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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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 2001 أغــســطــس   22 بــيــن 
األعلى  المجلس  أنشأ  حينما 
السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
أغسطس  و22  المعظم  الــبــاد 
عــامــًا،  وعـــشـــرون  ــد  واحــ  ،2022
إنــهــا قــصــيــرة فـــي عــمــر الــزمــن 
التي  باإلنجازات  كبيرة  ولكنها 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ حــقــقــتــهــا الــ
سياسيًا  الصعد  مختلف  على 
لتعكس  واجتماعيًا  واقتصاديًا 
السامية  الــمــلــكــيــة  الــتــطــلــعــات 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــالــــة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المعظم  الـــبـــاد  مــلــك  خــلــيــفــة 

في جعل المرأة البحرينية شريكًا فاعًا متكافئًا 
في بناء نهضة البحرين، وفي صدارة الدول التي 
التامة  وحــريــتــهــا  كــامــلــة  حقوقها  الــمــرأة  تعطي 
بــنــاء نهضة  لتكون عــنــصــرًا أســاســيــًا وفــاعــًا فــي 
وطنها جنبًا إلى جنب مع الرجل, وعززت ذلك 
وحققته واقعًا الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
تبنته  فيما  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي 
الحكومة من خطط وبرامج عززت تمكين المرأة 

وفاعلية دورها في بناء المجتمع البحريني.
ــا فــــي كــل  ــ ــ ــرأة الــبــحــريــنــيــة دورهـ ــمــ ــــذت الــ أخــ
التي  والــحــســاســة  العليا  الــمــنــاصــب  وفـــي  مــجــال 
الرجل،  ببعيد على  إلى زمن ليس  كانت تقتصر 
فشمل دور المرأة العمل السياسي حيث أصبحت 
الدبلوماسي حينما عينت سفيرة  والعمل  وزيــرة 

ودبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــمــثــل بــادهــا 
بالخارج وفي العمل التشريعي 
ــًا وعـــــضـــــوًا  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــبــــحــــت نـ ــأصــ فــ
ــلــــس الـــــــشـــــــورى كــمــا  فــــــي مــــجــ
الخاص  العمل  مــجــال  دخــلــت 
فــــأصــــبــــحــــت ســــــيــــــدة أعـــــمـــــال 
فـــي مجلس  ــوًا  وعــــضــ نــاجــحــة 
وصــنــاعــة  تــــجــــارة  ــة  ــرفـ غـ إدارة 
البحرين وانخرطت في العمل 
التطوعي  والعمل  االجتماعي 
وفـــــــي مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع 
نــصــيــبــهــا  أن  ــا  كــــمــ ــي،  ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــي حـــقـــل الـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـــب  فـ
والهندسة والعلوم بارز ومميز.

ــون  ــ أكــ أن  ــرفــــت  ــشــ تــ ــد  ــقــ لــ
عضوًا في لجنة ترشيح جائزة 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة ولــمــســت عن 
في  الــجــائــزة  تلك  مثل  لعبته  الـــذي  الـــدور  كثب 
تحفيز الجهات الحكومية المختلفة في تمكين 
المرأة وتعزيز دورها وهذا فقط غيض من فيض 
حققها  التي  والكبيرة  المتوالية  اإلنــجــازات  من 

المجلس األعلى للمرأة. 
التطلعات  بفضل  البحرين  مملكة  أصبحت 
ــة الــحــكــومــيــة بــرئــاســة  الــمــلــكــيــة الــســامــيــة والـــرؤيـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء متصدرة في المؤشرات الخاصة بمشاركة 
المرأة إقليميًا ودوليًا، ولقد كان للمجلس األعلى 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عــاهــل 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعظم  الباد 

دور مشهود ستتناقله األجيال المقبلة.
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بقلم: 
د. ياسر بن عيسى الناصر

تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجالة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الباد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـــنـــي، قـــائـــد الــحــرس 
ــاء أول  ــنـ الـــمـــلـــكـــي، عــــن تـــدشـــيـــن مــــشــــروع بـ
مملكة  في  بالكامل  بحريني  صناعي  قمر 
المشروع  هــذا  أن  الــبــحــريــن، مــؤكــدا ســمــوه 
لبرنامج  وفــقــا  منه  االنــتــهــاء  المتوقع  مــن 
ديسمبر  شهر  نهاية  مع  وإطاقه  المشروع 
المشروع  هــذا  أن  إلــى  سموه  مشيرًا   ،2023
يــعــد إنـــجـــازا مــتــمــيــزا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الشباب  مــن  نخبة  تنفيذه  فــي  وســيــســاهــم 
مجال  فــي  والمتمكن  الــمــؤهــل  البحريني 

علوم وتقنيات الفضاء.
وأشــــــاد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حمد 
الهيئة  إلدارة  الكبيرة  بالجهود  خليفة  آل 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء الــتــي لـــم تــدخــر 
جهدا في سبيل وضع أسم مملكة البحرين 
في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء 

من خال مشاريعها الطموحة ومشاركاتها 
ودراســات  أبحاث  أنتجته من  وما  المتنوعة 
والمجات  الــدولــيــة  المؤتمرات  فــي  نشرت 
العلمية المحكمة. وأعرب سموه عن تقديره 
لجهود أعضاء فريق البحرين للفضاء على 
مجاالت  في  المتميزة  العلمية  اسهاماتهم 
ــا قـــدمـــوه مـــن ابــتــكــارات  عـــلـــوم الــفــضــاء ومــ
وتؤكد  متقدمة  تقنية  لبنية  تؤسس  فريدة 
تميز  مــن  البحريني  الشباب  بــه  يتمتع  مــا 
ويــتــرجــم روحــهــم  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 
الوطنية وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق 
كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه رفـــعـــة مــكــانــة الــبــحــريــن 
سموه  مــؤكــدا  والــتــقــنــي،  العلمي  وتــقــدمــهــا 
أن كـــل ذلــــك جــــاء تــحــقــيــقــًا لـــرؤيـــة حــضــرة 
وتنفيذًا  المعظم،  الملك  الجالة  صاحب 
تطوير  بشأن  السامية  جالته  لتوجيهات 
الــجــهــود فــي مــجــال عــلــوم الــفــضــاء وغيرها 
مـــن الــعــلــوم لــمــواكــبــة مــتــطــلــبــات الــحــاضــر 
واحتياجات المستقبل، والعمل حثيثا على 
الشباب  بتأهيل  الوطنية،  الــقــدرات  تعزيز 
البحريني لإلبداع والتميز في هذا المجال.

ــال بــن  ــمــ بـــــــــدوره أعـــــــرب الـــمـــهـــنـــدس كــ

الهيئة  إدارة  مجلس  رئــيــس  محمد  أحــمــد 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء عــن بــالــغ الشكر 
ناصر  الــشــيــخ  لسمو  واالمــتــنــان  والــتــقــديــر 
الملكي،  الحرس  قائد  خليفة  آل  بن حمد 
الهيئة  اهــتــمــامــه ومــتــابــعــتــه ألعــمــال  عــلــى 

لكفاءتها  ورعايته  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
لفريق  وحــافــزا  دافــعــا  يعد  الــذي  الوطنية، 
البحرين للفضاء لبذل المزيد من الجهود 
من  األول  الــوطــنــي  الــمــشــروع  هـــذا  لتنفيذ 
المملكة ليؤسس لمرحلة  أرض  نوعه على 
جديدة في مسيرة الهيئة، وليكون منطلقا 
لخطتها االستراتيجية الجديدة التي تبدأ 
مع إطاق القمر الصناعي الجديد وتمتد 
في  الهيئة  لتستمر  2028م  عــام  نهاية  إلــى 
مــســاعــيــهــا لــتــحــقــيــق رؤيــــة حــضــرة صــاحــب 

الجالة الملك المعظم.
إنجازات  من  اليوم  نشهده  ما  أن  وأكــد 
لفريق البحرين للفضاء، والذي تم تشكيله 
فــي نــهــايــة 2018 يــدعــو لــلــفــخــر، واالعـــتـــزاز 
انــجــازات علمية  مــن  مــا تحقق  على ضــوء 
وتقنية مشرفة والحمد هلل. مبينا أن الهيئة 
مستمرة في بذل الجهود لمواصلة تحقيق 
المزيد من اإلنجازات، من خال المبادرات 
تباعا  عنها  اإلعان  التي سيتم  والمشاريع 
وجــمــيــعــهــا ســتــنــفــذ تــحــت إشـــــراف وبــأيــدي 
االستثمار  تــم  الــتــي  البحرينية  الــكــفــاءات 

فيها خال الفترة الماضية.

تحقيقا لروؤية الملك وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد.. نا�صر بن حمد:

بالكام���ل �أول قم���ر �صناع���ي بحرين���ي  �لعم���ل عل���ى 
القم���ر ي�صم���م ويبن���ى باأي���دي فري���ق البحري���ن للف�ص���اء ويت�صم���ن ع���دة ابت���كارات

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

اجتمع الدكتور عبداللطيف 
بــــــــن راشـــــــــــــد الــــــــزيــــــــانــــــــي، وزيــــــــر 
الخارجية، في مقر الوزارة أمس، 
مع السيد ألبرت شينجيرو، وزير 
ــتـــعـــاون  الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـ
اإلنمائي في جمهورية بوروندي، 
لمملكة  زيــارتــه  بمناسبة  وذلـــك 

البحرين.
وخــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، رحــــب 
ــر الــخــارجــيــة بــوزيــر الــشــؤون  وزيــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون اإلنــمــائــي 
مشيًدا  بــورونــدي،  جمهورية  فــي 
بــعــاقــات الــصــداقــة الــتــي تربط 
بــيــن الــبــلــديــن والــتــي تــقــوم على 
ــن االحــــتــــرام الــمــتــبــادل  أســــس مـ
والتعاون البناء، معرًبا عن حرص 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن واهــتــمــامــهــا 
بتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع 
مختلف  في  بــورونــدي  جمهورية 
المصالح  يــخــدم  بما  الــمــجــاالت 

لجمهورية  مــتــمــنــًيــا  الــمــتــبــادلــة، 
بوروندي وشعبها الصديق مزيًدا 

من التقدم والنماء.
من جانبه، عبر السيد ألبرت 

شــيــنــجــيــرو عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
ــة، مـــعـــرًبـــا عــن  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ لــــوزيــ
البحرين،  مملكة  بزيارة  سعادته 
مشيًدا بعاقات التعاون القائمة 

مؤكًدا  الصديقين،  البلدين  بين 
ــة بــــــورونــــــدي  ــوريــ ــهــ ــمــ حــــــــرص جــ
ــا بـــتـــطـــويـــر وتــنــمــيــة  ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ واهـ
ــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي إلــى  عـــاقـ
آفــاق أوســع لما من شأنه خدمة 
متمنًيا  الــمــشــتــركــة،  الــمــصــالــح 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار.
ــبـــان عـــاقـــات  ــانـ وبـــحـــث الـــجـ
البلدين  بين  والتعاون  الصداقة 
وســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الـــــمـــــشـــــتـــــرك فــــــــي الـــــمـــــجـــــاالت 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــــتــــجــــاريــــة، وزيــــــــــادة مـــجـــاالت 
التنسيق المشترك في المحافل 
الـــدولـــيـــة، لــمــا مـــن شــأنــه خــدمــة 
للبلدين.  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح 
كــمــا تــم بــحــث تــطــورات األوضـــاع 
واألمنية  السياسية  والتحديات 
اإلفريقية  والــقــارة  المنطقة  في 

وانعكاساتها على األمن اإلقليمي 
والدولي.

ــاء، وقــــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي خــــتــــام الـ
ــر الــخــارجــيــة ووزيــــر الــشــؤون  وزيــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون اإلنــمــائــي 
الــبــورونــدي مــذكــرة تــفــاهــم حــول 
الــــــمــــــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة بــيــن 
الــبــلــديــن بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــــمـــــشـــــتـــــرك فــــــــي الـــــمـــــجـــــاالت 

السياسية والدبلوماسية.
حــضــر االجـــتـــمـــاع، الــدكــتــور 
مــحــمــد عــلــي بـــهـــزاد، وكــيــل وزارة 
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
واإلداريــــــــــــــة، والـــســـفـــيـــر فــاطــمــة 
عـــبـــداهلل الــظــاعــن، رئــيــس قــطــاع 
والسيد  األفــروآســيــويــة،  الــشــؤون 
يــعــقــوب، سفير  نــهــايــا  جــيــكــوس 
جمهورية بوروندي لدى المملكة 
ــد  ــوفــ ــة، والــ ــوديــ ــعــ ــســ الـــعـــربـــيـــة الــ

المرافق للوزير.

وزير �لخارجية يوقع مذكرة تفاهم مع وزير �ل�صوؤون �لخارجية �لبوروندي

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى 
وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  علي  بــن 
أهمية  الــــــوزراء  مــجــلــس  شــــؤون 
تــســخــيــر األبــــحــــاث والــــدراســــات 
العلمية، وذلك بما يعود بالنفع 
الحكومي  العمل  تحسين  على 

وتطوير أدائه وممارساته.
ه ســــمــــوه بـــإســـهـــامـــات  ونــــــــــوَّ
وجــهــود الــبــاحــثــيــن مــن الــكــوادر 
الــوطــنــيــة الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
ــال تــطــويــر  ــجــ ــار مــ ــمــ خــــــوض غــ
نــحــو  ــلـــى  عـ ــومـــي  ــكـ الـــحـ األداء 
يــــواكــــب الـــمـــســـتـــجـــدات وأفـــضـــل 
والمطبقة  المتبعة  الممارسات 

في دول العالم. 
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال 
سموه بمكتبه وليد خالد الشيخ 
مــســتــشــار الــــشــــؤون اإلعـــامـــيـــة 
ــيـــس مــجــلــس  ــب رئـ ــائـ بــمــكــتــب نـ
التحتية،  البنية  ووزيـــر  الــــوزراء 
ــوه نــســخــة  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي أهـــــــــدى سـ
مـــن رســـالـــة الــمــاجــســتــيــر الــتــي 
الماجستير  درجــة  لنيل  أعــدهــا 
مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن بــعــنــوان 
ودوره  الـــحـــكـــومـــي  )االتــــــصــــــال 
التنموية  الــمــشــاريــع  ــراز  ــ ابـ فـــي 
الـــــــمـــــــدرجـــــــة ضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج 

الحكومة 2022-2019(.
ـــر سمو  وخـــــال الـــلـــقـــاء عـــبَّ
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
ــن بـــالـــغ االعـــــتـــــزاز بــالــجــهــود  عــ
الـــتـــي بــذلــهــا ولـــيـــد الــشــيــخ في 

إعــــداد هـــذه الــرســالــة الــتــي تعد 
نوعها على مستوى  األولــى من 
تضمنته  بما  مشيدًا  المملكة، 
ــيــــات تــهــدف  مــــن نـــتـــائـــج وتــــوصــ
إلـــــى تـــطـــويـــر واحــــــــدة مــــن أهـــم 
الممارسات الحكومية المتمثلة 
والــذي  الحكومي،  االتــصــال  في 
توظفه  أن  الــدراســة  استطاعت 
بــهــدف الــنــظــر فــي الــــدور الــذي 
يلعبه االتصال الحكومي إلبراز 
المشاريع التنموية التي تنفذها 
الحكومية،  والــجــهــات  ــوزارات  ــ الـ
وذلك في إطار التزام الحكومة 
-2019( ــوام  لــــأعــ بــبــرنــامــجــهــا 

أهـــم  أحـــــد  يـــعـــد  الــــــذي   )2022
األولـــويـــات والــمــســؤولــيــات التي 

مجلس  شـــــؤون  وزارة  تــتــابــعــهــا 
الوزراء.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد ولـــيـــد 
تلعبها  الــتــي  بــالــجــهــود  الــشــيــخ 
الـــــــوزراء،  مــجــلــس  شـــــؤون  وزارة 
بــه سمو  الـــذي يضطلع  والــــدور 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
تقدم  المتمثل في متابعة سير 
وإنــــجــــاز الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــدرجـــة 
ضــمــن بــرنــامــج الــحــكــومــة، بما 
التنموية،  الــمــشــاريــع  ذلـــك  فــي 
مــشــيــدًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه بما 
ـــون مــن  ــثــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يــــحــــظــــى بــــــه الـ
دعـــم وتــشــجــيــع مـــن قــبــل ســمــوه 
العمل  منظومة  تطوير  بــهــدف 

الحكومي.

ع��ي�����ص��ى ب���ن ع��ل��ي ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة �لأب���ح���اث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل���ت���ط���وي���ر �ل���ع���م���ل �ل��ح��ك��وم��ي

} سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل وليد خالد الشيخ.

أكـــــــــدت هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
ــاء حــرصــهــا الــبــالــغ على  ــمـ والـ
ــا وتــســهــيــل  ــهـ ــاتـ ــدمـ ــر خـ ــويـ ــطـ تـ
ــة إجـــــراءاتـــــهـــــا الـــمـــقـــدمـــة  ــافــ كــ
لجميع المشتركين، وال سّيما 
ــن فـــئـــة »كـــبـــار  الــمــشــتــركــيــن مــ
مشيرة  الــهــمــم«،  وذوي  الــســن، 
إلـــى االهــتــمــام الــخــاص الــذي 
األمــر  وهــو  الفئة،  لهذه  توليه 
إلــى تدشين  الهيئة  دعــا  الــذي 
خدمة الزيارة الميدانية لكبار 
طلباتهم  لتحرير  مشتركيها 

وتمريرها.
ــددت الــهــيــئــة دعــوتــهــا  ــ ــ وجـ
لــكــافــة الــمــشــتــركــيــن مـــن فئة 
إلى  الهمم  ذوي  أو  السن  كبار 
االســتــفــادة مــن خــدمــة الــزيــارة 
إلى  حاجتهم  عند  الميدانية 
ــراء أي طــلــب يــخــص هيئة  إجــ
ــاء، وأشـــــــارت  ــ ــمــ ــ الـــكـــهـــربـــاء والــ
ــه إلــى  الــهــيــئــة فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــذي  ــ الــــتــــجــــاوب اإليــــجــــابــــي الـ
حــقــقــتــه هـــــذه الـــخـــدمـــة مــنــذ 
تــدشــيــنــهــا فـــي ســبــتــمــبــر الــعــام 
بلغ  اآلن، حيث  الماضي حتى 
التي  الميدانية  الــزيــارات  عــدد 
للمشتركين  الهيئة  بها  قامت 

من هذه الفئة )973( زيارة.
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ وقــــــــــــد دشــــــــنــــــــت الــ
ــارة  ــ ــهــــدف زيــ ــذه الـــخـــدمـــة بــ ــ هــ
الــمــشــتــركــيــن مـــن كـــبـــار الــســن 
مــســاكــنــهــم  ــي  فـ الـــهـــمـــم،  وذوي 
في  طلباتهم  وتحرير  الستام 
نفس الوقت، من دون حاجتهم 

مـــعـــامـــلـــة  أي  اجــــــــــــــراء  الــــــــــى 
زيـــارة  أو  أو هــاتــفــيــًا  إلــكــتــرونــيــًا 
وذلــك مــن خــال قيام  الهيئة، 
الهيئة  من  مؤهلين  موظفين 
بإنجاز المعامات للمشتركين 
أثــنــاء الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة لهم 

الة. بطريقة سريعة وفَعّ
ــــرص الـــهـــيـــئـــة عــلــى  ــحــ ــ وتــ
تقديم هذه الخدمة لأشخاص 
الـــذيـــن ال يــســتــطــيــعــون إنــجــاز 
مـــعـــامـــاتـــهـــم عـــبـــر الـــخـــدمـــات 
لديهم  لــيــس  أو  اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــمـــقـــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
األنــظــمــة االلــكــتــرونــيــة، حيث 
عملت الهيئة على تأهيل عدد 
الــمــوظــفــيــن لضمان  كـــاف مــن 
المناسب  الموظف  تخصيص 
لـــلـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة، وتــقــديــم 
المركبات  مــن خــال  الــخــدمــة 
الـــمـــجـــهـــزة بـــأجـــهـــزة حـــاســـوب 
مــحــمــولــة مــتــصــلــة بــاألنــظــمــة 
بـــإدارة  الــعــاقــة  ذات  الرئيسية 
خــــــدمــــــات الــــمــــشــــتــــركــــيــــن مــن 
أجـــــل تــســهــيــل عــمــلــيــة إنـــجـــاز 
ــامــــات بـــــصـــــورة كــامــلــة  ــعــ ــمــ الــ

وسريعة وميسرة.

مشتركيها  الهيئة  وتــدعــو 
من فئة كبار السن ممن تفوق 
وذوي  عــامــًا  الستين  أعــمــارهــم 
الهمم إلى االستفادة من هذه 
ــة عـــــن طــــريــــق حــجــز  ــدمــ ــخــ الــ
مع  التواصل  موعد من خال 
مركز االتصال على 17515555 
والذي يعمل على مدار الساعة، 
وذلـــــك لــطــلــب مـــوعـــد الـــزيـــارة 
مركز  الميدانية، حيث سيقوم 
تطابق  من  بالتحقق  االتصال 
الطلب  صاحب  على  الشروط 
ومن ثم حجز الموعد، بعدها 
ســيــقــوم الــمــوظــف بــالــتــواصــل 
لتأكيد  هاتفيًا  المشترك  مــع 
في  المشترك  وزيــــارة  الــعــنــوان 

مسكنه وتمرير طلبه .
هـــذه  أن  ــئـــة  ــيـ ــهـ الـ ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــة تـــــهـــــدف إلــــــــى رفــــع  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة  ــدمـ ــخـ ــويــــات جـــــــــودة الـ ــتــ مــــســ
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــشــتــركــيــن مــن 
كبار السن الذين قد يواجهون 
طلباتهم  تقديم  في  صعوبات 
أنــهــا ستسهل  إلــكــتــرونــيــًا، كــمــا 
الطلبات  تقديم  ــراءات  إجـ مــن 

لذوي الهمم.

هيئة الكهرباء والماء:

�ل����زي����ارة  خ����دم����ة  م����ن  م�����ص��ت��ف��ي��د�   973

�ل��ه��م��م  وذوي  �ل�����ص��ن  ل��ك��ب��ار  �ل��م��ي��د�ن��ي��ة 

عذبي  مريم  الدكتورة  أكــدت 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــجــاهــمــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
مــمــلــكــة  أن  »هـــــــــــرا«  ــيــــة  الــــصــــحــ
البحرين مبادرة دائمًا في تنظيم 
التي  الكبرى  الطبية  المؤتمرات 
تتماشى مع رؤية حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل 
ــلــــكــــة مـــــركـــــزًا  فــــــي جــــعــــل الــــمــــمــ
الحــتــضــان الــفــعــالــيــات الــطــبــيــة 
الكبرى في ظل اهتمام ومساندة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــتـــورة مــريــم  وأوضـــحـــت الـــدكـ
تــنــظــيــم  أن  الـــجـــاهـــمـــة  عــــذبــــي 
مملكة البحرين مؤتمر ومعرض 

ــنـــامـــة الـــصـــحـــي الــمــشــتــرك  الـــمـ
ــع جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة  مــ
ديسمبر  شــهــر  خـــال  الــشــقــيــقــة 
الــتــعــاون  يــجــســد   2022 ــادم  ــقــ الــ
الشقيقين  البلدين  بين  الوثيق 
تربط  الــتــي  الطيبة  والــعــاقــات 
وتــتــنــامــى بشكل  الــبــلــديــن  بــيــن 
من  الــقــيــادة  بتوجيهات  مستمر 

الجانبين.
وأشارت الدكتورة مريم عذبي 
الفريق  رعاية  أن  إلى  الجاهمة 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــمــجــلــس  رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــى لــلــصــحــة ســتــســهــم فــي  ــلــ األعــ
تحقيق كامل االهداف المشتركة 
والمعرض  المؤتمر  تنظيم  فــي 
ــر. وقــالــت  بــيــن الــبــحــريــن ومـــصـ
سيسهم  والمعرض  المؤتمر  »إن 

االقتصاد  رفد  في  مباشر  بشكل 
ــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ لـــــــــدى الـ
ــبـــي فــي  ويـــتـــرجـــم الـــتـــطـــور الـــطـ
ــة أن  ــريـــن ومــــصــــر، خــــاصــ ــبـــحـ الـ
المؤتمر سيشهد جوانب نظرية 

وأخـــــرى عــمــلــيــة إضـــافـــة إلــــى أن 
معرض الشركات سيفرز العديد 
من الجوانب المتعلقة باألجهزة 
الــطــبــيــة وشـــركـــات األدويـــــة الــتــي 
ــي زيـــــــادة الــمــعــرفــة  ســتــســاهــم فــ
ــات  ــاعـ ــنـ ــادة مـــــن الـــصـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واالســ
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مـــمـــا ســيــنــعــكــس 
بــاإليــجــاب على مــواصــلــة ازدهـــار 
الـــجـــانـــب الــطــبــي فـــي الــمــمــلــكــة 
ــات الــمــتــمــيــزة  ــدمـ ــخـ وتـــقـــديـــم الـ

للمواطنين والمقيمين«.
ــنـــحـــرص عــلــى  وأضــــافــــت »سـ
ــل الــــخــــبــــراء مــن  ــضــ ــار أفــ ــيــ ــتــ اخــ
للمشاركة  الــعــالــم  دول  مختلف 
إلــى خبراء  إضــافــة  المؤتمر  فــي 
مــن الــبــحــريــن ومــصــر، حــيــث أن 
الــمــؤتــمــر ســيــشــمــل مــحــاضــرات 
هي  رئيسية  محاور   6 على  تركز 

مؤتمر  المخبري،  الطب  مؤتمر 
الـــطـــب الـــريـــاضـــي، مــؤتــمــر طب 
األسنان، مؤتمر الطب الصيدلي، 
مؤتمر  الــبــاطــنــي،  الــطــب  مؤتمر 

الهندسة الطبية الحيوية«.
وأعـــــربـــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
تقديرها  عــن  الــجــاهــمــة  عــذبــي 
لــلــجــهــود الــــبــــارزة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
ــشــــن بــــــاس مــن  ــيــ ــوكــ شــــركــــة أديــ
سباين  وشركة  البحرين  مملكة 
ــكـــال مــــن جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  مـــديـ
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وحــرصــهــمــا 
ــود لــتــنــظــيــم  ــهــ ــجــ ــذل الــ ــ ــ عــــلــــى بـ
الــمــؤتــمــر الــمــشــتــرك والـــوصـــول 
إلــــى كــامــل الــجــاهــزيــة فـــي وقــت 
مبكر، متمنية لكافة المشاركين 

التوفيق والنجاح.

ينظم في دي�صمبر القادم.. د. الجالهمة:

موؤتمر �لمنامة �ل�صحي يوثق �لعالقة �لمتنامية بين �لبحرين وم�صر

} د. مريم الجاهمة.

وف����������د م�������ن �ل����ك����ل����ي����ة �ل����م����ل����ك����ي����ة ل����ل����ج����ر�ح����ي����ن
ي���ب���ح���ث زي�����������ادة �ل�����ت�����ع�����اون م������ع ج����ام����ع����ة �ل���خ���ل���ي���ج 

بحث وفد من الكلية الملكية للجراحين 
الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــســة  تــتــقــدمــه  بــإيــرلــنــدا 
ــيـــســـورة لــوتــا  ــبـــروفـ لــلــجــراحــيــن بـــإيـــرلـــنـــدا الـ
فـــيـــانـــي ســـبـــل تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
االستفادة  تعزيز  إلى جانب  العربي،  الخليج 
والعلمية  والــبــحــثــيــة  الــطــبــيــة  الــخــبــرات  مــن 

المتنوعة في الجامعتين.
الخليج  جامعة  رئيس  استقبال  وخــال 
ــربـــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــــن عــبــدالــرحــمــن  ــعـ الـ
الملكية  الكلية  من  الرسمي  للوفد  العوهلي 
للجراحين بإيرلندا، رحب بالتعاون والتنسيق 
إلطاق مبادرات بحثية مشتركة ومشروعات 
الطابي  والتبادل  بالتدريب  تتعلق  أكاديمية 
ــد الـــدكـــتـــور الــعــوهــلــي  ــ ــاث، حـــيـــث أكـ ــعــ ــتــ واالبــ
بين  والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  أهــمــيــة  عــلــى 
الجامعات في المجاالت البحثية واألكاديمية 
واالستفادة من الخبرات المختلفة لارتقاء 
بــمــســتــوى الـــمـــخـــرجـــات، ورفـــــد ســــوق الــعــمــل 
وتتمتع  مــدربــة  طبية  بمخرجات  الخليجي 
بمهارات عالية تتاءم مع متطلبات االرتقاء 

بالقطاع الطبي في دول المنطقة.
ومــــن جــانــبــه، رحــــب عــمــيــد كــلــيــة الــطــب 
الدكتور عبدالحليم  األستاذ  الطبية  والعلوم 
ضيف اهلل بتبني مبادرات األبحاث السريرية 
ــة االمـــــــراض الــمــخــتــلــفــة  ــدراســ الــمــشــتــركــة لــ
طلبة  وإشـــراك  لها،  جديدة  عاجات  وابتكار 
الــطــب فـــي مـــراحـــل اعـــداهـــا وتــنــفــيــذهــا، إلــى 

الــمــشــتــرك لتطوير  بــالــعــمــل  جــانــب تــرحــيــبــه 
التخصصات  مختلف  فــي  الــطــبــي  الــتــدريــب 
إيرلندا،  التخرج في  الطبية للطلبة حديثي 
وإطــــــــاق الــــمــــبــــادرات الـــمـــشـــتـــركـــة لــتــحــويــل 
حقيقية  لــمــشــاريــع  ــارات  ــكــ ــتــ واالبــ ــاث  األبــــحــ
كل  ستسخر  الجامعة  أن  مــؤكــدًا  مستدامة، 
التعاون  إلنجاح  والتقنية  البحثية  خبراتها 

المشترك. 
من جهتها، عبرت رئيسة الكلية الملكية 

البروفيسورة لوتا فياني  بإيرلندا  للجراحين 
إلى  الرامية  المساعي  لدعم  استعداها  عــن 
العربي  الخليج  جامعة  مــع  التعاون  تعميق 
ــاث الــطــبــيــة الــمــشــتــركــة  عــلــى صــعــيــد األبــــحــ
حديثي  الطلبة  وتــدريــب  الطابي  والــتــبــادل 
ــم أي مـــــبـــــادرات مــــن شــأنــهــا  ــ ــ ــتــــخــــرج، ودعـ الــ
المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية 
التعاون  مجلس  ودول  البحرين  مملكة  فــي 

كافة.

ــن ثــقــتــهــا بــجــامــعــة الــخــلــيــج  وأعــــربــــت عـ
العربي  الخليج  »جامعة  قالت:  العربي حيث 
العلمي على مستوى  أكاديمي له ثقله  صرح 
الـــجـــامـــعـــات، فــالــجــامــعــة تــحــصــل بــاســتــمــرار 
المخرجات  بمستوى  الدولية  اإلشــادات  على 
والــتــصــنــيــفــات االكــاديــمــيــة الــمــتــقــدمــة على 
الــعــالــم، وتــجــتــهــد لتنتج  مــســتــوى جــامــعــات 
ابتكاري  طابع  ذات  علمية  أبحاثا  باستمرار 

والتي تنشر في مجات علمية دولية«.

} اجتماع  وفد الكلية الملكية وجامعة الخليج.
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 2001 أغــســطــس   22 بــيــن 
األعلى  المجلس  أنشأ  حينما 
السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
أغسطس  و22  المعظم  الــبــاد 
عــامــًا،  وعـــشـــرون  ــد  واحــ  ،2022
إنــهــا قــصــيــرة فـــي عــمــر الــزمــن 
التي  باإلنجازات  كبيرة  ولكنها 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ حــقــقــتــهــا الــ
سياسيًا  الصعد  مختلف  على 
لتعكس  واجتماعيًا  واقتصاديًا 
السامية  الــمــلــكــيــة  الــتــطــلــعــات 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــالــــة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المعظم  الـــبـــاد  مــلــك  خــلــيــفــة 

في جعل المرأة البحرينية شريكًا فاعًا متكافئًا 
في بناء نهضة البحرين، وفي صدارة الدول التي 
التامة  وحــريــتــهــا  كــامــلــة  حقوقها  الــمــرأة  تعطي 
بــنــاء نهضة  لتكون عــنــصــرًا أســاســيــًا وفــاعــًا فــي 
وطنها جنبًا إلى جنب مع الرجل, وعززت ذلك 
وحققته واقعًا الحكومة الموقرة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
تبنته  فيما  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي 
الحكومة من خطط وبرامج عززت تمكين المرأة 

وفاعلية دورها في بناء المجتمع البحريني.
ــا فــــي كــل  ــ ــ ــرأة الــبــحــريــنــيــة دورهـ ــمــ ــــذت الــ أخــ
التي  والــحــســاســة  العليا  الــمــنــاصــب  وفـــي  مــجــال 
الرجل،  ببعيد على  إلى زمن ليس  كانت تقتصر 
فشمل دور المرأة العمل السياسي حيث أصبحت 
الدبلوماسي حينما عينت سفيرة  والعمل  وزيــرة 

ودبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــمــثــل بــادهــا 
بالخارج وفي العمل التشريعي 
ــًا وعـــــضـــــوًا  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــبــــحــــت نـ ــأصــ فــ
ــلــــس الـــــــشـــــــورى كــمــا  فــــــي مــــجــ
الخاص  العمل  مــجــال  دخــلــت 
فــــأصــــبــــحــــت ســــــيــــــدة أعـــــمـــــال 
فـــي مجلس  ــوًا  وعــــضــ نــاجــحــة 
وصــنــاعــة  تــــجــــارة  ــة  ــرفـ غـ إدارة 
البحرين وانخرطت في العمل 
التطوعي  والعمل  االجتماعي 
وفـــــــي مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع 
نــصــيــبــهــا  أن  ــا  كــــمــ ــي،  ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــي حـــقـــل الـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـــب  فـ
والهندسة والعلوم بارز ومميز.

ــون  ــ أكــ أن  ــرفــــت  ــشــ تــ ــد  ــقــ لــ
عضوًا في لجنة ترشيح جائزة 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة ولــمــســت عن 
في  الــجــائــزة  تلك  مثل  لعبته  الـــذي  الـــدور  كثب 
تحفيز الجهات الحكومية المختلفة في تمكين 
المرأة وتعزيز دورها وهذا فقط غيض من فيض 
حققها  التي  والكبيرة  المتوالية  اإلنــجــازات  من 

المجلس األعلى للمرأة. 
التطلعات  بفضل  البحرين  مملكة  أصبحت 
ــة الــحــكــومــيــة بــرئــاســة  الــمــلــكــيــة الــســامــيــة والـــرؤيـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء متصدرة في المؤشرات الخاصة بمشاركة 
المرأة إقليميًا ودوليًا، ولقد كان للمجلس األعلى 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة  للمرأة 
ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عــاهــل 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعظم  الباد 

دور مشهود ستتناقله األجيال المقبلة.
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بقلم: 
د. ياسر بن عيسى الناصر

تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجالة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الباد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مــســتــشــار األمـــــن الـــوطـــنـــي، قـــائـــد الــحــرس 
ــاء أول  ــنـ الـــمـــلـــكـــي، عــــن تـــدشـــيـــن مــــشــــروع بـ
مملكة  في  بالكامل  بحريني  صناعي  قمر 
المشروع  هــذا  أن  الــبــحــريــن، مــؤكــدا ســمــوه 
لبرنامج  وفــقــا  منه  االنــتــهــاء  المتوقع  مــن 
ديسمبر  شهر  نهاية  مع  وإطاقه  المشروع 
المشروع  هــذا  أن  إلــى  سموه  مشيرًا   ،2023
يــعــد إنـــجـــازا مــتــمــيــزا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الشباب  مــن  نخبة  تنفيذه  فــي  وســيــســاهــم 
مجال  فــي  والمتمكن  الــمــؤهــل  البحريني 

علوم وتقنيات الفضاء.
وأشــــــاد ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حمد 
الهيئة  إلدارة  الكبيرة  بالجهود  خليفة  آل 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء الــتــي لـــم تــدخــر 
جهدا في سبيل وضع أسم مملكة البحرين 
في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء 

من خال مشاريعها الطموحة ومشاركاتها 
ودراســات  أبحاث  أنتجته من  وما  المتنوعة 
والمجات  الــدولــيــة  المؤتمرات  فــي  نشرت 
العلمية المحكمة. وأعرب سموه عن تقديره 
لجهود أعضاء فريق البحرين للفضاء على 
مجاالت  في  المتميزة  العلمية  اسهاماتهم 
ــا قـــدمـــوه مـــن ابــتــكــارات  عـــلـــوم الــفــضــاء ومــ
وتؤكد  متقدمة  تقنية  لبنية  تؤسس  فريدة 
تميز  مــن  البحريني  الشباب  بــه  يتمتع  مــا 
ويــتــرجــم روحــهــم  الــمــجــاالت،  فــي مختلف 
الوطنية وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق 
كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه رفـــعـــة مــكــانــة الــبــحــريــن 
سموه  مــؤكــدا  والــتــقــنــي،  العلمي  وتــقــدمــهــا 
أن كـــل ذلــــك جــــاء تــحــقــيــقــًا لـــرؤيـــة حــضــرة 
وتنفيذًا  المعظم،  الملك  الجالة  صاحب 
تطوير  بشأن  السامية  جالته  لتوجيهات 
الــجــهــود فــي مــجــال عــلــوم الــفــضــاء وغيرها 
مـــن الــعــلــوم لــمــواكــبــة مــتــطــلــبــات الــحــاضــر 
واحتياجات المستقبل، والعمل حثيثا على 
الشباب  بتأهيل  الوطنية،  الــقــدرات  تعزيز 
البحريني لإلبداع والتميز في هذا المجال.

ــال بــن  ــمــ بـــــــــدوره أعـــــــرب الـــمـــهـــنـــدس كــ

الهيئة  إدارة  مجلس  رئــيــس  محمد  أحــمــد 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء عــن بــالــغ الشكر 
ناصر  الــشــيــخ  لسمو  واالمــتــنــان  والــتــقــديــر 
الملكي،  الحرس  قائد  خليفة  آل  بن حمد 
الهيئة  اهــتــمــامــه ومــتــابــعــتــه ألعــمــال  عــلــى 

لكفاءتها  ورعايته  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
لفريق  وحــافــزا  دافــعــا  يعد  الــذي  الوطنية، 
البحرين للفضاء لبذل المزيد من الجهود 
من  األول  الــوطــنــي  الــمــشــروع  هـــذا  لتنفيذ 
المملكة ليؤسس لمرحلة  أرض  نوعه على 
جديدة في مسيرة الهيئة، وليكون منطلقا 
لخطتها االستراتيجية الجديدة التي تبدأ 
مع إطاق القمر الصناعي الجديد وتمتد 
في  الهيئة  لتستمر  2028م  عــام  نهاية  إلــى 
مــســاعــيــهــا لــتــحــقــيــق رؤيــــة حــضــرة صــاحــب 

الجالة الملك المعظم.
إنجازات  من  اليوم  نشهده  ما  أن  وأكــد 
لفريق البحرين للفضاء، والذي تم تشكيله 
فــي نــهــايــة 2018 يــدعــو لــلــفــخــر، واالعـــتـــزاز 
انــجــازات علمية  مــن  مــا تحقق  على ضــوء 
وتقنية مشرفة والحمد هلل. مبينا أن الهيئة 
مستمرة في بذل الجهود لمواصلة تحقيق 
المزيد من اإلنجازات، من خال المبادرات 
تباعا  عنها  اإلعان  التي سيتم  والمشاريع 
وجــمــيــعــهــا ســتــنــفــذ تــحــت إشـــــراف وبــأيــدي 
االستثمار  تــم  الــتــي  البحرينية  الــكــفــاءات 

فيها خال الفترة الماضية.

تحقيقا لروؤية الملك وتنفيذا لتوجيهات ولي العهد.. نا�صر بن حمد:

بالكام���ل �أول قم���ر �صناع���ي بحرين���ي  �لعم���ل عل���ى 
القم���ر ي�صم���م ويبن���ى باأي���دي فري���ق البحري���ن للف�ص���اء ويت�صم���ن ع���دة ابت���كارات

} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

اجتمع الدكتور عبداللطيف 
بــــــــن راشـــــــــــــد الــــــــزيــــــــانــــــــي، وزيــــــــر 
الخارجية، في مقر الوزارة أمس، 
مع السيد ألبرت شينجيرو، وزير 
ــتـــعـــاون  الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـ
اإلنمائي في جمهورية بوروندي، 
لمملكة  زيــارتــه  بمناسبة  وذلـــك 

البحرين.
وخــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، رحــــب 
ــر الــخــارجــيــة بــوزيــر الــشــؤون  وزيــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون اإلنــمــائــي 
مشيًدا  بــورونــدي،  جمهورية  فــي 
بــعــاقــات الــصــداقــة الــتــي تربط 
بــيــن الــبــلــديــن والــتــي تــقــوم على 
ــن االحــــتــــرام الــمــتــبــادل  أســــس مـ
والتعاون البناء، معرًبا عن حرص 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن واهــتــمــامــهــا 
بتعزيز أوجه التعاون الثنائي مع 
مختلف  في  بــورونــدي  جمهورية 
المصالح  يــخــدم  بما  الــمــجــاالت 

لجمهورية  مــتــمــنــًيــا  الــمــتــبــادلــة، 
بوروندي وشعبها الصديق مزيًدا 

من التقدم والنماء.
من جانبه، عبر السيد ألبرت 

شــيــنــجــيــرو عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
ــة، مـــعـــرًبـــا عــن  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ لــــوزيــ
البحرين،  مملكة  بزيارة  سعادته 
مشيًدا بعاقات التعاون القائمة 

مؤكًدا  الصديقين،  البلدين  بين 
ــة بــــــورونــــــدي  ــوريــ ــهــ ــمــ حــــــــرص جــ
ــا بـــتـــطـــويـــر وتــنــمــيــة  ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ واهـ
ــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي إلــى  عـــاقـ
آفــاق أوســع لما من شأنه خدمة 
متمنًيا  الــمــشــتــركــة،  الــمــصــالــح 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار.
ــبـــان عـــاقـــات  ــانـ وبـــحـــث الـــجـ
البلدين  بين  والتعاون  الصداقة 
وســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الـــــمـــــشـــــتـــــرك فــــــــي الـــــمـــــجـــــاالت 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والــــتــــجــــاريــــة، وزيــــــــــادة مـــجـــاالت 
التنسيق المشترك في المحافل 
الـــدولـــيـــة، لــمــا مـــن شــأنــه خــدمــة 
للبلدين.  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح 
كــمــا تــم بــحــث تــطــورات األوضـــاع 
واألمنية  السياسية  والتحديات 
اإلفريقية  والــقــارة  المنطقة  في 

وانعكاساتها على األمن اإلقليمي 
والدولي.

ــاء، وقــــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي خــــتــــام الـ
ــر الــخــارجــيــة ووزيــــر الــشــؤون  وزيــ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون اإلنــمــائــي 
الــبــورونــدي مــذكــرة تــفــاهــم حــول 
الــــــمــــــشــــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة بــيــن 
الــبــلــديــن بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــــمـــــشـــــتـــــرك فــــــــي الـــــمـــــجـــــاالت 

السياسية والدبلوماسية.
حــضــر االجـــتـــمـــاع، الــدكــتــور 
مــحــمــد عــلــي بـــهـــزاد، وكــيــل وزارة 
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
واإلداريــــــــــــــة، والـــســـفـــيـــر فــاطــمــة 
عـــبـــداهلل الــظــاعــن، رئــيــس قــطــاع 
والسيد  األفــروآســيــويــة،  الــشــؤون 
يــعــقــوب، سفير  نــهــايــا  جــيــكــوس 
جمهورية بوروندي لدى المملكة 
ــد  ــوفــ ــة، والــ ــوديــ ــعــ ــســ الـــعـــربـــيـــة الــ

المرافق للوزير.

وزير �لخارجية يوقع مذكرة تفاهم مع وزير �ل�صوؤون �لخارجية �لبوروندي

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى 
وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  علي  بــن 
أهمية  الــــــوزراء  مــجــلــس  شــــؤون 
تــســخــيــر األبــــحــــاث والــــدراســــات 
العلمية، وذلك بما يعود بالنفع 
الحكومي  العمل  تحسين  على 

وتطوير أدائه وممارساته.
ه ســــمــــوه بـــإســـهـــامـــات  ونــــــــــوَّ
وجــهــود الــبــاحــثــيــن مــن الــكــوادر 
الــوطــنــيــة الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
ــال تــطــويــر  ــجــ ــار مــ ــمــ خــــــوض غــ
نــحــو  ــلـــى  عـ ــومـــي  ــكـ الـــحـ األداء 
يــــواكــــب الـــمـــســـتـــجـــدات وأفـــضـــل 
والمطبقة  المتبعة  الممارسات 

في دول العالم. 
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال 
سموه بمكتبه وليد خالد الشيخ 
مــســتــشــار الــــشــــؤون اإلعـــامـــيـــة 
ــيـــس مــجــلــس  ــب رئـ ــائـ بــمــكــتــب نـ
التحتية،  البنية  ووزيـــر  الــــوزراء 
ــوه نــســخــة  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي أهـــــــــدى سـ
مـــن رســـالـــة الــمــاجــســتــيــر الــتــي 
الماجستير  درجــة  لنيل  أعــدهــا 
مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن بــعــنــوان 
ودوره  الـــحـــكـــومـــي  )االتــــــصــــــال 
التنموية  الــمــشــاريــع  ــراز  ــ ابـ فـــي 
الـــــــمـــــــدرجـــــــة ضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج 

الحكومة 2022-2019(.
ـــر سمو  وخـــــال الـــلـــقـــاء عـــبَّ
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة 
ــن بـــالـــغ االعـــــتـــــزاز بــالــجــهــود  عــ
الـــتـــي بــذلــهــا ولـــيـــد الــشــيــخ في 

إعــــداد هـــذه الــرســالــة الــتــي تعد 
نوعها على مستوى  األولــى من 
تضمنته  بما  مشيدًا  المملكة، 
ــيــــات تــهــدف  مــــن نـــتـــائـــج وتــــوصــ
إلـــــى تـــطـــويـــر واحــــــــدة مــــن أهـــم 
الممارسات الحكومية المتمثلة 
والــذي  الحكومي،  االتــصــال  في 
توظفه  أن  الــدراســة  استطاعت 
بــهــدف الــنــظــر فــي الــــدور الــذي 
يلعبه االتصال الحكومي إلبراز 
المشاريع التنموية التي تنفذها 
الحكومية،  والــجــهــات  ــوزارات  ــ الـ
وذلك في إطار التزام الحكومة 
-2019( ــوام  لــــأعــ بــبــرنــامــجــهــا 

أهـــم  أحـــــد  يـــعـــد  الــــــذي   )2022
األولـــويـــات والــمــســؤولــيــات التي 

مجلس  شـــــؤون  وزارة  تــتــابــعــهــا 
الوزراء.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــاد ولـــيـــد 
تلعبها  الــتــي  بــالــجــهــود  الــشــيــخ 
الـــــــوزراء،  مــجــلــس  شـــــؤون  وزارة 
بــه سمو  الـــذي يضطلع  والــــدور 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
تقدم  المتمثل في متابعة سير 
وإنــــجــــاز الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــدرجـــة 
ضــمــن بــرنــامــج الــحــكــومــة، بما 
التنموية،  الــمــشــاريــع  ذلـــك  فــي 
مــشــيــدًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه بما 
ـــون مــن  ــثــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يــــحــــظــــى بــــــه الـ
دعـــم وتــشــجــيــع مـــن قــبــل ســمــوه 
العمل  منظومة  تطوير  بــهــدف 

الحكومي.

ع��ي�����ص��ى ب���ن ع��ل��ي ي���وؤك���د �أه��م��ي��ة �لأب���ح���اث 
�ل��ع��ل��م��ي��ة ل���ت���ط���وي���ر �ل���ع���م���ل �ل��ح��ك��وم��ي

} سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل وليد خالد الشيخ.

أكـــــــــدت هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
ــاء حــرصــهــا الــبــالــغ على  ــمـ والـ
ــا وتــســهــيــل  ــهـ ــاتـ ــدمـ ــر خـ ــويـ ــطـ تـ
ــة إجـــــراءاتـــــهـــــا الـــمـــقـــدمـــة  ــافــ كــ
لجميع المشتركين، وال سّيما 
ــن فـــئـــة »كـــبـــار  الــمــشــتــركــيــن مــ
مشيرة  الــهــمــم«،  وذوي  الــســن، 
إلـــى االهــتــمــام الــخــاص الــذي 
األمــر  وهــو  الفئة،  لهذه  توليه 
إلــى تدشين  الهيئة  دعــا  الــذي 
خدمة الزيارة الميدانية لكبار 
طلباتهم  لتحرير  مشتركيها 

وتمريرها.
ــددت الــهــيــئــة دعــوتــهــا  ــ ــ وجـ
لــكــافــة الــمــشــتــركــيــن مـــن فئة 
إلى  الهمم  ذوي  أو  السن  كبار 
االســتــفــادة مــن خــدمــة الــزيــارة 
إلى  حاجتهم  عند  الميدانية 
ــراء أي طــلــب يــخــص هيئة  إجــ
ــاء، وأشـــــــارت  ــ ــمــ ــ الـــكـــهـــربـــاء والــ
ــه إلــى  الــهــيــئــة فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــذي  ــ الــــتــــجــــاوب اإليــــجــــابــــي الـ
حــقــقــتــه هـــــذه الـــخـــدمـــة مــنــذ 
تــدشــيــنــهــا فـــي ســبــتــمــبــر الــعــام 
بلغ  اآلن، حيث  الماضي حتى 
التي  الميدانية  الــزيــارات  عــدد 
للمشتركين  الهيئة  بها  قامت 

من هذه الفئة )973( زيارة.
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ وقــــــــــــد دشــــــــنــــــــت الــ
ــارة  ــ ــهــــدف زيــ ــذه الـــخـــدمـــة بــ ــ هــ
الــمــشــتــركــيــن مـــن كـــبـــار الــســن 
مــســاكــنــهــم  ــي  فـ الـــهـــمـــم،  وذوي 
في  طلباتهم  وتحرير  الستام 
نفس الوقت، من دون حاجتهم 

مـــعـــامـــلـــة  أي  اجــــــــــــــراء  الــــــــــى 
زيـــارة  أو  أو هــاتــفــيــًا  إلــكــتــرونــيــًا 
وذلــك مــن خــال قيام  الهيئة، 
الهيئة  من  مؤهلين  موظفين 
بإنجاز المعامات للمشتركين 
أثــنــاء الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة لهم 

الة. بطريقة سريعة وفَعّ
ــــرص الـــهـــيـــئـــة عــلــى  ــحــ ــ وتــ
تقديم هذه الخدمة لأشخاص 
الـــذيـــن ال يــســتــطــيــعــون إنــجــاز 
مـــعـــامـــاتـــهـــم عـــبـــر الـــخـــدمـــات 
لديهم  لــيــس  أو  اإللــكــتــرونــيــة، 
الـــمـــقـــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
األنــظــمــة االلــكــتــرونــيــة، حيث 
عملت الهيئة على تأهيل عدد 
الــمــوظــفــيــن لضمان  كـــاف مــن 
المناسب  الموظف  تخصيص 
لـــلـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة، وتــقــديــم 
المركبات  مــن خــال  الــخــدمــة 
الـــمـــجـــهـــزة بـــأجـــهـــزة حـــاســـوب 
مــحــمــولــة مــتــصــلــة بــاألنــظــمــة 
بـــإدارة  الــعــاقــة  ذات  الرئيسية 
خــــــدمــــــات الــــمــــشــــتــــركــــيــــن مــن 
أجـــــل تــســهــيــل عــمــلــيــة إنـــجـــاز 
ــامــــات بـــــصـــــورة كــامــلــة  ــعــ ــمــ الــ

وسريعة وميسرة.

مشتركيها  الهيئة  وتــدعــو 
من فئة كبار السن ممن تفوق 
وذوي  عــامــًا  الستين  أعــمــارهــم 
الهمم إلى االستفادة من هذه 
ــة عـــــن طــــريــــق حــجــز  ــدمــ ــخــ الــ
مع  التواصل  موعد من خال 
مركز االتصال على 17515555 
والذي يعمل على مدار الساعة، 
وذلـــــك لــطــلــب مـــوعـــد الـــزيـــارة 
مركز  الميدانية، حيث سيقوم 
تطابق  من  بالتحقق  االتصال 
الطلب  صاحب  على  الشروط 
ومن ثم حجز الموعد، بعدها 
ســيــقــوم الــمــوظــف بــالــتــواصــل 
لتأكيد  هاتفيًا  المشترك  مــع 
في  المشترك  وزيــــارة  الــعــنــوان 

مسكنه وتمرير طلبه .
هـــذه  أن  ــئـــة  ــيـ ــهـ الـ ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــة تـــــهـــــدف إلــــــــى رفــــع  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة  ــدمـ ــخـ ــويــــات جـــــــــودة الـ ــتــ مــــســ
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــشــتــركــيــن مــن 
كبار السن الذين قد يواجهون 
طلباتهم  تقديم  في  صعوبات 
أنــهــا ستسهل  إلــكــتــرونــيــًا، كــمــا 
الطلبات  تقديم  ــراءات  إجـ مــن 

لذوي الهمم.

هيئة الكهرباء والماء:

�ل����زي����ارة  خ����دم����ة  م����ن  م�����ص��ت��ف��ي��د�   973

�ل��ه��م��م  وذوي  �ل�����ص��ن  ل��ك��ب��ار  �ل��م��ي��د�ن��ي��ة 

عذبي  مريم  الدكتورة  أكــدت 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــجــاهــمــة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
مــمــلــكــة  أن  »هـــــــــــرا«  ــيــــة  الــــصــــحــ
البحرين مبادرة دائمًا في تنظيم 
التي  الكبرى  الطبية  المؤتمرات 
تتماشى مع رؤية حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل 
ــلــــكــــة مـــــركـــــزًا  فــــــي جــــعــــل الــــمــــمــ
الحــتــضــان الــفــعــالــيــات الــطــبــيــة 
الكبرى في ظل اهتمام ومساندة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــتـــورة مــريــم  وأوضـــحـــت الـــدكـ
تــنــظــيــم  أن  الـــجـــاهـــمـــة  عــــذبــــي 
مملكة البحرين مؤتمر ومعرض 

ــنـــامـــة الـــصـــحـــي الــمــشــتــرك  الـــمـ
ــع جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة  مــ
ديسمبر  شــهــر  خـــال  الــشــقــيــقــة 
الــتــعــاون  يــجــســد   2022 ــادم  ــقــ الــ
الشقيقين  البلدين  بين  الوثيق 
تربط  الــتــي  الطيبة  والــعــاقــات 
وتــتــنــامــى بشكل  الــبــلــديــن  بــيــن 
من  الــقــيــادة  بتوجيهات  مستمر 

الجانبين.
وأشارت الدكتورة مريم عذبي 
الفريق  رعاية  أن  إلى  الجاهمة 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــمــجــلــس  رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
ــى لــلــصــحــة ســتــســهــم فــي  ــلــ األعــ
تحقيق كامل االهداف المشتركة 
والمعرض  المؤتمر  تنظيم  فــي 
ــر. وقــالــت  بــيــن الــبــحــريــن ومـــصـ
سيسهم  والمعرض  المؤتمر  »إن 

االقتصاد  رفد  في  مباشر  بشكل 
ــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ لـــــــــدى الـ
ــبـــي فــي  ويـــتـــرجـــم الـــتـــطـــور الـــطـ
ــة أن  ــريـــن ومــــصــــر، خــــاصــ ــبـــحـ الـ
المؤتمر سيشهد جوانب نظرية 

وأخـــــرى عــمــلــيــة إضـــافـــة إلــــى أن 
معرض الشركات سيفرز العديد 
من الجوانب المتعلقة باألجهزة 
الــطــبــيــة وشـــركـــات األدويـــــة الــتــي 
ــي زيـــــــادة الــمــعــرفــة  ســتــســاهــم فــ
ــات  ــاعـ ــنـ ــادة مـــــن الـــصـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واالســ
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مـــمـــا ســيــنــعــكــس 
بــاإليــجــاب على مــواصــلــة ازدهـــار 
الـــجـــانـــب الــطــبــي فـــي الــمــمــلــكــة 
ــات الــمــتــمــيــزة  ــدمـ ــخـ وتـــقـــديـــم الـ

للمواطنين والمقيمين«.
ــنـــحـــرص عــلــى  وأضــــافــــت »سـ
ــل الــــخــــبــــراء مــن  ــضــ ــار أفــ ــيــ ــتــ اخــ
للمشاركة  الــعــالــم  دول  مختلف 
إلــى خبراء  إضــافــة  المؤتمر  فــي 
مــن الــبــحــريــن ومــصــر، حــيــث أن 
الــمــؤتــمــر ســيــشــمــل مــحــاضــرات 
هي  رئيسية  محاور   6 على  تركز 

مؤتمر  المخبري،  الطب  مؤتمر 
الـــطـــب الـــريـــاضـــي، مــؤتــمــر طب 
األسنان، مؤتمر الطب الصيدلي، 
مؤتمر  الــبــاطــنــي،  الــطــب  مؤتمر 

الهندسة الطبية الحيوية«.
وأعـــــربـــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
تقديرها  عــن  الــجــاهــمــة  عــذبــي 
لــلــجــهــود الــــبــــارزة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
ــشــــن بــــــاس مــن  ــيــ ــوكــ شــــركــــة أديــ
سباين  وشركة  البحرين  مملكة 
ــكـــال مــــن جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  مـــديـ
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة وحــرصــهــمــا 
ــود لــتــنــظــيــم  ــهــ ــجــ ــذل الــ ــ ــ عــــلــــى بـ
الــمــؤتــمــر الــمــشــتــرك والـــوصـــول 
إلــــى كــامــل الــجــاهــزيــة فـــي وقــت 
مبكر، متمنية لكافة المشاركين 

التوفيق والنجاح.

ينظم في دي�صمبر القادم.. د. الجالهمة:

موؤتمر �لمنامة �ل�صحي يوثق �لعالقة �لمتنامية بين �لبحرين وم�صر

} د. مريم الجاهمة.

وف����������د م�������ن �ل����ك����ل����ي����ة �ل����م����ل����ك����ي����ة ل����ل����ج����ر�ح����ي����ن
ي���ب���ح���ث زي�����������ادة �ل�����ت�����ع�����اون م������ع ج����ام����ع����ة �ل���خ���ل���ي���ج 

بحث وفد من الكلية الملكية للجراحين 
الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــســة  تــتــقــدمــه  بــإيــرلــنــدا 
ــيـــســـورة لــوتــا  ــبـــروفـ لــلــجــراحــيــن بـــإيـــرلـــنـــدا الـ
فـــيـــانـــي ســـبـــل تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
االستفادة  تعزيز  إلى جانب  العربي،  الخليج 
والعلمية  والــبــحــثــيــة  الــطــبــيــة  الــخــبــرات  مــن 

المتنوعة في الجامعتين.
الخليج  جامعة  رئيس  استقبال  وخــال 
ــربـــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــــن عــبــدالــرحــمــن  ــعـ الـ
الملكية  الكلية  من  الرسمي  للوفد  العوهلي 
للجراحين بإيرلندا، رحب بالتعاون والتنسيق 
إلطاق مبادرات بحثية مشتركة ومشروعات 
الطابي  والتبادل  بالتدريب  تتعلق  أكاديمية 
ــد الـــدكـــتـــور الــعــوهــلــي  ــ ــاث، حـــيـــث أكـ ــعــ ــتــ واالبــ
بين  والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  أهــمــيــة  عــلــى 
الجامعات في المجاالت البحثية واألكاديمية 
واالستفادة من الخبرات المختلفة لارتقاء 
بــمــســتــوى الـــمـــخـــرجـــات، ورفـــــد ســــوق الــعــمــل 
وتتمتع  مــدربــة  طبية  بمخرجات  الخليجي 
بمهارات عالية تتاءم مع متطلبات االرتقاء 

بالقطاع الطبي في دول المنطقة.
ومــــن جــانــبــه، رحــــب عــمــيــد كــلــيــة الــطــب 
الدكتور عبدالحليم  األستاذ  الطبية  والعلوم 
ضيف اهلل بتبني مبادرات األبحاث السريرية 
ــة االمـــــــراض الــمــخــتــلــفــة  ــدراســ الــمــشــتــركــة لــ
طلبة  وإشـــراك  لها،  جديدة  عاجات  وابتكار 
الــطــب فـــي مـــراحـــل اعـــداهـــا وتــنــفــيــذهــا، إلــى 

الــمــشــتــرك لتطوير  بــالــعــمــل  جــانــب تــرحــيــبــه 
التخصصات  مختلف  فــي  الــطــبــي  الــتــدريــب 
إيرلندا،  التخرج في  الطبية للطلبة حديثي 
وإطــــــــاق الــــمــــبــــادرات الـــمـــشـــتـــركـــة لــتــحــويــل 
حقيقية  لــمــشــاريــع  ــارات  ــكــ ــتــ واالبــ ــاث  األبــــحــ
كل  ستسخر  الجامعة  أن  مــؤكــدًا  مستدامة، 
التعاون  إلنجاح  والتقنية  البحثية  خبراتها 

المشترك. 
من جهتها، عبرت رئيسة الكلية الملكية 

البروفيسورة لوتا فياني  بإيرلندا  للجراحين 
إلى  الرامية  المساعي  لدعم  استعداها  عــن 
العربي  الخليج  جامعة  مــع  التعاون  تعميق 
ــاث الــطــبــيــة الــمــشــتــركــة  عــلــى صــعــيــد األبــــحــ
حديثي  الطلبة  وتــدريــب  الطابي  والــتــبــادل 
ــم أي مـــــبـــــادرات مــــن شــأنــهــا  ــ ــ ــتــــخــــرج، ودعـ الــ
المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية 
التعاون  مجلس  ودول  البحرين  مملكة  فــي 

كافة.

ــن ثــقــتــهــا بــجــامــعــة الــخــلــيــج  وأعــــربــــت عـ
العربي  الخليج  »جامعة  قالت:  العربي حيث 
العلمي على مستوى  أكاديمي له ثقله  صرح 
الـــجـــامـــعـــات، فــالــجــامــعــة تــحــصــل بــاســتــمــرار 
المخرجات  بمستوى  الدولية  اإلشــادات  على 
والــتــصــنــيــفــات االكــاديــمــيــة الــمــتــقــدمــة على 
الــعــالــم، وتــجــتــهــد لتنتج  مــســتــوى جــامــعــات 
ابتكاري  طابع  ذات  علمية  أبحاثا  باستمرار 

والتي تنشر في مجات علمية دولية«.

} اجتماع  وفد الكلية الملكية وجامعة الخليج.
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

االثنين  الــيــوم  البحرين  مملكة  تحتفل 
تــأســيــس  ــــرى  ــــذكـ بـ ــطـــس  ــسـ أغـ  22 الــــمــــوافــــق 
لتسطر   ..)21( لــلــمــرأة  ــلـــى  األعـ الــمــجــلــس 
وتقدم،  وتمكين  وإنــجــاز،  عمل  مسيرة  معها 
للمرأة البحرينية، في ظل المسيرة التنموية 
الــشــامــلــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــاد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
احتفالية هذا العام هي احتفالية وطنية 
ذات خصوصية تنموية، استطاع من خالها 
المجلس األعلى للمرأة أن يمضي قدما في 
إلى  وينزل  البحرينية،  الــمــرأة  إلــى  الــوصــول 
الــمــيــدان، لــيــكــون قــريــبــا مــنــهــا، ومــمــثــا لها، 
الحتياجاتها،  وملبيا  مطالبها،  عن  ومعبرا 
علمية،  منهجية  وفـــق  لتطلعاتها،  وداعـــمـــا 
وتــجــاوز  مجتمعية..  وشــراكــة  وطنية،  وإرادة 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات والـــعـــقـــبـــات، وقـــدم 
المزيد من قصص وحكايات التميز والعطاء، 

واألداء اإلبداعي المبهر.
ال شك أن الدعم الملكي السامي للمجلس 
األعلى للمرأة كان وال يزال الركيزة األساسية 
لــمــا تــحــقــق مــن مــنــجــزات الــمــجــلــس لــلــمــرأة 
الحكومة  وتــعــاون  جهود  أن  كما  البحرينية، 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء -حفظه اهلل- كان لها بالغ األثر في 
وتضمين  اإلنــجــاز،  ومضاعفة  العمل  تسريع 
المجلس  واحــتــيــاجــات  واســتــراتــيــجــيــات  رؤى 
األعلى للمرأة ضمن برنامج عمل الحكومة، 
بــجــانــب تــوجــيــهــات ومــتــابــعــة وقــيــادة صاحبة 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
آل خليفة قرينة ملك الباد المعظم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة -حفظها اهلل- والتي 
في  ورئيسيا  ومباشرا  كبيرا  إسهاما  ساهمت 
تــحــقــيــق غـــايـــات وأهـــــداف الــمــجــلــس األعــلــى 
حاضرا  البحرينية،  الــمــرأة  وخــدمــة  لــلــمــرأة، 

ومستقبا.
بالغ  نعرب عن  أن  هنا  المقام  يستوجب 
المجلس  عــمــل  لــفــريــق  والــتــقــديــر  اإلشــــــادة 
بــرئــاســة األســتــاذة الفاضلة  لــلــمــرأة،  األعــلــى 
هــالــة بــنــت محمد األنـــصـــاري األمــيــن الــعــام 
للمجلس األعلى للمرأة، التي دأبت على إبراز 

وحضوره  ونشاطاته،  وبرامجه  المجلس  دور 
الــفــاعــل فــي الــمــجــتــمــع، وتــعــاونــه الـــبـــارز مع 
والتنسيق  والتواصل  الدولة،  مؤسسات  كافة 
المدني، فضا على  المجتمع  مع مؤسسات 
محليا  البحرينية،  للمرأة  الرفيع  التمثيل 
وإقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا، حــتــى أصـــبـــح الــمــجــلــس 
لباقي  متميزا  نموذجا  اليوم  للمرأة  األعلى 
الــمــجــالــس الــمــمــاثــلــة، وبــيــت خــبــرة عــريــقــا، 
وقــصــة نــجــاح يــحــتــذى بــهــا، ويــتــحــدث عنها 
المرأة  إنــجــازات  عن  الحديث  عند  الجميع، 

البحرينية.
ــة، ذات  ــاريـ ــحـــضـ الــتــنــمــيــة الــعــصــريــة والـ
العالمي،  والــنــمــوذج  الــوطــنــيــة،  الخصوصية 
أمر  المجتمع،  وثــوابــت  أســس  مــع  المتوافق 
ودافــع  لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس  بــه  تمسك 
ــرازه ونـــشـــره وتــســويــقــه،  ــ عــنــه، وعــمــل عــلــى إبــ
البحرينية  المرأة  إن  كيف  للجميع  ليعرض 
شريك في النهضة والبناء، والتقدم والنماء، 
ــّوء كــافــة  ــبـ ــا قــــــادرة عــلــى الـــــــدوام عــلــى تـ ــهـ وأنـ
المناصب والمسؤوليات، وتحقيق المنجزات 
والواجبات  الحقوق  مــن  ولها  والمكتسبات، 
التنموية  المسيرة  في ظل  الــرجــل،  لــدى  ما 
الــشــامــلــة. لــربــمــا كـــان مـــن األهــمــيــة بــمــكــان، 
االنــتــخــابــات  عــلــى  مقبلة  الــبــحــريــن  ومملكة 
النيابية والبلدية اليوم في الفصل التشريعي 
دور  تفعيل  ــرورة  ضــ إلـــى  نشير  أن  الـــســـادس، 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة وضـــمـــان وصـــولـــهـــا إلــى  ــمــ الــ
المشاركة  الناخب، من خال  وثقة  المقاعد 
الــبــحــريــن  الــســيــاســيــة، وخـــاصـــة أن مــمــلــكــة 
نـــجـــحـــت مـــــن خــــــال وعــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع فــي 
تحقيق وصول المرأة إلى المجالس النيابية 
والبلدية من دون اللجوء إلى نظام )الكوتا(، 
مقارنة بالدول األخرى، وهذه مسألة إيجابية 
والمجلس  البحرين  لمملكة  تحسب  كبيرة 

األعلى للمرأة.
ــا.. ســـيـــبـــقـــى ضـــــمـــــان تــحــقــيــق  ــ ــامــ ــ ــتــ ــ خــ
االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي 
المجلس  رسالة  في  جاء  كما  والمجتمعي.. 
األعلى للمرأة هو المحك الرئيسي والتحدي 
األكبر دائما، والذي يستوجب تعاون الجميع، 
ونحن على ثقة تامة بتحقيقه، وتحقيق أكثر 

منه كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

احتفالية وطنية.. ذات خ�صو�صية تنموية

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

تــســتــخــدم الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــغــده  اورام  لــعــاج  الــجــديــدة 
ــه عــن  ــيــ ــاردرقــ ــجــ ــيــــة والــ الــــدرقــ
أو  الكيميائي  الــحــقــن  طــريــق 
الـــعـــاج الـــحـــراري لــلــعــقــيــدات 
لعاج المرضى الذين يرغبون 
في  استباقيين  يكونوا  أن  في 

رعايتهم وتجنب الجراحة.
على الرغم من أن معظم 
ــة  ــيــ ــدرقــ ــدة الــ ــ ــغــ ــ ــــدات الــ ــيـ ــ ــقـ ــ عـ
حميدة، إال أنها يمكن أن تنمو 
إلــى مخاوف  وتــؤدي  تدريجًيا 
أحــــيــــان  فــــــي  أو  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ تـ
مفرط.  هرموني  إفــراز  قليلة 
ــة معظم  ــ فـــي الـــعـــادة تــتــم إزالـ
ــا، ولــكــن  ــ ــًي ــراحــ ــيـــدات جــ ــقـ ــعـ الـ
عيادة  في  كلًيا  جديدة  تقنية 
الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة بــمــســتــشــفــى 
رويـــــــــــــــال الـــــبـــــحـــــريـــــن تــــقــــدم 
من  يــعــانــون  الــذيــن  للمرضى 
خيار  الدرقية  الغدة  عقيدات 
الـــعـــاج الــغــيــر جـــراحـــي ألول 
مرة على اإلطاق بالبحرين. 
إجــراًء  التكنولوجيا  تستخدم 
ــة الــعــقــيــدات عن  ــ يــســمــى إزالــ
طـــريـــق الــحــقــن االســتــئــصــال 
التي  الكيميائي  أو  الــحــراري 
يــمــكــن إجــــراؤهــــا بــاســتــخــدام 
الــــتــــخــــديــــر الــــمــــوضــــعــــي فــي 
للمبيت  الحاجة  دون  العيادة 

بالمستشفى.
»هذا النوع من اإلجراءات 
هـــو األمـــثـــل لــلــمــرضــى الــذيــن 
يــعــانــون مـــن عــقــيــدات درقــيــة 
فــي  تــتــســبــب  درقــــيــــة  جــــــار  أو 
أعراض تجميلية أو اختاالت 
ــــن يــرغــبــون  ــذيـ ــ هـــرمـــونـــيـــة والـ
فـــي الـــقـــيـــام بـــشـــيء أكـــثـــر من 
إلـــى  االنـــتـــقـــال  أو  ــبـــة  الـــمـــراقـ
ــي«، يــقــول  ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ الـــخـــيـــار الـ
ــي  ــرضــ الـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــــمــــــد مــ
إبـــراهـــيـــم، اســـتـــشـــاري األشــعــة 
التدخلية في مستشفى رويال 

البحرين.
التدخلية هي  األشعة  »إن 
لــلــغــايــة ويحتاج  مــتــقــدم  عــلــم 

إلى تدريب و تأهيل طبي عال 
الرئيسي  مفهومها  وفــي  جــدا 
تقوم على االسترشاد بتقنيات 
المختلفة  الــطــبــي  الــتــصــويــر 
وأكــثــر المشكات  أكــبــر  لــعــاج 
تعقيًدا كالسرطان والجلطات 
وتــمــارس  وغيرهما  الدماغية 
ــعــــة  ــيـــب األشــ ــبـ مـــــن خـــــــال طـ
في  أســاســي  بشكل  التدخلية 
يكمن  الـــدرقـــيـــة،  الـــغـــدة  أورام 
التقنية  هـــذه  وراء  الــمــفــهــوم 
ــيـــدات الـــغـــدة  ــقـ فــــي تـــدمـــيـــر عـ
الــحــاجــة  دون  هــــذه  ــيـــة  الـــدرقـ
إلــــــى الـــــجـــــراحـــــة، يــــوضــــح د. 
أحمد »يتضمن اإلجراء وضع 
 - نسبًيا  ودقيقة  خــاصــة  إبـــرة 
في  الــجــراحــي-  للشق  تجنًبا 
ــاًدا  ــتــــرشــ ــيـــدات اســ ــقـ ــعـ هـــــذه الـ
ـــوق الــصــوتــيــة  بـــالـــمـــوجـــات فـــ
محدود  حـــراري  مجال  لخلق 
داخـــــل الــنــســيــج الــمــســتــهــدف 
بــالــعــاج بــاســتــخــدام مــوجــات 
الـــــتـــــردد  أو  ــــف  ــروويـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــلـــيـــزر. عــنــدمــا  أو  الــــحــــراري 
األنسجة،  حــرارة  درجة  ترتفع 
فــإنــك تــقــتــل الــخــايــا هــنــاك. 
ــدة بــضــع  ــيـ ــقـ تـــســـتـــغـــرق كــــل عـ
لـــلـــحـــرق وال  أكـــثـــر  ــق ال  ــائــ دقــ
يحتاج إلى تخدير عام أو شق 
جراحة  يستدعي  قد  جراحي 
تجميلية الحًقا وال يستدعي 
المريض للبقاء بالمستشفى 

للمنزل  الــمــغــادرة  يمكنه  بــل 
فـــي خـــال دقـــائـــق بــعــد نهاية 
يراقب  ثم  الــحــراري،  التدخل 
ثاثة  كــل  العقيدات  الطبيب 
ــر بــالــمــوجــات  ــهـ ــى ســـتـــة أشـ ــ إلـ
فـــــــوق الــــصــــوتــــيــــة. فـــــي حــيــن 
ــــط الــــعــــقــــيــــدات  ــفـ ــ ــن شـ ــكــ ــمــ يــ
األخـــــرى الــمــمــلــوءة بــالــســائــل 
واستئصالها كيميائًيا لمنعها 
مــن االمــتــاء مــرة أخـــرى كما 
تجنب  وبالتالي  عــادة  يحدث 
الشفط المتكرر أو الجراحة«.

االســتــئــصــال  تــقــنــيــات  إن 
تمارس  بمنظور عام  الحراري 
عقود  خمسة  يــقــارب  مــا  منذ 
توصل  ما  أحــدث  تمثل  لكنها 
ــور الـــطـــبـــي فــيــمــا  ــطـ ــتـ إلـــيـــه الـ
يخص أمراض الغدة الدرقية 
والجار درقية، وفي هذا الصدد 
ــعــــض الـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــاك بــ ــ ــنـ ــ هـ
ــراء، والـــتـــي  ــ ــــإجـ األســـاســـيـــة لـ
وجــود خــزعــات حميدة  تشمل 
لـــلـــعـــقـــيـــدات وتــــصــــويــــر فــــوق 
ــادات  ــ صــوتــي مـــرن وفـــًقـــا إلرشـ
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ مــــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
اســتــخــدام  ينبغي  ال  الــطــبــيــة، 
السرطان  لعاج  التقنية  هذه 
الرغم  على  الحالي.  بالوقت 
مـــــن وجــــــــود أدلــــــــة قــــويــــة مــن 
على  وأوروبــــا  الجنوبية  كــوريــا 
التقنية  اســتــخــدام  يمكن  أنــه 
حــالــًيــا  أنـــنـــا  إال  ــان،  ــرطـ ــسـ ــلـ لـ

ــان، ولـــهـــذا  ــرطــ ــســ نــســتــبــعــد الــ
الــســبــب يــجــب أن يــكــون لــدى 
المريض خزعات حميدة. وقد 
تم إثبات سامة هذا اإلجراء 
ــن الــــدراســــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ــي الـ فــ
ــارب  ــقــ ــا يــ ــمــ حـــــــول الــــعــــالــــم لــ
ــان الـــوقـــت  ــ عـــشـــريـــن ســـنـــة وحــ
ــا الســـتـــخـــدامـــه  ــنـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
فـــي الــبــحــريــن لــتــوفــيــر رعــايــة 
ــــوى عـــلـــى  ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ عــــالــــمــــيــــة الـ
الصعيد الوطني دون الحاجة 

إلى السفر للخارج.
ــر  ــذكـ الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد يـ
ــه لـــيـــس كــــل عــقــيــدة  ــ ــا أنـ ــًضــ أيــ
فـــي الـــغـــده الـــدرقـــيـــة مــرشــحــة 
االستئصال  تقنية  الستخدام 
تــكــون  أن  ويــفــضــل  الــــحــــراري 
الهياكل  عن  بعيدة  العقيدات 
الهواء  مجرى  مثل  الحرجة، 
أو  ــنــــجــــري  الــــحــ ــعــــصــــب  الــ أو 
أو  ــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ ــن  ــ ــيـ ــ ــرايـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــــمـــــريء. ومـــــع ذلـــــك يــمــكــن 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــاســـتـــخـــدام 
ــة مــــســــاعــــدة  ــيــ ــنــ ــقــ وســـــــائـــــــل تــ
للعقيدات  وبــالــنــســبــة  وآمـــنـــة، 
حراري  الستئصال  المرشحة 
البيانات  تظهر  كيميائي،  أو 

أنها فعالة للغاية.
ــيــــرة، تم  »فــــي اآلونـــــة األخــ
إحــــــــراز الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــقـــدم 
وأوروبـــا«،  الجنوبية  كــوريــا  فــي 
بيانات  »لدينا  أحمد  د.  يقول 
فعالة  التقنية  أن هذه  توضح 
وتـــــؤدي إلــــى ضــمــور عــقــيــدات 
والمضاعفات  الدرقية،  الغدة 
ــانـــي بــعــض  ــعـ ــبـــولـــة. قــــد يـ مـــقـ
المرضى من بعض األلم بعد 
التدخل الغير جراحي ليوم أو 
من  أكــثــر  يستدعي  ال  يومين 
المسكنات المنزلية المعتادة، 
لنزيف  ضئيلة  فرصة  وهناك 
ما  إذا  العقيدات  فــي  مــحــدود 
قورنت بالجراحة وشق الرقبة.
حسين،  وئام  الدكتور  قال 
في  الصماء  الــغــدد  استشاري 
إن  البحرين،  مستشفى رويال 

انــتــشــار الــتــصــويــر بــالــمــوجــات 
فوق الصوتية عالية الدقة بين 
عشوائيًا  المختارين  األفـــراد 
يــكــشــف وجــــود عــقــيــدات عند 
الــــــنــــــاس األصـــــــحـــــــاء بــنــســبــه 
الــدراســات  فــي   %70  –  %20
حميدة.  واألغلبية  السكانية، 
ويــذكــر الــدكــتــور وئــام أنــه يرى 
ــاالت يــومــيــة فـــي مــمــارســتــه  حــ
ـــ 20  ــ ــــدى الـــســـنـــوات الـ عـــلـــى مـ
في  الــجــراحــة  كانت  الماضية 

األغلب هي الخيار الوحيد.
اآلن نعالج الكيس بالحقن 
االســتــئــصــال  أو  الــكــيــمــيــائــي 
وهو  بالميكروويف  الــحــراري 
ــراء يتم فــي الــعــيــادة بــدون  إجـ
تخدير عام أو استخدام غرفة 
الـــعـــمـــلـــيـــات وبــــــــدون نــــدبــــة أو 

مضاعفات خطرة.
هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــي 
ــة جـــــديـــــدة ونـــاجـــحـــة  ــقــ ــريــ طــ
ــاالت الــتــي  لــلــعــديــد مـــن الــــحــ
ويسعدنا  الخيار،  هــذا  تختار 
للمرة  البحرين  فــي  تقديمه 
الدكتور وئام  األولــى. وأضــاف 
أنه ال يلزم إزالة جميع عقيدات 
الـــغـــدة الــدرقــيــة ونــحــتــاج إلــى 
األمر  لزم  وإذا  الحجم  تقييم 
عــمــل هــــذا اإلجـــــــراء ألســبــاب 
عاج  يمكن  أيضا،  تجميلية. 
ــة الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــاردرقـ ــ ــجـ ــ الـــــغـــــدة الـ
ــا من  ــان يــتــم دائـــًمـــا جــراحــًي كـ
فـــي معظم  الـــجـــراحـــيـــن  قــبــل 
لسنوات  ومراقبتها  الــحــاالت 

في حاالت أخرى.
ــام  ــ ــول الـــــدكـــــتـــــور وئــ ــ ــقــ ــ ويــ
رويـــال  مستشفى  فـــي  أنــشــأنــا 
ــريـــن عــــيــــادة مــتــكــامــلــة  ــبـــحـ الـ
ــات  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــــتـــــــعـــــــددة الـ
الضـــطـــرابـــات الـــغـــدة الــدرقــيــة 
مع فريق من استشاري الغدد 
الــصــمــاء واســـتـــشـــاري األشــعــة 
ــي الـــغـــدة  ــ ــراحـ ــ ــلـــي وجـ الـــتـــدخـ
اضــطــرابــات  لجميع  الــدرقــيــة 
الـــغـــدة الــدرقــيــة الــشــائــعــة في 

البحرين.

ج��دي��دة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي��ق��دم  ال��ب��ح��ري��ن  روي����ال  م�شت�شفى 
ل��ل��ع��اج غ��ي��ر ال���ج���راح���ي ل��ع��ق��ي��دات ال���غ���دة ال��درق��ي��ة

} د. اأحمد مر�ضي اإبراهيم.} د. وئام حسين.

أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة 
إنهاء عقد المستثمر المنتفع بحديقة 
ببنود  إخاله  بسبب  الكبرى،  المحرق 
عــقــد االســتــثــمــار، األمــــر الــــذي خــالــف 
مــعــه شـــروط االنــتــفــاع وأدى الـــى تــردي 
وفقا  للحديقة  الــتــرفــيــهــيــة  الــخــدمــات 

للشروط المتفق عليها.
وأوضحت (البلديات) في بيان لها أن 
المحرق  حديقة  في  المنتفعة  الشركة 
الــكــبــرى أخــلــت بــشــروط االنــتــفــاع مما 
الحديقة،  الخدمات في  تردي  إلى  أدى 
الميدانية  المعاينة  خال  من  تبين  إذ 
الــمــســتــمــرة لــلــحــديــقــة وجـــــود تــلــفــيــات 
وعــــــدم الــــتــــزام الــمــســتــثــمــر بــالــصــيــانــة 
الازمة والشاملة بحسب ما نص عليه 
العقد، إضافة إلى عدم التزامه بمعايير 

األمن والسامة في الحديقة.
وأوضحت )البلديات( أنه بناء على 
التقارير الـــواردة إلــى الـــوزارة والــزيــارات 
ــام بــهــا الــمــســؤولــون  الــمــيــدانــيــة الــتــي قـ
ــع الـــحـــديـــقـــة فــقــد  ــ ــلـــوقـــوف عـــلـــى وضـ لـ

الــعــقــد وتحويله  بــإنــهــاء  ــوزارة  ــ الـ قــامــت 
إلى الجهة القانونية التخاذ اإلجراءات 
مؤكدة  ذلــك.  حيال  الــازمــة  القانونية 
في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بواجبها 

فـــي مــراقــبــة أعـــمـــال الــمــســتــثــمــريــن في 
لــلــتــأكــد مـــن تحقيق  الــعــامــة  الــمــرافــق 

أهداف االستثمار.
الـــبـــلـــديـــات  شـــــــؤون  وزارة  وشــــــــددت 

والـــــزراعـــــة عـــلـــى أن الــــهــــدف مــــن طـــرح 
المرافق العامة لاستثمار هو االرتقاء 
الخدمات  وتــقــدم  الخدماتي  بالجانب 
يتناسب  بما  الجودة  أعلى معايير  وفق 
طرح  أن  كما  المواطنين،  تطلعات  مــع 
الــمــشــاريــع الــبــلــديــة لــاســتــثــمــار يشكل 
بين  وشـــراكـــة مهمة  اســتــثــمــاريــة  فــرصــا 
الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص وفــق 
شـــــروط ومــعــايــيــر مــعــيــنــة. الفـــتـــًة إلــى 
إعــــــادة فتح  عــلــى  الــــــــوزارة ســتــعــمــل  أن 
الحديقة، بما يحقق األهداف المرجوة 
الـــمـــرســـومـــة والـــمـــنـــشـــودة كــمــنــتــزه عــام 

لخدمة اهالي المنطقة.
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة فــــي بــيــانــهــا الـــى 
إغاقا  الحديقة  أغلقت  أن  سبق  أنــهــا 
الازمة  الصيانة  بأعمال  للقيام  كاما 
لـــعـــودة الــحــديــقــة الـــى مـــا كــانــت عليه، 
وصيانة التلفيات والقيام بأعمال األمن 
ــتـــي تــتــطــلــبــهــا الــحــديــقــة  ــة الـ ــســـامـ والـ
حفاظا على سامة وأرواح مرتادي وزوار 

الحديقة

»ال����ب����ل����دي����ات« ت���ن���ه���ي ال���ت���ع���اق���د م����ع م�����ش��ت��ث��م��ر ح��دي��ق��ة
ال����م����ح����رق ال����ك����ب����رى وال����ع����م����ل ج������ار لإع�����������ادة ف��ت��ح��ه��ا

األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  نــظــمــت 
للقضاء بالتعاون مع جامعة البحرين محاضرة 
لموظفيها بعنوان )كيفية قياس األداء االبتكاري 
األبيوكي  سمر  الــدكــتــورة  قدمتها  للموظفين(، 
ــام والــســيــاحــة والــفــنــون  الــمــحــاضــر بقسم االعــ

بجامعة البحرين.
ــددًا  ــورة ســمــر األبـــيـــوكـــي عــ ــتـ ــدكـ وتـــنـــاولـــت الـ
التفكير  عــن  التعريف  أبــرزهــا  مــن  المحاور  مــن 
وتأثير  االبــتــكــاري  واألداء  والــســلــوك  اإلبـــداعـــي 
الموظفين  أداء  على  الحديثة  اإلعـــام  وســائــل 
التدريبات  من  سلسلة  ضمن  الـــدورة  هــذه  وتعد 

العامة  األمــانــة  لموظفي  المكثفة  التطويرية 
ورفــع  الوظيفي  األداء  تطوير  إلــى  تــهــدف  الــتــي 
كفاءة الموظفين لتحقيق اهداف األمانة العامة 
بتجويد  يسهم  بما  للقضاء  األعــلــى  للمجلس 

وتطوير األداء المؤسسي.
وفـــي خــتــام الــمــحــاضــرة ثــمــن األمــيــن الــعــام 
الــمــســاعــد لــلــمــوارد ونــظــم الــمــعــلــومــات األســتــاذ 
البحرين  المحميد جهود جامعة  أحمد  يوسف 
برئاسة الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، 
واهــتــمــام الــدكــتــورة ســمــر األبــيــوكــي فــي تقديم 

المحاضرة متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

»الأع����ل����ى ل��ل��ق�����ش��اء« ي��ن��ظ��م م��ح��ا���ش��رة
لل����موظفين الب��ت������كاري  الأداء  لقيا����س 

10 �شنوات لإفريقي و�شديقه الآ�شيوي لاتجار في الح�شي�س
الكبرى  المحكمة  عاقبت 
ــيـــة األولـــــــــى آســـيـــويـــا  ــائـ ــنـ الـــجـ
وافــريــقــيــا بــالــســجــن مــــدة 10 
ســنــوات وتــغــريــم كــل منهما 5 
بعد  وإبـــعـــادهـــمـــا  ديـــنـــار  آالف 
المواد  في  باالتجار  إدانتهما 
المخدرة، كما أمرت المحكمة 
بــمــصــادرة الــمــضــبــوطــات بعد 

تنفيذ العقوبة. 
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  تـــلـــقـــي  إلــــــى 
تفيد  مــعــلــومــات  لــلــمــخــدرات 
لــمــادة  االول  المتهم  بــحــيــازة 
ــدرة  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــوانــ ــ ــجــ ــ ــاريــ ــ ــمــ ــ الــ
أكــدت  االتـــجـــار، حــيــث  بقصد 
التحريات الجدية المعلومات 

بأحد  االستعانة  تمت  وعليه 
ــداد  الــمــصــادر الــســريــة فــي إعـ
كمين لضبط المتهم متلبسا 

بجرمه. 
وتــــحــــت إشــــــــــراف شـــرطـــة 
ــة الــــــمــــــخــــــدرات تــم  ــحــ ــافــ ــكــ مــ
السري  المصدر  بين  االتفاق 
والــمــتــهــم عــلــى شــــراء الــمــادة 
الـــمـــخـــدرة بــمــبــلــغ وقــــــدره 60 
يكون  أن  على  بحرينيا  دينارا 
تمام  فــي  واالســتــام  التسليم 
العاشرة مساء من يوم الواقعة 
وفي  القضيبية،  منطقة  فــي 
المحددين  والـــزمـــان  الــمــكــان 
بعد  المتهم  على  القبض  تم 
عــمــلــيــة االســـتـــام والــتــســلــيــم 

وعـــثـــر بـــحـــوزتـــه عــلــى الــمــبــلــغ 
المصور. 

يشتري  بأنه  المتهم  وأقر 
المتهم  مــن  المخدرة  الــمــواد 
الــثــانــي وأبــــدى اســتــعــداده في 
الثاني  للمتهم  كمين  إعـــداد 
للقبض عليه متلبسا بجرمه 
وتحت اشراف شرطة مكافحة 
ــاق بين  ــفـ الـــمـــخـــدرات تـــم االتـ
على  والــثــانــي  األول  الــمــتــهــم 
ــدرة بــمــبــلــغ  ــخــ شــــــراء مــــــادة مــ
وقدره 50 دينارا بحرينيا على 
واالســتــام  التسليم  يكون  أن 
ــام الــــســــاعــــة الــثــانــيــة  ــمــ فــــي تــ
ــا مــــن يـــوم  ــبـــاحـ والـــنـــصـــف صـ
الواقعة في منطقه العدلية. 

ــان والـــمـــكـــان  ــ ــزمــ ــ وفــــــي الــ
مــتــفــق عــلــيــه حــضــر الــمــتــهــم 
وبعد  الــثــانــي  والــمــتــهــم  األول 
ــتـــام  عــمــلــيــة الــتــســلــيــم واالسـ
من  الشاهد  واســتــام  بينهما 
عشبية  ــادة  ــ مـ االول  الــمــتــهــم 
تم  مــادة مخدرة  بأنها  يعتقد 
الثاني  المتهم  على  القبض 
الذي حاول الفرار من الكمين 
أنه  إال  وابــدى مقاومة عنيفة 

تمت عملية السيطرة عليه.
ووجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــيــن أنـــهـــمـــا فــــي عـــام 
بــقــصــد  وبـــــاعـــــا  حــــــــازا   2022
االتـــجـــار مـــادة مــخــدرة )نــبــات 
الماريجوانا( في غير االحوال 

ــا، كما  ــانـــونـ الـــمـــرخـــص بــهــا قـ
وجهت النيابة العامة للمتهم 
وأحـــرز بقصد  أنــه حــاز  األول 
ــتـــعـــاطـــي الـــمـــؤثـــر الــعــقــلــي  الـ
الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن فــــي غــيــر 
األحوال المرخص بها قانونا، 
العامة  النيابة  وجهت  بينما 
ــانـــي أنـــــه تــعــدى  ــثـ لــلــمــتــهــم الـ
العموميين  الموظفين  على 
أحكام  تنفيذ  على  القائمين 
والمؤثرات  المخدرات  قانون 
الــعــقــلــيــة وقـــاومـــهـــمـــا بــالــقــوة 
ــبــــب  والــــــعــــــنــــــف اثـــــــنـــــــاء وبــــســ
فأحدث  وظيفتهما  تأديتهما 
ــابــــات الــمــوصــوفــة  بــهــمــا اإلصــ

بتقرير الطبيب الشرعي.

أيــــــــــــــــــــــــــــدت مــــــحــــــكــــــمــــــة 
االستئناف العليا السجن 5 
سنوات آلسيوية وتغريمها 3 
نهائيا  وإبعادها  دينار،  آالف 
عـــــن الـــــبـــــاد عـــقـــب تــنــفــيــذ 
ــي بـــهـــا،  ــقـــضـ ــمـ الــــعــــقــــوبــــة الـ
ببيع  متلبسة  ضبطها  بعد 

المواد المخدرة.
الواقعة  تفاصيل  وبدأت 
ــة  ــافـــحـ ــكـ مـ ادارة  ــلــــقــــي  ــتــ بــ
الـــمـــخـــدرات مــعــلــومــات من 
بحيازة  تفيد  سرية  مــصــادر 
ــراز فــتــاة آســيــويــة لمادة  واحــ
ــيـــر االحـــــــوال  ــبـــو فــــي غـ الـــشـ
الــمــرخــص بــهــا قــانــونــا فتم 
تكليف أحد المصادر السرية 
الــذي ما  لشراء بعض منها 
بــالــمــتــحــرى  لــبــث أن اتــصــل 
مسمعه  تحت  هاتفيا  عنها 
على  معها  واتــفــق  وإشـــرافـــه 

ديــنــار   100 قيمته  مــا  ــراء  شـ
ــــك انـــتـــقـــل الــمــصــدر  ــر ذلـ ــ إثـ
المكان  إلـــى  الــشــرطــة  رفــقــة 

المتفق عليه.
الفتاة  المصدر  والتقى 
المبلغ  وســلــمــهــا  االســيــويــة 
سلمته  فيما  عليه  المتفق 
األخـــــيـــــرة شـــيـــئـــا ســـلـــمـــه لــه 
ــن أنـــــــــه عـــــــبـــــــارة عـــن  ــيــ ــبــ ــتــ فــ
ــلـــى مــــادة  كـــيـــس يـــحـــتـــوي عـ
كــريــســتــالــيــة ثـــبـــت مــعــمــلــيــا 
الميتامفيتامين  لمادة  انها 
الــــمــــؤثــــرة عـــقـــلـــيـــا وبـــعـــدهـــا 
إلـــى أن تم  تــمــت مــتــابــعــتــهــا 
الـــقـــبـــض عــلــيــهــا وبــالــتــأكــد 
ــا تـــبـــيـــن انـــهـــا  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ ــن بـ ــ مـ
ذاتــيــا  وبتفتيشها  المتهمة 
عـــثـــر بـــحـــوزتـــهـــا عـــلـــى مــبــلــغ 
ذات  انــه  الحقا  تبين  نقدي 
الــمــبــلــغ الــمــصــور وبــمــوجــب 

ــة الـــتـــلـــبـــس تــم  ــالــ تــــوافــــر حــ
ــى مـــقـــر ســكــنــهــا  ــ ــتـــوجـــه الـ الـ
على  الــعــثــور  تــم  وبتفتيشه 
عــلــبــة بــاســتــيــكــيــة تــحــتــوي 
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــسـ ــريـ عــــلــــى مــــــــــادة كـ
يــعــتــقــد أنـــهـــا لـــمـــادة الــشــبــو 
ومــــــشــــــرب زجــــــاجــــــي وثـــبـــت 
مــادة  على  احــتــواؤه  معمليا 
عثر  كــمــا  الميتامفيتامين 
على ميزان حساس واكياس 

شفافة ومبالغ مالية.
ــة قـــد  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وكـــــــانـــــــت الـ
ــا قـــدمـــت  ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــهــ ــــت لــ ــهـ ــ وجـ
بـــمـــقـــابـــل الـــمـــؤثـــر الــعــقــلــي 
الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن فـــي غير 
االحــــــــــــوال الــــمــــرخــــص بــهــا 
قانونا، ثانيا: حازت وأحرزت 
في  الميتامفيتامين  مـــادة 
بها  الــمــصــرح  ــوال  االحــ غير 

قانونا.
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} علي زايد.} جميلة علي سلمان.

تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة رئـــــيـــــســـــي مـــجـــلـــســـي 
الــتــوازن  لجنتا  نظمت  والــنــواب،  الــشــورى 
بـــيـــن الــجــنــســيــن بـــاألمـــانـــتـــيـــن الــعــامــتــيــن 
)األحــد( جلسة حوارية  أمس  للمجلسين 
ــــرى تــأســيــس الــمــجــلــس  بــالــتــزامــن مـــع ذكـ
ــتـــي تـــصـــادف الــثــانــي  ــلـــى لـــلـــمـــرأة، والـ األعـ
ــن شـــهـــر أغـــســـطـــس، حــيــث  ــن مــ ــريـ ــشـ ــعـ والـ
ــاركــــة واســــعــــة مــن  ــهــــدت الـــجـــلـــســـة مــــشــ شــ
أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بحضور 
الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد 
أمين عام المجلس األعلى للمرأة، إضافة 
األمانتين  منتسبي  من  عدد  مشاركة  إلى 

العامتين.
االســتــاذة جميلة  أعــربــت  مــن جهتها، 
علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس 
ــزاز بمناسبة  ــتـ الــفــخــر واالعـ الـــشـــورى عــن 
ــٍد وعــشــريــن عـــاًمـــا عــلــى إنــشــاء  ــ مــــرور واحـ
أن  يؤكد  والــذي  للمرأة،  األعلى  المجلس 
بــقــيــادة حــضــرة صاحب  الــبــحــريــن  مملكة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم، وصــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبجهود 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعظم 
البحرينية،  لــلــمــرأة  بــــارًزا  اهــتــمــاًمــا  تــولــي 
أداء  ــيـــخ حــقــوقــهــا وتــمــكــيــنــهــا مــــن  وتـــرسـ
المرأة  أصبحت  التنمية، حيث  في  دورهــا 
البحرينية اليوم شريكة أساسية في اتخاذ 

القرارات بكل ثقة واتزان.
الــمــجــلــس  أن  ــى  ــ إلـ وأشــــــــارت ســـلـــمـــان 
األعلى للمرأة يعّد مرجًعا أساسًيا للمرأة 
الوطنية  لــلــخــبــرة  بــيــت  فــهــو  الــبــحــريــنــيــة، 
يقوم  لما  الــمــرأة،  شــؤون  في  المتخصص 
بــه مــن دور مــبــاشــر فــي االهــتــمــام بــشــؤون 

التي  المكتسبات  والمحافظة على  المرأة 
حققتها في المجتمع.

النائب علي  أكد  وعلى صعيٍد متصل 
أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس 
النواب أن ذكرى تأسيس المجلس األعلى 
للمرأة تعد عالمًة وطنيًة فارقًة، ُتشير إلى 
ــدور الــمــحــوري والــنــاهــض الـــذي بلغته  الــ
مضامير  مختلف  فــي  البحرينية  الــمــرأة 
ــل الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي  ــاة فــــي ظــ ــيـ الـــحـ
لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المعّظم، وانطالقًا من مبادئ 
ميثاق العمل الوطني التي منحت المرأة 
على  السياسية  الحقوق  كافة  البحرينية 
الرجل، بقيادة  المساواة مع شقيقها  قدم 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة 
بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة جــاللــة 
الــمــلــك الــمــعــّظــم، وبـــدعـــم ومـــســـانـــدة من 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
القائد  نائب  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
األعـــلـــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، أصــبــح 
المظلة  بمثابة  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
الـــمـــؤســـســـيـــة الـــضـــافـــيـــة الـــتـــي احــتــضــنــت 
والتنفيذ  والمتابعة  التخطيط  عمليات 
بالمرأة  للنهوض  الوطنية  لالستراتيجية 
ــارت بــهــا لــتــخــطــَو بــعــزٍم  ــ الــبــحــريــنــيــة، وســ
وثباٍت، متلّمسًة طريقها الشاّق والمضني، 
لتفعيل أدوراها المشرقة في مسيرة البناء 
مرحلة  تجتاز  كــي  المستدامة،  والتنمية 
التمكين والنهوض، مندفعًة نحو ميادين 
النابع من قدرات  الذاتّي  والتطور  التقدم 

المرأة ومهاراتها المتقّدمة.
مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت ابــتــســام محمد 
المرأة  شــؤون  لجنة  رئيسة  الــدالل  صالح 
والطفل بمجلس الشورى إلى أن المجلس 
األعــلــى لــلــمــرأة يــعــد شـــاهـــًدا مــن شــواهــد 
النهضة واالزدهار لمملكة البحرين تحت 

راية حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد 
المعظم، حيث نالت المرأة البحرينية في 
الملك  لجاللة  اإلصــالحــي  المشروع  ظل 
بفضل  المكتسبات  مــن  الكثير  المعظم 
ومساندة  السامية،  الملكية  التوجيهات 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
الــمــعــظــم، بــمــا يــِنــمُّ عــن اهــتــمــام المملكة 
-بـــكـــافـــة ســلــطــاتــهــا- بـــالـــشـــريـــك الــفــاعــل 
ــة الــحــديــثــة، وهـــو الــمــرأة  ــدولـ فـــي بــنــاء الـ
والمكمل  المكافئ  الــشــريــك  البحرينية، 

للرجل البحريني في التشييد والتنمية.
وخالل فعالية ذكرى تأسيس المجلس 
األعلى للمرأة وصف النائب بدر بن سعود 
ــري رئــيــس لــجــنــة الـــمـــرأة والــطــفــل  ــدوسـ الـ
ــه كـــيـــان  ــأنــ ــلــــمــــرأة بــ ــــى لــ ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
ورائد في مجال  مؤسسي وتنظيمي فريد 
البحرينية وتعزيز  المرأة  االرتقاء بمكانة 
التنمية،  مــســارات  مختلف  فــي  حضورها 
وذلك بفضل الجهود المتضافرة لصاحبِة 
ــرة ســبــيــكــة بــنــت  ــ ــيـ ــ الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـ
الملك  جــاللــة  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المعّظم 
التي نهضت بالمرأة البحرينية وعززت من 
الوطنية،  المسيرة  بناء  الفاعل في  دورها 
النوعية  اللجنة  أن  إلــى  الــدوســري  وأشـــار 
ــرأة والــــطــــفــــل، حـــريـــصـــة كـــّل  ــ ــمـ ــ لــلــجــنــة الـ
الحرص على مواءمة منظومة التشريعات 
الــوطــنــيــة لــمــتــطــلــبــات الــخــطــة الــوطــنــيــة 
ــنـــهـــوض الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة  الـــعـــشـــريـــة ِلـ
الممتدة بين عامي )2013– 2022م(، وهو 
العالقة  متانة  يجّسد  وراســـخ،  ثابت  نهج 
األعلى  والمجلس  النيابي  المجلس  بين 

للمرأة. 
الــدكــتــور ياسر  أكــد  ذاتـــه  وفــي السياق 
المساعد  الــعــام  األمــيــن  الــشــيــراوي  صقر 

للموارد والخدمات رئيس لجنة التوازن بين 
الجنسين أن جهود صاحبة السمو الملكي 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة  األمــيــرة 
المجلس  رئيسة  المعظم  الملك  قرينة 
األعـــلـــى لــلــمــرأة وجــمــيــع الــنــخــب الــكــفــؤة 
ــيـــادة ســـيـــدة الــبــحــريــن  الــعــامــلــيــن تــحــت قـ
التنافسية  المساهمة  مــن  رفعت  ــى،  األولـ
التنموية  العملية  في  البحرينية  للمرأة 
القائمة على أسس تكافؤ الفرص، وإدماج 
تكامل  خالل  من  فيها،  المرأة  احتياجات 
العمل  والحلفاء في  الشركاء  الجهود مع 
المؤسسي، ليكون المجلس األعلى للمرأة 
بــيــت الــخــبــرة الــوطــنــيــة الــمــتــخــصــص في 
أن لجنة  الشيراوي  المرأة، ُمضيًفا  شؤون 
العامة  بــاألمــانــة  الجنسين  بــيــن  الـــتـــوازن 
بالتعاون  وتفتخر  تعتز  الــنــواب  لمجلس 
للمجلس  الــعــامــة  األمـــانـــة  مــع  المستمر 
األعلى للمرأة لتحقيق كل ما فيه الخير 

والصالح والتطور للمرأة البحرينية.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة فــوزيــة 
الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين 
بـــاألمـــانـــة الــعــامــة لــمــجــلــس الـــشـــورى في 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــن عــظــيــم الـــفـــخـــر واالعـ كــلــمــتــهــا عــ
الملكي  السمو  الكبيرة لصاحبة  بالجهود 
لالرتقاء  للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة 
بمكانة المرأة البحرينية وتعزيز قدراتها، 
وتبوئها المراكز المتقدمة في ظل النهج 
والــمــســانــدة  والــدعــم  الحكيم  اإلصــالحــي 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الثاقبة  والرؤية 
ــم األول  ــ ــداعـ ــ الـ الـــمـــعـــظـــم  الــــبــــالد  عـــاهـــل 
البارز  الدور  إلى  البحرينية، الفتة  للمرأة 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  للحكومة 
ولــي  بــن حــمــد آل خليفة  األمــيــر ســلــمــان 
مــن خالل  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد 
تــوفــيــر الــــمــــوازنــــات الــمــســتــجــيــبــة إلدمــــاج 
احتياجات المرأة ضمن الخطط الوطنية.

م��ج��ل�����س��ا ال�������س���ورى وال����ن����واب ي��ق��ي��م��ان ج��ل�����س��ة ح���واري���ة 
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مؤتمر  ــم  أهـ يــخــصــص  أن 
ــالــــم جــلــســاتــه  ــعــ ــي الــ ــ ــي فـ ــنــ أمــ
البيئية  الــتــحــديــات  لمناقشة 
مــثــل مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن، 
ــك انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر  ويــســبــق ذلــ
أطـــــــــــــــراف اتـــــفـــــاقـــــيـــــة األمــــــــم 
ــة لــتــغــيــر  ــ ــاريــ ــ ــتـــحـــدة اإلطــ ــمـ الـ
ــو. فــي  ــي جــــالســــجــ ــ ــاخ فـ ــنــ ــمــ الــ
ــن تـــســـتـــعـــد الــــقــــاهــــرة مــن  ــيـ حـ
ــلــــدورة  ــــالل اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لــ خــ
 COP27 لــلــمــؤتــمــر  الــمــقــبــلــة 
ألجل  الـــدول  جميع  لتشجيع 
تــعــزيــز إســهــامــاتــهــا الــمــحــددة 
وطـــنـــيـــًا لــخــفــض االنــبــعــاثــات 
فتلك  المناخ،  لتغير  المسببة 
المؤتمرات بال شك تصب في 

نهج الدبلوماسية البيئية متعددة األطراف، ألن 
تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير 
وتــبــرز معها  الــدولــي  الــتــعــاون  مــســبــوقــة، تتطلب 
األطــراف  متعددة  البيئية  الدبلوماسية  أهمية 
الــذي  الــتــعــاون  مستوى  هــو  مثلما  لمواجهتها. 
الجائحة  تحديات  لمواجهة  الــدول  كافة  تبديه 

العالمية كوفيد - 19.
لقد عرف العالم ألول مرة عن الدبلوماسية 
البيئية في سنة 1972 م، حيث انعقد أول مؤتمر 
في  البيئة  قضية  بشأن  المتحدة  لأمم  رئيسي 
الــســويــد، واعــتــمــد فــيــه إعـــالن ســتــوكــهــولــم الــذي 
حــــدد مـــبـــادئ الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــبــشــريــة 
الــدولــي.  البيئي  للعمل  توصيات  مــع  وتعزيزها 
كما أنشأ المؤتمر برنامج األمم المتحدة للبيئة 
)UNEP( وهو أول برنامج لأمم المتحدة يعمل 

فقط على القضايا البيئية.
الــــذي عقدته  االول  الــمــؤتــمــر  خــلــق  وهــكــذا 

االمــــم الــمــتــحــدة لــلــبــيــئــة منذ 
»الدبلوماسية  عــامــا،  خمسين 
للتوفيق  محاولة  في  البيئية« 
بـــيـــن الـــتـــنـــمـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــدًا  ــهـ ــمـ مـ الـــبـــيـــئـــيـــة،  واإلدارة 
األمم  برنامج  إلنشاء  الطريق 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، ومـــفـــهـــوم 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة. كــمــا 
أفضى إلى تشكيل وزارات بيئية 
وطنية وسلسلة من االتفاقيات 
الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــدة لــحــمــايــة 

البيئة.
ــــي تــنــجــح  وحـــــــري ذكـــــــره كـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــيــئــيــة البـــد 
الـــتـــعـــاون  مـــســـتـــوى  يــــزيــــد  أن 
ــــدول عــلــى نــحــو يحقق  بــيــن الـ
مصالحها المشتركة ويعزز من الثقة فيما بينها، 
أال  ضــرورة  مع  المختلفة،  شواغلها  ويــراعــي  بل 
تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير 

المناخ بين الدول.
مسئولية  ليس  الــُمــنــاخ  لتغير  الــتــصــدي  إن 
قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضًا المجتمع 
األكثر  األطـــراف  لصوت  حاماًل  بوصفه  المدني 
القطاع  بجانب  المناخ،  تغير  تداعيات  تأثرًا من 
الخاص بالنظر لدوره المهم في توفير التمويل 
الــدول  وكــل  بيئتنا  الـــالزم. فكلنا مــســؤولــون عــن 
حفاظا  البيئية  والــتــزامــاتــهــا  بتعهداتها  معنية 
بعض  ففي  مـــوارده.  واستدامة  العالم  أمــن  على 
الحرارة مستويات  درجات  تجاوزت  إذا  المناطق، 
ممكنة.  البشرية  الحياة  تــكــون  لــن  جـــدًا،  عالية 
المناطق  فــي  البحر  سطح  مستوى  ارتــفــع  وإذا 
الــســاحــلــيــة بــأكــثــر مــن مــتــر، لــن تــكــون الحماية 

بالسدود ممكنة!
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ــتـــم مـــعـــهـــد الــبــحــريــن  ــتـ اخـ
فــعــالــيــات  الــســيــاســيــة  للتنمية 
بــرنــامــج  مــن  الــســابــعــة  نسخته 
ــراء الـــــوطـــــن«، بــمــشــاركــة  ــ ــفـ ــ »سـ
عــــدد مـــن الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
الراغبين بالدراسة في الخارج، 

ــهـــدف تـــزويـــدهـــم بـــالـــمـــهـــارات  بـ
ــة لــيــمــثــلــوا وطــنــهــم  ــيــ ــاســ األســ
الصورة  ويعكسوا  تمثيل،  خير 
البحريني،  للمجتمع  الفضلى 
عبر المشروع التنموي الشامل 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 

خليفة ملك البالد المعّظم.
وفـــــــــي خــــــتــــــام الــــبــــرنــــامــــج 
ــن الــمــشــاركــيــن  أعــــــرب عـــــدد مــ
لمعهد  الــجــزيــل  شــكــرهــم  عـــن 
السياسية  للتنمية  الــبــحــريــن 
ــامــــج، الــــذي  ــرنــ ــبــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ عـ
الوعي  مستوى  رفــع  فــي  ساهم 
ــم في  ــاهـ الـــوطـــنـــي لـــديـــهـــم، وسـ
والخبرات  بالمهارات  تزويدهم 
مختلف  مــع  للتعامل  الــالزمــة 
قــد تواجههم  الــتــي  الــتــحــديــات 

في دول االبتعاث.
من جهتها، أكدت دانة مال 
اهلل الحمادي، طالبة ماجستير 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، مــا 
معلومات  من  البرنامج  أضافه 
المشاركين،  للطلبة  وخــبــرات 
إلــى عدد  أنــه تطرق  وخصوصًا 
الطلبة  تهم  التي  المحاور  من 

الدارسين في الخارج.
وأشــــارت الــحــمــادي إلـــى أن 
أيًضا  فرصة  لها  وفر  البرنامج 
ــة  ــ ــعـــرض تــجــربــتــهــا فــــي دراسـ لـ
الــبــكــالــوريــوس فـــي بــريــطــانــيــا، 
وتـــقـــديـــم تـــجـــاربـــهـــا وخــبــراتــهــا 
مشيدة  المستجدين،  للطلبة 
والتي  البرنامج  مــحــاور  بتنوع 
الطلبة  يمثل  أن  فــي  ستسهم 
وطنهم خير تمثيل وأن ينقلوا 
الــمــشــرقــة عــن مملكة  الـــصـــورة 
ــيـــشـــه مــن  ــريــــن ومـــــــا تـــعـ ــبــــحــ الــ

استقرار وتنمية وحداثة.
من جانبه؛ أشار سيد علي 
للدراسة  مبتعث  طالب  هاشم، 
في بريطانيا، إلى أن البرنامج 
ســاهــم فـــي تـــزويـــد الــمــشــاركــيــن 
ــارف  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــات والــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
األساسية التي يحتاجون إليها 
يـــكـــونـــوا ســـفـــراء  أن  أجـــــل  ــن  مــ
الــصــورة  يــعــكــســوا  لــلــوطــن، وأن 
بلدان  في  للبحرين  الحقيقية 

االبتعاث.
باهتمام  عــلــي  ســيــد  ــاد  وأشــ
ــن لــلــتــنــمــيــة  ــريــ ــحــ ــبــ مـــعـــهـــد الــ
ــة بــــــإقــــــامــــــة هـــــذا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
البرنامج، الذي يعكس الحرص 
ــابـــعـــة  ــتـ ــام والـــمـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االهـ عــ
مشيًرا  البحرينيين،  للطلبة 

ــل بــيــن  ــاعـ ــفـ ــتـ ــوى الـ ــتـ ــسـ ــى مـ ــ إلــ
المدربين والمشاركين، وهو ما 
ســاهــم فــي تــوســيــع آفــاقــهــم في 
السياسية  المواضيع  مختلف 
ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والــ
ــة، وهــــي مــعــلــومــات  ــيــ واإلعــــالمــ
لــــجــــمــــيــــع الـــــــشـــــــبـــــــاب، ســــــــواء 
الـــدارســـيـــن في  أو  الــمــبــتــعــثــيــن 

داخل البحرين.
أمــــــا فـــاطـــمـــة الـــعـــبـــيـــدلـــي، 
اإلمــارات،  في  للدراسة  مبتعثة 
الــتــحــاقــهــا  ــب  ــبـ سـ أن  ــــدت  ــأكـ ــ فـ
الــتــزود  فــي  رغبتها  بــالــبــرنــامــج 
لتكون  والخبرات  بالمعلومات 
ســفــيــرة لــلــبــحــريــن، والــتــعــريــف 
ــب الـــمـــشـــروع  ــوانــ بــمــخــتــلــف جــ
ــل لــجــاللــة  ــامــ ــشــ الـــتـــنـــمـــوي الــ
الملك المعظم، والذي تعيشه 
الـــمـــمـــلـــكـــة وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى 

مختلف جوانب الحياة فيها.
أن  إلـــى  العبيدلي  ــارت  وأشــ
مباشر  بشكل  ساهم  البرنامج 
الــطــلــبــة بمختلف  تــعــريــف  فــي 
ــروع الــتــنــمــوي،  ــشـ ــمـ جــــوانــــب الـ
إلى جانب النواحي الدستورية 
وغيرها،  والحقوقية  القانونية 
وهــــــو مـــــا عـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع 
منوهة  ومــعــلــومــاتــهــم،  آفــاقــهــم 
الــبــرنــامــج من  مــا تضمنه  إلـــى 
بين  والخبرات  للتجارب  تبادل 

المشاركين.
ــيــــدلــــي عــن  ــبــ ــعــ وعــــــبــــــرت الــ
شكرها للمعهد على المستوى 
ــع لــتــنــظــيــم الـــبـــرنـــامـــج،  ــيـ ــرفـ الـ
مشيرًة إلى أهمية مواصلته في 
يحققه  لما  المقبلة  السنوات 
أهــداف تصب في مصلحة  من 

الطلبة والوطن.
من جانب آخر؛ عبر طالل 
سعادته  عــن  عثمان  آل  محمد 
سفراء  برنامج  فــي  بالمشاركة 
الوطن، والذي ساهم في تنمية 
للطلبة  والمعلومات  المعارف 
الراغبين في الدراسة بالخارج، 
الــمــحــاور  خـــالل مجموعة  مــن 

التي قدمها.
وأشاد آل طالل بالمستوى 
الرفيع للمدربين والمحاضرين 
الـــخـــبـــرات، مما  مـــن أصـــحـــاب 
ســــاهــــم فـــــي ســــهــــولــــة تـــوصـــيـــل 
الــمــعــلــومــات بــأفــضــل الـــطـــرق، 
وتزويد المشاركين بالمعلومات 
ــة لــيــكــونــوا  واإلرشــــــــادات الـــالزمـ
ــي بــلــدان  مــمــثــلــيــن لــوطــنــهــم فـ

االبتعاث بأفضل صورة.

} سيد علي هاشم.} دانة مال اهلل الحمادي.
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تطوير  عــلــى  التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  تــعــمــل 
الــخــبــرات  واســتــقــطــاب  واإلداري  األكـــاديـــمـــي  كـــادرهـــا 
التي تركز على  إلى تحقيق رؤيتها  والكفاءات وصواًل 
تعزيز  في  يسهم  مما  للطلبة  الخدمات  أفضل  توفير 
مــســيــرتــهــا األكــاديــمــيــة وتــحــســيــن نــوعــيــة الــمــخــرجــات 

التعليمية للطلبة.
رئيس  نائب  أحمد  يوسف  محمد  الــدكــتــور  وأكــد 
الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع 
الــمــنــاســبــة  ــروف  ــظـ الـ كــافــة  هــيــأت  الــجــامــعــة  إدارة  أن 
الســتــقــبــال الــطــلــبــة فــي الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد من 
خالل جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة 
ــة بــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة لــضــمــان  ــاصـ ــبـــرات الـــخـ والـــمـــخـــتـ
ببرامج  الملتحقين  للطلبة  فــريــدة  تعليمية  تجربة 
الــجــامــعــة ستمنح خصما  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الــجــامــعــة، 
في  المسجلين  الطلبة  لجميع   %30 قيمته  ثــابــتــا 
الطلبة  البريطانية، كما ستقوم بإعفاء كافة  البرامج 
المسجلين في هذه البرامج قبل نهاية شهر أغسطس 

من رسوم التسجيل.
ــة  ــ ــوه نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون اإلداريــ ــ ونـ
تقدم  الــجــامــعــة  أن  الـــى  المجتمع  وخــدمــة  والــمــالــيــة 
في  تتمثل  لطلبتها  الــدراســيــة  المنح  مــن  مجموعة 
الــعــامــة،  الــثــانــويــة  فــي  للمتفوقين  الــدراســيــة  الــمــنــح 
والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين أكاديمًيا، والمنح 
الدراسية للطلبة المتفوقين رياضًيا، والمشاركين في 
الدراسية لأقارب،  والمنح  الرياضية،  الجامعة  أندية 
ــهـــدف إلـــى  ــذي يـ ــ ــم الـــطـــالـــب الــ ــ ــًرا صــــنــــدوق دعـ ــ ــيـ ــ وأخـ
المتفوقين  للطلبة  الدراسية  والمنح  الدعم  تقديم 

والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع.
لــلــشــؤون اإلداريـــة  نــائــب رئــيــس الجامعة  وأوضـــح 

والمالية وخدمة المجتمع أن الجامعة حرصت على 
لطلبتها من خالل مجموعة  الجامعية  الحياة  إثراء 
الدراسة  لتعزيز  توفرها  التي  المختبرات  من  كبيرة 
ومختبرات  المدنية،  الهندسة  كمختبرات  األكاديمية، 
الهندسة المعمارية ومختبرات التصميم، ومختبرات 
بلومبيرغ  مختبر  إلى  باإلضافة  والفيزياء،  الكيمياء 
وأعضاء  للطالب،  الخدمات  مــن  العديد  يوفر  الــذي 
التي  المالية  المنصات  أهم  باعتباره  التدريس،  هيئة 
يمكن من خاللها الوصول إلى أكبر قدر من البحوث 
بالشركات  المتعلقة  والبيانات  والمعلومات  المالية، 
والـــبـــنـــوك، كــمــا يــشــكــل فـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى مــبــادئ 
الــبــورصــة والــعــمــل فــي ســـوق األســهــم، وكـــل مــا يتعلق 
الــجــديــدة،  بــالــمــبــادئ  العمل  ســوق  داخـــل  باالستثمار 

واألفكار المتطورة التي تواكب العصر.
ــى أن إجــــــراءات الــقــبــول  ــار نــائــب الــرئــيــس إلـ ــ وأشـ
من  المحولين  الطلبة  أوراق  واستقبال  والتسجيل، 
الجامعات األخرى ما تزال مستمرة للراغبين بدراسة 
تــخــصــصــات الــجــامــعــة الــتــي تــطــرحــهــا بــالــتــعــاون مع 
الــبــريــطــانــيــة متمثلة في  بــانــك  لــنــدن ســـاوث  جــامــعــة 
والهندسة  األعمال،  وإدارة  الحقوق،  في  البكالوريوس 
واإللــكــتــرونــيــة،  الــكــهــربــائــيــة  والــهــنــدســة  الميكانيكية، 
باإلضافة  المعمارية،  والهندسة  المدنية  والهندسة 
ــوريـــوس فــي  ــالـ ــكـ ــبـ ــي الـ إلـــــى تــخــصــصــات الـــجـــامـــعـــة فــ
الحقوق، وإدارة األعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية 
المعلومات  ونــظــم  السياسية،  والــعــلــوم  والــمــحــاســبــة، 
ــة، وعــلــم الــحــاســوب، والــتــصــمــيــم الــجــرافــيــكــي،  ــ اإلداريــ
والــتــصــمــيــم الــداخــلــي وتــخــصــصــات الــمــاجــســتــيــر في 
وإدارة  األعــمــال،  وإدارة  الــتــجــاري،  والــقــانــون  الــقــانــون، 

الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل.

ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ن��ه��ي ال���س��ت��ع��دادات

ل����س���ت���ق���ب���ال ال���ط���ل���ب���ة ال�����ج�����دد وال���م���ح���ول���ي���ن 

كتبت: فاطمة علي
المجتمعية  الــشــراكــة  ضــمــن 
ــنــــة عــيــســى  ــلـــق جـــمـــعـــيـــة مــــديــ تـــطـ
وبالشراكة  االجتماعية  الخيرية 
مع وزارة الصحة متمثلة في بنك 
22 من  الـــ  النسخة  المركزي  الــدم 
حملة اإلمام زين العابدين للتبرع 
وذلــك  بإحسانك(  )غــيــر  بشعارها 
يوم الجمعة الموافق 26 أغسطس 
الــمــرجــان  قــصــر  قـــاعـــة  فـــي   2022
المنصة  فــتــح  تـــم  فــيــمــا  لـــأفـــراح، 
المتقدمين  لتسجيل  االلكترونية 

للتبرع بالدم.
ــة عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتــــــــحــــــــرص الـ
االلــتــزام  فــي  الجمعية  دور  تــأكــيــد 
ــون  ــ ــعـ ــ ــة فـــــــي مـــــــد الـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
فترة  خــالل  الــدم  وبنك  للمجتمع 
جائحة كورونا بالتوافق مع جميع 
من  المتبعة  الصحية  االحــتــرازات 
ــنـــي الــطــبــي  ــفـــريـــق الـــوطـ ــالل الـ ــ خـ
المتبرعين  سالمة  على  وحــفــاًظــا 
تم اعتماد نظام الحجز اإللكتروني 

وتــــطــــويــــره بــحــيــث يــنــظــم عــمــلــيــة 
حجز المواعيد ويمنع االزدحام، إذ 
سيخصص وقت معين لكل متبرع 
سعًيا لتطبيق اإلجراءات الوقائية 

الالزمة.
رئـــيـــس مجلس  بـــذلـــك  ــرح  صــ
عــيــســى  مــــديــــنــــة  ــة  ــيـ ــعـ ــمـ جـ إدارة 
ــيــــة نـــضـــال  ــتــــمــــاعــ ــيــــريــــة االجــ الــــخــ
تحرص  الحملة  أن  مؤكدا  البناء، 
فــي  الـــجـــمـــعـــيـــة  دور  ــد  ــيـ ــأكـ تـ ــى  ــلـ عـ
للمجتمع  العون  يد  بمد  االلــتــزام 
من  يمكنه  بما  لــرفــده  الــدم  وبنك 
الحاالت  بعض  إنقاذ  في  اإلســهــام 
الحملة  هذه  وتستمد  المحتاجة، 
تسميتها  العطاء من  في  أصالتها 
العابدين  زيــن  بــاإلمــام  المرتبطة 
كــل عام  والــتــي تقام  الــســالم،  عليه 
بــالــتــزامــن مـــع ذكــــرى اســتــشــهــاده؛ 
ــى تـــقـــدم أكـــثـــر مـــن 170  مــشــيــرا إلــ
فعاليات  فــي  لــلــمــشــارك  مــتــطــوعــا 
وتـــنـــســـيـــق الـــحـــمـــلـــة؛ مـــوضـــحـــا أن 
بما  منهم  عـــددا  ستختار  اللجنة 

يتناسب مع العدد المسموح.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة 
إن  الــحــمــد  حــســن  للحملة  العليا 
مـــن 22  مــمــتــد  إرث  لــهــا  الــحــمــلــة 
عـــامـــا، حــيــث إنــهــا بــــدأت وتــطــورت 
عــلــى مـــر الــســنــيــن بــفــضــل تــكــاتــف 
العاملة  والــلــجــان  الــطــواقــم  جــهــود 
فــي الــحــمــلــة، ولــعــل أبــــرز مــا يميز 
حملة هذا العام هو انتهاء جائحة 
ــيـــف االحــــــتــــــرازات  كـــــورونـــــا وتـــخـــفـ
مــمــا يــســاهــم فـــي انــســيــابــيــة سير 
الحملة  أن  إلـــى  مــنــوهــا  الــحــمــلــة، 
سُتطلق  اإلعالمية  حملتها  ضمن 
فعاليات  االولــى  وللمرة  العام  هذا 
ــة نـــائـــب رئــيــس  ــاسـ ــرئـ مــصــاحــبــة بـ
الــلــجــنــة الــعــلــيــا مـــنـــاهـــل مــنــصــور 
تــحــت مــســمــى أســـبـــوع اإلمـــــام زيــن 
ــــذي  والـ الـــثـــقـــافـــي  )ع(  الـــعـــابـــديـــن 
سيضم 18 ورشة عمل موزعة على 
جميع  مستهدفة  متتالية  أيـــام   3
الــفــئــات الــعــمــريــة وبـــالـــتـــعـــاون مع 
واألخصائيين  المدربين  من  عــدد 
فــي مــجــاالت مــتــعــددة، وهــي تعتبر 

االنطالقة الترويجية للحملة.

بن�شختها الـ 22 واإتاحة الت�شجيل الإلكتروني وم�شاركة 170 متطوعا..

خيرية مدينة عي�سى بال�سراكة مع ال�سحة تطلق حملتها للتبرع بالدم 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

»صدق اهلل العظيم«

يتقـــدم
رئي�س واأع�شاء مجل�س 

الإدارة وجميع العاملين فـي

بخال�س التعازي والموا�شاة اإلى الزميل

ع��ل����ي اأح���م���د
لـــوفــاة المغفــــور لـــــه

وال������ده

�شائلين المولى العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع 

رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شبر 

وال�شلوان
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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
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ال تقتلوني مع الوقت

فــي مجال  الــفــوضــى  بعض  مــع  بأنني متصالح  وأعــتــرف  أقـــّر 
أنني  يعتقد  مكتبي  طــاولــة  يــَر  ومــن  واألوراق،  المستندات  حفظ 
تاجر مخدرات، أو أنني أمارس نشاطًا مشبوها، مثل غسل األموال، 
ففي كل ركن من الطاولة تالل من األوراق غير المتجانسة، وقطع 
معدنية غالبًا ما تكون من اللوازم المكتبية، وياما وقعت في حرج 
»مو  المسؤول:  الشخص  فيأتيني  جديدة،  بدباسة  المطالبة  عند 
تنقيب  بعملية  يقوم  ثم  يومين«  من  دباسة  أعطيناك  معقول... 
انتهت  منها  ثــالث  دبــاســات،  أربــع  عندي  أن  ويكتشف  فــي طاولتي 
عن  الناجم  الصدأ  بسبب  العضلي،  بالشد  إلصابتها  صالحيتها 
مقلب  وكأنها  تبدو  طاولتي  أن  من  الرغم  وعلى  االستعمال،  عدم 
على  أعثر  أن  أستطيع  فإنني  دواجــن،  لحظيرة  امتداد  أو  قمامة، 
»الفوضى« عندي  أريده من مستندات بسهولة ويسر، ألن تلك  ما 
أي  من  التخلص  أحــب  ال  أنني  هو  الفوضى  ومنشأ  النظام،  قمة 
ورقـــة مــكــتــوبــة، وكــثــيــرًا مــا أنــقــذتــنــي قــصــاصــة صــغــيــرة مــن مــواقــف 
التملص  نجيد  العربي  العالم  في  أننا  وخاصة  حرجة،  أو  صعبة 
فقد  ثم  ومــن  غيرنا،  على  أخطائنا  تبعات  وإلقاء  المسؤولية  من 
تعلمت عدم قبول األوامر الشفاهية، وعدم التخلص من الوريقات 
أمر  لــو جــاءنــي  وحــتــى  التوجيهات،  أو  الــقــرارات  فيها  تـــدون  الــتــي 
أكتب لمن أصدر األمر: عمال  شفهي فإنني بكل براءة )أي خبث( 
بتوجيهاتكم الشفهية فقد قمت بكذا وكذا... وبذلك أضمن أنني 

ورطته وأنه لن يستطيع أن يتنصل من مسؤولية قراره!
الكمبيوتر  فيها  أضــع  صغيرة  غرفة  عندي  البيت  فــي  وحتى 
تهددني  أشهر  بضعة  وكــل  واألوراق،  للكتب  خزانة  وبها  والطابعة 
تفادي  أحيانا  وأحــاول  محتوياتها،  أرتــب  لم  إذا  بالطالق،  زوجتي 
أنني  اكتشف  ولكنني  والخزانة  الطاولة  وتنظيم  للخلع  التعرض 
أملك وسط ركام األوراق هنا وهناك كنوزا ال يمكن التفريط فيها 
وعندي  مهلهلة،  قديمة  صحف  )قصاصات  لتنظيمها  سبيل  وال 
الــراحــل صــدام  الــعــراقــي  الرئيس  لخطاب  الكامل  الــنــص  -مــثــال- 
والذي يخاطب  للكويت، في أغسطس 1990،  لتبرير غزوه  حسين 

فيه »النشامى« و»الماجدات«(.
المهم. علمتني التجربة كيفية التعامل مع المسؤول الناضج 
وحسن  الواعي  والمسؤول  الخبيث  والمسؤول  الساذج  والمسؤول 
النية، ولكنني لم أفلح حتى اآلن في ابتكار وسيلة ناجعة للتعامل 
ففي  لــلــدردشــة،  المكاتب  يــداهــمــون  الــذيــن  الموظفين  عــامــة  مــع 
مكان العمل أطبق نفس قاعدة التحية بالبوس: ابن عباس الذي 
الــمــكــاتــب، ويبدو  ُيـــزار فــي  أو  يـــزور  يــنــبــاس، ال يحب  يــبــوس وال  ال 
العمل  موقع  في  الموظفين  بين  الــزيــارات  لتبادل  كرهي  أن سبب 
أنني كثيرا ما زرت جهات معينة لقضاء أمر ما فأجد  الواحد هو 
الموظف المسؤول في حالة أنس وفرفشة مع »ضيوف« هم زمالؤه 
من المكاتب المجاورة، ويتم تعطيل مصالح الناس وهم مندمجون 

في النميمة تحت تأثير الوسواس الخناس.
أن  أقبل  ولكنني ال  »سيرته«،  أحــب مجرد  وال  الحر،  أكــره  وأنــا 
يــأتــي شــخــص إلـــى مكتبي لــيــقــول كــالمــًا مــن شــاكــلــة: شــفــت الحر 
ِحـــل عني  أريـــد أن أشـــوفـــه..  يــا عــمــي ال شفته وال  الـــيـــوم؟...  بـــره 
اهلل يرحم والــديــك«!! وأســـوأ مــن زمــالء العمل أولــئــك، األصــدقــاء 
الواحد  أو ال عمل لهم ويدخل  الذين يعملون لدى جهات أخــرى، 
منهم مكتبك: »لقيت نفسي مار بشارعكم قلت أشرب معك كاسة 
شاي!!« هل مكتبي استراحة على الطريق الصحراوي؟ هل تراني 
جــالــســا فــي كــافــتــيــريــا؟ هــل أنـــا شــغــال عــنــدك أو عــنــد أبــيــك حتى 
الغريب في  الشاي؟  تقتحم مكتبي وتفرض علّي استراحة لشرب 
األمر هو أنه رغم أنني ظللت أعمل في مواقع تقدم الشاي مجانًا 
بطلب  نفسي  تلقاء  مــن  ــادر  أبـ ال  أنــنــي  إال  وضيوفهم  للموظفين 
الشاي لـ»ضيوفي«!! ال أعني بكل ذلك أنني موظف مثالي. حاشا! 
فمثل غيري أمارس التسيب إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولكنني ضد 
الوقت«،  »الوقت«، وأتضايق من عبارة »قتل  الثأرية بحق  العمليات 
فالوقت الذي يحرص بعضنا على »قتله« هو الذي يقوم في واقع 
األمر بقتلنا، فكلما قتلنا منه دقيقة يكون عمرنا قد فقد دقيقة! 
أزور اآلخرين في مكاتبهم؟ كال،  وهل يعني ما قلته أعاله أنني ال 
زيارتي قصيرة حتى  بالطبع بعد االستئذان منهم وأجعل  أزورهــم 

يبقوا في »شوق« إلى زيارتي التالية.
وقد نهى الرسول الكريم عن اإلكثار من الزيارات »ُزر ِغّبًا تزدد 
حبا«، ومن حسن األدب عدم إطالة الزيارة: يعني ال تجيني العصر 

وتطلع مني 10 مساء.
ترجمة: زينب علي 

تــســتــعــد جــمــعــيــة كــيــرال الــثــقــافــيــة إلحــيــاء 
الفترة  خـــالل  رئيسيين  هنديين  مــهــرجــانــيــن 
من  العديد  المهرجانان  وسيتضمن  المقبلة، 
الــفــعــالــيــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي ســيــتــم إحــيــاؤهــا 
ــبــــار الــشــخــصــيــات،  ــبـــيـــرة كــ بـــحـــضـــور كـــوكـــبـــة كـ
أونــام  مهرجان  وسيعود  والمشاهير.  الفنانين 
مجددًا بعد انقطاع استمر عامين، ويعتبر هذا 
المهرجان من أشهر المهرجانات التعبدية في 
الهند إلــى جــانــب مــهــرجــان نــافــاراتــري والــذي 

سيمتد على مدى 9 أيام.
ــة مـــــن خـــــــالل هـــذيـــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــعــــى الـــجـ وتــــســ
الــفــقــرات  مــن  الــعــديــد  لتقديم  المهرجانيين 
الترفيهية الخاصة بالثقافة الهندية من خالل 
والرياضية  التقليدية  للفعاليات  تصميمها 
الشعبية التي سيشرف على تقديمها أشخاص 
ويمتلكون  الــمــجــاالت،  تــلــك  فــي  متخصصون 

باعا طويال في مجاالتهم، من أبرزهم المغنية 
تشرا وفرقتها التي ستحيي ليلة غنائية وسط 
في  وذلــك  العريقة،  كيرال  من  مقتبسة  أجــواء 
رجــال  مــن  الــعــديــد  بــحــضــور   2022 سبتمبر   9
ــال، مــــن أبــــرزهــــم الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــمـ ــ األعـ
علي.  يــوســف  مــاركــت  هــايــبــر  لــولــو  لمجموعة 
أمسية غنائية  المغني هاريهاران  كما سيحيي 
وسط أجواء الطرب الهندي األصيل في تاريخ 

30 سبتمبر. 

المهرجانين  فعاليات  أن  بالذكر  الجدير 
تمتد على مدى شهرين متتاليين بدءًا من 14 
أغسطس 2022 حتى 7 أكتوبر 2022 من عامنا 
الجاري، كما خصصت الجمعية خالل األسبوع 
الـــقـــادم فــرصــة لــالشــتــراك فــي مــســابــقــة أثــابــو 
من  أيــضــًا  الــمــشــاركــون  وسيتمكن  التقليدية، 
المشاركة في صنع وكتابة قصصهم واالشتراك 
في مسابقة الرقص التي ستعقد في تاريخ 12 

سبتمبر2022.

كتبت نوال عباس: 
ــيـــــــر خــــــــــالل الــــيــــومــــيــــن  أثـــــ
ــدة  ــيـ ــيــــن مــــــوضــــــوع سـ ــيــ الــــمــــاضــ
الــتــي  مـــحـــمـــد(  )أم  الـــرنـــقـــيـــنـــة 
تــعــرضــت لــمــوقــف أحـــزنـــهـــا من 
ــد الــمــشــاهــيــر عــنــدمــا عــرض  أحـ
مــشــروعــهــا الــمــنــزلــي الــرنــقــيــنــة 
ــال: )لـــم يــعــجــبــنــي(، مـــا أثـــار  ــ وقـ
حــفــيــظــة ابــنــهــا الـــوحـــيـــد الـــذي 
عــن غضبه  بالتعبير  بـــدوره  قــام 
مـــن خــــالل الــســوشــيــال مــيــديــا، 
كانت  التي  والــدتــه  حــزن  بسبب 
الكثير  عــلــى  تحصل  أن  تــتــوقــع 
من التفاعل واإلعجاب، وجاءت 
ــأة بـــتـــفـــاعـــل الــكــثــيــر  ــاجــ ــفــ ــمــ الــ
مـــــن الـــــنـــــاس مـــــع الــــقــــصــــة مــن 
ودول  والــكــويــت  البحرين  داخــل 
الحدث؛  وتعاطفوا مع  الخليج، 
مــتــابــعــيــن  زيــــــــادة  إلـــــى  أدى  مــــا 
إلى  ووصــولــه  أم محمد  حــســاب 
98 ألـــف مــتــابــع، بــاإلضــافــة إلــى 
الرنقينة،  على  الطلبات  زيـــادة 
وهذا بحد ذاته كان بمثابة فزعة 
التي  أم محمد  قالت  كما  وطــن 
على  الــخــلــيــج(  )أخــبــار  حصلت 
لــقــاء حــصــري مــعــهــا، وتــحــدثــت 
المنزلي  مــشــروعــهــا  بــدايــة  عــن 
المنزلي  المشروع  )إن  فقالت: 
الــخــاص بــي ليس جــديــدا، فقد 
كــنــت أطـــبـــخ قــبــل عــشــر ســنــوات 
األطــبــاق،  مــن  مختلفة  أنـــواعـــا 
ــيــــع مـــقـــتـــصـــرا عــلــى  ــبــ وكـــــــــان الــ

انقطعت  ثــم  والــمــعــارف  األهــــل 
عــــن الـــطـــبـــخ لــــظــــروف صــحــيــة؛ 
ــان 3  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ فــــقــــد أصـــــبـــــت بـ
مـــرات، وكــنــت أعــانــي مــن التعب 
يــمــكــنــنــي  بــحــيــث ال  ــــرض  ــمـ ــ والـ
الطبخ،  مــشــروع  فــي  أســتــمــر  أن 
ولــكــن بــعــد مــحــاربــتــي لــلــمــرض 
ــيـــه اســـتـــأنـــفـــت  ــلـ وانـــــتـــــصـــــاري عـ
الطبخ مع تركيزي على 3 أنواع 
أتميز  فقط، حتى  األطباق  من 
في هذه األطباق وهي الرنقينة 

وفتحت  والفتيتة،  والــعــصــيــدة، 
حسابا منذ 4 أشهر فقط، وكنت 

أبيع لألهل واألقارب.
وأضـــــــافـــــــت: )حــــــــــاول ابـــنـــي 
الوحيد أن يوسع من مشاهداتي، 
إلى  الرنقينة  مــن  طبقا  فــأخــذ 
البحرين  ــزور  يــ كــويــتــي  مــشــهــور 
لمشروعي،  إعــالن  بنشر  ليقوم 
ولــكــنــي فــوجــئــت بــأنــه قــــال )لــم 
يعجبني(، وكان يمكن أال يعلنه، 
ولـــكـــن طــريــقــتــه فــــي االفـــصـــاح 

ــرت فــــي نــفــســيــتــي  ــ ــ ــه أثـ ــ ــ عــــن رأيـ
فــتــضــايــقــت كــثــيــرا وخــاصــة أنــي 
ــــالن بـــيـــن أهـــلـــي  ــــإعـ ــدت لـ ــشــ حــ
وأصــدقــائــي، وكنت أرغــب فــي أن 
أجد من يشجعني بعد خروجي 
مــــــن فـــــتـــــرة نــــقــــاهــــة الـــــمـــــرض، 
ــام  ــ ــمــــد( وقـ ــي )مــــحــ ــنــ ــزن ابــ ــحــ فــ
اإلنستجرام،  في  الحادثة  بنشر 
ــي كــثــيــرا  ــعـ ــــاس مـ ــنـ ــ ــاعــــل الـ ــفــ وتــ
ــوا بــدعــمــي مـــن الــبــحــريــن  ــامـ وقـ
وهــذا  الشقيقة،  الــكــويــت  ــة  ودولـ
ــا حـــــدث لــيــس  يـــــدل عـــلـــى أن مــ

فزعة أهل ولكنه فزعة وطن.
مــحــاربــتــي  )إن  وأضـــــافـــــت: 
ــون  أكــ أن  عــلــمــتــنــي  لـــلـــســـرطـــان 
أثبت  أن  ويــجــب  قــويــة،  إنــســانــة 
يواجهني  مــا  وأتـــحـــدى  نــفــســي، 
مــن صــعــوبــات(، مــشــيــرة إلـــى أن 
مــا حـــدث فــتــح لــهــا بــابــا جــديــدا 
وشـــعـــورا بــالــمــســؤولــيــة أكــثــر من 
ــداع  واإلبــ عملها  مــواصــلــة  أجـــل 

فيه.
ودعــــت أم مــحــمــد أصــحــاب 
الــمــشــاريــع الــمــنــزلــيــة إلـــى عــدم 
عن  يــتــوقــفــوا  وأال  االســـتـــســـالم 
أو من  المنزل  العمل ســواء من 
الـــعـــمـــل ســر  ــار عــمــلــهــم ألن  مـــقـ
الرنقينة  سيدة  وأكــدت  الحياة، 
أنــهــا ســتــقــوم بــدعــم الــمــشــاريــع 
وتتمنى  عبر حسابها،  المنزلية 
أم محمد أن تطور مشروعها من 
خالل فتح محل لبيع الرنقينة 

في المستقبل.

ال���وزراء  مجل�س  ���ش��وؤون  وزي���را 
الميثاق �شرح  يزوران  وال�شياحة 

التربية  ــر  وزيـ النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  استقبل 
والتعليم كاًل من حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس 
لدى  السياحة،  وزيــرة  الصيرفي  جعفر  بنت  وفاطمة  الـــوزراء، 

زيارتهما صرح ميثاق العمل الوطني.
وزيــــري شـــؤون مجلس  والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  رافـــق  وقـــد 
على  خاللها  أطلعهما  ميدانية  جولة  فــي  والسياحة  الــــوزراء 
ومكونات  أقــســام  مــن  الــوطــنــي  العمل  ميثاق  صــرح  يضمه  مــا 
متنوعة، بدءًا بجدرانه التي تضم أسماء أكثر من 220 ألفا من 
الرابع  في  الوطني  العمل  ميثاق  على  المصوتين  المواطنين 
 ،%98.4 بلغت  ساحقة  بنسبة   ،2001 عــام  من  فبراير  من  عشر 
الجاللة  بقيادة حضرة صاحب  واعتزازًا  الميثاق،  لهذا  تأييدًا 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
وتطلعات جاللته النيرة إلى مستقبل مشرق لمملكة البحرين، 
تفاعلية،  من شاشات  الداخلية  القاعات  تضمه  ما  إلى جانب 
لألطفال،  تعليمية  وألعاب  تاريخية،  ووثائق  وثائقية،  وأفــالم 
ــور ومــقــتــنــيــات عـــديـــدة، تــقــدم مــحــطــات مــهــمــة مـــن تــاريــخ  وصــ
مملكة البحرين، ومسيرتها التنموية، وما يرتكز عليه المشروع 
الحضاري لجاللة الملك المعظم من قيم الوحدة والتسامح 
وتحمل  والتعاون  والمثابرة  والعطاء  اآلخــر  واحــتــرام  والتنوع 

المسؤولية وتشجيع اإلبداع.
يستقبل  الوطني  العمل  ميثاق  صرح  أن  بالذكر  والجدير 
ــارات الــتــي تــتــم مـــن قــبــل ضــيــوف الــبــحــريــن  الــعــديــد مـــن الــــزيــ

والمواطنين وآالف الطلبة من مختلف المراحل التعليمية.

جينيف�ر لوبي�ز وب�ن اأفلي�ك يحتف�ان 
بزواجهم�ا للم�رة الثاني�ة خ�ال �ش�هر 
السبت  أفليك  وبــن  لوبيز  جنيفر  المشهوران  الــزوجــان  احتفل 
الثانية خالل شهر، داخل دارة فخمة يملكها نجم  بزفافهما، للمرة 

فيلم »جودويل هانتينج«، على ما أفادت وسائل إعالم أمريكية. 
لكنهما  يوليو،  منتصف  في  فيجاس  الس  في  النجمان  وتــزوج 
كــّرســا زواجــهــمــا رسميًا مــجــددًا السبت، هــذه الــمــرة أمــام األصــدقــاء 
على  هــكــتــارا   35 تبلغ  بمساحة  أفليك  يملكه  مجمع  فــي  والعائلة 
الواجهة البحرية في والية جورجيا جنوب شرق الواليات المتحدة. 
وذكرت مجلة »بيبل« أن من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا 
أفليك،  صديق  ديمون  مــات  أيــام،  ثالثة  استمرت  التي  االحتفاالت 
بالكامل،  الضيوف مالبس بيضاء  وارتــدى  والمخرج كيفن سميث.  
في  مصنوعًا  لــوريــن  رالــف  تصميم  مــن  فستانا  لوبيز  ارتـــدت  بينما 
أيضا سيدة  لوبيز -وهي  وكانت  نيوز.   قناة فوكس  إيطاليا، بحسب 
أعمال ولديها مجموعة مستحضرات تجميل وعطور تحمل اسمها- 

أعلنت في أبريل خطوبتها من الممثل في فيديو قصير. 
والتقت جينيفر لوبيز وبن أفليك عام 2002 خالل تصوير فيلم 
الشهير  الثنائي  هــذا  عالقة  الباباراتزي  مصورو  تابع  وقــد  »جيلي«، 
في هوليوود. وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا في 2003 قبل إعالن 
مع  المتجددة  عالقتها  عن  لوبيز  وتحّدثت   .2004 عام  انفصالهما 
قصة  »إنها  قائلة:  فبراير  في  »بيبول«  مجلة  مع  مقابلة  في  أفليك 
حـــب جــمــيــلــة حــصــلــت عــلــى فــرصــة ثـــانـــيـــة«.  وأصـــبـــح الــنــجــمــان »ال 
بيفرلي هيلز  في  واشتريا منزال  ارتباطهما مجددا  منذ  ينفصالن« 
كما أفاد موقع »تي إم زي«. وتزوجت جينيفر لوبيز ثالث مرات، وكان 
هما  توأمين  منه  وأنجبت  أزواجــهــا  بين  مــن  أنتوني  مــارك  المغني 

ماكس وإيميه. 
أما أفليك فكان متزوجا من الممثلة جينيفر جارنر التي أنجب 

منها فايوليت وسيرافينا وسامويل. 

ج����م����ع����ي����ة ك����ي����رال ال����ث����ق����اف����ي����ة ت�������ش���ت���ع���د 
الإح�����ي�����اء م���ه���رج���ان���ي���ن ه���ن���دي���ي���ن رئ��ي�����ش��ي��ي��ن

�شيدة الرنقينة:
للنج�اح م�رات دافع�ي   3 ال�ش�رطان  انت�ش�اري عل�ى 
اال�ست�سالم  عدم  اإىل  املنزلية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأدعو 

�ش�يرين عب�د الوه�اب ت�ش�دو 
قرط�اج  مهرج�ان  خت�ام  ف�ي 
أسدل الستار على الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي أعرق الفعاليات 
الفنية الصيفية في تونس بسهرة رومانسية للمغنية شيرين عبدالوهاب.

أســود  بفستان  قــرطــاج  مسرح  ركــح  على  المصرية  النجمة  وصــعــدت 
أغانيها  أشهر  من  باقة  الساعة  ونصف  ساعة  امتداد  على  وغنت  طويل 
الــجــديــدة والــقــديــمــة أبــرزهــا »مــشــاعــر« و»أنــــا كــتــيــر« و»الــكــدابــيــن« و»كتير 

بنعشق«، كما أدت مقطعا من أغنية »دارت االيام« ألم كلثوم.
وتفاعل الجمهور الذي غصت به مدرجات المسرح االثري الروماني 
مع أغاني النجمة المصرية بالتصفيق وردد معها كلمات االغاني بحماس 

رغم انتقادات لتراجع صوتها واهتزاز أدائها في بعض االحيان.
الدولة  أشكر  أوي.  أحبكم  »أنــا  قائلة:  جمهورها  الفنانة  وخاطبت 

التونسية«.
بعد غياب عامين بسبب  العائد  الدولي  واستضاف مهرجان قرطاج 
جائحة كورونا نجوما من تونس وبلدان عربية وأجنبية، وقدم لجمهوره 

عروضا متنوعة شملت الغناء والموسيقى والمسرح.

امراأتان تعّبدان الطريق اأمام الم�شريات لقيادة المترو في القاهرة
بأنها تتحمل  الثالثينية هند عمر  تفاخر 
يــومــيــًا«...  البشر  آالف  حــيــاة  عــن  »المسؤولية 
مع  لطفلين  المصرية  األم  هــذه  اختيرت  فقد 
تقودان قطارات  امرأتين  أول  لتكونا  لها  زميلة 
المروري  الشلل  ويصيب  القاهرة.   في  المترو 
يوميا شوارع العاصمة المصرية التي يزيد عدد 
سكانها على 20 مليون نسمة، إلى بدائل للنقل، 
وعــربــات  الصغيرة  الــحــافــالت  مــئــات  بينها  مــن 
ـــ»تــــوك تــــوك« الــتــي تــفــتــقــر إلــــى مــســتــلــزمــات  الــ

األمان في كثير من األحيان. 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بـــدأت 
ثالثة خطوط للمترو العمل في القاهرة لتنقل 
يــومــيــا قــرابــة مــلــيــونــي راكــــب. وُيــرتــقــب افتتاح 

ثالثة خطوط جديدة قريبًا. 
لــكــن قــبــل بــــدء تــشــغــيــل هــــذه الــخــطــوط، 
أطلقت شبكة مترو القاهرة ثورة على العادات 
باب  فتحت  فقد  المجال..  هــذا  في  المتوارثة 

التقدم لوظائف قيادة المترو أمام النساء. 
ــرعـــت هــنــد عــمــر بــالــتــقــدم لــلــوظــيــفــة،  وأسـ
مترو  سائقة  لتصبح  لتدريب  الخضوع  وقــررت 
لتصبح  تــجــارة،  دبــلــوم  أنــهــا حاصلة على  رغــم 
رائدة في بلد كانت 14% فقط من نسائه يعملن 
فــي عـــام 2020.  وقــالــت عــمــر مــرتــديــة ســـروال 
جينز واسعًا وواضعة حجابا باللونين األبيض 
إدارة  واالسود وسترة صفراء عليها شعار هيئة 
والداي  »استغرب  باريس:  في  المشترك  النقل 
ــر، لكنهما دعــمــانــي في  بـــادئ األمــ الــفــكــرة فــي 
نهاية المطاف«.  كما أن للنساء ميزة في هذا 
المجال تتمثل في أنهن ال يعملن في الفترات 
الليلية التي يقتصر العمل فيها على الرجال. 
تشجيع  إلــى  بالفعل  بحاجة  عمر  هند  وكانت 

لتخوض اختبار القبول، بحسب ما تقول. 
وتتابع: »كان االختبار صعبا وخصوصا أنه 
الضغوط  مقاومة  على  قدرتي  إثبات  علّي  كان 

أن  هــو  الرئيسي  التحدي  ألن  التركيز،  وعــلــى 
يبقى المرء في غاية التنبه ساعات طويلة«. 

للوظيفة،  ومرشحة  مرشحا   30 بين  ومن 
اجتازت امرأتان االختبارات التي أشرفت عليها 
الهيئة القومية لألنفاق المصرية وهيئة النقل 
الــبــاريــســيــة )شـــريـــك فــرنــســي فـــي إنـــشـــاء مــتــرو 
إنجازًا  األمــر  هــذا  وُيعتبر  وتشغيله(.  القاهرة 
حق  على  النساء  فيه  حصلت  بلد  فــي  للمرأة 
خاضعة  تــظــل  لكنها   1956 ــام  عـ فــي  ــتـــراع  االقـ
ــة فـــي مـــا يــخــص الــحــقــوق  ــوريــ لــتــشــريــعــات ذكــ
قيادة  امــرأة  أول  تولت  فرنسا،  في  الشخصية. 
مترو األنفاق عام 1982، وكانت المغربية سعيدة 
والعالم  إفريقيا  فــي  قــطــارات  قــائــدة  أول  عــبــاد 
العربي عام 1999.  وفي السعودية المحافظة، 
قطارات،  لقيادة  للتدريب  حاليا  نساء  تخضع 
ــام 2018  عـ مــمــنــوعــًا عليهن حــتــى  ــان  كـ بــعــدمــا 

قيادة السيارات.

19العدد )16222( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 24 محرم 1444هـ - 22 أغسطس 2022م

} زيارة الوزير حمد المالكي.

} شيرين عبد الوهاب.
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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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ن�ضرته مواقع و�ضحف وقنوات ف�ضائية

اهتمام اإعالمي وا�ضع بحوار قائد الأ�ضطول اخلام�س مع »الأيام«

حمرر ال�ش�ؤون االإقليمية:

الذي  احل�ار  حظي 

»االأيام«  �شحيفة  اأجرته 

الق�ات  قائد  مع  اأم�س 

القيادة  يف  البحرية 

املركزية االأمريكية قائد 

اخلام�س  االأ�شط�ل 

ت�شارلز  بحري  الفريق 

بتفاعل  ك�بر  برادف�رد 

عربي  اإعالمي  واهتمام 

قبل  من  كبري،  واإقليمي 

خمتلف و�شائل االإعالم.

م�قع  ن�شر  وقد 

للقيادة  التابع  اخلام�س  االأ�شط�ل 

يف  �شفحاته  على  االأمريكية  املركزية 

مقتطفات  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

يف  »االأيام«  ن�شرته  الذي  احل�ار  من 

عددها اأم�س االحد، وت�شمن الك�شف عن 

اإن�شاء اأحدث اأ�شط�ل طائرات دون طيار 

القادم  العام  �شيف  بحل�ل  العامل  يف 

من�شة   100 ن�شر  عرب  وذلك   ،2023

طائرة دون طيار يف املنطقة لر�شد اي 

ان�شطة مزعزعة ال�شتقرار املنطقة.

التي  االإعالمية  و�شائل  اأبرز  ومن 

وقناة  البحرين  تلفزي�ن  اخلرب  تناقلت 

ال�شرق  وم�قع  احلدث،  وقناة  العربية 

واإرم  الثامن  الي�م  االإخباري و�شحيفة 

امل�شرية،  اجلمه�رية  و�شحيفة  ني�ز، 

وعني  وني�ز مين  حّرة  عدن  و�شحيفة 

و�شبكة  ال�شارع  و�شحيفة  العرب، 

�شدى ال�شاحل وم�قع تهامة االإخباري، 

وم�قع رادي� اجلزائر الدويل وغريها.

العربية  االإعالم  و�شائل  و�شلّـــطت 

احل�ار،  يف  جاء  ما  اأبرز  على  ال�ش�ء 

كما �شهدت و�شائل الت�ا�شل االجتماعي 

والتعليقات ح�ل  التفاعـــل  من  الكثري 

هامة  واأرقام  معل�مات  من  ورد  ما 

ُتك�شف الأّول مرة.

لدى ا�ضتقبالها رئي�س جمعية التمري�س البحرينية.. وزيرة ال�ضحة: 

موا�ضلة تفعيل اجلهود واملبادرات من اأجل تطوير قطاع التمري�س

جليلة  الدكت�رة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

البنية  دعم  اأهمية  ح�شن  ج�اد  ال�شيد  بنت 

االأ�شا�شية للخدمات والرعاية ال�شحية املقدمة 

يف مملكة البحرين وتط�ير ج�دتها وكفاءتها، 

الفتًة اإىل م�ا�شلة امل�شاعي نح� و�شع اخلطط 

بتفعيل  الكفيلة  الطم�حة  واال�شرتاتيجيات 

قطاع  تط�ير  اأجل  من  واملبادرات  اجله�د 

التمري�س ورفد العاملني به باملق�مات الالزمة 

لتاأدية ر�شالتهم النبيلة يف خدمة املجتمع على 

اأكمل وجه.

الدكت�رة  ا�شتقبالها  خالل  ذلك  جاء   

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خميمر  جا�شم  جميلة 

جمعية التمري�س البحرينية وعدد من اأع�شاء 

والتكامل  للتعاون  تعزيًزا  وذلك  اجلمعية، 

والتن�شيق امل�شرتك بني وزارة ال�شحة وجمعية 

ال�شحي  القطاع  البحرينية يف دعم  التمري�س 

مبملكة البحرين.

ال�شحة  وزيرة  اأثنت  اللقاء،  وخالل   

به  تق�م  الذي  واالإيجابي  الفعال  الدور  على 

حتقق  ما  اأن  اإىل  م�شريًة  التمري�س،  جمعية 

الدعم  نتاج  ياأتي  التمري�س  بقطاع  تقدم  من 

والذي  احلي�ي؛  القطاع  هذا  به  يحظى  الذي 

جناح  خالل  ا  خ�ش��شً اأهميته  جت�شدت 

فريو�س  جلائحة  للت�شدي  ال�طنية  اجله�د 

امل�شرفة  واالإجنازات  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

التي حتققت من خالل العمل اجلاد واملخل�س 

ال�ق�ف  يف  التمري�شية  والك�ادر  للطاقات 

بروح فريق البحرين ال�احد وبكل عزم وتفاين 

يف اأثناء هذه اجلائحة العاملية.

 واأعربت وزيرة ال�شحة عن عميق �شكرها 

وتقديرها لدور جمعية التمري�س وجه�دها يف 

تط�ير هذا القطاع وتنميته، والتي ت�شعى دائًما 

اإىل حتقيق االأهداف املن�ش�دة، متمنيًة للجمعية 

يف  والنجاح  الت�فيق  كل  كافة  وملنت�شبيها 

خدمة القطاع ال�شحي مبملكة البحرين.

جميلة  الدكت�رة  اأعربت  جانبها،  من 

ل�زيرة  وتقديرها  �شكرها  عميق  عن  خميمر 

ال�زارة  جانب  من  الداعمة  وللجه�د  ال�شحة 

التمري�شية كافة  الك�ادر  يف حتفيز وت�شجيع 

التمري�س  جمعية  اأن  م�ؤكدًة  املجاالت،  ب�شتى 

البحرينية تتطلع اإىل تعزيز املزيد من ال�شراكة 

مهنة  م�شاندة  �شبيل  يف  وامل�شاعي  واخلطط 

التمري�س والقبالة وتط�ير م�شت�ى اخلدمات 

التمري�شية املقدمة بالقطاعني العام واخلا�س 

يف مملكة البحرين.

نائب الرئي�س للعمليات ال�ضيربانية يفتتح 

ور�ضة عمل »التمارين ال�ضيربانية للقطاع ال�ضحي«

افتتح ال�شيخ عبدهلل بن حممد بن عبدال�هاب 

ال�شيربانية  للعمليات  الرئي�س  نائب  خليفة  اآل 

للقطاع  ال�شيربانية  »التمارين  عمل  ور�شة 

لالأمن  ال�طني  املركز  نظمها  التي  ال�شحي«، 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  مع  بالتعاون  ال�شيرباين 

من  الفرتة  يف  »نهرا«  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

عدد  مب�شاركة  اجلاري،  اأغ�شط�س   18 حتى   16

ونظم  وتقنية  اأمن  جمال  يف  املتخ�ش�شني  من 

بالقطاع  ال�شيرباين  االأمن  وجمال  املعل�مات 

ال�شحي احلك�مي واخلا�س باململكة.

اجلاهزية  اختبار  اإىل  ال�ر�شة  هذه  وتهدف 

املخاطر  ومناق�شة  ال�شحي،  للقطاع  ال�شيربانية 

لتحييدها  معها  التعامل  املحتملة، وطرق  االأمنية 

وتقليل �شررها، باالإ�شافة اإىل التعرف على املعايري 

وتطبيقها  اتخاذها  يجب  التي  االأمنية  وال�ش�ابط 

مل�اجهة التهديدات االأمنية والهجمات ال�شيربانية، 

واملعارف  االأدوات  عر�س  ال�ر�شة  خالل  مت  كما 

املطل�بة للتعاطي مع الهجمات ال�شيربانية.

ت�شارلز كوبر

 ال�ضيخ اأحمد بن حممد: اتباع النهج 

الإيجابي يف التعامل مع املالحظات والتو�ضيات

خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  قال 

اإن  واالإدارية،  املالية  الرقابة  دي�ان  رئي�س 

وال�شراكة  التعاون  تعزيز  يف  م�شتمر  الدي�ان 

امل�شم�لة  اجلهات  مع  النظر  وجهات  وتبادل 

االأداء وج�دة  برقابته، بهدف حت�شني م�شت�ى 

وفق  للم�اطنني  املقدمة  اخلدمات  وكفاءة 

املعايري العاملية.

يف  اأم�س  �شباح  ا�شتقباله  خالل  واأكد   

مكتبه وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة املهند�س 

وائل بن نا�شر املبارك، على اأهمية اّتباع النهج 

الرقابة  مالحظات  مع  التعامل  يف  االإيجابي 

ومتابعة الت��شيات التي خل�شت لها التقارير 

التي ي�شدرها الدي�ان ب�شكل �شن�ي.

 وهّناأ ال�شيخ اأحمد، املهند�س املبارك بالثقة 

امللكية ال�شامية بتعيينه وزيًرا ل�ش�ؤون البلديات 

م�شيًدا  والنجاح،  الت�فيق  له  متمنياً  والزراعة 

مع  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزارة  بتعاون 

متطلًعا  مهماتها،  تنفيذ  وت�شهيل  الدي�ان  فرق 

اإىل مزيد من التن�شيق لرت�شيخ مبادئ النزاهة 

وال�شفافية واملهنية مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف 

امل�شرية التنم�ية ال�شاملة التي يق�دها ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  ودعم 

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

ال�زراء حفظه اهلل.

 واأو�شح اأن الدي�ان ي�شعى دائًما اإىل رفع 

ال�زارات  مع جميع  وال�شراكة  التعاون  وترية 

ل�شمان  برقابته  امل�شم�لة  احلك�مية  واجلهات 

تنفيذ ت��شياته مبا ي�شب يف امل�شلحة ال�طنية.

البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شار  جهته  من   

املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�س  والزراعة 

يتمتع  التي  واحلرفية  املهنية  م�شت�ى  اإىل 

واالإدارية،  املالية  الرقابة  دي�ان  م�ظف�  بها 

التعاون  من  مزيد  اإىل  وزارته  ا�شتعداد  مبدًيا 

والتن�شيق لل��ش�ل اإىل الطم�ح املن�ش�د.

ه�ضام بن عبدالرحمن ي�ضتعر�س اإجنازات »مًعا« 

مع وفد منظمة )DARE( وجامعة �ضمال كارولينا

الداخلية  وزارة  وكيل  ا�شتقبل 

واجل�ازات  اجلن�شية  ل�ش�ؤون 

واالإقامة رئي�س جلنة مكافحة العنف 

واالإدمان ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن 

الدولية  املنظمة  من  وفًدا  خليفة،  اآل 

 )DARE( واالإدمان  العنف  ملكافحة 

وجامعة �شمال كارولينا يف غرين�س 

االأمريكية  املتحدة  بال�اليات  ب�رو 

وايرك  ديفيد  الربوفي�ش�ر  برئا�شة 

و�شمانثا  ميل�ري  جيف  د.  ويرافقه 

كيلي، وذلك بح�ش�ر علي اأحمد اأميني 

هذه  تاأتي  حيث  مًعا،  برنامج  مدير 

درا�شة  ا�شتكمال  �ش�ء  على  الزيارة 

ومكافحة  ال�شلمي  التعاي�س  منهج 

التطرف خالل الف�شل الدرا�شي القادم.

رئي�س  رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

واالإدمان  العنف  مكافحة  جلنة 

املرافقني  واالأع�شاء  ال�فد  برئي�س 

اإجنازات  اأبرز  معهم  وا�شتعر�س  له، 

برنامج معاً خالل ال�شن�ات املا�شية، 

الدرا�شة  يخ�س  فيما  وما مت حتقيقه 

ال�شلمي  التعاي�س  ملناهج  التحليلية 

اإعداده  مت  الذي  التطرف  ومكافحة 

على  القائمني  قبل  من  وتطبيقه 

الربنامج يف مدار�س مملكة البحرين، 

اعتمدت  التي  االأثر  قيا�س  وم�ؤ�شرات 

ال�شابقة  املرحلة  ونتائج  للمناهج، 

التحديات  من  الكثري  فيها  كان  التي 

فرتة  خالل  الربنامج  واجهها  التي 

التنفيذ ب�شبب جائحة ك�رونا.

لالأمن  اجلديد  املنهج  ناق�س  كما 

قبل  من  اإعداده  مت  الذي  ال�شيرباين 

واملعنيني  مًعا  برنامج  يف  املخت�شني 

باملركز ال�طني لالأمن ال�شيرباين، وفق 

بحيث ميكن  علمية حديثة  منهجيات 

ال�اليات  يف  تطبيقه  من  اال�شتفادة 

دول  وباقي  االأمريكية  املتحدة 

 ،DARE االأع�شاء يف املنظمة الدولية

مًعا  برنامج  تطبيق  اإىل خطة  م�شرًيا 

الدرا�شي 2022- للعام  املدار�س  يف 

للعام  اال�شتعدادات  واأبرز   ،2023

تعزيز  �شبيل  يف  اجلديد  الدرا�شي 

ال�شليمة  االأمنية  للبيئة  الربنامج 

للطالب داخل املحيط املدر�شي.

ال�فد  رئي�س  اأعرب  جهته،  من 

عن  وايرك  ديفيد  الربوفي�ش�ر 

العنف  مكافحة  جلنة  لرئي�س  �شكره 

برنامج  على  والقائمني  واالإدمان 

التي  االأولية  بالنتائج  م�شيداً  )معاً(، 

لتنفيذ  االأوىل  املرحلة  من  ظهرت 

التعاي�س  ملناهج  التحليلية  الدرا�شة 

اإن  حيث  التطرف،  ومكافحة  ال�شلمي 

تقريب  يف  �شت�شتخدم  املناهج  تلك 

ال�شع�ب  خمتلف  بني  الفروقات 

واأ�ش�س  مفاهيم  وتعزز  والثقافات 

التي  الدول  يف  ال�شلمي  التعاي�س 

اأن  اإىل  ا  اأي�شً واأ�شار  املنهج،  �شتطبق 

فريًدا  يعترب  ال�شيرباين  االأمن  منهج 

اإيجابية  اإ�شافة  و�شيك�ن  ن�عه،  من 

ملكافحة  الدولية  املنظمة  مناهج  على 

.)DARE( العنف واالإدمان
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ن�ضرته مواقع و�ضحف وقنوات ف�ضائية

اهتمام اإعالمي وا�ضع بحوار قائد الأ�ضطول اخلام�س مع »الأيام«

حمرر ال�ش�ؤون االإقليمية:

الذي  احل�ار  حظي 

»االأيام«  �شحيفة  اأجرته 

الق�ات  قائد  مع  اأم�س 

القيادة  يف  البحرية 

املركزية االأمريكية قائد 

اخلام�س  االأ�شط�ل 

ت�شارلز  بحري  الفريق 

بتفاعل  ك�بر  برادف�رد 

عربي  اإعالمي  واهتمام 

قبل  من  كبري،  واإقليمي 

خمتلف و�شائل االإعالم.

م�قع  ن�شر  وقد 

للقيادة  التابع  اخلام�س  االأ�شط�ل 

يف  �شفحاته  على  االأمريكية  املركزية 

مقتطفات  االجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

يف  »االأيام«  ن�شرته  الذي  احل�ار  من 

عددها اأم�س االحد، وت�شمن الك�شف عن 

اإن�شاء اأحدث اأ�شط�ل طائرات دون طيار 

القادم  العام  �شيف  بحل�ل  العامل  يف 

من�شة   100 ن�شر  عرب  وذلك   ،2023

طائرة دون طيار يف املنطقة لر�شد اي 

ان�شطة مزعزعة ال�شتقرار املنطقة.

التي  االإعالمية  و�شائل  اأبرز  ومن 

وقناة  البحرين  تلفزي�ن  اخلرب  تناقلت 

ال�شرق  وم�قع  احلدث،  وقناة  العربية 

واإرم  الثامن  الي�م  االإخباري و�شحيفة 

امل�شرية،  اجلمه�رية  و�شحيفة  ني�ز، 

وعني  وني�ز مين  حّرة  عدن  و�شحيفة 

و�شبكة  ال�شارع  و�شحيفة  العرب، 

�شدى ال�شاحل وم�قع تهامة االإخباري، 

وم�قع رادي� اجلزائر الدويل وغريها.

العربية  االإعالم  و�شائل  و�شلّـــطت 

احل�ار،  يف  جاء  ما  اأبرز  على  ال�ش�ء 

كما �شهدت و�شائل الت�ا�شل االجتماعي 

والتعليقات ح�ل  التفاعـــل  من  الكثري 

هامة  واأرقام  معل�مات  من  ورد  ما 

ُتك�شف الأّول مرة.

لدى ا�ضتقبالها رئي�س جمعية التمري�س البحرينية.. وزيرة ال�ضحة: 

موا�ضلة تفعيل اجلهود واملبادرات من اأجل تطوير قطاع التمري�س

جليلة  الدكت�رة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

البنية  دعم  اأهمية  ح�شن  ج�اد  ال�شيد  بنت 

االأ�شا�شية للخدمات والرعاية ال�شحية املقدمة 

يف مملكة البحرين وتط�ير ج�دتها وكفاءتها، 

الفتًة اإىل م�ا�شلة امل�شاعي نح� و�شع اخلطط 

بتفعيل  الكفيلة  الطم�حة  واال�شرتاتيجيات 

قطاع  تط�ير  اأجل  من  واملبادرات  اجله�د 

التمري�س ورفد العاملني به باملق�مات الالزمة 

لتاأدية ر�شالتهم النبيلة يف خدمة املجتمع على 

اأكمل وجه.

الدكت�رة  ا�شتقبالها  خالل  ذلك  جاء   

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خميمر  جا�شم  جميلة 

جمعية التمري�س البحرينية وعدد من اأع�شاء 

والتكامل  للتعاون  تعزيًزا  وذلك  اجلمعية، 

والتن�شيق امل�شرتك بني وزارة ال�شحة وجمعية 

ال�شحي  القطاع  البحرينية يف دعم  التمري�س 

مبملكة البحرين.

ال�شحة  وزيرة  اأثنت  اللقاء،  وخالل   

به  تق�م  الذي  واالإيجابي  الفعال  الدور  على 

حتقق  ما  اأن  اإىل  م�شريًة  التمري�س،  جمعية 

الدعم  نتاج  ياأتي  التمري�س  بقطاع  تقدم  من 

والذي  احلي�ي؛  القطاع  هذا  به  يحظى  الذي 

جناح  خالل  ا  خ�ش��شً اأهميته  جت�شدت 

فريو�س  جلائحة  للت�شدي  ال�طنية  اجله�د 

امل�شرفة  واالإجنازات  »ك�فيد-19«  ك�رونا 

التي حتققت من خالل العمل اجلاد واملخل�س 

ال�ق�ف  يف  التمري�شية  والك�ادر  للطاقات 

بروح فريق البحرين ال�احد وبكل عزم وتفاين 

يف اأثناء هذه اجلائحة العاملية.

 واأعربت وزيرة ال�شحة عن عميق �شكرها 

وتقديرها لدور جمعية التمري�س وجه�دها يف 

تط�ير هذا القطاع وتنميته، والتي ت�شعى دائًما 

اإىل حتقيق االأهداف املن�ش�دة، متمنيًة للجمعية 

يف  والنجاح  الت�فيق  كل  كافة  وملنت�شبيها 

خدمة القطاع ال�شحي مبملكة البحرين.

جميلة  الدكت�رة  اأعربت  جانبها،  من 

ل�زيرة  وتقديرها  �شكرها  عميق  عن  خميمر 

ال�زارة  جانب  من  الداعمة  وللجه�د  ال�شحة 

التمري�شية كافة  الك�ادر  يف حتفيز وت�شجيع 

التمري�س  جمعية  اأن  م�ؤكدًة  املجاالت،  ب�شتى 

البحرينية تتطلع اإىل تعزيز املزيد من ال�شراكة 

مهنة  م�شاندة  �شبيل  يف  وامل�شاعي  واخلطط 

التمري�س والقبالة وتط�ير م�شت�ى اخلدمات 

التمري�شية املقدمة بالقطاعني العام واخلا�س 

يف مملكة البحرين.

نائب الرئي�س للعمليات ال�ضيربانية يفتتح 

ور�ضة عمل »التمارين ال�ضيربانية للقطاع ال�ضحي«

افتتح ال�شيخ عبدهلل بن حممد بن عبدال�هاب 

ال�شيربانية  للعمليات  الرئي�س  نائب  خليفة  اآل 

للقطاع  ال�شيربانية  »التمارين  عمل  ور�شة 

لالأمن  ال�طني  املركز  نظمها  التي  ال�شحي«، 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  مع  بالتعاون  ال�شيرباين 

من  الفرتة  يف  »نهرا«  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

عدد  مب�شاركة  اجلاري،  اأغ�شط�س   18 حتى   16

ونظم  وتقنية  اأمن  جمال  يف  املتخ�ش�شني  من 

بالقطاع  ال�شيرباين  االأمن  وجمال  املعل�مات 

ال�شحي احلك�مي واخلا�س باململكة.

اجلاهزية  اختبار  اإىل  ال�ر�شة  هذه  وتهدف 

املخاطر  ومناق�شة  ال�شحي،  للقطاع  ال�شيربانية 

لتحييدها  معها  التعامل  املحتملة، وطرق  االأمنية 

وتقليل �شررها، باالإ�شافة اإىل التعرف على املعايري 

وتطبيقها  اتخاذها  يجب  التي  االأمنية  وال�ش�ابط 

مل�اجهة التهديدات االأمنية والهجمات ال�شيربانية، 

واملعارف  االأدوات  عر�س  ال�ر�شة  خالل  مت  كما 

املطل�بة للتعاطي مع الهجمات ال�شيربانية.

ت�شارلز كوبر

 ال�ضيخ اأحمد بن حممد: اتباع النهج 

الإيجابي يف التعامل مع املالحظات والتو�ضيات

خليفة،  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  قال 

اإن  واالإدارية،  املالية  الرقابة  دي�ان  رئي�س 

وال�شراكة  التعاون  تعزيز  يف  م�شتمر  الدي�ان 

امل�شم�لة  اجلهات  مع  النظر  وجهات  وتبادل 

االأداء وج�دة  برقابته، بهدف حت�شني م�شت�ى 

وفق  للم�اطنني  املقدمة  اخلدمات  وكفاءة 

املعايري العاملية.

يف  اأم�س  �شباح  ا�شتقباله  خالل  واأكد   

مكتبه وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة املهند�س 

وائل بن نا�شر املبارك، على اأهمية اّتباع النهج 

الرقابة  مالحظات  مع  التعامل  يف  االإيجابي 

ومتابعة الت��شيات التي خل�شت لها التقارير 

التي ي�شدرها الدي�ان ب�شكل �شن�ي.

 وهّناأ ال�شيخ اأحمد، املهند�س املبارك بالثقة 

امللكية ال�شامية بتعيينه وزيًرا ل�ش�ؤون البلديات 

م�شيًدا  والنجاح،  الت�فيق  له  متمنياً  والزراعة 

مع  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزارة  بتعاون 

متطلًعا  مهماتها،  تنفيذ  وت�شهيل  الدي�ان  فرق 

اإىل مزيد من التن�شيق لرت�شيخ مبادئ النزاهة 

وال�شفافية واملهنية مبا ي�شهم يف حتقيق اأهداف 

امل�شرية التنم�ية ال�شاملة التي يق�دها ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  ودعم 

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

ال�زراء حفظه اهلل.

 واأو�شح اأن الدي�ان ي�شعى دائًما اإىل رفع 

ال�زارات  مع جميع  وال�شراكة  التعاون  وترية 

ل�شمان  برقابته  امل�شم�لة  احلك�مية  واجلهات 

تنفيذ ت��شياته مبا ي�شب يف امل�شلحة ال�طنية.

البلديات  �ش�ؤون  وزير  اأ�شار  جهته  من   

املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�س  والزراعة 

يتمتع  التي  واحلرفية  املهنية  م�شت�ى  اإىل 

واالإدارية،  املالية  الرقابة  دي�ان  م�ظف�  بها 

التعاون  من  مزيد  اإىل  وزارته  ا�شتعداد  مبدًيا 

والتن�شيق لل��ش�ل اإىل الطم�ح املن�ش�د.

ه�ضام بن عبدالرحمن ي�ضتعر�س اإجنازات »مًعا« 

مع وفد منظمة )DARE( وجامعة �ضمال كارولينا

الداخلية  وزارة  وكيل  ا�شتقبل 

واجل�ازات  اجلن�شية  ل�ش�ؤون 

واالإقامة رئي�س جلنة مكافحة العنف 

واالإدمان ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن 

الدولية  املنظمة  من  وفًدا  خليفة،  اآل 

 )DARE( واالإدمان  العنف  ملكافحة 

وجامعة �شمال كارولينا يف غرين�س 

االأمريكية  املتحدة  بال�اليات  ب�رو 

وايرك  ديفيد  الربوفي�ش�ر  برئا�شة 

و�شمانثا  ميل�ري  جيف  د.  ويرافقه 

كيلي، وذلك بح�ش�ر علي اأحمد اأميني 

هذه  تاأتي  حيث  مًعا،  برنامج  مدير 

درا�شة  ا�شتكمال  �ش�ء  على  الزيارة 

ومكافحة  ال�شلمي  التعاي�س  منهج 

التطرف خالل الف�شل الدرا�شي القادم.

رئي�س  رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

واالإدمان  العنف  مكافحة  جلنة 

املرافقني  واالأع�شاء  ال�فد  برئي�س 

اإجنازات  اأبرز  معهم  وا�شتعر�س  له، 

برنامج معاً خالل ال�شن�ات املا�شية، 

الدرا�شة  يخ�س  فيما  وما مت حتقيقه 

ال�شلمي  التعاي�س  ملناهج  التحليلية 

اإعداده  مت  الذي  التطرف  ومكافحة 

على  القائمني  قبل  من  وتطبيقه 

الربنامج يف مدار�س مملكة البحرين، 

اعتمدت  التي  االأثر  قيا�س  وم�ؤ�شرات 

ال�شابقة  املرحلة  ونتائج  للمناهج، 

التحديات  من  الكثري  فيها  كان  التي 

فرتة  خالل  الربنامج  واجهها  التي 

التنفيذ ب�شبب جائحة ك�رونا.

لالأمن  اجلديد  املنهج  ناق�س  كما 

قبل  من  اإعداده  مت  الذي  ال�شيرباين 

واملعنيني  مًعا  برنامج  يف  املخت�شني 

باملركز ال�طني لالأمن ال�شيرباين، وفق 

بحيث ميكن  علمية حديثة  منهجيات 

ال�اليات  يف  تطبيقه  من  اال�شتفادة 

دول  وباقي  االأمريكية  املتحدة 

 ،DARE االأع�شاء يف املنظمة الدولية

مًعا  برنامج  تطبيق  اإىل خطة  م�شرًيا 

الدرا�شي 2022- للعام  املدار�س  يف 

للعام  اال�شتعدادات  واأبرز   ،2023

تعزيز  �شبيل  يف  اجلديد  الدرا�شي 

ال�شليمة  االأمنية  للبيئة  الربنامج 

للطالب داخل املحيط املدر�شي.

ال�فد  رئي�س  اأعرب  جهته،  من 

عن  وايرك  ديفيد  الربوفي�ش�ر 

العنف  مكافحة  جلنة  لرئي�س  �شكره 

برنامج  على  والقائمني  واالإدمان 

التي  االأولية  بالنتائج  م�شيداً  )معاً(، 

لتنفيذ  االأوىل  املرحلة  من  ظهرت 

التعاي�س  ملناهج  التحليلية  الدرا�شة 

اإن  حيث  التطرف،  ومكافحة  ال�شلمي 

تقريب  يف  �شت�شتخدم  املناهج  تلك 

ال�شع�ب  خمتلف  بني  الفروقات 

واأ�ش�س  مفاهيم  وتعزز  والثقافات 

التي  الدول  يف  ال�شلمي  التعاي�س 

اأن  اإىل  ا  اأي�شً واأ�شار  املنهج،  �شتطبق 

فريًدا  يعترب  ال�شيرباين  االأمن  منهج 

اإيجابية  اإ�شافة  و�شيك�ن  ن�عه،  من 

ملكافحة  الدولية  املنظمة  مناهج  على 

.)DARE( العنف واالإدمان
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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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وفد من الكلية امللكية للجراحني ب�إيرلندا 

يبحث تعميق التع�ون مع ج�معة اخلليج العربي

امللكية  الكلية  من  وفد  بحث 

رئي�سة  تتقدمه  ب�إيرلندا  للجراحني 

ب�إيرلندا  للجراحني  امللكية  الكلية 

الربوفي�سورة لوت� في�ين �ُسبل تعميق 

العربي،  اخلليج  ج�معة  مع  التع�ون 

اإىل ج�نب تعزيز اال�ستف�دة من اخلربات 

الطبية والبحثية والعلمية املتنوعة يف 

اجل�معتني.

ج�معة  رئي�س  ا�ستقب�ل  وخالل 

بن  خ�لد  الدكتور  العربي  اخلليج 

عبدالرحمن العوهلي للوفد الر�سمي من 

الكلية امللكية للجراحني ب�إيرلندا، رّحب 

مب�درات  الإطالق  والتن�سيق  ب�لتع�ون 

بحثية م�سرتكة وم�سروع�ت اأك�دميية 

الطالبي  والتب�دل  ب�لتدريب  تتعلق 

واالبتع�ث، حيث اأكد الدكتور العوهلي 

على اأهمية تعزيز التع�ون والتن�سيق 

البحثية  املج�الت  يف  اجل�مع�ت  بني 

اخلربات  من  واال�ستف�دة  واالأك�دميية 

املختلفة لالرتق�ء مب�ستوى املخرج�ت، 

ورفد �سوق العمل اخلليجي مبخرج�ت 

ع�لية  مبه�رات  وتتمتع  مدربة  طبية 

ب�لقط�ع  االرتق�ء  متطلب�ت  مع  تتالءم 

الطبي يف دول املنطقة.

كلية  عميد  رّحب  ج�نبه،  ومن 

الطب والعلوم الطبية االأ�ست�ذ الدكتور 

عبد احلليم �سيف اهلل بتبّني مب�درات 

لدرا�سة  امل�سرتكة  ال�سريرية  االأبح�ث 

عالج�ت  وابتك�ر  املختلفة  االأمرا�س 

يف  الطب  طلبة  واإ�سراك  له�،  جديدة 

مراحل اإعداده� وتنفيذه�. 

الكلية  رئي�سة  عرّبت  جهته�،  من 

امللكية للجراحني ب�إيرلندا الربوفي�سورة 

لوت� في�ين عن ا�ستعداه� لدعم امل�س�عي 

الرامية اإىل تعميق التع�ون مع ج�معة 

االأبح�ث  �سعيد  على  العربي  اخلليج 

الطالبي  والتب�دل  امل�سرتكة  الطبية 

التخرج،  حديثي  الطلبة  وتدريب 

ودعم اأي مب�درات من �س�أنه� امل�س�همة 

ال�سحية يف  الرع�ية  يف تطوير قط�ع 

مملكة البحرين ودول جمل�س التع�ون 

ك�فة.

عرو�ض خ��سة ومميزة ال تفّوت من »ني�س�ن«

»موتر�سيتي« ت�سلم »ن�مكو« اأ�سطوالً من مركب�ت هينو

املوزع  واأوالده،  املوؤيد  خليل  يو�سف  �سركة  اأطلقت 

موؤخًرا  البحرين،  مملكة  يف  ني�س�ن  ل�سي�رات  احل�سري 

اأ�سهر  من  خم�سة  على  للغ�ية  املميزة  العرو�س  بع�س 

 ،)2023( كيك�س   ،)2023( �سني   - ني�س�ن  طرازات 

اإك�س تريا )2023(، اإك�س تريل )2022(، األتيم� 2022 

)متو�سطة املزاي�(، وب�ترول �سف�ري )�سوبر �سف�ري ثالثي 

االأبع�د 2021(

يف حني اأن كال من األتيم� 2022 واإك�س-تريا 2023 

ب�ترول  بحرينًي�،  دين�ًرا   11395 ب�سعر  االآن  متوفرين 

�سف�ري )�سوبر �سف�ري ثالثي االأبع�د 2021( متوفر االآن 

احلملة  � يف هذه  واأي�سً بحرينًي�،  دين�ًرا  ب�سعر 19595 

بحريني  دين�ر   6،795 مق�بل   2023 �سني  املميزة، 

واإك�س  بحرينًي�  دين�ًرا  مق�بل 7495   )2023( وكيك�س 

تريل 9495 دين�ًرا بحرينًي�.

عالوة على ذلك، عند كل عملية �سراء الأي من طرازات 

ني�س�ن املذكورة اأعاله، ميكن للم�سرتين االآن اال�ستف�دة من 

الت�أمني والت�سجيل وب�قة ال�سي�نة ملدة ع�م واحد وحم�ية 

�سد ال�سداأ وتظليل النوافذ جم�ن�ً اإىل ج�نب االإعف�ء الك�مل 

من �سريبة القيمة امل�س�فة!

وبهذه املن��سبة �سّرح اأن�س عبداهلل، املدير الع�م لني�س�ن 

البحرين ق�ئالً: »مع اال�ستج�بة الكبرية من قبل العمالء على 

متديد العرو�س يف هذا الع�م، تو�سلن� يف ني�س�ن البحرين 

اإىل بع�س ال�سفق�ت اجلديدة كلي�ً واالأكرث جدوى ومالءمة 

للميزانية لعمالئن� الكرام حتى يتمكنوا من جتربة التنقل 

الب�ل«  »راحة  مع  ع�ملي  م�ستوى  على  ني�س�ن  من  الذكي 

املطلقة ونتمنى اأن ي�ستفيد عمالوؤن� اإىل اأق�سى حد من هذه 

� لهم« العرو�س اجلديدة والتي اأطلقن�ه� خ�سي�سً

لذلك اأ�سرعوا ب�لذه�ب الأقرب معر�س ل�سي�رات ني�س�ن 

واغتنم هذه العرو�س املميزة واحل�سرية.

ملزيد من املعلوم�ت، ات�سل 17732732.

يف  احل�سري  الوكيل  موتر�سيتي،  �سركة  اأعلنت 

عن  موؤخًرا  التج�رية،  هينو  ملركب�ت  البحرين  مملكة 

ن��سر عبد  ل�سركة  �س�حن�ت هينو  من  اأ�سطوالً  توفريه� 

حممد )ن�مكو( املتخ�س�سة ب�سن�عة النفط والغ�ز.

هينو  �سه�ريج  من  االأوىل  الدفعة  )ن�مكو(  ت�سلّمت 

خ��س  طلب  وفق  ت�سميمه�  مت  التي   700Series
الت�سغيلية.  ال�سركة  ومتطلب�ت  احتي�ج�ت  مع  لتتوافق 

الع�م  املدير  ق�م  الر�سمي،  الت�سليم  حفل  مرا�سم  خالل 

للمركب�ت التج�رية يف موتر�سيتي، ال�سيد اآرون غ�ني�س 

ل�سركة  التنفيذي  للرئي�س  االأ�سطول  بت�سليم  كوم�ر، 

)ن�مكو(، علي ن��سر. 

اال�ستثم�ر يف مركب�ت  اخت�رت �سركة )ن�مكو(  وقد 

هينو و�سركة موتر�سيتي مل� تتمتع به �سه�ريج التفريغ 

موثوقية  من  موتر�سيتي  ل�سركة  الت�بعة  هينو  من 

ومت�نة يف االأداء، والتي مت ت�سميمه� وفق طلب ال�سركة. 

موثوقية  االأكرث  املركب�ت  من  هينو  مركب�ت  تعترب  كم� 

وا�ستخداًم� يف قط�ع النفط والغ�ز. 

ب�إقب�ل  تويوت�  الت�بعة ملجموعة  هينو  تتمتع عالمة 

ال�س�حن�ت،  من  وا�سعة  جمموعة  خالل  من  كبري  ع�ملي 

النظ�م  هينو  تتبع  ال�سن�عية.  واملحرك�ت  احل�فالت 

حتقيق  على  للحف�ظ  تويوت�  بعالمة  اخل��س  االإنت�جي 

ن�سبة ع�لية من االإنت�جية واجلودة من خالل عملي�ته�، 

ذات  النظ�م لعمالء هينو توفري منتج�ت  اإذ ي�سمن هذا 

جودة ع�لية واأ�سع�ر من�ف�سة يف الوقت نف�سه.

»مدينة التنني« ُتطلق

منطقة االألع�ب الرتفيهية

اأكرب مركز ت�سوق للبيع  البحرين،  التنني  اأعلنت مدينة 

ب�جلملة والتجزئة يف مملكة البحرين، عن موا�سلة م�س�عيه� 

لرت�سيخ مك�نته� ك�لوجهة الع�ئلية االأوىل للت�سوق والرتفيه 

يف مملكة البحرين، وذلك من خالل اإطالقه� حلمالت ترويجية 

فريدة من نوعه� على مدار الع�م لت�سمن للمت�سوقني والزوار 

وقًت� ممتًع� مع اأحب�ئهم.

ي�أتي ذلك حيث اأعلنت مدينة التنني البحرين موؤخًرا عن 

اإطالق منطقة االألع�ب الرتفيهية اخل��سة به� »األع�ب التنني«، 

والتي �ست�ستمر من ت�ريخ 18 اأغ�سط�س 2022 حتى ت�ريخ 

اال�ستمت�ع  املت�سوقني فر�سة  �سبتمرب 2022، مم� مينح   3

تن�س  ت�سمل  خمت�رة  األع�ب  ومم�ر�سة  ب�ملرح  مليء  بوقت 

الط�ولة وكرة القدم الط�ولة واألع�ب الفيديو واأكرث من ذلك 

بكثري يف اأجواء مليئة ب�الإث�رة واملتعة.

رقم 8  البوابة  من  ب�لقرب  التنني«  »األع�ب  منطقة  تقع 

ف�تورة  تقدمي  هو  العمالء  يحت�جه  م�  كل  اإليه�  وللدخول 

اخل��س  املكتب  اإىل  اأكرث  اأو  بحرينية  دن�نري   10 بقيمة 

املب�درة مت��سًي� مع  وت�أتي هذه  املنطقة.  ب�لقرب من  الواقع 

حملة »�سحب التنني« اجل�رية ح�لًي�، والتي ت�ستمر حتى 26 

نوفمرب 2022 ومتنح جميع املت�سّوقني فر�سة الدخول يف 

ال�سهري على �سي�رة جديدة مق�بل كل 10 دن�نري  ال�سحب 

البحرين، لت�سمن  التنني  اإنف�قه� داخل مدينة  بحرينية يتم 

من خالل هذه احلملة للمت�سوقني والزوار من جميع الفئ�ت 

العمرية اال�ستمت�ع بتجربة ت�سوق جمزية ال تن�سى.

توّجه اإىل مدينة التنني البحرين اليوم لالختي�ر من بني 

والتي  اجلودة،  ع�لية  املتنوعة  املنتج�ت  من  طويلة  ق�ئمة 

ت�سمل املالب�س اجل�هزة واالأحذية واحلق�ئب واالإك�س�سوارات 

واملعدات  االأطف�ل  واأزي�ء  واالأث�ث  االأطف�ل  ولعب  واملكي�ج 

واالإلكرتوني�ت  ال�سحية  واالأجهزة  البن�ء  ومواد  واالأجهزة 

وغري ذلك الكثري. ت�سوق اأكرث لزي�دة فر�سك يف ربح �سي�رة 

تويوت� ي�ر�س اأو تويوت� رايز جديدة، اإذ تبقت 4 �سي�رات وقد 

تكون اأنت اأحد املت�سوقني املحظوظني للفوز به�.

ط�لب يف ج�معة البحرين ُي�سّمم متحًف� تذك�رًي� عن فرتة كورون�

�سّمم ط�لب يف كلية الهند�سة بج�معة البحرين 

والتعريف  كورون�،  �سح�ي�  ذكرى  لتخليد  متحًف� 

موظًف�  معه�،  التع�مل  وطرق  االأوبئة،  بت�ريخ 

امل�س�عر  املتحف  زوار  ليعي�س  الت�سميم،  تقني�ت 

خمتلف  يف  كورون�  ج�ئحة  خالل  �س�دت  التي 

مراحله�.

على  اله�جري،  خ�لد  �سلم�ن  الط�لب  وح�سل 

برن�مج  تخرج  م�س�ريع  فئة  يف  االأول  املركز 

الدين  �سالح  موؤ�س�سة  بج�ئزة  ليتوج  العم�رة، 

التي ت�سلمه� يف احتف�لية  الهند�سية،  لال�ست�س�رات 

الذي  الهند�سة،  كلية  تخرج  م�سروع�ت  معر�س 

الدكتورة  اجل�معة  رئي�سة  برع�ية  موؤخًرا  اأقيم 

جواهر بنت �س�هني امل�سحكي.

جتربة  البحرين  ع��ست  »لقد  اله�جري:  وق�ل 

عن  قراأت  وعندم�  �سنة،   100 نحو  قبل  الط�عون 

هذه التجربة التي مل حتَظ بتوثيق دقيق، وجدته� 

ف�رت�أيت  كورون�،  ع�سن�ه خالل ج�ئحة  م�  حت�كي 

اأية  تفهم  على  الن��س  ي�س�عد  متحف  ت�سميم 

ب�لطرق  ومواجهته�  امل�ستقبل،  يف  وب�ئية  ح�الت 

ال�سحيحة«.

»زين البحرين« راعًي� ر�سمًيـ�

ملبـ�درة »مدينة ال�سبـ�ب 2030«

اأن  على  موؤخًرا  االتف�ق  مت 

التداول:  )رمز  البحرين  زين  تكون، 

يف  املبتكرة  ال�سركة   ،)ZAINBH
الراعي  اململكة،  االت�س�الت يف  جم�ل 

الر�سمي لتوفري الواي ف�ي يف مدينة 

يف  تق�م  والتي   ،2030 ال�سب�ب 

للمع�ر�س  الدويل  البحرين  مركز 

 2022 يوليو   24 من  واملوؤمترات 

وحتى 25 اأغ�سط�س 2022.

توفر زين البحرين خدمة الواي 

يف  والزوار  امل�س�ركني  جلميع  ف�ي 

فرتة  طوال   2030 ال�سب�ب  مدينة 

ق�م  ذلك،  اإىل  ب�الإ�س�فة  الربن�مج. 

جل�سة  بعقد  البحرين  زين  موظفو 

لتمكني  »زين  برن�مج  عن  تعريفية 

هذا  يقدمه  مب�  وتوعيتهم  ال�سب�ب« 

الربن�مج.

غ�زي  ق�ل  املن��سبة،  وبهذه 

االإعالمية  العالق�ت  مدير  ر�سي، 

البحرين:  زين  يف  وامل�ستثمرين 

مدينة  برع�ية  البحرين  زين  »تفخر 

تزويد  خالل  من   2030 ال�سب�ب 

ال�سريعة  ف�ي  الواي  بخدمة  املدينة 

ب�ملدينة.  وامل�س�ركني  الزوار  جلميع 

خالل  من  ال�سب�ب  بدعم  التزمن�  لقد 

برن�مج زين لتمكني ال�سب�ب، والذي 

وت�سجيعهم  ثقتهم  بن�ء  اإىل  يهدف 

على تويل اأدوار قي�دية يف املجتمع«. 

بتعزيز  البحرين  زين  تقوم 

ب�لدعم  وتزويدهم  ال�سب�ب  مه�رات 

الربامج  خمتلف  خالل  من  الالزم 

تقوية  على  ت�س�عد  التي  وال�سراك�ت 

مه�رات االبتك�ر واالإبداع نحو التقدم 

وحتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 

زين  ا�سرتاتيجية  يعك�س  والذي 

البحرين لال�ستدامة. 

هي   2030 ال�سب�ب  مدينة 

وزارة  قبل  من  تنظيمه�  مت  مب�درة 

لتعزيز  والري��سة  ال�سب�ب  �سوؤون 

خالل  البحرين  يف  ال�سب�ب  مواهب 

تعليمية  كتجربة  ال�سيفية  العطلة 

قيمة.
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وفد من الكلية امللكية للجراحني ب�إيرلندا 

يبحث تعميق التع�ون مع ج�معة اخلليج العربي

امللكية  الكلية  من  وفد  بحث 

رئي�سة  تتقدمه  ب�إيرلندا  للجراحني 

ب�إيرلندا  للجراحني  امللكية  الكلية 

الربوفي�سورة لوت� في�ين �ُسبل تعميق 

العربي،  اخلليج  ج�معة  مع  التع�ون 

اإىل ج�نب تعزيز اال�ستف�دة من اخلربات 

الطبية والبحثية والعلمية املتنوعة يف 

اجل�معتني.

ج�معة  رئي�س  ا�ستقب�ل  وخالل 

بن  خ�لد  الدكتور  العربي  اخلليج 

عبدالرحمن العوهلي للوفد الر�سمي من 

الكلية امللكية للجراحني ب�إيرلندا، رّحب 

مب�درات  الإطالق  والتن�سيق  ب�لتع�ون 

بحثية م�سرتكة وم�سروع�ت اأك�دميية 

الطالبي  والتب�دل  ب�لتدريب  تتعلق 

واالبتع�ث، حيث اأكد الدكتور العوهلي 

على اأهمية تعزيز التع�ون والتن�سيق 

البحثية  املج�الت  يف  اجل�مع�ت  بني 

اخلربات  من  واال�ستف�دة  واالأك�دميية 

املختلفة لالرتق�ء مب�ستوى املخرج�ت، 

ورفد �سوق العمل اخلليجي مبخرج�ت 

ع�لية  مبه�رات  وتتمتع  مدربة  طبية 

ب�لقط�ع  االرتق�ء  متطلب�ت  مع  تتالءم 

الطبي يف دول املنطقة.

كلية  عميد  رّحب  ج�نبه،  ومن 

الطب والعلوم الطبية االأ�ست�ذ الدكتور 

عبد احلليم �سيف اهلل بتبّني مب�درات 

لدرا�سة  امل�سرتكة  ال�سريرية  االأبح�ث 

عالج�ت  وابتك�ر  املختلفة  االأمرا�س 

يف  الطب  طلبة  واإ�سراك  له�،  جديدة 

مراحل اإعداده� وتنفيذه�. 

الكلية  رئي�سة  عرّبت  جهته�،  من 

امللكية للجراحني ب�إيرلندا الربوفي�سورة 

لوت� في�ين عن ا�ستعداه� لدعم امل�س�عي 

الرامية اإىل تعميق التع�ون مع ج�معة 

االأبح�ث  �سعيد  على  العربي  اخلليج 

الطالبي  والتب�دل  امل�سرتكة  الطبية 

التخرج،  حديثي  الطلبة  وتدريب 

ودعم اأي مب�درات من �س�أنه� امل�س�همة 

ال�سحية يف  الرع�ية  يف تطوير قط�ع 

مملكة البحرين ودول جمل�س التع�ون 

ك�فة.

عرو�ض خ��سة ومميزة ال تفّوت من »ني�س�ن«

»موتر�سيتي« ت�سلم »ن�مكو« اأ�سطوالً من مركب�ت هينو

املوزع  واأوالده،  املوؤيد  خليل  يو�سف  �سركة  اأطلقت 

موؤخًرا  البحرين،  مملكة  يف  ني�س�ن  ل�سي�رات  احل�سري 

اأ�سهر  من  خم�سة  على  للغ�ية  املميزة  العرو�س  بع�س 

 ،)2023( كيك�س   ،)2023( �سني   - ني�س�ن  طرازات 

اإك�س تريا )2023(، اإك�س تريل )2022(، األتيم� 2022 

)متو�سطة املزاي�(، وب�ترول �سف�ري )�سوبر �سف�ري ثالثي 

االأبع�د 2021(

يف حني اأن كال من األتيم� 2022 واإك�س-تريا 2023 

ب�ترول  بحرينًي�،  دين�ًرا   11395 ب�سعر  االآن  متوفرين 

�سف�ري )�سوبر �سف�ري ثالثي االأبع�د 2021( متوفر االآن 

احلملة  � يف هذه  واأي�سً بحرينًي�،  دين�ًرا  ب�سعر 19595 

بحريني  دين�ر   6،795 مق�بل   2023 �سني  املميزة، 

واإك�س  بحرينًي�  دين�ًرا  مق�بل 7495   )2023( وكيك�س 

تريل 9495 دين�ًرا بحرينًي�.

عالوة على ذلك، عند كل عملية �سراء الأي من طرازات 

ني�س�ن املذكورة اأعاله، ميكن للم�سرتين االآن اال�ستف�دة من 

الت�أمني والت�سجيل وب�قة ال�سي�نة ملدة ع�م واحد وحم�ية 

�سد ال�سداأ وتظليل النوافذ جم�ن�ً اإىل ج�نب االإعف�ء الك�مل 

من �سريبة القيمة امل�س�فة!

وبهذه املن��سبة �سّرح اأن�س عبداهلل، املدير الع�م لني�س�ن 

البحرين ق�ئالً: »مع اال�ستج�بة الكبرية من قبل العمالء على 

متديد العرو�س يف هذا الع�م، تو�سلن� يف ني�س�ن البحرين 

اإىل بع�س ال�سفق�ت اجلديدة كلي�ً واالأكرث جدوى ومالءمة 

للميزانية لعمالئن� الكرام حتى يتمكنوا من جتربة التنقل 

الب�ل«  »راحة  مع  ع�ملي  م�ستوى  على  ني�س�ن  من  الذكي 

املطلقة ونتمنى اأن ي�ستفيد عمالوؤن� اإىل اأق�سى حد من هذه 

� لهم« العرو�س اجلديدة والتي اأطلقن�ه� خ�سي�سً

لذلك اأ�سرعوا ب�لذه�ب الأقرب معر�س ل�سي�رات ني�س�ن 

واغتنم هذه العرو�س املميزة واحل�سرية.

ملزيد من املعلوم�ت، ات�سل 17732732.

يف  احل�سري  الوكيل  موتر�سيتي،  �سركة  اأعلنت 

عن  موؤخًرا  التج�رية،  هينو  ملركب�ت  البحرين  مملكة 

ن��سر عبد  ل�سركة  �س�حن�ت هينو  من  اأ�سطوالً  توفريه� 

حممد )ن�مكو( املتخ�س�سة ب�سن�عة النفط والغ�ز.

هينو  �سه�ريج  من  االأوىل  الدفعة  )ن�مكو(  ت�سلّمت 

خ��س  طلب  وفق  ت�سميمه�  مت  التي   700Series
الت�سغيلية.  ال�سركة  ومتطلب�ت  احتي�ج�ت  مع  لتتوافق 

الع�م  املدير  ق�م  الر�سمي،  الت�سليم  حفل  مرا�سم  خالل 

للمركب�ت التج�رية يف موتر�سيتي، ال�سيد اآرون غ�ني�س 

ل�سركة  التنفيذي  للرئي�س  االأ�سطول  بت�سليم  كوم�ر، 

)ن�مكو(، علي ن��سر. 

اال�ستثم�ر يف مركب�ت  اخت�رت �سركة )ن�مكو(  وقد 

هينو و�سركة موتر�سيتي مل� تتمتع به �سه�ريج التفريغ 

موثوقية  من  موتر�سيتي  ل�سركة  الت�بعة  هينو  من 

ومت�نة يف االأداء، والتي مت ت�سميمه� وفق طلب ال�سركة. 

موثوقية  االأكرث  املركب�ت  من  هينو  مركب�ت  تعترب  كم� 

وا�ستخداًم� يف قط�ع النفط والغ�ز. 

ب�إقب�ل  تويوت�  الت�بعة ملجموعة  هينو  تتمتع عالمة 

ال�س�حن�ت،  من  وا�سعة  جمموعة  خالل  من  كبري  ع�ملي 

النظ�م  هينو  تتبع  ال�سن�عية.  واملحرك�ت  احل�فالت 

حتقيق  على  للحف�ظ  تويوت�  بعالمة  اخل��س  االإنت�جي 

ن�سبة ع�لية من االإنت�جية واجلودة من خالل عملي�ته�، 

ذات  النظ�م لعمالء هينو توفري منتج�ت  اإذ ي�سمن هذا 

جودة ع�لية واأ�سع�ر من�ف�سة يف الوقت نف�سه.

»مدينة التنني« ُتطلق

منطقة االألع�ب الرتفيهية

اأكرب مركز ت�سوق للبيع  البحرين،  التنني  اأعلنت مدينة 

ب�جلملة والتجزئة يف مملكة البحرين، عن موا�سلة م�س�عيه� 

لرت�سيخ مك�نته� ك�لوجهة الع�ئلية االأوىل للت�سوق والرتفيه 

يف مملكة البحرين، وذلك من خالل اإطالقه� حلمالت ترويجية 

فريدة من نوعه� على مدار الع�م لت�سمن للمت�سوقني والزوار 

وقًت� ممتًع� مع اأحب�ئهم.

ي�أتي ذلك حيث اأعلنت مدينة التنني البحرين موؤخًرا عن 

اإطالق منطقة االألع�ب الرتفيهية اخل��سة به� »األع�ب التنني«، 

والتي �ست�ستمر من ت�ريخ 18 اأغ�سط�س 2022 حتى ت�ريخ 

اال�ستمت�ع  املت�سوقني فر�سة  �سبتمرب 2022، مم� مينح   3

تن�س  ت�سمل  خمت�رة  األع�ب  ومم�ر�سة  ب�ملرح  مليء  بوقت 

الط�ولة وكرة القدم الط�ولة واألع�ب الفيديو واأكرث من ذلك 

بكثري يف اأجواء مليئة ب�الإث�رة واملتعة.

رقم 8  البوابة  من  ب�لقرب  التنني«  »األع�ب  منطقة  تقع 

ف�تورة  تقدمي  هو  العمالء  يحت�جه  م�  كل  اإليه�  وللدخول 

اخل��س  املكتب  اإىل  اأكرث  اأو  بحرينية  دن�نري   10 بقيمة 

املب�درة مت��سًي� مع  وت�أتي هذه  املنطقة.  ب�لقرب من  الواقع 

حملة »�سحب التنني« اجل�رية ح�لًي�، والتي ت�ستمر حتى 26 

نوفمرب 2022 ومتنح جميع املت�سّوقني فر�سة الدخول يف 

ال�سهري على �سي�رة جديدة مق�بل كل 10 دن�نري  ال�سحب 

البحرين، لت�سمن  التنني  اإنف�قه� داخل مدينة  بحرينية يتم 

من خالل هذه احلملة للمت�سوقني والزوار من جميع الفئ�ت 

العمرية اال�ستمت�ع بتجربة ت�سوق جمزية ال تن�سى.

توّجه اإىل مدينة التنني البحرين اليوم لالختي�ر من بني 

والتي  اجلودة،  ع�لية  املتنوعة  املنتج�ت  من  طويلة  ق�ئمة 

ت�سمل املالب�س اجل�هزة واالأحذية واحلق�ئب واالإك�س�سوارات 

واملعدات  االأطف�ل  واأزي�ء  واالأث�ث  االأطف�ل  ولعب  واملكي�ج 

واالإلكرتوني�ت  ال�سحية  واالأجهزة  البن�ء  ومواد  واالأجهزة 

وغري ذلك الكثري. ت�سوق اأكرث لزي�دة فر�سك يف ربح �سي�رة 

تويوت� ي�ر�س اأو تويوت� رايز جديدة، اإذ تبقت 4 �سي�رات وقد 

تكون اأنت اأحد املت�سوقني املحظوظني للفوز به�.

ط�لب يف ج�معة البحرين ُي�سّمم متحًف� تذك�رًي� عن فرتة كورون�

�سّمم ط�لب يف كلية الهند�سة بج�معة البحرين 

والتعريف  كورون�،  �سح�ي�  ذكرى  لتخليد  متحًف� 

موظًف�  معه�،  التع�مل  وطرق  االأوبئة،  بت�ريخ 

امل�س�عر  املتحف  زوار  ليعي�س  الت�سميم،  تقني�ت 

خمتلف  يف  كورون�  ج�ئحة  خالل  �س�دت  التي 

مراحله�.

على  اله�جري،  خ�لد  �سلم�ن  الط�لب  وح�سل 

برن�مج  تخرج  م�س�ريع  فئة  يف  االأول  املركز 

الدين  �سالح  موؤ�س�سة  بج�ئزة  ليتوج  العم�رة، 

التي ت�سلمه� يف احتف�لية  الهند�سية،  لال�ست�س�رات 

الذي  الهند�سة،  كلية  تخرج  م�سروع�ت  معر�س 

الدكتورة  اجل�معة  رئي�سة  برع�ية  موؤخًرا  اأقيم 

جواهر بنت �س�هني امل�سحكي.

جتربة  البحرين  ع��ست  »لقد  اله�جري:  وق�ل 

عن  قراأت  وعندم�  �سنة،   100 نحو  قبل  الط�عون 

هذه التجربة التي مل حتَظ بتوثيق دقيق، وجدته� 

ف�رت�أيت  كورون�،  ع�سن�ه خالل ج�ئحة  م�  حت�كي 

اأية  تفهم  على  الن��س  ي�س�عد  متحف  ت�سميم 

ب�لطرق  ومواجهته�  امل�ستقبل،  يف  وب�ئية  ح�الت 

ال�سحيحة«.

»زين البحرين« راعًي� ر�سمًيـ�

ملبـ�درة »مدينة ال�سبـ�ب 2030«

اأن  على  موؤخًرا  االتف�ق  مت 

التداول:  )رمز  البحرين  زين  تكون، 

يف  املبتكرة  ال�سركة   ،)ZAINBH
الراعي  اململكة،  االت�س�الت يف  جم�ل 

الر�سمي لتوفري الواي ف�ي يف مدينة 

يف  تق�م  والتي   ،2030 ال�سب�ب 

للمع�ر�س  الدويل  البحرين  مركز 

 2022 يوليو   24 من  واملوؤمترات 

وحتى 25 اأغ�سط�س 2022.

توفر زين البحرين خدمة الواي 

يف  والزوار  امل�س�ركني  جلميع  ف�ي 

فرتة  طوال   2030 ال�سب�ب  مدينة 

ق�م  ذلك،  اإىل  ب�الإ�س�فة  الربن�مج. 

جل�سة  بعقد  البحرين  زين  موظفو 

لتمكني  »زين  برن�مج  عن  تعريفية 

هذا  يقدمه  مب�  وتوعيتهم  ال�سب�ب« 

الربن�مج.

غ�زي  ق�ل  املن��سبة،  وبهذه 

االإعالمية  العالق�ت  مدير  ر�سي، 

البحرين:  زين  يف  وامل�ستثمرين 

مدينة  برع�ية  البحرين  زين  »تفخر 

تزويد  خالل  من   2030 ال�سب�ب 

ال�سريعة  ف�ي  الواي  بخدمة  املدينة 

ب�ملدينة.  وامل�س�ركني  الزوار  جلميع 

خالل  من  ال�سب�ب  بدعم  التزمن�  لقد 

برن�مج زين لتمكني ال�سب�ب، والذي 

وت�سجيعهم  ثقتهم  بن�ء  اإىل  يهدف 

على تويل اأدوار قي�دية يف املجتمع«. 

بتعزيز  البحرين  زين  تقوم 

ب�لدعم  وتزويدهم  ال�سب�ب  مه�رات 

الربامج  خمتلف  خالل  من  الالزم 

تقوية  على  ت�س�عد  التي  وال�سراك�ت 

مه�رات االبتك�ر واالإبداع نحو التقدم 

وحتقيق اأهداف روؤية اململكة 2030 

زين  ا�سرتاتيجية  يعك�س  والذي 

البحرين لال�ستدامة. 

هي   2030 ال�سب�ب  مدينة 

وزارة  قبل  من  تنظيمه�  مت  مب�درة 

لتعزيز  والري��سة  ال�سب�ب  �سوؤون 

خالل  البحرين  يف  ال�سب�ب  مواهب 

تعليمية  كتجربة  ال�سيفية  العطلة 

قيمة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011
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Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 خالد بن أحمد: إسهامات متميزة 
للمرأة البحرينية بمختلف المحافل الدولية

رف��ع الش��يخ خال��د بن أحم��د بن 
محم��د آل خليفة مستش��ار جاللة 
الدبلوماس��ية  للش��ؤون  المل��ك 
والتبريكات  التهاني  آيات  أس��مى 
إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظ��م وصاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان بن حمد 
رئي��س  العه��د  ول��ي  خليف��ة  آل 
مجل��س ال��وزراء وصاحبة الس��مو 
بن��ت  س��بيكة  األمي��رة  الملك��ي 
إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة عاهل 
الب��الد المعظم رئيس��ة المجلس 
االعلى للم��رأة بمناس��بة الذكرى 
لتأس��يس  والعش��رين  الحادي��ة 

المجلس األعلى للمرأة.
 وأك��د الش��يخ خال��د ب��ن أحم��د 
ب��ن محم��د آل خليف��ة أن المرأة 

البحريني��ة وبفضل م��ا تحظى به 
م��ن دعم كبي��ر من قب��ل صاحبة 
الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهيم آل خليف��ة، تمكنت 

من تب��وؤ كافة المناصب المحلية 
والدولية بج��دارة وعززت تواجدها 
اإليجاب��ي  وحضوره��ا  الفاع��ل 
بإسهاماتها المتميزة في مختلف 
نموذج  وإرس��اء  الدولية،  المحافل 
يحت��ذى ب��ه ف��ي تمكي��ن وتقدم 

المرأة.
  وأضاف أن المجلس األعلى للمرأة 
في ظل الرئاسة الحكيمة لصاحبة 
السمو الملكي رئيسة المجلس وما 
تنجزه س��موها من رؤى ومبادرات 
طموح��ة تمك��ن م��ن النه��وض 
المج��االت  كاف��ة  ف��ي  بالم��رأة 
وعل��ى مختلف األصع��دة الوطنية 
واإلقليمية والدولية وتعزيز دورها 
البناء في مسيرة النهضة والتقدم 
وتحقي��ق اإلنج��ازات المتميزة في 

شتى ميادين التنمية.

 الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

 عبداهلل بن حمد: جهود »األعلى للمرأة« 
أسهمت بتقدم البحرينية في مختلف المجاالت

رفع س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة 
المل��ك المعظ��م رئي��س المجلس 
األعلى للبيئة أس��مى آيات التهاني 
والتبري��كات إل��ى المقام الس��امي 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
الس��مو  صاح��ب  وإل��ى  المعظ��م، 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل 
خليف��ة قرينة ملك الب��الد المعظم 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة 
بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة. 
وبهذه المناس��بة، أكد سمو الشيخ 

عب��داهلل ب��ن حم��د آل خليف��ة أن 
للم��رأة  األعل��ى  المجل��س  جه��ود 
البارزة برئاس��ة قرينة جاللة الملك 

المعظم، أسهمت في تقدم المرأة 
المجاالت  ف��ي مختل��ف  البحريني��ة 
وعل��ى جميع المس��تويات، مما عزّز 
من دوره��ا في المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب 
المعظ��م،  الب��الد  مل��ك  الجالل��ة 
وترس��يخ مكان��ة مملك��ة البحرين 
حتى أصبحت نموذًجا وطنًيا متطوًرا 
في الش��راكة الوطني��ة ويبعث على 

الفخر واالعتزاز. 
وق��ال إن الم��رأة البحريني��ة تثبت 
دائًم��ا جدارته��ا، وأن م��ا حققت��ه 
م��ن إنجازات ونجاح��ات متميزة في 
العدي��د م��ن المواقع يؤك��د مدى 
كفاءتها وقدرتها في تعزيز عملية 
التنمية التي تشهدها المملكة في 

شتى المجاالت.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي 
تهنئة من نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية

تلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقي��ة تهنئ��ة م��ن 
معالي الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة 
نائب رئيس مجل��س الوزراء ووزي��ر البنية 
التحتي��ة، رف��ع فيه��ا إلى المقام الس��امي 
لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك المعظم 
أس��مى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
الذك��رى الحادي��ة والعش��رين لتأس��يس 
المجلس األعلى للمرأة، مشيدًا معاليه بما 
يوليه جاللته للم��رأة البحرينية من حرص 
واهتم��ام ف��ي مواق��ع العم��ل المختلفة، 
حتى أصبحت ش��ريكًا أساس��يًا وفاعاًل لكل 
ما شهدته مملكة البحرين بقيادة جاللته 
رع��اه اهلل م��ن مظاه��ر النهض��ة والتطور 

العمراني في شتى المجاالت.
وأع��رب نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
البنية التحتية في برقيت��ه عن بالغ الفخر 
واالعتزاز للدور ال��ذي يضطلع به المجلس 
األعل��ى للم��رأة برئاس��ة صاحبة الس��مو 

 الملك��ي األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م 
آل خليف��ة قرين��ة جالل��ة المل��ك المعظم 

رئيس��ة المجل��س األعلى للم��رأة حفظها 
اهلل، والتي لم ت��أُل جهدًا في دعم الخطط 

والبرامج الرامية إلى اإلعالء من شأن المرأة 
البحريني��ة، إيمانًا من س��موها بإمكانات 
وق��درة المواطن��ة البحرينية الت��ي واكبت 
متطلبات التنمية بدءًا من مراحل التمكين 
وصواًل إلى مراحل النهوض بدورها وتحقيق 

التوازن على المستوى الوطني.
كم��ا تلقى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، برقية 
تهنئة من معالي الش��يخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
البني��ة التحتي��ة، وذلك بمناس��بة الذكرى 
الحادي��ة والعش��رين لتأس��يس المجلس 

األعلى للمرأة.
 وأك��د معالي نائب رئي��س مجلس الوزراء 
ووزي��ر البنية التحتية في البرقية أن المرأة 
البحريني��ة ف��ي ظل العه��د الزاهر لحضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، وبدعم من صاحب الس��مو الملكي 

ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 
اهلل، وفي إطار الجهود التي تبذلها صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرين��ة جالل��ة المل��ك المعظم 
رئيس��ة المجل��س األعلى للم��رأة حفظها 
اهلل، تتب��وأ أعل��ى المرات��ب بفضل خطط 
التمكين والت��ي أثبتت نجاحه��ا وقدرتها 
عل��ى النهوض بالم��رأة وتحقي��ق التوازن 
المنش��ود في مختل��ف مس��تويات العمل 

الوطني.
 وثم��ن معالي��ه ح��رص صاح��ب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل عل��ى تضمين كاف��ة الخطط 
والبرامج والسياس��ات الحكومية ما يحفظ 
للم��رأة كرامتها ويصون حقه��ا كمواطنة 
فاعلة في المجتمع وقادرة على المساهمة 
بإيجابية في كافة مسارات عملية التنمية 
الت��ي تش��هدها مملك��ة البحرين، س��ائاًل 
المول��ى جل��ت قدرت��ه أن يحف��ظ س��موه 

ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

 محمد بن عبداهلل: دور تاريخي بارز 
للمرأة البحرينية خالل جائحة كورونا

رف��ع رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل بن خال��د آل خليفة أس��مى 
آيات التهاني والتبريكات إلى المقام 
الس��امي لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم، وإل��ى صاحب 
 السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وإلى صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرين��ة مل��ك البالد المعظم رئيس��ة 
المجل��س األعل��ى للمرأة، بمناس��بة 
الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة.
وأك��د أن س��مو األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قدم��ت أنموذجًا 
رائعًا في اضطالعه��ا بالدور القيادي 
اله��ام والدع��م الكبير ال��ذي تقدمه 
ف��ي  لتمكينه��ا  البحريني��ة  للم��رأة 
مختلف المجاالت والقطاعات ما جعل 
الم��رأة البحريني��ة ش��ريكًا هامًا في 
مس��يرة التنمية والنهضة الش��املة 
عاه��ل  بقي��ادة  البحري��ن  لمملك��ة 
الب��الد المعظم، والدع��م والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 ون��وه الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل 
آل خليف��ة ب��دور األميرة س��بيكة في 
لتتب��وأ  البحريني��ة  الم��رأة  تمكي��ن 
ال��دور الذي تس��تحقه وتس��عى إليه 
عل��ى مختل��ف األصع��دة االجتماعية 
والمهني��ة،  والسياس��ية  والثقافي��ة 
ولقد ش��اهد الجميع ال��دور التاريخي 
البارز للم��رأة البحرينية خالل جائحة 
كورونا وإسهاماتها وتضحياتها من 
أج��ل صحة الجميع في مراكز الفحص 
والرعاي��ة والع��الج وتبن��ي حم��الت 
التطعي��م والتوعي��ة وكذل��ك دورها 

الري��ادي والمؤث��ر في جميع أقس��ام 
القطاع الصحي مما أكس��بها التقدير 
ولمس��نا  العالمي،  المس��توى  عل��ى 
ذلك من خالل إش��ادة كبار مسؤولي 
المنظمات العالمية بدور وإسهامات 
الم��رأة البحريني��ة ف��ي حماية صحة 

وسالمة كافة أفراد المجتمع.
وفي هذا الصدد، نوه رئيس المجلس 
األعل��ى للصح��ة؛ بال��دور المح��وري 
للم��رأة البحرينية في الفريق الوطني 
وكذلك ف��ي الصف��وف األمامية وفي 
المه��ن الطبي��ة عموًما من��ذ بداية 
الجائحة كان محل فخر واعتزاز جميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى هذه 
األرض الطيبة، حيث س��ّطرت المرأة 
التضحي��ة  معان��ي  كل  البحريني��ة 
واإلخالص والتفاني م��ن أجل خدمة 

البحرين وضمان سالمة الجميع.
وأكد أّن الم��رأة البحريني��ة منخرطة 
في كافة جوان��ب التنمية في مملكة 
البحرين، وس��جلت حض��ورًا الفتًا في 
إنجازاته��ا وريادتها محلي��ًا وإقليميًا 
ودوليًا، من خ��الل دخول كافة مواقع 
المجل��س  واس��تطاع  المس��ؤولية، 
األعل��ى للم��رأة وعلى م��دى عقدين 
م��ن الزمن م��ن تحقي��ق العديد من 

اإلنجازات النوعية.

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

سلمان بن عبداهلل: »األعلى للمرأة« أسهم 
ء البحرينية للمناصب القيادية الهامة بتبوُّ

المس��احة  جه��از  رئي��س  رف��ع 
والتسجيل العقاري رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري 
الش��يخ س��لمان بن عب��داهلل بن 
آي��ات  أس��مى  آل خليف��ة  حم��د 
التهان��ي والتبريكات إلى المقام 
الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وإل��ى صاحب��ة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرينة 
الب��الد المعظم رئيس��ة  عاه��ل 
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
والعش��رين  الحادي��ة  الذك��رى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
وأك��د أهمية ال��دور ال��ذي لعبه 
المجل��س األعل��ى للم��رأة من��ذ 
الم��رأة  تق��دم  ف��ي  إنش��ائه 
وإدماجه��ا على جمي��ع األصعدة 
م��ن خالل م��ا طرحه م��ن برامج 

ومش��اريع ع��ززت م��ن دورها في 
برام��ج التنمي��ة الوطني��ة، وأتى 
هذا ال��دور الهام للم��رأة بفضل 
إيم��ان صاح��ب الجالل��ة عاه��ل 
الب��الد المعظم بأهمي��ة المرأة 
كش��ريك أساس��ي ف��ي تحقي��ق 
التنمية الشاملة في البالد، وبلوغ 
واالس��تدامة  التنافس��ية  مراتب 
في الخطط والبرامج والمش��اريع 

الحكومية وم��ن خالل ما طرحته 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
رئي��س  العه��د  ول��ي  الملك��ي 
مجلس ال��وزراء، ورؤي��ة البحرين 
االقتصادي��ة 2030 والت��ي كان 
للم��رأة دور مرحل��ي أكب��ر وأداء 

قيادي مميز.
واش��اد بإسهامات صاحبة السمو 
 األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهي��م 
آل خليف��ة قرين��ة عاه��ل الب��الد 
المعظم رئيس��ة المجلس األعلى 
أكب��ر  له��ا  كان  والت��ي  للم��رأة 
األثر ف��ي تبوء الم��رأة البحرينية 
الهام��ة  القيادي��ة  المناص��ب 
وف��ي عملية تنفيذ م��ا يناط بها 
م��ن مه��ام ف��ي برام��ج التنمية 
أثبت��ت  والت��ي  المس��تدامة، 
جدارتها على تحّمل المس��ؤولية 
القيادية بكل كفاءة واقتدار، وما 
قدمت��ه من مبادرات في مواجهة 
مختلف التحديات وبالتالي تحقيق 
المرجوة  االس��تراتيجية  األهداف 

خدمًة للوطن والمواطن.

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة

سمو ولي العهد رئيس الوزراءملك البالد المعظم

 فيصل بن راشد: البحرينية أثبتت 
نفسها بجدارة واقتدار في جميع الميادين

رف��ع س��مو الش��يخ فيص��ل ب��ن 
راش��د آل خليف��ة نائ��ب رئي��س 
المجل��س األعل��ى للبيئ��ة، نائب 
لن��ادي  العلي��ا  الهيئ��ة  رئي��س 
راش��د للفروسية وس��باق الخيل، 
عض��و المجلس األعلى للش��باب 
والرياضة، أس��مى آي��ات التهاني 
والتبري��كات إلى حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم، 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
الملك��ي األميرة  الس��مو  صاحبة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، 
قرينة ملك البالد المعظم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
والعش��رين  الحادي��ة  الذك��رى 
لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.

وأوض��ح س��مو الش��يخ فيصل أن 
المكان��ة الرفيع��ة الت��ي وصلت 
إليه��ا المرأة البحريني��ة وبلوغها 

ه��ذا المبلغ في جمي��ع المجاالت 
والقطاعات لم يك��ن يتحقق لوال 
الرؤية السديدة والرعاية الكريمة 
من حضرة صاحب الجاللة الملك 
المعظ��م، والبرام��ج والمش��اريع 
أطلقته��ا  الت��ي  والمب��ادرات 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
وأك��د أن��ه كان لجه��ود صاحبة 
الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك 
المجلس  المعظم رئيس��ة  البالد 
الكبي��ر  ال��دور  للم��رأة،  األعل��ى 
والمباش��ر ف��ي تمكي��ن الم��رأة 
ودعمها ومس��اندتها  البحرينية، 
وإدم��اج احتياجاته��ا ف��ي برامج 
المس��اواة  إط��ار  ف��ي  التنمي��ة، 
والعدال��ة والتنافس��ية وتكاف��ؤ 

الفرص بين الجنسين.
وق��ال: »لق��د اس��تطاعت المرأة 
البحرينية إثبات نفسها عن جدارة 
واقت��دار ف��ي جمي��ع الميادي��ن، 
وسجلت إسهامات نوعية ومميزة 
ف��ي مس��يرة العم��ل الوطن��ي«، 
معتب��رًا المجلس األعل��ى للمرأة 
نقلة تاريخي��ة ونوعية في تقدم 
وتمكين المرأة حيث س��اهم في 
تقدمه��ا وإبراز تاريخه��ا المليء 

بالنماذج المشرفة.

 أحمد بن محمد: دور محوري 
للمرأة البحرينية في ديوان الرقابة

رف��ع رئي��س دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة الش��يخ أحم��د ب��ن محمد 
التهان��ي  آي��ات  أس��مى  خليف��ة،  آل 
صاح��ب  حض��رة  إل��ى  والتبري��كات 
عيس��ى ب��ن  حم��د  المل��ك   الجالل��ة 
 آل خليف��ة، ملك البالد المعظم، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس 
مجلس ال��وزراء، وإلى صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، قرينة ملك البالد المعظم، 
للم��رأة،  األعل��ى  المجل��س  رئيس��ة 
بمناس��بة الذك��رى ال�21  لتأس��يس 

المجلس األعلى للمرأة. 
وأوض��ح أن المكان��ة الرفيع��ة الت��ي 
وصلت إليها المرأة البحرينية وبلوغها 
ه��ذا المبل��غ ف��ي جمي��ع المج��االت 
والقطاع��ات ل��م يك��ن يتحق��ق ل��وال 
الرؤي��ة الس��ديدة والرعاي��ة الكريمة 

م��ن صاحب الجاللة المل��ك المعظم، 
والبرامج والمش��اريع والمبادرات التي 
أطلقته��ا الحكوم��ة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د، رئيس 
الوزراء. وأشار في هذا الصدد إلى الدور 

المحوري للم��رأة البحرينية في ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية والجهد الذي 
تؤدي��ه في تنفي��ذ المه��ام الرقابية 
وإع��داد التقاري��ر، األمر ال��ذي اعتبره 
محل فخر واعتزاز وإشادة. وأكد أنه كان 
لجهود صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
ملك البالد المعظم، رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة، الدور الكبير والمباش��ر 
في تمكين المرأة البحرينية، ودعمها 
ومس��اندتها وإدم��اج احتياجاتها في 
برام��ج التنمية، ف��ي إطار المس��اواة 
الفرص  وتكافؤ  والتنافسية  والعدالة 

بين الجنسين. 
وق��ال: »لق��د اس��تطاعت البحريني��ة 
إثبات نفس��ها عن ج��دارة وإقتدار في 
جميع الميادين، وس��جلت إس��هامات 
نوعي��ة وممي��زة ف��ي مس��يرة العمل 

الوطني«.

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة
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وزير المواصالت واالتصاالت يبحث 
سبل التعاون مع السفير الياباني

اس��تقبل وزير المواصالت واالتصاالت محمد الكعبي، س��فير 
اليابان لدى مملكة البحرين مياموتو ماس��ايوكي، لبحث سبل 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين. وف��ي بداية اللق��اء، رحب 
الوزير بالس��فير الياباني، منوًها بالعالقات الثنائية المتميزة 
بين البلدين في جميع المجاالت. وتم خالل اللقاء بحث س��بل 
التعاون وتعزيز الش��راكة في مجال النق��ل الجوي والخدمات 

اللوجستية واالتصاالت.
م��ن جانب��ه، توجه الس��فير بالش��كر عل��ى حس��ن الضيافة 
واالس��تقبال، منوه��ا إل��ى حرص��ه واهتمامه بتطوير مس��ار 
العالق��ات الثنائية بين البحرين واليابان والدفع بها نحو أفٍق 

أرحب بما يحقق األهداف المشتركة.

 توقيع مذكرة تفاهم حول 
المشاورات السياسية بين البحرين وبوروندي

اجتم��ع وزير الخارجية عبداللطي��ف الزياني، في 
مقر ال��وزارة أمس، مع وزير الش��ؤون الخارجية 
والتع��اون اإلنمائ��ي ف��ي جمهوري��ة بوروندي 
ألبرت ش��ينجيرو، بمناس��بة زيارت��ه إلى مملكة 

البحرين.
وخ��الل االجتم��اع، رحب وزي��ر الخارجي��ة بوزير 
الش��ؤون الخارجي��ة والتع��اون اإلنمائ��ي ف��ي 
جمهورية بوروندي، مش��يًدا بعالقات الصداقة 
التي تربط بين البلدين والتي تقوم على أسس 
من االحترام المتب��ادل والتعاون البناء، وأعرب 
عن حرص مملك��ة البحرين واهتمامها بتعزيز 
أوج��ه التعاون الثنائي م��ع جمهورية بوروندي 
ف��ي مختل��ف المج��االت بم��ا يخ��دم المصالح 
المتبادلة، متمنًيا لجمهورية بوروندي وشعبها 

مزيًدا من التقدم والنماء.
م��ن جانبه، عبر ش��ينجيرو عن ش��كره وتقديره 
لوزي��ر الخارجي��ة، معرًب��ا عن س��عادته بزيارة 
مملك��ة البحري��ن، مش��يًدا بعالق��ات التعاون 
القائمة بي��ن البلدين، مؤكًدا حرص جمهورية 
بورون��دي واهتمامها بتطوي��ر وتنمية عالقات 
التعاون الثنائي إلى آفاق أوس��ع لما من ش��أنه 
خدم��ة المصالح المش��تركة، متمنًي��ا لمملكة 

البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.
وبح��ث الجانب��ان عالق��ات الصداق��ة والتعاون 
بي��ن البلدين وس��بل تعزيز وتطوي��ر التعاون 
المشترك في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والتجارية، وزيادة مجاالت التنس��يق المش��ترك 
ف��ي المحاف��ل الدولية، لم��ا من ش��أنه خدمة 

المصالح المشتركة للبلدين.
 كم��ا تم بح��ث تط��ورات األوض��اع والتحديات 
والق��ارة  المنطق��ة  السياس��ية واألمني��ة ف��ي 
األفريقية وانعكاس��اتها على األم��ن اإلقليمي 

والدولي.

وف��ي ختام اللق��اء، وقع وزي��ر الخارجي��ة ووزير 
الشؤون الخارجية والتعاون اإلنمائي البوروندي 
مذكرة تفاهم حول المش��اورات السياسية بين 
البلدين به��دف تعزيز التعاون المش��ترك في 

المجاالت السياسية والدبلوماسية.

عيسى بن علي: تسخير األبحاث 
العلمية لتطوير العمل الحكومي

أكد وكيل وزارة ش��ؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى 
ب��ن علي آل خليف��ة، أهمية تس��خير األبحاث والدراس��ات 
العلمي��ة، وذل��ك بما يع��ود بالنفع على تحس��ين العمل 
ه س��موه  الحكوم��ي وتطوي��ر أدائ��ه وممارس��اته. ون��وَّ
بإس��هامات وجهود الباحثين من الك��وادر الوطنية الذين 
يس��عون إلى خ��وض غمار مج��ال تطوي��ر األداء الحكومي 
على نحو يواكب المستجدات وأفضل الممارسات المتبعة 

والمطبقة في دول العالم.
جاء ذلك لدى اس��تقبال س��موه بمكتبه مستشار الشؤون 
اإلعالمي��ة بمكت��ب نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء ووزير 
البنية التحتية وليد الش��يخ، الذي أهدى سموه نسخة من 
رسالة الماجس��تير التي أعدها لنيل درجة الماجستير من 
جامع��ة البحري��ن بعنوان )االتص��ال الحكوم��ي دوره في 
إبراز المش��اريع التنموية المدرجة ضمن برنامج الحكومة 

.)2022-2019
وخالل اللقاء، عبَّر س��مو الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة 
عن بالغ االعتزاز بالجهود التي بذلها الشيخ في إعداد هذه 
الرسالة التي تعد األولى من نوعها على مستوى المملكة، 
مش��يدًا بم��ا تضمنته من نتائ��ج وتوصي��ات تهدف إلى 
تطوير واحدة من أهم الممارسات الحكومية المتمثلة في 
االتصال الحكومي، والذي اس��تطاعت الدراسة أن توظفه 
به��دف النظر ف��ي الدور ال��ذي يلعبه االتص��ال الحكومي 
إلبراز المش��اريع التنموية التي تنفذها الوزارات والجهات 
الحكومي��ة، وذلك ف��ي إطار الت��زام الحكوم��ة ببرنامجها 
لألع��وام )2019-2022( ال��ذي يع��د أحد أه��م األولويات 

والمسؤوليات التي تتابعها وزارة شؤون مجلس الوزراء.
من جانبه، أشاد الشيخ بالجهود التي تلعبها وزارة شؤون 
مجلس الوزراء، والدور الذي يضطلع به سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة، والمتمثل في متابعة سير تقدم وإنجاز 
المش��اريع المدرجة ضمن برنام��ج الحكومة، بما في ذلك 
المشاريع التنموية، مشيدًا في الوقت نفسه بما يحظى به 
الباحثون من دعم وتش��جيع من قبل سموه بهدف تطوير 

منظومة العمل الحكومي.

 »الداخلية«: التحقيق 
في واقعة امتهان آسيويين 

وظيفة مدربي سياقة
أعلنت اإلدارة العامة للمرور أنها باش��رت إجراءاتها القانونية 
حيال واقعة امتهان آس��يويين وظيفة مدربي س��ياقة بحسب 

ما تداولته مواقع إلكترونية وحسابات للتواصل االجتماعي.
وأهابت اإلدارة بالجميع بس��رعة اإلبالغ عن مثل هذه الوقائع 
أو أي مخالفات مش��ابهة ع��ن طريق الخط الس��اخن 199 أو 
نظام »تواصل« قبل النشر بما يسهم في اتخاذ اإلجراءات في 

حينها. »الكهرباء والماء«: 973 مستفيدًا من خدمة 
الزيارة الميدانية لكبار السن وذوي الهمم

أكدت هيئ��ة الكهرب��اء والماء حرصه��ا البالغ 
كاف��ة  وتس��هيل  خدماته��ا  تطوي��ر  عل��ى 
المش��تركين،  لجمي��ع  المقدم��ة  إجراءاته��ا 
والس��ّيما المش��تركين من فئة »كبار الس��ن، 
وذوي الهمم«، مش��يرة إل��ى االهتمام الخاص 
ال��ذي توليه لهذه الفئة، وه��و األمر الذي دعا 
الهيئة لتدش��ين خدمة الزيارة الميدانية لكبار 

مشتركيها لتحرير طلباتهم وتمريرها.
وجددت الهيئة دعوتها لكافة المشتركين من 
فئة كبار الس��ن أو ذوي الهمم االس��تفادة من 
خدمة الزي��ارة الميدانية عن��د حاجتهم إلجراء 
أي طلب يخص هيئة الكهرباء والماء. وأشارت 
الهيئة في الس��ياق ذاته إلى التجاوب اإليجابي 
الذي حققته ه��ذه الخدمة منذ تدش��ينها في 
س��بتمبر العام الماضي وحت��ى اآلن، حيث بلغ 
عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها الهيئة 

للمشتركين من هذه الفئة 973 زيارة.
وقد دش��نت الهيئة هذه الخدم��ة بهدف زيارة 

المش��تركين من كبار السن وذوي الهمم، في 
مساكنهم الستالم وتحرير طلباتهم في نفس 
الوق��ت، دون حاجته��م إلى إج��راء أي معاملة 
إلكتروني��ًا أو هاتفيًا أو زيارة الهيئة، وذلك من 
خالل قيام موظفين مؤهلين من الهيئة بإنجاز 
المعامالت للمشتركين أثناء الزيارة الميدانية 

الة. لهم بطريقة سريعة وفعَّ
وأك��دت الهيئ��ة حرصه��ا عل��ى تقدي��م هذه 
الخدمة لألش��خاص الذين ال يستطيعون إنجاز 
معامالتهم عبر الخدمات اإللكترونية، أو ليس 
لديه��م المق��درة عل��ى التعامل م��ع األنظمة 
اإللكتروني��ة، حيث عملت الهيئ��ة على تأهيل 
عدد كاف م��ن الموظفين لضم��ان تخصيص 
الموظف المناس��ب للزيارة الميدانية، وتقديم 
الخدمة من خ��الل المركبات المجهزة بأجهزة 
حاس��وب محمولة متصلة باألنظمة الرئيسية 
ذات العالق��ة بإدارة خدمات المش��تركين من 
أجل تس��هيل عملية إنج��از المعامالت بصورة 

كاملة وسريعة وميسرة.
ودعت الهيئة مش��تركيها من فئة كبار السن 
مم��ن تف��وق أعمارهم الس��تين عام��ًا وذوي 
الهم��م، إل��ى االس��تفادة م��ن ه��ذه الخدمة 
عن طريق حج��ز موعد من خ��الل التواصل مع 
مركز االتصال عل��ى 17515555 والذي يعمل 
على مدار الس��اعة، وذلك لطل��ب موعد الزيارة 
الميداني��ة، حيث س��يقوم مرك��ز االتصال من 
التحق��ق م��ن تطابق الش��روط عل��ى صاحب 
الطل��ب ومن ثم حجز الموعد، بعدها س��يقوم 
الموظ��ف بالتواص��ل م��ع المش��ترك هاتفي��ًا 
لتأكيد العنوان وزيارة المش��ترك في مس��كنه 

وتمرير طلبه.
وأكدت أن هذه الخدمة تهدف لرفع مس��تويات 
جودة الخدمة المقدمة للمش��تركين من كبار 
السن الذين قد يواجهون صعوبات من تقديم 
طلباته��م إلكتروني��ًا، كما أنها ستس��هل من 

إجراءات تقديم الطلبات لذوي الهمم.

 »البلديات« تنهي العقد مع مستثمر 
حديقة المحرق الكبرى والعمل جاٍر إلعادة فتحها

أصدرت وزارة ش��ؤون البلديات والزراعة بيانا أكدت فيه إنهاء عقد 
المس��تثمر المنتفع لحديقة المحرق الكبرى، بس��بب إخالله ببنود 
عقد االس��تثمار، األم��ر الذي خالف معه ش��روط االنتفاع وأدى إلى 

تردي الخدمات الترفيهية للحديقة وفقا للشروط المتفق عليها.
وأوضحت »البلديات« في بيان لها أن الشركة المنتفعة في حديقة 
المحرق الكبرى أخّلت بشروط االنتفاع مما أدى الى تردي الخدمات 
ف��ي الحديق��ة، إذ تبين من خ��الل المعاينة الميدانية المس��تمرة 
للحديق��ة وجود تلفيات وعدم التزام المس��تثمر بالصيانة الالزمة 
والشاملة حسبما نص عليه العقد، إضافة إلى عدم التزامه بمعايير 

األمن والسالمة في الحديقة.
وأوضح��ت »البلدي��ات« أنه بناء عل��ى التقارير الواردة إل��ى الوزارة 
والزي��ارات الميدانية التي قام بها المس��ؤولون للوقوف على وضع 
الحديق��ة فق��د قامت ال��وزارة بإنه��اء العقد وتحويل��ه إلى الجهة 
القانونية التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ذلك. مؤكدة في 

الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة أعمال المستثمرين 
في المرافق العامة للتأكد من تحقيق أهداف االستثمار.

وشددت الوزارة على أن الهدف من طرح المرافق العامة لالستثمار 
هو االرتق��اء بالجانب الخدماتي وتقدم الخدمات وفق أعلى معايير 
الجودة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، كما أن طرح المشاريع 
البلدية لالس��تثمار تش��كل فرصا استثمارية وش��راكة مهمة بين 
القط��اع الع��ام والقط��اع الخ��اص وفق ش��روط ومعايي��ر معينة. 
الفتًة إلى أن الوزارة س��تعمل على إع��ادة فتح الحديقة، بما يحقق 
األهداف المرجوة المرسومة والمنشودة كمنتزه عام لخدمة أهالي 

المنطقة.
وأش��ارت إلى أنها س��بق وأن أغلق��ت الحديقة إغالق��ا كامال للقيام 
بأعمال الصيانة الالزمة لعودة الحديقة إلى ما كانت عليه، وصيانة 
التلفيات والقيام بأعمال األمن والس��المة التي تتطلبها الحديقة 

حفاظا على سالمة وأرواح مرتادي وزوار الحديقة.

خالل أسبوع من اليوم التالي للتبديل مرفقًا بالمستندات الثبوتية

 وجوب اإلخطار عند تغيير 
محل إقامة مالك المركبة

مريم بوجيري «

أصدر الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل آل 
خليفة وزير الداخلية بضرورة اإلخطار عن تغيير 
محل إقام��ة مالك المركبة أو المس��ؤول عنها 

لدى هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وين��ص القرار رقم 145 لس��نة 2022، بتعديل 
بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون المرور، 
أن��ه إذا ق��ام مالك المركبة أو المس��ؤول عنها 
بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية 
وجب عليه إخط��ار اإلدارة العامة للمرور بمحل 
اإلقامة الجديد خالل أس��بوع م��ن اليوم التالي 
لتاريخ التغيير، ويجب أن يرفق باإلخطار السند 
المثبت لمح��ل اإلقام��ة الجديد طبق��ًا للمادة 
101 م��ن الالئح��ة، ويعد بمثاب��ة إخطار قيام 
مال��ك المركب��ة أو المس��ؤول عنه��ا بتحديث 
بيان��ات مح��ل إقامته في قاع��دة بيانات هيئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
وبحس��ب القرار، فإن��ه إذا تمت إج��راءات نقل 
ملكي��ة المركب��ة، وج��ب عل��ى اإلدارة العامة 
للم��رور إص��دار ش��هادة ملكية باس��م المالك 
الجديد وتسليمها إليه وتعتبر شهادة الملكية 
الممنوح��ة لمال��ك المركبة الس��ابق الغية وال 
يعت��د بحيازتها، وعلى مالك المركبة الس��ابق 
تس��ليم ش��هادة الملكية الملغاة ال��ى اإلدارة 
فور نقل ملكية المركبة وليس لمالك المركبة 
رفض تس��ليم الشهادة ويسري هذا الحكم على 

المسؤول عن المركبة.
كما يجوز التق��دم بطلب تجديد رخص القيادة 
إلى اإلدارة على النماذج التي تحددها خالل 90 
يومًا الس��ابقة على تاري��خ انتهاء مدة صالحية 
الرخص��ة، وذل��ك بع��د اس��تيفاء ذات ش��روط 
الحص��ول عل��ى الرخص��ة ألول مرة باس��تثناء 
االختب��ارات  باجتي��از  المتعلقي��ن  الش��رطين 

النظري��ة والفنية والحصول عل��ى رخصة قيادة 
مؤقتة للتعلم، ويتعي��ن الوفاء بجميع المبالغ 
المالية المس��تحقة بس��بب مخالفة القانون أو 
هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

ونص القرار كذل��ك أنه في حال كانت المركبة 
غير مملوكة لقائدها يجوز أن تش��ترط اإلدارة 
تفويضًا من مالكها أو من يمثله قانونًا لقائد 
المركب��ة يخوله الخ��روج من مملك��ة البحرين 
أو الدخ��ول إليها وذل��ك دون اإلخالل بأي قيود 
قضائي��ة تحول دون ذل��ك، وإذا كانت المركبة 
غير مملوكة لقائدها يجوز أن تش��ترط اإلدارة 
تفويضًا من مالكها أو من يمثله قانونًا لقائد 
المركبة يخوله الدخول بها إلى مملكة البحرين 
أو الخ��روج منه��ا، ويع��د بمثابة إخط��ار قيام 
حامل الرخص��ة بتحديث بيان��ات محل إقامته 
في قاع��دة بيانات هيئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية.

حق الرد

 ردًا على موضوع 
»العاشرة على البحرين تنشد 

بعثة لدراسة الطب«
باإلش��ارة إلى الرس��الة المنش��ورة في صحيفة الوطن بتاريخ 
17 أغس��طس 2022 تح��ت عنوان »العاش��رة عل��ى البحرين 
تنش��د بعثة لدراس��ة الطب« وبعد العودة لإلدارة المختصة 
يطيب لنا إحاطتك��م علمًا بأن الطالبة المعنية في المالحظة 
ق��د حصلت عل��ى ترش��يح لبعثة دراس��ية ف��ي تخصص علم 
المختبرات الطبية في جامعة البحرين وفقًا لمعايير التنافس 

لهذا العام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/22/watan-20220822.pdf?1661141964
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/22/watan-20220822.pdf?1661141964
https://alwatannews.net/article/1021904
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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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اء الَمشَّ

من ُيوقف قاطرة الغالء الفاحش؟
كلن��ا ب��دأ يلمس بش��كل واضح ارتف��اع أس��عار غالبية الس��لع االس��تهالكية وغير 
االستهالكية في أسواقنا المحلية بشكل كبير ومضاعف. هذا االرتفاع الشرس الذي 
أدى إلى انتفاخ جيوب غالبية التجار، وتضرر جيوب الطبقات المتوسطة والضعيفة 

وربما حتى الغنية، من سيوقفه عند حده؟
ولنكن منصفين. إذ كلنا يعلم بكل تأكيد أن ارتفاع أسعار الوقود في العالم، ومعه 
ارتفاع أس��عار الشحن، إضافة إلى الصراعات والحروب في بعض الدول، ناهيك عن 
الكوارث الطبيعية القاسية غير المتوقعة ومدى انعكاساتها السلبية على إمدادات 
المواد الخام، أثرت بش��كل أو بآخر على أسعار السلع في مختلف دول العالم، وليس 

البحرين فقط.
لك��ن ال يجوز االس��تناد عند كل موجة للغ��الء، وارتفاع األس��عار محليًا على هذه 
المب��ررات، وأن تكون ه��ذه العوامل »حجة التج��ار« وقت ما أرادوا رفع األس��عار 
بش��كل مرعب. حيث يعلم الجميع أن بعض الس��لع لم يتأثر بهذه القضايا ال من 
قريب أو من بعيد، كما أن بعض الس��لع االستهالكية والغذائية ينال نصيبه من 
دعم الدول له، ومع ذلك، نش��اهد أن ارتفاع األسعار يشمل »األخضر واليابس«، 
وم��ا يحص��ل على الدعم وما ال يحصل عليه، وحتى على الس��لع التي ال عالقة لها 

بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الشحن.
هنا يأتي دور الجهات المعنية في الدولة لحماية المس��تهلك بش��كل مباشر، ال أن 
يخرج أحد المسؤولين ليقول لنا إن أسواق البحرين تخضع لقوانين السوق المفتوح 
والتجارة الحرة، ويؤكد: إننا ال نس��تطيع إلزام التجار بفرملة األسعار. ولكن سنقوم 

بمراقبتها!!
إن كل م��ن زار إم��ارة دبي المعروفة بغالء معيش��تها خالل اآلون��ة األخيرة، والتي 
تتش��ابه أنظمة أس��واقها مع أس��واقنا، وجدوا أن األس��عار عندهم أق��ل بكثير من 
األس��عار عندنا في البحرين، ولربما يعود السبب في ذلك إلى أن الجهات المختصة 
هناك تراقب التاجر بصرامة قاس��ية، وتقف مع المستهلك بكل ثقلها قبل وقوفها 
م��ع التاجر، وم��ن دون طرح مبررات واهي��ة إلقناع المس��تهلك بالصبر على ظروف 

السوق الحالية. هذه المبررات التي شجعت التجار على رفع األسعار بشكل خيالي.
حي��ن أردت ش��راء علبة للمش��روبات الغازية في أح��د مطاعمنا العادي��ة قبل أيام 
ُصِدمُت بسعرها، حيث تم بيعها لي بضعف سعر السوق، وهنا تساءلت في نفسي: 
هل هناك رقابة جادة على أس��عار المواد الغذائية وغيرها لحمايتنا كمس��تهِلكين؟ 

أم أن كل ذلك مجرد »كالم جرايد« كما يقول المثل؟

رحلة في عقل فوزية
ق��د يعتقد بع��ض الناس أن المناص��ب العليا تحمل 
صاحبها فوق الس��حاب، وقد يرى آخرون في أن تصل 
المرأة لمثل ه��ذه المناصب، أنها مج��رد إنجاز، لكن 
األغل��ب األعم منه��م، ال يعلم ماذا ح��دث في أعماق 
صاحب ه��ذا المنصب م��ن صراعات نفس��ية، وكيف 
كان يفك��ر ويعي��ش لحظات ق��د ال يس��تطيع آخرون 
أن يتحمل��وا صعوباتها أو يك��ون لديهم القدرة على 
اتخاذ قرار ورد فعل مواٍز ومكافئ للحظة التي يقفون 

عندها.
لقد كتب العش��رات من الباحثين والكتاب عن المرأة 
وإنجازاته��ا، وربم��ا كت��ب آخ��رون م��ن زمالئي، عن 
وصول أول س��يدة بحرينية لمنص��ب رئيس المجلس 
التش��ريعي، لكنني على يقين بأنهم لم يتطرقوا في 
أي بح��ث أو كتاب عما وراء النف��س وماذا كان يحدث 
ف��ي أعماق عقل تلك الم��رأة منذ ب��دأت التفكير في 
دخول المعترك السياس��ي، حتى واجهت صراع الجدل 
النفسي والتفكير في التحديات التي سوف تواجهها.

وهنا س��أبحر ف��ي عقل ونفس فوزي��ة زينل ألرى تلك 
األس��ئلة.. »كي��ف س��أقنع الن��اس بأنني ق��ادرة على 
تمثيلهم بجدارة؟«.. »ماذا سيكون رد فعلهم وفعلي 

عندما تعلن نتيجة فوزي بمقعد الدائرة؟«... وعندما 
ق��ررت أن تترش��ح لمنصب رئيس المجل��س... »كيف 
سأواجه المنافس��ة الشديدة مع زمالء مخضرمين؟«.. 
رئي��س  الختي��ار  االقت��راع  لحظ��ات  س��تمر  »كي��ف 

المجلس؟«.
تخيل عزيزي القارئ لو كنت في مكانها تعيش لحظات 
القلق واالنتظار ألعظ��م نتائج إنجاز في تاريخ حياتك 
العملية.. كيف سيكون موقفك في تلك الدقائق التي 
ربما ش��عرت بها تلك الم��رأة »وليس رج��اًل« ومرت 

عليها وكأنها دهر من الزمن.
الشك في أن الجميع يتمنى هذا المنصب، لكن ال ريب 
أيضًا في أن توابعه وحواش��يه م��ن إجراءات ولحظات 
واتخ��اذ قرارات، وإيماءات ونظرات تحتاج إلى إنس��ان 

ذي طاقة جبارة يستطيع أن يتمالك أعصابه.
ث��م تأت��ي لحظ��ة إدارة أول جلس��ة لمجل��س النواب 
البحريني برئاس��ة ام��رأة، وما أدراك كي��ف كان عقل 
ونف��س فوزية في تل��ك اللحظة األكث��ر صعوبة في 
حياتها -كما أعتقد- فهي تعلم أن مئات العيون من 
داخل وخارج البحرين تنظ��ر إليها وتركز في كلماتها 
وحركاته��ا، ويراه��ا العال��م م��ن خ��الل التلفزي��ون 

واإلنترنت، ويرقبونها بتفحص ال يطيقه بشر عادي.
لقد اس��تطاعت الس��يدة فوزية زين��ل أن تتجاوز تلك 
المصاع��ب وتعبر ه��ذا االختبار على مدار 4 س��نوات 
لتؤك��د أنها فع��اًل نجح��ت –ليس كعض��و أو رئيس 
لمجل��س الن��واب– ولك��ن نجح��ت ف��ي إدارة عقله��ا 
ونفس��ها قب��ل أن تدير أول مجلس تش��ريعي تقوده 
امرأة في الش��رق األوس��ط، وس��نرى منها أكثر إذا ما 
كتب لها النجاح في المجلس التشريعي القادم ألنها 
تس��ير بثبات نحو آفاق إقليمية ودولية وس��يكون لها 
ش��أن آخر لم نَره من قبل، لتؤكد دون أدنى شك بأن 
مس��يرة التقدم والنماء الت��ي يقودها صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم 

حفظه اهلل ورعاه مستمرة إلى ما ال نهاية.
إن النفس البش��رية تبقى الس��ر األعظم الذي ربما ال 
يعلمه إال اهلل، لكن الج��زء المعلوم منها هو لصاحب 
تلك النفس، الت��ي تتحدث إليه وتتحداه وتفكر معه 

وتجادله.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي 
تربيون« اإلنجليزية

إنجاز التوظيف

توظيف 14321 مواطنًا بنس��بة بلغت 72% وتدريب 5891 مواطنًا بنسبة 
بلغ��ت 59% من الهدف الس��نوي للتوظيف والتدريب له��ذا العام خالل 6 
شهور فقط يعد إنجازًا يحس��ب لوزارة العمل والمجهودات الحكومية في 

هذا المجال. 
وقد أظه��رت اإلحصائيات أن 76% من الباحثين عن عمل هن من اإلناث. 
وال استغراب في ذلك فحسب منظمة العمل الدولية فإن النساء في الدول 

العربية يجدن صعوبة في إيجاد العمل.
وم��ن تحديات توظيف اإلناث هي الفجوة في المهارات ومتطلبات س��وق 
العمل وهو أمر مش��ترك بين الجنس��ين فس��وق العمل يتطور أسرع من 
التعلي��م التقلي��دي. التح��دي اآلخر الذي يش��ير إليه البع��ض كذلك هي 
التش��ريعات الت��ي تمنح إج��ازات الوض��ع المطول��ة وس��اعات الرعاية / 
الرضاع��ة التي تبعد األنثى ع��ن عملها فترات متك��ررة. ويبدو أنه كلما 
زادت التش��ريعات الت��ي تحمي المرأة م��ن التس��ريح أو أعطتها أفضلية 
في المعاملة ومميزات كلما أدى ذلك إلى نتائج عكس��ية تؤثر سلبًا على 
ف��رص حصولها على عم��ل أو ترقيتها إذا كانت موظف��ة أو حتى بقاءها 
ف��ي العمل. وأحد التحديات أيضًا هو تفضيل األنثى الوظائف المكتبية أو 
الوظائف الصباحية بدون نوبات مس��ائية لظروف اجتماعية معروفة مما 

يقلل من خيارات فرص العمل المتاحة لها. 
اقتصاديًا يرى المختصون أنه كلما زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة 
زاد النمو االقتصادي للبلد. وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة وانخفضت 
معدالت الخصوبة يزداد تواجدها في الوظائف المكتبية في حال تم عزل 
المعوقات االجتماعية من المعادلة. أيض��ًا لو تم اعتبار إنتاجية العامل 
بغ��ض النظر عن جنس��ه ثابتة فإن الزيادة في نس��بة النس��اء في القوى 

العاملة ستزيد مباشرة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد. 
وعل��ى الرغم من اإليجابيات االقتصادية العامة لتوظيف اإلناث كما يراها 
االقتصادي��ون إال أن توظيف الذكور مازال هو األكثر ش��يوعًا لدينا حس��ب 
األرق��ام الحالية. ومبدئيًا ال بأس في هذا األمر من زاوية األس��رة تحديدًا 
فالقوامة حس��ب الش��رع والقانون تبقى للرجل وهو المس��ؤول حتى اآلن 
عن نفقات األسرة لوحده عندنا لذلك يصبح هو الطرف الذي يتحتم إيجاد 
فرص العمل له وتوفير كل السبل لتوظيفه وإال تأخر عن تكوين أسرة أو 

تخلف عن القيام بواجبه تجاهها إذا كان متزوجًا. 
لك��ن وفي نف��س الس��ياق، طالما اإلن��اث في البحرين يش��كلن الس��واد 
األعظم من العاطلين عن العمل فيفترض النبش في أسباب توظيف غير 
البحريني��ات في وظائف س��هلة ومكتبية وذات نظام عم��ل صباحي. ألنه 
على الرغ��م من قوة حجج أصحاب األعمال في موض��وع توظيف اإلناث إال 

أن الكثير من مؤسساتهم تستعين باألنثى غير البحرينية. ما السر إذًا؟

لـ»الرنقينة« ُبعٌد آخر عظيم
قصة الرنقينة ال تحتاج إلى س��رد، فأغلب الش��عب تابعها، كما أني هنا لس��ت في 
صدد معاتبة أو محاسبة الش��خصية التي كانت سببًا في أحداث هذه القصة. فقط 
أحببت أن أس��لط الضوء على الجزء اآلخر من القصة التي تعاقبت تصرف الشخصية 

التي سماها المجتمع بال�»المشهور«.
ففي القصة ُبعد آخر عظيم، يس��طر الروح الحقيقية لهذا المجتمع، وكيف أن حكاية 
ثالثة أش��خاص أصبحت قصة شعب بأكمله، شعب البحرين أظهر معدنه األصيل، 
اهتزت فيه مش��اعره اإلنس��انية، تحركت فيه النخوة، اس��تيقظت فيه األخوة، ليس 
انتقامًا من ش��خص ما كما يصوره البعض، بل من أجل أن يثبت لنفس��ه قبل غيره 

بأننا أرقام يصعب ضربها أو تقسيمها أو تكسيرها.
هذه الشرارة التي أوقدت نار التكاتف والتعاون بين الناس يجب أن تبقى مشتعلة 
ومستمرة من أجل البحرين، فتراحمنا مع بعضنا وتكاتفنا باب لعدة أمور مهمة، 
وأولها بأننا ندعم المنتج البحريني ومن يقف خلفه من أفراد وأس��ر وبذلك نوجه 
السيولة والمال نحو شريحة س��تعيد تدوير هذه السيولة في اقتصادنا الوطني، 
والثانية أننا نش��جع الش��باب واألس��ر على تنويع مصادر دخلها ع��ن طريق إيجاد 
مش��اريع خاصة بها األمر الذي يكفل لها مجابهة الغالء المتصاعد أو يكون سببًا 

لالدخار وتحسين المستقبل.
قد يشعر البعض بصعوبة األمر وعدم وجود الفرصة للدعم، إال أن اإليمان بتكاتف 
المجتمع ومس��اندته ستكون سبب تجاوز كل الصعاب، فقط نحتاج إلى تعزيز تلك 
الروح التي من ش��أنها بث روح المحبة واألخوة فيم��ا بيننا، وأن وقوف البحريني مع 

أخيه البحريني واجب وطني وإنساني وأخالقي.
ال نحتاج إلى حمالت وإعالنات مؤقتة من أجل دعم بعضنا البعض وتشجيع بعضنا 
البع��ض، ب��ل نحتاج إلى نظ��ام متكامل يبدأ م��ن الدولة وينته��ي بأصغر فرد في 
المجتم��ع، نظ��ام متكامل يخدم العم��ل البحريني من دعم لألس��عار إلى امتيازات 
خدمي��ة وتفضيل��ه على باقي الجنس��يات، ففي األخي��ر كل ذلك من أج��ل البحرين 

والمواطن البحريني.
قص��ة الرنقينة عنت كثيرًا من أهل البحرين وكان لهم دور وأثر فيها، واألغلب أقدم 
عل��ى الخطوة م��ا من أجل الدعم والنخوة، كما أن هن��اك من ظهر للعامة لمصلحة 
ش��خصية ومن أجل اغتنام موجة »الترند«، فكما هو معروف النس��ر األقرع يتربص 
بالفرص، إال أن المجتمع البحريني ورغم طيبته ورغم عاطفته وإنس��انيته الجياشة 

ليس بالذي يسهل خداعه، فهو قادر على التمييز بين الواقع والتصنع.

السعودية تحاصر إيران دبلوماسيًا
األزم��ة  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  اس��تغلت 
األوكراني��ة بش��كل جعله��ا نقط��ة ارتكاز أساس��ية 
بي��ن قوى الغرب والش��رق وأصبح المس��اس بها هو 
مس��اس بمصالح تل��ك الق��وى، مما جعل الساس��ة 
ف��ي طهران ف��ي حيرة م��ن أمرهم، أم��ا الدخول في 
معركة مع الرياض وهذا س��يكلفهم كثيرًا وسيقضي 
على مش��روعهم العقائدي، أو االلتزام بحسن الجوار 
وتجمي��د مس��اعيهم في التوس��ع، إذًا كي��ف حاصرت 

السعودية إيران دبلوماسيًا؟
لإلجابة على هذا التس��اؤل، يجب الرجوع إلى حيثيات 
األح��داث الت��ي م��رت به��ا المنطقة، فقد ش��هدت 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية تهدي��دًا صريحًا من 
قب��ل جماع��ة الحوثيي��ن اإلرهابي��ة المدعوم��ة من 
إي��ران والتي أطلقت على الرياض واباًل من الصواريخ 
والطائرات المس��يرة مما تطلب مواجهتها عسكريًا 
ودبلوماس��يًا، حيث عملت الس��عودية على إيجاد حل 
سياس��ي يجعل الحوثيي��ن جزء من المك��ون اليمني 

إال أنه��م رفضوا ه��ذا األمر مما جع��ل الرياض تبدأ 
بخطواتها الش��املة إليجاد الحل المناسب والذي جاء 
في وقت مهم كان العالم يعاني من تداعيات األزمة 
األوكراني��ة، فعق��دت هدنة أممية ف��ي اليمن والتي 
الق��ت موافق��ة إيرانية في وقت كان��ت هناك جوالت 
لمباحثات سعودية إيرانية بوساطة عراقية والتي لم 
تس��فر عن أي نتائج أو انفراجة ف��ي مجال العالقات 
الدبلوماس��ية بي��ن البلدي��ن غير أنها أس��همت في 

استمرار عملية التهدئة.
وخالل األزم��ة األوكرانية التزم��ت المملكة العربية 
الس��عودية بأن تكون محايدة في ه��ذا الملف نظرًا 
ألن مصالحه��ا تقتضي ب��أن تقف بص��ورة تجعلها 
نقط��ة اتزان بين الغرب والش��رق، فروس��يا والصين 
تمث��الن الثقل الش��رقي وجدت��ا أن الري��اض نقطة 
ارتكاز أساس��ية في توفير إم��دادات الطاقة وبنفس 
الوق��ت فرص ثمين��ة في مجال االقتص��اد، وبالتالي 
جعلت الصين ثقلها ومش��اريعها وش��ركاتها تدخل 

السوق الس��عودي بشكل كبير مما يعني بأن مصالح 
بكين مرتبطة بمصالح الرياض مما اس��توجب على 
الصين بأن تحث إيران بعدم االقتراب من السعودية 
بأي شكل من األشكال كونها حليف استراتيجي مهم 
ومحوري في التحديات القادمة وكذلك روس��يا وجدت 
ف��ي الرياض م��كان لها في الحفاظ على مس��تويات 
أسعار الطاقة مما سيسهم في بقاء قوة موسكو في 

صراعها في أوكرانيا.
خالصة الق��ول، ان المملكة العربية الس��عودية قد 
اس��تغلت األحداث للحف��اظ على أمنها واس��تقرارها 
وتحقي��ق أهدافه��ا التنموي��ة م��ن دون أن تخس��ر 
حلفائها س��واء األوروبيين أو أمري��كا رغم الخالف مع 
اإلدارة الحالية، فإي��ران أمامها خياران ال ثالث لهما، 
أما الدخول في تحالف��ات تحفظ بها نظامها مقابل 
تجميد مش��روعها التوس��عي، أو الدخول في فوضى 
تنهي طموحات إيران النووية، وخس��ارة أهم حليفين 

لها وهما الصين وروسيا.

 سياسات حكومية ناجحة
تحقق أهداف برنامج التوازن المالي

االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي األخي��ر لمجلس الوزراء، برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، والذي عقد يوم اإلثنين الماضي، كش��ف عن السياس��ات الناجحة 
للحكوم��ة في تحقيق األهداف المرس��ومة لبرنامج الت��وازن المالي، وقد 
ظه��ر ذلك جليًا م��ن خالل األرق��ام واإلحصائيات التي ت��م اإلعالن عنها، 
ومن بينها، اس��تعراض المجلس لمذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن نتائج اإلقفال نصف السنوي للوزارات 
والجه��ات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت 
نتيج��ة االلتزام ببرنامج الت��وازن المالي إلى جانب ارتفاع أس��عار النفط 
باألس��واق العالمية، وبالتالي إجمالي اإليرادات الفعلية المحصلة بلغت 
1698 مليون دينار بحريني، بزيادة تصل إلى 52% مقارنة بالنتائج نصف 
السنوية للس��نة المالية الس��ابقة، باإلضافة إلى إبقاء مستويات الصرف 
وف��ق ما هو مرصود لها بالميزانية العام��ة مما حقق وفرًا بلغ 33 مليون 
دينار والذي س��اهم ف��ي تقليل االحتياجات التمويلية لس��داد الس��ندات 
الدولي��ة للدين العام والتي من ضمنها س��ندات بقيم��ة 1.5 مليار دوالر 
أمريك��ي بما يع��ادل 565 مليون دينار بحريني تم تس��ديدها حتى يوليو 
الماضي. وألن خطط الحكومة مترابطة فيما بينها فقد كانت مستجدات 
التوظيف والتدري��ب ضمن األولويات الحكومية حيث أظهرت اإلحصائيات 
توظي��ف 14321 مواطن��ًا والذي يمثل 72% من الهدف الس��نوي لألولوية 
الت��ي تضمنته��ا خطة التعاف��ي االقتص��ادي بتوظيف 20 أل��ف بحريني 
س��نويًا حتى عام 2024، وانخفاض نس��بة البطالة م��ن 7.7% إلى %5.7، 
بفضل الح��زم المالية واالقتصادية التي تم إطالقه��ا خالل فترة جائحة 
كورونا )كوفيد 19( وخطة التعاف��ي االقتصادي وإطالق البرنامج الوطني 

للتوظيف.
وإذا كانت األرقام واإلحصائيات المتعلقة بزيادة اإليرادات الفعلية، والوفر 
في الميزانية، وس��داد الدين، وتوظيف المواطنين، وخفض البطالة، كلها 
مؤشرات تدل على النهج الصحيح للحكومة في تحقيق األهداف المرسومة 
لبرنامج التوازن المالي، فإن الرصد العالمي لتقدم البحرين في مجموعة 
من المؤشرات العالمية يؤكد ولو بشكل غير مباشر مدى تطور االقتصاد 
الوطني، الذي ينعكس على مجموعة من المؤش��رات العالمية، خاصة ما 
يتعلق بمؤشر »تنمية السياحة والسفر« الصادر عن المنتدى االقتصادي 
العالم��ي لعام 2022، والذي كش��ف أن البحرين تأتي ف��ي المركز ال�57 
عالمّيًا والرابعة خليجيًا في ترتيب الدول في المؤش��ر العالمي. كما حلت 
البحري��ن في المركز ال���36 عالميًا وفق تحليل أجرت��ه وكالة »بلومبرغ«، 
ل���169 دولة يتعل��ق بالبيان��ات الصحية الت��ي توفرها منظم��ة الصحة 
العالمية، فيما يخص ش��عبة الس��كان الخاصة باألم��م المتحدة، والبنك 
الدولي. وكذل��ك اختيار منظمة الصحة العالمية للبحرين ضمن 25 دولة 
م��ن دول العالم واألول��ى خليجيًا في تطبيق خطتها لتس��ريع وتيرة وقف 
الس��منة، وأخيرًا، ما كش��فته الدراس��ة الحديثة لمؤسس��ة »إنترنيشنز« 
األلمانية المتخصصة في األبحاث المتعلقة بجودة المعيش��ة في مختلف 
دول العال��م، حي��ث جاءت البحري��ن ضمن أفضل 10 وجه��ات ودية لعام 
2022، اعتم��ادًا على اس��تطالع للمغتربي��ن. وجاءت أس��باب االختيارات 
أن تلك الش��عوب مس��المة فضاًل عن الترحيب واالحتفاء بالسياح والزوار 
وتكوين الصداقات واالندماج مع اآلخرين والكرم والضيافة والود وسهولة 

التعود على الثقافة المحلية، بحسب ما ذكر موقع »ترافل أوف باث«.
كل تل��ك األرق��ام واإلحصائي��ات والنتائج التي تش��ير إليها المؤش��رات 
العالمية تكشف نجاح خطة التعافي االقتصادي ومن ثم تحقيق األهداف 
المرسومة لبرنامج التوازن المالي في موعدها المحدد، بسياسات حكيمة 

ورصينة من الحكومة الموقرة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/22/watan-20220822.pdf?1661141964
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/1022131
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكد عدد من الوزراء وكبار المســـؤولين أن 
مبادرات المجلس األعلى للمرأة عززت من 
االستقرار األســـري والمجتمعي وممارسة 
المـــرأة لحقوقها ومشـــاركتها بجـــدارة في 

دعم الحياة الديمقراطية.
وأشـــادوا في تصريحات بمناسبة الذكرى 
الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس، 
بالجهـــود المشـــهودة لقرينـــة عاهـــل البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلس صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، في إبراز وتعزيز المرأة البحرينية، 
ودعـــم إمكاناتها وقدراتهـــا وجدارتها في 
رســـم مســـتقبل مزدهـــر للمملكـــة في ظل 
العهـــد الزاهر لجاللة الملك المعظم، والتي 
رســـخت إســـهامات المـــرأة البحرينية في 

مختلف ميادين العمل الوطني.
كمـــا رفعـــوا بهـــذه المناســـبة أســـمى آيات 
البـــالد  إلـــى عاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
وإلـــى قرينة عاهـــل البالد المعظم رئيســـة 
المجلـــس صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

مكافحة التمييز

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الزيانـــي عن فخـــره واعتـــزازه باإلنجازات 
الوطنية المشـــرفة للمجلس األعلى للمرأة، 
منذ تأسيســـه قبل عقدين، بمبادرة سامية 
الُمعظـــم،  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  مـــن 
باعتبـــاره نقلة حضارية في مســـيرة تقدم 
المرأة البحرينية، وتعزيز إنجازاتها الرائدة 
محلًيـــا وإقليمًيـــا وعالمًيـــا كشـــريك فاعل 
في مســـيرة التنمية الشـــاملة والمستدامة 
على أســـس من العدالة والمساواة وتكافؤ 
الفـــرص بين الجنســـين في ظـــل منظومة 
تشـــريعية عصريـــة بالتوافق مع الدســـتور 
ومبادئ ميثاق العمـــل الوطني والمواثيق 
الدوليـــة وفـــي مقدمتها: اتفاقيـــة القضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة 

)السيداو(.

دور قيادي

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
األميـــرة  ســـمو  أن  خليفـــة  آل  خالـــد  بـــن 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قدمت 
بالـــدور  اضطالعهـــا  فـــي  رائًعـــا  أنموذًجـــا 
القيادي المهـــم والدعم الكبير الذي تقدمه 
للمـــرأة البحرينيـــة لتمكينهـــا فـــي مختلف 
المجـــاالت والقطاعـــات مـــا جعـــل المـــرأة 
البحرينية شريًكا مهًما في مسيرة التنمية 
والنهضة الشـــاملة لمملكة البحرين بقيادة 
عاهـــل البالد المعظـــم، والدعـــم والمتابعة 
المســـتمرة من صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

مبادرات هادفة

من جهته، أثنى وزير العمل جميل حميدان 
على الجهـــود التي بذلهـــا المجلس األعلى 

للمرأة منذ تأسيســـه لتكريس تقدم المرأة 
البحرينيـــة في مختلـــف المجـــاالت، الفًتا 
إلـــى ما تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينية من 
رعايـــة واهتمام من عاهـــل البالد المعظم، 
والحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، األمر 
الذي جعل المـــرأة البحرينية تتبوأ العديد 

من المناصب القيادية محلًيا ودولًيا.

مناصب رفيعة

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
النعيمـــي بالـــدور المهـــم والحيـــوي الـــذي 
لعبه المجلس األعلى للمرأة منذ تأسيســـه 
في النهوض بإســـهامات ومشـــاركة المرأة 
البحرينية في مختلف القطاعات، بما فيها 
التعليم، والذي تشّكل فيه نسبًة كبيرًة من 
القـــوى العاملة ومـــن الكتلـــة الطالبية في 
الوقـــت الحاضـــر، وتمـــارس أدواًرا فاعلـــة 
ســـواء في المدارس أو في أجهزة الوزارة 
المختلفـــة، إلـــى جانـــب تقلدهـــا وظائـــف 
قياديـــة ومناصـــب رفيعـــة المســـتوى في 

الوزارة.

كفاءة متميزة

وأكـــد وزير األشـــغال إبراهيـــم الحواج أن 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي القطاع الهندســـي 
أثبتت كفاءة وقدرة متميزة، وباتت تتبوأ 
العديـــد من المناصـــب القيادية والوظائف 
العليـــا فـــي العمل الهندســـي فـــي مختلف 
الجهات الحكومية ومنها وزارة األشـــغال، 
القطـــاع  فـــي  المـــرأة  بصمـــات  إن  حيـــث 
الهندســـي واضحـــة ومميزة فـــي مختلف 
البنيـــة  بتطويـــر  المرتبطـــة  المشـــروعات 

التحتية.

جهود مشهودة

مـــن جهتـــه، أشـــاد وزيـــر النفـــط والبيئـــة 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد 
بن دينه بالجهود الكبيرة والمشهودة التي 
يبذلهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
قرينـــة جاللـــة الملـــك المعظم نحـــو تعزيز 
تقـــدم المرأة البحرينية كشـــريك أساســـي 
في المسيرة التنموية الشاملة، مشيًرا إلى 
مـــا حققته المرأة البحرينيـــة من إنجازات 
متعاظمة في مســـيرة بنـــاء الوطن، ودور 

مبـــادرات وبرامج المجلـــس األعلى للمرأة 
لترســـيخها وتدعيمهـــا منـــذ انشـــائه، الفًتا 
إلى إسهامات المرأة البحرينية الرائدة في 

القطاعات النفطية والبيئة.

الحضور المشرف

وأكـــدت عضو مجلس امانـــة العاصمة مها 
آل شـــهاب أن المـــرأة البحرينيـــة شـــريك 
المســـتدامة  التنميـــة  عمليـــة  فـــي  فاعـــل 
كافـــة  لتشـــمل  مســـاهماتها  تمتـــد  حيـــث 
مناحي الحياة واســـتطاعت بفضل الدعم 
الالمحدود من لدن صاحب الجاللة الملك 
المعظـــم والنهج الرشـــيد للحكومة بقيادة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء ومبادرات المجلس األعلى للمرأة 
برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت ابراهيم آل خليفـــة أن تؤكد 
جدارتهـــا كشـــريك محـــوري فـــي مســـيرة 
البناء والتنمية المستدامة على قواعد من 
المساواة وتكافؤ الفرص، وتدعم الحضور 
المشـــرف للمـــرأة البحرينية فـــي المحافل 

االقليمية والدولية.

رسم السياسات

وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
العصفور أن المجلـــس يمثل نموذًجا رائًدا 
المحلـــي  الصعيـــد  علـــى  حضـــوره  أثبـــت 
واإلقليمـــي والعربـــي والدولـــي في مجال 
رســـم السياســـات ووضع الخطـــط وتنفيذ 
والغايـــــات  األهـــــداف  لتحقيـــق  البرامـــج 
ذات المـــردود االقتصـــــادي واالجتماعـــــي 

والثقافــي للمــرأة واألســرة البحرينيــة.

حماية قانونية

والـــرأي  التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  وبيـــن 
أن  حمـــزة  نـــواف  المستشـــار  القانونـــي 
الحماية القانونية التـــي تحظى بها المرأة 
البحرينية اليوم بفضل مبادرات المجلس 
األعلـــى للمرأة بلغـــت مســـتويات متقدمة 
وأصبحت نموذًجا عالمًيا يعلي من قدرها 
ويوفـــر لهـــا الحمايـــة الالزمـــة انطالًقا من 
الـــدور المحـــوري والمهم لها فـــي المجتمع 

واألسرة على حٍد سواء.

مشاركة كاملة

وأكدت عضو المجلس األعلى للمرأة سمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة 
أن األدوار التـــي يؤديهـــا المجلـــس األعلى 
للمـــرأة أســـهمت وتســـهم بشـــكل كبير في 
مســـيرة عطـــاء وتميـــز المـــرأة البحرينيـــة 
جميـــع  وعلـــى  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
المســـتويات، وهـــو أمـــر واضـــح جـــدا في 
العقديـــن األخيريـــن، حيث تبـــوأت الكثير 
مـــن النســـاء البحرينيات مناصـــب قيادية 
فـــي القطاعين العـــام والخاص، وأصبحت 
أولويـــات  مقدمـــة  فـــي  المـــرأة  شـــؤون 

الوزارات والهيئات والمؤسسات.

تطوير التشريعات

ونوهـــت رئيســـة جامعة البحريـــن جواهر 
المضحكـــي بـــاألدوار المهمة التـــي قام بها 
المجلس للتقدم بالمرأة البحرينية، ورفعة 
الخاصـــة  التشـــريعات  وتطويـــر  شـــأنها، 
بالمـــرأة واألســـرة، مشـــيدة بالـــدور الكبير 
الـــذي أداه المجلس خالل هذه الســـنوات، 
األمـــر الـــذي نتج عنـــه وصـــول الكثير من 
النساء البحرينيات إلى المناصب القيادية 

في القطاعين العام والخاص.

محطة مضيئة

وقالـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية مريم 
الجالهمـــة إّن هذه المناســـبة تمثل محطة 
مضيئـــة فـــي المســـيرة الوطنية المشـــرقة 
لتســـليط الضـــوء علـــى اإلنجـــازات التـــي 
حّققتهـــا المرأة البحرينيـــة طوال أكثر من 
عقدين ماضيين فـــي ظل الرعاية الملكية 
الســـامية لصاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
واالهتمـــام المســـتمر مـــن صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ودعـــم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 

المعظم.

يدا بيد

وأكـــد الرئيس التنفيذي لهيئـــة المعلومات 
القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
توليـــه  والـــذي  المحـــدود  غيـــر  الدعـــم 
مملكـــة البحرين للمـــرأة البحرينيـــة وأثره 
المنجـــزات  مـــن  للعديـــد  تحقيقهـــا  فـــي 
والمكتســـبات الوطنيـــة المشـــرفة محليـــا 
وإقليميا وعالميا، منوها في الوقت نفسه 
بجهـــود المجلـــس األعلـــى للمرأة برئاســـة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، والـــذي أســـهم 
ومـــن خـــالل مبادرتـــه الوطنية مـــن تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة ومســـاعدتها على تبوء 
العديـــد مـــن األدوار والمناصـــب القياديـــة 
لتواصـــل رحلة العطاء والبنـــاء مع الرجل 
يدا بيد في ظل المسيرة التنموية الزاخرة 
بقيـــادة صاحـــب  بالمكتســـبات  والحافلـــة 

الجاللة الملك المعظم.

تكافؤ الفرص

وأكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة 
المرباطـــي  إيمـــان  االجتماعـــي  للتأميـــن 
دعـــم الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي 
لمبـــادرات وتوجيهـــات المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، التـــي أســـهمت فـــي تقـــدم المـــرأة 
البحرينيـــة ضمن منظومة كاملة أساســـها 
تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين، 
مشـــيدًة بدور جميع منتســـبات الهيئة في 
تحقيق التنمية والمشاركة في اإلنجازات 
المحققـــة، متطلعـــًة إلى تحقيـــق مزيد من 
النجاحـــات واإلنجازات الوطنيـــة، متمنيًة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــًدا  البحرينيـــة  للمـــرأة 
واالزدهـــار فـــي مســـيرة التنميـــة والبنـــاء 

والتطوير في المملكة. 

دور تنموي

وأكـــد مديـــر عـــام السياســـات والتنســـيق 

بمكتـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الشـــيخ 
مـــا  بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة أن  فهـــد 
تحقـــق للمـــرأة البحرينيـــة مـــن منجـــزاٍت 
نوعيـــة على جميـــع األصعدة جـــاء بفضل 
الدعـــم الالمحـــدود مـــن صاحبـــة الســـمو 
الملكي قرينة جاللة الملك المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمرأة لما توليه ســـموها 
من اهتماٍم بتعزيز مكانة المرأة البحرينية 
وتقدمهـــا، وتعزيـــز دورهـــا فـــي المســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 

ملك البالد المعظم.

نهضة شاملة

رعايـــة  لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
شـــؤون الخيـــل يوســـف العيســـى “واحـــد 
وعشـــرون عاًمـــا مـــن العطاء نقلـــت المرأة 
البحرينيـــة إلى أرفع المناصـــب في جميع 
الميادين”، مشـــيرا إلى أن المجلس األعلى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  بقيـــادة  للمـــرأة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
نجـــح في ترســـيخ مبادئ مشـــاركة المرأة 

البحرينية في مسيرة النهضة الشاملة.

نموذج ملهم

وأكـــد مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان 
ولي العهد عيســـى الحمـــادي أن ما تحقق 
للمرأة البحرينية من إنجازات بفضل دعم 
صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
عـــّزز مـــن تقدمها فـــي مختلـــف المجاالت 
ورّســـخ إســـهاماتها في المســـيرة التنموية 
الشاملة بقيادة صاحب الجاللة ملك البالد 

المعظم.
وأشـــار مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديوان 
ولـــي العهد إلى أن مملكـــة البحرين تمتلك 
نموذًجـــا وطنًيا ملهًما فـــي تقدم المرأة، ما 
عـــزز مـــن مكانـــة المملكة علـــى الصعيدين 
اإلقليمـــي والدولـــي، مؤكـــًدا أن مـــا تقدمه 
مخلصـــة  جهـــوٍد  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
باعتبارها جزًء أصيـــاًل من فريق البحرين 

محل تقدير وفخٍر لجميع أبناء الوطن.

شريك ثابت

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز االتصال 
مســـيرة  إن  البنخليـــل  يوســـف  الوطنـــي 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة الممتـــدة ِطـــوال 
21 عاًمـــا حافلة بالعطاء واإلنجازات التي 
عززت مـــن دور المـــرأة البحرينيـــة المؤثر 
والفعـــال فـــي المجتمع المحلـــي والدولي، 
منّوًها بدور المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس 
األعلى للمـــرأة، في ترســـيخ مكانة وتقّدم 
المرأة فـــي مملكة البحرين لتـــؤدي دورها 
الفاعـــل كعنصر رئيس وشـــريك ثابت في 
دعـــم تنميـــة المملكـــة وتطورهـــا وصناعة 

منجزات الوطن ومستقبله.

مبادرات نوعية

وقـــال رئيـــس ديـــوان ولـــي العهد الشـــيخ 
ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل خليفة إن 
الدور البارز للمجلس األعلى للمرأة بقيادة 
صاحبة الســـمو الملكي قرينـــة ملك البالد 
المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
ضمن المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن عكـــس مـــا توليـــه المملكـــة مـــن 
رعايـــٍة واهتمـــام بتعزيز إســـهامات المرأة 
فـــي كل المجـــاالت، حيـــث أثبتـــت المرأة 
البحرينيـــة تميزهـــا وتحقيقهـــا المنجزات 
تلو األخرى، حتى غـــدت نموذًجا يحتذى 
جميـــع  علـــى  الالمحـــدود  لعطائهـــا  بـــه 
األصعـــدة كجـــزء رئيس ومهـــم في فريق 

البحرين.

تكريس الحضور

والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
كمـــال أحمـــد إن الهيئـــة تفخـــر بالكـــوادر 

النســـائية الوطنية التي تعمل في مختلف 
القطاعات وجهودهن المبذولة في خدمة 
مملكـــة البحريـــن الغالية، ودورهـــن الرائد 
في المشاركة في إبراز دور الهيئة وخدمة 
المجتمـــع، الفًتا إلى اســـتمرار دعـــم الهيئة 
لتحقيـــق مبدأ تكافؤ الفرص وتولي المرأة 
مختلـــف المناصب التي يمكـــن من خاللها 
والنمـــو،  التطـــور  ومبـــادئ  أســـس  تعزيـــز 
والقيـــام بالـــدور المهـــم للهيئة فـــي خدمة 

العمالء وتحقيق اإلنجاز.

تنمية المجتمع

ونـــوه وزيـــر الشـــؤون القانونية يوســـف 
خلـــف باإلنجـــازات النوعيـــة والمتواصلة 
البحرينيـــة  المـــرأة  تســـطرها  التـــي 
وإســـهاماتها الممّيزة بالمســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة ملـــك 
البـــالد المعظم، باعتبارها شـــريًكا رئيًســـا 
ضمـــن فريـــق البحريـــن وجـــزًءا أصيـــاًل 
بمســـيرة تنميـــة ونهضـــة البـــالد، مشـــيًرا 
إلـــى الدعـــم واالهتمـــام المســـتمر الـــذي 
خـــالل  مـــن  خصوًصـــا  المملكـــة،  توليـــه 
المجلـــس األعلـــى المـــرأة برئاســـة قرينة 
ملك البالد المعّظم، من أجل تعزيز تقّدم 
المرأة للقيـــام بدورها الريادي في خدمة 

المجتمع وتنميته.

شريك فاعل

وأكـــد مديـــر عـــام مكتـــب رئيـــس مجلس 
مبـــادرات  أن  المحميـــد  حمـــد  الـــوزراء 
المجلـــس األعلى للمرأة بقيادة قرينة ملك 
البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة في دعـــم تقـــدم المـــرأة البحرينية 
فاعـــل  المـــرأة كشـــريك  دور  مـــن  عـــززت 
في مســـيرة العمـــل الوطني، ضمـــن فريق 

البحرين.

مضرب مثل

وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية 
الـــدور  العســـيري  الفضـــاء محمـــد  لعلـــوم 
الرفيـــع للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة 
ملـــك  قرينـــة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
البـــالد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة فيما تحقـــق للمـــرأة البحرينية من 
مختلـــف  فـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات 
الميادين، حتى أصبحت المرأة البحرينية 
مضرًبـــا للمثـــل بيـــن دول العالـــم ونموذًجا 

يحتذى به.

خطوات كبيرة

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة رعاية 
شـــؤون الخيـــل الشـــيخ دعيج بن ســـلمان 
بن مبـــارك آل خليفة أن اإلنجازات الرائدة 
للمـــرأة  تحقيقهـــا  تـــم  التـــي  والمتعـــددة 
البحرينيـــة جاءت بفضـــل الجهود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا قرينـــة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة، مشيًدا باإلسهامات الكبيرة 
والمميـــزة مـــن خـــالل رئاســـتها للمجلـــس 

األعلى للمرأة.

% 45

وذكر الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط 
والتطوير العمراني أحمد الخياط أن نسبة 
الموظفـــات البحرينيـــات فـــي الهيئـــة تبلغ 
نحـــو 45 % من إجمالـــي الكادر الوظيفي، 
وتمثل نسبة العامالت منهن في الوظائف 
اإلشرافية 25 %، كما تبلغ نسبتهن 47 % 

في الوظائف الهندسية في الهيئة.

عهد زاهر

وأعـــرب مستشـــار جاللـــة الملـــك لشـــؤون 
اإلعـــالم نبيـــل الحمـــر عـــن بالـــغ االعتـــزاز 
باإلنجازات الكبيرة التـــي حققها المجلس 
األعلى للمرأة منذ انطالقته، والتي عززت 
من تقدم ومكانة المـــرأة البحرينية، حتى 
أصبحت شريًكا فاعاًل في مسيرة النهضة 
التنمويـــة التي تشـــهدها المملكة، في ظل 
العهـــد الزاهر لصاحب الجاللـــة ملك البالد 

المعظم.

جهود دؤوبة

وقالـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلـــس التعليـــم العالي عضـــو المجلس 
األعلـــى للمرأة الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيج آل خليفـــة إن المجلس تمكن 
وبـــكل جدارة أن يكـــون ركيزة مهمة من 
ركائز النهضة والتنمية في وطننا العزيز 
وأن يمضي بالمرأة البحرينية نحو آفاق 
رحبـــة مـــن التقـــدم واالزدهار في شـــتى 

األصعدة. 
)تتمة التصريحات بالموقع االلكتروني(

البحرينية شريك أساس للرجل في صناعة اإلنجازات الوطنية
جهود “األعلى للمرأة” عززت االستقرار األسري... وزراء ومسؤولون:

مريم الجالهمة جواهر المضحكيإبراهيم الحواج

جميل حميدانسمو الشيخة حصة بنت خليفة

نواف حمزة

الشيخ محمد بن عبدالله

أسامة العصفور

عبداللطيف الزياني

محرر الشؤون المحلية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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مطاعم تستغني عن الكاتشب والمايونيز الجاهز المغلف الرتفاع سعره
بدأ عدد من المطاعم في االســـتغناء 
الجاهـــز  والمايونيـــز  الكاتشـــب  عـــن 
المغلف بوزن 9 غرام؛ بســـبب ارتفاع 
ســـعر الكيلـــو وصواًل عنـــد 800 فلس 
بعـــد أن كان متوســـط ســـعر الكيلـــو 
بالجملـــة  للبيـــع  فلـــس   500 الواحـــد 
علـــى محـــات المطاعـــم والوجبـــات 
الســـريعة، وقـــرر عـــدد مـــن المطاعم 
المملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  فـــي 
بوضـــع كميـــات قليلـــة من الكاتشـــب 
والمايونيـــز في أطباق جانبية لزبائن 

الطلبات الداخلية بالمطاعم.
وعللـــوا الســـبب فـــي تغيـــر أســـلوب 
األســـعار  ارتفـــاع  جـــراء  الخدمـــات 
لشـــراء  المطاعـــم  أغلـــب  ولجـــوء 
الكاتشب والمايونيز بالوزن للجالون 
كيلوغـــرام،   5 عـــن  يقـــل  ال  الـــذي 

ويتـــراوح متوســـط األســـعار مـــا بين 
أن  بعـــد  دينـــار،   2.200 إلـــى   1.800
تتجـــاوز  ال  األســـعار  أغلـــب  كانـــت 
1.500 دينـــار. وقـــال عـــدد مـــن تجار 
مســـتلزمات البيـــع بالجملـــة للمطاعم 
“تشـــهد المحـــات تغيرا في األســـعار 
والبهـــارات  والشـــطة  للكاتشـــب 
التضخـــم  بســـبب  والمايونيـــز، 
وتكاليـــف  األســـعار  فـــي  العالمـــي 
الشـــحن والتوصيـــل الـــذي أثـــر على 

المســـتوردة  الســـلع  حجـــم اســـتيراد 
المجـــاورة،  والـــدول  الخـــارج  مـــن 
فـــي  بـــدأت  المطاعـــم  أغلـــب  إن  إذ 
طلب مشـــتقات الكاتشـــب والشـــطة 
بكميـــات  والمايونيـــز  والباربيكيـــو 
الجالـــون ليكـــون أوفر لهـــا في حجم 

االســـتهاك الداخلي بالمطاعم وعند 
طلبات الزبائن، بدالً من االعتماد على 
كميات الكاتشب والمايونيز )9 غرام(، 
الذي ارتفع ســـعره بشكل مفاجئ في 
األســـواق بنســـبة تصـــل 80 %. مـــن 
جهتـــه، قال حســـن كمالي لــــ “الباد”، 

وهو صاحب محل بسوق واقف لبيع 
مستلزمات المطاعم بالجملة، شهدت 
المحـــات في اآلونة األخيرة ارتفاعا 
في األســـعار بسبب التضخم العالمي 
في تكاليف االســـتيراد الخارجي، إذ 
انعكـــس ذلك علـــى طلبـــات أصحاب 

المطاعم ومحات الوجبات السريعة 
في البحث عن البدائل األوفر للســـلع 
االستهاكية، مثل الشطة والكاتشب 
والمايونيـــز، وأغلب المحـــات اليوم 
تطلـــب الجالون للحفاظ على هامش 

الربحية.

المطاعم تلجأ 
للجالون حفاًظا 

على هامش 
الربحية

منع تصنيع واستيراد األكياس البالستيكية 18 سبتمبر
يستثنى منها المواد الخاصة باالستخدام الطبي والمصنعة للخارج

قالـــت إدارة الفحـــص والمقاييـــس بوزارة 
 14 رقـــم  القـــرار  أن  والتجـــارة  الصناعـــة 
لســـنة 2022 الصادر بشـــأن منع تصنيع أو 
اســـتيراد أو تداول األكياس الباســـتيكية 
ذات االســـتخدام الواحد التي يقل سمكها 
عن 35 ميكرون سوف يدخل حيز التنفيذ 
اعتبـــاًرا مـــن تاريخ 18 ســـبتمبر مـــن العام 
الجـــاري، ويســـتثنى مـــن القـــرار المذكـــور 
األكيـــاس المســـتخدمة لألغـــراض الطبية 
واألكيـــاس المصنعة بغـــرض التصدير إلى 

خارج البحرين.
ويأتـــي قرار حظـــر األكياس الباســـتيكية 
ذات االســـتخدام الواحد التي يقل سمكها 
عـــن 35 ميكـــرون بهـــدف حمايـــة البيئـــة 
مـــن الملوثـــات، والحـــد مـــن خطر انتشـــار 
تشـــكل  والتـــي  الباســـتيكية  المخلفـــات 

الفطريـــة  الحيـــاة  علـــى  كبيـــرة  خطـــورة 
فـــي البحريـــن. يذكـــر أن وزارة الصناعـــة 
والتجـــارة قامـــت بإعـــداد دراســـة شـــاملة 
الباســـتيكية  األكيـــاس  مصانـــع  لوضـــع 
وكذلـــك مصانـــع  الرئيســـة  البيـــع  ونقـــاط 
بدائل األكياس الباســـتيكية في المملكة، 
حيث نتج عن هذه الدراســـة أن نســـبة 86 
% مـــن المصانـــع المحلية ســـوف تســـتمر 
في صناعـــة المنتجات الباســـتيكية غير 

المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع 
وأن  الباســـتيكية،  لألكيـــاس  بدائـــل 
نسبة 100 % من هذه المصانع تنوي 
تصنيع أكياس باســـتيكية متعددة 

االســـتخدام والتي يفوق ســـمكها 
35 ميكـــرون، مؤكـــدًة توافر هذا 
النوع من األكياس في األسواق 
المحلية وباإلمكان اســـتخدامها 

ألغراض متعددة.

يشـــار إلى أن هذه الدراســـة تأتـــي بأهمية 
دراســـة  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  إشـــراك 
قبـــل  الحكوميـــة  والقـــرارات  التوجهـــات 
صدورهـــا، ودور القطـــاع الخـــاص البـــارز 

المشـــترك في تعزيز العمل 

مـــع القطـــاع العـــام، مـــن خـــال التواصـــل 
المباشـــر والمســـتمر بيـــن الـــوزارة وغرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحرين، ومـــا لذلك من 
أثـــر فـــي تحقيـــق التكامل بيـــن القطاعين 
العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.
وكشف المجلس األعلى للبيئة في وقت 
ســـابق عـــن إجمالـــي حجـــم المخلفات 
الباســـتيكية ســـنوًيا يبلـــغ نحو 171 
 166 يوجـــه  إذ  ـــا،  طنًّ و257  ألًفـــا 
ـــا مـــن المخلفـــات  ألًفـــا و320 طنًّ
عســـكر،  لمدفـــن  الباســـتيكية 
فيما 3200 طن منها يتم إعادة 
التدويـــر بينمـــا 1755 تصدر 
للخـــارج، فيمـــا تبلغ نســـبة 
مخلفـــات الباســـتيك من 
السوداء  القمامة  أكياس 

ا. 32 % سنويًّ
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والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  رفعـــت 
التقويم األكاديمي للعام الدراســـي 
علـــى   )2023/2022( الجديـــد 
موقعها اإللكتروني ليتمكن الطلبة 
وأولياء األمور تحميل نســـخة منه 
فـــي ســـبيل معرفـــة أهـــم محطات 
العام الدراسي الذي سيبدأ بتاريخ 
1 ســـبتمبر 2022 مـــن خـــال عودة 
والتعليميـــة  االداريـــة  الهيئـــات 
والفنيـــة إلـــى أحضـــان المـــدارس، 
تليها عـــودة الطلبة بشـــكل إلزامي 
وبواقع 5 أيام في األسبوع بتاريخ 

7 سبتمبر 2022.
وأوضحـــت أن التقويـــم األكاديمي 
الفتـــرات  علـــى  يشـــتمل  الجديـــد 
األكاديمية األساســـية وما يتخللها 
مـــن مواعيـــد التقويمـــات النهائيـــة 
وعمليـــات التســـجيل إضافـــة إلـــى 

واإلجـــازات  الرســـمية  العطـــات 
المدرســـية ومفاتيـــح ملونـــة تـــدل 
محطـــات  مـــن  محطـــة  كل  علـــى 
العام الدراســـي إال أنها لم ُتِشر إلى 
مواعيد عقـــد امتحانات المنتصف 

للفصلين الدراسيين المقبلين.
ولفتـــت “التربيـــة” إلـــى أن الفصـــل 
ســـتتخلله  الثانـــي  الدراســـي 
للصـــف  الوطنيـــة  االمتحانـــات 
بينمـــا  عشـــر  والثانـــي  التاســـع 
اإلجازة الصيفية ســـتتخللها عطلة 
رأس الســـنة الهجريـــة وعاشـــوراء 
التعليـــم  بمراكـــز  والتســـجيل 

المستمر.
األكاديمـــي  التقويـــم  أن  يذكـــر 
الجديـــد يحـــوي 12 عطلة رســـمية 
و54 إجازة مدرســـية  و104 إجازة 

أسبوعية مقبلة.

“التربية”:  تنتظركم 12 عطلة رسمية و54 
إجازة مدرسية و104 إجازات أسبوعية

األشـــغال  شـــؤون  وزارة  رصـــدت 
لتنفيـــذ  دينـــار  ماييـــن   6.9 مبلـــغ 
خطتها لمشاريع الحزمة الثالثة من 
مشـــاريع  قطـــاع الطـــرق بمحافظة 
العاصمـــة حتى العـــام 2025 والتي 

ضمت 6 مشاريع.
وضمـــت الخطـــة المرحلـــة الثانيـــة 
والثالثة من مشـــروع تطوير شارع 
تشـــتمل  حيـــث  توبلـــي،  فـــي   23
توفيـــر  علـــى  المشـــروع  أعمـــال 
ووضـــع  للمشـــاة،  جانبيـــة  أرصفـــة 
قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها مـــن 
قبل الخدمات مستقبا، إلى جانب 
تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفيـــر 
واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 

اإلرشادية الازمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم االنتهاء 
مـــن إعـــداد التصاميـــم التفصيليـــة 
أن  المتوقـــع  مـــن  الـــذي  للمشـــروع 

يستغرق فترة إنشائه 14 شهرًا.
وأدرجت الوزارة مشـــروعًا لتطوير 
 318 1805 بمجمـــع  الطريـــق رقـــم 
لألعـــوام  خطتهـــا  علـــى  بالمنامـــة 
أعمـــال  تشـــتمل  حيـــث  المقبلـــة، 
الطريـــق  تطويـــر  علـــى  المشـــروع 
ميـــاه  لتصريـــف  شـــبكة  وإنشـــاء 

األمطـــار، وتوفيـــر أرصفـــة جانبيـــة 
للمشـــاة، إلـــى جانـــب وضـــع قنوات 
قبـــل  مـــن  الســـتخدامها  أرضيـــة 
الخدمـــات مســـتقباً، إضافـــة إلـــى 
تحســـين مســـتوى اإلنـــارة وتوفيـــر 
واللوحـــات  المروريـــة  العامـــات 
اإلرشـــادية الازمة، ووضع حواجز 
ســـامة في المناطق التـــي تتطلب 

ذلك.
أشـــهر   6 فتـــرة  الـــوزارة  وحـــددت 
كفتـــرة تقديريـــة إلنجاز المشـــروع، 
إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  تـــم  حيـــث 

التصاميم التفصيلية للمشروع.
الـــوزارة مشـــروعًا  وضمـــت خطـــة 
لرصـــف الطريق رقـــم 285 والطرق 
 602 مجمـــع  فـــي  بـــه  المحيطـــة 
بســـترة، مـــن خـــال إنشـــاء الطرق 
وإنشـــاء  التحتيـــة،  البنيـــة  وبنـــاء 
شـــبكة لتصريـــف األمطـــار ووضـــع 
قنـــوات أرضيـــة الســـتخدامها مـــن 

قبل الخدمات مستقبا.
أعمـــال  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
المشـــروع تشمل تحســـين مستوى 
اإلنـــارة وإنشـــاء بعـــض المرتفعات؛ 
لتخفيف الســـرعة ووضع اإلشارات 

والعامات المرورية.

6.9 ماليين دينار لـ 6 مشروعات 
طرق مستقبلية بـ“العاصمة”

حسن عبدالرسول

حسن عبدالرسول

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

973 مستفيدا من خدمة الزيارة الميدانية لكبار السن وذوي الهمم
نحرص على تسهيل إجراءاتنا... هيئة الكهرباء:

أكـــدت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء حرصها 
البالـــغ علـــى تطويـــر خدماتها وتســـهيل 
لجميـــع  المقدمـــة  إجراءاتهـــا  كافـــة 
المشـــتركين، والســـّيما المشـــتركين من 
فئة “كبار الســـن، وذوي الهمم” ، مشـــيرة 
إلـــى االهتمام الخاص الـــذي توليه لهذه 
الهيئـــة  دعـــا  الـــذي  األمـــر  وهـــو  الفئـــة، 
لتدشـــين خدمة الزيـــارة الميدانية لكبار 

مشتركيها لتحرير طلباتهم وتمريرها.
لجميـــع  دعوتهـــا  الهيئـــة  وجـــددت 
المشـــتركين من فئة كبار الســـن أو ذوي 
الهمـــم االســـتفادة مـــن خدمـــة الزيـــارة 
الميدانية عند حاجتهم إلجراء أي طلب 
يخـــص هيئة الكهرباء والماء، وأشـــارت 
الهيئـــة في الســـياق ذاته إلـــى التجاوب 
اإليجابـــي الـــذي حققتـــه هـــذه الخدمـــة 
منذ تدشـــينها في سبتمبر العام الماضي 

وحتـــى اآلن، حيـــث بلـــغ عـــدد الزيارات 
الهيئـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الميدانيـــة 

للمشتركين من هذه الفئة )973( زيارة.
وقد دشـــنت الهيئة هـــذه الخدمة بهدف 
الســـن  كبـــار  مـــن  المشـــتركين  زيـــارة 
وذوي الهمـــم، فـــي مســـاكنهم الســـتام 
وتحريـــر طلباتهـــم فـــي الوقـــت نفســـه، 
دون حاجتهـــم إلـــى إجـــراء أي معاملـــة 
إلكترونيـــًا أو هاتفيـــًا أو زيـــارة الهيئـــة، 
وذلك من خال قيام موظفين مؤهلين 
من الهيئة بإنجاز المعامات للمشتركين 
أثنـــاء الزيـــارة الميدانيـــة لهـــم بطريقـــة 

الة.   سريعة وفعَّ

هـــذه  تقديـــم  علـــى  الهيئـــة  وتحـــرص 
الخدمة لألشخاص الذين ال يستطيعون 
الخدمـــات  عبـــر  معاماتهـــم  إنجـــاز 
اإللكترونيـــة، أو ليـــس لديهـــم المقـــدرة 
على التعامـــل مع األنظمـــة اإللكترونية، 
حيـــث عملـــت الهيئـــة على تأهيـــل عدد 
كاٍف مـــن الموظفين لضمـــان تخصيص 
الموظـــف المناســـب للزيـــارة الميدانيـــة، 
وتقديـــم الخدمـــة مـــن خـــال المركبات 
محمولـــة  حاســـوب  بأجهـــزة  المجهـــزة 
متصلة باألنظمة الرئيســـية ذات العاقة 
بـــإدارة خدمـــات المشـــتركين مـــن أجـــل 
تســـهيل عملية إنجاز المعامات بصورة 

كاملة وسريعة وميسرة.
وتدعو الهيئة مشـــتركيها من فئة كبار 
الســـن ممن تفـــوق أعمارهم الـ60 عامًا 
وذوي الهمم، إلى االســـتفادة من هذه 

الخدمـــة عـــن طريق حجـــز موعد من 
خـــال التواصـــل مـــع مركـــز االتصـــال 
علـــى 17515555 والـــذي يعمـــل على 
مـــدار الســـاعة، وذلـــك لطلـــب موعـــد 
ســـيقوم  حيـــث  الميدانيـــة،  الزيـــارة 
مركـــز االتصال من التحقق من تطابق 
الشروط على صاحب الطلب ومن ثم 
حجز الموعد، بعدها سيقوم الموظف 
بالتواصل مع المشـــترك هاتفيًا لتأكيد 
العنوان وزيارة المشـــترك في مســـكنه 

وتمرير طلبه.
وتؤكـــد الهيئـــة أن هذه الخدمـــة تهدف 
لرفع مســـتويات جودة الخدمة المقدمة 
الذيـــن  الســـن  كبـــار  مـــن  للمشـــتركين 
تقديـــم  مـــن  صعوبـــات  يواجهـــون  قـــد 
طلباتهم إلكترونيًا، كما أنها ستسهل من 

إجراءات تقديم الطلبات لذوي الهمم.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اعتماد 10 مخططات تفصيلية ضمت 6 مزارع بكرانة
7 منها بالعاصمة وأغلبها سكنية

أصـــدرت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
قـــرارات  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
تفصيليـــة  مخططـــات   10 باعتمـــاد 
موزعـــة  الرســـمية  بالجريـــدة  نشـــرت 
علـــى 7 مناطـــق بالعاصمـــة و3 مناطق 
بالشـــمالية ومنطقة بالمحرق، معظمها 

مخططات سكنية خاصة.
وشـــملت القـــرارات المتعلقـــة بمناطق 
محافظـــة العاصمـــة اعتمـــاد المخطط 
التفصيلي الجزئـــي لمنطقة جدحفص 
التفصيلـــي  والمخطـــط   ،425 مجمـــع 
الجزئـــي لمنطقـــة العكـــر مجمـــع 624، 
التفصيلـــي  المخطـــط  إلـــى  إضافـــة 
الجزئـــي لمنطقـــة بوغـــزال مجمع 330 
 3 عمـــارات  تصنيـــف  ضمـــت  والتـــي 
المخطـــط  جانـــب  إلـــى  طوابـــق،  و4 

التفصيلـــي لمنطقـــة المصلى وطشـــان 
المناطـــق  ضمـــن  و411   407 مجمـــع 
التجاريـــة  والمعـــارض  الســـكنية 

إلـــى  إضافـــة  العامـــة،  والخدمـــات 
المخطـــط التفصيلي الجزئـــي لمنطقة 
الحمريـــة 2 مجمـــع 611 ضمن مناطق 

المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.
شـــملت  التـــي  القـــرارات  وتضمنـــت 
مناطـــق المحافظـــة الشـــمالية اعتمـــاد 
المخطـــط التفصيلي الجزئـــي لمنطقة 
والمخطـــط   ،742 مجمـــع   )2( عالـــي 
توبلـــي  لمنطقـــة  الجزئـــي  التفصيلـــي 
التفصيلـــي  والمخطـــط   ،705 مجمـــع 
لمنطقـــة حلة عبدالصالـــح مجمع 444، 
التفصيلـــي  المخطـــط  إلـــى  إضافـــة 
الجزئـــي لمنطقـــة كرانـــة مجمـــع 460 
والـــذي ضم 6 عقـــارات ضمن تصنيف 
األراضي الزراعية، إلى جانب تصنيف 

سكني وخدمات عامة.
المحـــرق،  بمحافظـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
المخطـــط  اعتمـــاد  القـــرارات  شـــملت 
التفصيلي الجزئي لمنطقة شـــرق عراد 
الســـكن  مناطـــق  ضمـــن   242 مجمـــع 

الخاص والسكن المتصل.

أحد المزارع بقرية كرانة )أرشيفية(

طبق الكاتشب والمايونيز بجانب الوجبةالجالون بداًل من االكياس تقليص المايونيز والكاتشب

منال الشيخ
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2022/5058/bahrain/771780.html



