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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  3

Link

العدد )16210( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 12 محرم 1444هـ - 10 أغسطس 2022م4

شكر  االفتتاحية  كلمته  وفي 
ــــا، رئـــيـــس  ــمـ ــ الــــدكــــتــــور حـــســـن الـ
جــاســم  الـــدكـــتـــور   ،UTB جــامــعــة 
ــــس الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــ حـــــــاجـــــــي، رئــ
الــعــالــمــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي، 
والـــبـــروفـــيـــســـور »ايــــدويــــا ســـــازار« 
رئـــيـــســـة مــــركــــز قــــيــــاس الـــتـــأثـــيـــر 
االجــتــمــاعــي واالخـــاقـــي لــلــذكــاء 
والدكتورة  باسبانيا،  االصطناعي 
ــرة  ــ ــديـ ــ »الــــــزيــــــيــــــا ســـــانـــــشـــــيـــــز«، مـ
في  األعـــمـــال  ادارة  اســتــراتــيــجــيــة 
مــايــوجــروب بــاســبــانــيــا، والــدكــتــور 
»تشان يون«، مدير االمن السبراني 
بــمــركــز انــظــمــة االمــــن الــســبــرانــي 
أحمد  والسيد  الجنوبية،  بكوريا 
البلوشي، العضو المنتدب لشركة 
فــيــنــتــيــك لـــخـــدمـــات واســـتـــشـــارات 
تكنولوجيا المعلومات في مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
رئيسيين  كــمــتــحــدثــيــن  الــمــؤتــمــر 
ــلــــى مـــســـاهـــمـــاتـــهـــم فــــي إلـــهـــام  وعــ

المزيد مــن األفــكــار والـــرؤى نحو 
واألعمال  التكنولوجيا  مستقبل 
والــتــفــاعــل اإلنــســانــي فــي الــعــالــم 
الدكتور  بدور  منوًها  االفتراضي، 
المجموعة  رئيس  حاجي  جاسم 
العالمية للذكاء االصطناعي في 
التقنية  الــجــامــعــة  انــشــطــة  دعـــم 
وسعيه الدائم في خدمة المملكة 
فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي، 
ــًدا حـــــرص الـــجـــامـــعـــة عــلــى  ــ ــؤكـ ــ مـ
التكنولوجية  الــتــطــورات  مــواكــبــة 
ــذا  هــ ــي  ــ فــ ــوري  ــ ــحــ ــ مــ دور  ــــب  ــعـ ــ ولـ
الــمــجــال الــمــتــنــامــي، مــشــيــًرا إلــى 
األكاديمية  للبرامج  المهم  الــدور 
المتطورة  احــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
ألســــــــواق الـــعـــمـــل، وهـــــو مــــا حـــدا 
بـــالـــجـــامـــعـــة لـــطـــرح عـــــدة بـــرامـــج 
الــــدراســــي 2022- لــلــعــام  جـــديـــدة 

.2023
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب االخــــــــــــر، 
دعــــــى الــــدكــــتــــور جــــاســــم حـــاجـــي 

أفـــكـــار تمكن  لــطــرح  الــمــشــاركــيــن 
الــبــحــريــن لــتــكــون العــــب رئــيــســي 
الــشــرق االوســــط في  فــي منطقة 
أشاد  كما   ،metaverse مجال 
بـــفـــكـــرة تـــنـــظـــيـــم هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر 
مــؤســســات  ودور    UTB قــبــل  مـــن 
ــي فــــــي تــهــيــئــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
الـــظـــروف واالمـــكـــانـــات بــالــشــراكــة 
لتحقيق  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  مـــع 
الدكتورة  وتحدثت  األفــكــار.  هــذه 
الــزيــيــا ســانــشــيــز مـــن مــايــوغــروب 
االســـــبـــــانـــــيـــــة عـــــــن الــــتــــحــــديــــات 
ــالـــم  ــعـ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ والــــــفــــــرص السـ
 »metaverse« االفــــتــــراضــــي 
ــذي بــدأ  ــ فـــي مـــجـــال الــتــســويــق الـ
وبــدأت  كبيرا  اهتمامًا  يستقطب 
بعض الشركات في ضخ ميزانيات 
ـــ  ـــق فــــــي الــ ــويـ ـــســ ــتـ ــرة فــــــي الــ ــيــ ـــبــ كـ
metaverse رغم كونه استثمار 
سيكون  انـــه  يعتقد  لــكــنــه  مــكــلــف 

مجدي على المدى الطويل.

مـــن جــانــبــه تـــحـــدث الــدكــتــور 
ــن تــقــنــيــات الـــذكـــاء  ــون عـ تـــشـــان يــ
ــي الــــنــــاشــــئــــة مــثــل  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
ــات الـــحـــيـــويـــة اآلمــــنــــة،  ــاســ ــيــ ــقــ الــ
وســـمـــاعـــات الــــواقــــع االفـــتـــراضـــي 
والـــــــقـــــــفـــــــازات الـــلـــمـــســـيـــة لــمــنــع 
ــرانــــي  ــبــ تـــــهـــــديـــــدات األمــــــــــن الــــســ
البروفيسور  وتحدثت  المحتملة. 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــن الـ ــ ايــــــدويــــــا ســـــــــــازار عــ
االجــتــمــاعــي واالخـــاقـــي لــلــذكــاء 
االصــطــنــاعــي ومــســتــقــبــل الــواقــع 

ــي ومــــــا يـــفـــرضـــه مــن  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ االفـ
بــيــنــمــا  لـــــهـــــا،  فــــــــرص ال حــــــــــدود 
تــحــدث الــســيــد أحــمــد الــبــلــوشــي، 
فينتيك  لشركة  المنتدب  العضو 
تكنولوجيا  واستشارات  لخدمات 
البحرين،  مملكة  في  المعلومات 
في  ودوره    metaverse عـــن 
احداث ثورة في مستقبل األعمال 
استخدام  خــال  مــن  واالستثمار 
المتعددة  التكنولوجيا  عــنــاصــر 
 ،G5 ال  تـــقـــنـــيـــة  ذلــــــك  ــي  ــ فـ بـــمـــا 

ــي، والــــواقــــع  ــراضــ ــتــ ــع االفــ ــ ــواقـ ــ والـ
ــع الــمــخــتــلــط،  ــ ــواقــ ــ ــزز، والــ ــعــ ــمــ الــ
ــع الـــمـــوســـع، والــمــحــركــات  ــواقــ والــ
ــاد، ، وتــقــنــيــات الـــ  ــعــ مــتــعــددة األبــ

.blockchain
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ لـــلـــمـــزيـــد مـــــن الـ
ــج الــجــامــعــة والــمــنــح  ــرامـ ـــول بـ حـ
ــارة قسم  ــ الـــمـــطـــروحـــة، يـــرجـــى زيــ
ــة فــي  ــعـ ــامـ الــــقــــبــــول بــمــبــنــى الـــجـ
ســلــمــابــاد أو الــتــواصــل مــن خــال 

منصات الجامعة اإللكترونية.

الــبــحــريــن  إدارة جــمــعــيــة  ــد مـــن مــجــلــس  وفــ ــام  قــ
من  لعدد  بزيارة  )تعايش(  األديــان  وتعايش  لتسامح 
بــوزبــون  يــوســف  بــرئــاســة  والــمــحــرق  الــمــآتــم بالمنامة 
وبن  الكبير،  العجم  مأتم  شملت  محمد،  نير  ونائبه 
رجـــب، والــعــريــض، ومــأتــم مـــدن، وغــيــرهــا مــن المآتم 
بمحافظة العاصمة وفي محافظة المحرق زار الوفد 
مأتم الحالة، أهل البيت، كريمي، السيد محمود، مأتم 
الشهابية، وذلك في إطار ما دأبت عليه الجمعية في 
وبما  والتعايش  التسامح  لــمــبــادئ  ترسيخا  عــام  كــل 

يعمق روح السام والمحبة والوطنية.
يوسف  الجمعية  رئــيــس  أشـــاد  السياق  هــذا  وفــي 
بوزبون بالتوجيهات الدائمة لحضرة صاحب الجالة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــاد 
كافة  ورعاية  اهتمام  يوليه جالته من  لما  المعظم، 
إلى  المملكة، مشيرا  تقام في  التي  الدينية  الشعائر 

أعــضــاء مجلس  مــع  الــعــام  هـــذا  للمآتم  زيــاراتــنــا  »ان 
الُمعزين  ــوة  األخـ لــدى  الكبير  األثـــر  لها  كــان  اإلدارة 
التقينا  وهــنــاك  شــديــد،  بــتــرحــاب  استقبلونا  الــذيــن 
بِحكمة  أشــادوا  الذين  المآتم  قيادات  من  كبير  بعدد 
وحرصه  ورعــــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الملك  جــالــة 
الـــدائـــم واهــتــمــامــه بــإقــامــة شــعــيــرة عـــاشـــوراء وتوفير 
كــل مــا تــحــتــاجــه، األمـــر الـــذي يــؤكــد تــقــديــر جالته 
تهم  التي  الدينية  المناسبة  لهذه  واحترامه  للمآتم 
كل المسلمين، مثمنين في الوقت نفسه الجهود التي 

تقوم بها جمعية )تعايش( في المجتمع«.
التقيناهم  الذين  المآتم  قــيــادات  »أن  إلــى  وأشــار 
بــوزارة الداخلية  في زياراتنا هذه أشــادوا اشادة كبيرة 
التي  الــمــنــاطــق  كــافــة  وتــأمــيــن  وجــهــودهــا فــي تنظيم 
لمعالي  الجزيل  العزاء، مقدمين شكرهم  فيها  يقام 
آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد  الشيخ  ركن  أول  الفريق 

اإلدارات  فـــي  الــمــســؤولــيــن  ولـــكـــل  ــلـــيـــة،  الـــداخـ وزيـــــر 
المختلفة على حضورهم الميداني طيلة أيام العزاء 
الــرطــوبــة العالية، ولم  الــحــارة ودرجـــات  فــي األجـــواء 
أن تقام هذه  يألوا جهدا في تقديم كل ما من شأنه 
المناسبة في أمن وأمان وبدون اي احداث أو اشكاالت، 
الباد  أمــن  يحفظ  ان  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل  داعــيــن 

واستقرارها«.
تلقت  )تـــعـــايـــش(  جــمــعــيــة  »أن  بــــوزبــــون  وأوضــــــح 
بمناسبة عاشوراء،  مآتم  لزيارة  الدعوات  العديد من 

وكــنــا ســعــيــديــن لــلــغــايــة بــهــذه الـــدعـــوات حــيــث لبينا 
رغــبــة الــكــثــيــر مـــن األخـــــوة، ووعـــدنـــا الــبــقــيــة عــلــى أن 
نــزورهــم فــي مــرات قــادمــة بــإذن اهلل«، مشيرا إلــى »أن 
عاقات  لتجديد  فــرصــة  تمثل  الدينية  المناسبات 
الوطن،  أبــنــاء  بين  الــوحــدة  وتــعــزز  االنسانية  األخـــوة 
الحنيف  ديننا  مبادئ  وأن  الوطني،  النسيج  وتقوية 
تدعونا دائما إلى التاحم ونبذ الفرقة والشتات، وأن 
له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  واحــدا  جسدا  نكون 

سائر الجسد بالسهر والحمى«.

تطعيم الجدري.. 

هل ينجح في البحرين؟؟
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

حث  فــي  الــنــجــاح  الصحة  وزارة  حملة  تشهد  أال  أخــشــى 
أن االســم  الـــقـــرود.. ذلــك  التطعيم ضــد جـــدري  الــنــاس على 
أن  الحملة.. كما  اإلقبال على  البعض على  وحده ال يشجع 
الفكرة العامة عن هذا النوع من التطعيم مرتبطة بفكرة أنه 
للمصابين بأمراض جنسية فقط، أو الذين يقيمون عاقات 

غير أخاقية.
كشفت  فقد  المنشورة  الدولية  اإلعامية  لألخبار  وفقا 
دراسة حديثة أن 29% من األشخاص الذين ُشخصوا بجدري 
القردة أصيبوا عن طريق االتصال الجنسي، كما أن المثليين 
وثنائيي الجنس يشكلون 98% من المصابين بجدري القرود، 
فيما شكل انتقال العدوى المرتبط بالنشاط الجنسي نسبة 
الــمــراكــز األمريكية  وقــالــت  الــمــســجــلــة..  الــحــاالت  95% مــن 
العظمى«  »الغالبية  إّن  عليها  والسيطرة  األمــراض  لمكافحة 
الجنس مع  لـــ»رجــال يمارسون  أمريكا هــي  فــي  الــحــاالت  مــن 

رجال، بمتوسط عمر ناهز 36 عاًما«.
نــعــود إلـــى حــمــلــة وزارة الــصــحــة بــالــبــحــريــن، الــتــي دعــت 
وأخذ  بالتسجيل  المبادرة  إلى  والمقيمين  المواطنين  )كل( 
في  األولــويــة  ذات  الفئات  وحــددت  اختياري،  بشكل  التطعيم 
أخذ اللقاح، ومنهم أي فرد يعيش مع شخص مصاب بجدري 
للحيوانات،  منتظم  بشكل  مخالط  شخص  أي  أو  الــقــرود، 
أو  الـــوالدة،  حديثو  واألطــفــال  الصحيون،  العاملون  وكــذلــك 
األطفال الذين يعانون من نقص في المناعة الكامنة، بجانب 
الحوامل، وكل تلك الفئات تكون مناعتهم تتأثر بشكل كبير.

لذلك ومع هذا الوضع الحاصل، وعلى الرغم من جهود 
الــعــامــة عــنــد كــثــيــر من  الــفــكــرة  ــإن  الــصــحــة، فــ حــمــلــة وزارة 
المواطنين والمقيمين، أن هذا التطعيم مخصص للمثليين 
وأشــكــالــهــم، ومــــن هـــو مــصــاب بــمــرض لــعــاقــة جــنــســيــة غير 
شرعية، فإن األمر يشكل عائقا كبيرا في التطعيم االختياري، 
الناس وكامهم  اللقاح ستاحقه نظرات  بأخذ  ومن سيبادر 
بأنه من تلك الفئة الممارسة للعاقة الجنسية غير السليمة.
هذا األمر يدعونا أن نوضح الفكرة، ونكشف التفاصيل، 
بأن اللقاح ليس مخصصا لتلك الفئات التي تقيم العاقات 
حماية  أجــل  مــن  ولكنه  فقط،  للفطرة  المخالفة  الجنسية 

الجميع، ووقاية من اإلصابة بالمرض.
الكثير من الدول بدأت في تدشين حماتها ألخذ التطعيم 
ضد جدري القرود، وتم تخصيص ميزانيات ضخمة، وتوفير 
عند  الجمعية  الثقافة  فــي  األمـــر  ولــكــن  الــازمــة،  اللقاحات 
الشعوب العربية، والخليجية خصوصا، أنه للمصابين فقط، 
العار  وأهــلــه  نفسه  على  سيجلب  اللقاح  بأخذ  سيبادر  ومــن 
النظر  دون  والتشكيك في األخاقيات، من  المسيء  والكام 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  مــن  تــحــديــدهــا  تــم  الــتــي  للفئات 
بأنهم أكثر عرضة لإلصابة بالمرض، حتى وإن لم يكونوا من 

األشخاص الذين يقيمون عاقات جنسية غير سليمة.
تنجح  التوعية حتى  الصحة، مزيد من  وزارة  أتمنى من 

الحملة ما دام التطعيم اختياريا للجميع، حتى اللحظة.

 UTB في م�ؤتمر ميتافير�س لجامعة

د. ال��م��ا: ن��ع��م��ل ع��ل��ى م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات وب��رام��ج��ن��ا ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق
مع  بالتعاون  الــحــاســوب  دراســــات  كلية  خــال  مــن   )UTB( للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  نظمت 
 metaverse»المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي مؤتمًرا تقنًيا حول تكنولوجيا »العالم االفتراضي
، وذلك تماشيًا مع طرح الجامعة برنامجها الجديد بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في 3 
التطبيقات. وقد  السبراني، تطوير  الشبكات واألمن  والذكاء االصطناعي،  البيانات  تخصصات: تحليل 
حضر المؤتمر عدد كبير من المهتمين بهذا المجال من داخل وخارج مملكة البحرين من المهتمين 
بالتطورات المتسارعة في هذا المجال من ممثلين لشركات محلية ومنظمات غير الربحية ومؤسسات 

تعليمية وصناعية من مختلف دول العالم.

رئ��ي�����ش ج��م��ع��ي��ة ت��ع��اي�����ش ي�����س��ي��د ب��رع��اي��ة 
ج��ال��ة ال��م��ل��ك ل��ك��اف��ة ال�����س��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة

ــغـــت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ألـ
حكمًا برفض تغيير اسم خليجي 
مـــــــزدوج الــجــنــســيــة قـــــام بــتــغــيــيــر 
اســــمــــه فـــــي مـــســـتـــنـــدات الــــدولــــة 
الــخــلــيــجــيــة ورفـــضـــت الــمــحــكــمــة 
يتوافق  بما  التعديل  البحرينية 
ــدات الــخــلــيــجــيــة  ــنــ ــتــ ــســ ــمــ ــع الــ ــ مــ
الــمــعــدلــة، وقـــالـــت الــمــحــكــمــة في 
حـــيـــثـــيـــات الـــحـــكـــم إنـــــه ال يــســوغ 
يكتسب  أن  السليم  المنطق  فــي 
شخصًا اسمين مختلفين ثابتين 
بـــــــــأوراق رســـمـــيـــة لـــهـــا حــجــيــتــهــا، 
وألزمت الجهة المختصة بتغيير 
البحرينية  المستندات  في  اسمه 

ليطابق الخليجية.

وقال المحامي أرحمة خليفة 
وكيل المستأنف ان موكله يحمل 
جـــنـــســـيـــة خــلــيــجــيــة والــجــنــســيــة 
الــبــحــريــنــيــة، وقــــد قــــام فـــي وقــت 
الــدولــة  فــي  اســمــه  بتغيير  ســابــق 
سفر  جواز  واستخرج  الخليجية، 
ــم الـــجـــديـــد، ولــجــأ  ــة بـــاالسـ ــويـ وهـ
وقام  البحرين  في  المحكمة  إلى 
بـــرفـــع دعـــــوى أمـــــام مــحــكــمــة أول 
اسمه  بتعديل  فيها  طــلــب  درجـــة 
ــــك فــــي الـــســـجـــات  وتـــســـجـــيـــل ذلــ
وجــواز  الــهــويــة  وبــطــاقــة  الرسمية 
الــســفــر لــتــوحــيــد الـــبـــيـــانـــات بين 
الـــدولـــتـــيـــن، فـــأحـــالـــت الــمــحــكــمــة 
ــاء  ــمــ الـــــدعـــــوى الــــــى لـــجـــنـــة األســ

واأللقاب إلعداد تقرير، وأصدرت 
الدعوى،  برفض  المحكمة حكمًا 

ــرت فـــي حــيــثــيــات الــحــكــم أن  ــ وذكــ
االســــم ال يــســبــب حـــرجـــًا شــديــدًا 

للمدعي.
وطــــــعــــــن الـــــــمـــــــواطـــــــن أمــــــــام 
أشار  المحكمة االستئنافية فيما 
المحامي خليفة إلى أن الجنسية 
الخليجية  هــي  لموكله  األصلية 
والـــتـــي قــــام فــيــهــا بــتــغــيــيــر اســمــه 
ــرج هـــويـــة بــعــد  ــخـ ــتـ الـــجـــديـــد واسـ
أول  محكمة  إن  وقــــال  الــتــعــديــل، 
درجة قد أسست قضاءها على أن 
حرجًا  يسبب  ال  المستأنف  اســم 
يتقدم  لــم  موكله  بينما  شــديــدًا، 
بــطــلــبــه بــســبــب وجــــــود حـــــرج فــي 
ولــكــن لتوحيد االســـم في  اســمــه، 

الهويات التي يحملها للدولتين.
وقالت محكمة االستئناف إن 
المستأنف قدم ما يفيد استخراج 
ــل،  ــ ــتــــه األصـ ــواز ســـفـــر مــــن دولــ ــ جــ
ونسخة من قرار األحوال المدنية 
أن األسباب  وتــرى  بتغيير االســم، 
تمثل  وأنها  مبررة  بها  تقدم  التي 
يــســوغ في  إذ ال  مــصــلــحــة جــديــة 
يــكــتــســب  أن  الـــســـلـــيـــم  الـــمـــنـــطـــق 
شخصًا اسمين مختلفين ثابتين 
بأوراق رسمية لها حجيتها، وتجد 
الجدي  السبب  تــوافــر  المحكمة 
بإلغاء  وقضت  المستأنف،  لطلب 
ــاء  ــقـــضـ ــم الـــمـــســـتـــأنـــف والـ ــكـ الـــحـ

مجددًا بتغيير اسم المستأنف.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

دعوى  الكبرى  اإلداريــة  المحكمة  رفضت 
للتأمينات  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إللــــزام  بحرينية 
ضـــم 8 ســـنـــوات لــمــدة خــدمــتــهــا، حــيــث ادعـــت 
ــي تــلــك الـــفـــتـــرة بــأحــد  الــتــحــاقــهــا بــالــعــمــل فـ
المعاهد التعليمية إال انها لم تثبت او تقدم 
أي مــســتــنــدات تــؤكــد الــتــحــاقــهــا بــالــعــمــل في 
تــلــك الــفــتــرة، حــيــث رفــعــت الــمــدعــيــة دعــواهــا 
إحالة  الموضوع  الفصل في  طلبت فيها قبل 
الدعوى للتحقيق لتثبت عاقة العمل بينها 
التأمينات بضم  بإلزام  المعهد والحكم  وبين 
وتسجيل  مدة خدمتها من 2004 حتى 2012 
ذلـــك بــســجــاتــهــا الــرســمــيــة والــزامــهــا بــســداد 
فترة  عــن  المستحقة  التأمينية  االشــتــراكــات 
المعهد خال  إنها عملت لدى  وقالت  عملها 
عليها  بالتأمين  يقم  لــم  أنــه  إال  الفترة  تلك 

بالمخالفة لقانون التأمينات االجتماعية. 
المدعي  أن  المقرر  المحكمة من  وقالت 
يدعيه  مــا  على  الدليل  بتقديم  المكلف  هــو 
رقــم  بــقــانــون  الـــمـــرســـوم  مـــن   )2( ــادة  ــمـ الـ وأن 
الــتــأمــيــن  ــون  ــانــ قــ بــــإصــــدار   1976 لــســنــة   24
االجتماعي تنص على أنه »تسري أحكام هذا 
القانون إلزامًيا على جميع العاملين من دون 

السن  أو  الجنسية  أو  الجنس  فــي  تمييز  أي 
لمصلحة  عمل  عقد  بموجب  يعملون  الذين 
أو لمصلحة منشأة من  أكثر  أو  صاحب عمل 
منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو 
المؤسسات  فــي  العاملين  وكــذلــك  المشترك 
نص  بشأنهم  يــرد  لــم  ممن  العامة  والهيئات 
الذين ال  والعمال  الموظفين  خاص، وكذلك 
يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 
أو طبيعته  العقد  كانت مدة  كله مهما  وذلك 
أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه 
الباد  داخــل  للعقد  العمل طبقا  أدى  وســواء 
أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء 
كان التكليف بالعمل بالخارج مدة محددة أو 

غير محددة 
وأشارت المحكمة أنه لما كانت المدعية 
العامة  الهيئة  ــزام  إلــ بطلب  دعــواهــا  أقــامــت 
في  خدمتها  مدة  بضم  االجتماعي  للتأمين 
ذلك  وتسجيل   2012 حتى   2004 من  الفترة 
لــدى  عملها  فــتــرة  عــن  الــرســمــيــة  بسجاتها 
للتحقيق  الـــدعـــوى  إحــالــة  الــمــعــهــد وطــلــبــت 
إثباتا لعاقة العمل ولما كانت أوراق الدعوى 
عقد  أو  مستندات  أي  مــن  خالية  جـــاءت  قــد 

عــمــل يــفــيــد عــمــل الــمــدعــيــة لــــدى الــمــعــهــد 
)2( من  الــمــادة  استوجبته  الـــذى  األمـــر  وهــو 
المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار 
عقد  تقديم  من  االجتماعي  التأمين  قانون 
عمل إثباتا لعاقة العمل مع صاحب العمل 
ــــك لــتــقــديــرهــا  حـــتـــى تــخــضــع الــمــحــكــمــة ذلـ
وتــمــكــن الــمــدعــيــة مـــن إثـــبـــات مـــا نــقــص من 
دليل لديها وهو األمر الذى ال يكون مسوغا 
قد  ومـــا  بالتحقيق  بــرمــتــهــا  الـــدعـــوى  إثــبــات 

عليها  الــمــدعــى  إلـــزام  مــن  ذلــك  على  يترتب 
بتسجيلها كمؤمن عليها بسجاتها الرسمية 
ســيــمــا وأن الــمــدعــيــة لـــم تــخــتــصــم بــدعــواهــا 
صاحب العمل وهو ما تقضى معه المحكمة 
إنـــه عــن المصاريف  الــدعــوى وحــيــث  بــرفــض 
بالمادة  عما  المدعية  بها  تلزم  فالمحكمة 
192 مــن قــانــون الــمــرافــعــات فــلــهــذه األســبــاب 
وألــزمــت  الــدعــوى  بــرفــض  المحكمة  حكمت 

المدعية بالمصاريف.

باأمر المحكمة.. تغيير ا�سم بحريني ليطابق جواز �سفره الخليجي

} المحامي أرحمة خليفة.

����س���ن���وات  8 ب�������س���م  ال���ت���اأم���ي���ن���ات  ط���ال���ب���ت  ف����ت����اة  دع�������وى  رف���������ش 
اإل����ى م���دة خ��دم��ت��ه��ا.. ول���م ت��ث��ب��ت ال��ت��ح��اق��ه��ا ب��ال��ع��م��ل ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة

كتب: عبداألمير الساطنة
ــــاص  ــخـ ــ ــة أشـ ــ ــتـ ــ تــــــعــــــرض سـ
إلصابات متفرقة بعد تعرضهم 
ــروري وقـــع فــي ساعة  لــحــادث مــ
متأخرة من مساء يوم )اإلثنين( 

بمنطقة سار.
االولــيــة  التفاصيل  وتــشــيــر 
إلى أن فتاة كانت تقود سيارتها 
بمنطقة سار في الساعة الثانية 
عــشــرة مـــن مــســاء يـــوم اإلثــنــيــن 
ــيــــادة  ــــت أثـــــنـــــاء الــــقــ ــدمـ ــ ــطـ ــ واصـ
يــقــودهــا بحريني  بــســيــارة أجـــرة 
وبــرفــقــتــه اربــعــة اشــخــاص، نتج 
عن ذلك اصابة ركاب السيارتين 
جميعا بإصابات متفرقة وتضرر 

السيارتين بتلفيات كبيرة.

وقد حضر فور وقوع الحادث 
بتسهيل  وقاموا  النجدة  شرطة 
ــبـــات الـــقـــادمـــة فــي  ســـيـــر الـــمـــركـ
إلــى حين وصول  االتجاه  نفس 

المدني  والــدفــاع  المرور  شرطة 
من  السيارتين  ازاحـــة  تــم  حيث 
فتحت  وبعدها  الــحــادث،  موقع 

التحقيق لمعرفة اسبابه.

اأ�سخا�ش في حادث مروري ب�سار �ستة  اإ�سابة 

اإلعــيــاء  تسببت حــالــة مــن 
قدومه  بمجرد  آســيــوي  انتابت 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ إلـــــــى مـ
ــشــــف تــهــريــبــه  فـــضـــح أمـــــــره وكــ
بمخدر  مــحــشــوة  كبسولة   158
بنزول  بــدأت  الميتامفيتامين 
الــــمــــطــــار  فــــــي  ــوالت  ــ ــسـ ــ ــبـ ــ كـ  10
تباعا  معدته  من  نــزل  والباقي 
فـــي الــمــســتــشــفــى، حــيــث بـــدأت 
الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
ــتـــه وقـــــــررت  ــاكـــمـ ــة مـــحـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
تأجيل الجلسة القادمة إلى 11 

أغسطس.
ــد حــضــر  وكــــــان الـــمـــتـــهـــم قــ
إلــــــى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن عــبــر 
قادما  الــدولــي  البحرين  مطار 
مـــــن بـــاكـــســـتـــان وعــــنــــد مــــــروره 
اشتبه  الــجــمــركــيــة  بــالــمــنــطــقــة 
عليه  وبناء  االول  الشاهد  فيه 
على  يــعــثــر  ولـــم  بتفتيشه  قـــام 
شــيء وبــســؤالــه عــن حيازته أي 
ممنوعات أنكر، إال أن مامحه 
كان يبدو عليها االرتباك، حيث 
أمر ضابط الجمارك بتحويله 
ــة  ــ ــعـ ــ ــاز األشـ ــ ــهــ ــ ــة جــ ــ ــرفــ ــ إلـــــــــى غــ
ــم يــتــمــكــن  ــالــــعــــرض عــلــيــه لــ وبــ
مستقيما  الوقوف  من  المتهم 
وشعر بحالة اعياء، حيث توجه 
مــعــه أحـــد افــــراد الــشــرطــة إلــى 
دورة المياه حيث شوهد المتهم 
ــراج 10 كــبــســوالت تم  اثــنــاء اخــ

تحريزها، وبعدها تم نقله إلى 
السلمانية واستكمل نزول باقي 
بلغ  المخدرة حتى  الكبسوالت 

عددها 158 كبسولة.
وبإجراء التحريات من قبل 
تبين  المخدرات  مكافحة  إدارة 
شبكة  ضمن  يعمل  المتهم  أن 
الــمــخــدرة  الـــمـــواد  تــقــوم بجلب 
الــبــحــريــن بقصد  إلــــى مــمــلــكــة 
نقل  هــو  المتهم  ودور  االتــجــار 
الـــمـــواد الــمــخــدرة فــي احــشــائــه 
وبفحصها  االبتاع  طريق  عن 
على  احــتــواؤهــا  »ثــُبــت  معمليا 
مادة الميتامفيتامين وبفحص 
عينه ادراره ثبت تعاطيه للمواد 
المخدرة، حيث اعترف المتهم 
ــــاص عـــرض  ــخـ ــ بـــــأن أحـــــد األشـ

ــدر إلـــى  ــمــــخــ عـــلـــيـــه تـــهـــريـــب الــ
على  حصوله  مقابل  البحرين 
فــــرصــــة عـــمـــل وتـــوفـــيـــر تـــذكـــرة 
السفر ومبلغ مالي حوالي 400 

ألف روبية«. 
إلى  العامة  النيابة  أسندت 
الــمــتــهــم أنـــه فــي 1 مــايــو 2022 
ــاز الـــمـــادة الــمــخــدرة  ــ جــلــب وحـ
العقلي  والــمــؤثــر  )الــحــشــيــش( 
الـــمـــيـــتـــامـــفـــيـــتـــامـــيـــن بــقــصــد 
ــيــــر االحــــــــوال  االتــــــجــــــار فـــــي غــ
ــا، كــمــا  ــونــ ــانــ ــا قــ ــهـ الـــمـــرخـــص بـ
ــمـــخـــدرة  ــه أحـــــــرز الـــــمـــــادة الـ ــ انــ
الــحــشــيــش والـــمـــؤثـــر الــعــقــلــي 
التعاطي في  الديازيبام بقصد 
غــيــر االحـــــــوال الـــمـــرخـــص بها 

قانونا.

ح����ال����ة اإع�����ي�����اء لآ�����س����ي����وي ف����ي ال���م���ط���ار
بطنه ف���ي  م���خ���درات  ك��ب�����س��ول��ة   158 ت��ف�����س��ح 
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عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مـــرئـــي لــكــبــار 
الــــمــــســــؤولــــيــــن بـــــحـــــوار الــــتــــعــــاون 
برئاسة   الثالثاء،  أمــس  اآلســيــوي 
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  آل 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة وبـــحـــضـــور 
الــدكــتــور بــورنــشــاي دانــفــيــفــاثــانــا، 
ــوار الـــتـــعـــاون  ــحــ ــام لــ ــعــ ــن الــ ــيــ األمــ
اآلسيوي )ACD( وممثلي الدول 
يهدف  والــذي  بالحوار،  األعــضــاء 
لــالنــتــهــاء مــن جــمــيــع الــمــواضــيــع 
الــدراســة  والــوثــائــق التي هــي قيد 
تمهيدًا لالجتماع الوزاري الثامن 

عشر.
 وأشــــــار الـــوكـــيـــل إلــــى رئــاســة 
الحالية  للدورة  البحرين  مملكة 
لــحــوار الــتــعــاون اآلســـيـــوي خــالل 
تــحــت   2022-2021 مــــن  الـــفـــتـــرة 
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــور الـــرئـــيـــســـي »الـ ــحــ ــمــ الــ
المستدام ما بعد الجائحة« مؤكًدا 
الــحــوار  بــأهــداف  المملكة  الــتــزام 
بناء  أسس  على  القائمة  ومبادئه 
نقاط القوة واإلمكانات المتنوعة 
المملكة عضو  إن  آسيا حيث  في 
مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
إلـــى تعزيز  الــمــنــتــدى  يــهــدف 
الترابط بين الدول اآلسيوية في 
الــمــجــاالت ال سيما  الــعــديــد مــن 
المائي  واألمــن  الغذاء  في مجال 
ــة، واالتـــــصـــــال، والـــعـــلـــوم  ــاقــ والــــطــ

والتكنولوجيا واالبتكار، والتعليم 
وتعزيز  البشرية،  الموارد  وتنمية 
ــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة  ــج فـ ــهـ ــنـ الـ
والمستدامة، والثقافة والسياحة، 
وذلـــك مــن خـــالل فـــرص الــتــعــاون 
ــا تــوســيــع  ــهــ ــمــ ــة،  وأهــ ــركــ ــتــ ــمــــشــ الــ
ــاري واألســــــــــواق  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ

دول  بين  التعاون  لتقوية  المالية 
التنافسية  الــقــدرة  لتعزيز  آســيــا 
السوق  في  اآلسيوية  االقتصادية 
االقـــتـــصـــادي الـــعـــالـــمـــي، وتـــرويـــج 
بـــيـــن دول  الـــمـــشـــتـــرك  الـــتـــفـــاعـــل 
آســيــا فــي كــافــة مــجــاالت الــتــعــاون 
وذلــــــك بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــفـــرص 

المشتركة التي سوف تساعد على 
مستوى  وتحسين  الفقر  محاربة 
الـــحـــيـــاة لــشــعــوب آســـيـــا والــســعــي 
إلـــى خــلــق مــجــتــمــع آســـيـــوي قـــادر 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــع بــقــيــة الــعــالــم 
والمساهمة بإيجابية نحو السالم 

والنماء واالزدهار.

ــــس الــــــــــدوي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ يـ
ــوم الــســبــت الـــقـــادم  بــالــمــحــرق يــ
مــحــاضــرة بـــعـــنـــوان: »الــبــرلــمــان 
ــورات  ــطــ ــتــ تـــحـــت الــــضــــغــــط.. الــ
والـــتـــحـــديـــات« يــتــحــدث خــاللــهــا 
ــن ســـلـــمـــان نـــاصـــر رئــيــس  ــل مــ كــ
مجموعة »حقوقيون مستقلون« 
رئيس  اللظي  ديــنــا  والمحامية 
مركز المنامة لحقوق اإلنسان.

تــأتــي هــذه الــنــدوة فــي إطــار 
الـــــدور الــــذي تــلــعــبــه الــمــجــالــس 
األهــــــلــــــيــــــة فــــــــي نـــــشـــــر الـــــوعـــــي 
االنتخابات  قبل  مــا  االنتخابي 
الــبــرلــمــانــيــة والــبــلــديــة الــمــزمــع 
ــام  ــعــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــل نــ ــبــ ــا قــ ــهــ ــتــ ــامــ إقــ

الجاري.
ــــق لــــ  ــ ــاب ـــ ــح سـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ
ــار الــخــلــيــج« أكـــد إبــراهــيــم  ــبـ »أخـ
الـــدوي  الــــدوي صــاحــب مجلس 

عــــــددا مــن  نـــظـــم  الـــمـــجـــلـــس  أن 
ــة بـــالـــشـــأن  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـــــــنـــــــدوات الـ
ــل هــــذا  ــ ــواصـ ــ ــيـ ــ ــي وسـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
األمــــر خــــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، 
بــهــدف فــتــح الــمــجــال أمـــام رواد 

مناطق  مختلف  مــن  المجلس 
المرشحين  لمحاورة  البحرين 
الجدد، ومناقشتهم في أهدافهم 
أن  ـــرا  ـــعــــتــــبـ مـ ــيــــة،  ــلــ ــبــ ــتــــقــ الــــمــــســ
والسوشيال  األهلية  المجالس 

ــل  ــائـ ــا واإلعــــــــــالم هــــي وسـ ــديـ ــيـ مـ
من  البعض  بعضها  مع  تتكامل 
وتثقيفه  المجتمع  تنوير  أجــل 
ــبــــرلــــمــــان  الــ أداء  ــخــــص  يــ ــا  ــيــ فــ

والنواب معا.

المبارك  نــاصــر  بــن  وائـــل  المهندس  أكــد 
ــر شــــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة أن الــمــركــز  وزيــ
الـــوطـــنـــي لــلــمــخــتــبــرات بـــأفـــرعـــه الــمــخــتــلــفــة 
الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة فــي هــورة 
عالي يعتبر إحدى الركائز المهمة في مجال 
صــنــاعــة األغـــذيـــة وســالمــتــهــا، مـــشـــددًا على 
أن الــــــوزارة تــعــمــل حــالــيــا عــلــى تــأهــيــل كـــوادر 
وطنية للنهوض بعمل المختبرات وفق أعلى 

المعايير الدولية.
 وقال المبارك »إن وجود مركز مختبري 
الـــزراعـــي والــحــيــوانــي سيسهم  الــمــجــال  فـــي 
فـــــي تـــمـــكـــيـــن تـــشـــخـــيـــص األمــــــــــــراض ســـــواء 
فاعلية  مــن  والتأكد  الحيوانية،  أو  الــزراعــيــة 
العلمية  األبحاث  وإجــراء  التحصين،  برامج 
والدراسات الميدانية والمختبرية، باإلضافة 
إلـــى وضـــع خــطــط الــوقــايــة والــســيــطــرة على 
ــتـــشـــارات  األمـــــــراض الـــوبـــائـــيـــة، وتـــوفـــيـــر االسـ
البشرية  الــكــوادر  وتدريب  والبحثية  العلمية 
ــز الــمــرجــعــي،  ــراء الـــمـــركـ ــبــ تـــحـــت إشـــــــراف خــ
باإلضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية 
لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال«.

ــؤون  شــ وزارة  أن  الـــــى  الـــمـــبـــارك  وأشـــــــار 

ــة تــعــمــل وبـــالـــتـــعـــاون مع  ــ ــزراعـ ــ الـــبـــلـــديـــات والـ
المنظمة العالمية لألغذية والزراعة )الفاو( 
من  الــزراعــيــة  للتنمية  الــعــربــيــة  والــمــنــظــمــة 
خالل االتفاقيات التي تمت معهم على تدريب 
المختبرية  المجاالت  البحرينية في  الكوادر 
وتأهيل أفراد أكفاء متخصصين في مجاالت 

ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة.
وأوضـــح الــوزيــر الــمــبــارك أن مــن أهــداف 
إنشاء مركز المختبرات في هورة عالي أيضا 
التحليلية  الفحوصات  خــدمــات  تقديم  »هــو 
التقنيات  وتطوير  السوق  احتياجات  لتغطي 
للمنتوجات  األغــذيــة  لفحص  المستخدمة 
االعتماد  شــهــادة  على  والحصول  الحيوانية 

األيزو«.
ــــالل زيـــــــارة تــفــقــديــة إلـــى  ــاء ذلــــــك، خـ ــ جـ
بهورة  الزراعية  للمختبرات  الوطني  المركز 
ــر خــــالل الـــزيـــارة  ــوزيــ ــلـــع الــ عـــالـــي، حــيــث اطـ
المختبرات  أقــســام  عــن  تفصيلي  شــرح  على 
الــتــخــصــصــيــة والـــنـــوعـــيـــة والـــتـــي تــتــمــثــل في 
وأمــراض  »الحشرات  النبات  وقاية  مختبرات 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــرات الــــتــــربــــة، الـ ــبـ ــتـ ــخـ الــــنــــبــــاتــــات«، مـ
ــيـــدات، مــخــتــبــر الــســالمــة  ــبـ الــنــســيــجــيــة، الـــمـ

ــاه، الــتــقــنــيــات  ــيــ الـــغـــذائـــيـــة، مـــخـــتـــبـــرات الــــمــ
ومختبر  الطفيليات،  والمصلية،  الجزيئية 

األحياء الدقيقة.
الــمــخــتــبــرات  أن  الـــمـــبـــارك عـــلـــى   وأكــــــد 
الزراعية ستعمل على توفير أفضل الخدمات 
لـــلـــمـــزارعـــيـــن والـــمـــربـــيـــن، وإيــــجــــاد الــحــلــول 
منتجاتهم،  ســالمــة  يــضــمــن  بــمــا  الــمــنــاســبــة 
تحسين  إلـــى  بــاإلضــافــة  نوعيتها،  وتحسين 
الــمــورديــن  إلــى  المقدمة  الــخــدمــات  مستوى 
والحيوانات  النباتات  مــن  المختلفة  للسلع 
ــلـــق فــي  ــعـ ــتـ ــًا فـــيـــمـــا يـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــوم، خـ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ والــ
واللوائح  للقوانين  مطابقتها  مــدى  تحديد 
الــتــنــفــيــذيــة واشـــتـــراطـــات مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الدولية واتفاقيات الصحة النباتية والصحة 

الحيوانية.
على  يــقــوم  المختبرات  مــركــز  بــأن  يــذكــر 
ويتكون  مــربــعــا   2754 تبلغ  مساحتها  أرض 
المشروع من مبنى عبارة عن طابقين يشمل 
والــحــيــوانــيــة  الــزراعــيــة  المختلفة  الــمــعــامــل 
مـــيـــاه  ودورات  ــازن  ــ ــخــ ــ ومــ إداريـــــــــــة  ــاتــــب  ــكــ ومــ
وكــافــتــيــريــا، بــاإلضــافــة الـــى جــمــيــع الــمــرافــق 

الخارجية الالزمة.

ــثــــت جـــمـــعـــيـــة الــــهــــالل  بــــحــ
الهيئة  مــع  الــبــحــريــنــي  األحــمــر 
ــهـــن  ــمـ الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــات الـــصـــحـــيـــة، تــعــزيــز  والــــخــــدمــ
المجاالت  من  عدد  في  التعاون 
الــمــشــتــرك، مثل  االهــتــمــام  ذات 
مــشــاركــة الــجــمــعــيــة فـــي تــقــديــم 
الطبية  للمهن  تدريبية  دورات 
والـــصـــحـــيـــة، واعـــتـــمـــاد الــــــدورات 
الــمــقــدمــة مـــن الــجــمــعــيــة لــدى 
ــدريــــب الــمــمــارســيــن  الــهــيــئــة، وتــ

الصحيين.
استقبال  خـــالل  ذلـــك  ــاء  جـ
ــيـــذي لــلــهــيــئــة  ــنـــفـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــن  ــهـ ــمـ الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
الجالهمة بحضور  مريم عذبي 
الـــدكـــتـــورة ازهـــــار نــصــيــب رئــيــس 
السريرية  االبحاث  تنظيم  قسم 
ــر الـــمـــهـــنـــي  ــويــ ــطــ ــتــ وبـــــــرامـــــــج الــ
ــئــــة، لــعــضــو  ــيــ ــالــــهــ الـــمـــســـتـــمـــر بــ

الــهــالل  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
األحمر البحريني ورئيسة لجنة 
االسعافات األولية الدكتورة كوثر 
فاطمة  السيدة  يرافقها  العيد، 
لجنة  رئيس  نائب  عبدالرحمن 
رنا  والسيدة  االولية  االسعافات 
ــة  يــوســف مــديــر الـــشـــؤون االداريــ
ــر  والــمــالــيــة واالنــــســــة زيـــنـــب زايـ

رئيس الحسابات بالجمعية.
يشار إلى أن جمعية الهالل 
ــبــــحــــريــــنــــي نــظــمــت  ــر الــ ــ ــمــ ــ األحــ
ــتـــعـــاون  الـــعـــديـــد مــــن بــــرامــــج الـ
الوطنية  الهيئة  مــع  المشترك 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهـ ــمـ لــتــنــظــيــم الـ
الصحية بما فيها ورشة تدريبية 
ــيـــة(  بــعــنــوان )اإلســـعـــافـــات األولـ

لعشرين من منتسبي الهيئة في 
لتأهيلهم  وذلــك  الجمعية  مقر 
المسعف  شهادة  على  للحصول 
األولـــــــــــــي، والـــــــــــذي يـــتـــيـــح لــهــم 
الــتــدخــل فـــي حــــاالت الـــحـــوادث 
ــة وتـــقـــديـــم االســـعـــافـــات  ــارئـ الـــطـ
أو  الهيئة  مكاتب  داخــل  االولــيــة 

خارجها.

رفع سلمان بن عيسى بن هندي محافظ 
ــاســــم أهـــالـــي  مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق، بـــاســـمـــه وبــ
ــات الــشــكــر واالمــتــنــان  ــ الــمــحــافــظــة، أســـمـــى آيـ
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
ــايـــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة  الــمــعــظــم، عــلــى الـــرعـ
األكبر  الفضل  لها  كــان  التي  عــاشــوراء  لموسم 
فــي نــجــاح الــمــوســم، وإلـــى الــفــريــق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، على 
توجيهاته التي رسمت طريق النجاح، وإلى كل 

منتسبي وزارة الداخلية.

ــاء المآتم  بــالــتــزام رؤســ الــمــحــافــظ  ــاد  وأشــ
هيئة  وأعـــضـــاء  ومــرتــادوهــا  عليها  والــقــائــمــون 
واإلجـــــراءات  بــالــقــوانــيــن  الحسينية  الــمــواكــب 
أن  المحافظ  وأكـــد  الــمــوســم،  بــهــذا  المتعلقة 
ــوزارات  ــ ــ الــشــكــر مـــوصـــول لــكــل الــمــؤســســات والـ
ــة والـــصـــنـــاديـــق  ــيـ ــلـ الــحــكــومــيــة والـــلـــجـــان األهـ
ــواكــــب الــحــســيــنــيــة،  ــمــ الـــخـــيـــريـــة والــــمــــآتــــم والــ
تأمين حضور  الداخلية في  وزارة  بدور  مشيدًا 
وتوفير  المرورية  الحركة  وتنظيم  المشاركين 
الخدمات األمنية واالحتياجات الالزمة لنجاح 

موسم عاشوراء.

ــالـــــص شـــكـــره  ــ ــافــــظ عـــــن خـ ــمــــحــ ــر الــ ــ ــبـ ــ وعـ
والمشاركين  المعزين  من  المحافظة  ألهالي 
ــزاء عــلــى تــعــاونــهــم  ــعـ فـــي مـــواكـــب ومــجــالــس الـ
إنــجــاح هــذه المناسبة، مــؤكــدًا أن االلــتــزام  فــي 
بــالــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات هــو ســمــة مــن سمات 
ــا،  ــراهـ ــي الــمــحــافــظــة بــجــمــيــع مــدنــهــا وقـ ــالـ أهـ
ــحــمــة  مــشــيــدا بـــالـــروح الــوطــنــيــة والـــوحـــدة والــلُّ
المعتقدات  احترام  قيم  عكست  التي  األهلية 
ــب، ومــــــبــــــادئ الــــتــــعــــايــــش واإلخــــــــاء  ــ ــذاهــ ــ ــمــ ــ والــ
محافظة  به  ُعرفت  لطالما  الــذي  المجتمعي 

المحرق.

ــخ راشـــــــــــد بـــن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ أشـــــــــــاد الـ
محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن 
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة، بــالــجــهــود 
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــتــهــا الــجــهــات 
موسم  طيلة  والخدمية  األمنية 
ــور  ــل تــســهــيــل األمــ ــوراء ألجــ ــاشــ عــ
وذلك  المناسبة،  بهذه  المتصلة 
تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في تسخير كل اإلمكانات وتوفير 
ــتــــي تــســهــم  ــيــــاجــــات الــ ــتــ كــــل االحــ
فـــي إنـــجـــاح الــمــنــاســبــة، ومــتــابــعــة 
الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  ــام  ــتــــمــ واهــ
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
موسم  إقــامــة  لضمان  الداخلية، 

عاشوراء على النحو المأمول.
جــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي تــــصــــريــــح 
لــلــمــحــافــظ، عــلــى هــامــش زيــارتــه 
ــاب الــبــحــريــن  ــ ــة بــ ــركـــز شــــرطــ ــمـ لـ
بـــحـــضـــور  األول،  أمـــــــس  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
حـــســـن عــــبــــداهلل الـــمـــدنـــي نــائــب 
عـــام مديرية  الــمــحــافــظ، ومــديــر 
شــــرطــــة مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة، 
الــعــزاء  مــواكــب  سير  تفقد  حيث 
جهود  ضمن  وذلــك  المنامة،  في 
متابعة  فــي  الــعــاصــمــة  محافظة 
تنظيم موسم عاشوراء في أجواء 
يسودها األمن والنظام والصحة، 

حــيــث اطـــّلـــع عــلــى ســيــر الــجــهــود 
والخدمية،  والتنظيمية  األمنية 
مــثــمــنــًا الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الــعــالقــة،  ذات  الــجــهــات  مختلف 
والذي انعكس إيجابًا على حسن 
ســـيـــر الـــمـــواكـــب الــحــســيــنــيــة فــي 

المنامة.

ــان الــمــحــافــظ، قـــد تـــرأس  وكــ
اجتماعين  الجاري  الشهر  خالل 
األمنية  الجهات  مــع  تنسيقيين 
األوقـــــــــاف  وإدارة  والــــخــــدمــــيــــة 
ــمــــواكــــب  ــة الــ ــئــ ــيــ الـــجـــعـــفـــريـــة وهــ
ــة ورؤســـــــــــــاء الـــمـــآتـــم  ــيـ ــنـ ــيـ الـــحـــسـ
والمواكب، بهدف توحيد الجهود 

إنــجــاح مــوســم عــاشــوراء،  لضمان 
بـــزيـــارة تــفــقــديــة التقى  كــمــا قـــام 
خـــاللـــهـــا رؤســـــــاء الـــمـــآتـــم وبــحــث 
معهم االستعدادات الالزمة لهذه 
الــمــنــاســبــة، إضــافــة إلـــى حــضــوره 
ــيـــادة اإلمـــــام الــحــســيــن  افــتــتــاح عـ

بالمنامة.

جنيف  في  العالمي  الكنائس  مجلس  في  البرامج  مسؤول  أكــد 
ميشال نصير أن مملكة البحرين تعتبر نموذجا متقدما في الشرق 
السلمي  للتعايش  مناخا  توفر  التي  وأجوائها  بانفتاحها  األوســط 
والــتــســامــح واحـــتـــرام الــحــوار بــيــن األديــــان والــحــضــارات والــثــقــافــات 
المختلفة والتعاون بين دول العالم على أسس من الشراكة والصداقة 

في ضوء االحترام المتبادل.
التي  الــبــارزة  الـــدول  مــن  تعتبر  البحرين  مملكة  أن  إلــى  ولــفــت 
تحتوي على أناس ينتمون إلى بلدان مختلفة ويمتلكون معتقدات 
وديانات مختلفة، وان الشيء المبهر هو أن الجميع متعايش بسالم، 

المملكة سّباقة بين  انتماءاتهم ومعتقداتهم، وإن  النظر عن  بغّض 
مهما  أبنائها  مختلف  بين  المشترك  العيش  تجسيد  فــي  أتــرابــهــا 
بفضل  ذلك  وكل  والعقدية،  والفكرية  الدينية  انتماءاتهم  اختلفت 
والمستمرة  الــصــادقــة  والتوجيهات  للبحرين  الحكيمة  الــمــبــادرات 
السياسية  الــقــيــادة  قــبــل  مــن  الــتــعــايــشــي  الــمــنــحــى  ــذا  هـ فــي  للسير 

للبحرين.
البحرين  الــعــام لجمعية  اجــتــمــاعــه مــع االمــيــن  فــي  ذلـــك  جـــاء 
لمراقبة حقوق االنسان فيصل فوالذ، وقد اتفق الطرفان على تعزيز 

التعاون والبرامج المشتركة لتعزيز الحريات الدينية.

} وزير البلديات خالل زيارته التفقدية

وزي������ر ال���ب���ل���دي���ات ي��ت��ف��ق��د ال���م���رك���ز ال��وط��ن��ي 
ل���ل���م���خ���ت���ب���رات ال�����زراع�����ي�����ة ب�����ه�����ورة ع���ال���ي

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل���ل�������س���وؤون  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  وك����ي����ل 
ي��ت��راأ���س اج��ت��م��اع ك��ب��ار ال��م�����س��وؤول��ي��ن ب��ح��وار ال��ت��ع��اون الآ���س��ي��وي

} محافظ المحرق خالل جولة تفقدية.

محاف�ظ المح�رق ي�سيد بالروح الوطنية ونجاح مو�سم عا�سوراء

محافظ العا�سمة ي�سيد بجهود الجهات الأمنية والخدمية طوال مو�سم عا�سوراء

} محافظ العاصمة خالل زيارته لمركز شرطة باب البحرين.

م�������س���وؤول ف����ي م��ج��ل�����س ال��ك��ن��ائ�����س ال���ع���ال���م���ي: ال��ب��ح��ري��ن
ن����م����وذج ل��ل��ت��ع��اي�����س وال����ح����ري����ات ال���دي���ن���ي���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة

الهالل الأحمر البحريني تبحث مع »نهرا« تعزيز التعاون الم�سترك

ن���دوة »البرلمان تح���ت ال�سغط« بمجل����س ال���دوي ال�س���بت القادم

} سلمان ناصر.} دينا اللظي.} إبراهيم الدوي.

رئي�س التحاد العربي لحقوق الإن�سان:

حديث ح�س���ن ن�س���ر اهلل مرفو����س واإ�س���اءته غي���ر مقبولة
العربي  االتــحــاد  رئيس  عبر 
جمعية  رئيس  اإلنــســان  لحقوق 
رفض  عن  االنــســان  لحقوق  معًا 
االتحاد العربي لحقوق االنسان 
بـــكـــامـــل مــنــظــمــاتــه وجــمــعــيــاتــه 
تضمنه  ما  والدولية،  اإلقليمية 
خـــطـــاب حــســن نــصــر اهلل الـــذي 
عــاشــوراء،  ذكـــرى  بمناسبة  ألــقــاه 
وتــعــٍد وتهديد لألمن  إســـاءة  مــن 
ــلـــم الــمــجــتــمــعــي بــمــمــلــكــة  والـــسـ
ــه الـــســـافـــر  ــلــ ــدخــ ــن، وتــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
والمرفوض في الشأن البحريني، 
لتهديد  الــمــســؤول  غــيــر  وســعــيــه 
األمــــــــن واالســـــتـــــقـــــرار والــــســــالم 
في  سيما  ال  البحرين،  بمملكة 
ضوء ما تشهده مملكة البحرين 
خالل إحيائها ذكرى عاشوراء من 
أجواء حضارية ووطنية متقدمة 
اللحمة  تعزيز  عــن  تعبر  وراقــيــة 
الــوطــنــيــة بــيــن كــل الــمــواطــنــيــن، 
وفـــي ظـــل رعـــايـــة مــلــكــيــة سامية 

تــســتــشــعــر مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
ــبـــحـــريـــن مــــن دون  أبــــنــــاء الـ كــــل 
تـــمـــيـــيـــز، وحـــكـــومـــة ســــخــــرت كــل 
ــا لــخــدمــة  ــهـ ــدراتـ امــكــانــيــاتــهــا وقـ
شعب البحرين واالستجابة لكل 
حــاجــاتــه األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 

واالجتماعية والدينية.
وعبر رئيس االتحاد العربي 

الــمــســتــشــار عــيــســى الــعــربــي عن 
خطاب  تضمنه  لما  التام  رفضه 
اتـــهـــامـــات  نـــصـــر اهلل مــــن  حـــســـن 
انفصاله عن  تعبر عن  واســاءات 
الشأن البحريني وما يعيشه من 
ظل  في  وإنساني  حضاري  واقــع 
رعــايــة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
آل خــلــيــفــة،  عـــيـــســـى  بــــن  حـــمـــد 
مـــثـــمـــنـــًا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كــل 
المبادرات الحضارية واإلنسانية 
ــة الـــتـــي تـــمـــت بــرعــايــة  ــيـ ــنـ والـــديـ
ــر كــل  ــيــ ــوفــ مـــلـــكـــيـــة لــتــســهــيــل وتــ
والــخــدمــات إلحياء  اإلمــكــانــيــات 
ليالي عاشوراء وفق الخصوصية 
التي تمثلها مملكة البحرين في 
الدينية  المناسبة  إحيائها لهذه 
ــا أبــدتــه كل  ــوال تــاريــخــهــا، ومـ طــ
ــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــ ــدولــ ــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ أجـ
الــمــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون اإلســالمــيــة 
واالوقــــــــــــــــاف مــــــن حــــــــرص عــلــى 
المناسبة  هـــذه  وإقـــامـــة  تسهيل 

فـــي أجــــــواء مــفــعــمــة بــالــمــشــاعــر 
االيــمــانــيــة والــروحــانــيــة، مــؤكــدًا 
بشكل خــاص ان مــا ذكـــره حسن 
تستهدف  مــزاعــم  مــن  اهلل  نــصــر 
تــــهــــديــــد الــــســــلــــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــي 
والنيل من أجهزة الدولة، يعتبر 
ومــزاعــم يكذبها  ــرًا مــرفــوضــًا  امــ
الــذي صاحب  الحضاري  الواقع 
الدينية  الــمــنــاســبــة  هـــذه  احــيــاء 
لياليها  طوال  البحرين  بمملكة 
ــر  ــا، الســيــمــا حــــرص وزيـ ــهـ ــامـ وايـ
الداخلية شخصيًا على لقاء كل 
بإقامة  والمعنيين  المسؤولين 
الدينية،  المناسبة  وتنظيم هذه 
لتسخير  الــمــســتــمــرة  ومــتــابــعــتــه 
ــوزارة  كــل إمــكــانــيــات وخـــدمـــات الــ
وكـــل األجـــهـــزة الــمــعــنــيــة بحفظ 
وتـــطـــبـــيـــق الــــنــــظــــام والــــقــــانــــون 
ــة هـــذه  ــامــ لــتــيــســيــر وتــســهــيــل إقــ
مناطق  بكل  الدينية  المناسبة 

المملكة.

} عيسى العربي.
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حياة  في  أهميته  وأدركــت  طفولتها،  منذ  العلم  عشقت  لقد 
وإصـــرار،  شغف  بكل  المجال  هــذا  فــي  طريقها  فشقت  الشعوب، 
التي بال سقف،  لتحقق طموحاتها  المسيرة،  تواصل  أن  وقــررت 
إيمانا منها بأنه من الخطأ أن ينظر إلى العلم على أنه رفاهية 
ال تملكها الدول النامية، بل يجب االستثمار الوافر في مجاالته.

حول تجربة هذه العالمة الصغيرة كان الحوار اآلتي:
} متى بدأت عالقتك بالعلم؟

لقد بدأ عشقي للعلم مبكرا للغاية وتحديدا منذ الطفولة، 
فكنت محبة بشدة للعلوم، وخاصة النجوم، وكم تمنيت أن أصبح 
في  العلوم  بمركز  التحقت  لذلك  المستقبل،  في  فضاء  عالمة 
فصل الصيف وكان عمري حينئذ تسع سنوات، وخالل المرحلة 
الثانوية قــررت دراســـة الــطــب، وكــان ذلــك وقــت انــطــالق األحــداث 
السياسية في البحرين عام 2011، وألن الظروف واألوضاع بشكل 
رغبتي  لتحقيق  المانيا  إلــى  سافرت  انني  إال  حرجة،  كانت  عــام 

وطموحي، ولكن تبدلت األمور فيما بعد.
كيف تبدلت األمور معك؟

في البداية واجهت تحدي اللغة في ألمانيا، فقدمت أوراقي 
التكنولوجيا  درســت  وبالفعل  قبولي،  وتــم  النمسا،  في  للدراسة 
الحيوية الطبية مدة ثالث سنوات، ثم توجهت للدراسة في جامعة 
كمبردج، وكانت نقطة تحول في مشواري العلمي، حيث اكتسبت 
خبرة واسعة في مجال البحث العلمي، وكان كل المحيطين بي 
هناك أناس خبراء لهم خبرة عريضة في هذا المجال، وتعلمت 
التخصص  قــررت  بعدها  تقريبا،  عام  مدة  البحث  مهارات  منهم 
في ذلك المجال بعد أن ألغيت فكرة دراسة الطب، ألنني وجدت 
أنه مجال حديث ومهم وقليل االقبال عليه في مجتمعاتنا، وكان 
الخيار األهم أمامي نظرا إلى أهمية البحث العلمي في حياتنا، 
واحتياج مجتمعاتنا إلى خبرات به، ثم جاءت أزمة كورونا وغيرت 

معها أمورا كثيرة فيما يتعلق بذلك المجال. 
} كيف أثرت جائحة كورونا على مجال البحث العلمي؟

البحث  أهمية  مــن جديد  فجرت  كــورونــا  جائحة  أن  شــك  ال 
بعد حصولي على  ولــذلــك  إلــيــه،  الحاجة  مــدى  وأكـــدت  العلمي، 
بــأمــراض  يتعلق  فيما  التخصص  هـــذا  فــي  الماجستير  رســالــة 
القلب في بريطانيا عدت إلى البحرين عام 2019، وقدمت للعمل 
بجامعة الخليج العربي، وكان ذلك وقت اندالع أزمة كورونا، التي 
الوباء  هــذا  أبــرز  الــذي  المجال  هــذا  في  االستمرار  إلــى  دفعتني 
ثم  ومختلفة،  صعبة  ظـــروف  فــي  العمل  وبـــدأت  بــشــدة،  أهميته 
قررت الجامعة تأسيس فريق الطب التجديدي، وكان لي الشرف 
إلى  نظرا  نساء،  ثــالث  بين  من  به  الوحيدة  البحرينية  أكــون  أن 

دراستي وخبرتي الواسعة في هذا المجال المهم.
ما هي مهمة فريق الطب التجديدي؟

ــررت جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي تــكــويــن فـــريـــق الــطــب  ــ لــقــد قـ
التجديدي الذي انضممت إليه عام 2020، وذلك مع بداية أزمة 
كورونا، بهدف مواكبة العالم في هذا المجال، وهو أول مركز من 
نوعه بالبحرين، ويمثل مظلة تندرج تحتها عدة تخصصات مهمة 
وحديثة، منها العالج بالخاليا الجذعية، والعالج الجيني، وعالج 
الشيخوخة وأمراضها، وكان لي شرف المشاركة في تأسيس أول 
مؤتمر عالمي للعالج الجيني والطب التجديدي في البحرين. 

} كيف تقيمين أهمية البحث العلمي في مجتمعاتنا؟

ال شك أن االهتمام بالبحث العلمي مسألة تتعلق بالشغف 
الطاقات  وفي  العلم،  في  االستثمار  بأهمية  وبالقناعة  العلمي، 
أنه رغم ما تحقق على هذا  أرى  وأنا  الموهوبة علميا،  الشبابية 
والعلماء في مجتمعاتنا ال  العلمي  البحث  فإن حقوق  الصعيد 
تزال مهضومة بعض الشيء، وأن حظوظهم قليلة، لذلك أتمنى 
أن يتم التوجه بشدة نحو االستثمار في العلم، وفي تلك الطاقات 
وإمكانياتها،  قدراتها  في  والثقة  مجتمعنا،  في  بكثرة  المتوافرة 
حتى لو لم تحمل الخبرة العريضة في ذلك، فالمهم هو توافر 
ذاتهم في  إثبات  الشباب يرغبون في  الكثير من  الشغف، فهناك 
هذا المجال، لكنهم قد ال يمتلكون إمكانيات التخصص والتبحر 
فيه علميا، وبالنسبة إلي فقد كنت محظوظة بشدة حيث دعمني 
والداي ووفرا لي كل اإلمكانيات للدراسة على نفقتهما الخاصة، 
في  نفسي  أعتبر  مازلت  فإنني  وعمليا  علميا  حققته  ما  ورغــم 
بداية المشوار، كما أن طموحي بال سقف، وسأواصل المشوار رغم 

أي تحديات قد تواجهني. 
} بحثك العلمي القادم؟

من أهم إنجازاتي العلمية التي أفخر بها هو نشر بحث علمي 
فــي تخصص  السريرية  االخــتــبــارات  عــن  عالمية  علمية  بــدوريــة 
السكتات الدماغية، وذلك باستخدام الخاليا الجذعية، نظرا إلى 
اهتمامي الشديد في مجال العالج الجيني بشكل عام، أما بحثي 
استخدام  وهو  ومهم  بموضوع جديد  يتعلق  فهو  القادم  العلمي 
الخاليا المناعية في عالج سرطان الدم التي يمكن من خاللها 

إنقاذ العديد من األرواح. 

} هدفك الحالي؟

ــة الـــدكـــتـــوراه في  ــالـ ــى الـــحـــصـــول عــلــى رسـ أســـعـــى حــالــيــا إلــ
تخصص العالج الجيني والطب التجديدي، وأن أكمل المسيرة 
في هذا المجال الذي أستمتع بالعمل فيه بشدة، ويمكن القول 
إن الــمــشــوار العلمي لــيــس لــه نــهــايــة، بــل دائــمــا هــنــاك بــدايــات 
وأهداف ومجاالت متجددة لمواكبة كل ما يحدث في العالم من 

مستجدات واهتمامات.

} هل شعرت قط بالفشل؟

نعم شعرت بنوع من الفشل حين ذهبت إلى ألمانيا للدراسة 
في البداية، حين واجهت حاجز اللغة هناك وكان تحديا كبيرا 
مؤهلة  غــيــر  بــأنــي  حينئذ  شــعــور  انــتــابــنــي  حــيــث  إلـــي،  بالنسبة 
للدراسة والتطور، وهو شيء يندرج تحت ما يسمى عدم الثقة 
من  تمكنت  بــل  الــشــعــور،  ذلــك  على  تغلبت  ولكني  النفس،  فــي 
تحويله إلى نقطة قوة وانطالقة، وخاصة حين عملت مع فريق 
جامعة كمبردج الذين أسهموا كثيرا في منحي مزيدا من الثقة 
الواسعة  الخبرات  من  الكثير  منهم  استمددت  وقد  نفسي،  في 
التي أهلتني لتحقيق ما وصلت إليه اليوم، ولذلك أوجه رسالة 
إلى كل شاب بأن بإمكانه بلوغ أهدافه مهما واجه من صعوبات 

أو عثرات أو تحديات. 
} مبدأ تسيرين عليه؟

يــأس وال  دائــمــا هــو ال  الــذي أسير عليه  الحياة  فــي  مبدئي 
تعلمت  فهكذا  تحديات،  من  طريقنا  اعترض  مهما  استسالم، 
والــقــوة عند  بــد مــن التحلي بالصبر  الــحــيــاة، فــال  فــي مــدرســة 
مواجهة أي عثرات، وهنا ال بد من توجيه رسالة امتنان وشكر 
إلى أمي وأبي فإليهما يعود الفضل في تكوين شخصيتي فقد 
كانا داعمين لي بشدة، ويمكن القول إنهما وراء ما حققته من 
إنجازات عملية وعلمية، كذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى أناس 
ساندوني كثيرا عبر مشواري منهم د. صفوق الشمري مؤسس 
ود.  الــعــربــي،  الخليج  لجامعة  التابع  التجديدي  الطب  مركز 
خــالــد العوهلي رئــيــس الــجــامــعــة، وكــل األســاتــذة الــذيــن عملت 
معهم، وتحت إشرافهم، فقد تعلمت شيئا من كل شخص مر في 

حياتي وهم كثر. 
} حلم تتمنين تحقيقه؟

ال يـــــزال فـــي جــعــبــتــي الــكــثــيــر مـــن األحــــــالم والــطــمــوحــات 
أمنية  أغلى  تكمن  عام  بشكل  تحقيقها  أتمنى  التي  واألهــداف 
أديــن  التي  الحبيبة،  لمملكتي  فخر  مصدر  أستمر  أن  هــي  لــي 
في  يستحقونها  التي  المكانة  العلماء  يلقى  وأن  بالكثير،  لها 
وطنهم مثلما يحدث بالنسبة إلى الكوادر في باقي التخصصات 

األخرى. 

       

يقول رجل األعمال األمريكي الشهير الري بيج أحد مؤسسي محرك البحث األشهر 
العالم )غوغل(: »إن هدف محرك البحث في نهاية المطاف هو فهم كل شيء في  في 
العالم.. وذلك من شأنه أن يعطي دائما النتيجة الصحيحة.. ونحن جدا جدا بعيدون 

عن هذا الهدف«!
لم يحتل  فإنه  أمورها  ومجريات  الحياة  فهم  في  العلمي  البحث  أهمية  رغم  نعم، 
الرغم من  على  وذلــك  العربية،  كثير من مجتمعاتنا  في  المطلوبة  المكانة  اآلن  حتى 
تنشأ  العلم  فمن  مجتمع،  رئيسية ألي  دعامة  زويــل  أحمد  الكبير  العالم  أكــد  كما  أنــه 
التكنولوجيا، التي بالتالي تساعد على التطوير، ومن ثم يمكن القول إنهما ال يوجدان 

إال اذا كان المجتمع يقدر ويدرك أهمية العلم.
تلك هي رؤية هذه الفتاة الطموحة، التي أدركت أنه ال عالقة للنجاح بما تكسبه أو 
تنجزه في الحياة لنفسك، بل هو ما تفعله لآلخرين، انطالقا من الفلسفة التي يقوم 
التجديدي حاصلة على  الطب  في  باحثة  بحرينية  أول  فكانت  العلمي،  البحث  عليها 

اعتماد إلجراء فحص التسلسل الجيني في البحرين.

اأول باحثة بحرينية يف الطب التجديدي حا�سلة على اعتماد لإجراء فح�ص الت�سل�سل اجليني.. 
�ساحبة بحث مهم عن الختبارات ال�سريرية يف ال�سكتات الدماغية با�ستخدام اخلاليا اجلذعية

 ن�سر يف دورية علمية عاملية.. نورة ح�سن ح�ساين لـ»اأخبار اخلليج«: 

فخ��ورة لكون��ي البحريني��ة الوحي��دة ف��ي 

اأول مرك��ز للط��ب التجدي��دي بالبحري��ن

جديد من  العلمي  البحث  اأهمية  ق�ضية  فجرت  كورونا  اأزمة 
العلمي  م�سواري  يف  حتول  نقطة  مثلت  كمربدج  بجامعة  درا�ستي 

حقوق البحث العلمي والعلماء مه�ضومة في مجتمعاتنا العربية
ع�سـقت العلـم منـذ طفولتـي واخـرت البحـث العلمـي للتميـز

اأتمنى اال�ضتثمار في العلم وفي الطاقات ال�ضبابية ال�ضغوفة به
م�سروعي البحثي القادم عن ا�ستخدام اخلاليا املناعية لعالج �سرطان الدم 

مازلت في بداية الم�ضوار و�ضقف طموحي العلمي والعملي بال حدود

اإىل م�سدر لعطائه وقوته  املرء قد تتحول  ال�سعف لدى  نقاط 

اأدي�ن لوال�دي بالكثي�ر فهم�ا وراء م�ا حققت�ه علمي�ا وعملي�ا

} أخبار الخليج تحاور نورة.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} نورة حسن حساني.

} مع الفريق في كامبردج.} فريق الطب التجديدي. } التخرج من جامعة �شيفيلد.
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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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احلواج: نعتز بالنتاج البحثي

 للكوادر الوطنية بوزارة الأ�شغال

»الرتبية«: دمج مو�شوعات الربجمة 

يف املناهج الدرا�شية يف جميع املراحل

حمافظ ظفار ي�شتقبل �شفري 

مملكة البحرين لدى �شلطنة ُعمان

»ال�شحة«: رفع الوعي بالعناية 

الذاتية و�شحة املراأة يف مراحل حياتها

وزير  احلواج  ح�سن  بن  اإبراهيم  املهند�س  ا�ستقبل 

مبنا�سبة  الوزارة  موظفي  من  موظفني  مبكتبه،  الأ�سغال، 

من  ن�سخ  اأهدياه  اإذ  املاج�ستري،  �سهادة  على  ح�سولهما 

ر�سالتهما.

للمهند�س  بالتهنئة  الأ�سغال  وزير  تقدم  اللقاء  وخالل 

عبدالرحمن حممد العبا�سي لنيله درجة املاج�ستري بعنوان 

على  املعاجلة  ونظام  الفولذية  الألياف  نوعية  »تاأثري 

نوف  واملوظفة   ،»HUPC ملادة  امليكانيكية  اخل�سائ�س 

جهاد الكويتي لنيلها درجة املاج�ستري بعنوان »تاأثري منو 

ال�سلع ال�ستهالكية �سريعة احلركة على الت�سوق اللحظي 

مملكة  يف  الت�سويق  قطاع  يف  اجلديدة  العالم  وو�سائل 

البحرين«.

بجهود  واعتزازه  فخره  عن  الأ�سغال  وزير  واأعرب 

الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة، واإ�سهاماتهم البارزة يف 

التوفيق يف  للموظفني دوام  العلمي، متمنياً  البحث  جمال 

حياتهما العلمية واملهنية.

من جانبهما، اأعرب املوظفان عن اعتزازهما بلقاء وزير 

على  حل�سولهما  وامتنانهما  تقديرهما  وعميق  الأ�سغال 

الدعم والت�سجيع من قبل امل�سوؤولني يف الوزارة.

اأكد د.ماجد النعيمي وزير الرتبية والتعليم اأنه يف ظل 

التوجه العاملي نحو تعميق اإدماج التكنولوجيا يف خمتلف 

ال�سطناعي  الذكاء  توظيف  خالل  من  احلياتية،  املجالت 

واإنرتنت الأ�سياء و�سناعة الربجميات املختلفة، �سواء على 

اأنواعها،  اأو على الأجهزة الذكية مبختلف  �سبكة الإنرتنت 

على  قادرين  خريجني  تكوين  على  تعمل  الوزارة  فاإن 

التكنولوجي، �سواء كم�ستخدمني  الع�سر  الندماج يف هذا 

اإذ مت يف هذا  التطور،  بناء هذا  اأو كفاعلني وم�ساركني يف 

املراحل  ُتعنى بالربجمة يف جميع  اإدماج موا�سيع  الإطار 

الدرا�سية من البتدائية وحتى الثانوية.

باإدارة  والت�سال  املعلومات  تقنية  وحدة  اأن  واأو�سح 

)�سكرات�س  الربجمة  مو�سوع  باإدماج  قامت  قد  املناهج 

اأ�س�س  البتدائية، بهدف تر�سيخ  املرحلة  Scratch( �سمن 
امل�سكالت  حتليل  تعلم  خالل  من  الطفل  لدى  الربجمة 

اأما يف املرحلة الإعدادية،  والتخطيط حللها وتنفيذ احلل، 

فقد اأدرجت مو�سوع ت�سميم �سفحات الويب الديناميكية، 

والذي ي�سمل التعامل مع لغات برجمة خمتلفة، منها لغة 

لتن�سيق   CSS ولغة  الويب،  �سفحات  لإثراء   HTML
قواعد  مع  للتعامل   PHP ولغة  الويب،  �سفحة  مكونات 

البيانات وا�ستخال�س النتائج منها وعر�سها على املت�سفح، 

اأما يف املرحلة الثانوية، فتعمل الوحدة حالًيا على تطوير 

املنهج لتعلم الربجمة بلغة Python، وهي اللغة الأ�سهر 

حالًيا والأكرث انت�ساًرا.

�سعيد  اآل  تركي  بن  مروان  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

اأحمد  بن  جمعة  الدكتور  ُعمان،  ب�سلطنة  ظفار  حمافظ 

الكعبي �سفري مملكة البحرين لدى �سلطنة ُعمان.

الأخوية  العالقات  التاأكيد على عمق  اللقاء  ومت خالل 

ُعمان،  البحرين و�سلطنة  التي جتمع بني مملكة  الرا�سخة 

البلدين  بني  امل�سرتك  الثنائي  التعاون  اأوجه  وبحث 

ال�سقيقني و�سبل تطويرها والدفع بها اإىل اآفاق اأرحب، مبا 

اإىل  اإ�سافة  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  م�سلحة  يخدم 

مناق�سة عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

تفقد املركز الوطني للمختربات الزراعية بهورة عايل.. الوزير املبارك:

توفري اأف�شل اخلدمات للمزارعني واملرّبني مبا ي�شمن �شالمة منتجاتهم

 تراأ�س اجتماع كبار امل�شوؤولني بحوار التعاون الآ�شيوي.. وكيل اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية:

البحرين ملتزمة باأهداف »التعاون الآ�شيوي« على اأ�ش�س بناء نقاط القوة

طرح ثمانية برامج اأكادميية يف �شت كليات.. جامعة البحرين:

اآخر موعد لطلبات اللتحاق بربامج الفرتة الثانية ال�شبت القادم

خالل بطولة املناظرات يف مدينة �شباب 2030

�شبـــاب البحريـــــن يتناظــــرون يف يــــوم ال�شبـــاب الدولــي

وزير  املبارك  نا�سر  بن  وائل  اأكد 

املركز  اأن  والزراعة  البلديات  �سوؤون 

املختلفة  باأفرعه  للمختربات،  الوطني 

الزراعية واحليوانية وال�سمكية يف هورة 

اإحدى الركائز املهمة يف جمال  عايل، ُيعد 

على  م�سدًدا  و�سالمتها،  الأغذية  �سناعة 

اأن الوزارة تعمل حالًيا على تاأهيل كوادر 

وفق  املختربات  بعمل  للنهو�س  وطنية 

اأعلى املعايري الدولية.

مركز  وجود  »اإن  املبارك:  وقال 

واحليواين  الزراعي  املجال  يف  خمتربي 

الأمرا�س  ت�سخي�س  متكني  يف  �سي�سهم 

�سواء الزراعية اأو احليوانية، والتاأكد من 

فاعلية برامج التح�سني، واإجراء الأبحاث 

امليدانية واملختربية،  العلمية والدرا�سات 

الوقاية  خطط  و�سع  اإىل  بالإ�سافة 

الوبائية،  الأمرا�س  على  وال�سيطرة 

والبحثية  العلمية  ال�ست�سارات  وتوفري 

اإ�سراف  حتت  الب�سرية  الكوادر  وتدريب 

اإىل  بالإ�سافة  املرجعي،  املركز  خرباء 

لتبادل  الدولية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون 

اخلربات واملعارف يف هذا املجال«.

�سوؤون  وزارة  اأن  اىل  املبارك  واأ�سار 

مع  وبالتعاون  تعمل  والزراعة  البلديات 

املنظمة العاملية لالأغذية والزراعة )الفاو( 

من  الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة 

على  معهم  متت  التي  التفاقيات  خالل 

املجالت  يف  البحرينية  الكوادر  تدريب 

املختربية وتاأهيل اأفراد اأكفاء متخ�س�سني 

التنمية  باأهداف  �سلة  ذات  جمالت  يف 

امل�ستدامة.

واأو�سح الوزير املبارك اأن من اأهداف 

عايل  هورة  يف  املختربات  مركز  اإن�ساء 

الفحو�سات  خدمات  تقدمي  »هو  ا  اأي�سً

ال�سوق  احتياجات  لتغطي  التحليلية 

لفح�س  امل�ستخدمة  التقنيات  وتطوير 

الأغذية للمنتوجات احليوانية واحل�سول 

على �سهادة العتماد الأيزو«.

اإىل  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك،  جاء 

الزراعية  للمختربات  الوطني  املركز 

بهورة عايل، اإذ اطلع الوزير خالل الزيارة 

اأق�سام املختربات  على �سرح تف�سيلي عن 

يف  تتمثل  التي  والنوعية  التخ�س�سية 

»احل�سرات  النبات  وقاية  خمتربات 

الرتبة،  خمتربات  النباتات«،  واأمرا�س 

خمترب  املبيدات،  الن�سيجية،  الزراعة 

املياه،  خمتربات  الغذائية،  ال�سالمة 

التقنيات اجلزيئية وامل�سلية، الطفيليات، 

وخمترب الأحياء الدقيقة.

امل�سوؤولني  لكبار  مرئي  اجتماع  ُعقد   

الثالثاء،  ام�س  الآ�سيوي،  التعاون  بحوار 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  برئا�سة 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

بورن�ساي  الدكتور  ال�سيا�سية، وبح�سور 

التعاون  حلوار  العام  الأمني  دانفيفاثانا 

الدول  وممثلي   )ACD( الآ�سيوي 

الأع�ساء باحلوار، والذي يهدف لالنتهاء 

هي  التي  والوثائق  املوا�سيع  جميع  من 

الوزاري  لالجتماع  متهيداً  الدرا�سة  قيد 

الثامن ع�سر.

مملكة  رئا�سة  اإىل  الوكيل  واأ�سار   

البحرين للدورة احلالية حلوار التعاون 

-2021 من  الفرتة  خالل  الآ�سيوي 

»التعايف  الرئي�س  املحور  حتت   2022

التزام  موؤكًدا  اجلائحة«،  بعد  ما  امل�ستدام 

القائمة  ومبادئه  احلوار  باأهداف  اململكة 

والإمكانات  القوة  نقاط  بناء  اأ�س�س  على 

املتنوعة يف اآ�سيا، اإذ اململكة ع�سو موؤ�س�س 

للحوار منذ بداية ن�ساأته.

الرتابط  تعزيز  اإىل  املنتدى  يهدف 

من  العديد  يف  الآ�سيوية  الدول  بني 

املجالت ل �سيما يف جمال الغذاء والأمن 

والعلوم  والت�سال،  والطاقة،  املائي 

والتعليم  والبتكار،  والتكنولوجيا 

النهج  وتعزيز  الب�سرية،  املوارد  وتنمية 

يف التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، والثقافة 

وال�سياحة، وذلك من خالل فر�س التعاون 

امل�سرتكة، واأهمها تو�سيع القطاع التجاري 

والأ�سواق املالية لتقوية التعاون بني دول 

اآ�سيا لتعزيز القدرة التناف�سية القت�سادية 

الآ�سيوية يف ال�سوق القت�سادي العاملي، 

اآ�سيا  دول  بني  امل�سرتك  التفاعل  وترويج 

يف جمالت التعاون كافة، وذلك بالتعرف 

ت�ساعد  �سوف  التي  امل�سرتكة  الفر�س  اإىل 

م�ستوى  وحت�سني  الفقر  حماربة  على 

اإىل خلق  وال�سعي  اآ�سيا،  ل�سعوب  احلياة 

جمتمع اآ�سيوي قادر على التفاعل مع بقية 

ال�سالم  نحو  باإيجابية  والإ�سهام  العامل 

والنماء والزدهار.

والت�سجيل  القبول  عمادة  اأفادت 

لتقدمي  موعد  اآخر  اأن  البحرين  بجامعة 

اجلامعية  باملرحلة  اللتحاق  طلبات 

يوم  �سيكون  الثانية(  )الفرتة  الأوىل 

ال�سبت )13 اأغ�سط�س 2022(، وذلك يف 

اجلامعة  يف  كليات  ب�ست  برامج  ثمانية 

الوطنية.

الثانية  الفرتة  برامج  وت�ستهدف 

الطلبة  �سابًقا(  امل�سائي  )الربنامج 

من  العامة  الثانوية  خريجي  القدامى 

داخل مملكة البحرين وخارجها، والطلبة 

بجامعة  اللتحاق  لهم  �سبق  الذين 

العامة  الثانوية  خريجي  من  البحرين 

من  نهائًيا  املن�سحبني  الطلبة  اأو  القدامى، 

جامعات  اأو  البحرين  بجامعة  الدرا�سة 

اأخرى، اأو الطلبة خريجي برامج الدبلوم 

اأو  اجلامعة  من  والبكالوريو�س  امل�سارك 

املف�سولني  الطلبة  اأو  اأخرى،  جامعات 

اأن  ب�سرط  تاأديبًيا-  -ولي�س  اأكادميًيا 

اأخرى  اأكادميية  لربامج  التقدمي  يكون 

غري التي ف�سلوا منها. 

والت�سجيل  القبول  عميدة  وذكرت 

اأن  الزايد  زايد  اأمل  الدكتور  اجلامعة  يف 

اأكادميية  برامج  ثمانية  تقدم  اجلامعة 

الثانية(،  )الفرتة  الأوىل  للمرحلة 

حتليل  يف  البكالوريو�س  برامج  وهي 

ريادة  يف  والبكالوريو�س  الأعمال، 

الأمن  يف  والبكالوريو�س  الأعمال، 

علوم  يف  والبكالوريو�س  ال�سيرباين، 

اللغة  يف  والبكالوريو�س  احلياة، 

يف  والبكالوريو�س  واآدابها،  الإجنليزية 

احلقوق،  يف  والبكالوريو�س  التمري�س، 

 - احلا�سوب  علم  يف  والبكالوريو�س 

ال�سحابية. احلو�سبة 

تعليمات  عدة  اإىل  الزايد  د.  واأ�سارت 

اجلامعي  بالعام  اللتحاق  طلبات  لتقدمي 

املقبل، منها اأن يكون املتقدم حا�ساًل على 

يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �سهادة 

مبعدل  التخرج،  �سنة  عن  النظر  بغ�س 

ال�سروط  ي�ستويف  واأن  يقل عن %70،  ل 

الأخرى التي حتددها اجلهات املخت�سة.

والت�سجيل  القبول  عمادة  وكانت 

حما�سرات  باأن  �سابق  وقت  يف  ذكرت 

ال�ساعة  من  تبداأ  الثانية  الفرتة  برنامج 

م�ساًء،   9.00 وحتى  م�ساًء   6.00

يف  م�ساًء  الرابعة  ال�ساعة  يف  تبداأ  وقد 

املقررات الدرا�سية التي يتطلب التدري�س 

التي  اأو تلك  اأكرث من ثالث �ساعات،  فيها 

ن�ساب  اأن  كما  عملية.  تت�سمن خمتربات 

 16 اإىل   5 من  يرتاوح  املقررات  ت�سجيل 

مقررين  يعادل  ما  اأي  معتمدة،  �ساعة 

الف�سل  يف  درا�سية  مقررات  خم�سة  اإىل 

الدرا�سي الواحد. 

لطلبة  ي�سمح  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

)ال�سباحية(  الأوىل  الفرتة  برامج 

مع  الثانية،  الفرتة  برامج  اإىل  التحويل 

لأحكام  حتويلهم  قبول  حال  خ�سوعهم 

اإليها، مبا يف  املحولني  الربامج  و�سروط 

ول  لها،  املقررة  الدرا�سية  الر�سوم  ذلك 

بالتحويل  الثانية  الفرتة  لطلبة  ي�سمح 

اإىل برامج الفرتة الأوىل العتيادية. 

طلب  تقدمي  باإجراءات  ولالإحاطة 

والربامج  القبول،  و�سروط  اللتحاق، 

يف  التدري�س  ولغة  املطروحة،  الدرا�سية 

اأكادميي، دعت عمادة القبول  كل برنامج 

اجلامعة  موقع  زيارة  اإىل  والت�سجيل 

www.uob. الرابط  على  الإلكرتوين 

edu.bh ويف حال وجود اأي ا�ستف�سار اأو 
خدمة  »مركز  مع  التوا�سل  ميكن  م�سكلة 

اأو خدمة  الهاتفي،  الطالب« عرب الت�سال 

 16633366 الرقم  على  الوات�ساب 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  اأو   )+973(

.studentcc@uob.edu.bh

ال�سباب  �سوؤون  وزارة  تنظم 

الدويل  اليوم  مبنا�سبة  والريا�سة 

التي  املناظرات«  »بطولة  لل�سباب 

 2030 �سباب  مدينة  يف  �ستقام 

اأغ�سط�س   13-10 الفرتة  خالل 

فعاليات  �سمن  وذلك  اجلاري، 

الدويل  باليوم  لالحتفاء  الوزارة 

دور  على  الرتكيز  اىل  يهدف  الذي 

حتقيق  يف  واأهميتهم  ال�سباب 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.

وياأتي اإقامة بطولة املناظرات يف يوم ال�سباب الدويل 

مبدى  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة  اإدراك  ليوؤكد 

اأهمية تعزيز احلوار البناء بني ال�سباب وتبادل وجهات 

كل  ي�سعى  طرفني،  بني  النظر 

نظره  وجهة  عن  للدفاع  منهما 

والرباهني  واحلجج  بالأدلة 

راأي  تفنيد  حماولً  املتنوعة 

الرف�س  اأو  للقبول  الآخر  الطرف 

من خالل التناف�س ال�سريف وبث 

يحقق  مبا  بينهم  النجاح  روح 

الأهداف التنموية.

وكانت وزارة �سوؤون ال�سباب 

يف  للم�ساركة  الت�سجيل  عملية  اأنهت  قد  والريا�سة 

�ساًبا   82 تقدم  اللجنة  اح�ساءات  اأظهرت  اإذ  الربنامج، 

من   36 اختيار  و�سيتم  البطولة،  يف  للم�ساركة  و�سابة 

امل�ساركني وذلك بعد اخ�ساعهم لعدة اختبارات لختيار 

الأف�سل ومن ثم �سيتم توزيعهم على 12 جمموعة.

عنواًنا  املناظرات  لبطولة  املنظمة  اللجنة  وو�سعت 

اإذ �سيتم اختيار املو�سوعات املطروحة  رئي�ًسا للفعالية، 

العام،  لهذا  لل�سباب  الدويل  اليوم  مبا يتم�سى مع �سعار 

وهو الت�سامن بني الأجيال وخلق عامل تتكاتف فيه جميع 

الأعمار للو�سول اىل حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

جمال  يف  خربة  بناء  اىل  املناظرات  بطولة  وتهدف 

احلجج،  لدعم  البحث  اآلية  اإىل  والتعرف  املناظرة،  فن 

مبداأ  وتعزيز  املنطقي،  التفكري  اأ�سا�سيات  اإىل  والتعرف 

وتنمية  والقناع،  ال�ستماع  والقدرة على  البناء،  احلوار 

بالق�سايا  املبدئي  والإملام  النقدي،  التفكري  مهارات 

اجلمهور،  اأمام  التحدث  مهارات  وتنمية  املعا�سرة، 

ومهارات اخلطابة.

الدكتورة اأمل الزايد

نظمت اإدارة تعزيز ال�سحة يف وزارة ال�سحة بالتعاون 

عنوان  حتت  �سحية  فعالية  البحرين  األواين  جمعية  مع 

»�سحة املراأة احلامل«، وذلك يف مركز متكني �سباب ال�سهلة 

املراأة  برعاية  املخت�س  »وقايتي«  برنامج  �سمن  الثقايف، 

وزارة  يف  ال�سحة  تعزيز  اأخ�سائية  وا�ستهلت  والطفل، 

ال�سحة زينب عي�سى الفعالية بتقدمي تعريف عن برنامج 

الذاتية  بالعناية  الوعي  م�ستوى  رفع  اإىل  الهادف  وقايتي 

و�سحة املراأة يف جميع مراحل حياتها. وا�ستملت الفعالية 

على حما�سرة التغذية وفقر الدم احلديدي يف اأثناء احلمل 

مركز  من  عالجية  تغذية  اخ�سائية  اليتيم  اآلء  د.  قدمتها 

مع  واحلمل  الريا�سة  وحما�سرة  �سنرت،  كري  �سمارت 

للعالج  التخ�س�سي  مطر  اميان  مركز  من  مطر  اإميان  د. 

الطبيعي والتاأهيل.

39
الأربعاء 12 حمرم 1444 ـ العدد 12177

Wednesday 10th August 2022 - No. 12177

0415

البحرين ملتزمة 

باأهداف »التعاون 

الآ�سيوي«

ذهبية وف�سية جديدة 

لألعاب القوى ترفعان 

ح�سيلة البحرين اإىل 

6 ميداليات

16 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

عوامل اجتماعية تعيق فر�ص الفوز.. مر�ّسحات يف ندوة »الأيام«:

اجلمعيات ال�سيا�سية ل تدعم املراأة يف النتخابات

متام اأبو�صايف ونورة البنخليل:

اعتربت م�صاركات يف ندوة »الأيام« حول 

النتخابات  يف  للمراأة  النتخابية  احلظوظ 

املراأة يف  بها  فازت  التي  املقاعد  اأن  القادمة 

املجال�س النيابية والبلدية ما زالت ل تعربرّ 

هن  البحرينية، ووجرّ املراأة  عن حجم وجود 

انتقادات حادة للجمعيات ال�صيا�صية التي ل 

تقدم اأي دعم للمراأة.

عــوامل  اأن  النــدوة  خــالل  واأكـدن 

زيــادة  تعيـق  زالــت  ما  اجتماعيـة 

حـظـوظ املراأة.

3 ماليني ليلة �سياحية و38% زيادة يف ال�سّياح.. »ال�سياحة«:

اإيرادات »ال�سياحة« يف الربع الثاين 330 مليون 
اإىل  ا�صتناًدا  ال�صياحة،  وزارة  اأعلنت 

هيئة  عن  ال�صادرة  الإح�صاءات  اأحدث 

الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

مملكة  زاروا  الذين  ال�صياح  عدد  ارتفاع 

العام  من  الثاين  الربع  يف  البحرين 

مقارنة   %38 بن�صبة   2022 اجلاري 

بالربع الأول من العام ذاته.

ا اأن ن�صبة تعايف  وبيرّنت الوزارة اأي�صً

 %82 اإىل  و�صلت  ال�صياحي  القطاع 

مقارنة بفرتة ما قبل اجلائحة، وحتديًدا 

بالربع الثاين من العام 2019.

�صجل  ذاتها،  الإح�صاءات  وبح�صب 

البحرين  يف  والفندقة  ال�صيافة  قطاع 

2،973،000 ليلة �صياحية خالل الربع 

الثاين من العام اجلاري، مقارنة بـ569 

من  الثاين  الربع  يف  �صياحية  ليلة  األف 

العام 2021، بزيادة و�صلت اإىل %422.

اإيـرادات  اإجمــايل  وو�صــل 

ال�صيـاحة خـالل الفـرتة ذاتهــا 330،4 

مليـون دينار.

»ال�سناعة«: الرتخي�ص

 لـ31 م�ســـــروًعا �سنـــــاعًيا

عبا�س ر�صي:

اأظهرت بيانات ر�صمية ترخي�س وزارة ال�صناعة والتجارة 

لـ31 م�صروًعا �صناعًيا خالل الن�صف الأول من العام اجلاري، 

وح�صول 45 م�صروًعا على املوافقات املبدئية لتنفيذ م�صاريع 

�صناعية يف اململكة.

وتظهر البيانات اأن اإجمايل عدد ال�صهادات ال�صادرة للقيد 

يف ال�صجل ال�صناعي للوزارة بلغت 473 �صجالً �صناعًيا حتى 

نهاية يونيو 2022. وك�صفت الوزارة يف نهاية العام 2021 

عن عزمها اإن�صاء 4 مناطق �صناعية جديدة.

الزياين: زيادة يف اإ�سابات 

متــالزمة »كـــرون« يف اململكــة

خديجة العرادي:

والأمرا�س  اله�صمي  اجلهاز  اأمرا�س  ا�صت�صارية  قالت 

د.جناح  التخ�ص�صي  البحرين  مب�صت�صفى  الباطنية 

الإ�صابة مبر�س  تزايًدا يف حالت  هناك  اإن  الزياين  را�صد 

»متالزمة كرون« يف البحرين، وهو التهاب مزمن ي�صيب 

القناة اله�صمية.

حالت  يف  الزيادة  اأن  لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  وذكرت 

على  بناًء  وذلك  العمرية،  الفئات  جميع  ت�صمل  الإ�صابة 

اله�صمي  للجهاز  البحرين  مركز  اأجراها  التي  الدرا�صة 

والكبد مب�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي.

جانب من الندوة

بحًثا عن �سجالت رئا�سية ر�سمية

FBI يقتحــــم منــــزل ترامــــب

دونالد  ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س  قال 

ترامب اإن �صباط مكتب التحقيقات الحتادي 

)اإف.بي.اآي( داهموا منزله يف مارالجو يف 

اإطار  باأنه جاء يف  ابنه  اأقررّ  بينما  فلوريدا، 

رئا�صية  �صجالت  ترامب  نقل  حول  حتقيق 

اإىل منتجعه يف  ر�صمية من البيت الأبي�س 

فلوريدا.

ملنزل  امل�صبوقة  غري  التفتي�س  وعملية 

ت�صعيًدا  متثل  اأن  �صاأنها  من  �صابق  رئي�س 

بال�صجالت،  اخلا�س  التحقيق  يف  كبرًيا 

وهو اأحد التحقيقات العديدة التي يواجهها 

املن�صب  يف  وجوده  فرتة  ب�صاأن  ترامب 

وب�صاأن اأعماله التجارية اخلا�صة.

عن  الإعالن  من  ق�صري  وقت  وبعد 

التحقيقات  مكتب  من  عنا�صر  اقتحام 

الفاخر  ملنتجعه  الأمريكي  الحتادي 

خروج  حلظة  فيديو  اأظهر  فلوريدا،  يف 

دونــالد  ال�صابــق  الأمريـــكي  الرئــي�س 

يف  ترامـب«  »بـــرج  برجه  مــن  ترامب 

و�صط مانهاتن مبــدينة نيويورك.

عنا�صر من التحقيقات الفيدرالية خالل اقتحام مقر اإقامة ترامب
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رف�ص من مقر اإقامته اجلربية توريث جنل خامنئي.. مو�سوي:

�سيا�ســة اإيـــران الإقليميـــة »جرائم خمزيـــة«

ح�صني  مري  الأ�صبق  اإيران  وزراء  رئي�س  حذر 

املعار�صة،  اخل�صراء  احلركة  زعيم  مو�صوي، 

املر�صد،  جنل  توريث  من  اجلربية،  اإقامته  من 

و�صفها  التي  الإيرانية  الإقليمية  ال�صيا�صة  واأدان 

بـ»اجلرائم املخزية«.

واأرجع مو�صوي وجود ماليني املهجرين ومئات 

الآلف من القتلى يف �صوريا اإىل »الإجراءات ال�صريرة 

للنظام الإيراين يف الداخل واملنطقة«.

4 اآلف تقرير مايل م�سبوه.. يف تقرير للتحريات املالية بالداخلية:

ارتفاع ق�سايا »غ�سيل الأموال« والنقل غري امل�سروع

�صارة جنيب:

بوزارة  املالية  التحريات  اإدارة  عن  �صادر  ر�صمي  تقرير  ك�صف 

الداخلية اأن عدد التقارير املالية امل�صبوهة امل�صتلمة خالل عام بلغت 

املا�صي  العام  خالل  تقريًرا   4251 بينها  تقارير،  و306  اآلف   4

ملوؤ�ص�صات مالية، و55 تقريًرا لالأعمال واملهن غري املالية املحددة.

ن�صخة  على  »الأيام«  ح�صلت  -الذي  التقرير  بنيرّ  عام،  وب�صكل 

منه- ارتفاًعا يف عدد التقارير املالية امل�صبوهة بن�صبة %141.

ونقل  الأموال  غ�صل  ق�صايا  ن�صبة  يف  ارتفاًعا  التقرير  واأو�صح 

اإذ مت ت�صجيل 17  الأموال غري امل�صروع عرب احلدود بن�صبة %48، 

مت  بينما  اإدانة،  اأحكام   6 ب�صاأنها  و�صدرت  اأموال،  غ�صيل  ق�صية 

ت�صجيل 13 ق�صية نقل لالأموال غري امل�صروع عرب احلدود، وقد �صدر 

ب�صاأنها 9 اإدانات، اإ�صافة اإىل ت�صجيل ق�صية متويل اإرهاب واحدة.

واأ�صار التقرير اإىل اأن اإجمايل عدد الرتاخي�س الأمنية بلغ 1509 

تقارير، واأجرت الإدارة 8 درا�صات ا�صرتاتيجية.

التقارير  عدد  اأن  التقرير  بنيرّ  املحلي،  التعاون  م�صتوى  وعلى 

امل�صتلمة بلغ 90 تقريًرا، بينما بلغ عدد التقارير ال�صادرة 56 تقريًرا.

اأن عدد الطلبات  اأظهر التقرير  وفيما يتعلق بالطلبات الدولية، 

الواردة بلغ 36 طلًبا، بالإ�صافة اإىل 18 معلومة واردة مت متريرها، 

و19 معلومة �صادرة مت متريرها، و18 طلًبا �صادًرا.

مري مو�صوي
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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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»التخ�ص�صي« ي�صجل اأكرث من 2000 حالة اإ�صابة من خمتلف الأعمار

تزايد حالت الإ�صابة مبر�ض كرون الذي ي�صيب القناة اله�صمية

وقالت اإن الدرا�سات ك�سفت عن ارتفاع ن�سبة 

 2022 اإىل   1990 من  كبري  ب�سكل  الإ�سابة 

يف  التي  لتلك  مماثلة  م�ستويات  اإىل  لت�سل 

الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا، واأو�سحت 

بع�ض  بني  كرون  مر�ض  تزايد  الثانية  الدرا�سة 

الأ�سر البحرينية، مما يدل على اإمكانية التعر�ض 

لهذا املر�ض من خالل م�سدر م�سرتك يف بيئتهم، 

كما قد يدل على دور كبري للعامل الوراثي لهذا 

املر�ض.

ت�سريح  يف  جناح  الدكتورة  واأو�سحت 

خا�ض لـ»اليام« اأن مر�ض »كرون«، هو مر�ض 

من  بدًءا  اله�سمية  القناة  ي�سيب  مزمن  التهابي 

الفم حتى فتحة ال�سرج، حيث يظهر على �سكل 

تقّرحات تبداأ يف الأمعاء الدقيقة والغليظة، وقد 

يحدث يف اأي جزء من اجلهاز اله�سمي، ويعرف 

ا مبتالزمة كرون. هذا املر�ض اأي�سً

قبل  اأجريتها  اأخرية  درا�سة  »وفق  وتابعت 

ومالحظاتي  ت�سجيلي  خالل  ومن  عام،  نحو 

لأعداد الإ�سابة منذ عام 1986، لحظت ارتفاًعا 

مقتبل  يف  لأ�سخا�ض  احلالت  عدد  يف  �سديًدا 

العمر والأ�سباب حلد الآن غري معروفة، واأنها يف 

تزايد م�ستمر ومطرد خا�سة عند الطفال، لفتة 

لديه  ال�سابة  اأ�سباب  تكون  قد  البع�ض  ان  اىل 

بدون  ي�سابون  واآخرون  اجلينات،  وراثية عرب 

ا على  الآن فح�سً جينات وراثية. ولذلك جنري 

اأمعاء املري�ض ملعرفة دور اجلراثيم  عينات من 

التهاب مناعي مزمن قد يكون �سبب  يف حدوث 

يف  للطب  بيلر  جامعة  مع  املر�ض.بالتعاون 

هيو�سنت يف الوليات الأمريكية املتحدة.

جناح:  الدكتورة  قالت  للعالج،  وبالن�سبة 

اإذ  العمر،  طوال  ي�ستمر  واإنه  مزمن،  »العالج 

على  املناعي  الهجوم  متنع  ادوية  تناول  يجب 

المعاء، والتي بدورها لها تاأثريات جانبية حيث 

لمرا�ض  الن�سان  مناعة  تخفي�ض  على  تعمل 

اخرى، كما انه يف حال عدم تلقي العالج املنا�سب 

ي�ساهم يف تطور احلالة اىل تلف يف الأمعاء قد 

يحتاج لتدخل جراحي، وتظهر اأعرا�ض الإ�سابة 

البطن واملف�سل وتقرحات  اإ�سهال واآلم يف  عرب 

يف الفم والتهاب يف العني«.

وحول اأعرا�ض كرون، ذكرت اأنها ت�سمل اآلم 

ميكن  كما  الوزن،  وفقدان  والإ�سهال  البطن  يف 

حدوث م�ساعفات اأخرى خارج اجلهاز اله�سمي 

مثل فقر الدم والطفح اجللدي والتهاب املفا�سل 

والتهاب العني والإجهاد، وعادة ما يحدث املر�ض 

نف�سها  بالن�سبة  والن�ساء  الرجال  ي�سيب  الذي 

على �سكل هّبات تتخللها فرتات قد تخلو متاًما 

املراهقة  �سن  عادة يف  تبداأ  والتي  الأعرا�ض  من 

الإ�سابة  ال�سباب، فيما تزداد ن�سبة  وبداية �سن 

يف  قريب  هناك  كان  اإذا  اأ�سعاف   10 باملر�ض 

العائلة م�ساب باملر�ض.

 د. جناح را�شد الزياين تتحدث لـ »الأيام«

انعك�ض اإيجاًبا على �صري املواكب.. حمافظ العا�صمة:

جهود كبرية للجهات الأمنية واخلدمية خالل عا�صوراء

زار عدًدا من املاآمت مبدينتي املنامة واملحرق.. رئي�ض جمعية »تعاي�ض«:

اإ�صادة وا�صعة بدعم امللك ووزير الداخلية واهتمامهما بال�صعائر الدينية

اآل  عبدالرحمن  بن  را�سد  ال�سيخ  اأ�ساد 

خليفة حمافظ العا�سمة باجلهود الكبرية 

واخلدمية  الأمنية  اجلهات  بذلتها  التي 

ت�سهيل  لأجل  عا�سوراء  مو�سم  طيلة 

وذلك  املنا�سبة،  بهذه  املت�سلة  الأمور 

تنفيًذا لتوجيهات جمل�ض الوزراء برئا�سة 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

كافة  الإمكانات  ت�سخري  يف  الوزراء، 

يف  ت�سهم  التي  الحتياجات  كل  وتوفري 

اإجناح املنا�سبة، ومتابعة واهتمام الفريق 

اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

عا�سوراء  مو�سم  اإقامة  ل�سمان  الداخلية 

على النحو املاأمول.

على  للمحافظ  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 

باب  �سرطة  مركز  اإىل  زيارته  هام�ض 

البحرين م�ساء اأم�ض الأول، بح�سور ح�سن 

عام  ومدير  املحافظ،  نائب  املدين  عبداهلل 

مديرية �سرطة حمافظة العا�سمة، اإذ تفقد 

املنامة،  يف  العزاء  مواكب  �سري  املحافظ 

العا�سمة يف  جهود حمافظة  �سمن  وذلك 

اأجواء  عا�سوراء يف  مو�سم  تنظيم  متابعة 

ي�سودها الأمن والنظام وال�سحة، اإذ اطلّع 

والتنظيمية  الأمنية  اجلهود  �سري  على 

بني  والتن�سيق  التعاون  مثمًنا  واخلدمية، 

انعك�ض  ما  العالقة،  ذات  اجلهات  خمتلف 

اإيجاًبا على ح�سن �سري املواكب احل�سينية 

يف املنامة.

وكان حمافظ العا�سمة قد تراأ�ض خالل 

مع  تن�سيقيني  اجتماعني  اجلاري  ال�سهر 

اجلهات الأمنية واخلدمية واإدارة الأوقاف 

احل�سينية  املواكب  وهيئة  اجلعفرية 

توحيد  بهدف  واملواكب،  املاآمت  وروؤ�ساء 

عا�سوراء،  مو�سم  اإجناح  ل�سمان  اجلهود 

خاللها  التقى  تفقدية  بزيارة  قام  كما 

ال�ستعدادات  معهم  وبحث  املاآمت  روؤ�ساء 

الالزمة لهذه املنا�سبة، اإ�سافة اإىل ح�سوره 

افتتاح عيادة الإمام احل�سني باملنامة.

جمعية  اإدارة  جمل�ض  من  وفد  قام 

الأديان  وتعاي�ض  لت�سامح  البحرين 

باملنامة  املاآمت  من  لعدد  بزيارة  »تعاي�ض« 

ونائبه  بوزبون  يو�سف  برئا�سة  واملحرق 

نري حممد.

و�سملت ماأمت العجم الكبري، وبن رجب، 

املاآمت  والعري�ض، وماأمت مدن، وغريها من 

املحرق  حمافظة  ويف  العا�سمة  مبحافظة 

زار الوفد ماأمت احلالة، اأهل البيت، كرميي، 

وذلك يف  ال�سهابية،  وماأمت  ال�سيد حممود، 

عام  كل  يف  اجلمعية  عليه  داأبت  ما  اطار 

والتعاي�ض ومبا  الت�سامح  ملبادئ  تر�سيخا 

يعمق روح ال�سالم واملحبة والوطنية.

ويف هذا ال�سياق، اأ�ساد رئي�ض اجلمعية 

الدائمة  بالتوجيهات  بوزبون  يو�سف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

ملا  املعظم  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

لكل  ورعاية  اهتمام  من  جاللته  يوليه 

اململكة،  يف  تقام  التي  الدينية  ال�سعائر 

العام  هذا  للماآمت  زياراتنا  »ان  اإىل  م�سريا 

لها  كان  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  مع 

الذين  املُعزين  الأخوة  لدى  الكبري  الأثر 

التقينا  وهناك  �سديد،  برتحاب  ا�ستقبلونا 

اأ�سادوا  الذين  املاآمت  قيادات  بعدد كبري من 

بِحكمة جاللة امللك املعظم، وحر�سه الدائم 

واهتمامه باقامة �سعرية عا�سوراء وتوفري 

تقدير  يوؤكد  الذي  الأمر  حتتاجه،  ما  كل 

املنا�سبة  لهذه  واحرتامه  للماآمت  جاللته 

امل�سلمني، مثمنني يف  تهم كل  التي  الدينية 

الوقت نف�سه اجلهود التي تقوم بها جمعية 

)تعاي�ض( يف املجتمع«.

الذين  املاآمت  قيادات  »اأن  اإىل  واأ�سار 

ا�سادة  اأ�سادوا  هذه  زياراتنا  يف  التقيناهم 

يف  وجهودها  الداخلية  بوزارة  كبرية 

تنظيم وتاأمني كافة املناطق التي تقام فيها 

ملعايل  اجلزيل  �سكرهم  مقدمني  العزاء، 

الفريق اأول ركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل 

خليفة وزير الداخلية، ولكل امل�سوؤولني يف 

امليداين  ح�سورهم  على  املختلفة  الإدارات 

احلارة  الأجواء  يف  العزاء  اأيام  طيلة 

ودرجات الرطوبة العالية، ومل ياألوا جهدا 

هذه  تقام  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  تقدمي  يف 

احداث  اي  وبدون  واأمان  اأمن  املنا�سبة يف 

اأو ا�سكالت، داعني اهلل �سبحانه وتعاىل ان 

يحفظ اأمن البالد وا�ستقرارها«.

واأو�سح بوزبون »اأن جمعية )تعاي�ض( 

ماآمت  لزيارة  الدعوات  من  العديد  تلقت 

للغاية  �سعيدين  وكنا  عا�سوراء،  مبنا�سبة 

الكثري  رغبة  لبينا  حيث  الدعوات  بهذه 

نزورهم  اأن  البقية  ووعدنا  الأخوة،  من 

اإىل »اأن  يف مرات قادمة باإذن اهلل«، م�سريا 

لتجديد  فر�سة  متثل  الدينية  املنا�سبات 

الوحدة  وتعزز  الن�سانية  الأخوة  عالقات 

بني اأبناء الوطن، وتقوية الن�سيج الوطني، 

واأن مبادئ ديننا احلنيف تدعونا دائما اإىل 

التالحم ونبذ الفرقة وال�ستات، واأن نكون 

تداعى  منه ع�سو  ا�ستكى  اإذا  واحدا  ج�سدا 

له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى«.

 خديجة العرادي:

اأكدت ا�شت�شارية اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي والأمرا�ض الباطنية مب�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي الدكتورة جناح را�شد 

الزياين تزايد حالت الإ�شابة مبر�ض كرون يف جميع الفئات العمرية يف مملكة البحرين، وذلك بناًء على الدرا�شات 

والبحوث التي اأجريت مبركز البحرين للجهاز اله�شمي والكبد مب�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي.

-الأطفال  الأعمار  به من خمتلف  اإ�شابة   2000 من  اأكرث  الآن  اىل   1986 منذ  �شجل  امل�شت�شفى  اأن  اىل  واأ�شارت 

وال�شباب وكبار ال�شن-، واأن غالبية احلالت التي مت ت�شجيلها ح�شب الإح�شائية التي قمنا بها مل يتم حتويلها اىل الطبيب 

الخت�شا�شي اإل بعد مرور اأكرث من 4 �شنوات من بداية الأعرا�ض امل�شتمرة.

حمافظ املحرق: جناح يف تاأمني كاّفة 

اخلدمات الأمنية للمواكب واملاآمت

»الداخلية« توا�صل جهودها لتوفري 

الأجواء الآمنة ملرا�صم عا�صوراء

رفع �سلمان بن عي�سى بن هندي حمافظ املحرق، با�سمه 

اإىل  والمتنان  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  املحافظة،  اأهايل  وبا�سم 

املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، على الرعاية امللكية ال�سامية 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  عا�سوراء  ملو�سم 

العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء التي كان لها الف�سل يف جناح 

املو�سم، واإىل الفريق   اأول   ال�سيخ   را�سد   بن   عبداهلل   اآل   خليفة  

 وزير   الداخلية على توجيهاته التي ر�سمت طريق النجاح، 

واإىل منت�سبي وزارة الداخلية كافة.

عليها  والقائمني  املاآمت  روؤ�ساء  بالتزام  املحافظ  واأ�ساد 

بالقوانني  احل�سينية  املواكب  هيئة  واأع�ساء  ومرتاديها 

ال�سكر  اأن  املحافظ  املو�سم، واأكد  املتعلقة بهذا  والإجراءات 

واللجان  احلكومية  والوزارات  املوؤ�س�سات  لكل  مو�سول 

احل�سينية،  واملواكب  واملاآمت  اخلريية  وال�سناديق  الأهلية 

امل�ساركني  ح�سور  تاأمني  يف  الداخلية  وزارة  بدور  م�سيًدا 

الأمنية  اخلدمات  وتوفري  املرورية  احلركة  وتنظيم 

والحتياجات الالزمة لنجاح مو�سم عا�سوراء.

الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  تنفيًذا لتوجيهات �ساحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء بتوفري 

عا�سوراء،  مو�سم  لإجناح  واملتطلبات  الحتياجات  جميع 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ومبتابعة 

مع  بالتعاون  ال�سرطة  مديريات  وا�سلت  الداخلية،  وزير 

املحافظات واجلهات املعنية جهودها لتخاذ كل الرتتيبات 

والإجراءات التي كفلت توفري الحتياجات والأجواء الآمنة 

خالل املو�سم.

خمتلف  يف  امليدانية  بالزيارات  املديريات  وا�ستمرت 

املناطق لتفقد احتياجات املاآمت، والتاأكد من الإجراءات كافة 

ل�سمان جناح مو�سم عا�سوراء، بينما عملت �سرطة خدمة 

ال�سلة  ذات  واخلدمات  الت�سهيالت  توفري  على  املجتمع 

التوعوية حفاًظا على  املاآمت، والقيام باحلمالت  يف حميط 

للمرور  العامة  الإدارة  قامت  جانبها،  من  اجلميع.  �سالمة 

بتكثيف التواجد املروري تنفيًذا للخطة املو�سوعة ل�سمان 

وجميع  امل�ساركني  �سالمة  يف  والإ�سهام  احلركة  ان�سيابية 

م�ستخدمي الطريق.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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عالمات  و�ضع  �إىل  حتتاج  �ملنامة  �ضوق 

�لتي  �لأماكن  على  تدلّهم  لل�ضائحني،  �إر�ضادية 

ت�ضتحق زيارتها.

هنالك ر�بط وثيق بني �لتغري �ملناخي و�ضحة �لإن�ضان. 

درجات  يف  زيادة  �ملناخي  للتغري  �لتاأثري�ت  تت�ضمن 

يف  وتغري�ت  �لأمطار  هطول  �أمناط  يف  و�لتغري  �حلر�رة 

�نت�ضار �لكائنات �حلية �لربية، حيث ن�ضهد حاليًا تغريً� و��ضًحا 

يف مدى �نت�ضار �لأمر��ض �ملحمولة عرب �لكائنات �لناقلة لالأمر��ض.
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�أبحرت �ضفينة عبارة عن ن�ضخة طبق �لأ�ضل من �ضفينة جتارية �ضويدية تاريخية تعود 

�إىل �لقرن �لثامن ع�ضر، و�لتي غرقت منذ �أكرث من 270 عاًما، يف نهر �لتاميز �لربيطاين، 

و�أبهرت �ل�ضفينة �جلمهور �لذي �حت�ضد على �ضفتي �لنهر وهم يف طريقهم �إىل �لعمل، �إذ عاد 

�لقارب �إىل لندن لأول مرة منذ 15 عاًما.

1793 - �فتتاح متحف �للوفر يف �لعا�ضمة 
�لثورة  �قتحام  من  عام  بعد  باري�ض  �لفرن�ضية 

بق�ضر  ذلك  قبل  يعرف  وكان  له،  �لفرن�ضية 

»�إلتوي لري« وكان مقًر� لإقامة ملوك فرن�ضا 

قبل �لثورة �لفرن�ضية.

�لإذ�عة  خالل  من  تعلن  �ليابان   -  1945
��ضت�ضالمها يف �حلرب �لعاملية �لثانية.

�ضفينة  يطلق  �ل�ضوفيتي  �لحتاد   -  1973
�لف�ضاء �لر�بعة �إىل �ملريخ با�ضم »مار�ض7«.

1989 - تعيني �جلرن�ل كولن باول رئي�ًضا 
�أول  وهو  �لأمريكية،  �مل�ضرتكة  �لأركان  لهيئة 

زجني يتوىل هذ� �ملن�ضب يف �لوليات �ملتحدة.

1990 - �نعقاد موؤمتر �لقمة �لعربية �لثامن 
�لغزو  ملناق�ضة  �لقاهرة  يف  و�لطارئ  ع�ضر 

�لعر�قي للكويت.

�لبلقيه  ح�ضن  بروناي  �ضلطان   -  1998
ي�ضدر �أمًر� �ضلطانيًا بتعيني جنله �ملهتدي باهلل 

�لبلقيه وليًا للعهد.

2002 - تركمان�ضتان ت�ضدر قانون تغيري 
�أ�ضماء �لأ�ضهر و�أيام �لأ�ضبوع.

�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  مديرة   -  2010
�إنفلونز�  وباء  �نتهاء  تعلن  ت�ضان  مارغريت 

�خلنازير.

موؤيدة  �حتـــجاجات  �ندلع   -  2020
�لتنازع  و�ضــــط  بيالرو�ضيا  يف  للدميقر�طية 

�حلايل  �لرئي�ض  �نتـــخاب  �إعـــــادة  على 

�ألك�ضندر لوكا�ضينكو.

مغامرة ت�سعينية تربط نف�سها بجناح طائرة جلمع الترّبعات

اإذ ربطت  اأذهلت امراأة م�شنة اجلميع بعد قيامها مبغامرة لفتة جًدا، 

نف�شها بجناح طائرة وحلقت يف ال�شماء، لتثبت اأن الكه�لة ل ت�شتطيع كبح 

جماح حب املغامرة وفعل اخلري. ونفذت بيتي بروميدج، البالغة من العمر 

93 عاًما، مغامرتها اخلام�شة بهدف جمع التربعات، اإذ مل جتد اأي �شع�بة 

ومل تنتابها م�شاعر اخل�ف بعد تعليق نف�شها باحلبال اأعلى جناح طائرة.

وهي  املتقاعدة  املراأة  �شي«-  بي  »بي  ن�شرتها  -التي  امل�شاهد  وتظهر 

ربطتها  التي  احلبال  من  بعدد  معلقة  ال�شماء  يف  عقب  على  راأ�ًشا  تنقلب 

بجناح الطائرة. وقامت بروميدج بهذه املغامرة �شمن حملة تهدف اإىل جمع 

الأم�ال.

�شيء  هذا  لكن  الأ�شياء،  من  الكثري  فعل  »ل ميكنني  املغامرة:  وقالت 

ميكنني القيام به جتاه الأعمال اخلريية، وه� ي�شاعد الآخرين، كان هذا 

اأ�شا�ص طريقتي يف احلياة، ملحاولة م�شاعدة النا�ص«.

وفاة الفنانة امل�سرية 

رجاء ح�سني عن عمر 83 عاًما

�مل�ضرية  �لفنانة  �لثالثاء،  �أم�ض  توفيت، 

عاًما،   83 ناهز  عمر  عن  ح�ضني  رجاء  �لكبرية 

بعد �ضر�ع طويل مع �ملر�ض.

و�أكد �أ�ضرف زكي نقيب �ملهن �لتمثيلية، على 

»تويرت«،  �لجتماعي  �لتو��ضل  مبوقع  �ضفحته 

رجاء  �لكبرية  »�لفنانة  وكتب:  �لفنانة  وفاة 

ح�ضني يف ذمة �هلل«.

فرب�ير  من  �لأول  يف  ح�ضني  رجاء  ُولدت 

م�ضريتها  وبد�أت  �لقليوبية،  مبحافظة   1937
 ،1958 عام  �لريحاين  جنيب  فرقة  مع  �لفنية 

تقتحم  �أن  قبل  �لإذ�عية  �مل�ضل�ضالت  يف  عملت 

�لعديد  �لر�حلة  �ل�ضينما و�لدر�ما، وقدمت  عامل 

من �لأعمال �لفنية.

�لإذ�عة  يف  �لر�حلة  �لفنانة  عملت  كما 

�لإذ�عية  �مل�ضل�ضالت  يف  ممثلة  و�لتلفزيون 

و�لتلفزيونية.

عقب  على  راأ�ًشا  النا�ص  حياة  احلظ  يقلب  اأن  ميكن 

اأغ�شط�ص يف   2 ي�م  ما حدث  هذا  فقط،  دقائق  ب�شع  يف 

من  باأكرث  ب�ن�ل�ت�  بجائزة  امراأة  فازت  اإذ  األيكانتي، 

ملي�ن ي�رو يف اجلائزة الكربى.

تغريت  كيف  ه�  الق�شة  هذه  يف  الغريب  ال�شيء 

حياة الفائز بعد ال�شحب. على الرغم من حقيقة اأن جميع 

حالة  اأن  اإل  الظروف،  هذه  يف  متماثلني  لي�ش�ا  الفائزين 

املراأة الفائزة مميزة حًقا.

كانت املراأة من �شكان حي ل فل�ريدا يف األيكانتي، قد 

بعد  وهكذا،  البلدية.  �ش�ارع  يف  املال  طلب  على  اأُجربت 

 ،Bonoloto بتذكرة  املا�شي  قبل  الثنني  ي�م  م�شاركتها 

متكنت من الف�ز باجلائزة الأوىل بف�شل الأرقام ال�شت التي 

متثل 1.200.000 ملي�ن ي�رو، بح�شب م�قع »اإ�شيانيا 

بالعربي«.

�شارع  يف   70 رقم  الإدارة  مكتب  الفائزة  ودخلت 

اأوري�يال وهي ت�شرخ »لقد تغريت حياتي« دون اأن تتمكن 

ت�شريحات  اأكدت  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  م�شاعرها.  احت�اء  من 

وت�اجه  دي�ن  عليها  »املراأة  اأن  الإدارة  عن  امل�ش�ؤولني 

م�شاكل اقت�شادية«.

وهكذا اأ�شبحت ق�شة هذه املراأة التي تت��ّشل ال�شدقات 

الرغم  على  للجريان.  حديث  م��ش�ع  الإدارة  هذه  اأمام 

 BonoLoto الفائز، كالعادة، قامت  اإىل  الإ�شارة  من عدم 

ال�ش�ء على اجلائزة على ح�شابها على  بت�شليط  بنف�شها 

»ت�يرت« ب�شبب املبلغ الذي يف�ق امللي�ن ي�رو.

اإ�سبانية تتحّول 

من مت�سّولة اإىل مليونرية

جهاز ُيتيح مل�ستخدميه الغناء كاملحرتفني

م�ؤخًرا   Dream اليابانية  ال�شركة  اأطلقت 

جهاز Proidea High Tone، وه� جهاز غريب 

بال��ش�ل  للم�شتخدمني  ي�شمح  اأنه  ُيزعم  املظهر 

اإىل النغمات ال�شعبة التي يف�شل�ن يف اأدائها، كل 

ما على ال�شخ�ص الذي ي�شتخدمه فعله ه� و�شع 

يف  دقائق   3 ملدة  به  والحتفاظ  فمه  يف  اجلهاز 

الي�م، ليتح�ل هذا ال�شخ�ص بطريقة �شحرية اإىل 

مغنى كاري�كي اأف�شل بكثري.

ميكن  اأنه  اليابانية  ال�شركة  م�ش�ؤول�  يّدعي 

يتطلب  ل  لأنه  اجلهاز  ا�شتخدام  �شخ�ص  لأي 

اأنه  اإىل  بالإ�شافة  الي�م،  يف  دقائق   3 �ش�ى 

يف  ا�شتخدامه  ميكنك  لذا  اليدين،  ا�شتخدام  دون 

املنزلية  الأعمال  مثل  اأخرى،  باأ�شياء  القيام  اأثناء 

ن�شره  ملا  وفًقا  ذلك،  اإىل  وما  والألعاب  والكتابة 

.»odditycentral« م�قع

 Proidea High Tone عمل  طريقة  وعن 

اإن   japanandextra م�قع  يق�ل   Trainer
الأمر ب�شيط جًدا، اإذ مت ت�شميم اجلهاز ذي املظهر 

للم�شتخدم  الرخ�  الفم  باطن  اأعلى  لرفع  الغريب 

والذي يبدو اأنه يرتفع عند الغناء اأو التثاوؤب.

فامل�شتخدم  مريح،  غري  املنتج  كان  واإذا 

ي�مًيا  دقائق   3 ا�شتخدامه  �ش�ى  عليه  لي�ص 

تبيع   ،Grapeلـ ووفًقا  الإيجابية.  النتائج  لريى 

 Proidea High Tone جهاز  حالًيا   Dream
Trainer مقابل 22 دولًرا، ولي�ص من املعروف 

حتى الآن ما اإذا كان مت�افًرا باليابان اأم ل.
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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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82٪ نسبة تعافي القطاع مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.. »السياحة«:

 ارتفاع عدد السياح الوافدين 
إلى البحرين 38٪ في الربع الثاني من 2022

أعلنت وزارة الس��ياحة ارتف��اع عدد الس��ياح الذين زاروا 
مملك��ة البحري��ن ف��ي الربع الثان��ي من الع��ام الجاري 
2022 بنس��بة 38% مقارنة بالربع األول من العام ذاته، 
وذلك استنادًا إلى أحدث اإلحصائيات الصادرة عن هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وبينت الوزارة أيضًا أن نس��بة تعافي القطاع الس��ياحي 
وصلت إلى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتحديدًا 

بالربع الثاني من عام 2019.
وبحس��ب اإلحصائي��ات ذاته��ا، س��جل قط��اع الضيافة 
والفندق��ة في البحرين 2.973.000 ليلة س��ياحية خالل 
الربع الثاني من العام الج��اري، مقارنة ب�569.000 ألف 
ليل��ة س��ياحة في الرب��ع الثاني من ع��ام 2021، بزيادة 

وصلت إلى %422.
ووص��ل إجمالي إي��رادات الس��ياحة خالل الفت��رة ذاتها 
330.4 ملي��ون دين��ار، بارتفاع ق��دره 562% عن الفترة 
ذاتها م��ن العام الماض��ي عندما بلغ إجمال��ي إيرادات 

السياحة 49.9 مليون دينار.
وأك��دت وزي��رة الس��ياحة فاطم��ة الصيرف��ي أن ه��ذه 
اإلحصائي��ات تبره��ن م��رة أخ��رى أن مملك��ة البحرين 
تس��ير في االتجاه الصحيح نحو التعافي الكامل للقطاع 

السياحي، واستعادة الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم 
االقتصاد الوطني وتنويع مص��ادره وخلق فرص العمل، 
في إطار التنفيذ الفعال إلستراتيجية البحرين السياحية 

.2026-2022
عة تعكس في جانب  وأشارت إلى أن هذه النتائج الُمشجِّ
منها ثمار الجهود الت��ي بذلتها وتبذلها هيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض ف��ي التروي��ج للقطاع الس��ياحي 
البحريني إقليميًا ودوليًا من خالل مشاركاتها في العديد 
من الفعاليات ذات الصلة خالل الفترة الماضية، وتدفع 
الهيئ��ة لتعزيز هذا النهج القائم على التوجه المدروس 
والفعال ألس��واق ال��دول األكث��ر تصديرًا للس��ياح حول 

العالم.
وأعربت عن ثقتها بقدرة القطاع السياحي على مواصلة 
تس��جيل زي��ادة مطردة في عدد الس��ياح وع��دد الليالي 
الفندقية ونس��ب اإلش��غال بش��كل عام، وذلك مع إزالة 
القيود بش��كل ش��به تام عن حركة الس��ياحة والس��فر 
حول العالم من جه��ة، والمبادرات والبرامج والفعاليات 
الحالي��ة والمس��تقبلية الت��ي تنظمها هيئة الس��ياحة 
بش��راكة فاعلة مع منشآت القطاع السياحي الخاص من 

جهة أخرى.

 تسجيل 2.9 مليون ليلة 
سياحية خالل الربع الثاني من العام الجاري

 330.4 مليون دينار إيرادات 
السياحة بزيادة 562٪ عن الربع الثاني في 2021

 »الهالل األحمر« تبحث 
مع »نهرا« تعزيز التعاون المشترك

بحث��ت جمعية اله��الل األحم��ر البحريني م��ع الهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات الصحي��ة تعزيز 
التع��اون ف��ي ع��دد م��ن المج��االت ذات االهتم��ام 
تقدي��م  ف��ي  الجمعي��ة  مش��اركة  مث��ل  المش��ترك، 
دورات تدريبي��ة للمه��ن الطبي��ة والصحي��ة، واعتماد 
الدورات المقدمة من الجمعية ل��دى الهيئة، وتدريب 

الممارسين الصحيين.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقبال الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات الصحي��ة مريم 
الجالهم��ة بحض��ور رئي��س قس��م تنظي��م األبح��اث 
الس��ريرية وبرامج التطوير المهني المستمر بالهيئة 
أزهار نصيب، لعضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 

البحريني ورئيسة لجنة اإلسعافات األولية كوثر العيد، 
يرافقها نائب رئيس لجنة اإلس��عافات األولية فاطمة 
عبدالرحمن ومدير الشؤون اإلدارية والمالية رنا يوسف 

ورئيس الحسابات بالجمعية زينب زاير.
يش��ار إلى أن جمعية الهالل األحم��ر البحريني نظمت 
العدي��د م��ن برامج التع��اون المش��ترك م��ع الهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية بما فيها 
ورش��ة تدريبية بعنوان )اإلس��عافات األولية( لعشرين 
من منتسبي الهيئة في مقر الجمعية، وذلك لتأهيلهم 
للحصول على شهادة المسعف األولي، والذي يتيح لهم 
التدخل في حاالت الحوادث الطارئة وتقديم اإلسعافات 

األولية داخل مكاتب الهيئة أو خارجها.

 »هيئة الفضاء« تبحث سبل 
التعاون مع »الفضاء األوروبية«

لعلوم  الوطني��ة  الهيئ��ة  عق��دت 
الفضاء اجتماعًا مع وكالة الفضاء 
األوروبية لمناقش��ة سبل التعاون 
بي��ن الجانبي��ن، وذلك بن��اًء على 

طلب األخيرة. 
وتضمن الجزء األول من االجتماع 
ح��ول  تفصيل��ي  ش��رح  تقدي��م 
أنش��طة الهيئة ومشاريعها وأبرز 
الج��زء  تن��اول  فيم��ا  إنجازاته��ا، 
الثان��ي برنامج الفض��اء األوروبي 
وأبرز أقس��امه وإنجازاته، واختتم 
بالوق��وف عل��ى فرص  االجتم��اع 

التعاون الممكنة بين الطرفين. 
ت��رأس جان��ب الهيئ��ة د. محم��د 
العس��يري وش��اركه ف��ي التمثيل 
عدد من خبراء ومهندسي وتقنيي 
الهيئة، فيما مث��ل وكالة الفضاء 
القطاع��ات  رؤس��اء  األوروبي��ة 
الرئيس��ية محور النق��اش والذين 
قدموا عروضًا حول جميع المشاريع 
الحالية والمس��تقبلية وأجابوا عن 

كافة االستفسارات.
ص��رح  االجتم��اع  ه��ذا  وح��ول 
العس��يري قائ��اًل: »بداية نش��كر 
القائمي��ن عل��ى وكال��ة الفض��اء 
األوروبي��ة عل��ى إتاحتهم الفرصة 
لعق��د هذا اللق��اء وعلى ما قدموه 
من ش��روح مس��تفيضة. لقد أتاح 
لنا ه��ذا اللق��اء العلم��ي الفرصة 
الفض��اء  لالط��الع عل��ى برنام��ج 

األوروبي عن كث��ب والتعرف على 
مس��اهماته ف��ي تحس��ين جودة 
حياة البشرية في العالم أجمع من 
خالل اس��تغالل األقم��ار الصناعية 
الفض��اء لخدم��ة مختلف  وعل��وم 
مش��اريع التنمي��ة والتطوي��ر في 
ش��تى المجاالت. وهذا ليس اللقاء 
األول مع وكال��ة الفضاء األوروبية 
فالطرفان  األخير،  ليس  وبالتأكيد 
يتطلعان إلى التع��اون في قطاع 
مش��اريع  تنفي��ذ  عب��ر  الفض��اء 
مش��تركة واالس��تفادة من كل ما 
يوفره برنامج الفضاء األوروبي من 
بيان��ات وصور فضائية. إن الهيئة 
الوطني��ة لعلوم الفض��اء حريصة 
عل��ى تعزي��ز عالقاتها م��ع وكالة 

مختلف  وم��ع  األوروبي��ة  الفض��اء 
وكاالت الفضاء لتحقيق االستفادة 
المتبادلة التي تخدم الجميع. وإن 
تبادل الخبرات والمعارف في قطاع 
الفضاء أمر غاية في األهمية وهو 
يسهم في تمكين منتسبي الهيئة 
الخبرات  وإكس��ابهم مزي��دًا م��ن 
والمه��ارات ف��ي مج��االت عل��وم 

الفضاء«.
وأب��رز م��ا تناول��ه االجتم��اع من 
نظ��ام  مش��روع  كان  مش��اريع 
ومش��روع  »غاليلي��و«  المالح��ة 
»كوبرنيك��وس« لمراقب��ة األرض 
ومش��روع نظام التصحيح لبيانات 
»إيجن��وس«،  المالح��ة  أنظم��ة 
إضاف��ة إلى ع��دد من المش��اريع 

المستقبلية والبحثية.
تج��در اإلش��ارة إل��ى أن ميزاني��ة 
للسنوات  األوروبي  الفضاء  برنامج 
الخم��س المقبل��ة تق��در بحوالي 
15 ملي��ار ي��ورو، وم��ن المتوق��ع 
له��ذا البرنامج أن يخل��ق أكثر من 
عالق��ة  له��ا  وظيف��ة   250,000
بمجال الفضاء في القارة األوروبية 
قيم��ة  تج��اوزت  فيم��ا  وحده��ا، 
العالمية في قطاع  االس��تثمارات 
الفضاء ف��ي 2021 أكثر من 469 
ملي��ار دوالر، ومن المتوقع أن تبلغ 
تريلي��ون دوالر قب��ل نهاية العقد 

الحالي.

د. محمد العسيري

 جائزة محمد بن زايد ألفضل معلم تنتهي 
من تقييم المرحلة األولى للمشاركات بدورتها الرابعة

أنهت جائزة محم��د بن زايد ألفضل 
معل��م المرحل��ة األولى م��ن تقييم 
دورته��ا  ضم��ن  الترش��ح  طلب��ات 
الرابع��ة، عل��ى أن يت��م اإلعالن عن 
النتائ��ج في ش��هر أكتوب��ر المقبل، 
وتكريم أفضل المش��اركات، تمهيدًا 
إلى انخ��راط المعلمي��ن المتأهلين 
إلى المرحلة الثانية من الجائزة التي 
ُخص��ص لها جوائز قيم��ة تصل إلى 

مليون درهم للفائز.
وأكد األمين العام لجائزة محمد بن 
زايد ألفض��ل معلم حم��د الدرمكي، 
أن قيم��ة ومكانة الجائ��زة معرفيًا، 
اع��داد  بزي��ادة  إيجاب��ًا  انعك��س 
المعلمين بش��كل  المش��اركات من 
الفت، بجانب تحقيق مكسب إضافي، 
وهو مش��اركة دول عربي��ة أخرى، إذ 
بجان��ب دول الخلي��ج العربي ومصر 
واألردن، انضم��ت إل��ى الجائ��زة في 
دروتها الرابع��ة كال من الجمهورية 
والمملك��ة  الس��ورية،  العربي��ة 
العراقية،  والجمهوري��ة  المغربي��ة، 
والجمهورية التونسية، مشيرًا إلى أن 
هذا مسوغ آخر ودافع للتجويد الدائم 
في الجائزة، التي اكتسبت ثقة كبيرة 
وواس��عة، وانتش��ارًا مطردًا، لتنتقل 
بانضم��ام  وذل��ك  العالمي��ة،  إل��ى 

دول أخ��رى مث��ل سويس��را وفنلن��دا 
والنمسا، فضاًل عن فتح المجال أمام 
المعلمي��ن األجانب وغي��ر الناطقين 
باللغة العربية في المدارس الخاصة 
والدولية للتقديم للجائزة والتسجيل 

باللغة اإلنجليزية.
وأوضح أن ما تلقاه الجائزة من رعاية 
ودعم من قب��ل رئيس دولة االمارات 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ش��كل الدافع والحافز إل��ى ما وصلت 
إليه اليوم من ريادة ومكانة مرموقة 

محلي��ًا وعربي��ا وعالميًا، مش��يرًا إلى 
أن هذا االس��تحقاق م��ا كان ليتحقق 
لوال إيم��ان القيادة بقيم��ة التعليم 
وحرصها الدائم على توظيف القدرات 

واإلمكانات لخدمة هذا الهدف.
وأك��د الدكتور الدرمك��ي، أن الجائزة 
أضح��ت الي��وم، عالم��ة مضيئة في 
سماء العالم، لتكون إشراقة معرفية 
جديدة ووس��يلة مهمة للكش��ف عن 
المبدعي��ن والمتميزين  المعلمي��ن 
في مدارس��هم ومناطقهم وبالدهم 

ألن  المس��افات،  تباع��دت  مهم��ا 
الجائزة أس��اس ريادتها ونهجها هو 
الوصول إلى كل معلم وإبرازه للعلن 
تقدي��رًا وتكريمًا لجه��وده التربوية 

النبيلة، ولعطاءاته التي ال تنضب.
وأش��ار إلى أن الجائزة، مرت بظروف 
اس��تثنائية للوصول إل��ى المعلمين 
بالنظر إلى الوضع الصحي الذي شكل 
تحدي��ًا ألنظمة التعلي��م في العالم، 
بيد أن نهجها الراسخ وثبات هويتها 
وأغراضه��ا  المس��تدامة  المعرفي��ة 
الفعال��ة،  العم��ل  وآلي��ات  النبيل��ة 
مدفوعا بدعم القيادة، والعمل الجاد 
من كوادر العمل مكنها ذلك كله من 
أن تظ��ل متواجدة ف��ي كل عام رغم 
هذه التحديات، وهو أيضًا ما عزز من 
حضورها واستمراريتها للعام الرابع 
عل��ى التوالي متغلبة عل��ى العقبات 
واألوضاع الصعبة، وهذا يحسب لها 
وللقائمين عليها وللدعم الذي تلقاه 

من قبل الدول المشاركة.
لف��رق  المهم��ة  األدوار  أن  وأض��اف 
المتبعة،  التقيي��م  وآلي��ات  العم��ل 
والعمل بحرفية، والتنس��يق الحاصل 
والفاعل والدعم من الجهات المعنية 
ف��ي ال��دول المش��اركة، كان��ت من 
أس��باب تحقيق عوائ��د مميزة صبت 

ف��ي خان��ة تحقي��ق رض��ا المعلمين 
واالستفادة المثلى من هذه التجربة 
وحفزه��م للمش��اركة ف��ي ال��دورات 

المقبلة.
حيث ط��رأت بع��ض التغيي��رات في 
ال��دورة الرابع��ة للجائ��زة، تماش��يا 
مع م��ا هو جديد وعص��ري في قطاع 
التعلي��م، حي��ث إن ال��دورة الرابعة 
الس��نة  مرحلتي��ن،  إل��ى  انقس��مت 
األول��ى، وتتضم��ن خمس��ة معايير 
راسخة تستند إليها، وهي التميز في 
اإلنج��از، اإلبداع واالبت��كار، التطوير 
المواطن��ة  المس��تدام،  والتعلي��م 
اإليجابية وال��والء واالنتماء الوطني، 

الريادة المجتمعية والمهنية.
أم��ا ف��ي الع��ام الثان��ي، فيتنافس 
المتأهل��ون من المرحلة األولى وفقا 
لمعايير مختلفة، إضافة إلى معايير 
المعايي��ر  األول��ى وه��ذه  المرحل��ة 
بواق��ع  الرئيس��ية  المعايي��ر  ه��ي، 
20%، والمش��اريع والمب��ادرات %20، 
واالبتكار المجتمعي 20%، والمبادرة 
الريادي��ة 30%، وتصوي��ت الجمهور 

.%10
وتس��عى جائ��زة محم��د ب��ن زاي��د 
ألفض��ل معل��م إل��ى ترس��يخ ثقافة 
التميز واإلبداع عبر المجال التعليمي 

كف��اءات  إع��داد  ف��ي  والمس��اهمة 
المس��تقبل في المي��دان التعليمي، 
واستش��راف وتطوي��ر معايير التميز 
واالبت��كار التعليم��ي وفق��ًا ألفضل 
الممارس��ات العالمي��ة، وقد حرصت 
الجائزة على تكام��ل جوانبها، وعلى 
دق��ة معاييره��ا وأهدافه��ا؛ إلب��راز 
والخ��روج  للمعل��م،  ص��ورة  أفض��ل 
بتص��ورات منهجية قادرة على توفير 
الفعالي��ة ف��ي األداء، وف��ي النتائج 

المتوخاة.
المعل��م  الجائ��زة تدع��م  أن  حي��ث 
ب��دءا م��ن التحفيز الم��ادي والورش 
التعليمي��ة  والرح��الت  التدريبي��ة 
االستكش��افية ألرق��ى بي��وت الخبرة 
العالمي��ة وقب��ل ذل��ك كل��ه تحقيق 
المكانة السامية والتقدير المستحق 
للمعل��م وترس��يخ دوره المؤث��ر في 

نهضة األمم.
وخصص��ت الجائزة جوائ��ز للمرحلة 
األول��ى، تتضم��ن جائ��زة 50 أل��ف 
درهم لكل دولة بمبلغ 30 ألف درهم 
مكافئ��ة للمعل��م، و20 أل��ف درهم 
للمبادرة الريادية، فيما تصل جوائز 
المرحل��ة الثاني��ة ف��ي الجائ��زة إلى 
ملي��ون درهم إمارات��ي للمركز األول 

و500 ألف درهم للمركز الثاني.
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 محافظ المحرق: نجاح 
موسم عاشوراء بفضل رعاية الملك

المح��رق  محافظ��ة  محاف��ظ  رف��ع 
س��لمان بن هندي باس��مه وباسم 
آي��ات  أس��مى  المحافظ��ة  أهال��ي 
الشكر واالمتنان إلى حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة مل��ك الب��الد المعظم، على 
الرعاية الملكية الس��امية لموس��م 
عاش��وراء وتوجيهات صاحب السمو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء والتي كان له��ا الفضل في 
نجاح الموس��م، وإلى وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، عل��ى توجيهات��ه التي 
رس��مت طري��ق النجاح، وإل��ى كافة 

منتسبي وزارة الداخلية.
وأش��اد المحاف��ظ بالت��زام رؤس��اء 
المآتم والقائمين عليها ومرتاديها 
وأعض��اء هيئة المواكب الحس��ينية 

بالقواني��ن واإلج��راءات المتعلق��ة 
به��ذا الموس��م، والش��كر موصول 
وال��وزارات  المؤسس��ات  لكاف��ة 

األهلي��ة  واللج��ان  الحكومي��ة 
والمآت��م  الخيري��ة  والصنادي��ق 
والمواكب الحس��ينية، مش��يدًا بدور 

وزارة الداخلي��ة ف��ي تأمي��ن حضور 
الحرك��ة  وتنظي��م  المش��اركين 
المرورية وتوفي��ر الخدمات األمنية 
لنجاح موس��م  الالزمة  واالحتياجات 

عاشوراء.
وعب��ر ع��ن خال��ص ش��كره ألهالي 
المعزي��ن  م��ن  المحافظ��ة 
والمش��اركين في مواكب ومجالس 
الع��زاء عل��ى تعاونه��م ف��ي إنجاح 
هذه المناس��بة، مؤكدًا أن االلتزام 
س��مة  والتعليم��ات  بالقواني��ن 
المحافظ��ة  أهال��ي  س��مات  م��ن 
مش��يدًا  وقراه��ا،  مدنه��ا  بجمي��ع 
بال��روح الوطنية والوح��دة واللُّحمة 
األهلية التي عكس��ت قي��م احترام 
المعتق��دات والمذاه��ب، ومب��ادئ 
التعايش واإلخ��اء المجتمعي الذي 
لطالما ُعرفت به محافظة المحرق.

 أجهزة »الداخلية« تهيئ 
األجواء اآلمنة إلنجاح »عاشوراء«

تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير كافة 
االحتياجات والمتطلبات إلنجاح موس��م عاش��وراء، وبمتابعة 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
واصلت مديريات الش��رطة بالتعاون مع المحافظات والجهات 
المعنية جهودها التخاذ كافة الترتيبات واإلجراءات التي كفلت 
توفير االحتياجات واألجواء اآلمنة خالل الموسم. حيث استمرت 
المديري��ات بالزي��ارات الميدانية في مختل��ف المناطق لتفقد 
احتياج��ات المآتم، والتأكد من كاف��ة اإلجراءات لضمان نجاح 
موسم عاشوراء، بينما عملت شرطة خدمة المجتمع على توفير 
التس��هيالت والخدمات ذات الصلة في محيط المآتم، والقيام 
بالحم��الت التوعوية حفاظًا على س��المة الجميع، من جانبها 
قامت اإلدارة العامة للم��رور بتكثيف التواجد المروري تنفيذًا 
للخطة الموضوعة لضمان انس��يابية الحركة والمساهمة في 

سالمة المشاركين وجميع مستخدمي الطريق.

 »تعايش« تزور عددًا من المآتم
ترسيخًا للتعايش والمحبة والوطنية

ق��ام وفد م��ن مجل��س إدارة جمعية 
البحرين لتس��امح وتعاي��ش األديان 
»تعاي��ش« بزيارة لع��دد من المآتم 
بالمنام��ة والمحرق برئاس��ة يوس��ف 
بوزب��ون ونائب��ه نير محمد، ش��ملت 
مأت��م العج��م الكبي��ر، وب��ن رج��ب، 
والعريض، ومأت��م مدن، وغيرها من 
المآت��م بمحافظ��ة العاصم��ة وف��ي 
محافظ��ة المح��رق زار الوف��د مأت��م 
الحال��ة، أه��ل البيت، كريمي، الس��يد 
محم��ود، ومأت��م الش��هابية، وذل��ك 
ف��ي إطار ما دأبت علي��ه الجمعية في 
كل ع��ام ترس��يخا لمبادئ التس��امح 
والتعاي��ش وبما يعمق روح الس��الم 

والمحبة والوطنية.
وفي هذا السياق أشاد رئيس الجمعية 
يوس��ف بوزبون بالتوجيهات الدائمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم، 
لما يوليه جاللته من اهتمام ورعاية 
كاف��ة الش��عائر الدينية الت��ي تقام 
في المملكة، مش��يرا إلى »ان زياراتنا 

للمآتم هذا الع��ام مع أعضاء مجلس 
اإلدارة كان له األثر الكبير لدى اإلخوة 
الُمعزي��ن الذين اس��تقبلونا بترحاب 
ش��ديد، وهناك التقينا بعدد كبير من 
قيادات المآتم الذين أش��ادوا بِحكمة 
جاللة الملك المعظم، وحرصه الدائم 
واهتمامه بإقامة ش��عيرة عاش��وراء 
وتوفي��ر كل م��ا تحتاج��ه، األمر الذي 
يؤكد تقدير جاللته للمآتم واحترامه 
له��ذه المناس��بة الديني��ة التي تهم 
كل المس��لمين، مثمني��ن في الوقت 

نفسه الجهود التي تقوم بها جمعية 
»تعايش« في المجتمع«.

وأش��ار إلى »أن قيادات المآتم الذين 
التقيناه��م ف��ي زياراتنا هذه أش��ادوا 
إشادة كبيرة بوزارة الداخلية وجهودها 
ف��ي تنظي��م وتأمين كاف��ة المناطق 
الت��ي تق��ام فيه��ا الع��زاء، مقدمين 
شكرهم الجزيل لوزير الداخلية الفريق 
أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة، ولكل المسؤولين في اإلدارات 
المختلف��ة على حضوره��م الميداني 

طيلة أي��ام العزاء في األج��واء الحارة 
ودرجات الرطوبة العالي��ة، ولم يألوا 
جهدا في تقديم كل ما من ش��أنه أن 
تقام هذه المناس��بة ف��ي أمن وأمان 
وبدون أي أحداث أو إش��كاالت، داعين 
اهلل س��بحانه وتعال��ى أن يحفظ أمن 

البالد واستقرارها«.
وأوضح » أن جمعية »تعايش« تلقت 
العديد م��ن الدع��وات لزي��ارة مآتم 
بمناس��بة عاش��وراء، وكنا س��عيدين 
للغاية بهذه الدعوات حيث لبينا رغبة 
الكثير من األخ��وة، ووعدنا البقية أن 
نزورهم في م��رات قادمة بإذن اهلل«، 
مش��يرا إل��ى »أن المناس��بات الدينية 
تمثل فرصة لتجدي��د عالقات األخوة 
اإلنس��انية وتع��زز الوحدة بي��ن أبناء 
الوطن، وتقوية النس��يج الوطني، وأن 
مبادئ ديننا الحنيف تدعونا دائما إلى 
التالح��م ونبذ الفرقة والش��تات، وأن 
نك��ون جس��دا واحدا إذا اش��تكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

والحمى«.

 العربي: حديث نصر اهلل
تدخل سافر في شؤون البحرين

عبر رئيس االتحاد العربي 
لحق��وق اإلنس��ان رئي��س 
لحق��وق  مع��ًا  جمعي��ة 
العربي،  عيس��ى  اإلنسان، 
عن رف��ض االتحاد العربي 
لحق��وق اإلنس��ان بكام��ل 
وجمعيات��ه  منظمات��ه 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، م��ا 
حس��ن  خط��اب  تضمن��ه 
ألق��اه  ال��ذي  اهلل  نص��ر 
ذك��رى  بمناس��بة  أم��س 
عاش��وراء، من إساءة وتعد 
وتهدي��د لألم��ن والس��لم 

المجتمع��ي بمملك��ة البحرين، وتدخله الس��افر والمرفوض في 
الشأن البحريني، وسعيه غير المسؤول لتهديد األمن واالستقرار 
والس��الم بمملكة البحرين، الس��يما في ضوء ما تشهده مملكة 
البحرين خالل إحيائها لذكرى عاشوراء من أجواء حضارية ووطنية 
متقدم��ة وراقي��ة تعبر ع��ن تعزيز اللحم��ة الوطني��ة بين كافة 
المواطنين، وفي ظل رعاية ملكية سامية تستشعر مسؤولياتها 
تج��اه كاف��ة أبن��اء البحري��ن دون تميي��ز، وحكومة س��خرت كل 
إمكانياته��ا وقدراتها لخدمة ش��عب البحرين واالس��تجابة لكل 

حاجاته األمنية واالقتصادية واالجتماعية والدينية.

عيسى العربي

»الرابطة البحرينية األوروبية«: 
 البحرين وفرت كافة

الظروف لنجاح »عاشوراء«
البحرينية  الرابط��ة  أكدت 
للتواص��ل  األوروبي��ة 
وحق��وق  االجتماع��ي 
اإلنسان أن البحرين وفرت 
كاف��ة الظ��روف الخدمي��ة 
واللوجس��تية  واألمني��ة 
عاش��وراء  موس��م  لنج��اح 
الملكية  الرعاي��ة  بفض��ل 
حض��رة  م��ن  الس��امية 
صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظ��م، والحرص 
ف��ي موس��م على س��المة 

وراحة المواطنين والتوجيه لهم بالعادة الس��نوية بداية كل عام 
هجري جديد، يت��م توزيعها من خالل األوقاف الس��نية واألوقاف 

الجعفرية على الجمعيات الخيرية والمآتم.

عبداهلل الشاعر

الصالح: نجاح »عاشوراء« بتكاتف 
الجهود الرسمية واألهلية

مم��دوح  النائ��ب  أّك��د 
الصالح أن موسم عاشوراء 
بمملك��ة البحري��ن له��ذا 
كبيرًا  نجاح��ًا  حّق��ق  العام 
ف��ي حس��ن س��ير  تمّث��ل 
والتنظي��م  المواك��ب 
للمجال��س  الدقي��ق 
وفعالي��ات  الحس��ينية 
والحس��ينيات  المآت��م 
وذلك  الحافلة،  وبرامجه��ا 
بفض��ل تكات��ف الجه��ود 
الرسمية واألهلية وتعاون 
وحرصه��م  المواطني��ن 

الكبير على إحياء الشعائر الحسينية بأفضل مستوى.
وأش��ار الصالح إلى الرعاية الملكية السامية للشعائر الدينية في 
مملكة البحرين والتوجيهات المس��تمرة لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المعّظم لتأمين 
جمي��ع االحتياجات األمني��ة والخدمية للمآت��م والمواكب، منوها 
ف��ي ذات الوقت إلى الجهود الحثيثة للحكومة الموّقرة برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء والتي تمّثلت ف��ي تعاون الجهات 
الحكومية وحرصه��ا على توفير كافة احتياجات المآتم وتأمينها 
وإنجاح الموس��م. ونّوه إل��ى الجهود الكبيرة واالس��تثنائية التي 
بذلته��ا وزارة الداخلية تنفيًذا لتوجيهات واهتمام ومتابعة وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة لضمان 

إقامة موسم عاشوراء في أجواٍء يسودها األمن واالستقرار.

ممدوح الصالح

 محافظ الشمالية: توفير الخدمات للمآتم 
ومواكب العزاء أسهم بنجاح »عاشوراء«

ف��ي إطار الرعاي��ة الملكية الس��امية 
من حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظ��م، وتنفيذا لتوجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، بتوفير االحتياج��ات وتقديم 
التس��هيالت إلحي��اء ذكرى عاش��وراء، 
وبمتابعة من وزي��ر الداخلية الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
تابع محافظ الشمالية علي العصفور، 
زيارات��ه التفقدي��ة لمواك��ب الع��زاء 
الحس��ينية، حي��ث زار موك��ب الع��زاء 
الموح��د لقرية ال��دراز، بحضور فريق 

اللجنة التنفيذية لموسم عاشوراء.
اإلج��راءات  عل��ى  المحاف��ظ  واطل��ع 

التنظيمية واألمنية والصحية، مشيدًا 
بالت��زام وتع��اون اللجن��ة المنظم��ة 

للع��زاء المرك��زي ف��ي ال��دراز بمأتم 
أنص��ار العدال��ة، وحس��ن تنظيمهم 
لموك��ب الع��زاء في أجواء تش��يع روح 

المحبة واإلخاء.
وأع��رب المحاف��ظ ع��ن بالغ ش��كره 
للجن��ة التنفيذية لموس��م عاش��وراء 
ف��ي المحافظة لم��ا بذلته من جهود 
متواصل��ة لتوفي��ر مختل��ف الخدمات 
للمآت��م ومواك��ب الع��زاء في س��بيل 
تحقي��ق نجاح الموس��م، كم��ا تقدم 
بجزيل ش��كره إل��ى فري��ق أكاديمية 
المس��عفين عل��ى الرعاي��ة الطبي��ة 
للحاالت الطارئة، وذلك بالتعاون مع 

مركز تاج الطبي.

إقبال كبير على الفحوصات 
بمحطة اإلسعافات األولية بعالي

نظم��ت جمعي��ة عال��ي الخيري��ة االجتماعي��ة فعالي��ة محط��ة 
اإلسعافات األولية والتثقيف الصحي لمدة أسبوع كامل اختتمت 
ليلة التاسع من شهر محرم للنساء والرجال وذلك في مأتم الحاج 
حسن العالي وصالة خير، وبالتعاون مع فريق نبضة حياة، مركز 
 My ش��فاء الجزيرة الطبي، مركز دار الحي��اة الطبي، مركز صحتي
Health، مركز ابن حيان لألسنان، مركز إليت، مستشفى البحرين 
التخصص��ي، Ada، مرك��ز عال��ي الصح��ي، مستش��فى الس��الم، 
مستش��فى اله��الل والمراكز الطبي��ة. وقال أمين س��ر الجمعية 
حسين العالي إن عدد الفحوصات يرواح بين 150 إلى 200 يوميًا 
بتنوع في األعمار بحضور بعض أصحاب األمراض المزمنة، وذلك 

للعام الرابع.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/10/watan-20220810.pdf?1660109075
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/1020047
https://alwatannews.net/article/1019961
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

أجهزة وزارة الداخلية وفرت التسهيالت والخدمات واألجواء اآلمنة من أجل إنجاح موسم عاشوراء

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

تضافر جهود الجميع في إنجاح موس��م عاش��وراء يؤكد 
النس��يج المجتمع��ي القوي والرواب��ط المتينة بي��ن أبناء 

البحرين في أنموذج مثالي لدول العالم.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رق�����م 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالن�ات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشك�اوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م
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 تغطية جهود 
األمن في محرم

تفتح هذه األيام أي وس��يلة تواصل اجتماعي، »تيك توك«، »إنستغرام«، 
»سناب تشات«، فتجدها كلها حافلة بالتغطيات المباشرة بالبث المباشر 
لممارس��ة طقوس محرم في البحرين بكل أريحية وحرية كما جرت العادة 
منذ مائتي عام وأكثر وبحماية ورعاية رجال األمن وبتنس��يق وتنظيم مع 

أجهزة األمن الوطنية. 
في الس��ابق لم تكن هذه الوسائل موجودة كما هو الحال اآلن، إنما اليوم 

تستطيع أن تتابعها مباشرة لياًل ونهارًا. 
لذل��ك أتمن��ى م��ن وزارة الداخلية أن تنش��ط على هذه الوس��ائل وتنقل 
جهوده��ا الجب��ارة ف��ي المس��اعدة ف��ي تنظيم وتنس��يق تلك المراس��م 
مباشرة بتنوعاتها س��واء قطاع المرور أو شرطة المجتمع أو غيرهما، وأن 
تكون التغطية ش��املة لما قبل العمل الميداني، أي تش��مل التحضيرات 
واالجتماعات وتعطي تفاصيل عن األرقام التي تشارك والتكلفة وساعات 
العمل، فما نراه من تغطيات صحافية ليس��ت إال جزءًا يس��يرًا من الجهود 

الكبيرة التي تبذل من قبل شهر محرم. 
وكذل��ك تقوم وزارة الصحة والبلديات وغيرها من الوزارات الحكومية التي 

تساهم في هذا الموسم. 
في الس��ابق كنا نعتمد على ما تنقل الصحافة أو يغطيه تقرير تلفزيوني 
هنا أو هناك، إنما اليوم البث مفتوح على 24 ساعة، ويؤكد صوتًا وصورة 
م��ا تقدمه حكومة مملك��ة البحرين من تس��هيالت ورعاي��ة، فِلَم تغيب 

التغطية الرسمية لتلك الجهود عن البث المباشر؟ 
ِلَم ال نتعامل مع الحدث بمستجداته؟ 

ف�»ماكين��ة« عمالء إيران تس��تميت لضرب اإلس��فين بي��ن الدولة وبين 
الطائف��ة الش��يعية البحرينية، وبتعم��د، تتجاهل الجه��ود الجبارة التي 
تقدمها الدولة بكل قطاعاتها من أجل تس��هيل وتيسير أداء المعتقدات 

الدينية بكل راحة وأريحية. 
ما تقدمه وزارة الصحة وم��ا تقدمه البلديات وما تقدمه األجهزة األمنية 
ال تقدمه أي دول��ة في العالم لهذه الطقوس التي تقام في محرم في أي 
مكان؛ استنفار جميع القطاعات في األجهزة األمنية للمساعدة، ومد اليد، 
وتس��هيل س��ير المواكب، والمحافظة على األم��ن، والعالقة بين الجموع 
ورج��ال األمن على أفضل ما يكون وهذا عكس ما تتمناه تلك »الماكينة« 

ومن يرعاها. 
وفي الوقت الذي تقدم فيه الدولة كل هذه التس��هيالت بش��هادة رؤساء 
المآتم تنش��ط هذه »الماكينة« بالحديث عن المنع والقمع واالضطهاد، 
ف��ي الوقت الذي يقف فيه رجال األمن ونس��اؤه من ش��رطة المجتمع على 
أقدامهم بالس��اعات من أج��ل حفظ األمن وحراس��ة المواكب تخرج تلك 

»الماكينة« بشعارات »رغم المنع أقيم العزاء«! أي منع؟ 
إنم��ا ال نج��د بالمقابل غير صور جامدة تنش��ر في الصحاف��ة، وقد لفتت 
نظ��ري باألمس ص��ورة عفوية جدًا لعنصر نس��ائي من ش��رطة المجتمع 
تحتضن طفاًل في موقع التبرع بالدم، أليست هذه صورة بألف كلمة؟! ِلَم 

ال نعرف كيف نوظف ما نملك من أدلة وبراهين؟ 
لنكن سباقين في إيصال الصورة الحقيقية بالبث المباشر.

 طائرة مهجورة تجذب
السياح وسط غابة في بالي

تق��ف طائرة مهج��ورة طراز »بيونغ 737« قابعة وس��ط غابة 
بجزيرة بالي اإلندونيس��ية منذ س��نوات، وأصبحت أخيرًا مكانًا 

يقصده السياح، وفق موقع »سكاي نيوز عربية«.
وال يق��ع م��كان الطائرة بعيدًا عن ش��اطئ بانداوا الس��ياحي 

الشهير في جزيرة بالي اإلندونيسية.
ويعتقد عدد من س��كان الجزيرة الس��ياحية أن الطائرة ُجلبت 
إلى المكان على شكل أجزاء، ثم أعيد تجميعها من طرف رجل 
أعمال طموح، حرص على إنش��اء مطعم، وفق صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
ومع ذلك، يشيع بين السكان أن المال لدى هذا الرجل نفد، مما 
دفعه إلى إنهاء المشروع وترك الطائرة في المكان. وتحولت 
هذه الطائرة المهجورة بمرور الزمن إلى معلم يجذب السياح. 

وال تحمل الطائرة أي عالمة تشير إلى هويتها األصلية.
وه��ذه الطائرة ليس��ت الوحيدة م��ن نوعها ف��ي الجزيرة، إذ 

رصدت طائرات أخرى مهجورة.
وتج��اور طائرة أخ��رى متجرا لحلوي��ات »الدونات��س«. وثمة 
طائ��رة ثالثة تقف على حافة منحدر مط��ل على البحر، ويقول 
مس��تثمر اشترى الطائرة إنه يأمل في أن تساعد الطائرة في 

إحياء قطاع السياحة الذي تضرر من جراء جائحة »كورونا«.

وفاة الفنانة رجاء حسين عن 84 عامًا
غي��ب الموت أمس الفنانة المصرية رجاء حس��ين عن عمر ناهز 84 عامًا 

بعد صراع مع المرض. 
وكانت الفنانة رجاء حس��ين قد خضعت قبل أس��ابيع لعملية جراحية في 

المعدة، كما كانت تعاني من مشكالت في الكبد. 
ول��دت الفنانة الراحل��ة في األول م��ن فبراير من ع��ام 1937 بمحافظة 
القليوبية، وبدأت مس��يرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحاني عام 1958، 

وعملت في المسلسالت اإلذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.
ومن أبرز أفالمها »أف��واه وأرانب، وحدوتة مصرية، والمتوحش��ة، وأبناء 
وقتلة«، وفي التلفزيون ش��اركت في مسلسالت »الشهد والدموع، ورحلة 
الس��يد أبو العال البش��ري، والمال والبنون، وزيزينيا«، وقدمت 5 أفالم مع 
يوسف شاهين، وتزوجت سابقًا من الفنان سيف عبدالرحمن، وهي شقيقة 

الفنانة ناهد حسين، كما شاركت في العديد من المسلسالت اإلذاعية.
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أوروبا تشهد أسوأ جفاف منذ 500 عام
حذر باحثون في المفوضية األوروبية من أن الجفاف الذي يجتاح 
معظم دول االتحاد األوروبي سيكون األسوأ منذ القرن السادس 

عشر.
وقال أندريا توريتي كبير الباحثين في مجلس البحوث المشترك 
التابع للمفوضية األوروبية: »في الوقت الحالي، يبدو أن هذا هو 
العام األس��وأ منذ 500 عام، وهو حتى أس��وأ مما كان عليه في 
عام 2018«، مبينا أن »عام 2018 كان شديد الحرارة لدرجة أنه 
بالنظر إلى القائمة الخاصة باألعوام ال�500 الماضية، لم تكن 
هناك أحداث أخ��رى مماثلة، نظرًا لتفاقم الطقس الحار والجاف 
منذ أربع س��نوات«. وأوضح أنه »في ذلك الع��ام، ترك الطقس 
الجاف والحار بش��كل خاص وس��ط وش��مال أوروبا مع انخفاض 
غلة المحاصيل الرئيسية بنس��بة تصل إلى 50٪، لكن الظروف 
الرطب��ة في جن��وب أوروبا ش��هدت ارتفاع��ًا ف��ي المحاصيل«، 
مضيف��ًا: »أما هذا العام، فعلى العكس من ذلك، معظم أوروبا 
معرض��ة لموجات الحر والطقس الجاف، حيث يؤثر الجفاف على 

إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية«.

 تايسون يتهم 
»مايك« بسرقة قصة حياته

اتهم بطل المالكمة السابق األمريكي، مايك تايسون، المسلسل »مايك« 
المرتقب على منصة »هولو« والذي يتناول سيرته الذاتية ب�»سرقة قصة 

حياته«، وقارن المنصة ب�»تاجر العبيد«.
ويتناول المسلس��ل الدرام��ي الجديد بعن��وان »مايك« والذي س��يعرض 
للمرة األولى في 25 الش��هر الحالي على منصة »هولو« حياة بطل العالم 
السابق في الوزن الثقيل بدءا من طفولته ومرورا بإنجازاته على الحلبات، 
وانته��اء بإدانته باالغتصاب ع��ام 1992. وانتقد تايس��ون عبر صفحته 
على »إنس��تغرام« المسلس��ل المرتقب قائال: »لقد س��رقوا قصة حياتي 
ولم يدفعوا لي«. وأضاف مس��تخدمًا النجوم بدال من الحروف للداللة على 
كلمة عبد: »بالنس��بة للمديرين التنفيذيي��ن في هولو، فأنا مجرد »عبد« 
يمكنهم بيعه في الم��زاد العلني«، علما أن هذه المنصة المتوفرة فقط 

في الواليات المتحدة مملوكة ألغلبية شركة ديزني.
وأدين نجم المالكمة الس��ابق في العام التالي وأمضى ثالث س��نوات في 
السجن. في المقابل، ادعى مبتكر وكاتب سيناريو »مايك« ستيفن رودجرز 
أنه لم يكن »قادرًا على المناقشة« مع تايسون بسبب العمل على مشروع 

آخر يملك »الحقوق« لنشر قصة حياته.

 بدء عرض مسلسل
»بيت التنين« في 21 أغسطس

مرت ثالث س��نوات منذ انتهاء عرض المسلس��ل الملحمي »جيم أوف ثرونز«، 
أو»صراع العروش«، من إنتاج شبكة »إتش.بي.أو«.

وف��ي الوقت الحال��ي، يجري تناول تاريخ العرش في مسلس��ل »هاوس أوف ذا 
دراجون«، أو »بيت التنين«، الذي تدور أحداثه في وقت س��ابق ألحداث »جيم 
أوف ثرون��ز« ويوث��ق كيف انزلقت مملك��ة تارجيريان إلى ح��رب أهلية. ويبدأ 

عرض المسلسل على شبكة »إتش.بي.أو« في 21 أغسطس.
ويبدأ المسلس��ل بقيام الملك فيسيرس تارجيريان، الذي يجسد دوره الممثل 
بادي كونس��يداين، باختيار وريث، إما ابنته المطيعة األميرة     رينيرا أو شقيقه 
العني��ف األمير ديمون. ويس��تند المسلس��ل إلى فقرات من رواي��ة جورج آر.آر 
مارت��ن الصادرة العام 2018 بعنوان »فاير اند بلود«، أو »النار والدم«، والتي 
قدم��ت لمح��ة موجزة عن تاريخ عائل��ة تارجيريان قبل 200 ع��ام من أحداث 
مسلسل »جيم أوف ثرونز«. ويكمن جوهر المسلسل في العالقة بين امرأتين، 

هما أليسنت هايتاور واألميرة رينيرا.
وكان��ت االثنتان متقاربتين حتى وفاة والدة رينيرا وزواج أليس��نت من الملك 

فيسيرس لتصبح ملكة وتطالب بأن يصبح أطفالها ورثة العرش.
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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  أكـــد 
ماجـــد النعيمـــي أنـــه وفـــي ظـــل 
تعميـــق  نحـــو  العالمـــي  التوجـــه 
إدمـــاج التكنولوجيا في مختلف 
المجـــاالت الحياتيـــة، مـــن خالل 
االصطناعـــي  الـــذكاء  توظيـــف 
وصناعـــة  األشـــياء  وإنترنـــت 
ســـواء  المختلفـــة،  البرمجيـــات 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو علـــى 
األجهزة الذكية بمختلف أنواعها، 
فـــإن الـــوزارة تعمل علـــى تكوين 
خريجين قادريـــن على االندماج 
فـــي هـــذا العصـــر التكنولوجـــي، 
ســـواء كمستخدمين أو كفاعلين 
ومشاركين في بناء هذا التطور، 
حيـــث تم في هـــذا اإلطار إدماج 
مواضيـــع ُتعنـــى بالبرمجـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل الدراســـية مـــن 

االبتدائية حتى الثانوية.
وأوضح الوزيـــر أن وحدة تقنية 
بـــإدارة  واالتصـــال  المعلومـــات 
بإدمـــاج  قامـــت  قـــد  المناهـــج 
)ســـكراتش  البرمجـــة  موضـــوع 
المرحلـــة  ضمـــن   )Scratch
ترســـيخ  بهـــدف  االبتدائيـــة، 
أســـس البرمجة لـــدى الطفل من 
خـــالل تعلـــم تحليل المشـــكالت 
والتخطيـــط لحلها وتنفيذ الحل، 
اإلعداديـــة،  المرحلـــة  فـــي  أمـــا 
فقـــد أدرجـــت موضـــوع تصميم 
الديناميكيـــة،  الويـــب  صفحـــات 
والذي يشـــمل التعامـــل مع لغات 
 HTML برمجة مختلفة، منها لغة
إلثـــراء صفحـــات الويـــب، ولغـــة 
CSS لتنســـيق مكونـــات صفحة 
الويـــب، ولغـــة PHP للتعامل مع 
واســـتخالص  البيانـــات  قواعـــد 
علـــى  وعرضهـــا  منهـــا  النتائـــج 

المرحلـــة  فـــي  أمـــا  المتصفـــح، 
الثانويـــة، فتعمل الوحـــدة حالًيا 
لتعلـــم  المنهـــج  تطويـــر  علـــى 
وهـــي   ،Python بلغـــة  البرمجـــة 
واألكثـــر  حالًيـــا  األشـــهر  اللغـــة 
علـــى  لقدرتهـــا  نظـــًرا  انتشـــاًرا، 
تلبية متطلبـــات جميع المجاالت 
البرمجيـــة كالـــذكاء االصطناعي 
وتطويـــر  البيانـــات  وتحليـــل 
مواقـــع الويـــب وغيرهـــا، إضافة 
إلـــى تطويـــر المقـــررات اإلثرائية 
بنـــاء  أساســـيات  مجـــال  فـــي 
شـــبكات الحاســـوب وأساســـيات 
علوم الحاســـب اآللـــي، كاألنظمة 
الســـيبراني  واألمـــن  العدديـــة 
والمواطنـــة الرقمية، وغيرها من 
المواضيـــع التـــي ترســـخ الثقافة 

الحاسوبية لدى الطالب.
يذكر أن الوزارة ممثلة في إدارة 
المناهج تسعى جاهدًة لتحديث 
مناهـــج مـــادة تقنيـــة المعلومات 
مـــا  دوري،  بشـــكل  واالتصـــال 
يحافظ علـــى مواكبـــة التغيرات 
العالميـــة  التقنيـــة  والتوجهـــات 
والدوليـــة، والتأكـــد مـــن مواكبة 
الحكوميـــة  المـــدارس  خريجـــي 

لمتطلبات سوق العمل.

“التربية”: تدمج البرمجة في 
المناهج الدراسية بجميع المراحل

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
الوطنـــي  المركـــز  أن  المبـــارك  وائـــل 
المختلفـــة  بأفرعـــه  للمختبـــرات 
والســـمكية  والحيوانيـــة  الزراعيـــة 
فـــي هورة عالـــي يعتبر أحـــد الركائز 
المهمـــة في مجـــال صناعـــة األغذية 
وســـالمتها، مشـــددًا على أن الوزارة 
كـــوادر  تأهيـــل  علـــى  حاليـــا  تعمـــل 
وطنيـــة للنهـــوض بعمـــل المختبرات 

وفق أعلى المعايير الدولية.
مركـــز  وجـــود  “إن  المبـــارك  وقـــال 
الزراعـــي  المجـــال  فـــي  مختبـــري 
تمكيـــن  فـــي  سيســـهم  والحيوانـــي 
تشخيص األمراض ســـواء الزراعية 
أو الحيوانيـــة، والتأكـــد مـــن فاعلية 
برامج التحصيـــن، وإجراء األبحاث 
الميدانيـــة  والدراســـات  العلميـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  والمختبريـــة، 
والســـيطرة  الوقايـــة  خطـــط  وضـــع 
وتوفيـــر  الوبائيـــة،  األمـــراض  علـــى 
والبحثيـــة  العلميـــة  االستشـــارات 
تحـــت  البشـــرية  الكـــوادر  وتدريـــب 
إشـــراف خبـــراء المركـــز المرجعـــي، 
مـــع  التعـــاون  إلـــى  باإلضافـــة 
المؤسسات الدولية؛ لتبادل الخبرات 

والمعارف في هذا المجال”. 
وزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  وأشـــار 
تعمـــل  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
العالميـــة  المنظمـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
لألغذيـــة والزراعة )الفـــاو( والمنظمة 
العربيـــة للتنميـــة الزراعية من خالل 
االتفاقيـــات التـــي تمـــت معهـــم على 
فـــي  البحرينيـــة  الكـــوادر  تدريـــب 
المجـــاالت المختبريـــة وتأهيل أفراد 
أكفاء متخصصين في مجاالت ذات 

صلة بأهداف التنمية المستدامة.
مـــن  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
المختبـــرات  مركـــز  إنشـــاء  أهـــداف 
فـــي هـــورة عالي أيضـــا “هـــو تقديم 
التحليليـــة  الفحوصـــات  خدمـــات 

لتغطـــي احتياجات الســـوق وتطوير 
لفحـــص  المســـتخدمة  التقنيـــات 
الحيوانيـــة  للمنتوجـــات  األغذيـــة 
والحصـــول علـــى شـــهادة االعتمـــاد 

اآليزو”.
تفقديـــة  زيـــارة  لـــدى  ذلـــك،  جـــاء 
للمختبـــرات  الوطنـــي  المركـــز  إلـــى 
الزراعيـــة بهـــورة عالي، حيـــث اطلع 
الوزيـــر خـــالل الزيـــارة علـــى شـــرح 
المختبـــرات  أقســـام  عـــن  تفصيلـــي 
والتـــي  والنوعيـــة  التخصصيـــة 
تتمثـــل في مختبـــرات وقاية النبات 
النباتـــات”،  وأمـــراض  “الحشـــرات 
مختبرات التربة، الزراعة النسيجية، 
المبيدات، مختبر الســـالمة الغذائية، 
مختبرات المياه، التقنيات الجزيئية 
ومختبـــر  الطفيليـــات،  والمصليـــة، 

األحياء الدقيقة.
المختبـــرات  أن  المبـــارك  وأكـــد 
الزراعية ســـتعمل على توفير أفضل 
والمربيـــن،  للمزارعيـــن  الخدمـــات 
بمـــا  المناســـبة  الحلـــول  وإيجـــاد 
يضمن ســـالمة منتجاتهم، وتحسين 
تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة  نوعيتهـــا، 
إلـــى  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
مـــن  المختلفـــة  للســـلع  المورديـــن 
واللحـــوم،  والحيوانـــات  النباتـــات 
خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق فـــي تحديد 
مـــدى مطابقتهـــا للقوانيـــن واللوائح 
منظمـــة  واشـــتراطات  التنفيذيـــة 
التجارة الدوليـــة واتفاقيات الصحة 

النباتية والصحة الحيوانية.
يقـــوم  المختبـــرات  أن مركـــز  يذكـــر 
 2754 تبلـــغ  مســـاحتها  أرض  علـــى 
مربعـــا، ويتكون المشـــروع من مبنى 
عبـــارة عـــن طابقين يشـــمل المعامل 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  المختلفـــة 
ومكاتـــب إدارية ومخـــازن ودورات 
مياه وكافتيريا، باإلضافة إلى جميع 

المرافق الخارجية الالزمة.

تأهيل كوادر بحرينية للنهوض بعمل المختبرات

الملك المعظم يهنئ 
رئيس اإلكوادور

بعـــث حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
اإلكوادور غيير مو الســـو، بمناســـبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

البحرين ملتزمة بمبادئ حوار التعاون اآلسيوي
المملكة عضو مؤسس منذ البداية... عبداهلل بن أحمد:

 عقد اجتماع مرئي لكبار المســـؤولين 
أمـــس،  اآلســـيوي  التعـــاون  حـــوار  ب
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  رئاســـة  ب
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، وبحضور األمين 
اآلســـيوي  التعـــاون  لحـــوار  لعـــام  ا
دانفيفاثانـــا،  بورنشـــاي   )ACD (
وممثلـــي الـــدول األعضـــاء بالحـــوار، 
والـــذي يهـــدف لالنتهـــاء مـــن جميـــع 
المواضيـــع والوثائـــق التـــي هي قيد 
الدراســـة؛ تمهيدًا لالجتمـــاع الوزاري 

الثامن عشر.
 وأشـــار الوكيـــل إلـــى رئاســـة مملكـــة 
لحـــوار  الحاليـــة  الـــدورة  لبحريـــن  ا
التعـــاون اآلســـيوي فـــي الفتـــرة مـــن 
2022-2021 تحـــت المحور الرئيس 
“التعافي المستدام ما بعد الجائحة”، 
مؤكًدا التزام المملكة بأهداف الحوار 
ومبادئـــه القائمـــة علـــى أســـس بنـــاء 
نقـــاط القـــوة واإلمكانـــات المتنوعـــة 
فـــي آســـيا، حيـــث إن المملكـــة عضو 

مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
ويهدف المنتدى إلـــى تعزيز الترابط 
بين الدول اآلســـيوية في العديد من 

المجاالت الســـيما في مجـــال الغذاء 
واألمـــن المائي والطاقـــة، واالتصال، 
واالبتـــكار،  والتكنولوجيـــا  علـــوم  ل ا و
والتعليـــم وتنميـــة الموارد البشـــرية، 
وتعزيـــز النهج فـــي التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة، والثقافـــة والســـياحة، 
ـــك مـــن خـــالل فـــرص التعـــاون  وذل

المشـــتركة، وأهمهـــا توســـيع القطاع 
التجـــاري واألســـواق الماليـــة لتقوية 
التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة 
ـية االقتصاديـــة اآلســـيوية  ـ التنافسـ
فـــي الســـوق االقتصاديـــة العالميـــة، 
وترويج التفاعل المشـــترك بين دول 
آسيا في كافة مجاالت التعاون وذلك 

بالتعرف على الفرص المشتركة التي 
ســـوف تســـاعد علـــى محاربـــة الفقر 
وتحســـين مســـتوى الحياة لشـــعوب 
آســـيا والســـعي إلـــى خلـــق مجتمـــع 
آســـيوي قادر على التفاعـــل مع بقية 
العالـــم، والمســـاهمة بإيجابيـــة نحـــو 

السالم والنماء واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

بـــدء تطعيـــم “جـــدري القـــردة” اليـــوم
ضمن إجراءات استباقية واحترازية للمملكة

تبـــدأ المملكـــة )اليـــوم( األربعـــاء فـــي 
ات  ـ ـ ـ ى جرع ـ ـ ـ ل و أ م  ـ ـ ـ تطعي ات  ـ ـ ـ ي عمل
مكافحـــة فيـــروس جـــدري القـــردة 
وذلك في مجمع ســـترة من الســـاعة 
8 صباًحا حتى 2 ظهًرا، فيما سيكون 
التطعيـــم غـــًدا يـــوم الخميـــس مـــن 
الســـاعة 9 صباًحـــا ولغاية الســـاعة 3 

ظهًرا.
وتلقى عدد من المســـجلين للتطعيم 
االختيـــاري المضاد لفيـــروس جدري 
القـــردة أمس اتصاال هاتفيا من مركز 
االتصال 444 الختيار اليوم والوقت 
المناســـب ما بين غد األربعاء أو بعد 
غـــد الخميس الموافق 11 أغســـطس 
الجاري للحضور بمجمع ســـترة ألخذ 
التطعيم المســـبق االختياري المضاد 

لفيروس جدري القردة.
مطلـــع  ة  ـ ـ ـ ح ص ل ا ة  ر ا ز و ت  ـ ـ ـ ن ل ع أ و
األســـبوع الماضـــي عـــن فتـــح بـــاب 
م  ـ ـ ـ ي ع ط ت ل ل ق  ب ـ ـ ـ س م ل ا ل  ي ج ـ ـ ـ س ت ل ا
االختيـــاري لجدري القردة عن طريق 
التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 

التابـــع لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال 
ـن  ـ 444، ضمـ ـال  ـ ـز االتصـ ـ ــى مركـ ـ إل
اإلجراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصـــدي للفيـــروس، حيـــث نوهـــت 
الوزارة بتوافـــر كميات محدودة من 
التطعيـــم حالًيـــا مخصصـــة للفئـــات 
ذات األولوية حســـب البروتوكوالت 
ـمل  ـ ـي تشـ ـ ـدة، والتـ ـ ـة المعتمـ ـ الطبيـ
العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
للمصابيـــن أو عيناتهـــم والمخالطين 

ة  ر و ـ ـ ـ ط خ ل ا ي  و ذ ن  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ ي ب ي ر ق ل ا
العاليـــة، الفتًة إلى أن االســـتعدادات 
ـن  ـ ة لتأميـ ـ ـ ة قائمـ ـ ـ تية كافـ ـ ـ اللوجسـ
سالســـل إمداد التطعيمـــات في ظّل 

الطلب العالمي عليها.
ـة األســـبوع  ـ ـرت وزارة الصحـ ـ وذكـ
جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات 
في هذا الشـــأن حفاًظـــا على الصحة 
العامـــة، إذ تم وضع خطة اســـتباقية 
طارئة تحّسًبا ألي حالة إصابة وافدة 

ــي  ــردة، والتـ ــدري القـ ــروس جـ بفيـ
تضّمنـــت على تفعيل آليات الكشـــف 
المبّكـــر للحد مـــن انتشـــار الفيروس، 
وتوعيـــة العامليـــن الصحييـــن بهـــذا 
ن  ـ ـ ـ ع غ  ال ـ ـ ـ ب إل ا ة  ـ ـ ـ ي ل آ و  ، س و ر ـ ـ ـ ي ف ل ا
الحاالت المشـــتبه بها، وتطوير آليات 
ت  ال ا ـ ـ ـ ح ل ل ي  ر ـ ـ ـ ب ت خ م ل ا ص  ي خ ـ ـ ـ ش ت ل ا
ــة،  ــرعة المطلوبـ ـا بالسـ ـ ــتبه بهـ المشـ
ـاالت  ـ ـة الحـ ـ ـط لمتابعـ ـ ـع خطـ ـ ووضـ

وحصر المخالطين.
أن  إلـــى  لصحـــة  ا رة  ا وز ت  ـ ـ ـ وه ون
جـــراءات  إ ن  ـ ـ ـ ي ضم ـ ـ ـ ت أ ت وة  ـ ـ لخطـ ا
اســـتباقية واحترازية عـــدة تتخذها 
ــة  ــتجدات الصحيـ ــى المسـ ــاءً علـ بنـ
العالميـــة المرتبطـــة بجـــدري القـــردة 
وبما يتماشـــى مع سياســـات المملكة 
و توصيـــات منظمة الصحة العالمية، 
مبينة أن الشحنات القادمة للتطعيم 
ي  ـ ـ ـ ف ون  ـ ـ ـ يرغب ن  ـ ـ ـ ذي ل ل تخصص  ـ ـ سـ
ا  ـ ـ ـ اد اختيارًي ـ ـ ـم المضـ ـ ـذ التطعيـ ـ أخـ
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بشـــكل 

مجاني.

مؤيدو ارتداء الكمامة: وقاية... والمعارضون: تعايش
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

 اســتطلعت “البالد” اآلراء بشــأن ارتداء الكمامة في الوقت الحالي كون ما 
عاد ارتداؤها الزاميا في أغلب األماكن.

ن علي الســـواد رأيـــه في ارتداء  بيَّ
الكمامـــة، موضحـــا أنـــه فـــي بعض 
علـــى  يجبـــر  مغلقـــة  ل ا ن  ـ ـ ـ ك ا م أل ا
ـا؛ للتخفيـــف مـــن معـــدل  ـ ارتدائهـ

االختالط.
فيما أيد محمد علي عيسى ارتداء 
الكمام؛ كونهـــا اإلجراء األقل الذي 
من الممكن اتخـــاذه لحماية الذات 

واآلخرين.
ورفضـــت أروى مصطفـــى ارتـــداء 

الكمامـــة؛ لوجـــود الوعـــي وإصابة 
الغالبية بالفيـــروس وتعافيهم منه 
إضافة إلى أخذ التطعيمات كافة.

وقـــال محمـــود الخيـــاط: أنـــا مـــع 
ارتـــداء الكمامة للحفاظ على كبار 

السن.
ــا أيـــد الســـيد هاشـــم ارتـــداء  فيمـ
الكمامـــة الفتـــرة الحاليـــة؛ للحفاظ 

على األهل خصوصا كبار السن.
إلـــى ذلك أوضحت نرمين عيســـى 

ــداء الكمامـــة فـــي  ـد ارتـ ـ ـا ضـ ـ أنهـ
الوقت الراهن، وأكدت أن الغالبية 

أصيبـــت و تعافـــت مـــن الفيروس 
والتعايش والوعي مطلوبان.

نرمين عيسى 

حسن عبدالرسول
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
ماجـــد النعيمـــي أنـــه وفـــي ظـــل 
تعميـــق  نحـــو  العالمـــي  التوجـــه 
إدمـــاج التكنولوجيا في مختلف 
المجـــاالت الحياتيـــة، مـــن خالل 
االصطناعـــي  الـــذكاء  توظيـــف 
وصناعـــة  األشـــياء  وإنترنـــت 
ســـواء  المختلفـــة،  البرمجيـــات 
علـــى شـــبكة اإلنترنـــت أو علـــى 
األجهزة الذكية بمختلف أنواعها، 
فـــإن الـــوزارة تعمل علـــى تكوين 
خريجين قادريـــن على االندماج 
فـــي هـــذا العصـــر التكنولوجـــي، 
ســـواء كمستخدمين أو كفاعلين 
ومشاركين في بناء هذا التطور، 
حيـــث تم في هـــذا اإلطار إدماج 
مواضيـــع ُتعنـــى بالبرمجـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل الدراســـية مـــن 

االبتدائية حتى الثانوية.
وأوضح الوزيـــر أن وحدة تقنية 
بـــإدارة  واالتصـــال  المعلومـــات 
بإدمـــاج  قامـــت  قـــد  المناهـــج 
)ســـكراتش  البرمجـــة  موضـــوع 
المرحلـــة  ضمـــن   )Scratch
ترســـيخ  بهـــدف  االبتدائيـــة، 
أســـس البرمجة لـــدى الطفل من 
خـــالل تعلـــم تحليل المشـــكالت 
والتخطيـــط لحلها وتنفيذ الحل، 
اإلعداديـــة،  المرحلـــة  فـــي  أمـــا 
فقـــد أدرجـــت موضـــوع تصميم 
الديناميكيـــة،  الويـــب  صفحـــات 
والذي يشـــمل التعامـــل مع لغات 
 HTML برمجة مختلفة، منها لغة
إلثـــراء صفحـــات الويـــب، ولغـــة 
CSS لتنســـيق مكونـــات صفحة 
الويـــب، ولغـــة PHP للتعامل مع 
واســـتخالص  البيانـــات  قواعـــد 
علـــى  وعرضهـــا  منهـــا  النتائـــج 

المرحلـــة  فـــي  أمـــا  المتصفـــح، 
الثانويـــة، فتعمل الوحـــدة حالًيا 
لتعلـــم  المنهـــج  تطويـــر  علـــى 
وهـــي   ،Python بلغـــة  البرمجـــة 
واألكثـــر  حالًيـــا  األشـــهر  اللغـــة 
علـــى  لقدرتهـــا  نظـــًرا  انتشـــاًرا، 
تلبية متطلبـــات جميع المجاالت 
البرمجيـــة كالـــذكاء االصطناعي 
وتطويـــر  البيانـــات  وتحليـــل 
مواقـــع الويـــب وغيرهـــا، إضافة 
إلـــى تطويـــر المقـــررات اإلثرائية 
بنـــاء  أساســـيات  مجـــال  فـــي 
شـــبكات الحاســـوب وأساســـيات 
علوم الحاســـب اآللـــي، كاألنظمة 
الســـيبراني  واألمـــن  العدديـــة 
والمواطنـــة الرقمية، وغيرها من 
المواضيـــع التـــي ترســـخ الثقافة 

الحاسوبية لدى الطالب.
يذكر أن الوزارة ممثلة في إدارة 
المناهج تسعى جاهدًة لتحديث 
مناهـــج مـــادة تقنيـــة المعلومات 
مـــا  دوري،  بشـــكل  واالتصـــال 
يحافظ علـــى مواكبـــة التغيرات 
العالميـــة  التقنيـــة  والتوجهـــات 
والدوليـــة، والتأكـــد مـــن مواكبة 
الحكوميـــة  المـــدارس  خريجـــي 

لمتطلبات سوق العمل.

“التربية”: تدمج البرمجة في 
المناهج الدراسية بجميع المراحل

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكد وزير شـــؤون البلديات والزراعة 
الوطنـــي  المركـــز  أن  المبـــارك  وائـــل 
المختلفـــة  بأفرعـــه  للمختبـــرات 
والســـمكية  والحيوانيـــة  الزراعيـــة 
فـــي هورة عالـــي يعتبر أحـــد الركائز 
المهمـــة في مجـــال صناعـــة األغذية 
وســـالمتها، مشـــددًا على أن الوزارة 
كـــوادر  تأهيـــل  علـــى  حاليـــا  تعمـــل 
وطنيـــة للنهـــوض بعمـــل المختبرات 

وفق أعلى المعايير الدولية.
مركـــز  وجـــود  “إن  المبـــارك  وقـــال 
الزراعـــي  المجـــال  فـــي  مختبـــري 
تمكيـــن  فـــي  سيســـهم  والحيوانـــي 
تشخيص األمراض ســـواء الزراعية 
أو الحيوانيـــة، والتأكـــد مـــن فاعلية 
برامج التحصيـــن، وإجراء األبحاث 
الميدانيـــة  والدراســـات  العلميـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  والمختبريـــة، 
والســـيطرة  الوقايـــة  خطـــط  وضـــع 
وتوفيـــر  الوبائيـــة،  األمـــراض  علـــى 
والبحثيـــة  العلميـــة  االستشـــارات 
تحـــت  البشـــرية  الكـــوادر  وتدريـــب 
إشـــراف خبـــراء المركـــز المرجعـــي، 
مـــع  التعـــاون  إلـــى  باإلضافـــة 
المؤسسات الدولية؛ لتبادل الخبرات 

والمعارف في هذا المجال”. 
وزارة  أن  إلـــى  المبـــارك  وأشـــار 
تعمـــل  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
العالميـــة  المنظمـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
لألغذيـــة والزراعة )الفـــاو( والمنظمة 
العربيـــة للتنميـــة الزراعية من خالل 
االتفاقيـــات التـــي تمـــت معهـــم على 
فـــي  البحرينيـــة  الكـــوادر  تدريـــب 
المجـــاالت المختبريـــة وتأهيل أفراد 
أكفاء متخصصين في مجاالت ذات 

صلة بأهداف التنمية المستدامة.
مـــن  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأوضـــح 
المختبـــرات  مركـــز  إنشـــاء  أهـــداف 
فـــي هـــورة عالي أيضـــا “هـــو تقديم 
التحليليـــة  الفحوصـــات  خدمـــات 

لتغطـــي احتياجات الســـوق وتطوير 
لفحـــص  المســـتخدمة  التقنيـــات 
الحيوانيـــة  للمنتوجـــات  األغذيـــة 
والحصـــول علـــى شـــهادة االعتمـــاد 

اآليزو”.
تفقديـــة  زيـــارة  لـــدى  ذلـــك،  جـــاء 
للمختبـــرات  الوطنـــي  المركـــز  إلـــى 
الزراعيـــة بهـــورة عالي، حيـــث اطلع 
الوزيـــر خـــالل الزيـــارة علـــى شـــرح 
المختبـــرات  أقســـام  عـــن  تفصيلـــي 
والتـــي  والنوعيـــة  التخصصيـــة 
تتمثـــل في مختبـــرات وقاية النبات 
النباتـــات”،  وأمـــراض  “الحشـــرات 
مختبرات التربة، الزراعة النسيجية، 
المبيدات، مختبر الســـالمة الغذائية، 
مختبرات المياه، التقنيات الجزيئية 
ومختبـــر  الطفيليـــات،  والمصليـــة، 

األحياء الدقيقة.
المختبـــرات  أن  المبـــارك  وأكـــد 
الزراعية ســـتعمل على توفير أفضل 
والمربيـــن،  للمزارعيـــن  الخدمـــات 
بمـــا  المناســـبة  الحلـــول  وإيجـــاد 
يضمن ســـالمة منتجاتهم، وتحسين 
تحســـين  إلـــى  باإلضافـــة  نوعيتهـــا، 
إلـــى  المقدمـــة  الخدمـــات  مســـتوى 
مـــن  المختلفـــة  للســـلع  المورديـــن 
واللحـــوم،  والحيوانـــات  النباتـــات 
خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق فـــي تحديد 
مـــدى مطابقتهـــا للقوانيـــن واللوائح 
منظمـــة  واشـــتراطات  التنفيذيـــة 
التجارة الدوليـــة واتفاقيات الصحة 

النباتية والصحة الحيوانية.
يقـــوم  المختبـــرات  أن مركـــز  يذكـــر 
 2754 تبلـــغ  مســـاحتها  أرض  علـــى 
مربعـــا، ويتكون المشـــروع من مبنى 
عبـــارة عـــن طابقين يشـــمل المعامل 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  المختلفـــة 
ومكاتـــب إدارية ومخـــازن ودورات 
مياه وكافتيريا، باإلضافة إلى جميع 

المرافق الخارجية الالزمة.

تأهيل كوادر بحرينية للنهوض بعمل المختبرات

الملك المعظم يهنئ 
رئيس اإلكوادور

بعـــث حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملـــك البالد المعظم، 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
اإلكوادور غيير مو الســـو، بمناســـبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللة الملك المعظم

البحرين ملتزمة بمبادئ حوار التعاون اآلسيوي
المملكة عضو مؤسس منذ البداية... عبداهلل بن أحمد:

 عقد اجتماع مرئي لكبار المســـؤولين 
أمـــس،  اآلســـيوي  التعـــاون  حـــوار  ب
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  رئاســـة  ب
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، وبحضور األمين 
اآلســـيوي  التعـــاون  لحـــوار  لعـــام  ا
دانفيفاثانـــا،  بورنشـــاي   )ACD (
وممثلـــي الـــدول األعضـــاء بالحـــوار، 
والـــذي يهـــدف لالنتهـــاء مـــن جميـــع 
المواضيـــع والوثائـــق التـــي هي قيد 
الدراســـة؛ تمهيدًا لالجتمـــاع الوزاري 

الثامن عشر.
 وأشـــار الوكيـــل إلـــى رئاســـة مملكـــة 
لحـــوار  الحاليـــة  الـــدورة  لبحريـــن  ا
التعـــاون اآلســـيوي فـــي الفتـــرة مـــن 
2022-2021 تحـــت المحور الرئيس 
“التعافي المستدام ما بعد الجائحة”، 
مؤكًدا التزام المملكة بأهداف الحوار 
ومبادئـــه القائمـــة علـــى أســـس بنـــاء 
نقـــاط القـــوة واإلمكانـــات المتنوعـــة 
فـــي آســـيا، حيـــث إن المملكـــة عضو 

مؤسس للحوار منذ بداية نشأته.
ويهدف المنتدى إلـــى تعزيز الترابط 
بين الدول اآلســـيوية في العديد من 

المجاالت الســـيما في مجـــال الغذاء 
واألمـــن المائي والطاقـــة، واالتصال، 
واالبتـــكار،  والتكنولوجيـــا  علـــوم  ل ا و
والتعليـــم وتنميـــة الموارد البشـــرية، 
وتعزيـــز النهج فـــي التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة، والثقافـــة والســـياحة، 
ـــك مـــن خـــالل فـــرص التعـــاون  وذل

المشـــتركة، وأهمهـــا توســـيع القطاع 
التجـــاري واألســـواق الماليـــة لتقوية 
التعاون بين دول آسيا لتعزيز القدرة 
ـية االقتصاديـــة اآلســـيوية  ـ التنافسـ
فـــي الســـوق االقتصاديـــة العالميـــة، 
وترويج التفاعل المشـــترك بين دول 
آسيا في كافة مجاالت التعاون وذلك 

بالتعرف على الفرص المشتركة التي 
ســـوف تســـاعد علـــى محاربـــة الفقر 
وتحســـين مســـتوى الحياة لشـــعوب 
آســـيا والســـعي إلـــى خلـــق مجتمـــع 
آســـيوي قادر على التفاعـــل مع بقية 
العالـــم، والمســـاهمة بإيجابيـــة نحـــو 

السالم والنماء واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

بـــدء تطعيـــم “جـــدري القـــردة” اليـــوم
ضمن إجراءات استباقية واحترازية للمملكة

تبـــدأ المملكـــة )اليـــوم( األربعـــاء فـــي 
ات  ـ ـ ـ ى جرع ـ ـ ـ ل و أ م  ـ ـ ـ تطعي ات  ـ ـ ـ ي عمل
مكافحـــة فيـــروس جـــدري القـــردة 
وذلك في مجمع ســـترة من الســـاعة 
8 صباًحا حتى 2 ظهًرا، فيما سيكون 
التطعيـــم غـــًدا يـــوم الخميـــس مـــن 
الســـاعة 9 صباًحـــا ولغاية الســـاعة 3 

ظهًرا.
وتلقى عدد من المســـجلين للتطعيم 
االختيـــاري المضاد لفيـــروس جدري 
القـــردة أمس اتصاال هاتفيا من مركز 
االتصال 444 الختيار اليوم والوقت 
المناســـب ما بين غد األربعاء أو بعد 
غـــد الخميس الموافق 11 أغســـطس 
الجاري للحضور بمجمع ســـترة ألخذ 
التطعيم المســـبق االختياري المضاد 

لفيروس جدري القردة.
مطلـــع  ة  ـ ـ ـ ح ص ل ا ة  ر ا ز و ت  ـ ـ ـ ن ل ع أ و
األســـبوع الماضـــي عـــن فتـــح بـــاب 
م  ـ ـ ـ ي ع ط ت ل ل ق  ب ـ ـ ـ س م ل ا ل  ي ج ـ ـ ـ س ت ل ا
االختيـــاري لجدري القردة عن طريق 
التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي 

التابـــع لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال 
ـن  ـ 444، ضمـ ـال  ـ ـز االتصـ ـ ــى مركـ ـ إل
اإلجراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصـــدي للفيـــروس، حيـــث نوهـــت 
الوزارة بتوافـــر كميات محدودة من 
التطعيـــم حالًيـــا مخصصـــة للفئـــات 
ذات األولوية حســـب البروتوكوالت 
ـمل  ـ ـي تشـ ـ ـدة، والتـ ـ ـة المعتمـ ـ الطبيـ
العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
للمصابيـــن أو عيناتهـــم والمخالطين 

ة  ر و ـ ـ ـ ط خ ل ا ي  و ذ ن  ـ ـ ـ م ن  ـ ـ ـ ي ب ي ر ق ل ا
العاليـــة، الفتًة إلى أن االســـتعدادات 
ـن  ـ ة لتأميـ ـ ـ ة قائمـ ـ ـ تية كافـ ـ ـ اللوجسـ
سالســـل إمداد التطعيمـــات في ظّل 

الطلب العالمي عليها.
ـة األســـبوع  ـ ـرت وزارة الصحـ ـ وذكـ
جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات 
في هذا الشـــأن حفاًظـــا على الصحة 
العامـــة، إذ تم وضع خطة اســـتباقية 
طارئة تحّسًبا ألي حالة إصابة وافدة 

ــي  ــردة، والتـ ــدري القـ ــروس جـ بفيـ
تضّمنـــت على تفعيل آليات الكشـــف 
المبّكـــر للحد مـــن انتشـــار الفيروس، 
وتوعيـــة العامليـــن الصحييـــن بهـــذا 
ن  ـ ـ ـ ع غ  ال ـ ـ ـ ب إل ا ة  ـ ـ ـ ي ل آ و  ، س و ر ـ ـ ـ ي ف ل ا
الحاالت المشـــتبه بها، وتطوير آليات 
ت  ال ا ـ ـ ـ ح ل ل ي  ر ـ ـ ـ ب ت خ م ل ا ص  ي خ ـ ـ ـ ش ت ل ا
ــة،  ــرعة المطلوبـ ـا بالسـ ـ ــتبه بهـ المشـ
ـاالت  ـ ـة الحـ ـ ـط لمتابعـ ـ ـع خطـ ـ ووضـ

وحصر المخالطين.
أن  إلـــى  لصحـــة  ا رة  ا وز ت  ـ ـ ـ وه ون
جـــراءات  إ ن  ـ ـ ـ ي ضم ـ ـ ـ ت أ ت وة  ـ ـ لخطـ ا
اســـتباقية واحترازية عـــدة تتخذها 
ــة  ــتجدات الصحيـ ــى المسـ ــاءً علـ بنـ
العالميـــة المرتبطـــة بجـــدري القـــردة 
وبما يتماشـــى مع سياســـات المملكة 
و توصيـــات منظمة الصحة العالمية، 
مبينة أن الشحنات القادمة للتطعيم 
ي  ـ ـ ـ ف ون  ـ ـ ـ يرغب ن  ـ ـ ـ ذي ل ل تخصص  ـ ـ سـ
ا  ـ ـ ـ اد اختيارًي ـ ـ ـم المضـ ـ ـذ التطعيـ ـ أخـ
مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن بشـــكل 

مجاني.

مؤيدو ارتداء الكمامة: وقاية... والمعارضون: تعايش
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

 اســتطلعت “البالد” اآلراء بشــأن ارتداء الكمامة في الوقت الحالي كون ما 
عاد ارتداؤها الزاميا في أغلب األماكن.

ن علي الســـواد رأيـــه في ارتداء  بيَّ
الكمامـــة، موضحـــا أنـــه فـــي بعض 
علـــى  يجبـــر  مغلقـــة  ل ا ن  ـ ـ ـ ك ا م أل ا
ـا؛ للتخفيـــف مـــن معـــدل  ـ ارتدائهـ

االختالط.
فيما أيد محمد علي عيسى ارتداء 
الكمام؛ كونهـــا اإلجراء األقل الذي 
من الممكن اتخـــاذه لحماية الذات 

واآلخرين.
ورفضـــت أروى مصطفـــى ارتـــداء 

الكمامـــة؛ لوجـــود الوعـــي وإصابة 
الغالبية بالفيـــروس وتعافيهم منه 
إضافة إلى أخذ التطعيمات كافة.

وقـــال محمـــود الخيـــاط: أنـــا مـــع 
ارتـــداء الكمامة للحفاظ على كبار 

السن.
ــا أيـــد الســـيد هاشـــم ارتـــداء  فيمـ
الكمامـــة الفتـــرة الحاليـــة؛ للحفاظ 

على األهل خصوصا كبار السن.
إلـــى ذلك أوضحت نرمين عيســـى 

ــداء الكمامـــة فـــي  ـد ارتـ ـ ـا ضـ ـ أنهـ
الوقت الراهن، وأكدت أن الغالبية 

أصيبـــت و تعافـــت مـــن الفيروس 
والتعايش والوعي مطلوبان.

نرمين عيسى 

حسن عبدالرسول

منال الشيخ  | تصوير: رسول الحجيري

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/504710011420.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5048/bahrain/770405.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5048/bahrain/770435.html
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المنامة - وزارة الداخلية

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذاً 
مجلـــس الوزراءصاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  ألميـــر  ا
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  توفيـــر  ب
إلنجاح موسم عاشـــوراء، وبمتابعة وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، واصلـــت مديريـــات 
المحافظـــات  مـــع  بالتعـــاون  الشـــرطة 
والجهـــات المعنيـــة جهودهـــا التخـــاذ كل 
الترتيبات واإلجراءات التي كفلت توفير 
خـــال  اآلمنـــة  واألجـــواء  االحتياجـــات 

الموسم.
واستمرت المديريات بالزيارات الميدانية 
فـــي مختلـــف المناطق لتفقـــد احتياجات 
المآتـــم، والتأكـــد مـــن جميـــع اإلجـــراءات 
لضمـــان نجـــاح موســـم عاشـــوراء، بينمـــا 
علـــى  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة  عملـــت 
توفير التسهيات والخدمات ذات الصلة 
فـــي محيـــط المآتـــم، والقيـــام بالحمـــات 
التوعويـــة حفاظـــًا علـــى ســـامة الجميع، 
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامـــة للمرور 

بتكثيـــف التواجد المروري تنفيذًا للخطة 
الحركـــة  انســـيابية  لضمـــان  الموضوعـــة 

المشـــاركين  ســـامة  فـــي  والمســـاهمة 
وجميع مستخدمي الطريق.

تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“الداخلية” تواصل جهودها لتوفير االحتياجات واألجواء اآلمنة في عاشوراء

مبني 4672, طريق 2468,مجمع 324, الجفير, المنامه, البحرين
reservations.bahrain@hilton.com

www. bahrain.hilton.com

 نستقبل ضيوفنا ابتداءً
من 10 اغسطس

77010100

 هيلتون جديد
في البحرين

ذكرى عاشوراء والحكومة الجديدة
Û  ــلـــى مــــدى الــســنــوات مــثــل كـــل عـــــام، وعـ

في  اختتمت  الماضية،  والقرون  والعقود 
عاشوراء  ذكــرى  فعاليات  أمــس  البحرين 
ــام وحسن  لــهــذا الــعــام بــكــل ســاســة وسـ
تنظيم، ورأى الجميع، بمن فيهم المراقبون 
والمتربصون، أن نظام الحكم في البحرين 
ضمان  على  فقط  وحريصا  ملتزما  ليس 
بل  الدينية،  لشعائرهم  الشيعة  ممارسة 
المناسبة  هــذه  حماية  على  أيًضا  حريص 
دون  وانفرد  تميز  وقد  ورعايتها،  بالذات 
غــيــره مــن األنــظــمــة الــحــاكــمــة فــي الـــدول 
االسامية كافة، ومنذ عقود طويلة أيًضا 
من  والــعــاشــر  الــتــاســع  يــومــي  بتخصيص 
يسهل  مــا  للجميع،  رسمية  عطلة  مــحــرم 
ويمكن الراغبين في تأدية هذه الشعائر من 
المشاركة في طقوس وفعاليات المناسبة، 
وتعاطفها،  الــدولــة  تفهم  ــى  إل يــرمــز  وبــمــا 
المجتمع األخــرى  وإلـــى مــواســاة أطــيــاف 
ألشــقــائــهــم الــشــيــعــة، هـــادفـــة فـــي الــوقــت 
أن  الــواقــع  أرض  على  التأكيد  إلــى  نفسه 
اإلمــام الحسين عليه السام هو إمام كل 
قضيته  وأن  وسنتهم،  شيعتهم  المسلمين 
تهم وتؤلم كل المسلمين سنتهم وشيعتهم.

Û  وتحرص الدولة كذلك على توفير الظروف
أجهزتها  وَتستنفر  المناسبة،  واألجــــواء 
ــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة  األمــن
الازمة،  التنظيمية  واإلجـــراءات  األمنية 
الــشــوارع  وإغـــاق  الــمــرور  وتنظيم حركة 

والمنافذ التي تعبرها مواكب العزاء.
Û  أيًضا الــدولــة  تجند  المناسبة  هــذه  وفــي 

مثل  كافة،  المعنية  ومرافقها  إمكانياتها 
والعناية  والتنظيف  الــبــلــديــة  الــخــدمــات 
وجاهزية  استعداد  من  والتأكد  الصحية، 
ــات  ــدمـ ــادات وخـ ــ ــي ــعــ ــ الــمــســتــشــفــيــات وال
الــمــواد  تــوفــر  الطبية، وضــمــان  الــطــوارئ 

واألجهزة المطلوبة.
Û  ــار الـــتـــزامـــهـــا بــقــيــم الــتــعــايــش ــ ــي إطــ ــ وفـ

مختلف  حـــقـــوق  واحــــتــــرام  والـــتـــســـامـــح 
بممارسة شعائرهم ومعتقداتهم  األطياف 
الدينية، فقد تمسكت الدولة بهذه السياسة 
رغم ما يكتنفها من محاذير وتبعات نتيجة 
لما تشهده المنطقة من تشنج واستقطاب 
طائفي منذ نهاية عقد السبعينات من القرن 
الماضي، بحيث كان وال يزال الشيعة في 
الــمــنــاطــق، يغبطون  الــخــلــيــج وغــيــره مــن 
من  بــه  يتمتعون  مــا  على  البحرين  شيعة 
ــأديــة طــقــوســهــم الــديــنــيــة، “حتى  حــريــة ت
أن الــبــعــض أطــلــق عــلــى الــبــحــريــن كــربــاء 
بعد  مفضلة  وجــهــة  ويــعــتــبــرهــا  الــخــلــيــج” 
كرباء والنجف األشرف بالعراق لممارسة 
بالحرية  والتمتع  عاشوراء  شعائر  وتأدية 
الدينية التي توفرها الدولة؛ فكان وال يزال 
يتقاطر على البحرين المئات منهم في كل 
مختلف  من  عاشوراء  مواسم  من  موسم 
اإلحسائيين  موكب  وكــان  الخليج،  دول 
على سبيل المثال من أكبر مواكب العزاء 
خال فترة المواكب الحسينية التي كانت 
العاصمة  قلب  في  وتنظم  تقام  تــزال  وال 
لمواكب  بالنسبة  الحال  وخارجها، وكذلك 
الهندية  الــقــارة  شبه  جاليات  من  الشيعة 

المقيمين في البحرين.
Û  متميز بشكل  عــاشــوراء  موسم  نجاح  إن 

هذا العام يبرز كأحد اإلنجازات الحضارية 
الجديدة  الحكومة  لصالح  والتنظيمية 
والتي  أشهر،  ثاثة  قبل  تشكيلها  تم  التي 
من  موفقا  أدنى شك  بدون  تشكيلها  جاء 
حــيــث الــتــوقــيــت والــمــضــمــون، فــقــد حمل 
والرسائل  الــدالالت  الكثير من  بين طياته 
التي  الــواضــحــة،  اإليجابية  والــمــؤشــرات 
قاطرة  بــأن  والــتــفــاؤل  الثقة  إلــى  تدعونا 

ــاح ال زالـــت  ــ ــتــطــويــر واإلصــ الــتــنــمــيــة وال
مــنــطــلــقــة رغــــم مـــا يــعــتــرض طــريــقــهــا من 
أصبح  ولقد  وتــحــديــات،  وعــوائــق  صعاب 
الرغم من قصر  على  اآلن،  واضحا وجلًيا 
المدة، بأن التشكيل الــوزاري الجديد أدى 
الــمــشــاركــة الوطنية  قــاعــدة  تــوســيــع  إلـــى 
السلطة  مستوى  على  ــقــرار  ال اتــخــاذ  فــي 
التنفيذي  الــطــاقــم  وتطعيم  الــتــنــفــيــذيــة، 
الشابة  والــطــاقــات  العناصر  مــن  بالمزيد 
التحديث  اســتــمــراريــة  لــضــمــان  الــمــهــنــيــة؛ 
ذوي  مــن  بعدد  االحتفاظ  مــع  والتطوير، 
والمتمرسة  المجربة  والكفاءات  الخبرات 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  وصفهم  ممن 
العمل  بأنهم “عمالقة  الوزراء  العهد رئيس 
ــيــدعــمــوا ويـــثـــروا بــتــجــاربــهــم  الـــوطـــنـــي” ل
وخبراتهم أعمال المجلس، وليتحقق بذلك 
بين  األمثل  والــتــوازن  والتاقح  التفاعل 

الخبرة والتجديد.
Û  ــن الــتــحــفــيــز ــرض تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـ ــغـ وبـ

تضمن  فقد  المجتمع،  نصف  واستنهاض 
ــوزراء  ــ ــدد الـ ــادة عـ ــ الــتــشــكــيــل الــجــديــد زيـ
اإلدراك  بمثابة  أيــًضــا  ليكون  النساء  مــن 
المجتمع  فـــي  ــرأة  ــمـ الـ لــمــكــانــة  ــتــقــديــر  وال
ودورهــــــا الــمــتــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 

واالنطاق الوطني.
Û  وال نــهــدف إلـــى الــمــديــح أو اإلطـــــراء، أو

السعي وراء منفعة أو غرض آخر، عندما 
سجايا  بين  مــن  أن  المقام  هــذا  فــي  نؤكد 
ومناقب آل خليفة الكرام أنهم ال يتخلون 
وال يفرطون أو يتنكرون لمن خدم الوطن 
في  يضعونهم  إنهم  بل  وإخـــاص،  بتفان 
مواقع التقدير واالحترام واإلكبار، ولذلك 
فقد شكل الشيوخ والوزراء الذين خرجوا 
مخزونا  الــجــديــد  ــوزاري  ــ الـ التشكيل  مــن 
والكفاءة  بالخبرة  زاخــًرا  وطنًيا  ورصيدا 

االستعانة  بالفعل  ُبـــدئ  وقــد  واالقـــتـــدار، 
القيادية  الــمــواقــع  مختلف  فــي  ببعضهم 
اآلخرون سندا وجنودا  ويبقى  المتقدمة، 
االستعداد  أهبة  على  واقفين  مخلصين 

لتقديم المزيد من العطاء لوطننا العزيز.
Û  ــــي الــعــهــد إن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ول

رئيس الوزراء بدأ بالفعل قيادة الحكومة 
تشكيلها  ــن  مـ ــوم  ــ ي أول  مــنــذ  الـــجـــديـــدة 
بــحــمــاســه وعــزمــه الــمــعــتــاديــن، وفـــي يــده 
المكتسبات  مـــن  ــرة  ــ وافـ حــصــيــلــة  رصــيــد 
من  والتي  تحقيقها،  تم  التي  واإلنجازات 
بــاقــتــدار  كــورونــا  بينها مــواجــهــة جــائــحــة 
وبرامج  مبادرات  وقيادة  مشهود،  متميز 
واالقتصادي  المجتمعي  الصحي  التعافي 
بعد الكورونا، بحيث صنف مؤشر “نيكاي” 
الــيــابــانــي مــؤخــرا الــبــحــريــن بــأنــهــا األولـــى 
كورونا،  فيروس  من  التعافي  في  عالميا 
إلى جانب دوره البارز في مواجهة أعاصير 
في  المنطقة  ضربت  التي  العربي  الربيع 
البحرين  أنقذ  الــذي  بالشكل   2011 الــعــام 
وأهلها من مغبة االنزالق إلى الهاوية التي 
انزلقت إليها دول وشعوب عربية شقيقة 
في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وغيرها، 
تام  إدراك  على  نفسه  الوقت  في  وسموه 
بــحــجــم الــمــقــتــضــيــات والــتــحــديــات الــتــي 
اإلقليمية  والمتغيرات  الصراعات  تفرضها 
حنكة  مــن  ذلـــك  يتطلبه  ــا  ومـ والـــدولـــيـــة، 

وتدبير.
Û  وبهذه المكتسبات والمنجزات وحيال هذه

أبــواب  على  الــيــوم  نقف  فإننا  التحديات 
االنتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى 
وستكون  العام،  هذا  من  نوفمبر  شهر  في 
األسبوع  في  الموضوع  هــذا  مع  وقفة  لنا 

المقبل، إن شاء هللا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة  إطـــار  فـــي 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتوفير 
االحتياجات وتقديم التســـهيات إلحياء 
وزيـــر  مـــن  وبمتابعـــة  عاشـــوراء،  ذكـــرى 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، تابع محافظ الشمالية 
علـــي العصفور، زياراته التفقدية لمواكب 
العزاء الحسينية، حيث زار موكب العزاء 
الـــدراز، بحضـــور فريـــق  الموحـــد لقريـــة 

اللجنة التنفيذية لموسم عاشوراء.
اإلجـــراءات  علـــى  المحافـــظ  واطلـــع 
التنظيميـــة واألمنيـــة والصحية، مشـــيدًا 
بالتـــزام وتعـــاون اللجنة المنظمـــة للعزاء 

المركـــزي في الدراز بمأتـــم أنصار العدالة، 
وحســـن تنظيمهـــم لموكـــب العـــزاء فـــي 

أجواء تشيع روح المحبة واإلخاء.
شـــكره  بالـــغ  عـــن  المحافـــظ  وأعـــرب 
للجنـــة التنفيذيـــة لموســـم عاشـــوراء في 
المحافظة لما بذلتـــه من جهود متواصلة 

لتوفير مختلف الخدمات للمآتم ومواكب 
العزاء في ســـبيل تحقيق نجاح الموسم، 
فريـــق  إلـــى  شـــكره  بجزيـــل  تقـــدم  كمـــا 
أكاديمية المســـعفين على الرعاية الطبية 
للحـــاالت الطارئـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 

مركز تاج الطبي.

أشاد باإلجراءات التنظيمية واألمنية والصحية بعزاء الدراز

محافظ الشمالية يواصل زياراته التفقدية للمواكب
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رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات  تنفيـــذاً 
مجلـــس الوزراءصاحـــب الســـمو الملكـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  ألميـــر  ا
والمتطلبـــات  االحتياجـــات  كل  توفيـــر  ب
إلنجاح موسم عاشـــوراء، وبمتابعة وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، واصلـــت مديريـــات 
المحافظـــات  مـــع  بالتعـــاون  الشـــرطة 
والجهـــات المعنيـــة جهودهـــا التخـــاذ كل 
الترتيبات واإلجراءات التي كفلت توفير 
خـــال  اآلمنـــة  واألجـــواء  االحتياجـــات 

الموسم.
واستمرت المديريات بالزيارات الميدانية 
فـــي مختلـــف المناطق لتفقـــد احتياجات 
المآتـــم، والتأكـــد مـــن جميـــع اإلجـــراءات 
لضمـــان نجـــاح موســـم عاشـــوراء، بينمـــا 
علـــى  المجتمـــع  خدمـــة  شـــرطة  عملـــت 
توفير التسهيات والخدمات ذات الصلة 
فـــي محيـــط المآتـــم، والقيـــام بالحمـــات 
التوعويـــة حفاظـــًا علـــى ســـامة الجميع، 
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامـــة للمرور 

بتكثيـــف التواجد المروري تنفيذًا للخطة 
الحركـــة  انســـيابية  لضمـــان  الموضوعـــة 

المشـــاركين  ســـامة  فـــي  والمســـاهمة 
وجميع مستخدمي الطريق.

تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“الداخلية” تواصل جهودها لتوفير االحتياجات واألجواء اآلمنة في عاشوراء

مبني 4672, طريق 2468,مجمع 324, الجفير, المنامه, البحرين
reservations.bahrain@hilton.com

www. bahrain.hilton.com

 نستقبل ضيوفنا ابتداءً
من 10 اغسطس

77010100

 هيلتون جديد
في البحرين

ذكرى عاشوراء والحكومة الجديدة
Û  ــلـــى مــــدى الــســنــوات مــثــل كـــل عـــــام، وعـ

في  اختتمت  الماضية،  والقرون  والعقود 
عاشوراء  ذكــرى  فعاليات  أمــس  البحرين 
ــام وحسن  لــهــذا الــعــام بــكــل ســاســة وسـ
تنظيم، ورأى الجميع، بمن فيهم المراقبون 
والمتربصون، أن نظام الحكم في البحرين 
ضمان  على  فقط  وحريصا  ملتزما  ليس 
بل  الدينية،  لشعائرهم  الشيعة  ممارسة 
المناسبة  هــذه  حماية  على  أيًضا  حريص 
دون  وانفرد  تميز  وقد  ورعايتها،  بالذات 
غــيــره مــن األنــظــمــة الــحــاكــمــة فــي الـــدول 
االسامية كافة، ومنذ عقود طويلة أيًضا 
من  والــعــاشــر  الــتــاســع  يــومــي  بتخصيص 
يسهل  مــا  للجميع،  رسمية  عطلة  مــحــرم 
ويمكن الراغبين في تأدية هذه الشعائر من 
المشاركة في طقوس وفعاليات المناسبة، 
وتعاطفها،  الــدولــة  تفهم  ــى  إل يــرمــز  وبــمــا 
المجتمع األخــرى  وإلـــى مــواســاة أطــيــاف 
ألشــقــائــهــم الــشــيــعــة، هـــادفـــة فـــي الــوقــت 
أن  الــواقــع  أرض  على  التأكيد  إلــى  نفسه 
اإلمــام الحسين عليه السام هو إمام كل 
قضيته  وأن  وسنتهم،  شيعتهم  المسلمين 
تهم وتؤلم كل المسلمين سنتهم وشيعتهم.

Û  وتحرص الدولة كذلك على توفير الظروف
أجهزتها  وَتستنفر  المناسبة،  واألجــــواء 
ــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة  األمــن
الازمة،  التنظيمية  واإلجـــراءات  األمنية 
الــشــوارع  وإغـــاق  الــمــرور  وتنظيم حركة 

والمنافذ التي تعبرها مواكب العزاء.
Û  أيًضا الــدولــة  تجند  المناسبة  هــذه  وفــي 

مثل  كافة،  المعنية  ومرافقها  إمكانياتها 
والعناية  والتنظيف  الــبــلــديــة  الــخــدمــات 
وجاهزية  استعداد  من  والتأكد  الصحية، 
ــات  ــدمـ ــادات وخـ ــ ــي ــعــ ــ الــمــســتــشــفــيــات وال
الــمــواد  تــوفــر  الطبية، وضــمــان  الــطــوارئ 

واألجهزة المطلوبة.
Û  ــار الـــتـــزامـــهـــا بــقــيــم الــتــعــايــش ــ ــي إطــ ــ وفـ

مختلف  حـــقـــوق  واحــــتــــرام  والـــتـــســـامـــح 
بممارسة شعائرهم ومعتقداتهم  األطياف 
الدينية، فقد تمسكت الدولة بهذه السياسة 
رغم ما يكتنفها من محاذير وتبعات نتيجة 
لما تشهده المنطقة من تشنج واستقطاب 
طائفي منذ نهاية عقد السبعينات من القرن 
الماضي، بحيث كان وال يزال الشيعة في 
الــمــنــاطــق، يغبطون  الــخــلــيــج وغــيــره مــن 
من  بــه  يتمتعون  مــا  على  البحرين  شيعة 
ــأديــة طــقــوســهــم الــديــنــيــة، “حتى  حــريــة ت
أن الــبــعــض أطــلــق عــلــى الــبــحــريــن كــربــاء 
بعد  مفضلة  وجــهــة  ويــعــتــبــرهــا  الــخــلــيــج” 
كرباء والنجف األشرف بالعراق لممارسة 
بالحرية  والتمتع  عاشوراء  شعائر  وتأدية 
الدينية التي توفرها الدولة؛ فكان وال يزال 
يتقاطر على البحرين المئات منهم في كل 
مختلف  من  عاشوراء  مواسم  من  موسم 
اإلحسائيين  موكب  وكــان  الخليج،  دول 
على سبيل المثال من أكبر مواكب العزاء 
خال فترة المواكب الحسينية التي كانت 
العاصمة  قلب  في  وتنظم  تقام  تــزال  وال 
لمواكب  بالنسبة  الحال  وخارجها، وكذلك 
الهندية  الــقــارة  شبه  جاليات  من  الشيعة 

المقيمين في البحرين.
Û  متميز بشكل  عــاشــوراء  موسم  نجاح  إن 

هذا العام يبرز كأحد اإلنجازات الحضارية 
الجديدة  الحكومة  لصالح  والتنظيمية 
والتي  أشهر،  ثاثة  قبل  تشكيلها  تم  التي 
من  موفقا  أدنى شك  بدون  تشكيلها  جاء 
حــيــث الــتــوقــيــت والــمــضــمــون، فــقــد حمل 
والرسائل  الــدالالت  الكثير من  بين طياته 
التي  الــواضــحــة،  اإليجابية  والــمــؤشــرات 
قاطرة  بــأن  والــتــفــاؤل  الثقة  إلــى  تدعونا 

ــاح ال زالـــت  ــ ــتــطــويــر واإلصــ الــتــنــمــيــة وال
مــنــطــلــقــة رغــــم مـــا يــعــتــرض طــريــقــهــا من 
أصبح  ولقد  وتــحــديــات،  وعــوائــق  صعاب 
الرغم من قصر  على  اآلن،  واضحا وجلًيا 
المدة، بأن التشكيل الــوزاري الجديد أدى 
الــمــشــاركــة الوطنية  قــاعــدة  تــوســيــع  إلـــى 
السلطة  مستوى  على  ــقــرار  ال اتــخــاذ  فــي 
التنفيذي  الــطــاقــم  وتطعيم  الــتــنــفــيــذيــة، 
الشابة  والــطــاقــات  العناصر  مــن  بالمزيد 
التحديث  اســتــمــراريــة  لــضــمــان  الــمــهــنــيــة؛ 
ذوي  مــن  بعدد  االحتفاظ  مــع  والتطوير، 
والمتمرسة  المجربة  والكفاءات  الخبرات 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  وصفهم  ممن 
العمل  بأنهم “عمالقة  الوزراء  العهد رئيس 
ــيــدعــمــوا ويـــثـــروا بــتــجــاربــهــم  الـــوطـــنـــي” ل
وخبراتهم أعمال المجلس، وليتحقق بذلك 
بين  األمثل  والــتــوازن  والتاقح  التفاعل 

الخبرة والتجديد.
Û  ــن الــتــحــفــيــز ــرض تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـ ــغـ وبـ

تضمن  فقد  المجتمع،  نصف  واستنهاض 
ــوزراء  ــ ــدد الـ ــادة عـ ــ الــتــشــكــيــل الــجــديــد زيـ
اإلدراك  بمثابة  أيــًضــا  ليكون  النساء  مــن 
المجتمع  فـــي  ــرأة  ــمـ الـ لــمــكــانــة  ــتــقــديــر  وال
ودورهــــــا الــمــتــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 

واالنطاق الوطني.
Û  وال نــهــدف إلـــى الــمــديــح أو اإلطـــــراء، أو

السعي وراء منفعة أو غرض آخر، عندما 
سجايا  بين  مــن  أن  المقام  هــذا  فــي  نؤكد 
ومناقب آل خليفة الكرام أنهم ال يتخلون 
وال يفرطون أو يتنكرون لمن خدم الوطن 
في  يضعونهم  إنهم  بل  وإخـــاص،  بتفان 
مواقع التقدير واالحترام واإلكبار، ولذلك 
فقد شكل الشيوخ والوزراء الذين خرجوا 
مخزونا  الــجــديــد  ــوزاري  ــ الـ التشكيل  مــن 
والكفاءة  بالخبرة  زاخــًرا  وطنًيا  ورصيدا 

االستعانة  بالفعل  ُبـــدئ  وقــد  واالقـــتـــدار، 
القيادية  الــمــواقــع  مختلف  فــي  ببعضهم 
اآلخرون سندا وجنودا  ويبقى  المتقدمة، 
االستعداد  أهبة  على  واقفين  مخلصين 

لتقديم المزيد من العطاء لوطننا العزيز.
Û  ــــي الــعــهــد إن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ول

رئيس الوزراء بدأ بالفعل قيادة الحكومة 
تشكيلها  ــن  مـ ــوم  ــ ي أول  مــنــذ  الـــجـــديـــدة 
بــحــمــاســه وعــزمــه الــمــعــتــاديــن، وفـــي يــده 
المكتسبات  مـــن  ــرة  ــ وافـ حــصــيــلــة  رصــيــد 
من  والتي  تحقيقها،  تم  التي  واإلنجازات 
بــاقــتــدار  كــورونــا  بينها مــواجــهــة جــائــحــة 
وبرامج  مبادرات  وقيادة  مشهود،  متميز 
واالقتصادي  المجتمعي  الصحي  التعافي 
بعد الكورونا، بحيث صنف مؤشر “نيكاي” 
الــيــابــانــي مــؤخــرا الــبــحــريــن بــأنــهــا األولـــى 
كورونا،  فيروس  من  التعافي  في  عالميا 
إلى جانب دوره البارز في مواجهة أعاصير 
في  المنطقة  ضربت  التي  العربي  الربيع 
البحرين  أنقذ  الــذي  بالشكل   2011 الــعــام 
وأهلها من مغبة االنزالق إلى الهاوية التي 
انزلقت إليها دول وشعوب عربية شقيقة 
في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وغيرها، 
تام  إدراك  على  نفسه  الوقت  في  وسموه 
بــحــجــم الــمــقــتــضــيــات والــتــحــديــات الــتــي 
اإلقليمية  والمتغيرات  الصراعات  تفرضها 
حنكة  مــن  ذلـــك  يتطلبه  ــا  ومـ والـــدولـــيـــة، 

وتدبير.
Û  وبهذه المكتسبات والمنجزات وحيال هذه

أبــواب  على  الــيــوم  نقف  فإننا  التحديات 
االنتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى 
وستكون  العام،  هذا  من  نوفمبر  شهر  في 
األسبوع  في  الموضوع  هــذا  مع  وقفة  لنا 

المقبل، إن شاء هللا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - وزارة الداخلية

الســـامية  الملكيـــة  الرعايـــة  إطـــار  فـــي 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وتنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتوفير 
االحتياجات وتقديم التســـهيات إلحياء 
وزيـــر  مـــن  وبمتابعـــة  عاشـــوراء،  ذكـــرى 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، تابع محافظ الشمالية 
علـــي العصفور، زياراته التفقدية لمواكب 
العزاء الحسينية، حيث زار موكب العزاء 
الـــدراز، بحضـــور فريـــق  الموحـــد لقريـــة 

اللجنة التنفيذية لموسم عاشوراء.
اإلجـــراءات  علـــى  المحافـــظ  واطلـــع 
التنظيميـــة واألمنيـــة والصحية، مشـــيدًا 
بالتـــزام وتعـــاون اللجنة المنظمـــة للعزاء 

المركـــزي في الدراز بمأتـــم أنصار العدالة، 
وحســـن تنظيمهـــم لموكـــب العـــزاء فـــي 

أجواء تشيع روح المحبة واإلخاء.
شـــكره  بالـــغ  عـــن  المحافـــظ  وأعـــرب 
للجنـــة التنفيذيـــة لموســـم عاشـــوراء في 
المحافظة لما بذلتـــه من جهود متواصلة 

لتوفير مختلف الخدمات للمآتم ومواكب 
العزاء في ســـبيل تحقيق نجاح الموسم، 
فريـــق  إلـــى  شـــكره  بجزيـــل  تقـــدم  كمـــا 
أكاديمية المســـعفين على الرعاية الطبية 
للحـــاالت الطارئـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع 

مركز تاج الطبي.

أشاد باإلجراءات التنظيمية واألمنية والصحية بعزاء الدراز

محافظ الشمالية يواصل زياراته التفقدية للمواكب
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5048/columns/770481.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5048/bahrain/770465.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/504710011420.pdf



