شعر، 

خلف الراأ�س وعلى جانبيها لإعادة زراعته يف 

منطقة ال�شلع.

-3 ما التقنيات امل�شتخدمة يف زراعة 

ال�شعر؟

د. لليت: اأحدث الإجراءات هي ا�شتخراج 

تقنية  وتت�شمن  وزرعها.  ال�شعر  ب�شيالت 

وخزات  ا�شتخدام  ال�شعر  ب�شيالت  ا�شتخراج 

�شغرية لعزل ب�شيالت ال�شعر املعاد زراعتها 

ب�شكل انتقائي دون قطع اجللد، وبالتايل تظهر 

ال�شريط  طريقة  اأما  منقطة،  �شغرية  كندوب 

الراأ�س،  موؤخرة  من  اجللد  من  �شريط  فتزيل 

وبعد ذلك يتم ت�شريح املكان الذي �شيزرع فيه 

ذلك ال�شريط حتت عد�شة فائقة التكبري ويتم 

ال�شعر  �شريط  منها  اأزيل  التي  املنطقة  اإغالق 

بندبة غري حم�شو�شة.

4- ما هي املناطق التي ميكن زراعتها؟

واللحية،  الراأ�س،  فروة  مناطق  لليت:  د. 

وال�شارب، واحلواجب، والأماكن التي ت�شيبها 

احلروق /  الندبات املوؤملة التي ت�شبب ت�شاقط 

ال�شعر.

-5 ما املناطق التي ميكن اأخذ ال�شعر 

منها؟

واللحية،  الراأ�س،  فروة  لليت:  د.  اأ( 

وال�شدر، والظهر، وما �شابه ذلك.

ب�شيالت  ا�شتخراج  عملية  هل   6-

ال�شعر ال ترتك اأي ندبات؟

دائرية  ا  نقاطاً ترتك  اإنها  نعم،  لليت:  د. 

�شغرية جداًا مغطاة بال�شعر املحيط حولها.

-7 هل هذا االإجراء دائم؟

له  لي�س  املزروع  ال�شعر  نعم،  لليت:  د. 

تدوم  وبالتايل  الأندروجينات،  على  تاأثري  اأي 

نتيجة العملية.

8- ما معدل بقاء ال�شعر املزروع؟

الذي  ال�شعر  اأكرث من 85% من  د. لليت: 

ُيعاد زرعه يظل دائم على الراأ�س، وهذا يجعل 

هذا الإجراء جمزياًا للغاية.

-9 هل ت�شبّب عملية زراعة ال�شعر اأي 

اأمل؟

مو�شوعي  تخدير  و�شع  يتم  لليت:  د. 

لل�شخ�س على املناطق التي يوؤخذ منها ال�شعر 

دون  اأو  مب�شكنات  فيها  يزرع  التي  واملناطق 

م�شكنات، وبعد ذلك ل ي�شعر باأي اأمل اأو اإزعاج 

يف اأثناء اجلراحة.

منو  ي�شتغرقها  التي  املدة  كم   10-

ال�شعر املزروع وما معدل منوه؟

بعد  عادةاً  النمو  عملية  تبداأ  لليت:  د. 

تظهر  بينما  الإجراء،  من  اأ�شهر   3 حوايل 

اإىل   8 من  فرتة  النهائية يف غ�شون  التغطية 

العملية،  الإجراء. وخالل هذه  بعد  ا  �شهراً  12

وامل�شتح�شرات  البخاخات  ا�شتخدام  يجب 

لتعزيز بقاء ال�شعر املزروع، ومبجرد اأن يبداأ 

النمو  �شي�شتمر يف  النمو،  املزروع يف  ال�شعر 

مدى احلياة.

الليت ب. راجبال

زين البحرين تعلن اإطالق »خميم التكنولوجيا للفتيات 3.0«

ال�شركة   ،)ZAINBH التداول:  )رمز  البحرين  زين  قامت 

باإطالق  اً،  موؤخرا اململكة،  الت�شالت يف  ابتكارات  الرائدة يف جمال 

املو�شم الثالث من برنامج »خميم التكنولوجيا للفتيات« بالتعاون 

مع املجل�س الأعلى للمراأة و»Clever Play«، ودعت جميع الفتيات 

والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  مبجال  املهتمات 

بالت�شجيل والن�شمام لهذا املخيم ال�شيفي.

لالإقبال  الفتيات  لتحفيز  للفتيات«  التكنولوجيا  »خميم  يهدف 

على جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شات من خالل 

�شرتكز  ال�شيف.  خالل  �شهرين  ملدة  تفاعلية  اأ�شبوعية  جل�شات 

اإن�شاء  كيفية  مثل  املوا�شيع  خمتلف  على  التعليمية  اجلل�شات 

وكيفية  الروبوتات،  علم  اأ�شا�شيات  الإلكرتونية،  واملواقع  الألعاب 

دمج درا�شات العلوم الإلكرتونية يف احلياة اليومية.

من خالل هذه ال�شراكة، �شتوا�شل زين البحرين التزامها بالإ�شهام 

يف �شد الفجوة يف جمال العلوم والتكنولوجيا بني اجلن�شني وخلق 

املزيد من الفر�س للفتيات لتلقي التدريب الأ�شا�شي الالزم للمتابعة 

امل�شتقبل. وت�شاعد مبادرة  املجال ب�شكل احرتايف مهنيااً يف  يف هذا 

»خميم التكنولوجيا للفتيات« زين البحرين يف حتقيق اأهداف المم 

اجليد،  التعليم  الـ4  الهدف  )SDGs(؛  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 

والهدف الـ5 امل�شاواة بني اجلن�شني، والهدف الـ8 العمل الئق ومنو 

القت�شاد.

التنفيذي  املدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  قال  املنا�شبة،  بهذه 

»تعزز  البحرين:  زين  يف  امل�شتثمرين  وعالقات  الإت�شال  لإدارة 

خالل  من  العمل  يف  امل�شاواة  حتقيق  نحو  التزامها  البحرين  زين 

خلق فر�س مت�شاوية للجميع. فبعد اأن لحظنا ن�شبة منخف�شة من 

الن�شاء يف جمال العلوم والتكنولوجيا، تعاوننا مع املجل�س الأعلى 

للمراأة و»Clever Play« لتوفري هذه التجربة التعليمية الفريدة من 

نوعها، والتي تهدف اإىل تعزيز مواهب ال�شابات الإبداعية والإ�شهام 

يف التقدم نحو روؤية 2030«.

يف  اجلن�شني  بني  التوازن  مركز  مديرة  اجلرف  رانيا  وقالت 

املجل�س الأعلى للمراأة: »نحن ن�شعى ل�شمان التوازن بني اجلن�شني 

الفر�شة  ال�شابات  منح  خالل  من  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف 

لتحقيق اأق�شى اإمكاناتهن من خالل هذه التجربة التعليمية القيمة 

الفر�شة  ويقدم  اجلديدة  املواهب  الربنامج  هذا  يعزز  اإذ  واملمتعة. 

يف  لحقاًا  �شت�شهم  ما  جديدة،  م�شتقبلية  وظيفية  م�شارات  لفتح 

حت�شني وتطوير جمال العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شات 

يف اململكة«.

واأ�شافت ال�شيخة لطيفة بنت حممد اآل خليفة الرئي�س التنفيذي 

يف  جناحنا  »بعد   :»Clever Play« ل�شركة  املوؤ�ش�س  وال�شريك 

تدريب 1000 فتاة بحرينية من خالل برنامج )خميم التكنولوجيا 

الإيجابي،  الربنامج  تاأثري  مدى  الوا�شح  من  اأ�شبح  لقد  للفتيات(، 

املمتاز  اأدائهم  اإىل برامج متقدمة بعد  اإذ مت نقل 100 فتاة متميزة 

العلوم  جمال  يف  الفتيات  م�شاركة  ي�شجع  ما  الربنامج،  هذا  يف 

والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات على نطاق اأو�شع من برنامج 

)خميم التكنولوجيا للفتيات(«.

جممع ال�شيف - �شاحية ال�شيف يعلن

 الفائز يف حملة »ت�شوق واربح« الرتويجية
اإحدى  ال�شيف،  عقارات  �شركة  اأعلنت 

ال�شركات الرائدة يف جمال التطوير العقاري 

ا، فوز عدنان غني  يف مملكة البحرين، موؤخراً

لند  تويوتا  ب�شيارة  عبدالكرمي  عبدالغني 

الرتويجية  حملتها  �شمن   2022 كروزر 

ت�شتمر  التي  واربح«،  »ت�شوق  احل�شرية 

يف  ال�شيف  �شاحية   - ال�شيف  جممع  يف 

 30 حتى   2022 يونيو   16 من  الفرتة 

ال�شحب  مرا�شم  جرت  وقد   .2022 يوليو 

�شاحية   - ال�شيف  مبجمع  ال�شركة  مقر  يف 

ال�شيف بح�شور ممثلني عن ال�شركة ووزارة 

ال�شناعة والتجارة.

القائد  حممد  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

�شركة  يف  بالإنابة  التجاري  الرئي�س 

بالإعالن  م�شرورون  »نحن  ال�شيف:  عقارات 

والتي  واربح،  ت�شوق  بحملة  الفائز  عن 

املميزة  اجلوائز  تقدمي  خاللها  من  نوا�شل 

جممع  وزوار  للمت�شوقني  واحل�شرية 

تقديرا  وذلك  ال�شيف،  �شاحية   - ال�شيف 

عمالءنا  نعترب  اإذ  واخال�شهم،  لولئهم  منا 

لتحقيق  الدائم  ودافعنا  جناحنا  �شر  الكرام 

يف  ريادتنا  تعزيز  بهدف  امل�شتمر  التطوير 

قطاعات اإدارة املجمعات التجارية والتجزئة 

الكرام  عمالئنا  ونعد  والرتفيه.  وال�شيافة 

خالل  القّيمة  واجلوائز  املفاجاآت  من  باملزيد 

الفرتة القادمة«.

بالغ  عن  غني  عدنان  اأعرب  بدوره، 

لند  تويوتا  ب�شيارة  بالفوز  ال�شعادة 

كروزر 2022 من جممع ال�شيف - �شاحية 

اإعجابه مبا تقدمه �شركة  ال�شيف، معرباًا عن 

ال�شيف من حمالت ترويجية مميزة  عقارات 

ُتعد  ال�شيف  جممعات  اأن  موؤكداًا  وح�شرية، 

خيار الت�شوق والوجهة الرتفيهية الأوىل على 

والعالمات  املتاجر  بف�شل  اململكة  م�شتوى 

التجارية املرموقة التي حتت�شنها.

حتقيق الأرباح يف الن�شف الأول من العام.. جمموعة 

BMW حتافظ على امل�شار ال�شحيح يف بيئة �شعبة

حافظت  التقلب،  �شديدة  بيئة  يف 

ال�شحيح  م�شارها  يف   BMW جمموعة 

يف الن�شف الأول من عام 2022. وبف�شل 

يف  ومرونة  عالية  خربة  من  به  تتمتع  ما 

التعامل مع خمتلف الظروف، فقد واجهت 

الظروف  �شمنها  ومن  حتديات،  ال�شركة 

التوريد  �شل�شلة  واجهت  التي  ال�شعبة 

وقطع  املو�شالت  اأ�شباه  اإر�شال  وتوقف 

التوريد املحددة.

ملجموعة  الأ�شا�شية  القوة  انعك�شت 

اأرباحها  يف  الت�شغيلي  ومتيزها   BMW
التقلبات،  ورغم  الأوىل:  ال�شتة  لالأ�شهر 

حققت ال�شركة هام�س الأرباح قبل احت�شاب 

ال�شرائب للمجموعة بن�شبة 24.5% )الربع 

اإعادة  واأ�شهمت   .)%11.3  :2022 الثاين 

امل�شروع  يف  �شابقاًا  اململوكة  الأ�شهم  تقييم 

 BMW Brilliance امل�شرتك  ال�شيني 

عائدات  حتقيق  يف   .Automotive Ltd

املرتفع  التقييم  هذا  اأ�شهم  وقد  مرتفعة. 

نتيجة للدمج الكامل يف 11 فرباير بزيادة 

النتائج املالية مبقدار 7.7 مليار يورو.

زيب�شي  اأوليفر  قال  له،  تعليق  ويف 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة BMW AG يف 

الظروف  ظل  »يف  الأربعاء:  يوم  ميونيخ، 

 BMW جمموعة  تتميز  املواتية،  غري 

ال�شركة  تدرك  املرونة.  من  عالية  بدرجة 

يف  القت�شادية  البيئة  يف  التغيريات 

لذلك.  وفقاًا  لها  وتت�شدى  مبكرة  مرحلة 

من  العايل  وامل�شتوى  كفاءاتنا  اأثبتت  لقد 

ا  وتكراراً ا  مراراً الت�شغيلي  والأداء  املرونة 

امل�شار  ل�شمان  فعالاً  ا  مزيجاً متثل  اأنها 

الناجح ملجموعة BMW حتى يف الظروف 

مرة  مهمة  القوة  هذه  �شتكون  القا�شية. 

اقت�شادية  ا  ظروفاً نتوقع  اإذ  الآن،  اأخرى 

اإىل  بالإ�شافة  قادمة  متزايدة  معاك�شة 

النق�س امل�شتمر يف الإمدادات«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12174/pdf/INAF_20220807004100707.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/973093/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/973115/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 البحرين األولى بـ78 نقطة من 
ضمن 122 دولة شملها التقييم
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المملكة اتبعت الخطط الصحيحة للتعامل مع الجائحة

 البحرين األولى عالميًا في التعافي 
من »كورونا« وفق مؤشر »نيكاي«

كشف مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي من فيروس كورونا )كوفيد 19( لشهر 
يوليو 2022، عن تبّوء مملكة البحرين المركز األول عالميًا في مس��توى مؤشر 

التعافي من الفيروس.
وتقدم��ت مملك��ة البحرين إل��ى المرك��ز األول عالمي��ًا، ب�78 نقط��ة. وتأتي 
المرتب��ة المتقّدم��ة لمملكة البحرين م��ن ضمن 122 دولة يش��ملها تقييم 
المؤش��ر م��ن حيث إدارة الع��دوى وإط��اق التطعيمات والتنق��ل االجتماعي، 
ويصنف المؤشر بلدًا أو منطقة ما بالتصنيف بناء على انخفاض معدل الحاالت 
القائمة وتضاعف مع��دالت تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا وااللتزام 

باإلجراءات االحترازية.
ويأتي تبّوء مملكة البحرين المركز األول عالميًا وفقًا لتقرير مؤش��ر »نيكاي« 
اليابان��ي للتعاف��ي من في��روس كورونا )كوفيد 19( ليؤك��د أن خطط مملكة 
البحرين للتعامل مع فيروس كورونا تسير في االتجاه الصحيح والذي أثمر عن 
انخفاض مع��دل الحاالت القائمة وتضاعف مع��دالت تلقي التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا مع زيادة وتيرة االلتزام باإلجراءات االحترازية من قبل الجميع.
كما يؤكد تبّوء البحرين المركز األول عالميًا وفق مؤش��ر »نيكاي« الياباني أن 
خطط المملكة االستباقية واالستراتيجية ناجعة وتجعل منها نموذجًا ملهمًا 

عالميًا في االنتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي.

 رباب العريض لـ                 : رغبت بالعمل
 سفيرة وزوجي أقنعني بالمحاماة

أيمن شكل «

قال��ت المحامية والش��ورية الس��ابقة رباب العريض إن حياتها اتس��مت 
بتج��ارب عظيمة وتحمل مس��ؤوليات كبيرة، بدءًا م��ن وقوفها ألول مرة 
أمام منص��ة القضاء، ومرورًا باختيارها ضمن قام��ات عظيمة من أعضاء 
المجل��س األعلى للمرأة، ث��م عضويتها لمجلس الش��ورى، لكن بعد كل 
مس��يرتها وتجاربها المهني��ة اتخذت قرارًا بأن تبقى كما هي اإلنس��انة 

البس��يطة العادية. وقالت في حوار مع »الوطن« سردت فيه مس��يرتها، إنها درست القانون، في 
كلي��ة الحقوق بجامع��ة حلب، وتخصصت في العاق��ات الدولية، على أمل الحص��ول على وظيفة 
بوزارة الخارجية وكان طموحها أن تكون سفيرة، ورفضت أن تكون محامية في البداية لكن زوجها 
هو من أقنعها بدخول المحاماة على س��بيل التجربة، وبعد أن قضت مرحلة التدريب المهني في 
مكتب محمد الوطني، ثم لولوة العوضي، تغيرت فكرتها عن المحاماة وانبهرت بالعمل القانوني 

الذي شكل مستقبلها المهني فيما بعد وما ترتب عليه من مناصب رفيعة.

 »التنمية السياسية« يفتح 
باب التسجيل لبرنامج »سفراء الوطن«

أعل��ن معه��د البحرين للتنمية السياس��ية ع��ن فتح باب 
التس��جيل للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج للمشاركة 
في برنامج »س��فراء الوطن«، والذي س��يبدأ 14 أغسطس 
الجاري، حيث سيقدم في هذه النسخة وألول مرة باللغتين 
المعلوم��ات  إلكس��ابهم  وذل��ك  واإلنجليزي��ة،  العربي��ة 
والمصطلح��ات الازم��ة وزي��ادة حصيلته��م اللغوية في 
موضوع��ات البرنام��ج. ويه��دف البرنامج لتوعي��ة الطلبة 
بدوره��م الوطن��ي خ��ارج الب��اد، وتعزيز أواص��ر الترابط 

بوطنهم، وتحس��ين ص��ورة البحرين من خ��ال طلبة على 
دراي��ة ووعي عام، إضاف��ة إلى تجنيبه��م مخاطر التغريب 
والنتاج الس��لبي الخت��اط الثقافات. ويتضم��ن البرنامج 
مجموع��ة فعاليات، تتوافق مع »بحريننا«، بهدف تحصين 
الهوي��ة الوطني��ة ومواجهة حم��ات التضليل والتش��ويه 
اإلعامي��ة الت��ي قد تتع��رض له��ا المملكة، إل��ى جانب 
توعيته��م بمختل��ف المواضي��ع السياس��ية، واإلعامي��ة، 

والقانونية واالجتماعية، والحقوقية.

 تشييد مشروع 
»البوليفارد 1890« في ضاحية السيف

 »الدفاع المدني« 
 ينقذ 7 أشخاص حاصرهم 

الحريق وحشروا بمبنى في القضيبية

 مستقلون يعلنون 
خوض االنتخابات بعد »عاشوراء«

علم��ت »الوطن« أن ع��ددًا من المواطني��ن العازمين على 
الترش��ح لانتخابات النيابية والبلدي��ة، فضلوا اإلعان عن 
نيتهم للترش��ح بعد االنتهاء من موس��م عاشوراء، ويتركز 
 النس��بة األكب��ر منهم بمحافظت��ي الش��مالية والعاصمة. 
وبل��غ ع��دد العازمين عل��ى الترش��ح لانتخاب��ات النيابية 
والبلدية بحسب رصد الوطن 228 بواقع 147 متنافسًا على 
المقاعد النيابية و81 على المقاعد البلدية وذلك قبل فتح 

باب الترشح رسميًا.

الصين تتجاهل اتصاالت أمريكا
بعدما أعلنت بكين تعليق تعاونها العسكري مع واشنطن، أكدت مصادر 
مطلعة من داخل البنتاغون، السبت، أن الصين ترفض الرد على اتصاالت 

عديدة لكبار العسكريين األمريكيين، وفق ما نقلته »بوليتيكو«.
وأكدت المصادر أن صمت الصين خطوة متهورة تزيد من خطر التصعيد 

في وضع متوتر بالفعل بين البلدين.
م��ن جانب��ه، ق��ال راندي ش��رايفر، الذي ش��غل منص��ب كبير مس��ؤولي 
البنتاغون، إن قطع الصين لاتصاالت مع أميركا قد يتسبب بحادث خطير، 
مضيف��ًا وجود قواتنا بالقرب من القوات الصينية قرب تايوان يس��تدعي 

التواصل والتنسيق.
وكان��ت بكي��ن ردت على زيارة رئيس��ة مجلس النواب األميركي، نانس��ي 
بيلوس��ي، إلى تايوان، معلنة أمس الجمعة، إيق��اف التعاون مع الواليات 
المتحدة في عدد من المجاالت، وفرض عقوبات على بيلوس��ي وعائلتها 

أيضًا.
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شريطة التزام صاحب العمل بحماية العمال من أضرار أشعة الشمس

 استثناء أعمال الصيانة
 الطارئة من »حظر العمل وقت الظهيرة«

أفادت إدارة التفتيش والس��امة المهنية بوزارة 
العمل أن القرار رقم )3( لسنة 2013، بشأن حظر 
العمل وق��ت الظهيرة وفي األماكن المكش��وفة 
يت��م تطبيقه على جمي��ع القطاعات االقتصادية 
ماع��دا قطاع النف��ط والغاز باإلضافة الس��تثناء 
أعمال الصيانة الطارئة التي ال تحتمل التأجيل، 
ش��ريطة أن يلت��زم صاحب العم��ل باتخاذ كافة 
اإلج��راءات الوقائية الازم��ة لحماية العمال من 

أضرار أشعة الشمس.
وق��ال مدي��ر اإلدارة مصطفى الش��يخ إن الوزارة 
وضعت خطة متكاملة لتغطية مواقع العمل في 
مختل��ف محافظات المملكة، مش��يرًا إلى أنه عند 
رصد مخالفات ف��ي مواقع العمل يتم اس��تدعاء 
صاح��ب العم��ل أو من يمثل��ه للحض��ور لمبنى 
الوزارة وذلك بغرض تدوين إفادته حول الواقعة 
قب��ل تحري��ر محض��ر المخالفة تمهيدًا إلرس��ال 

المحضر للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات الازمة.
وأش��ار إلى أن معدل اإلصابات باإلجهاد الحراري 
وضرب��ات الش��مس وأمراض الصي��ف األخرى قد 
ش��هد انخفاضًا ملحوظًا منذ تطبيق القرار والذي 
س��اهم في الحفاظ على الموارد البشرية، خاصة 
مع تنامي الوعي لدى المنش��آت بأن إعادة جدول 
س��اعات العمل وتجنب أوقات الحرارة المرتفعة 

بإمكانها تعزيز مستويات اإلنتاجية.

مقتل 15 وإصابة 125 في الغارات اإلسرائيلية 

 السيسي: اتصاالت 
على مدار الساعة للتهدئة بقطاع غزة

أعل��ن الرئي��س المص��ري عبد الفتاح السيس��ي، 
أمس، أن باده تجري اتصاالت على مدار الساعة 
م��ع جميع األطراف منعًا لخ��روج األوضاع في غزة 

عن السيطرة.
وقال: »إن مص��ر حريصة على نزع فتيل أي أزمة، 
وهذا ما تفعل��ه فيما يخص قطاع غزة«. مضيفا 
»كامن��ا حول غزة دائم��ًا إيجاب��ي«، داعيًا جميع 
األطراف إلى التهدئة وعدم التصعيد مشجعًا لها 

على الحوار. 
وأفاد تلفزيون فلس��طين أمس بمقتل 15 شخصًا 
وإصاب��ة 125 في الغ��ارات اإلس��رائيلية األخيرة، 
فيما هدد رئيس أركان الجيش اإلس��رائيلي، أفيف 
كوخافي، بإن باده س��توجه ما وصفها بالضربة 

»القاتلة« لحركة الجهاد في قطاع غزة.
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للطلبة الراغبين في الدراسة خارج المملكة

 »التنمية السياسية« 
يفتح باب التسجيل لبرنامج »سفراء الوطن«

للتنمية  البحري��ن  أعل��ن معه��د 
السياس��ية عن فتح باب التسجيل 
للطلب��ة الراغبي��ن بالدراس��ة في 
الخ��ارج للمش��اركة ف��ي برنام��ج 
»سفراء الوطن«، والذي سيبدأ في 
14 أغسطس الجاري، حيث سيقدم 
م��رة  وألول  النس��خة  ه��ذه  ف��ي 
واإلنجليزية،  العربي��ة  باللغتي��ن 
الراغبي��ن  للطلب��ة  ويمك��ن 
بالمشاركة التسجيل في البرنامج 
bipd.( مجانًا عبر موق��ع المعهد

org(، وال��ذي يأت��ي بالتوافق مع 
الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء 
الوطني وترس��يخ قي��م المواطنة 

»بحريننا«.

وبهذه المناس��بة؛ أك��دت المدير 
التنفي��ذي للمعهد إيمان جناحي، 
س��عي المعهد لمواصلة رسالته 
وتوعي��ة  تثقي��ف  ف��ي  الوطني��ة 
مختلف فئ��ات المجتمع البحريني، 
خصوص��ًا فئ��ة الش��باب الراغبين 
بالدراسة في الخارج، عبر تزويدهم 
بالمهارات الالزمة ليمثلوا وطنهم 
خير تمثي��ل، وليعكس��وا الصورة 
البحرين��ي،  للمجتم��ع  األفض��ل 
والمتمثل في المش��روع التنموي 
الش��امل لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 

ملك البالد المعّظم.
الحالي��ة  النس��خة  أن  وأوضح��ت 

م��ن البرنامج س��تقدم باللغتين 
مم��ا  واإلنجليزي��ة،  العربي��ة 
إكس��ابهم  ف��ي  سيس��اهم 
المعلومات والمصطلحات الالزمة 
وزي��ادة حصيلته��م اللغوي��ة في 

موضوعات البرنامج.
وأش��ارت إل��ى أن البرنامج يتكون 
عل��ى مجموع��ة م��ن الفعاليات، 
والت��ي تتواف��ق م��ع »بحرينن��ا«، 
به��دف تحصين الهوي��ة الوطنية 
التضلي��ل  حم��الت  ومواجه��ة 
والتش��ويه اإلعالمي��ة الت��ي ق��د 
تتع��رض لها المملكة، إلى جانب 
المواضي��ع  بمختل��ف  توعيته��م 
السياسية، واإلعالمية، والقانونية 

حيث  والحقوقي��ة،  واالجتماعي��ة، 
يهدف البرنامج إلى توعية الطلبة 
بدوره��م الوطن��ي خ��ارج الب��الد، 
وتعزيز أواص��ر الترابط بوطنهم، 
وتحس��ين ص��ورة البحري��ن م��ن 
خالل طلبة على دراية ووعي عام، 
إضاف��ة إلى تجنيبه��م من مخاطر 
التغريب والنتاج السلبي الختالط 

الثقافات.
وأضاف��ت أن البرنام��ج ف��ي هذه 
النسخة، والذي سيقدمه نخبة من 
األكاديميين والخبراء، س��يتضمن 
5 مح��اور رئيس��ية ه��ي؛ المح��ور 
الحقوق��ي  المح��ور  االجتماع��ي، 
– القانون��ي، المح��ور اإلعالم��ي، 

والمح��ور  السياس��ي،  المح��ور 
الدبلوماسي.

وكان المعه��د ق��د حدد ش��روط 
االلتح��اق بالبرنام��ج ب��أن يكون 
المشارك من الطلبة الراغبين في 
الدراس��ة بالخارج، حيث س��تكون 
األولوي��ة لحديث��ي التخ��رج، وأن 
يخت��ار المش��ارك لغ��ة البرنام��ج 
وم��لء  اإلنجليزي��ة(،   / )العربي��ة 
الخاص��ة  التس��جيل  اس��تمارة 
بالبرنام��ج الموج��ودة على موقع 
المعه��د اإللكترون��ي، علم��ًا بأن 
آخر موعد لقبول طلبات التسجيل 
ف��ي البرنام��ج س��يكون بتاريخ 9 

أغسطس المقبل.

 البناي: الملك سخر الغالي والنفيس 
لحفظ أرواح المواطنين والمقيمين

أشاد النائب عمار البناي باإلنجاز 
العالم��ي ال��ذي حققت��ه مملكة 
بالبحرين عل��ى الصعيد الصحي، 
بتبوئه��ا المرك��ز األول عالمي��ًا 
ف��ي مس��توى مؤش��ر التعاف��ي 
من في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بحس��ب   ،2022 يولي��و  لش��هر 
مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي 

من الفيروس.
وأكد أن ه��ذا اإلنجاز الوطني جاء 
نتيجة الدع��م الالمحدود لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المعظ��م، وال��ذي وض��ع حماية 
حي��اة اإلنس��ان بالمق��ام األول، 
وس��خر الغال��ي والنفيس لحفظ 

األرواح على أرض المملكة.
وأضاف أن الثقة الملكية السامية 
من حضرة صاحب الجاللة الملك 

لوضع كافة إمكانيات الدولة تحت 
تص��رف فري��ق البحري��ن بقيادة 
س��مو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مكنت البحرين من تجاوز 
الصع��اب والتغلب عل��ى تبعات 

والتي  في��روس كورون��ا،  جائحة 
ترجمت من خالل عمل الحكومة، 
وقرارات الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورون��ا بقيادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، التي جعلت من 
البحري��ن مح��ط أنظ��ار الجمي��ع 
ومح��ل إش��ادة دولي��ة، مع��ززة 
بذلك كاف��ة اإلجراءات االحترازية 
والصحي��ة  الطبي��ة  والخدم��ات 
والمجتمعي��ة، لجميع المواطنين 
والمقيمين ف��ي مملكة البحرين 
أك��د  تميي��ز،  وال  اس��تثناء  دون 
والصورة  الرفيع��ة  المس��ؤولية 
الحضاري��ة اإلنس��انية الراس��خة 
واألصيل��ة في مملك��ة البحرين، 
في ضمان صحة وسالمة الجميع 

من منطلق إنساني عالمي.

عمار البناي

المملكة اتبعت الخطط الصحيحة للتعامل مع الجائحة

 البحرين األولى عالميًا في التعافي 
من »كورونا« وفق مؤشر »نيكاي«

كش��ف مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعاف��ي من 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19( لش��هر يوليو 2022، 
عن تبّوء مملكة البحري��ن المركز األول عالميًا في 

مستوى مؤشر التعافي من الفيروس.
وتقدمت مملكة البحرين إلى المركز األول عالميًا، 

ب�78 نقطة.
ويأتي تب��ّوء مملكة البحرين المرك��ز األول عالميًا 
وفقًا لتقرير مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعافي 
م��ن فيروس كورونا )كوفي��د 19( ليؤكد أن خطط 
مملكة البحرين للتعامل مع فيروس كورونا تس��ير 
ف��ي االتج��اه الصحيح وال��ذي أثمر ع��ن انخفاض 
معدل الح��االت القائمة وتضاع��ف معدالت تلقي 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا مع زيادة وتيرة 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة من قب��ل الجميع 
بفض��ل التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظ��م، والمتابعة المس��تمرة من 

صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء للجهود 

الوطنية للتصدي للفيروس.
وتبّوء مملك��ة البحرين المرك��ز األول عالميًا وفقًا 
لتقري��ر مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعافي من 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( يؤك��د أن خط��ط 
المملكة االستباقية واالستراتيجية ناجعة وتجعل 
من مملك��ة البحرين نموذجًا ملهم��ًا في االنتقال 
م��ن مرحلة التص��دي للفي�����روس إل��ى التعافي 

عالمًيا.
وتأتي المرتب��ة المتقّدمة لمملك��ة البحرين من 
ضم��ن 122 دول��ة يش��ملها تقييم المؤش��ر من 
حيث إدارة الع��دوى وإطالق التطعيم��ات والتنقل 
االجتماع��ي، ويصنف المؤش��ر بل��دًا أو منطقة ما 
بالتصني��ف بن��اء عل��ى انخف��اض مع��دل الحاالت 
القائمة وتضاعف معدالت تلقي التطعيم المضاد 

لفيروس كورونا وااللتزام باإلجراءات االحترازية.

 البحرين األولى بـ78 نقطة 
من ضمن 122 دولة شملها التقييم

 األنصاري: البحرين قدمت نموذجًا 
مثاليًا في التعامل مع »جائحة كورونا«

أك��د النائ��ب أحمد األنص��اري أن 
حلول مملكة البحرين في المرتبة 
األول��ى عالميًا في معدل التعافي 
الياباني  وفقًا لمؤش��ر »ني��كاي« 
للتعاف��ي م��ن في��روس كورون��ا 
)كوفيد 19( لش��هر يوليو 2022، 
ج��اء نتيجة للجه��ود الكبيرة التي 
بذله��ا الفريق الوطن��ي لمواجهة 
في��روس كورون��ا بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء وذلك م��ن خالل 
وض��ع الخطط والتنفيذ االحترافي 
البحري��ن  أن  موضح��ًا  والس��ريع، 
قدم��ت نموذجًا مثالي��ًا ومتكاماًل 
ف��ي آلي��ة التعام��ل م��ع الجائحة 
أو  الصح��ي  الجان��ب  م��ن  س��واء 
الدع��م المالي لمختلف القطاعات 

االقتصادية.
وأش��اد بالجه��ود الكبي��رة الت��ي 
بذله��ا الفري��ق الوطن��ي والت��ي 
س��اهمت في السيطرة على الوباء 
إل��ى الحي��اة الطبيعية  والع��ودة 

في مختلف القطاع��ات والبدء في 
التعاف��ي ف��ي مختل��ف المجاالت، 
مش��يرًا إل��ى أن حل��ول البحري��ن 
ف��ي المرتبة األول��ى للتعافي من 
فيروس كورون��ا يأتي كنتيجة لما 
ق��ام به الفريق الوطني من توفير 
اللقاح��ات وبش��كل مجان��ي على 
الجميع مواطنين ومقيمين والذي 
يأتي كتأكيد على النهج اإلنساني 

الذي تسير عليه مملكة البحرين.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا النج��اح جاء 
نتيج��ة لتس��خير كاف��ة الجه��ود 
واإلمكاني��ات تحت تص��ّرف فريق 
البحرين والمسؤولية واالحترافية 
التي عم��ل بها الفري��ق الوطني، 
مؤك��دًا أن البحري��ن عمل��ت على 
تقديم كاف��ة اإلجراءات المطلوبة 
م��ن خ��الل الفحص للكش��ف عن 
المخالطي��ن،  وتتب��ع  اإلصاب��ات 
اللوائ��ح  إص��دار  إل��ى  إضاف��ة 
واإلرش��ادات للتعامل مع الحاالت 

بما يقتضي.
وأك��د أن وع��ي ش��عب البحري��ن 
وتكاتف��ه م��ع الفري��ق الوطن��ي 
ب��روح فري��ق البحرين أس��هم في 
السيطرة على الوباء وعودة الحياة 
لمعدالت  والع��ودة  كان��ت  كم��ا 
إلى  إضاف��ة  االقتص��ادي،  النم��و 
الوف��اة وارتف��اع  تقلي��ل ح��االت 
ح��االت التعافي، مش��يدًا بالعمل 
االحترافي والمهني الذي يقوم به 

الفريق الوطني.

أحمد االنصاري

إيمان جناحي 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/07/watan-20220807.pdf?1659851110
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/1019575
https://alwatannews.net/article/1019575
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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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للطلبة الراغبين في الدراسة خارج المملكة

 »التنمية السياسية« 
يفتح باب التسجيل لبرنامج »سفراء الوطن«

للتنمية  البحري��ن  أعل��ن معه��د 
السياس��ية عن فتح باب التسجيل 
للطلب��ة الراغبي��ن بالدراس��ة في 
الخ��ارج للمش��اركة ف��ي برنام��ج 
»سفراء الوطن«، والذي سيبدأ في 
14 أغسطس الجاري، حيث سيقدم 
م��رة  وألول  النس��خة  ه��ذه  ف��ي 
واإلنجليزية،  العربي��ة  باللغتي��ن 
الراغبي��ن  للطلب��ة  ويمك��ن 
بالمشاركة التسجيل في البرنامج 
bipd.( مجانًا عبر موق��ع المعهد

org(، وال��ذي يأت��ي بالتوافق مع 
الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء 
الوطني وترس��يخ قي��م المواطنة 

»بحريننا«.

وبهذه المناس��بة؛ أك��دت المدير 
التنفي��ذي للمعهد إيمان جناحي، 
س��عي المعهد لمواصلة رسالته 
وتوعي��ة  تثقي��ف  ف��ي  الوطني��ة 
مختلف فئ��ات المجتمع البحريني، 
خصوص��ًا فئ��ة الش��باب الراغبين 
بالدراسة في الخارج، عبر تزويدهم 
بالمهارات الالزمة ليمثلوا وطنهم 
خير تمثي��ل، وليعكس��وا الصورة 
البحرين��ي،  للمجتم��ع  األفض��ل 
والمتمثل في المش��روع التنموي 
الش��امل لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 

ملك البالد المعّظم.
الحالي��ة  النس��خة  أن  وأوضح��ت 

م��ن البرنامج س��تقدم باللغتين 
مم��ا  واإلنجليزي��ة،  العربي��ة 
إكس��ابهم  ف��ي  سيس��اهم 
المعلومات والمصطلحات الالزمة 
وزي��ادة حصيلته��م اللغوي��ة في 

موضوعات البرنامج.
وأش��ارت إل��ى أن البرنامج يتكون 
عل��ى مجموع��ة م��ن الفعاليات، 
والت��ي تتواف��ق م��ع »بحرينن��ا«، 
به��دف تحصين الهوي��ة الوطنية 
التضلي��ل  حم��الت  ومواجه��ة 
والتش��ويه اإلعالمي��ة الت��ي ق��د 
تتع��رض لها المملكة، إلى جانب 
المواضي��ع  بمختل��ف  توعيته��م 
السياسية، واإلعالمية، والقانونية 

حيث  والحقوقي��ة،  واالجتماعي��ة، 
يهدف البرنامج إلى توعية الطلبة 
بدوره��م الوطن��ي خ��ارج الب��الد، 
وتعزيز أواص��ر الترابط بوطنهم، 
وتحس��ين ص��ورة البحري��ن م��ن 
خالل طلبة على دراية ووعي عام، 
إضاف��ة إلى تجنيبه��م من مخاطر 
التغريب والنتاج السلبي الختالط 

الثقافات.
وأضاف��ت أن البرنام��ج ف��ي هذه 
النسخة، والذي سيقدمه نخبة من 
األكاديميين والخبراء، س��يتضمن 
5 مح��اور رئيس��ية ه��ي؛ المح��ور 
الحقوق��ي  المح��ور  االجتماع��ي، 
– القانون��ي، المح��ور اإلعالم��ي، 

والمح��ور  السياس��ي،  المح��ور 
الدبلوماسي.

وكان المعه��د ق��د حدد ش��روط 
االلتح��اق بالبرنام��ج ب��أن يكون 
المشارك من الطلبة الراغبين في 
الدراس��ة بالخارج، حيث س��تكون 
األولوي��ة لحديث��ي التخ��رج، وأن 
يخت��ار المش��ارك لغ��ة البرنام��ج 
وم��لء  اإلنجليزي��ة(،   / )العربي��ة 
الخاص��ة  التس��جيل  اس��تمارة 
بالبرنام��ج الموج��ودة على موقع 
المعه��د اإللكترون��ي، علم��ًا بأن 
آخر موعد لقبول طلبات التسجيل 
ف��ي البرنام��ج س��يكون بتاريخ 9 

أغسطس المقبل.

 البناي: الملك سخر الغالي والنفيس 
لحفظ أرواح المواطنين والمقيمين

أشاد النائب عمار البناي باإلنجاز 
العالم��ي ال��ذي حققت��ه مملكة 
بالبحرين عل��ى الصعيد الصحي، 
بتبوئه��ا المرك��ز األول عالمي��ًا 
ف��ي مس��توى مؤش��ر التعاف��ي 
من في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بحس��ب   ،2022 يولي��و  لش��هر 
مؤشر »نيكاي« الياباني للتعافي 

من الفيروس.
وأكد أن ه��ذا اإلنجاز الوطني جاء 
نتيجة الدع��م الالمحدود لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المعظ��م، وال��ذي وض��ع حماية 
حي��اة اإلنس��ان بالمق��ام األول، 
وس��خر الغال��ي والنفيس لحفظ 

األرواح على أرض المملكة.
وأضاف أن الثقة الملكية السامية 
من حضرة صاحب الجاللة الملك 

لوضع كافة إمكانيات الدولة تحت 
تص��رف فري��ق البحري��ن بقيادة 
س��مو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مكنت البحرين من تجاوز 
الصع��اب والتغلب عل��ى تبعات 

والتي  في��روس كورون��ا،  جائحة 
ترجمت من خالل عمل الحكومة، 
وقرارات الفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورون��ا بقيادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، التي جعلت من 
البحري��ن مح��ط أنظ��ار الجمي��ع 
ومح��ل إش��ادة دولي��ة، مع��ززة 
بذلك كاف��ة اإلجراءات االحترازية 
والصحي��ة  الطبي��ة  والخدم��ات 
والمجتمعي��ة، لجميع المواطنين 
والمقيمين ف��ي مملكة البحرين 
أك��د  تميي��ز،  وال  اس��تثناء  دون 
والصورة  الرفيع��ة  المس��ؤولية 
الحضاري��ة اإلنس��انية الراس��خة 
واألصيل��ة في مملك��ة البحرين، 
في ضمان صحة وسالمة الجميع 

من منطلق إنساني عالمي.

عمار البناي

المملكة اتبعت الخطط الصحيحة للتعامل مع الجائحة

 البحرين األولى عالميًا في التعافي 
من »كورونا« وفق مؤشر »نيكاي«

كش��ف مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعاف��ي من 
فيروس كورون��ا )كوفيد 19( لش��هر يوليو 2022، 
عن تبّوء مملكة البحري��ن المركز األول عالميًا في 

مستوى مؤشر التعافي من الفيروس.
وتقدمت مملكة البحرين إلى المركز األول عالميًا، 

ب�78 نقطة.
ويأتي تب��ّوء مملكة البحرين المرك��ز األول عالميًا 
وفقًا لتقرير مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعافي 
م��ن فيروس كورونا )كوفي��د 19( ليؤكد أن خطط 
مملكة البحرين للتعامل مع فيروس كورونا تس��ير 
ف��ي االتج��اه الصحيح وال��ذي أثمر ع��ن انخفاض 
معدل الح��االت القائمة وتضاع��ف معدالت تلقي 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا مع زيادة وتيرة 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة من قب��ل الجميع 
بفض��ل التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظ��م، والمتابعة المس��تمرة من 

صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء للجهود 

الوطنية للتصدي للفيروس.
وتبّوء مملك��ة البحرين المرك��ز األول عالميًا وفقًا 
لتقري��ر مؤش��ر »ني��كاي« اليابان��ي للتعافي من 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( يؤك��د أن خط��ط 
المملكة االستباقية واالستراتيجية ناجعة وتجعل 
من مملك��ة البحرين نموذجًا ملهم��ًا في االنتقال 
م��ن مرحلة التص��دي للفي�����روس إل��ى التعافي 

عالمًيا.
وتأتي المرتب��ة المتقّدمة لمملك��ة البحرين من 
ضم��ن 122 دول��ة يش��ملها تقييم المؤش��ر من 
حيث إدارة الع��دوى وإطالق التطعيم��ات والتنقل 
االجتماع��ي، ويصنف المؤش��ر بل��دًا أو منطقة ما 
بالتصني��ف بن��اء عل��ى انخف��اض مع��دل الحاالت 
القائمة وتضاعف معدالت تلقي التطعيم المضاد 

لفيروس كورونا وااللتزام باإلجراءات االحترازية.

 البحرين األولى بـ78 نقطة 
من ضمن 122 دولة شملها التقييم

 األنصاري: البحرين قدمت نموذجًا 
مثاليًا في التعامل مع »جائحة كورونا«

أك��د النائ��ب أحمد األنص��اري أن 
حلول مملكة البحرين في المرتبة 
األول��ى عالميًا في معدل التعافي 
الياباني  وفقًا لمؤش��ر »ني��كاي« 
للتعاف��ي م��ن في��روس كورون��ا 
)كوفيد 19( لش��هر يوليو 2022، 
ج��اء نتيجة للجه��ود الكبيرة التي 
بذله��ا الفريق الوطن��ي لمواجهة 
في��روس كورون��ا بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء وذلك م��ن خالل 
وض��ع الخطط والتنفيذ االحترافي 
البحري��ن  أن  موضح��ًا  والس��ريع، 
قدم��ت نموذجًا مثالي��ًا ومتكاماًل 
ف��ي آلي��ة التعام��ل م��ع الجائحة 
أو  الصح��ي  الجان��ب  م��ن  س��واء 
الدع��م المالي لمختلف القطاعات 

االقتصادية.
وأش��اد بالجه��ود الكبي��رة الت��ي 
بذله��ا الفري��ق الوطن��ي والت��ي 
س��اهمت في السيطرة على الوباء 
إل��ى الحي��اة الطبيعية  والع��ودة 

في مختلف القطاع��ات والبدء في 
التعاف��ي ف��ي مختل��ف المجاالت، 
مش��يرًا إل��ى أن حل��ول البحري��ن 
ف��ي المرتبة األول��ى للتعافي من 
فيروس كورون��ا يأتي كنتيجة لما 
ق��ام به الفريق الوطني من توفير 
اللقاح��ات وبش��كل مجان��ي على 
الجميع مواطنين ومقيمين والذي 
يأتي كتأكيد على النهج اإلنساني 

الذي تسير عليه مملكة البحرين.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا النج��اح جاء 
نتيج��ة لتس��خير كاف��ة الجه��ود 
واإلمكاني��ات تحت تص��ّرف فريق 
البحرين والمسؤولية واالحترافية 
التي عم��ل بها الفري��ق الوطني، 
مؤك��دًا أن البحري��ن عمل��ت على 
تقديم كاف��ة اإلجراءات المطلوبة 
م��ن خ��الل الفحص للكش��ف عن 
المخالطي��ن،  وتتب��ع  اإلصاب��ات 
اللوائ��ح  إص��دار  إل��ى  إضاف��ة 
واإلرش��ادات للتعامل مع الحاالت 

بما يقتضي.
وأك��د أن وع��ي ش��عب البحري��ن 
وتكاتف��ه م��ع الفري��ق الوطن��ي 
ب��روح فري��ق البحرين أس��هم في 
السيطرة على الوباء وعودة الحياة 
لمعدالت  والع��ودة  كان��ت  كم��ا 
إلى  إضاف��ة  االقتص��ادي،  النم��و 
الوف��اة وارتف��اع  تقلي��ل ح��االت 
ح��االت التعافي، مش��يدًا بالعمل 
االحترافي والمهني الذي يقوم به 

الفريق الوطني.

أحمد االنصاري

إيمان جناحي 
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انخفاض ملحوظ بإصابات اإلجهاد الحراري وضربات الشمس 

 »العمل«: أعمال الصيانة الطارئة
مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة

التفتي��ش  إدارة  مدي��ر  ق��ال 
والسالمة المهنية بوزارة العمل، 
مصطفى الشيخ، إن تطبيق القرار 
رقم )3( لسنة 2013، بشأن حظر 
العمل وقت الظهيرة وفي األماكن 
المكشوفة ألكثر من خمسة عشر 
عام��ًا يعب��ر ع��ن الت��زام مملكة 
البحرين لحماية العمال والحفاظ 
على سالمتهم، وهو النهج الثابت 
ال��ذي تتبن��اه الحكوم��ة ضم��ن 
منظوم��ة القيم اإلنس��انية التي 
جعلت المملكة في مصاف الدول 
المتقدمة في الحفاظ على حقوق 
العم��ال وتأمي��ن س��المتهم في 

بيئة العمل.
وأوض��ح أن ال��وزارة وضعت خطة 
العمل  لتغطي��ة مواقع  متكاملة 
المملكة،  في مختلف محافظ��ات 

مشيرًا إلى أن القرار المذكور يتم 
تطبيق��ه عل��ى جمي��ع القطاعات 
االقتصادية م��ا عدا قطاع النفط 
والغاز باإلضافة الس��تثناء أعمال 

الصيان��ة الطارئة التي ال تحتمل 
التأجيل، شريطة أن يلتزم صاحب 
العم��ل باتخ��اذ كاف��ة اإلجراءات 
الوقائي��ة الالزمة لحماية العمال 

من أضرار أشعة الشمس.
وذكر أنه عن��د رصد مخالفات في 
مواقع العمل يتم استدعاء صاحب 
العم��ل أو م��ن يمثل��ه للحض��ور 
لمبن��ى ال��وزارة وذل��ك بغ��رض 
تدوي��ن إفادته حول الواقعة قبل 
تحرير محض��ر المخالفة تمهيدًا 
إلرس��ال المحض��ر للنيابة العامة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأش��ار إل��ى أن مع��دل اإلصابات 
وضرب��ات  الح��راري  باإلجه��اد 
الش��مس وأمراض الصيف األخرى 
قد ش��هد انخفاض��ًا ملحوظًا منذ 
تطبي��ق القرار والذي س��اهم في 

البش��رية،  الموارد  الحفاظ عل��ى 
خاص��ة م��ع تنام��ي الوع��ي لدى 
ج��دول  إع��ادة  ب��أن  المنش��آت 
أوقات  العم��ل وتجن��ب  س��اعات 
بإمكانه��ا  المرتفع��ة  الح��رارة 
اإلنتاجي��ة،  مس��تويات  تعزي��ز 
مش��يدًا بقيام عدد م��ن أصحاب 
الحظ��ر  فت��رة  بتمدي��د  العم��ل 
م��ن تلق��اء أنفس��هم أكث��ر من 
الناحي��ة  م��ن  المق��ررة  الفت��رة 
عل��ى  تن��ص  والت��ي  القانوني��ة 
س��ريان القرار خالل شهري يوليو 
وأغس��طس م��ن كل ع��ام، وذلك 
يعّبر عن المسؤولية االجتماعية 
واإلنس��انية الت��ي يتحل��ون بها، 
فض��اًل ع��ن مالمس��تهم للنتائج 
اإليجابي��ة التي تحققت من خالل 

تطبيق هذا القرار.

مصطفى الشيخ

 في سبتمبر المقبل بمشاركة 37 محاضرًا 

 »المهن الصحية« 
تنتهي من تحضيرات مؤتمرها الثاني

أعلن��ت د. أزهار نصيب رئيس اللجنة 
العلمية  اللجن��ة  ورئيس  المنظم��ة 
لمؤتم��ر الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
ف��ي  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
نسخته الثانية ورئيس قسم تنظيم 
الطبي  والتعليم  الس��ريرية  األبحاث 
والتطوير المهني المستمر بالهيئة 
االس��تعدادات  م��ن  االنته��اء  ع��ن 
التحضيري��ة له��ذا المؤتم��ر الت��ي 
تعت��زم الهيئة عقده خ��الل الفترة 
من 27-29 سبتمبر 2022 بمملكة 
البحرين، تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبد اهلل آل خليفة.
وأوضح��ت أن هذا المحف��ل العلمي 
الهام والذي يستمر على مدى ثالثة 
أيام بمش��اركة 37 محاض��رًا ويضم 
عددًا من المحاضرات العلمية يلقيها 
متحدث��ون رئيس��يون م��ن موظفي 
الهيئة وآخرين م��ن القطاع الصحي 
من داخ��ل المملك��ة وخارجها حيث 
معلوماتهم  بمش��اركة  س��يقومون 
الغنية ورؤيتهم الثرية حول مختلف 
المج��االت الصحي��ة وأنظمته��ا مع 
الضوء  الحض��ور، وس��يتم تس��ليط 
على آخر المس��تجدات لجميع النظم 
بجميع  الخاصة  والقواني��ن  واللوائح 
الخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة ف��ي 
م��ن  والص��ادرة  البحري��ن  مملك��ة 

الهيئة الوطنية.
كما سيش��مل ه��ذا المؤتم��ر أيضًا 
آخ��ر  ح��ول  عم��ل  وورش  ن��دوات 
المس��تجدات الخاصة بتنظيم برامج 
التعلي��م الطبي والتطوي��ر المهني 
المس��تمر وأخ��رى خاص��ة بتنظي��م 
المواد الصيدالنية واألجهزة الطبية 

ومعايير االعتم��اد الوطني المحدثة 
وش��رح  الصحي��ة  المراف��ق  ونظ��م 

مفصل عن منصتي منشآت ومهن.
والجدي��ر بالذك��ر بأن��ه س��يتم منح 
ه��ذه  ف��ي  والحض��ور  المش��اركين 
الفعالي��ة س��اعات التعلي��م الطبي 
المس��تمر المعتمد من قبل الهيئة 
المهن والخدمات  الوطنية لتنظي��م 
الصحي��ة، وذل��ك نظي��ر حضوره��م 
مختلف فعاليات المؤتمر، إذ س��يتم 
منح الحض��ور بالمؤتمر 20 س��اعة 
تعليم طبي مس��تمر، فيما سيعطى 
ال��ورش  ف��ي  سيش��اركون  الذي��ن 
العملي��ة ٢ س��اعة تعليمية عن كل 

ورشة عمل. 
ويق��ام ألول م��رة عل��ى هامش هذا 
المؤتم��ر منت��دى يجم��ع الرؤس��اء 
المؤسس��ات  لجمي��ع  التنفيذيي��ن 
الصحي��ة وجمي��ع رؤس��اء الجمعيات 
الرئي��س  م��ع  الصحي��ة  المهني��ة 
التنفيذي للهيئة الوطنية لمناقش��ة 
كل م��ا يتعلق بتنظي��م مهنة الطب 

والخدمات الصحية بمملكة البحرين.
كما أشارت إلى أن هذا المؤتمر الذي 
يقام تحت شعار »خدمات صحية آمنة 
وذات ج��ودة عالي��ة »وال��ذي تطمح 
الهيئ��ة الوطنية جعله لقاء س��نويًا، 
يه��دف في المق��ام األول إلى تعزيز 
الش��راكة بين جميع مقدمي خدمات 
الرعاية الصحية والطبية في مملكة 
الرقابية المعنية  البحرين والهيئات 
بتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
ب��دول مجل��س التع��اون الخليج��ي 
وصناع الق��رار في الرعاي��ة الصحية 
الحكومية والتنظيم الصحي وأصحاب 
والمس��تحضرات  األدوي��ة  ش��ركات 
األدوي��ة  ومنتج��ي  الصيدالني��ة 
التكنولوجيا  وخبراء  والمس��تثمرين 
ومقدم��ي الحل��ول الرقمي��ة الذكية 
في المج��ال الصحي وخب��راء الصحة 
وخب��راء معايير االعتماد الصحي من 
المنطقة والعالم تحت س��قف واحد 
وذل��ك لتب��ادل األف��كار ح��ول إدارة 
وتنفي��ذ اللوائ��ح الصحي��ة من أجل 
االرتقاء بجودة الخدمات الصحية في 
مملكة البحرين، وأيضًا لمواكبة آخر 
والقوانين  والتشريعات  المستجدات 
ف��ي مج��ال الرعاي��ة الصحي��ة على 
والدولي، إضافة  المحلي  الصعيدين 
إلى مناقش��ة خطط الرعاية الصحية 
التغيرات  بع��د  خاص��ة  والعالمي��ة 
الكبيرة التي أحدثتها جائحة كورونا 
على جمي��ع القطاعات ومنها القطاع 
الصحي. ومن األه��داف األخرى التي 
يسعى لها هذا المؤتمر أيضًا تفعيل 
والتواص��ل  المجتمعي��ة  الش��راكة 
الفعال بي��ن المختصين والمهنيين 
الصحيي��ن، واالط��الع عل��ى تج��ارب 

وخبرات الدول المش��اركة في مجال 
الصحية،  والخدم��ات  المهن  تنظيم 
التش��ريعات  مناقش��ة  خ��الل  م��ن 
واإلجراءات وسبل تطويرها، والخروج 
لالس��تفادة  العملي��ة  بالتوصي��ات 
منه��ا ف��ي تحقيق وتعزي��ز التطوير 
المس��تمر للقطاع الصح��ي، وتبادل 
الخبرات والمعارف من خالل الحلقات 
النقاشية بين المشاركين، باإلضافة 
إل��ى التع��رف على س��بل ووس��ائل 
تعزيز الوعي المجتمعي فيما يتعلق 
وحقوق  الصحي��ة  الرعاية  بخدم��ات 

المرضى. 
كم��ا أف��ادت أن��ه م��ن المرتقب أن 
يش��ارك في ه��ذا المؤتمر عدد كبير 
من الممارس��ين الصحيين ومقدمي 
خدم��ات الرعاية الصحية في مملكة 
التع��اون  مجل��س  ودول  البحري��ن 
الخليج��ي، وأس��هبت أن ع��ددًا كبيرًا 
الصحية  والمراكز  المستشفيات  من 
وش��ركات  والخاص��ة،  الحكومي��ة 
األدوية واألجهزة الطبية، وش��ركات 
الجمعي��ات  م��ن  وع��دد  التأمي��ن، 
صل��ة  ذات  والش��ركات  المهني��ة 
بالقطاع الصحي أولوا اهتمامًا كبيرًا 
وحرص��وا على المش��اركة ف��ي هذا 
المؤتم��ر، والجدير بالذكر أيضًا بأن 
الش��ركة المنظم��ة له��ذا المؤتمر 
هي ش��ركة »بي دي إي��ه« للتنظيم 
المؤتمرات والمعارض، كما أضافت 
بأن��ه س��يصاحب المؤتم��ر معرضًا 
مكماًل يس��لط الضوء عل��ى خدمات 
ومنتج��ات المش��اركين فيه لبعض 
واألجه��زة  الصحي��ة  منتوجاته��م 
والمس��تحضرات  الطبي��ة  واألدوات 

الصيدالنية.

د. أزهار نصيب 

أبرزها الصيادون الوافدون وتدمير الهيرات

 »قاللي للصيادين«: 5 تحديات
تهدد الثروة السمكية في البحرين

محمد رشاد  «

ح��ددت جمعي��ة قالل��ي للصيادين 
خمسة تحديات تشكل ضغوطًا على 
الثروة السمكية وتهدد استدامتها، 
ش��ملت م��ا وصفت��ه باالس��تنزاف 
غير المس��ؤول من قب��ل الصيادين 
الوافدين، إلى جانب ضعف مستوى 
الرقابة ح��ول كل ما يدور في عرض 
البح��ر م��ن تدمي��ر وعب��ث متعمد 
بالبيئ��ة البحرية، إضاف��ة إلى الهدر 
الكبير في األس��ماك والتي تصطاد 
بطريقة عش��وائية، الصي��د الجائر، 
تدمي��ر الهيرات، داعي��ة إلى ضرورة 
االلتفات لتلك التحديات ومعالجتها 
قبل فوات األوان إلنقاذ مهنة الصيد 
م��ن التدمير ال��ذي أح��اط بها من 

مختلف االتجاهات. 
وحذر رئيس الجمعية محمد الدخيل 
من ته��اوي واندثار قط��اع الصيد، 
قائاًل إن القطاع الذي توارثه األبناء 
م��ن اآلباء واألج��داد، كمصدر للرزق 
وال��ذي يعد ركيزة أساس��ية ومهمة 
م��ن ركائ��ز تحقيق األم��ن الغذائي 
المس��تدام ف��ي مملك��ة البحري��ن 
قارب على نهايته وغير مستبعد أن 
يتوقف بعد س��نوات ليست ببعيدة 

إذ ل��م يحظ��ى بمتابع��ة واهتمام 
المس��ؤولين القائمي��ن علي��ه من 
والمستمرة  الصحيحة  الرقابة  خالل 
ل��كل ما يدور داخ��ل البيئة البحرية، 
واصفًا األم��ر بالكارث��ة التي يدمى 
له��ا القل��ب وتحت��اج إل��ى معالجة 
سريعة وفورية من الجهات المعنية 
إلنقاذ ما تبقى من الثرة الس��مكية 

فى مملكة البحرين.  
الس��امية  ال��رؤى  أن  إل��ى  وأش��ار   
لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المعظ��م ومتابعة واهتمام صاحب 

الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء نحو تطوي��ر قطاع 
البيئ��ة  الصي��د والمحافظ��ة عل��ى 
واس��تدامتها  وتنميته��ا  البحري��ة 
س��اهمت فى الحفاظ عل��ى  القطاع 
ومس��اندته فى مواجه��ة التحديات 
والصعوب��ات بكاف��ة أنواعها، إال أن 
األمر أيض��ا يحتاج إلى إرادة حقيقية 
من الجه��ات ذات العالقة والتكاتف 
لمعالج��ة مواط��ن الخل��ل والتغلب 
على كل ما يحيط بقطاع الصيد من 
مخاطر جس��يمة تهدد تنمية موارد 

األمن الغذائي في البالد.
قالل��ي  جمعي��ة  رئي��س  وناش��د 
الب��الد المعظم  للصيادي��ن، عاهل 
بالتدخ��ل إلنقاذ قط��اع الصيد مما 
يتع��رض له م��ن تهدي��دات تهدد 
اس��تدامته باعتب��اره ث��روة وطنية 
وعصب األم��ن الغذائ��ي الذي يعم 

على الجميع ويس��تفيد منها الوطن 
والمواط��ن، مش��يرًا إل��ى أن��ه م��ا 
ن��راه اليوم م��ن مخالف��ات هي في 
الحقيق��ة واضح��ة للعي��ان و يتبين 
لنا ب��أن س��لوك ه��ؤالء المخالفين 
ف��ي ازدي��اد فلديهم ش��عور بأنهم 
آمني��ن وأن العقاب لن يطالهم بما 
والتمادي  شجعهم على االس��تمرار 
واألنظمة،  للقوانين  مخالفتهم  في 
لوق��ف  التدخ��ل  س��رعة  متمني��ًا 
المخالفات الخط��رة التي تؤثر على 

البيئة والثروة البحرية.
ودعا المس��ؤولين بضرورة الجلوس 
مع الصيادين البحرينيين واالستماع 
له��م ح��ول هم��وم ه��ذه المهن��ة 
كونهم على دراي��ة كاملة بقصص 
التدمير والعبث بالبيئة البحرية بما 
يول��د القلق والخوف لدى المهتمين 
بش��ؤون الصيد على مس��تقبل هذا 
القطاع، منوه��ًا إلى أن ما يروى من 

قبل الصيادين عن السلوك الخاطئ 
والمدمر للبيئة البحرية يش��يب لها  
ال��رأس من تل��ك المخالف��ات التي 
س��تنهي مهن��ة الصيد ف��ي غضون 
س��نوات قليلة ما ل��م توضع الحلول 
المناس��بة الت��ي تكف��ل المحافظة 

على مهنة اآلباء واألجداد 
وطالب بإعادة تنظيم رخص الصيد 
مج��ددًا، ومنحه��ا لمس��تحقيها من 
الصيادي��ن البحرينيي��ن ب��داًل م��ن 
المعم��ول ب��ه ف��ي الوق��ت الراهن 
من خ��الل منحه��ا لغي��ر أهلها بما 
يدفعه��م لتأجيرها عل��ى الوافدين 
من العمالة اآلس��يوية، مشددًا على 
أهمية اإلس��راع في تطبي��ق قانون 
النوخ��ذة البحرين��ي لم��ا يمثله من 
ضرورة ملحة لحماية البحر ومصلحة 
األجي��ال القادم��ة بجان��ب دوره في 
حل الكثير من المش��اكل المتعلقة 
برخص الصيد واالستثمار فيها بما 

يع��رض البيئة البحري��ة لمزيد من 
االستنزاف والتدمير.

ولف��ت إل��ى أن الصيادي��ن يمثلون 
عنصرًا أساس��يًا ف��ي منظومة األمن 
كونه��م  المملك��ة  ف��ي  الغذائ��ي 
يس��اهمون ف��ي توفي��ر متطلب��ات 
السوق المحلي من الثروة السمكية 
لذلك من المهم والضروري العناية 
بهم وتنفيذ برامج ومشاريع لتطوير 
قدراته��م بم��ا يتناس��ب مع خطط 
الحكومة نحو تحقيق األمن الغذائي 
ف��ي الب��الد، مؤك��دًا عل��ى أهمي��ة 
المحافظة على قطاع الصيد ومحذرًا 
من عواق��ب إهمال��ه الوخيمة على 
ح��د وصفه والتي قد بدأت مالمحها 
تظهر حيث إن أغل��ب الهيرات خلت 
من األس��ماك بسبب الطرق الجائرة 
للصيد والمس��تخدمة م��ن البعض 
بش��كل متكرر وغري��ب دون مراعاة 

لقوانين أو أنظمة.

محمد الدخيل

قطاع الصيد مهدد بالتهاوي واالندثار حال عدم معالجة مواطن الخلل

الصيادون عنصر أساسي بمنظومة األمن الغذائي لتوفير األسماك

الدخيل: منح الرخص لمستحقيها دون غيرهم وقانون النوخذة البحريني أهم مطالبنا

 »الريادة الشبابية« تنظم 
 حفل الذكرى العاشرة

للتأسيس سبتمبر المقبل

تحت رعاية وزير التنمية االجتماعية أس��امة العصفور، تستعد 
جمعي��ة الريادة الش��بابية لتنظيم حفل الذكرى العاش��رة على 

تأسيس الجمعية، يوم 3 سبتمبر 2022م.
وبه��ذه المناس��بة قال��ت رئيس مجل��س إدارة الجمعي��ة أميرة 
محم��ود إن الجمعية ومنذ تأسيس��ها ع��ام 2012 حولت العمل 
الشبابي من أفكار ومقترحات إلى عمل وبرامج وأنشطة وشراكات 
واتفاقيات على أرض الواقع ألنها أسست بكفاءات شبابية لخدمة 
الش��باب وألحداث حركة تنموي��ة تبرز طاقات وقدرات الش��باب 
البحريني الكامنة، وترتقي بمهاراتهم وثقافتهم بما يتناس��ب 
مع متغيرات العالم المتسارعة من خالل نشر وتطبيق المعرفة، 
وأش��ارت إلى أن الجمعية تس��عى من خالل أنش��طتها إلى إبراز 
الشباب البحريني أصحاب المواهب والطاقات اإلبداعية والعمل 
عل��ى تنمية الكف��اءات البحرينية الش��بابية ومس��اعدتهم على 

تحقيق طموحاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح��ت أن جمعي��ة الريادة الش��بابية وضع��ت مجموعة من 
القيم والمبادئ التي تس��عى لتحقيقه��ا والمبنية على المبادرة 
والتعاون والمس��ؤولية والتمي��ز وااللتزام، بهدف نش��ر الوعي 
بقضاي��ا الش��باب والعمل التطوع��ي في المملكة بكل الس��بل 
والوس��ائل الممكن��ة ضمن قواني��ن مملكة البحري��ن وتدريب 
وبناء قدرات كفاءات شبابية في المجاالت المجتمعية المختلفة 
واس��تثمار أوقات الفراغ لدى الش��باب فيما ينم��ي معلوماتهم 
ومهاراته��م وصقلها وتنمي��ة روح التع��اون والمواطنة والقيم 
واألخالق السامية لدى الشباب في المجتمع البحريني، باإلضافة 
إل��ى تمكي��ن الش��باب البحريني من ممارس��ة دوره��م الريادي 

بالمجتمع في سبيل تحقيق العدالة االجتماعية.
وأضاف��ت بأن الجمعية اس��تطاعت أن تصمم وتنفذ أكثر من ٦ 
برامج تدريبية نوعية تعتبر أداة من أدوات الجمعية في تحقيق 
وتطبيق أهدافها واس��تقطبت من خاللها خبرات تدريبية كبيرة 
محليًا وعربيًا ودوليًا شاركت في تقديم هذه البرامج مثل البرنامج 
القي��ادي الش��اب البرلماني وبرنام��ج الوعي المالي الش��خصي 
دين��اري وبرنامج ريادة األعمال فرصة وبرنامج التطوع س��عادة 
الروح وبرنامج الحياة األس��رية أنس��تا زواج وبرنامج التدريب ما 

قبل العمل طموح وبرنامج بناء قدرات أعضاء الجمعية أجيال.
وأك��دت ب��أن الجمعية ستس��تمر في مس��يرة العط��اء واإلنجاز 
التي بدأتها منذ تأسيس��ها من خالل توس��يع قاعدة التش��بيك 
والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات وتنفيذ برامج نوعية 

جديدة لتحقيق رسالتها وتعزيز دور الشباب في المجتمع.
من جانبه، قال رئيس لجنة اإلعالم والعالقات العامة بالجمعية 
محم��د البوعيني��ن، إن الجمعية نظمت أكثر م��ن 245 فعالية، 
ودربت ما يزيد عن 5000 ش��اب وش��ابة، وحقق��ت أكثر من 55 

شراكة مع وزارات ومؤسسات وشركات وجمعيات محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الجمعية عملت على المس��اهمة ف��ي تحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة كاله��دف الراب��ع: ضمان التعلي��م الجيد 
الش��امل والعادل وتش��جيع فرص التعلم م��دى الحياة للجميع« 
م��ن خالل تنفيذها لبرامج مثل ديناري وطموح وفرصة، والهدف 
السادس عشر: تمتع الناس عمومًا والشباب على وجه الخصوص 
بالس��الم والعدل وحري��ة االنضمام إلى مؤسس��ات قوية« من 

خالل تنفيذها لبرنامج الشاب البرلماني.

محمد البوعينين أميرة محمود

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/07/watan-20220807.pdf?1659851110
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/1019606
https://alwatannews.net/article/1019579
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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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 تفقدت المآتم لمناقشة استعدادات موسم عاشوراء.. أمانة العاصمة: 

تفعيل دور األهالي لتجنب المخالفات البلدية 

ق��ام مدي��ر عام أمان��ة العاصمة محمد الس��هلي 
بمعية عضو المجلس النيابي أحمد السلوم بزيارة 
إل��ى عدد من المآت��م في مناطق الزنج والس��قية 
والماح��وز من منطل��ق الش��راكة المجتمعية مع 
مؤسسات وجهات النفع العام إلبراز قيم التسامح 
الدين��ي والتعاي��ش اإلنس��اني الت��ي تتمتع بها 
مملك��ة البحري��ن في موس��م عاش��وراء وذلك في 
تعزيز الوعي والثقاف��ة البيئية بما يحقق التوافق 

مع القضايا التي تطرحها األمانة.
وذك��ر أن أمان��ة العاصم��ة تس��عى م��ن خ��ال 
المناس��بات الديني��ة إل��ى تفعي��ل دور األهال��ي 
فيم��ا يتعلق بتجنب المخالف��ات البلدية وتطبيق 

مفاهيم فرز المخلفات وإعادة تدويرها وإشراكهم 
الت��ي  والتثقيفي��ة  التوعوي��ة  المب��ادرات  ف��ي 
تنفذه��ا األمانة، مش��يرًا إلى أنه س��يتم إش��راك 
المآت��م ومؤسس��ات النف��ع العام ف��ي المبادرات 
الزراعي��ة التي تقوم به��ا أمان��ة العاصمة وفتح 
أفق التعاون لزيادة المس��احات الزراعية واتس��اع 
الرقعة الخضراء عن طريق زراعة المس��احات حول 
المباني والجمعيات في القرى وتعريفهم باألنواع 
المائم��ة للطقس واقت��راح حلول ال��ري تحقيقًا 
أله��داف التنمية المس��تدامة. وذكر ب��أن برنامج 
أمان��ة العاصمة الذي يحمل ش��عار )ب��ادر صحح( 
ويستهدف تصحيح السلوك الخاطئ في التعامل مع 

المخالفات البلدية والمخلفات اليومية سيش��تمل 
عل��ى مجموع��ة من الحم��ات والبرام��ج تتضمن 
المفتوح��ة  والنقاش��ات  التوعوي��ة  المحاض��رات 
ح��ول مختلف الخدمات البلدي��ة ومخالفتها والتي 
ستقدم في المركز التوعوي في المنامة إلى جانب 
الحملة اإللكترونية التي ستشجع على تقليل حجم 
المخلفات المنزلية والمساهمة في تقليص حجم 
الباس��تيك المس��تخدم والتغيي��ر إلى اس��تخدام 
المواد األخ��رى الصديقة للبيئ��ة والتي باإلمكان 
إعادة استخدامها باإلضافة إلى التعرف على طرق 

ومواقع فرز المخلفات وجدوى عملية تدويرها.
وتق��وم أمان��ة العاصمة وش��ركة النظافة بتقديم 

خدم��ات النظافة اليومية في موس��م عاش��وراء من 
خال مجموعة من اآلليات والمعدات لكنس الشوارع 
وعدد م��ن الس��يارات الكنس اآلل��ي الصغيرة التي 
تس��تطيع الدخ��ول لألزقة الضيقة، كم��ا تم توفير 
مكان��س يدوية محمولة مخصص��ة لكنس الطرق، 
وآلي��ات صغي��رة إلزالة الغب��ار واألترب��ة من حواف 
الطرق، فضًا عن شاحنات نقل المخلفات الصغيرة 
والكبيرة )الكابسات( لنقل المخلفات تم تخصيصها 
لتغطي��ة مخلفات المآتم وخط��وط مواكب العزاء، 
وصهاري��ج المياه وف��رق الطوارئ للتدخل الس��ريع، 
كما ت��م توفير عم��ال النظافة لتغطي��ة الخدمات 

طوال )24( ساعة.

»حملة الحسين« للتبرع بالدم تنطلق اليوم
تنطلق اليوم النسخة الرابعة والعشرون 
من حمل��ة اإلمام الحس��ين للتبرع بالدم 
تح��ت ش��عار »الحس��ين نهج الس��ماء« 
الخيري��ة  النعي��م  جمعي��ة  بتنظي��م 
وبالتنس��يق مع وزارة الصحة ممثلة ببنك 
ال��دم المركزي م��ع االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة المق��رة من الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي ل فيروس كورونا )كوفيد  

19( وذلك في مركز شباب النعيم.
وتس��تمر الحملة على م��دى يومي األحد 
وتقتص��ر  أغس��طس(  و8   7( واألثني��ن 
الحملة للع��ام الثالث عل��ى التوالي على 
الرجال، وحجز المواعيد عن طريق الموقع 
اإللكترون��ي للحملة، والذي ش��هد خال 
س��ويعات من اإلعان عن فتح المواعيد 
نفاد جميع المواعيد اإللكترونية للحملة، 

وهو مؤش��ر يعكس روح الب��ذل والعطاء 
المتأصلة في المتبرعين الذين يحرصون 

سنوًيا على المشاركة في هذه الحملة.
ووضع��ت الحمل��ة ش��روط عام��ة يجب 

توافرها في المتبرع وهي كالتالي:
1- الئق صحيًا

2- أن يلتزم بلبس كمام الوجه
3- أن ال يك��ون قد أصيب بمرض كورونا 

خال 3 أشهر الماضية
4- أن ال يك��ون مخالط��ًا لمصاب بمرض 
كورون��ا أو عليه حجر صحي خال 30 يومًا 

من التبرع.
وجدي��ر بالذكر أن حملة اإلمام الحس��ين 
للتب��رع بال��دم تأسس��ت ف��ي 9 مح��رم 
1421ه��� المواف��ق 15 إبري��ل 2000م، 
بتضاف��ر جهود أهال��ي منطق��ة النعيم 

وبتنظيم جمعية النعيم الخيرية )صندوق 
النعيم الخيري س��ابقًا( ووزارة الصحة من 
أجل دع��م مخزون بن��ك ال��دم المركزي، 
متخ��ذة م��ن نهض��ة اإلم��ام الحس��ين  
نبراس��ًا مضيئًا في دروس البذل والعطاء 
اإلنس��اني، وقد رفدت الحمل��ة بنك الدم 
المركزي حتى عامها الثالث والعشرين ب� 

14966 كيس دم.

تقتصر على الرجال وحجز المواعيد عبر الموقع اإللكتروني 

مستقلون يعلنون نية الترشح بعد »عاشوراء«
أيمن شكل «

م��ن المتوقع أن تش��هد الفترة القادم��ة ظهور عدد كبير م��ن العازمين 
على الترش��ح لانتخاب��ات النيابية والبلدية، حيث علم��ت الوطن أن عددًا 
من المواطنين العازمين على الترش��ح، قد فضلوا اإلعان عن نيتهم بعد 
االنتهاء من موسم عاش��وراء، وتتركز النسبة األكبر من هؤالء المرشحين 

في المحافظة الشمالية والعاصمة.
وأوضح��ت إح��دى الس��يدات الت��ي تعت��زم اإلعان ع��ن عزمها الترش��ح 
لانتخابات النيابية في المحافظة الش��مالية، - رفضت ذكر اسمها – أنها 
تنتظر االنتهاء من موسم عاشوراء، لكي تعلن عن الترشح، الفتة إلى أنها 
اتخذت القرار حتى ال يؤثر ظهورها في المآتم على حظوظها في األصوات، 
وقالت: لو كنت قد أعلنت عن رغبتي في الترشح قبل عاشوراء، وظهرت في 

المأتم فقد يحس��ب ذلك على أنه دعاية انتخابي��ة، ولذلك آثرت االنتظار 
حت��ى ينتهي الع��زاء. من جانب آخر أوضح مدير حمل��ة أحد العازمين على 
الترش��ح في المحافظة الشمالية أنه نصح المرشح بالتريث وعدم اإلعان 
خال الفترة الحالية، وبالتزامن مع عاشوراء، حتى ال يعود القرار سلبًا على 
أصوات الناخبين، والذين س��يعتبرون زيارته للمآتم ضمن سياق الدعاية 

االنتخابية وهو ما سيضعه في موقف حرج.

 »تعايش«: الملك رسخ روح 
المحبة والتسامح بين أبناء الوطن

أش��اد رئي��س جمعي��ة البحري��ن للتس��امح 
وتعايش األديان »تعايش«، يوسف بوزبون، 
بالمش��اعر اإلنس��انية النبيلة لحضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل الباد المعظم، وصاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء، في الرعاية واالهتمام 
أن تقام الشعائر الدينية وموسم عاشوراء بما 
يتوافق مع المناس��بة وأهميتها في ترس��يخ 

روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.
كم��ا ثم��ن بوزب��ون ما ج��اء في كلم��ة وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، خال االجتماع م��ع رئيس مجلس 
األوق��اف الجعفري��ة وأعضاء هيئ��ة المواكب 
الحس��ينية ورؤس��اء المآتم، مش��يدًا بما دأب 
علي��ه الوزي��ر ف��ي التواص��ل المس��تمر م��ع 
الفعالي��ات المجتمعية في كل المناس��بات، 
وقال إن جهود الجهات الرس��مية على رأسها 

وزارة الداخلي��ة بإداراته��ا المختلف��ة، ووزارة 
الصحة وإدارة األوق��اف الجعفرية تؤكد على 
ال��روح الوطني��ة الت��ي يتحلى به��ا المواطن 

البحريني.
وأوض��ح أن حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك 
المعظ��م، ق��د دأب بمآث��ره اإلنس��انية على 
التعبي��ر ع��ن محبت��ه ألبن��اء ش��عبه في كل 
ف��إن ح��رص  الص��ور  المناس��بات، وبش��تى 
جالته ف��ي تهيئة الظ��روف واألجواء وتوفير 
المعينات وتوزيع العادة الس��نوية عن طريق 
إدارت��ي األوق��اف الس��نية والجعفري��ة عل��ى 
الجمعي��ات الخيري��ة والمآتم الحس��ينية، في 
كل ع��ام وتوجيه��ات جالته الس��ديدة على 
إقامة الش��عائر ومشاركة المواطنين الشعور 
بهذه المناس��بة يؤكد ما لجالت��ه من رؤية 
ثاقبة وفكر متقدم هو الذي ارتقى بمملكتنا 
العزي��زة ووضعه��ا على مص��اف دول العالم 

المتقدمة.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

من فعاليات مهرجان األطاولة التراثي المقام بسوق األطاولة في السعودية »واس«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تصــدر البحريــن المركــز األول عالميــًا فــي التعافــي من 
»كورونا« بحســب مؤشــر »نيــكاي« يعكس قــوة النظام 

الصحي في المملكة.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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النسخة التايوانية لزيلينسكي

»وزارة الخارجي��ة التايواني��ة تدع��و المجتم��ع الدول��ي إلدان��ة التهديد 
العس��كري الصيني لتايوان« أين س��معت هذه العب��ارة من قبل بل ومن 

وقت قريب؟ 
أها تذكرت قبل يوم دعا الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي المجتمع 

الدولي لمساعدة بالده والضغط على روسيا عبر العقوبات!! 
النس��خة التايوانية استقبلت نانسي بلوس��ي بأجواء احتفالية وهي التي 
وضعت العالم كله على ش��فير حرب عالمية بقبولها اس��تقبال مسؤولة 
أمريكي��ة، والنس��خة األوكراني��ة مش��غولة بجلس��ة تصوير لزيلينس��كي 

ولزوجته وإجراء مقابالت تلفزيونية معها كوجه مسّوق له. 
الماكين��ة اإلعالمي��ة األمريكي��ة ومعه��ا البريطاني��ة تتوّل��ى تس��ويق 
بطوالتهم��ا الزائف��ة بامتي��از، على أنهم��ا نموذج ديمقراطي متس��امح 
مؤمن بالقيم الغربية بمجملها، وال نس��تبعد أن نرى الحكومة التايوانية 

تصّور مع الشواذ مثلما فعل زيلينسكي من قبل، فالمخرج واحد. 
االثنتان »أوكرانيا وتايوان« استفزتا دولتين كانتا قد حذرتهما ودعتهما 
لعدم االس��تجابة لتحري��ض الواليات المتحدة األمريكية غير المس��ؤول، 
إنم��ا أصرتا عل��ى أداء المهمة المطلوبة، وبع��د أن أدت هاتان الدولتان 
مهمة االستفزاز وجاءهما الرد من روسيا والصين، توجه االثنان للمجتمع 
الدولي طلبًا للمساعدة، وتحميل المجتمع الدولي برمته نتيجة تهورهما، 
وإدخال المجتمع الدولي في صراعات لم يخترها وال له ناقة أو بعير فيها، 
نح��ن باختصار أمام النس��خة التايواني��ة ألوكرانيا ب��ذات المهام وبذات 

العالمة التسويقية »الديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية«. 
الغري��ب أن��ه كان أمام تايوان فرص��ة لتعّلم الدرس، الس��تباق األحداث، 
لتوقع��ات الس��يناريوهات، لعدم الوقوع في الفخ، لكنها س��ارت على ذات 
ال��درب وأصّرت على دخول اللعبة رغم أنها تعرف النتائج مس��بقًا، واليوم 
يبدأ الس��يناريو األوكراني بنس��خته التايوانية في دعوة المجتمع الدولي 
إلنق��اذه وإجباره عل��ى مواجهة الصي��ن مثلما ُأجبر على مواجهة روس��يا 
وسن عقوبات عليها، الفارق هذه المرة أن الصين قررت أن ترّد بالتوقيت 

وبالموعد الذي ستختاره ألنها تعّلمت الدرس الروسي. 
فالتوقي��ت كان أمريكي��ًا بامتياز في كلتا الحالتين كان مدروس��ًا للمهام 
األوكراني��ة والمه��ام التايواني��ة، الموع��د اختارت��ه الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، فزيارة نانسي لتايوان في يوم احتفال الصين بالجيش الصيني 
وقريب��ًا من موع��د االنتخاب��ات الصينية ورغبة تش��ي جين بين��غ بإعادة 
ترش��يحه للوالية الثالثة، أي أنه توقيت مناس��ب جدًا لالستفزاز ويصعب 

التحكم فيه بضبط النفس! 
م��ا تقوم ب��ه الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة هو لعب بمصائ��ر المجتمع 
الدول��ي برمته، خدم��ة لمصال��ح مجموع��ات أمريكية يس��ارية ليبرالية 
مرتبطة بمجموعات تجارية ال خدمة لمصالح الشعب األمريكي، فالشعب 
األمريكي يدفع ثمن اس��تفزاز روس��يا معنا مثلما ندفعه نحن، مجموعات 
تعتقد أنه البد من إجبار العالم على الخضوع لسيطرة النظام ذي القطب 
الواحد، وإنها من أجل ذلك البد أن تس��تعدي العالم كله ضد منافسيها، 
إنه��ا تخدم مجموعات تس��تفيد م��ن الصراعات والحروب ببيع س��الحها، 
باحتكار أس��واق اس��تهالكية، وبإشغال المنافسين واس��تنزافهم، وكانت 
قد أعدت لمش��روع يهدف لحرب خليجية ثالثة بين ضفتي الخليج ولكنها 
فشلت في إقناعهم في قمة جدة التي رفضت مقترح الناتو »األمريكي« ال 

الناتو »العربي« كما رّوجوه، وفشلت في استدراج الصين. 
إنن��ا هن��ا ال ندافع عن روس��يا وال ع��ن الصين، إنم��ا نوضح م��ا يدور في 
الكواليس خلف العرض المس��رحي للدعاية األمريكية الذي عنوانه »دعم 

الديمقراطية«. 
فبالرغ��م م��ن أن الديمقراطية ُتغتال في إيران يومي��ًا ألف مرة ومع ذلك 
تس��تميت اإلدارة األمريكية بدعوتها لها كي تستجيب وتعود للتفاوض 
معه��ا على اتفاق ميت، ومن أجل هذا الهدف ال ترى في اإلعالم األمريكي 
ص��دى إلعدام 531 إيرانيًا في الع��ام الماضي، وال تجد صدى ألحكام فقء 
العي��ن ومثلها التي صدرت بحق رجل وامرأتين وس��ُينفذ الحكم في األيام 
القادمة في طهران، بل يس��ّوق اإلع��الم األمريكي الحتف��االت »النوروز« 
المبهجة وتلميع الوجه التسامحي لنظام الماللي اإليراني، فمصلحة تلك 
المجموعات تقتضي فتح السوق اإليراني وإشغال الدول النفطية بعضها 

ببعض وإبقاءها تحت نفوذ األمريكي.

 »الصحة الخليجي«: 
مكان الصداع ال يدل على مرض معين

أوض��ح مجل��س الصحة ل��دول مجلس التع��اون الخليجي عبر حس��اباته الرس��مية في وس��ائل التواصل 
االجتماعي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن مكان الصداع في الرأس وأنه دليل على مرض ما.

وكش��ف المجلس، أن رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إال أن مكان الصداع في الحقيقة ال يدل على مرض 
معين، ومثل على هذه الشائعة ما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة األمامية من الرأس 

بأنه هذا يدل على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم.
وأك��د أنه ال يمكن الجزم وتش��خيص األمراض العضوية من مكان الص��داع فقط دون عالمات وأعراض 
أخ��رى، ونصح بأن من المهم استش��ارة الطبيب وإج��راء الفحوصات إذا كان الش��خص يعاني من صداع 

شديد حتى بعد تناول المسكنات وذلك لمعرفة التشخيص الدقيق.

دعوى قضائية ضد تسال لتقديم 
معلومات مضللة عن القيادة الذاتية

رفع��ت إدارة المركب��ات اآللية ف��ي كاليفورنيا دعوى أم��ام إحدى محاكم 
الوالي��ة اإلدارية ضد ش��ركة »تس��ال«، متهم��ة إياها بتوفي��ر معلومات 

مضللة للمستهلكين بشأن تقنيات القيادة الذاتية لمركباتها.
وذكرت اإلدارة في الدعوى المقدمة في 28 يوليو أن الش��ركة »أصدرت أو 
نش��رت بيانات كاذبة أو مضللة ال تس��تند إلى الوقائع«، بحسب ما نقلته 

صحيفة »لوس أنجليس تايمز«.
وأش��ارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى 
أن س��يارات »تس��ال« لم تعمل س��ابقًا و»ال تعمل حالي��ًا كمركبات ذاتية 

القيادة«.
وتقول إدارة المركبات اآللية إن »تسال« تستخدم أسلوبًا دعائيًا ُيظهر أن 

أنظمة أداء السيارات جيدة أكثر مما هي عليه في الواقع.
وقد يكون لفوزها في الدعوى ضد الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية 
عواق��ب وخيمة، فمن المحتمل أن ُتس��حب من »تس��ال« التراخيص التي 
تتيح لها تصنيع سياراتها أو بيعها في كاليفورنيا، على ما أوضحت »لوس 

أنجليس تايمز«.
وأشارت الصحيفة إلى أن اإلجراءات المزمع اتخاذها تطال دقة المعلومات 

التي ينبغي على الشركة توفيرها للزبائن.

 جزائري يثير جداًل بزواجه
بعد 4 أيام من وفاة زوجته

أث��ارت واقعة زواج رج��ل جزائري مجددا بعد مرور 96 س��اعة 
فق��ط على وفاة زوجته جدال في مواق��ع التواصل االجتماعي، 

حيث انقسمت اآلراء بين مستنكر لتصرفه ومؤيد له.
وحدثت الواقعة في محافظة البليدة بوسط البالد، حيث انتظر 
رجل جزائري مرور 4 أيام عل��ى وفاة زوجته، ليعقد قرانه على 
خليفتها في اليوم الخامس، قائال »انتظرت بما فيه الكفاية«.
وأثار ذلك تفاع��ال كبيرا، وانهمرت التعليقات باآلالف لتتحول 
في النهاية إلى حرب بين الجنس��ين، رغم أن هناك من اإلناث 

من أعطاه الحق في ذلك.
واعتبر بعض النش��طاء، خصوص��ا من النس��اء، أن ما قام به 
ال��زوج »أكد بأن الوفاء س��مة خاصة بالم��رأة« وأن »الرجل ال 
يؤتم��ن«، و»ال يمكنه أن يعيش بدون ام��رأة«، وأن »ال محل 

للوفاء من إعرابه«.

 شركات الطيران األمريكية 
تلغي 1500 رحلة جوية وتأجل 7000

ألغت ش��ركات الطيران األمريكية ق��رب 1500 رحلة جوية الجمعة، 
م��ن القادم��ة أو المغ��ادرة للمط��ارات األمريكية في ظل اس��تمرار 
معاناة ش��ركات الطيران من مش��كالت في مواعي��د المغادرة خالل 

فصل الصيف الحالي.
وحس��ب موقع ش��ركة »فاليت آوير« األمريكي لتتبع بيانات الرحالت 
الجوي��ة، فإضاف��ة إلى إلغ��اء 1482 رحلة، تأجل��ت 7000 رحلة يوم 

الجمعة، من القادمة أو المغادرة للواليات المتحدة.
وضمن ش��ركات الخطوط الجوية األمريكي��ة المختلفة، جاءت أكثر 
اإللغاءات من جانب ش��ركة »أمري��كان إيرالينز« بواق��ع 263 رحلة، 

تليها شركة »ساوث ويست« ب� 193 رحلة.
وتواجه ش��ركات الطيران مش��كالت خالل فصل الصيف الجاري أدت 
إل��ى إحباط عمالئها، في ظل زيادة اإلقبال على الس��فر بعد تخفيف 
قيود جائحة كورونا. واقترح نواب ديمقراطيون بالكونجرس مشروع 
قانون بش��أن تعويض الركاب، حيث تكون بعض التذاكر غير قابلة 
للتعويض في حالة إلغاء الرحلة التي تكون محجوزة قبل شهور من 
موعدها. وتش��ير المصادر إلى أن من أس��باب اإللغاءات والتأجيالت 
س��وء األحوال الجوية، ونق��ص أطقم الطائرات؛ بس��بب اإلجازات أو 

المطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة رواتبهم.

 أسد يجول في شوارع 
الموصل العراقية

تداولت مواقع التواصل االجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر 
من خالله أسد يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول 

المارة واكتظاظ السيارات.
وبدا الفيديو أنه التقط بواسطة أحد األشخاص الذي كان يستقل 

سيارة ويتابع باستغراب األسد وهو على مقربة منه.
وأبدى صاحب التس��جيل الدهش��ة واالمتعاض من ترك حيوانات 
مفترس��ة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البش��ر مما يعرض 

حياتهم للخطر.
وكان األسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في المقطع وهو 

يالحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه بالضرب.
وتفاعل ناش��طون في مواقع »السوش��يال ميديا«، بردود غاضبة 
وأخرى ساخرة. ووصف بعض المدونين ترك األسد يجوب مناطق 
مأهول��ة بالس��كان عل��ى أنة »اس��تهتار« ب��األرواح واس��تخفاف 

بالعقاب الذي قد يطال مربي تلك الحيوانات »الفتاكة«.
وفي تعليق آخر، قال أحد المتفاعلين مع الفيديو إن »ذلك تعذيب 
لألسد بزجه ببيئة غريبة عنه والذي من المفترض أن يكون داخل 

حديقة حيوانات أو في محميات تضم صنوفا مماثلة«.
فيم��ا اس��تعار أحد المدوني��ن عبارة ش��هيرة للفن��ان الكوميدي 

المصري عادل أمام: »أنا بخاف من كلب يطلعلي أسد«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/07/watan-20220807.pdf?1659851110
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/1019581
https://alwatannews.net/article/1019593


العدد:  5045
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
هيئـــة  رئيـــس  النعيمـــي،  ماجـــد 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار  الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة؛ بمناسبة تعيينه في منصبه، 
حيـــث رّحـــب بـــه الوزيـــر، متمنيًا له 
التوفيـــق فـــي مهـــام عملـــه الحالي، 

كمـــا تم خالل اللقـــاء بحث مجاالت 
التعاون بين الوزارة والهيئة.

وقـــد قـــام الوزيـــر بتســـليم رئيـــس 
واآلثـــار  للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة 
درعًا تذكاريًا يمثل مدرســـة الهداية 
نظاميـــة  مدرســـة  أول  الخليفيـــة 

حكومية في مملكة البحرين.

بحث التعاون بين “التربية” و“الثقافة”
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عام دراسي عن ُقرب !!
أخيًرا وبعد طول انتظار، بعد غلق اقتصادي، وتباعد اجتماعي، وتعليم 
عــن ُبعــد، تعــود الميــاه لمجاريها، والتقــارب االجتماعي لمســتقره اآلمن، 
والدراســة األولية أو الجامعية إلى ســابق عهدها، كل شــيء اعتباًرا من 
العام الدراســي القادم 2023-2022 عن ُقرب، بعد ثالث ســنوات عجاف 

على مستوى التقارب، “سمان” على مستوى االستفادة من التجربة.
لقــد تعلمنــا الكثيــر مــن جائحة كورونــا، تعلمنا التقــارب بحــذر، والتباعد 
عــن قــرب، تعلمنــا أن التقنية هي الســبيل، وأن البرامــج اإللكترونية هي 
المســافة الميتــة بيــن األشــياء، لــم يعــد أحــد بعيــًدا عن أحــد، فتقنيــة الـ 
“تيمــز” التــي عملت بها الجامعة األهلية مثاًل لتصنع بها تواصاًل أكاديمًيا 
جديًدا قد نجحت نجاًحا باهًرا، وتمكن طلبتنا وأســاتذتنا وإداريينا من 
التواصــل عن طريقها وكأن شــيًئا لم يكــن، وكأن ال جائحة وال تباعد وال 

يحزنون.
وها نحن اليوم وقد عدنا إلى المربع األول للتقارب، ندخل العام الدراسي 
الجديــد وفــي أيدينا كل ما تعلمناه مــن الجائحة، حذر وهو واجب دون 
شك، احتراز وهي منظومة متكاملة تم عن طريقها استخدام الكمامات، 
والمطهــرات، ثــم ذلــك االنتبــاه العفي من الــدروس المســتفادة ومحاكاة 
برامجها، واستخدام أدواتها، كل ذلك يضع الجامعة األهلية التي تمكنت 
خــالل التباعــد من حصد العديد من األلقاب العلمية اإلقليمية والعالمية، 
فــي مقدمــة الجامعــات التــي تنفتــح بعناية، وتتقــارب بحــذر، فالتجربة 
القاســية علمتنــا أن صحتنــا بالدنيــا، وأن المحافظــة علــى أبنائنــا الطلبة 
تأتي من أهم أولوياتنا، هو ذلك الشــيء الذي ال ُيباع وال ُيشــترى “حين 
ُتفقأ عيناك وتثبت مكانهما جوهرتين، هل ترى، هي أشــياء ال ُتشــترى”، 
هكــذا يقــول الشــاعر، وهكــذا نتعلم مــن التجــارب، وهكذا نفــي بالوعود 

دون تردد أو تلكؤ ورمي كرة الثلج المشتعلة في مالعب اآلخرين.
والحــق ُيقــال وهــو مــا ال يخفى على أحد أن النجــاح الكبير الذي حققته 
مملكــة البحريــن من خالل اللجنة التنســيقية برئاســة ولــي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد حفظه هللا ورعاه 
والفريــق الوطنــي قــد وضعوا البحريــن في مقدمة الــدول التي كافحت 
الجائحــة ووضعــت لها حًدا في المهد، وأبعــدت مخاطر فيروس كورونا 
اللعيــن بقــدر اإلمــكان حتــى نأت بالبــالد والعبــاد عن معــدالت اإلصابات 
ونســبة الوفيات وتقليل فترات العزل قدر اإلمكان والتباعد االجتماعي 
والغلق االقتصادي الذي عالجته بحكمة الكبار وروية وبصيرة الحكماء، 
ومســئولية القادة الذين يســهرون الليل ويواصلون النهار، وال يملون وال 

يكلون من مواجهة التحدي أًيا كان مصدره ومهما كانت خطورته.
هــذا كلــه انعكــس علــى أداء المؤسســات البحرينيــة كافــة وعلــى ثقــة 
المجتمــع الدولــي فيهــا، وهو ما أكدته شــهادات منظمة الصحــة العالمية 
والعديد من التقارير الدولية، هذا أيًضا انعكس على أداء الجامعات في 
البحريــن، فتمكنــت مــن خــالل التقنيات والبنية األساســية التــي وفرتها 
الدولــة مــن مواصلــة الدراســة بــكل كفــاءة واقتــدار رغم مــا تعرضت له 

جامعات أخرى في بالد أخرى من عراقيل.
أمــا فيمــا يتعلق بجامعتنا األهلية والتي رحبت أيما ترحيب بقرار عودة 
الدراسة حضورًيا، نقول نحن مستعدون للتدريس فوًرا عن ُقرب بأعلى 
مــا نمتلكــه من إمكانات، وأهم ما هــو تحت أيدينا من تجارب ومهارات، 
الــدرس كان قاســًيا وطويــاًل، صحيــح، والتحــورات اللعينــة للفيــروس 
الرهيــب أيًضــا قاســية ومتكــررة وال يعــرف مداهــا إال هللا، هــذا أيًضــا 
صحيــح، “لكــن هللا عرفوه بالعقل”، والعقل يقودنا دائًما للتفكير الســليم، 
للتعلم من التجارب واالستفادة منها، بل ولتحويل اآلالم إلى انتصارات، 

واآلمال إلى حقائق واقعة على األرض.
إن المجتمعــات ُتبنــى على العديد من األهداف، وبالعديد من المقومات، 
ويأتي اإلنسان كأرقى المخلوقات في الكون والذي كرمه هللا في كتابه 
العزيــز ليعمــر هــذه األرض، ليغــرس فيهــا مــن الفســائل مــا يقيــم الحياة 
علــى األرض، ومــا يوفــر الرخــاء واالزدهــار لــكل مــن يعيش عليهــا، على 
هــذه القاعــدة نفكــر فــي الجامعــة األهليــة، ونعمــل، ونخطــط، ونخطــو 
نحو المســتقبل بخطى متســارعة واثقة، نحن على قدر المســئولية وكل 
مــن ينتمــي لمجموعــة الجامعــة األهليــة ولفريقهــا األكاديمــي واإلداري 

المحترف يعرف ما له وما عليه.
عام دراسي جديد .. عن ُقرب، رغم أن الجائحة لم تودعنا حتى اللحظة، 
نعــم .. لكننــا علــى أعلــى درجــة مــن الجاهزيــة واالســتعداد لمواجهة أي 
طــارئ، للتعامــل معه بكل كفــاءة ودراية واحترافيــة، فلدينا من الموارد 
البشــرية مــن تمــرس على االحتراز، ومــن المقومات العلميــة المهارية ما 

يثلج الصدر، ويوفر األمان واالطمئنان.
لقــد نجحنــا عــن ُبعــد، بعــد أن كان النجــاح علــى المحــك، وســوف ننجح 
فــي العــودة إلى التقارب عن قريب، وســوف ننجح بعون هللا، وبقدراتنا 
وإيماننــا بــأن الطالــب هــو مســتقبلنا الــذي يجــب أن نرعاه، وأن األســتاذ 
إدارة  فــي  نمتلــك  ال  الــذي  واإلنســان  والمعلــم  المربــي  هــو  واإلدراي 

المنظومة سواه.

د. عبد اهلل الحواج

الملك المعظم يهنئ 
رئيس ساحل العاج

بعـــث عاهل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهورية ســـاحل العاج الحســـن 
لبـــالده،  ذكـــرى االســـتقالل  بمناســـبة  واتـــارا، 

وأعـــرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
العـــاج  لرئيـــس جمهوريـــة ســـاحل  وتمنياتـــه 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة  موفـــور 

الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

البحرين األولى عالميا في التعافي من “كورونا”
حسب تصنيف مؤشر “نيكاي” الياباني

اليابانـــي  “نيـــكاي”  مؤشـــر  صنـــف 
للتعافـــي من فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( مملكـــة البحريـــن األولـــى عالميـــا 
بـ 78 نقطة عن تبوء مســـتوى مؤشـــر 

التعافي من الفيروس.
لمملكـــة  المتقّدمـــة  المرتبـــة  وتأتـــي 
البحريـــن من بيـــن 122 دولة يشـــملها 
إدارة  حيـــث  مـــن  المؤشـــر  تقييـــم 
العدوى وإطـــالق التطعيمات والتنقل 
بلـــدا  المؤشـــر  االجتماعـــي، ويصنـــف 
أو منطقـــة مـــا بتصنيـــف “أقـــرب إلـــى 
التعافـــي” مع انخفاض أعداد الحاالت 
القائمـــة، وتحقيـــق معـــدالت تطعيـــم 
تباعـــد  إجـــراءات  واتبـــاع  أفضـــل، 

اجتماعي أقل صرامة.
ولفـــت التصنيـــف إلـــى أن مـــا حققتـــه 
البحريـــن فـــي هذا المؤشـــر يجعل من 
المنامـــة نموذجـــا ملهمـــا فـــي االنتقال 
مـــن مرحلـــة التصـــدي للفيـــروس إلى 
التعافـــي عالمًيـــا، بفضـــل مـــا اتخذتـــه 
إجـــراءات  مـــن  البحريـــن  حكومـــة 
وتدابيـــر اســـتباقية حيـــث تعـــد مـــن 
أوائل دول العالم في هذا الشأن، وقد 
حققت الحكومـــة البحرينية إنجازات 
متميزة فـــي مجال التصدي للجائحة، 

ويأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع به 
متيـــن،  صحـــي  نظـــام  مـــن  المملكـــة 
وكفـــاءة النظام الصحي فـــي التعامل 

مع أي ظرف صحي طارئ.
وأشـــار التقريـــر إلى أن خطـــط مملكة 
البحرين للتعامـــل مع فيروس كورونا 
تســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح والذي 
أثمـــر عـــن انخفـــاض معـــدل الحـــاالت 
تلقـــي  معـــدالت  وتضاعـــف  القائمـــة 
لفيـــروس كورونـــا  المضـــاد  التطعيـــم 
“كوفيـــد 19” مع زيـــادة وتيرة االلتزام 
قبـــل  مـــن  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الجميـــع بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة 
الســـامية مـــن عاهـــل البـــالد المعظـــم 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيث اســـتطاع 
فريـــق البحرين أن يثبـــت خالل فترة 
جائحـــة كورونـــا القدرة علـــى التعامل 
مع مختلف التحديـــات ألجل الحفاظ 
مـــن  الجميـــع  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
مواطنيـــن ومقيميـــن كأولوية قصوى 

لمن يعيش في مملكة البحرين.

“التنمية السياسية” يطلق سفراء الوطن
للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج

للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
السياســـية عـــن فتـــح باب التســـجيل 
للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج 
للمشاركة في برنامج “سفراء الوطن”، 
والذي ســـيبدأ فـــي 14 من أغســـطس 
هـــذه  فـــي  ســـيقدم  حيـــث  الجـــاري، 
النســـخة وألول مـــرة باللغتين العربية 
واإلنجليزيـــة، ويمكن للطلبة الراغبين 
بالمشـــاركة التســـجيل فـــي البرنامـــج 
 ،)bipd.org( مجاًنـــا عبر موقع المعهـــد
والـــذي يأتـــي بالتوافـــق مـــع الخطـــة 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة؛ 

وترسيخ قيم المواطنة “بحريننا”.
المديـــر  أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للمعهد إيمان فيصل جناحي 
رســـالته  لمواصلـــة  المعهـــد؛  ســـعي 
الوطنيـــة في تثقيف وتوعية مختلف 
فئـــات المجتمـــع البحرينـــي، خصوًصا 
فئـــة الشـــباب الراغبين بالدراســـة في 
بالمهـــارات  تزويدهـــم  عبـــر  الخـــارج، 

الالزمـــة؛ ليمثلوا وطنهـــم خير تمثيل، 
وليعكســـوا الصورة األفضـــل للمجتمع 
البحرينـــي، والمتمثـــل فـــي المشـــروع 
صاحـــب  لحضـــرة  الشـــامل  التنمـــوي 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، ملك البالد المعّظم حفظه هللا 

ورعاه.
وأوضحت جناحي أن النسخة الحالية 
من البرنامج ستقدم باللغتين العربية 
فـــي  سيســـاهم  ممـــا  واإلنجليزيـــة، 
إكســـابهم المعلومـــات والمصطلحـــات 
الالزمة وزيادة حصيلتهم اللغوية في 

موضوعات البرنامج.
للمعهـــد  التنفيـــذي  المديـــر  وأشـــارت 
أن البرنامـــج يتكـــون علـــى مجموعـــة 
مـــن الفعاليـــات، والتـــي تتوافـــق مـــع 
الهويـــة  تحصيـــن  بهـــدف  “بحريننـــا”؛ 
الوطنيـــة ومواجهة حمـــالت التضليل 
والتشوية اإلعالمية التي قد تتعرض 
إلـــى جانـــب توعيتهـــم  المملكـــة،  لهـــا 

السياســـية،  المواضيـــع  بمختلـــف 
واإلعالمية، والقانونية واالجتماعية، 
والحقوقيـــة، حيـــث يهـــدف البرنامج 
إلـــى توعيـــة الطلبة بدورهـــم الوطني 
خـــارج البالد، وتعزيـــز أواصر الترابط 
بوطنهـــم، وتحســـين صـــورة البحرين 
مـــن خـــالل طلبة علـــى درايـــة ووعي 
عام، إضافة إلى تجنيبهم من مخاطر 
التغريـــب والنتـــاج الســـلبي الختـــالط 

الثقافات.
وأضافـــت جناحـــي أن البرنامـــج فـــي 
هـــذه النســـخة، والذي ســـيقدمه نخبة 
من األكاديميين والخبراء، ســـيتضمن 
خمســـة محاور رئيســـة، وهي المحور 
 – الحقوقـــي  المحـــور  االجتماعـــي، 
القانونـــي، المحور اإلعالمـــي، المحور 

السياسي، والمحور الدبلوماسي.
وكان المعهد قد حدد شروط االلتحاق 
بالبرنامـــج بـــأن يكـــون المشـــارك مـــن 
الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، 
لحديثـــي  األولويـــة  ســـتكون  حيـــث 
لغـــة  المشـــارك  يختـــار  وأن  التخـــرج، 
اإلنجليزيـــة(،   / )العربيـــة  البرنامـــج 
ومـــلء اســـتمارة التســـجيل الخاصـــة 
موقـــع  علـــى  الموجـــودة  بالبرنامـــج 
المعهـــد االلكترونـــي، علًمـــا بـــأن آخـــر 
موعـــد لقبـــول طلبـــات التســـجيل في 
البرنامج ســـيكون بتاريخ 9 أغسطس 

المقبل.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

إيمان جناحي

حسن عبدالرسول

الدفاع المدني ينقذ ٧ انحشروا بمبنى في القضيبية
إثر إخماد حريق اندلع فيه

تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ٧ أشـــخاص 
منطقـــة  فـــي  ســـكني  بمبنـــى  محشـــورين  كانـــوا 
القضيبيـــة وإخـــالء بقيـــة القاطنيـــن إثـــر انـــدالع 
حريـــق فيـــه، حيث تمت الســـيطرة علـــى الحريق 
وإخمـــاده بعـــد الدفـــع بــــأربع آليـــات و١٧ ضابطـــا 

وفردا.
وفـــور تلقي غرفـــة المراقبة والســـيطرة بـــاإلدارة 
العامـــة للدفـــاع المدنـــي بالغـــًا بالواقعـــة، انتقلت 
فـــرق اإلنقـــاذ واإلطفـــاء على الفـــور إلـــى الموقع، 
حيث تمكنت من إنقاذ قاطني المبنى والســـيطرة 
على الحريق وإخماده، وباشرت بعد ذلك عمليات 
التبريد منعـــا لتجدد الحريق، فيما قام اإلســـعاف 
الوطنـــي بنقـــل أربعـــة مصابيـــن إلى المستشـــفى 

لتلقي العالج.
وأشـــارت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي إلى أن 

التحريات جارية لمعرفة سبب اندالع الحريق.

المنامة - وزارة الداخلية

شـــؤون  أعلنـــت 
الجنســـية والجوازات 
واإلقامـــة عـــن تمديد 
فـــي  العمـــل  ســـاعات 
الخدمـــة  مراكـــز 
بالمجمـــع األمنـــي في 
ومدينـــة  المحـــرق 
عيســـى، اعتبـــارًا مـــن 
يوم األحـــد الموافق 7 

اغسطس 2022، لتصبح ساعات العمل 
مـــن الســـابعة والنصف صباحـــًا وحتى 
الســـابعة مســـاًء، وذلك لخدمـــات إدارة 
التأشيرات واإلقامة وإدارة الجوازات.

وتذّكـــر شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
إلـــى  الكـــرام  المراجعيـــن  واإلقامـــة 

ضرورة حجز موعد مسبق عبر تطبيق 
MAWAEID عند الحاجة لمراجعة أحد 
مراكز الخدمـــة، أما في حال وجود أي 
استفســـار، فيمكـــن التواصل مـــع مركز 
االتصال على هاتـــف رقم 17077077، 
info@npra.gov. أو البريد اإللكتروني

.bh

local@albiladpress.com
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أشاد رئيس جمعية البحرين للتسامح 
وتعايـــش األديـــان “تعايـــش”، يوســـف 
بوزبـــون، بالمشـــاعر اإلنســـانية النبيلة 
لعاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
الرعايـــة  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
واالهتمـــام بـــأن تقام الشـــعائر الدينية 
وموســـم عاشـــوراء بمـــا يتوافـــق مـــع 
المناســـبة وأهميتها في ترســـيخ روح 

المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.
كما ثمن بوزبون ما جاء في كلمة وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 

عبـــدهللا آل خليفـــة، خـــالل االجتماع 
مع رئيـــس مجلس األوقاف الجعفرية 
وأعضـــاء هيئـــة المواكـــب الحســـينية 
ورؤســـاء المآتم، مشيدًا بما دأب عليه 
في التواصل المســـتمر مـــع الفعاليات 
المجتمعية في كل المناســـبات، وقال 
إن جهود الجهات الرسمية على رأسها 
وزارة الداخليـــة بإداراتهـــا المختلفـــة، 
األوقـــاف  وإدارة  الصحـــة  ووزارة 
الجعفريـــة تؤكد الـــروح الوطنية التي 

يتحلى بها المواطن البحريني.
وأوضـــح بوزبون أن صاحـــب الجاللة 
بمآثـــره  دأب  قـــد  المعظـــم،  الملـــك 
اإلنســـانية علـــى التعبيـــر عـــن محبته 

المناســـبات،  كل  فـــي  شـــعبه  ألبنـــاء 
وبشـــتى الصـــور، فإن حـــرص جاللته 
فـــي تهيئة الظروف واألجواء وتوفير 
الســـنوية  العـــادة  وتوزيـــع  المعينـــات 
عن طريـــق إدارتـــي األوقاف الســـنية 
والجعفريـــة على الجمعيـــات الخيرية 
عـــام  كل  فـــي  الحســـينية،  والمآتـــم 
وتوجيهـــات جاللتـــه الســـديدة علـــى 
إقامة الشـــعائر ومشـــاركة المواطنين 
مـــا  يؤكـــد  المناســـبة  بهـــذه  الشـــعور 
لجاللته من رؤيـــة ثاقبة وفكر متقدم 
هـــو الـــذي ارتقـــى بمملكتنـــا العزيـــزة 
العالـــم  ووضعهـــا علـــى مصـــاف دول 

المتقدمة.

المنامة - بنا

المشاعر اإلنسانية النبيلة للملك المعظم رسخت روح المحبة والتسامح
جاللته دأب بمآثره اإلنسانية على التعبير عن محبته ألبناء شعبه بكل المناسبات... رئيس “تعايش”:

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  تمكنـــت 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص )49 
عامـــًا(، قام باالحتيال واالســـتيالء على 
مبالغ ماليـــة ومصوغات ذهبية وأجهزة 
اتصـــال من ســـيدة بحرينيـــة )63 عامًا(، 
حيث بلغت قيمة المســـروقات نحو 40 
ألف دينار. وأوضحت المديرية أنه فور 

تلقي بالغ بالواقعة، باشـــرت على الفور 
عمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عـــن تحديـــد هويـــة المذكـــور والقبـــض 
عليه، إذ تبين أنه من أصحاب السوابق، 
مشـــيرًة إلـــى أنه تـــم اتخـــاذ اإلجراءات 
المقبـــوض  وإحالـــة  الالزمـــة  القانونيـــة 

عليه إلى النيابة العامة.

“الجوازات”: تمديد ساعات العمل بفرعي مدينة عيسى والمحرق

يستولي على مبالغ ومصوغات وهواتف بـ 40 ألف دينار من بحرينية

النعيم - حملة اإلمام الحسين )ع( للتبرع بالدم

تنطلق اليوم النسخة الرابعة والعشرين 
مـــن حملـــة اإلمـــام الحســـين )ع( للتبرع 
نهـــج  “الحســـين  شـــعار  تحـــت  بالـــدم 
النعيـــم  جمعيـــة  بتنظيـــم  الســـماء” 
الخيرية وبالتنســـيق مـــع وزارة الصحة 
ممثلـــة ببنك الـــدم المركزي مـــع االلتزام 
مـــن  المقـــرة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
ل فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( وذلـــك 

في مركز شباب النعيم.
وتســـتمر الحملة على مدى يومي األحد 
 ،)2022 أغســـطس  و8   7( واإلثنيـــن 
واقتصـــرت الحملـــة للعـــام الثالـــث على 
التوالـــي على الرجال، وحجـــز المواعيد 

عن طريق الموقع اإللكتروني للحملة:
www.hussainbloodbank.  /  /:http

  / booking  /org
والذي شهد خالل سويعات من اإلعالن 
عـــن فتح المواعيد نفـــاد جميع الموعيد 
اإللكترونية للحملة، وهو مؤشـــر يعكس 
فـــي  المتأصلـــة  والعطـــاء  البـــذل  روح 
المتبرعين الذين يحرصون سنوًيا على 

المشاركة في هذه الحملة.
وقد وضعت الحملة شروط عامة يجب 

توافرها في المتبرع وهي كالتالي:
1 - أن يكون المتبرع الئقًا صحيًا. 

2 - أن يلتزم بلبس كمام الوجه. 
3 - أال يكـــون قد أصيـــب بمرض كورونا 

خالل 3 أشهر الماضية. 

4 - أال يكـــون مخالطـــًا لمصـــاب بمـــرض 
كورونـــا أو عليه حجـــر صحي خالل 30 

يومًا من التبرع.
)ع(  الحســـين  اإلمـــام  حملـــة  أن  يذكـــر 
للتبـــرع بالدم تأسســـت في التاســـع من 
أبريـــل   15 الموافـــق  1421هــــ  محـــرم 
2000، بتضافـــر جهـــود أهالـــي منطقـــة 
النعيم وبتنظيم جمعية النعيم الخيرية 
)صندوق النعيم الخيري ســـابقًا( ووزارة 
الصحـــة؛ مـــن أجـــل دعـــم مخـــزون بنك 
الـــدم المركزي، متخذة من نهضة اإلمام 
الحســـين )ع( نبراســـًا مضيئًا في دروس 
البـــذل والعطاء اإلنســـاني، وقـــد رفدت 
الحملـــة بنك الدم المركـــزي حتى عامها 
الثالـــث والعشـــرين بــــ 14966 كيس دم، 
وللمزيد من الصور والمعلومات يمكنكم 
موقـــع  علـــى  الحملـــة  حســـاب  متابعـــة 
التواصـــل االجتماعـــي في اإلنســـتغرام: 

.ihbdc@

انطالق حملة اإلمام الحسين للتبرع بالدم 2022

شراكة مجتمعية لتنفيذ المبادرات الزراعية والتوعوية في عاشوراء
في زيارة أمانة العاصمة للمآتم الحسينية

قـــام مديـــر عـــام أمانـــة العاصمـــة محمـــد 
الســـهلي بمعيـــة عضـــو المجلـــس النيابـــي 
أحمد الســـلوم بزيارة إلى عـــدد من المآتم 
فـــي مناطق الزنج والســـقية والماحوز من 
منطلق الشـــراكة المجتمعية مع مؤسسات 
وجهات النفـــع العام؛ إلبراز قيم التســـامح 
الدينـــي والتعايش اإلنســـاني التـــي تتمتع 
بها مملكة البحرين في موســـم عاشـــوراء 
وذلك فـــي تعزيز الوعـــي والثقافة البيئية 
بمـــا يحقـــق التوافـــق مـــع القضايـــا التـــي 

تطرحها األمانة.
وذكر السهلي أن أمانة العاصمة تسعى من 
خالل المناســـبات الدينيـــة إلى تفعيل دور 
األهالـــي فيمـــا يتعلـــق بتجنـــب المخالفات 
البلديـــة وتطبيـــق مفاهيم فـــرز المخلفات 
وإعادة تدويرها وإشراكهم في المبادرات 
التوعوية والتثقيفية التي تنفذها األمانة، 
المآتـــم  إشـــراك  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا 
ومؤسســـات النفـــع العـــام فـــي المبـــادرات 
الزراعيـــة التـــي تقوم بهـــا أمانـــة العاصمة 
وفتـــح أفـــق التعـــاون لزيـــادة المســـاحات 
الزراعيـــة واتســـاع الرقعـــة الخضـــراء عن 
طريـــق زراعـــة المســـاحات حـــول المباني 
والجمعيـــات في القرى وتعريفهم باألنواع 
المالئمـــة للطقـــس واقتـــراح حلـــول الري؛ 

تحقيقا الهداف التنمية المستدامة.
وذكـــر بـــأن برنامـــج أمانـــة العاصمـــة الذي 
يحمـــل شـــعار )بـــادر صحـــح( ويســـتهدف 
تصحيح الســـوك الخاطئ في التعامل مع 
المخالفـــات البلديـــة والمخلفـــات اليوميـــة 
سيشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن الحمـــالت 

والبرامـــج تتضمن المحاضـــرات التوعوية 
مختلـــف  حـــول  المفتوحـــة  والنقاشـــات 
والتـــي  ومخالفتهـــا  البلديـــة  الخدمـــات 
ســـتقدم فـــي المركز التوعوي فـــي المنامة 
التـــي  االلكترونيـــة  الحملـــة  جانـــب  إلـــى 
ستشـــجع علـــى تقليـــل حجـــم المخلفـــات 

المنزليـــة والمســـاهمة فـــي تقليـــص حجم 
إلـــى  والتغييـــر  المســـتخدم  البالســـتيك 
الصديقـــة  األخـــرى  المـــواد  اســـتخدام 
للبيئـــة والتي باإلمكان إعادة اســـتخدامها 
باإلضافة إلى التعـــرف على طرق ومواقع 

فرز المخلفات وجدوى عملية تدويرها.
وتقـــوم أمانـــة العاصمـــة وشـــركة النظافة 
بتقديـــم خدمـــات النظافـــة اليوميـــة فـــي 
موســـم عاشـــوراء من خالل مجموعة من 
اآلليـــات والمعدات لكنس الشـــوارع وعدد 
من الســـيارات الكنس اآللي الصغيرة التي 
تســـتطيع الدخول لألزقـــة الضيقة، كما تم 
توفير مكانس يدويـــة محمولة مخصصة 
لكنس الطرق، وآليات صغيرة إلزالة الغبار 
واألتربـــة مـــن حـــواف الطـــرق، فضـــال عن 
شاحنات نقل المخلفات الصغيرة والكبيرة 
)الكابسات( لنقل المخلفات تم تخصيصها 
لتغطيـــة مخلفات المآتم وخطوط مواكب 
العـــزاء، وصهاريج المياه وفـــرق الطوارئ 
للتدخـــل الســـريع، كمـــا تـــم توفيـــر عمـــال 
النظافـــة لتغطيـــة الخدمـــات طـــوال )24( 
ســـاعة. شـــارك في الزيارات كل من رئيس 
قسم خدمات النظافة جاسم رضا ورئيس 
قســـم الحدائق والمنتزهات أحمد شويطر 
ومديـــر مكتب مديـــر عام امانـــة العاصمة 

أحمد الهاجري.

المنامة - أمانة العاصمة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/504507021736.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2022/5045/bahrain/770053.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5045/bahrain/770040.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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االنــتــهـــاء مـــن تحضـــيــرات مــؤتــمــر “نــهـــرا”
يقام بشعار “خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية”... نصيب:

أعلنـــت رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة ورئيـــس اللجنـــة 
العلميـــة لمؤتمـــر الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة في نســـخته الثانيـــة ورئيس 
قســـم تنظيـــم األبحاث الســـريرية والتعليـــم الطبي 
والتطويـــر المهنـــي المســـتمر بالهيئـــة أزهـــار نصيب 
عـــن االنتهـــاء مـــن االســـتعدادات التحضيريـــة لهذا 
المؤتمـــر التي تعتـــزم الهيئة على عقـــده في الفترة 
من 29-27 ســـبتمبر 2022 بقاعة المؤتمرات بفندق 
كـــراون بالزا بمملكـــة البحرين، تحـــت رعاية كريمة 
من رئيـــس المجلس األعلى للصحـــة الفريق طبيب 

الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة. 
وأوضحـــت نصيـــب أن هـــذا المحفل العلمـــي المهم 
 37 أيـــام بمشـــاركة  والـــذي يســـتمر علـــى مـــدى ٣ 
محاضـــرا، ويضـــم عـــددا مـــن المحاضـــرات العلمية 
يلقيهـــا متحدثـــون رئيســـيون مـــن موظفـــي الهيئة 
وآخريـــن مـــن القطـــاع الصحي مـــن داخـــل المملكة 
وخارجهـــا، حيث ســـيقومون بمشـــاركة معلوماتهم 
الغنيـــة ورؤيتهـــم الثريـــة حـــول مختلـــف المجاالت 

الصحيـــة وأنظمتهـــا مع الحضور، وســـيتم تســـليط 
النظـــم  لجميـــع  المســـتجدات  آخـــر  علـــى  الضـــوء 
الخدمـــات  الخاصـــة بجميـــع  واللوائـــح والقوانيـــن 
الصحية المقدمة في مملكة البحرين والصادرة من 

الهيئة الوطنية.
كما سيشمل هذا المؤتمر أيضًا ندوات وورش عمل 
حـــول آخـــر المســـتجدات الخاصـــة بتنظيـــم برامج 
التعليـــم الطبـــي والتطوير المهني المســـتمر وأخرى 
خاصة بتنظيم المواد الصيدالنية واألجهزة الطبية 
ومعايير االعتماد الوطنـــي المحدثة ونظم المرافق 
الصحية وشرح مفصل عن منصتي منشآت ومهن.

يذكر بأنه سيتم منح المشاركين والحضور في هذه 
الفعالية ســـاعات التعليـــم الطبي المســـتمر المعتمد 
من قبـــل الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحيـــة، وذلك نظير حضورهـــم مختلف فعاليات 
 20 بالمؤتمـــر  الحضـــور  منـــح  ســـيتم  إذ  المؤتمـــر، 
ســـاعة تعليـــم طبي مســـتمر، فيمـــا ســـيعطى الذين 
سيشـــاركون في الـــورش العملية ٢ ســـاعة تعليمية 

عن كل ورشة عمل.

ويقـــام ألول مرة علـــى هامش هـــذا المؤتمر منتدى 
يجمـــع الرؤســـاء التنفيذييـــن لجميـــع المؤسســـات 
الصحية وجميع رؤساء الجمعيات المهنية الصحية 
مـــع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية؛ لمناقشـــة كل 
مـــا يتعلق بتنظيم مهنة الطـــب والخدمات الصحية 

بمملكة البحرين.
كما أشـــارت نصيب إلى أن المؤتمر الذي يقام تحت 
شـــعار “خدمـــات صحيـــة آمنـــة وذات جـــودة عالية 
“والـــذي تطمـــح الهيئـــة الوطنية جعله لقاء ســـنويًا، 
يهـــدف فـــي المقـــام األول إلـــى تعزيز الشـــراكة بين 
جميـــع مقدمي خدمـــات الرعاية الصحيـــة والطبية 
فـــي مملكـــة البحريـــن والهيئـــات الرقابيـــة المعنيـــة 
بتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحية بـــدول مجلس 
الرعايـــة  فـــي  القـــرار  الخليجـــي وصنـــاع  التعـــاون 
الصحيـــة الحكوميـــة والتنظيم الصحـــي وأصحاب 
الصيدالنيـــة  والمســـتحضرات  األدويـــة  شـــركات 
وخبـــراء  والمســـتثمرين  األدويـــة  ومنتجـــي 
التكنولوجيـــا ومقدمي الحلـــول الرقمية الذكية في 
المجـــال الصحي وخبـــراء الصحة وخبـــراء معايير 

تحـــت  والعالـــم  المنطقـــة  مـــن  الصحـــي  االعتمـــاد 
ســـقف واحـــد وذلـــك لتبـــادل األفـــكار حـــول إدارة 
وتنفيـــذ اللوائح الصحية؛ مـــن أجل االرتقاء بجودة 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وأيضـــًا 
لمواكبة آخر المســـتجدات والتشـــريعات والقوانين 
في مجال الرعاية الصحية على الصعيدين المحلي 
الرعايـــة  إلـــى مناقشـــة خطـــط  والدولـــي، إضافـــة 
الصحيـــة والعالميـــة خاصة بعـــد التغيـــرات الكبيرة 
التي أحدثتها جائحة كورونا على جميع القطاعات، 

ومنها القطاع الصحي. 
ومن األهداف األخرى التي يســـعى لها هذا المؤتمر 
أيضًا تفعيل الشـــراكة المجتمعية والتواصل الفعال 
بيـــن المختصيـــن والمهنييـــن الصحييـــن، واالطالع 
على تجـــارب وخبرات الدول المشـــاركة في مجال 
مـــن خـــالل  الصحيـــة،  المهـــن والخدمـــات  تنظيـــم 
مناقشة التشـــريعات واإلجراءات وسبل تطويرها، 
والخروج بالتوصيات العملية؛ لالســـتفادة منها في 
تحقيـــق وتعزيز التطوير المســـتمر للقطاع الصحي، 
وتبـــادل الخبـــرات والمعـــارف مـــن خـــالل الحلقات 

النقاشـــية بيـــن المشـــاركين، باإلضافة إلـــى التعرف 
على ســـبل ووســـائل تعزيز الوعـــي المجتمعي فيما 
يتعلق بخدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى.
كمـــا أفـــادت نصيب أنه من المرتقب أن يشـــارك في 
هـــذا المؤتمـــر عدد كبير مـــن الممارســـين الصحيين 
ومقدمـــي خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأسهبت 
أن عـــددا كبيرا من المستشـــفيات والمراكز الصحية 
الحكوميـــة والخاصة، وشـــركات األدوية واألجهزة 
الطبيـــة، وشـــركات التأميـــن، وعـــدد مـــن الجمعيات 
المهنية والشركات ذات صلة بالقطاع الصحي أولوا 
اهتمامـــا كبيـــرا وحرصـــوا علـــى المشـــاركة في هذا 

المؤتمر. 
يذكـــر أيضًا بأن الشـــركة المنظمة لهـــذا المؤتمر هي 
شـــركة “بي دي إيه” للتنظيم المؤتمرات والمعارض، 
كما أضافت بأنه ســـيصاحب المؤتمر معرضا مكمال 
يســـلط الضوء على خدمات ومنتجات المشـــاركين 
فيه لبعض منتوجاتهم الصحية واألجهزة واألدوات 

الطبية والمستحضرات الصيدالنية.
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“العمل”: أعمال الصيانة الطارئة مستثناة من قرار حظر العمل بالظهيرة
قال مدير إدارة التفتيش والسالمة المهنية بوزارة 
العمـــل، مصطفى الشـــيخ، إن تطبيق القرار رقم )3( 
لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وفي 
األماكـــن المكشـــوفة ألكثـــر من خمســـة عشـــر عامًا 
يعبـــر عن التـــزام مملكـــة البحريـــن لحمايـــة العمال 
والحفاظ على ســـالمتهم، وهو النهـــج الثابت الذي 
تتبنـــاه الحكومـــة ضمـــن منظومة القيم اإلنســـانية 
التـــي جعلـــت المملكة في مصاف الـــدول المتقدمة 
فـــي الحفاظ على حقوق العمال وتأمين ســـالمتهم 

في بيئة العمل.
وأوضـــح الشـــيخ أن الـــوزارة قـــد وضعـــت خطـــة 
مختلـــف  فـــي  العمـــل  مواقـــع  لتغطيـــة  متكاملـــة 
محافظات المملكة، مشـــيرًا إلـــى أن القرار المذكور 
يتـــم تطبيقه على جميع القطاعـــات االقتصادية ما 
عدا قطاع النفط والغاز باإلضافة الســـتثناء أعمال 
الصيانـــة الطارئة التي ال تحتمل التأجيل، شـــريطة 
أن يلتـــزم صاحب العمـــل باتخاذ كافـــة اإلجراءات 
الوقائيـــة الالزمـــة لحماية العمال من أضرار أشـــعة 

الشمس.

وذكـــر مديـــر إدارة التفتيش والســـالمة المهنية أنه 
عند رصد مخالفات في مواقع العمل يتم استدعاء 
صاحب العمل أو من يمثله للحضور لمبنى الوزارة؛ 
بغـــرض تدويـــن إفادته حـــول الواقعة قبـــل تحرير 
محضـــر المخالفة تمهيدًا إلرســـال المحضـــر للنيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأشـــار إلـــى أن معدل اإلصابات باإلجهـــاد الحراري 
وضربـــات الشـــمس وأمـــراض الصيـــف األخـــرى قد 
شـــهد انخفاضـــا ملحوظا منذ تطبيـــق القرار والذي 
ســـاهم في الحفاظ على الموارد البشرية، خصوصا 

مـــع تنامي الوعي لدى المنشـــآت بـــأن إعادة جدول 
ســـاعات العمل وتجنب أوقـــات الحـــرارة المرتفعة 
بإمكانها تعزيز مســـتويات اإلنتاجية، مشيدًا بقيام 
عـــدد من أصحاب العمـــل بتمديد فتـــرة الحظر من 
تلقاء أنفســـهم أكثر من الفتـــرة المقررة من الناحية 
القانونيـــة والتـــي تنص على ســـريان القـــرار خالل 
شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وذلك يعبر عن 
المســـؤولية االجتماعية واإلنســـانية التي يتحلون 
بهـــا، فضالً عن مالمســـتهم للنتائـــج اإليجابية التي 

تحققت من خالل تطبيق القرار.

مدينة عيسى - وزارة العمل

مدير إدارة التفتيش والسالمة المهنية

محافظ وأهالي المحرق يعبرون عن شكرهم لخالد بن حمد
رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
المناعي، باســـمه وباسم أهالي محافظة 
المحرق أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة علـــى توجيهات ســـموه للجهات 
المعنيـــة إلـــى التســـريع فـــي إجـــراءات 
إنجـــاز مشـــروع نـــادي البحريـــن، والذي 
المبنـــى  وترميـــم  صيانـــة  إلـــى  يهـــدف 

الرئيسي للنادي العريق.
وأكـــد أن  الخبـــر أثلـــج صـــدور أهالـــي 
المحـــرق، لما يحمله نـــادي البحرين من 
أرث رياضـــي وثقافي عظيم، له المكانة 
فـــي قلـــوب رجـــاالت وأهالـــي المحرق، 
تاريـــخ  علـــى  مـــرت  أســـماء  مســـتذكرًا 
النـــادي منذ تأسيســـه وحتى يومنا هذا، 

وهم من نخبة النخب من أعالم الوطن 
ورواده فـــي المجـــال الفكـــري والثقافي 
واألدبي والسياســـي والرياضي، متمنيًا 
عودة النادي إلى ســـابق عهده، مســـطرًا 

لإلنجازات ومنبرًا للفكر والثقافة.
جـــاء ذلـــك خـــالل المجلس األســـبوعي 
مـــن  عبـــر  والـــذي  المحـــرق،  لمحافظـــة 
خاللـــه المحافـــظ عـــن خالـــص اعتزازه 
وزيـــر  كلمـــة  تضمنتـــه  لمـــا  وتقديـــره 
الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، عقب لقـــاء معاليه 
مـــع رؤســـاء المآتـــم، التي أكـــدت النهج 
الراســـخ للقيـــادة الحكيمـــة فـــي رعايـــة 
حرية المعتقدات والممارســـات الدينية، 
مؤكـــدًا أن كلمـــة الوزيـــر رســـمت طريق 
النجـــاح لموســـم عاشـــوراء، ووضعـــت 
النقـــاط على الحروف؛ من أجل ســـالمة 
المواطنيـــن والمشـــاركين في الموســـم، 

وفي نقل الصورة الحضارية عن مملكة 
البحرين.

كمـــا واســـتضاف المجلس، مديـــر إدارة 
تمكين الشـــباب بوزارة شـــؤون الشباب 
مســـاعد،  ســـلمان  مســـاعد  والرياضـــة 
الـــذي أكـــد بـــدوره أن الـــوزارة برئاســـة 
وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
بـــن توفيق المؤيد تعمل على اكتشـــاف 

وصقل وإبراز المواهب الشبابية، حيث 
انطلقت أنشـــطة وبرامج مدينة شـــباب 
2030 هذا العام، مع عودة األوضاع إلى 
طبيعتهـــا بعـــد الظـــروف الصحيـــة التي 

فرضتها الجائحة.
وبين إلـــى أن المدينة تطـــرح هذا العام 
أكثـــر مـــن 70 برنامًجا تدريبًيـــا متنوًعا، 
متماشـــية  تأتـــي  البرامـــج  مـــن   %  70

مـــع التوجهـــات الجديدة لســـوق العمل، 
موضحـــًا أن مدينـــة شـــباب 2030 مـــن 
خـــالل برامجهـــا المتنوعة توفـــر 2400 
فرصة تدريبية، ويبلغ عدد المتطوعين 
المشـــاركين في إدارة وتنظيـــم المدينة 
200 متطـــوع ومتطوعـــة، مؤكـــدًا بـــأن 
الوزارة مســـتمرة في تنظيـــم المبادرات 
المتنوعـــة والمختلفة التي تســـاهم في 

تحفيز ودعم الشباب البحريني.
وفي مداخالت األهالي، طالب عدد من 
رواد المجلـــس هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
بضـــرورة دراســـة إعادة افتتـــاح مكتب 
محافظـــة  فـــي  المشـــتركين  خدمـــات 
المحـــرق، خصوصـــا لكبار الســـن وذوي 
االحتياجات الخاصة، لصعوبة التواصل 
اإللكترونيـــة،  الخدمـــات  واســـتخدام 
فـــي توفيـــر  الهيئـــة  مشـــيدين بجهـــود 

أفضل الخدمات للمشتركين.
وفـــي ختـــام المجلـــس، أكد نائـــب مدير 
عام مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
العميد سلطان الكعبي، بأن المديرية من 
بـــاب الشـــراكة المجتمعية تعمل بشـــكل 
دوري بتنظيـــم المحاضـــرات التوعويـــة 
حـــول حـــاالت الطـــوارئ والتعامـــل مـــع 
والخادمـــات  األســـر  لربـــات  الحريـــق، 

وأصحاب المطاعم والمنشآت.

وزير البلديات يطلق مشروع التشجير في ديار المحرق
ضمن التزامات البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول 2060

أطلــق وزيــر شــؤون البلديــات والزراعــة وائــل المبــارك مشــروع التشــجير في 
منطقة ديار المحرق تماشيًا مع اإلستراتيجية الوطنية الهادفة إلى مضاعفة 
عــدد األشــجار بحلــول العــام 2035، ضمــن التزامــات مملكة البحريــن للوصول 

للحياد الصفري بحلول العام 2060.

وقال الوزير المبارك “إن هناك عددًا من 
المبادرات والسياسات لزيادة التشجير 
فـــي المملكـــة وتحفيز كافـــة األطراف 
للمشـــاركة في مشاريع التشجير ضمن 
مشاريع الحكومة بالتعاون مع القطاع 
الخـــاص، إضافـــة إلـــى تحفيـــز األفراد 
للمشاركة في عملية التشجير”، مشيرًا 
إلـــى أن تشـــجير منطقة ديـــار المحرق 
يأتي كإحدى مبادرات القطاع الخاص 

المهمة في هذا الجانب.
وأكـــد المبـــارك أنه تم تحديـــد أصناف 
األشـــجار التـــي ســـيتم زراعتهـــا ضمن 
أشـــجار  وهـــي  المبـــادرات،  مختلـــف 
كبيـــرة دائمـــة الخضـــرة تـــم اختيارها؛ 
ألنها تناســـب ظروف مملكـــة البحرين 
المناخية وانخفاض استهالكها للمياه، 
مشـــيدًا بتعـــاون شـــركة ديـــار المحرق 
تنفيـــذ  فـــي  الـــوزارة  مـــع  وتفاعلهـــا 

المبادرات الخاصة بالتشجير.
قـــد  المحـــرق  ديـــار  شـــركة  وكانـــت 
البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  اســـتضافت 
والزراعـــة، يـــوم الخميـــس الموافـــق 4 

أغســـطس الجـــاري إلطـــالق مشـــروع 
تشـــجير ديـــار المحرق بحضـــور وكيل 
الشـــيخ  البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة 
محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة والوكيل 
المســـاعد للخدمات البلدية المشـــتركة 
شـــوقية حميدان وعددًا من مسؤولي 

الوزارة.
واســـتعرض الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ديـــار المحـــرق أحمـــد العمـــادي خـــالل 
الجولـــة التـــي قـــام بهـــا وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة والوفـــد المرافـــق 
لـــه لديـــار المحـــرق مخطط التشـــجير 
الذي ســـوف ينطلق في ديـــار المحرق 
واألدوات  التقنيـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
الزراعّيـــة التي ســـيتم اعتمادها للحفر 

والزراعة وشبكات الري.
كمـــا تـــم التأكيـــد خـــالل الجولـــة على 
التعـــاون  وســـبل  التشـــجير،  أهميـــة 
التطلعـــات  لتحقيـــق  الجانبيـــن  بيـــن 
الوطنية المتعلقة بالحفاظ على البيئة 
واســـتدامتها وزيادة رقعة المساحات 
الخضـــراء في المملكة، بما يســـهم في 

تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأشـــاد الرئيس التنفيذي لشـــركة ديار 
المحرق بدعم وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة، والتســـهيالت التـــي تقدمها 
للمســـتثمرين، والعمـــل علـــى  الـــوزارة 
وإدخـــال  الحضريـــة  التنميـــة  تطويـــر 
أساســـي  كشـــريك  الخـــاص  القطـــاع 
الحضريـــة  التنميـــة  مجـــاالت  فـــي 

واالستثمار.
وأضـــاف “أنـــه لمـــن دواعـــي ســـرورنا 
البلديـــات  نســـتقبل وزيـــر شـــؤون  أن 
والزراعة وائل بن ناصر المبارك والوفد 
المرافق له؛ بهدف اســـتعراض جهودنا 

التشـــجير،  مجـــال  فـــي  ومبادراتنـــا 
وتفعيـــل أوجـــه التعاون المشـــترك مع 

الجهات الحكومية”.
ديـــار  شـــركة  أن  العمـــادي  أكـــد  كمـــا 
ألن  دائـــم؛  بشـــكل  تســـعى  المحـــرق 
تكون شـــركة تطوير عقاري مســـؤولة 
تســـتند إلى ركائز االستدامة في كافة 
أعمالها وعملياتها، وتسهم في تحقيق 
التطلعات البيئيـــة الوطنية إلى جانب 
أهـــداف التنمية المســـتدامة اإلقليمية 
والعالميـــة، وداعمة للجهود الحكومية 
الموجهة نحو تحقيق الحياد الكربوني 

الصفري بحلول عام 2060”.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

وزير البلديات يطلق مشروع التشجير في ديار المحرق

الشهرة على حساب المرضى
مؤســـف جـــدًا انتشـــار ظاهرة المنافســـة بين مواقـــع التواصـــل االجتماعي؛ 
بغـــرض التكســـب المـــادي أو البحـــث عـــن زيادة فـــي أعـــداد المتابعين على 
حســـاب آالم وجراحـــات المرضى المحتاجين للعالج، حيـــث نرى بين حين 
وآخر ســـرعة غير طبيعية في نشـــر صور معاناة المرضى الذين يحتاجون 
لجمع التبرعات المالية عبر منصات رقمية تبحث عن الشـــهرة بتنافس غير 
شـــريف وأهداف ليست خيرية في باطنها الحصول على إعالنات مدفوعة 

األجر وزيادة في أعداد المتابعين.
يعتقـــد بعـــض أصحـــاب تلـــك المنصـــات أنهـــا حققت إنجـــازات تنافـــس بها 
الجمعيـــات الخيريـــة وصندوق الـــزكاة والجهات الحكوميـــة المعنية باألمر، 
دون االكتراث بالحالة النفسية للمريض، مما يسبب ذلك في أغلب األوقات 
إحـــراج شـــديد لبعـــض عوائل المرضـــى الذيـــن ال يرغبون في بـــث وتداول 

مقاطع مصورة للمناشدات أمام عموم الناس.
وحيـــن تتصـــل الصحافة بالقائمين على تلك الحســـابات التي تنشـــر معاناة 
المرضى؛ بهدف االستفســـار والتأكد من بيانات ومعلومات الحالة الصحية 
وطلـــب الحصـــول علـــى رقـــم االتصـــال بالمريض بغـــرض توصيـــل المعاناة 
للجهات الرســـمية ذات العالقة، يشترط علينا صاحب الحساب بكتابة شكر 
وتقدير له في الجريدة، ونســـب اإلنجاز لحســـابه كمصدر رئيسي وصاحب 
فضل على المريض، الغرض من ذلك إعادة نشـــر الخبر في المنصة الرقمية 
كمصدر ثقة للمتابعين مع الوهم في تحقيق أعلى نســـبة متابعة وإنجازات 

لحل مشاكل المرضى.
أمر مخجل التكسب من آالم المرضى؛ بهدف الحصول على اليكات إعجاب 

وزيادة الفلورز.
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