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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

P  1

Link

Link

P  1

Link

والملكية  الخليج  طـيـران  بين  تـعـاون  اتـفـاقـيـة 

باك�ستان اإلى  الم�ساعدات  لنقل  الإن�سانية  للأعمال 
مع  تعاون  اتفاقية  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وقعت 
شركة طيران الخليج، وذلك لنقل المساعدات اإلنسانية اإلغاثية إلى 
ضحايا الفيضانات في باكستان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
البالد المعظم بتكليف المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
إلى  عاجلة  إنسانية  مــســاعــدات  بتقديم  الــشــبــاب  وشـــؤون  اإلنــســانــيــة 

ضحايا الفيضانات في جمهورية باكستان اإلسالمية.
وبّين د. مصطفى السيد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية أن المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تعمل على تجهيز 
المواد  على  تحتوي  التي  العاجلة،  اإلغاثية  المساعدات  من  شحنة 

اإلغاثية والطبية التي هم في أمس الحاجة إليها.

الــبــحــريــن الــثــالــثــة عــربــيــا كــاأ�ــســرع 
ــوا فـــي عـــدد الــ�ــســكــان ــم الـــــدول ن

كتب علي عبداخلالق:

السكان  الــدول نموا في عدد  الدولي حول أسرع  البنك  كشف تقرير 
أن مملكة البحرين تعتبر ثالث أسرع الدول العربية نموا في عدد السكان 
األولــى  المرتبة  فــي  قطر  وحــلــت   .%163 بنسبة  و2021   2000 عــامــي  بين 
كأسرع الدول نموا في عدد السكان بنسبة 395% خالل 21 عاما، ثم جاءت 
اإلمارات في المرتبة الثانية بنسبة 219%، وحلت عمان في المرتبة الرابعة 
بنسبة 130% ثم الكويت بنسبة 112%. ووفًقا لتقرير األمم المتحدة حول 
النمو السكاني يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في 
مليارات   7.9 من  العالم  سكان  يزيد  أن  يعني  وهــذا  المقبلة،  عاما  الـــ30 
في الوقت الراهن إلى 9.7 مليارات مع حلول عام 2050، وأن يصل العدد 
الخبير  بّين  الموضوع  هــذا  وحــول   .2100 عــام  حلول  مــع  مليارا   11 إلــى 
أن  الــمــوســوي  جاسم  الفاتح  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  االقــتــصــادي 
االقتصاد البحريني في حالة تنمية مستمرة ومستدامة والنمو السكاني 
حالة طبيعية لجميع دول العالم وله انعكاسات في زيادة الحركة التجارية 

واالقتصادية وفي استهالك المواد ما يعزز التنمية.

ــل  ــس ــاأ� ــت ــس ــ� ــد الـــجـــامـــعـــي« ي ــ ــم ــ »ح

ــيــة ر�ــســيــعــة ــن كــل ــا مـ ــي ــان ــرط ــس ــا � ــ ورمـ
حمد  الملك  بمستشفى  األطــفــال  قسم  من  جراحي  طبي  فريق  نجح 
العمر سبعة أشهر تعاني من  إنقاذ رضيعة بحرينية تبلغ من  الجامعي في 
ورم سرطاني في الكلية اليمنى؛ إذ أجرى الفريق الطبي العملية الجراحية 
باستخدام أحدث التقنيات لمنع النزيف أثناء الجراحة وذلك لالستئصال 
الجذري للكلية اليمنى التي تحتوي على الورم السرطاني وبشكل آمن جدا 

بهدف إنقاذ حياة المريضة ومنعا النتشار الورم.
وقال البروفيسور مارتن كوربالي استشاري جراحة األطفال الذي أشرف 
على العملية إن الطفلة كانت تعاني من انتفاخ شديد في الجانب األيمن، 
وبناء عليه تم عمل الفحوصات الالزمة لها، التي أثبتت وجود ورم سرطاني 
من نوع »ويلمز« داخل الكلية اليمنى بحجم 50 مل، وهو بذلك يعتبر كبيرا 

مقارنة بحجم كلية الرضيعة.
إلى صغر  وأنه نظرا  النادرة  الحاالت  الرضيعة من  أن حالة  إلى  وأشــار 
الــورم، إال  الكيماوي لتقليص حجم  البدء بالعالج  سنها فإنه من الطبيعي 
اليمنى  الكلية  في  الــورم  انتشار  على مدى  وبناء  الرضيعة  بسبب حالة  أنه 
بشكل كلي فقد تم تحديد العالج من قبل الفريق الطبي الذي على أساسه 

قرر إجراء عملية جراحية على الفور.

التاأثير  »حا�سنة  برنامج  انطلق 
القـتـ�سـادي« فـي غرفة التجارة

إلى  البحرين سمير ناس  دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة 
أهمية خلق عالقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات القائمة 
المشترك  العمل  آليات  تدعم  االقتصادي  القرار  على صناعة 
يتماشى  ومتراكم،  مرن  بشكل  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في 
مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق 
االســتــدامــة والــنــمــاء االقــتــصــادي، مــؤكــدا حــرص الــغــرفــة على 
لبناء  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  مع  التكامل  تعزيز 
اقتصادية  تشريعات  صياغة  عبر  ومــســتــدام  مستقر  اقــتــصــاد 
كمحرك  الخاص  القطاع  دور  وتعزز  العصر  مقتضيات  تواكب 

للتنمية.
جــــاء ذلــــك خــــالل انـــطـــالق حــاضــنــة الــتــأثــيــر االقــتــصــادي 
ضمن  أمــس،  صباح  النيابي  للمجلس  الترشح  فــي  للراغبين 
»الغرفة« المجتمعية التي تستهدفها خالل المرحلة  مبادرات 

المقبلة، لتحقيق المصلحة االقتصادية للمملكة.
أولــى جلسات برنامج  وقــال ناس في كلمته خالل انطالق 
ــتـــصـــادي« الــــذي نــظــمــتــه غــرفــة تــجــارة  »حــاضــنــة الــتــأثــيــر االقـ
للمسؤولية  مبادراتها  كإحدى  أمس  صباح  البحرين  وصناعة 
النواب  لمجلس  المترشحين  توعية  إلى  الهادفة  المجتمعية 
بــالــشــؤون االقــتــصــاديــة، وتــقــريــب الــــرؤى وتــبــادل األفــكــار حــول 
في  االقــتــصــاديــة  المنظومة  لتطوير  التشريعية  المتطلبات 
في  تتمثل  المقبلة  المرحلة  في  العمل  أولويات  إن  البحرين، 
النماء االقتصادي عبر تهيئة  توفير السبل الممكنة لتحقيق 
البيئة التشريعية لتنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي وخــاصــة فــي ظــل الــمــتــغــيــرات العالمية 

المتسارعة.

ــة بــنــت عــبــداهلل  ــوزيـ أكـــــدت فـ
زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــة الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــســ ــيــ رئــ
مملكة  فــي  البرلمانية  للشعبة 
المملكة  استضافة  أن  البحرين 
ــات الــجــمــعــيــة الـــــــ146  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي  لـــالتـــحـــاد الـ
المقرر عقدها في مارس 2023م 
الدولية  الثقة  على  واضح  دليل 
المملكة،  بها  باتت تحظى  التي 
ــة  ــبـ ــيـ ــطـ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــس الـ ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
والسمعة الحسنة التي رسختها 
والــتــي  الـــدولـــي،  المجتمع  لـــدى 
تـــأتـــي نـــتـــاجـــا لــلــنــهــج الـــمـــبـــارك 
ــم الـــســـامـــي مــــن حــضــرة  ــ ــدعـ ــ والـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 

المعظم.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل لــقــائــهــا 
مـــارتـــن شــونــجــنــغ األمـــيـــن الــعــام 
لـــالتـــحـــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي، 
اتــفــاقــيــة  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى  تــــم  إذ 
الجانبين  بــيــن  مــشــتــركــة  تــعــاون 
ــوص تــــنــــظــــيــــم وعــــقــــد  ــ ــصــ ــ ــخــ ــ بــ
الجمعية العامة الــ146 لالتحاد 
الدولي واالجتماعات  البرلماني 

ذات الصلة في مارس 2023م في 
مملكة البحرين.

احـــتـــضـــان  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن اجــتــمــاعــات 
االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي لم 
الوطني  العمل  لــوال  يتأتى  يكن 
المتميزة  والمساندة  المشترك، 
المتنامي  والتعاون  والمستمرة، 
الحكومة  تبديه  الـــذي  والــدائــم 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التشريعية،  السلطة  مع  الــوزراء 
المشروع  نتاجات  لتعزيز  سعيا 
ــة الـــمـــلـــك  اإلصــــــالحــــــي لــــجــــاللــ
بـــرزت مظاهره  الـــذي  الــمــعــظــم، 
فــــــي اســــتــــيــــفــــاء الـــمـــمـــلـــكـــة كــل 
ــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــمـ االشــــــتــــــراطــــــات والـ
ــات  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة االجــ ــ ــافــ ــ ــضــ ــ ــتــ ــ الســ
به  تتمتع  لما  ونتيجة  الدولية، 
المملكة من نعمة األمن واألمان 
التنموية  والنهضة  واالستقرار، 

الشاملة.
ــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــلـــي بــن  مــ
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
ــاد  ــ ــحــ ــ االتــ ــة  ــ ــقـ ــ ثـ أنَّ  الــــــــشــــــــورى 

فـــي مملكة  الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي 
ــة الــمــجــلــس  ــقـ ــوافـ الــبــحــريــن ومـ
استضافة  على  لالتحاد  الحاكم 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  المملكة 
الـــعـــامـــة الــــــــــ146 لـــالتـــحـــاد تــعــد 
تأكيًدا لما تحققه البحرين من 

تــقــدم ونــمــو مــشــهــود فــي العمل 
معرًبا  والــتــشــريــعــي،  الــبــرلــمــانــي 
عـــن الــفــخــر واالعــــتــــزاز بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة اســتــضــافــة اجــتــمــاعــات 

االتحاد البرلماني الدولي.
في  يشارك  أن  المزمع  ومن 

البرلماني  االتــحــاد  اجــتــمــاعــات 
الدولي في مملكة البحرين أكثر 
البرلمانات  من 2000 ممثل عن 
والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، وحــضــور 
مــن  ــانــــا  بــــرلــــمــ  178 عـــــن  وفــــــــود 
أيام   5 مدة  العالم  دول  مختلف 

المؤتمر  ســيــكــون  إذ  مــتــواصــلــة، 
ــرك وبـــجـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــنــــظــــيــــم مـ ــتــ بــ
السلطتين  بــيــن  مــوحــد  وطــنــي 

التشريعية والتنفيذية.

مـــــــــدارس   210 ــبــــل  ــتــــقــ تــــســ
ألف   147 اليوم حوالي  حكومية 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة يــنــتــظــمــون في 
أن  بعد  الجديد  الــدراســي  العام 
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أتــمــت 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لــــــعــــــودة آمـــنـــة 
يقرب  ما  بعد  حضوريا  للطلبة 
مـــن 3 ســـنـــوات مـــن اإلجـــــــراءات 

االحترازية لجائحة كورونا.
ووفــــــــــــرت الــــــــــــــــوزارة الــــفــــرق 
ــل بـــشـــكـــل  ــمــ ــعــ ــلــ الــــمــــخــــتــــصــــة لــ
مـــتـــواصـــل عــلــى تــأمــيــن الـــعـــودة 
الــمــدرســيــة بــكــل ســهــولــة ويــســر، 
وتـــم خـــالل هـــذا الــعــام الــدراســي 
افــــــتــــــتــــــاح مـــــــدرســـــــة االزدهــــــــــــــار 
ــة لـــلـــبـــنـــات بـــطـــاقـــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ االبـ
استيعابية تتجاوز 1100 طالبة، 
ــى إعـــــــادة تــشــغــيــل  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
مدرسة المنامة الثانوية للبنات 
بعد االنتهاء من أعمال الصيانة 
على  الحفاظ  مع  بها  الخاصة 
طـــرازهـــا الــمــعــمــاري الــتــاريــخــي، 
تشغيل  خطة  تغيير  عــن  فضال 
مـــدرســـتـــي الــمــنــهــل االبــتــدائــيــة 
القديم  الــبــالد  ومــدرســة  للبنين 
للبنين،  اإلعـــداديـــة  االبــتــدائــيــة 
الصيانة  برنامج  إلــى  باإلضافة 
وزارة  قبل  مــن  المنفذ  الشاملة 
40 مدرسة  الذي شمل  األشغال 

حــكــومــيــة، والــصــيــانــة الــوقــائــيــة 
مــــدرســــة   160 لــــعــــدد  الــــــالزمــــــة 

حكومية.
ــام  ــد اخــتــتــمــت أمـــس األيـ وقـ
وزارة  نظمتها  الــتــي  التعريفية 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــلــى مـــدار 
تنفيذا  الماضية،  الثالثة  األيام 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــضـ ــ ــيــــهــــات حـ لــــتــــوجــ

الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم، وأمـــر صــاحــب السمو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
بــهــدف تهيئة  الـــــــوزراء،  مــجــلــس 
العام  فــي  ناجحة  طالبية  عــودة 

الدراسي الجديد 2023-2022.

 وفي حال تعذر على أي ولي 
أمر حضور األيام التعريفية فإن 
في  الــمــدرســة  مــراجــعــة  بإمكانه 
فــتــرات الحــقــة، لــلــحــصــول على 
مــلــف الــطــالــب، وطــلــب أي دعــم 

من اإلدارة المدرسية.

بروكسل - )أ ف ب(: أكدت دراسة أجريت لحساب اتحاد النقابات 
األوروبية أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن 
إنها  إذ  منخفضة،  أجــورا  يتقاضون  الذين  األوروبيين  إلى  بالنسبة 

تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد. 
الطاقة  األوروبيين في مجال  المسؤولين  النقابات  اتحاد  ودعا 
إجـــراءات  اتــخــاذ  »إلــى  الجمعة  يــوم  الــذيــن يعقدون اجتماعا طــارئــا 
يعد  لم  الــذي  أوروبــا  في  الطاقة  أسعار  لوضع حد الرتفاع  حاسمة 

ُيحتمل«. 
اصبحت  السنوية  الطاقة  فاتورة  متوسط  أن  الدراسة  ووجــدت 
في  المنخفضة  األجـــور  ذوي  للعاملين  شهري  راتــب  مــن  أكثر  اآلن 
غالبية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، مع احتمال زيادة أسعار 

الطاقة في األشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات. 
فواتير  ســداد  فــي  صعوبات  يــواجــهــون  عامل  ماليين   9.5 وكــان 

الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غالء المعيشة. 
وارتفعت تكاليف الطاقة في يوليو بنسبة 38 بالمائة عن الشهر 

نفسه من العام الماضي. 
العامل اإلستوني الذي يحصل على الحد  وهذا يعني أن على 

األدنــــى لــألجــور أن يــعــمــل 26 يــومــا إضــافــيــا لــدفــع فـــاتـــورة الــطــاقــة 
السنوية، أو ما مجموعه 54 يوما. 

وقالت إستر لينش نائبة األمين العام لالتحاد األوروبي للنقابات 
في بيان: »عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة الدخار 

المال تحدث فارقا«. 
لــمــاليــيــن  يــمــكــن  بــبــســاطــة ال  ــار اآلن  ــعــ »هـــــذه األســ وأضــــافــــت: 

األشخاص تحملها«. 
تثبيت  على  األوروبيين  القادة  األوروبــيــة  النقابات  اتحاد  وحــث 
سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين وتسهيل التسديد للعمال ذوي 

األجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها. 
اتــخــاذ إجـــراءات أخــرى لمكافحة األزمـــة لحماية  إلــى  كما دعــا 

الدخل والوظائف، باإلضافة إلى رفع الحد األدنى لألجور. 
وحثت النقابات الدول األوروبية على دعم التفاوض الجماعي 
ليتمكن عمال آخــرون من الحصول على زيــادات في األجــور، وعلى 
شركات  حققتها  الــتــي  المتوقعة  غير  األربــــاح  على  ضــرائــب  فــرض 

الطاقة.

الـمـنـخـفــ�ض ل يمـكـنـهــم  الـدخــل  اأ�سـحــاب  درا�ســة: 
اأوروبـــــا فــي  والـغـــاز  الـكـهـربــاء  اأ�سـعـــار  »تـحـمــل« 

اأكبـر تجمـع برلمانـي عالمي في البحرين مار�ـض القادم

المدار�ـض تفتـح اأبوابهـا اليـوم ترحيبـا بعـودة الطلب
حكومي�ة مدار��س   210 ف�ي  التعريفي�ة  للأي�ام  ناج�ح  خت�ام 

توقي�ع اتفاقي�ة ا�ض�ت�ضافة المملك�ة اجتماع�ات االتح�اد البرلمان�ي الدول�ي

رئي�سـا النـواب وال�سـورى: تاأكيـد لتقـدم العمـل البرلمانـي والت�سـريعي فـي المملكة

} جانب من توقيع اتفاقية التعاون المشتركة.
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} المدارس خالل استقبال أولياء األمور في األيام التعريفية.

ــة اإلعــــــــالم  ــنــ طــــالــــبــــت لــــجــ
ــي بـــــــــدول مــجــلــس  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
منصة نتفلكس بإزالة المحتوى 
ستتخذ  أنها  مؤكدة  المخالف، 
ــة بــحــق  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ اإلجــــــــــــراءات الـ
ــة نـــتـــفـــلـــكـــس فــــــي حــــال  ــنــــصــ مــ

استمرار محتواها المخالف.
وقــالــت فــي بــيــان لها أمــس: 
الفترة  إلى ما لوحظ في  نظرا 
األخيرة من قيام منصة نتفلكس 
ــواد  ــمـ الـ بـــعـــض  بـــبـــث   »»Netflix
المخالف  والمحتوى  المرئية 
لــضــوابــط الــمــحــتــوى اإلعــالمــي 
في دول مجلس التعاون والذي 
يــتــعــارض مــع الــقــيــم والــمــبــادئ 

وبناًء  والمجتمعية،  اإلسالمية 
عــلــيــه تـــم الــتــواصــل مـــع منصة 
هــذا  إلزالــــة   »Netflix« نتفلكس 
الموجهة  فــيــهــا  بــمــا  الــمــحــتــوى 
باألنظمة،  وااللـــتـــزام  لــألطــفــال 
المعنية  الجهات  أن  تأكيد  مــع 
ســتــتــابــع مــــدى الـــتـــزامـــهـــا، وفــي 
ــرار بـــث الــمــحــتــوى  ــمـ ــتـ حــــال اسـ

ــاذ  ــ ــخــ ــ ــم اتــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــف سـ ــالــ ــ ــخــ ــ ــمــ ــ الــ
اإلجراءات القانونية الالزمة.

عقدت  قــد  اللجنة  ?وكانت 
اجـــتـــمـــاعـــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا نــهــايــة 
الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي شــــاركــــت فــيــه 
المجلس، وخصص  دول  جميع 
ــاقـــشـــة  ــنـ ــمـ هـــــــــذا االجــــــتــــــمــــــاع لـ
ــدات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ الــ

ــات اإلعــــــــالم  ــصــ ــنــ ــتــــوى مــ بــــمــــحــ
اإللــكــتــرونــي ووســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، ومــخــالــفــة بعض 
الــمــنــصــات لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي 
المعمول  واألنظمة  وللضوابط 
بها والمعتمدة في دول مجلس 
الــتــعــاون، ومـــا لــوحــظ مــن قيام 
ــذه الــمــنــصــات بــعــرض  بــعــض هــ
لمستخدميها  موجهة  إعالنات 
في بعض دول مجلس التعاون، 
مع  يــتــعــارض  مــحــتــوى  تتضمن 
ــادئ اإلســـالمـــيـــة  ــبــ ــمــ الـــقـــيـــم والــ
المجتمعية، ومخالفة لضوابط 
الــمــحــتــوى اإلعــــالمــــي فـــي دول 

المجلس.

ــي تــطــالــب  ــج ــي ــل ــخ ــة الإعـــــــلم الإلـــكـــتـــرونـــي ال ــن ــج ل
ــض« بــــــاإزالــــــة مـــحـــتـــواهـــا الـــمـــخـــالـــف ــ�ـ ــكـ ــلـ ــفـ ــتـ »نـ
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والملكية  الخليج  طـيـران  بين  تـعـاون  اتـفـاقـيـة 

باك�ستان اإلى  الم�ساعدات  لنقل  الإن�سانية  للأعمال 
مع  تعاون  اتفاقية  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  وقعت 
شركة طيران الخليج، وذلك لنقل المساعدات اإلنسانية اإلغاثية إلى 
ضحايا الفيضانات في باكستان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
البالد المعظم بتكليف المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
إلى  عاجلة  إنسانية  مــســاعــدات  بتقديم  الــشــبــاب  وشـــؤون  اإلنــســانــيــة 

ضحايا الفيضانات في جمهورية باكستان اإلسالمية.
وبّين د. مصطفى السيد األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية أن المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية تعمل على تجهيز 
المواد  على  تحتوي  التي  العاجلة،  اإلغاثية  المساعدات  من  شحنة 

اإلغاثية والطبية التي هم في أمس الحاجة إليها.

الــبــحــريــن الــثــالــثــة عــربــيــا كــاأ�ــســرع 
ــوا فـــي عـــدد الــ�ــســكــان ــم الـــــدول ن

كتب علي عبداخلالق:

السكان  الــدول نموا في عدد  الدولي حول أسرع  البنك  كشف تقرير 
أن مملكة البحرين تعتبر ثالث أسرع الدول العربية نموا في عدد السكان 
األولــى  المرتبة  فــي  قطر  وحــلــت   .%163 بنسبة  و2021   2000 عــامــي  بين 
كأسرع الدول نموا في عدد السكان بنسبة 395% خالل 21 عاما، ثم جاءت 
اإلمارات في المرتبة الثانية بنسبة 219%، وحلت عمان في المرتبة الرابعة 
بنسبة 130% ثم الكويت بنسبة 112%. ووفًقا لتقرير األمم المتحدة حول 
النمو السكاني يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في 
مليارات   7.9 من  العالم  سكان  يزيد  أن  يعني  وهــذا  المقبلة،  عاما  الـــ30 
في الوقت الراهن إلى 9.7 مليارات مع حلول عام 2050، وأن يصل العدد 
الخبير  بّين  الموضوع  هــذا  وحــول   .2100 عــام  حلول  مــع  مليارا   11 إلــى 
أن  الــمــوســوي  جاسم  الفاتح  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  االقــتــصــادي 
االقتصاد البحريني في حالة تنمية مستمرة ومستدامة والنمو السكاني 
حالة طبيعية لجميع دول العالم وله انعكاسات في زيادة الحركة التجارية 

واالقتصادية وفي استهالك المواد ما يعزز التنمية.

ــل  ــس ــاأ� ــت ــس ــ� ــد الـــجـــامـــعـــي« ي ــ ــم ــ »ح

ــيــة ر�ــســيــعــة ــن كــل ــا مـ ــي ــان ــرط ــس ــا � ــ ورمـ
حمد  الملك  بمستشفى  األطــفــال  قسم  من  جراحي  طبي  فريق  نجح 
العمر سبعة أشهر تعاني من  إنقاذ رضيعة بحرينية تبلغ من  الجامعي في 
ورم سرطاني في الكلية اليمنى؛ إذ أجرى الفريق الطبي العملية الجراحية 
باستخدام أحدث التقنيات لمنع النزيف أثناء الجراحة وذلك لالستئصال 
الجذري للكلية اليمنى التي تحتوي على الورم السرطاني وبشكل آمن جدا 

بهدف إنقاذ حياة المريضة ومنعا النتشار الورم.
وقال البروفيسور مارتن كوربالي استشاري جراحة األطفال الذي أشرف 
على العملية إن الطفلة كانت تعاني من انتفاخ شديد في الجانب األيمن، 
وبناء عليه تم عمل الفحوصات الالزمة لها، التي أثبتت وجود ورم سرطاني 
من نوع »ويلمز« داخل الكلية اليمنى بحجم 50 مل، وهو بذلك يعتبر كبيرا 

مقارنة بحجم كلية الرضيعة.
إلى صغر  وأنه نظرا  النادرة  الحاالت  الرضيعة من  أن حالة  إلى  وأشــار 
الــورم، إال  الكيماوي لتقليص حجم  البدء بالعالج  سنها فإنه من الطبيعي 
اليمنى  الكلية  في  الــورم  انتشار  على مدى  وبناء  الرضيعة  بسبب حالة  أنه 
بشكل كلي فقد تم تحديد العالج من قبل الفريق الطبي الذي على أساسه 

قرر إجراء عملية جراحية على الفور.

التاأثير  »حا�سنة  برنامج  انطلق 
القـتـ�سـادي« فـي غرفة التجارة

إلى  البحرين سمير ناس  دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة 
أهمية خلق عالقات متوازنة ومتوازية مع كل الجهات القائمة 
المشترك  العمل  آليات  تدعم  االقتصادي  القرار  على صناعة 
يتماشى  ومتراكم،  مرن  بشكل  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في 
مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في تحقيق 
االســتــدامــة والــنــمــاء االقــتــصــادي، مــؤكــدا حــرص الــغــرفــة على 
لبناء  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  مع  التكامل  تعزيز 
اقتصادية  تشريعات  صياغة  عبر  ومــســتــدام  مستقر  اقــتــصــاد 
كمحرك  الخاص  القطاع  دور  وتعزز  العصر  مقتضيات  تواكب 

للتنمية.
جــــاء ذلــــك خــــالل انـــطـــالق حــاضــنــة الــتــأثــيــر االقــتــصــادي 
ضمن  أمــس،  صباح  النيابي  للمجلس  الترشح  فــي  للراغبين 
»الغرفة« المجتمعية التي تستهدفها خالل المرحلة  مبادرات 

المقبلة، لتحقيق المصلحة االقتصادية للمملكة.
أولــى جلسات برنامج  وقــال ناس في كلمته خالل انطالق 
ــتـــصـــادي« الــــذي نــظــمــتــه غــرفــة تــجــارة  »حــاضــنــة الــتــأثــيــر االقـ
للمسؤولية  مبادراتها  كإحدى  أمس  صباح  البحرين  وصناعة 
النواب  لمجلس  المترشحين  توعية  إلى  الهادفة  المجتمعية 
بــالــشــؤون االقــتــصــاديــة، وتــقــريــب الــــرؤى وتــبــادل األفــكــار حــول 
في  االقــتــصــاديــة  المنظومة  لتطوير  التشريعية  المتطلبات 
في  تتمثل  المقبلة  المرحلة  في  العمل  أولويات  إن  البحرين، 
النماء االقتصادي عبر تهيئة  توفير السبل الممكنة لتحقيق 
البيئة التشريعية لتنفيذ المبادرات المنسجمة مع متطلبات 
الــتــعــافــي االقــتــصــادي وخــاصــة فــي ظــل الــمــتــغــيــرات العالمية 

المتسارعة.

ــة بــنــت عــبــداهلل  ــوزيـ أكـــــدت فـ
زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــة الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــســ ــيــ رئــ
مملكة  فــي  البرلمانية  للشعبة 
المملكة  استضافة  أن  البحرين 
ــات الــجــمــعــيــة الـــــــ146  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي  لـــالتـــحـــاد الـ
المقرر عقدها في مارس 2023م 
الدولية  الثقة  على  واضح  دليل 
المملكة،  بها  باتت تحظى  التي 
ــة  ــبـ ــيـ ــطـ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــس الـ ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
والسمعة الحسنة التي رسختها 
والــتــي  الـــدولـــي،  المجتمع  لـــدى 
تـــأتـــي نـــتـــاجـــا لــلــنــهــج الـــمـــبـــارك 
ــم الـــســـامـــي مــــن حــضــرة  ــ ــدعـ ــ والـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 

المعظم.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل لــقــائــهــا 
مـــارتـــن شــونــجــنــغ األمـــيـــن الــعــام 
لـــالتـــحـــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي، 
اتــفــاقــيــة  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى  تــــم  إذ 
الجانبين  بــيــن  مــشــتــركــة  تــعــاون 
ــوص تــــنــــظــــيــــم وعــــقــــد  ــ ــصــ ــ ــخــ ــ بــ
الجمعية العامة الــ146 لالتحاد 
الدولي واالجتماعات  البرلماني 

ذات الصلة في مارس 2023م في 
مملكة البحرين.

احـــتـــضـــان  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن اجــتــمــاعــات 
االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي لم 
الوطني  العمل  لــوال  يتأتى  يكن 
المتميزة  والمساندة  المشترك، 
المتنامي  والتعاون  والمستمرة، 
الحكومة  تبديه  الـــذي  والــدائــم 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــن حـــمـــد آل  ــ ــر ســـلـــمـــان بـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التشريعية،  السلطة  مع  الــوزراء 
المشروع  نتاجات  لتعزيز  سعيا 
ــة الـــمـــلـــك  اإلصــــــالحــــــي لــــجــــاللــ
بـــرزت مظاهره  الـــذي  الــمــعــظــم، 
فــــــي اســــتــــيــــفــــاء الـــمـــمـــلـــكـــة كــل 
ــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــمـ االشــــــتــــــراطــــــات والـ
ــات  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة االجــ ــ ــافــ ــ ــضــ ــ ــتــ ــ الســ
به  تتمتع  لما  ونتيجة  الدولية، 
المملكة من نعمة األمن واألمان 
التنموية  والنهضة  واالستقرار، 

الشاملة.
ــن جـــانـــبـــه، أكـــــد عـــلـــي بــن  مــ
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس 
ــاد  ــ ــحــ ــ االتــ ــة  ــ ــقـ ــ ثـ أنَّ  الــــــــشــــــــورى 

فـــي مملكة  الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي 
ــة الــمــجــلــس  ــقـ ــوافـ الــبــحــريــن ومـ
استضافة  على  لالتحاد  الحاكم 
الجمعية  اجــتــمــاعــات  المملكة 
الـــعـــامـــة الــــــــــ146 لـــالتـــحـــاد تــعــد 
تأكيًدا لما تحققه البحرين من 

تــقــدم ونــمــو مــشــهــود فــي العمل 
معرًبا  والــتــشــريــعــي،  الــبــرلــمــانــي 
عـــن الــفــخــر واالعــــتــــزاز بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة اســتــضــافــة اجــتــمــاعــات 

االتحاد البرلماني الدولي.
في  يشارك  أن  المزمع  ومن 

البرلماني  االتــحــاد  اجــتــمــاعــات 
الدولي في مملكة البحرين أكثر 
البرلمانات  من 2000 ممثل عن 
والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، وحــضــور 
مــن  ــانــــا  بــــرلــــمــ  178 عـــــن  وفــــــــود 
أيام   5 مدة  العالم  دول  مختلف 

المؤتمر  ســيــكــون  إذ  مــتــواصــلــة، 
ــرك وبـــجـــهـــد  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــنــــظــــيــــم مـ ــتــ بــ
السلطتين  بــيــن  مــوحــد  وطــنــي 

التشريعية والتنفيذية.

مـــــــــدارس   210 ــبــــل  ــتــــقــ تــــســ
ألف   147 اليوم حوالي  حكومية 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة يــنــتــظــمــون في 
أن  بعد  الجديد  الــدراســي  العام 
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أتــمــت 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لــــــعــــــودة آمـــنـــة 
يقرب  ما  بعد  حضوريا  للطلبة 
مـــن 3 ســـنـــوات مـــن اإلجـــــــراءات 

االحترازية لجائحة كورونا.
ووفــــــــــــرت الــــــــــــــــوزارة الــــفــــرق 
ــل بـــشـــكـــل  ــمــ ــعــ ــلــ الــــمــــخــــتــــصــــة لــ
مـــتـــواصـــل عــلــى تــأمــيــن الـــعـــودة 
الــمــدرســيــة بــكــل ســهــولــة ويــســر، 
وتـــم خـــالل هـــذا الــعــام الــدراســي 
افــــــتــــــتــــــاح مـــــــدرســـــــة االزدهــــــــــــــار 
ــة لـــلـــبـــنـــات بـــطـــاقـــة  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ االبـ
استيعابية تتجاوز 1100 طالبة، 
ــى إعـــــــادة تــشــغــيــل  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
مدرسة المنامة الثانوية للبنات 
بعد االنتهاء من أعمال الصيانة 
على  الحفاظ  مع  بها  الخاصة 
طـــرازهـــا الــمــعــمــاري الــتــاريــخــي، 
تشغيل  خطة  تغيير  عــن  فضال 
مـــدرســـتـــي الــمــنــهــل االبــتــدائــيــة 
القديم  الــبــالد  ومــدرســة  للبنين 
للبنين،  اإلعـــداديـــة  االبــتــدائــيــة 
الصيانة  برنامج  إلــى  باإلضافة 
وزارة  قبل  مــن  المنفذ  الشاملة 
40 مدرسة  الذي شمل  األشغال 

حــكــومــيــة، والــصــيــانــة الــوقــائــيــة 
مــــدرســــة   160 لــــعــــدد  الــــــالزمــــــة 

حكومية.
ــام  ــد اخــتــتــمــت أمـــس األيـ وقـ
وزارة  نظمتها  الــتــي  التعريفية 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم عــلــى مـــدار 
تنفيذا  الماضية،  الثالثة  األيام 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــضـ ــ ــيــــهــــات حـ لــــتــــوجــ

الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم، وأمـــر صــاحــب السمو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
بــهــدف تهيئة  الـــــــوزراء،  مــجــلــس 
العام  فــي  ناجحة  طالبية  عــودة 

الدراسي الجديد 2023-2022.

 وفي حال تعذر على أي ولي 
أمر حضور األيام التعريفية فإن 
في  الــمــدرســة  مــراجــعــة  بإمكانه 
فــتــرات الحــقــة، لــلــحــصــول على 
مــلــف الــطــالــب، وطــلــب أي دعــم 

من اإلدارة المدرسية.

بروكسل - )أ ف ب(: أكدت دراسة أجريت لحساب اتحاد النقابات 
األوروبية أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن 
إنها  إذ  منخفضة،  أجــورا  يتقاضون  الذين  األوروبيين  إلى  بالنسبة 

تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد. 
الطاقة  األوروبيين في مجال  المسؤولين  النقابات  اتحاد  ودعا 
إجـــراءات  اتــخــاذ  »إلــى  الجمعة  يــوم  الــذيــن يعقدون اجتماعا طــارئــا 
يعد  لم  الــذي  أوروبــا  في  الطاقة  أسعار  لوضع حد الرتفاع  حاسمة 

ُيحتمل«. 
اصبحت  السنوية  الطاقة  فاتورة  متوسط  أن  الدراسة  ووجــدت 
في  المنخفضة  األجـــور  ذوي  للعاملين  شهري  راتــب  مــن  أكثر  اآلن 
غالبية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، مع احتمال زيادة أسعار 

الطاقة في األشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات. 
فواتير  ســداد  فــي  صعوبات  يــواجــهــون  عامل  ماليين   9.5 وكــان 

الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غالء المعيشة. 
وارتفعت تكاليف الطاقة في يوليو بنسبة 38 بالمائة عن الشهر 

نفسه من العام الماضي. 
العامل اإلستوني الذي يحصل على الحد  وهذا يعني أن على 

األدنــــى لــألجــور أن يــعــمــل 26 يــومــا إضــافــيــا لــدفــع فـــاتـــورة الــطــاقــة 
السنوية، أو ما مجموعه 54 يوما. 

وقالت إستر لينش نائبة األمين العام لالتحاد األوروبي للنقابات 
في بيان: »عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة الدخار 

المال تحدث فارقا«. 
لــمــاليــيــن  يــمــكــن  بــبــســاطــة ال  ــار اآلن  ــعــ »هـــــذه األســ وأضــــافــــت: 

األشخاص تحملها«. 
تثبيت  على  األوروبيين  القادة  األوروبــيــة  النقابات  اتحاد  وحــث 
سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين وتسهيل التسديد للعمال ذوي 

األجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها. 
اتــخــاذ إجـــراءات أخــرى لمكافحة األزمـــة لحماية  إلــى  كما دعــا 

الدخل والوظائف، باإلضافة إلى رفع الحد األدنى لألجور. 
وحثت النقابات الدول األوروبية على دعم التفاوض الجماعي 
ليتمكن عمال آخــرون من الحصول على زيــادات في األجــور، وعلى 
شركات  حققتها  الــتــي  المتوقعة  غير  األربــــاح  على  ضــرائــب  فــرض 

الطاقة.

الـمـنـخـفــ�ض ل يمـكـنـهــم  الـدخــل  اأ�سـحــاب  درا�ســة: 
اأوروبـــــا فــي  والـغـــاز  الـكـهـربــاء  اأ�سـعـــار  »تـحـمــل« 

اأكبـر تجمـع برلمانـي عالمي في البحرين مار�ـض القادم

المدار�ـض تفتـح اأبوابهـا اليـوم ترحيبـا بعـودة الطلب
حكومي�ة مدار��س   210 ف�ي  التعريفي�ة  للأي�ام  ناج�ح  خت�ام 

توقي�ع اتفاقي�ة ا�ض�ت�ضافة المملك�ة اجتماع�ات االتح�اد البرلمان�ي الدول�ي

رئي�سـا النـواب وال�سـورى: تاأكيـد لتقـدم العمـل البرلمانـي والت�سـريعي فـي المملكة

} جانب من توقيع اتفاقية التعاون المشتركة.
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} المدارس خالل استقبال أولياء األمور في األيام التعريفية.

ــة اإلعــــــــالم  ــنــ طــــالــــبــــت لــــجــ
ــي بـــــــــدول مــجــلــس  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
منصة نتفلكس بإزالة المحتوى 
ستتخذ  أنها  مؤكدة  المخالف، 
ــة بــحــق  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ اإلجــــــــــــراءات الـ
ــة نـــتـــفـــلـــكـــس فــــــي حــــال  ــنــــصــ مــ

استمرار محتواها المخالف.
وقــالــت فــي بــيــان لها أمــس: 
الفترة  إلى ما لوحظ في  نظرا 
األخيرة من قيام منصة نتفلكس 
ــواد  ــمـ الـ بـــعـــض  بـــبـــث   »»Netflix
المخالف  والمحتوى  المرئية 
لــضــوابــط الــمــحــتــوى اإلعــالمــي 
في دول مجلس التعاون والذي 
يــتــعــارض مــع الــقــيــم والــمــبــادئ 

وبناًء  والمجتمعية،  اإلسالمية 
عــلــيــه تـــم الــتــواصــل مـــع منصة 
هــذا  إلزالــــة   »Netflix« نتفلكس 
الموجهة  فــيــهــا  بــمــا  الــمــحــتــوى 
باألنظمة،  وااللـــتـــزام  لــألطــفــال 
المعنية  الجهات  أن  تأكيد  مــع 
ســتــتــابــع مــــدى الـــتـــزامـــهـــا، وفــي 
ــرار بـــث الــمــحــتــوى  ــمـ ــتـ حــــال اسـ

ــاذ  ــ ــخــ ــ ــم اتــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــف سـ ــالــ ــ ــخــ ــ ــمــ ــ الــ
اإلجراءات القانونية الالزمة.

عقدت  قــد  اللجنة  ?وكانت 
اجـــتـــمـــاعـــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا نــهــايــة 
الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي شــــاركــــت فــيــه 
المجلس، وخصص  دول  جميع 
ــاقـــشـــة  ــنـ ــمـ هـــــــــذا االجــــــتــــــمــــــاع لـ
ــدات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ الــ

ــات اإلعــــــــالم  ــصــ ــنــ ــتــــوى مــ بــــمــــحــ
اإللــكــتــرونــي ووســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، ومــخــالــفــة بعض 
الــمــنــصــات لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي 
المعمول  واألنظمة  وللضوابط 
بها والمعتمدة في دول مجلس 
الــتــعــاون، ومـــا لــوحــظ مــن قيام 
ــذه الــمــنــصــات بــعــرض  بــعــض هــ
لمستخدميها  موجهة  إعالنات 
في بعض دول مجلس التعاون، 
مع  يــتــعــارض  مــحــتــوى  تتضمن 
ــادئ اإلســـالمـــيـــة  ــبــ ــمــ الـــقـــيـــم والــ
المجتمعية، ومخالفة لضوابط 
الــمــحــتــوى اإلعــــالمــــي فـــي دول 

المجلس.

ــي تــطــالــب  ــج ــي ــل ــخ ــة الإعـــــــلم الإلـــكـــتـــرونـــي ال ــن ــج ل
ــض« بــــــاإزالــــــة مـــحـــتـــواهـــا الـــمـــخـــالـــف ــ�ـ ــكـ ــلـ ــفـ ــتـ »نـ
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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
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أكدت فوزية بنت عبد اهلل زينل رئيسة 
التنفيذية  اللجنة  رئيسة  النواب  مجلس 
أن  البحرين،  بمملكة  البرلمانية  للشعبة 
الجتماعات  البحرين  مملكة  استضافة 
الــجــمــعــيــة الــــــــ146 لـــاتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي 
الدولي المقرر عقدها في مارس 2023م، 
دليل واضح على الثقة الدولية التي باتت 
المكانة  وتــعــكــس  الــمــمــلــكــة،  بــهــا  تــحــظــى 
رسختها  التي  الحسنة  والسمعة  الطيبة 
لدى المجتمع الدولي، والتي تأتي نتاجًا 
السامي من لدن  المبارك والدعم  للنهج 
الملك حمد بن  حضرة صاحب الجالة 

عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم.
مــمــلــكــة  احـــتـــضـــان  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
البرلماني  االتحاد  الجتماعات  البحرين 
ــم يـــكـــن يـــتـــأتـــى لـــــوال الــعــمــل  الـــــدولـــــي، لــ
المتميزة  والمساندة  المشترك،  الوطني 
والدائم  المتنامي  والتعاون  والمستمرة، 
برئاسة  الــمــوقــرة  الحكومة  تبديه  الـــذي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
سعيًا  التشريعية،  السلطة  مــع  ــوزراء،  ــ الـ

لــتــعــزيــز نـــتـــاجـــات الـــمـــشـــروع اإلصـــاحـــي 
لــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم، والـــتـــي بـــرزت 
ــره فــــي اســـتـــيـــفـــاء الــمــمــلــكــة لــكــل  ــاهـ مـــظـ
ــات والــمــتــطــلــبــات الســتــضــافــة  ــراطـ ــتـ االشـ
االجتماعات الدولية، ونتيجة لما تتمتع 
ـــان  ــن واألمــ ــ ــن نــعــمــة األمـ ــه الــمــمــلــكــة مـ بـ
واالستقرار، والنهضة التنموية الشاملة.

وأهم  أكبر  استضافة  أن  إلــى  ونوهت 
تــجــمــع بـــرلـــمـــانـــي عـــالـــمـــي، يـــتـــزامـــن مــع 
ــن بنية  ــا تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـ مـ
ديمقراطية  ونــهــضــة  مــتــطــورة،  مؤسسية 
وتشريعية متقدمة، مؤكدة دعم المجلس 
ــانـــي الــــدولــــي  ــمـ ــرلـ ــبـ ــهـــود االتـــــحـــــاد الـ لـــجـ
كمنظمة متعددة األطراف، تسهم بصورة 
فاعلة على توحيد مواقف ورؤى برلمانات 
العالم تحت سقف واحد، سعيًا لإلسهام 
في إرساء مبادئ األمن والسام الدوليين، 
وإشاعة قيم التسامح والتعايش، وتحقيق 

مستقبل أفضل للعالم أجمع.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، 
االتــحــاد  ثقة  أنَّ  الــشــورى  رئــيــس مجلس 
البحرين  مملكة  فــي  الــدولــي  البرلماني 

على  لاتحاد  الحاكم  المجلس  وموافقة 
الجمعية  المملكة الجتماعات  استضافة 
الــعــامــة الــــ 146 لــاتــحــاد يــعــتــبــر تــأكــيــًدا 
على ما تحققه البحرين من تقدم ونمو 
مشهود في العمل البرلماني والتشريعي، 
مـــعـــرًبـــا عـــن الــفــخــر واالعـــــتـــــزاز بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة اســتــضــافــة اجــتــمــاعــات االتــحــاد 

البرلماني الدولي.
ــورى أنَّ  ــ ــشـ ــ وذكـــــــر رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
وممثلي جميع  رؤســـاء  ومــشــاركــة  حــضــور 
الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة فــي الــعــالــم، إلــى 
والمنظمات  البرلمانية  االتحادات  جانب 
الــدولــيــة ســيــشــكــل فــرصــة لــلــتــعــرف على 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودورهـــــا فـــي نــشــر قيم 
إلى  الفــًتــا  والــســام،  والتعايش  التسامح 
سيحرصان  والنواب  الشورى  مجلسي  أنَّ 
الـ  الــعــامــة  الجمعية  أعــمــال  إنــجــاح  على 
كما  الــــدولــــي،  الــبــرلــمــانــي  لــاتــحــاد   146
بــيــن مختلف  الـــجـــهـــود  فــيــه  ســتــتــعــاضــد 
الوطنية  والــكــوادر  والمؤسسات،  الجهات 
إظــهــاره  أجــل  مــن  البحرين،  فــريــق  ضمن 

بأفضل صورة.

جاء ذلك خال لقاء رئيسة مجلس 
رئيس  وبحضور  )الثاثاء(،  أمس  النواب 
األمين  مارتن شونجنغ  الشورى،  مجلس 
وعدد  الــدولــي،  البرلماني  لاتحاد  العام 
العامة  األمــانــة  فــي  المسؤولين  كبار  مــن 
اتفاقية  على  التوقيع  تم  حيث  لاتحاد، 
الجانبين بخصوص  بين  تعاون مشتركة 
 146 الــــــ  الــعــامــة  الجمعية  وعــقــد  تنظيم 
الدولي واالجتماعات  البرلماني  لاتحاد 
مملكة  في  2023م  مــارس  في  الصلة  ذات 
البحرين، وحضر مراسم التوقيع: النائب 
عــبــدالــنــبــي ســلــمــان نــاصــر الــنــائــب األول 
محمد  وجــمــال  الــنــواب،  مجلس  لرئيسة 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــائـــب  ــنـ الـ فـــخـــرو 
الشورى، والنائب علي أحمد زايد النائب 

الثاني لرئيسة مجلس النواب.
فـــي  يـــــــشـــــــارك  أن  ــع  ــ ــزمــ ــ ــمــ ــ الــ ومـــــــــن 
اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي في 
مملكة البحرين أكثر من 2000 ممثل عن 
البرلمانات والمنظمات الدولية، وحضور 
دول  مــن مختلف  برلمانا   178 عــن  وفــود 
ــة، حــيــث  ــلـ ــواصـ ــتـ الـــعـــالـــم مـــــدة 5 أيــــــام مـ

سيكون المؤتمر بتنظيم مشترك وبجهد 
التشريعية  السلطتين  بين  وطني موحد 

والتنفيذية.
فــرصــة سانحة  االســتــضــافــة  وتــمــثــل 
على  الــعــالــم،  بــرلــمــانــات  ممثلي  لــتــعــرف 
ــاري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،  الـــوجـــه الـــحـــضـ
الديمقراطية  للنهضة  البارزة  والشواهد 
العصري،  والــتــقــدم  الشاملة،  والتنموية 
بها  يتمتع  الــتــي  المجتمعية  والــســمــات 
شعب البحرين، الذي يمثُل الثروة الغنية 
بــالــقــيــم الــنــبــيــلــة والـــتـــســـامـــح والـــمـــبـــادئ 

السامية.
بتنظيم  تتعلق  االتــفــاقــيــة  أن  يــذكــر 
وعقد الجمعية العامة الــ 146 وما يتصل 
البرلماني  لــاتــحــاد  اجــتــمــاعــات  مــن  بــهــا 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وضــمــن  الــــدولــــي فـ
يــأتــي فــي مقدمتها  مــوضــوعــات مــتــعــددة 
موضوع التعايش السلمي ونبذ التعصب 
العالميين،  واالســتــقــرار  األمـــن  وتحقيق 
ــيـــة ومــلــحــقــاتــهــا طـــرق  ــاقـ ــفـ وتــــحــــدد االتـ
والمعايير  المطلوبة  والتسهيات  العمل 

اللوجستية والتنظيمية.

} جانب من توقيع اتفاقية استضافة البحرين أكبر تجمع برلماني عالمي.

بح�شور رئي�س مجل�س ال�شورى واأمين عام االتحاد البرلماني الدولي

رئي�ضة مجل�س �لنو�ب توقع �تفاقية ��ضت�ضافة �لبحرين �أكبر تجمع برلماني عالمي

�لملك وولي �لعهد رئي�س �لوزر�ء 
يهنئان بذكرى ��ضتقالل �لبر�زيل

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
بمناسبة  االتحادية،  البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو  جايير 
ذكرى استقال باده. أعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه 
جمهورية  ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور  لفخامته  وتمنياته 

البرازيل االتحادية الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
بمناسبة  االتحادية،  البرازيل  جمهورية  رئيس  بولسونارو  جايير 
ذكرى استقال باده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته 
البرازيل  جمهورية  ولشعب  والــســعــادة  الصحة  بموفور  لفخامته 

االتحادية الصديق بالمزيد من النماء واالزدهار.

} وزيرا الداخلية والمالية خال اللقاء.

} جانب من اللقاء.

مجاالت  يبحث  �لد�خلية  وزي��ر 
�لتعاون و�لتن�ضيق مع وزير �لمالية

وزير  آل خليفة  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
الداخلية، أمس، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 

واالقتصاد الوطني.
والتنسيق، باإلضافة  التعاون  اللقاء بحث مجاالت  وتم خال 
ــدد مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــســهــم فـــي تــقــديــم الــخــدمــات  ــى عــ إلــ

للمواطنين والمقيمين، وفق أعلى معايير الكفاءة واإلنجاز.

ي�ضتقبل  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����ر 
رئ��ي�����س »�ل��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق �الإن�������ض���ان«

التنمية  استقبل السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير 
االجتماعية، في مكتبه، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
المهندس علي أحمد الدرازي، حيث تم بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم ومساندة 

مجاالت الحماية والرعاية االجتماعية.
وخال اللقاء، أشاد وزير التنمية االجتماعية بجهود المؤسسة 
حقوق  وحماية  تعزيز  فــي  وإسهاماتها  االنــســان  لحقوق  الوطنية 

االنسان في مملكة البحرين.
التنمية  وزارة  لجهود  تقديره  عــن  الـــدرازي  أعــرب  جانبه،  مــن 
االجتماعية ودورها في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق 
والرعاية االجتماعية،  الحماية  االنسان، وذلك لارتقاء بمجاالت 
مؤكدًا الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التنمية االجتماعية 

بما يحقق األهداف المنشودة.

} رئيس سوق العمل تستقبل وفد سفارة الفلبين.

رئي�س »�ضوق �لعمل« تبحث �أو�ضاع �لعمالة 
�لف�لب�ي�نية مع �لقائم باالأعمال �لفلبينية 

لهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  جمشير  عــبــدالــرحــمــن  نـــوف  أكـــدت 
تنظيم سوق العمل أهمية الدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية 
في التعاون مع الجهات الحكومية لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها 
وواجباتها وباألنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها في المملكة.

الفلبين  من سفارة جمهورية  وفــًدا  استقبالها  لدى  ذلك  جاء 
تتقدمهم الــســيــدة أنـــي جـــاالنـــدون لــويــس الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الفلبين لدى مملكة البحرين، في مكتبها بالمقر الرئيسي لهيئة 
المتينة  العاقات  الطرفان  استعرض  حيث  العمل،  ســوق  تنظيم 
إلى جانب بحث  تطويرها،  وسبل  الصديقين  البلدين  تربط  التي 

أوضاع العمالة الفلبينية في المملكة.
مملكة  لدى  الفلبين  سفارة  بأعمال  القائم  جمشير  وأطلعت 
البحرين على مستجدات تطوير سوق العمل والمشاريع واألنظمة 
والمبادرات التي أطلقتها المملكة في مجال االرتقاء ببيئة العمل 
وصون حقوق جميع أطراف العمل، بما يوفر الحماية للعامل من 

دون اإلخال بحقوق صاحب العمل.
من جانبها أكدت لويس حرص السفارة الفلبينية على التعاون 
على  المملكة  في  المعنية  والجهات  الهيئة  مع  الوثيق  والتنسيق 
كافة األصعدة فيما يختص بالجالية الفلبينية بحسب ما تنظمه 

القوانين المعتمدة في مملكة البحرين.

الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
السامية لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بتكليف  الــمــعــظــم  الـــبـــاد  عــاهــل 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ
اإلنــســانــيــة بــقــيــادة ســمــو الــشــيــخ 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر 
جالة الملك لأعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب بتقديم مساعدات 
ــى ضــحــايــا  ــ ــة إلــ ــلـ ــاجـ ــة عـ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ
الفيضانات في جمهورية باكستان 
ــعــــت الـــمـــؤســـســـة  ــة، وقــ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
طيران  شركة  مــع  تــعــاون  اتفاقية 
المساعدات  الخليج، وذلك لنقل 
اإلنــســانــيــة اإلغــاثــيــة إلــى ضحايا 

الفيضانات في باكستان.
ــة كــــــل مــن  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ  وقــــــــع االتـ
األمين  السيد  مصطفى  الدكتور 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال 

ــة، والــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
الرئيس التنفيذي لشركة طيران 

الخليج القبطان وليد العلوي.
وبهذه المناسبة أشاد الدكتور 
مصطفى السيد بالتعاون القائم 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  بين 
الخليج  وشركة طيران  اإلنسانية 
المجتمعية  الشراكة  تمثل  والتي 
مثمنًا التعاون المستمر من قبل 
ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة رئيس  وزيــ
مجلس إدارة شركة طيران الخليج 
ــن راشـــــد الــزيــانــي  الــســيــد زايـــــد بـ
الــدائــمــة فــي رعــايــة ودعـــم العمل 
الــخــيــري واإلنــســانــي الـــذي تقوم 
لأعمال  الملكية  الــمــؤســســة  بــه 
التوجيهات  تنفيذ  في  اإلنسانية، 
السامية لجالة الملك المعظم. 
مشيدًا بجهود القبطان وليد 
اإلنساني  العمل  دعم  العلوي في 
مــؤكــدًا  المؤسسة  بــه  تــقــوم  الـــذي 

الــخــلــيــج مــن  ــران  ــيــ أن شـــركـــة طــ
الشركات السباقة دائمًا في تقديم 
ــة الــمــجــتــمــع  الـــمـــســـاعـــدة وخــــدمــ
ــة بــحــبــهــا  ــروفـ ــعـ ــمـ الــبــحــريــنــي والـ
لــلــخــيــر عـــبـــر دعـــــم الـــعـــديـــد مــن 

البرامج والمشاريع اإلنسانية.
الملكية  المؤسسة  أن   وبين 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة تــعــمــل على 
تــجــهــيــز شــحــنــة مـــن الــمــســاعــدات 
تحتوي  والتي  العاجلة،  اإلغاثية 
ــواد اإلغــاثــيــة والــطــبــيــة  ــمـ عــلــى الـ
التي هم في أمس الحاجة إليها، 
يعم  أن  الــقــديــر  الــمــولــى  ــائـــًا  سـ
الـــســـام واالزدهــــــــار فـــي بــاكــســتــان 

والعالم أجمع.
مـــن جــانــبــه أشــــاد الــقــبــطــان 
ــوي بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات  ــلــ ــعــ ولــــيــــد الــ
الــمــلــكــيــة الـــكـــريـــمـــة بــمــســاعــدة 
ضحايا الفيضانات في باكستان 
مــثــمــنــًا الــــــدور الــكــبــيــر لــجــالــة 

الــمــلــك الــمــعــظــم فـــي مــســاعــدة 
المنكوبين  وإغاثة  المحتاجين 
مثمنًا  العالم،  دول  مختلف  في 
جـــهـــود ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
جالة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد 

ــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمــ الـــمـــلـــك لــــأعــ
العمل  إدارة  في  الشباب  وشــؤون 
اإلنساني الذي تقدمه المؤسسة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة، 
مـــؤكـــدًا أن إيــصــال الــمــســاعــدات 

عمل غير مستغرب على مملكة 
الــبــحــريــن الــتــي كــانــت ومــازالــت 
سباقة في دعم ومساعدة وإغاثة 
الــمــنــكــوبــيــن والــمــتــضــرريــن في 
شركة  وأن  العالم،  دول  مختلف 
الدعم  كل  تقدم  الخليج  طيران 
لهذا العمل إليصال المساعدات 
إلى ضحايا باكستان وذلك سعيًا 
منها للقيام بدورها كعضو فاعل 
وتعاونها  الدولي،  المجتمع  في 
المؤسسة  مع  المبادرة  هــذه  في 
هو  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
ذلــك. كما شكر  خير مثال على 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــا فــــي هـــذه  ــهـ ــاونـ ــعـ اإلنـــســـانـــيـــة تـ
اللفتة الخيرية، متمنيًا لأخوة 
فـــي بــاكــســتــان الــشــقــيــقــة تــجــاوز 
هـــــذه الـــمـــحـــنـــة وعــــــــودة الــحــيــاة 
ــى ســـابـــق عــهــدهــا في  لــديــهــم إلــ

أقرب وقت.

} جانب من توقيع االتفاقية.

كتب وليد دياب:
الــدولــي  البرلماني  لــاتــحــاد  الــعــام  االمــيــن  أكــد 
ــارتـــن شــونــجــنــغ ان اســتــضــافــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  مـ
البرلماني  لــاتــحــاد  الـــــ146  الجمعية  الجــتــمــاعــات 
هي حدث  القادم  مــارس  في  عقدها  المقرر  الدولي 
عـــالـــمـــي ســـتـــكـــون فـــيـــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــاصــمــة 
لديها  وسيجتمع  العالم،  في  البرلماني  المجتمع 
أغــلــب الــبــرلــمــانــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لــعــدة أيــام 

والملفات  الموضوعات  من  العديد  مناقشة  بهدف 
المهمة المطروحة على الساحة العالمية.

ولـــفـــت فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة عــقــب تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة تــنــظــيــم الــبــحــريــن اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة 
أبرز  من  ان  الــى  الدولي  البرلماني  لاتحاد  العامة 
الموضوعات التي ستطرح خال االجتماعات تعزيز 
التعايش السلمي ومكافحة التعصب كموضوع عام، 
وخاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمات، وكيفية 
بسام  المجتمعات  تعيش  أن  لضمان  تدابير  اتخاذ 

مًعا، اضافة الى مناقشة امور اخرى مثل نزع الساح 
وحقوق  الجنسين  بين  والــمــســاواة  والديمقراطية 

اإلنسان.
وأشــــــــار إلـــــى أن هـــــذا الـــلـــقـــاء ســيــمــثــل فــرصــة 
للمجتمع البرلماني العالمي للحضور إلى البحرين 
التعبير  ليروا بأنفسهم التقدم الذي تم إحرازه في 
في  الموجود  والتسامح  السلمي  التعايش  قيم  عن 
البحرين التي تعتبر رمزا لهذا التعايش والتسامح، 
أن هذا الحدث سيمثل فائدة للبحرين ألن  معتبرا 

لــديــهــم فهم  المملكة ســيــكــون  الــتــي ســتــزور  الــوفــود 
أفــضــل ألنــهــم ســيــرون بأنفسهم مــا يتم إحـــرازه من 

تقدم في المملكة.
وقال: »نود أن نهنئ البحرين بمشاركتها الفعالة 
في االتحاد البرلماني الدولي، ونحتفل اليوم بثمار 
هذا التعاون، ونأمل أن تكون هذه االستضافة نقطة 
انطاق للتقدم أكثر في عاقات االتحاد البرلماني 
الـــدولـــي مـــع الــبــحــريــن حــيــث تــســتــمــر فـــي أن تــكــون 

نموذًجا لآلخرين«.

االأمين العام لالتحاد البرلماني الدولي:

�لمجتمع �لبرلماني �لعالمي �أمامه فر�ضة لروؤية قيم �لتعاي�س و�لت�ضامح �لموجودة في �لبحرين

ط��������ي��������ر�ن �ل�����خ�����ل�����ي�����ج ت�������وق�������ع �ت�����ف�����اق�����ي�����ة ت��������ع��������اون م���ع 
»�ل��م��ل��ك��ي��ة ل���الأع���م���ال �الإن�������ض���ان���ي���ة« ل��ن��ق��ل �ل��م�����ض��اع��د�ت �إل�����ى ب��اك�����ض��ت��ان

ُعــــقــــد فــــي مـــجـــلـــس الــصــحــة 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
ــريـــاض  ــالـ ــر الـــمـــجـــلـــس بـ ــقـ ــــي مـ فـ
السابع  االجتماع  الثاثاء  أمــس 
لــلــمــجــلــس اإلشــــــرافــــــي لــلــمــركــز 
األمــراض  من  للوقاية  الخليجي 
ومــكــافــحــتــهــا بــحــضــور الـــدكـــتـــورة 
دولــة  عــن  الــهــاجــري ممثله  مريم 

البحرين.
ــاقــــش االجـــتـــمـــاع الــخــطــة  ونــ
الــتــي  2023م  لـــعـــام  الــتــنــفــيــذيــة 
ــا الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــهــ طــــرحــ
بانتينين،  باسي  الدكتور  للمركز 
للخطة،  العمل  وآلــيــات  وأهــــداف 
فـــي صــالــح  تــصــب جميعها  الــتــي 
الصحية  والــمــؤســســات  الــشــعــوب 

في دول مجلس التعاون.
حــــضــــر االجــــــتــــــمــــــاع جــمــيــع 
وهـــــم:  ــلـــس  ــمـــجـ الـ دول  مـــمـــثـــلـــي 
ــور حــســيــن مــحــمــد الــرنــد  ــتـ ــدكـ الـ
ــن  ــ مــــــــن دولـــــــــــــة االمـــــــــــــــــــــــارات، ومــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
ــور عــــبــــداهلل الـــقـــويـــزانـــي،  ــتــ ــدكــ الــ
ومـــــن ســلــطــنــة عـــمـــان الـــدكـــتـــورة 
ــة  ــ أمـــيـــنـــة الـــــجـــــردانـــــي، ومــــــن دولـ
آل  الــدكــتــور محمد  قــطــر الــشــيــخ 
الكويت الدكتور  دولــة  ومــن  ثاني، 
مدير  بحضور  الحساوي،  المنذر 
الخليجي  الــصــحــة  مــجــلــس  ــام  عـ

األستاذ سليمان الدخيل.
الـــمـــركـــز  إنــــــشــــــاء  أن  يـــــذكـــــر 
ــي لـــــــلـــــــوقـــــــايـــــــة مــــن  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــخــ ــ الــ

األمــــــراض ومــكــافــحــتــهــا وخــطــتــه 
االســتــراتــيــجــيــة حــظــي بــاعــتــمــاده 
مـــن أصـــحـــاب الـــجـــالـــة والــســمــو 
الــتــعــاون عند  مــجــلــس  دول  ــادة  قــ
األعلى  المجلس  مقام  إلى  رفعه 
في دورته 41 )العا، يناير 2021(، 
حــيــث وافـــق الــقــادة عــلــى تأسيس 
من  لــلــوقــايــة  الخليجي  »الــمــركــز 
وتفعيله  ومكافحتها«،  األمـــراض 
بـــشـــكـــل ســــريــــع لــتــنــســيــق الــعــمــل 
الصحة  في  المشترك  الخليجي 
العامة والوقائية، وليكون مرصدًا 
األوبئة  انتشار  لمراقبة  خليجيًا 
يكون  وأن  وغيرها،  »كــورونــا«  مثل 
ــلـــة مــجــلــس  ــز تـــحـــت مـــظـ ــركــ ــمــ الــ

الصحة لدول مجلس التعاون.

�لمجل����س �الإ�ض���ر�في للمركز �لخليج���ي للوقاية من �الأمر��س يناق����س خطت���ه �لتنفيذية

} اجتماع المجلس اإلشرافي للمركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها.
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اجــــــتــــــمــــــع الــــــدكــــــتــــــور 
ــيـــف بـــــن راشـــــد  ــلـــطـ ــبـــدالـ عـ
ــر الــخــارجــيــة،  الــزيــانــي وزيــ
ــدول  ــ ــة الــ ــعـ ــامـ ــقـــر جـ فــــي مـ
الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة أمـــس، 
مـــع الــســيــد مــحــمــد ســالــم 
ــر الــشــؤون  ولـــد مــــرزوك وزيـ
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــ
الخارج  في  والموريتانيين 
اإلسالمية  الجمهورية  في 
الــمــوريــتــانــيــة، وذلــــك على 
الـــدورة 158  أعــمــال  هامش 
لــمــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 

الوزاري. 
 وتـــم خـــالل االجــتــمــاع 
بــحــث الـــعـــالقـــات األخـــويـــة 
البلدين  بين  تجمع  الــتــي 
ــاون  ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــ ــبـ ــ وسـ
لمصالح  خدمة  المشترك 
ــن والــــشــــعــــبــــيــــن  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
الى  باإلضافة  الشقيقين، 
الـــمـــوضـــوعـــات والـــقـــضـــايـــا 
الـــمـــعـــروضـــة عـــلـــى جــــدول 
أعــــمــــال اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
جامعة الدول العربية على 

المستوى الوزاري. 
ــع الـــــدكـــــتـــــور  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واجــ
ــيـــف بـــــن راشـــــد  ــلـــطـ ــبـــدالـ عـ
ــر الــخــارجــيــة،  الــزيــانــي وزيــ
ــدول  ــ ــة الــ ــعـ ــامـ ــقـــر جـ فــــي مـ
العربية بالقاهرة أمس، مع 
السيد محمود علي يوسف 
وزيـــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي فــي 
وذلــك  جيبوتي،  جمهورية 
الــدورة  أعمال  هامش  على 
158 لمجلس جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 

الوزاري. 
وتـــم خـــالل االجــتــمــاع بحث 
الــعــالقــات األخـــويـــة الــتــي تــربــط 
وسبل  الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ تــــعــــزيــــز الــ
خـــدمـــة لــلــمــصــالــح الـــمـــتـــبـــادلـــة، 
ومـــجـــاالت الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك 
باإلضافة  الدولية،  المحافل  في 
ــات والـــقـــضـــايـــا  ــوعــ ــمــــوضــ إلــــــى الــ
الــمــعــروضــة عــلــى جــــدول أعــمــال 

اجــتــمــاع مــجــلــس جــامــعــة الـــدول 
العربية على المستوى الوزاري. 

السيد  االجــتــمــاعــيــن  حــضــر 
الــجــودر سفير  بــن محمد  هــشــام 
جمهورية  لــدى  البحرين  مملكة 
الــدائــم  الــمــنــدوب  العربية  مصر 
ــدى جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة،  ــ لـ
رئيس  الطريفي  أحــمــد  والــســيــد 
قــطــاع الــشــؤون الــعــربــيــة، والــوفــد 

المرافق لوزير الخارجية. 

الموريتان�ي  م�ع نظيري�ه  يبح�ث  الخارجي�ة  وزي�ر 

بلديهم���ا م���ع  العالق���ات  تعزي���ز  والجيبوت���ي 

الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
الثامن  األمنية  اللجنة  اجتماع 
الــعــمــيــد  بـــحـــضـــور   ،2022 لــــعــــام 
عـــيـــســـى ثــــامــــر الـــــدوســـــري نــائــب 
الــمــحــافــظ، وعــــدد مــن الــضــبــاط 
مــــن مــمــثــلــي الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة 

والمسؤولين بالمحافظة.
رحـــــــــــــــب ســــــــمــــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
بالحضور،  الجنوبية  المحافظة 
مـــــؤكـــــدًا الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لــلــجــنــة 
ــيـــة فــــي تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات  ــنـ األمـ
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  الـــفـــريـــق 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
فـــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات األهـــالـــي 
ــن واالســـتـــقـــرار في  ــ لــتــعــزيــز األمـ
سموه  مثنيًا  الجنوبية،  مجتمع 
الــتــي تقوم  الــبــارزة  الــجــهــود  على 
ترسيخ  في  األمنية  األجــهــزة  بها 
مـــقـــومـــات األمـــــن والـــســـالمـــة في 
ــافــــظــــة، مـــنـــوهـــا  ــنــــاطــــق الــــمــــحــ مــ
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ســـــــمـــــــوه بـــــمـــــســـــتـــــوى الــ
والتنسيق القائم بين المحافظة 
بما  األمــنــيــة  األجــهــزة  ومختلف 
يــعــزز مــن نــجــاح الــمــحــافــظــة في 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين في المجال األمني.
ــو  ــمـ ــد ذلـــــــــــك اطـــــــلـــــــع سـ ــ ــعــ ــ بــ
المرئي  الــعــرض  على  المحافظ 

الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــه  ــتـ قـــدمـ الـــــــذي 
االستعدادات  والمتضمن  للمرور 
مع  المتزامنة  المرورية  األمنية 
من  الجديد،  الدراسي  العام  بدء 
الحركة  انسيابية  متابعة  خــالل 
الــمــروريــة فــي الــطــرق والــدوريــات 
المرورية وتوفير كل ما من شأنه 
حفظ أمن وسالمة الطلبة، حيث 
أكـــد ســمــوه دور الــمــتــابــعــة ووضــع 
مقدرا  لذلك،  الالزمة  الترتيبات 
جهود اإلدارة في متابعة الخطط 
التطويرية لضمان تسهيل حركة 
الرئيسية  الــطــرق  فــي  الــمــركــبــات 

والفرعية بالمحافظة.
بعدها، تابعت اللجنة األمنية 
الـــجـــهـــود الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا شــعــبــة 
شرطة خدمة المجتمع بمديرية 
شـــرطـــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
بزيارتها للمدارس بمناسبة عودة 
بداية  مــع  الــمــدارس  إلــى  الطلبة 
ــًا ســمــو  ــنـــوهـ ــوم الـــــدراســـــي، مـ ــيــ الــ
الــمــحــافــظ بــدورهــم الــرامــي إلــى 
المجتمعية  الشراكة  تعزيز مبدأ 

مع الطلبة وأولياء أمورهم.
استعرضت  ذلــك،  إلــى جانب 
الــمــدنــي  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 

ــًا حــــــول الـــجـــهـــود  ــيــ ــرئــ ــًا مــ ــ ــرضـ ــ عـ
الــمــبــذولــة خــــالل فـــتـــرة الــصــيــف 
شملت  نتائج  مــن  عنها  نتج  ومــا 
والتفتيشية  الميدانية  الــزيــارات 
اإلدارة  سّلطت  كما  مواقع،  لعدة 
الــــــضــــــوء عــــلــــى االســــــتــــــعــــــدادات 
المقامة  والــمــبــادرات  للفعاليات 
ــافــــظــــة  ــاون مـــــــع الــــمــــحــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
حيث  القادمة،  للفترة  الجنوبية 
ــافـــظ بــأهــمــيــة  ــو الـــمـــحـ ــوه ســـمـ ــ نــ
اإلدارة  مـــع  الــمــشــتــرك  الـــتـــعـــاون 
لــرفــع مــســتــوى األمــــن والــســالمــة 
ومواصلة  المحافظة  في مناطق 

ــهــــود الــــرامــــيــــة إلــــــى تــعــزيــز  الــــجــ
تصب  التي  الميدانية  الحمالت 
سموه  مشيدًا  المنحى،  ذات  فــي 
مستوى  رفـــع  فــي  اإلدارة  بــجــهــود 

الوعي المجتمعي.
على الصعيد ذاته، تابع سمو 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
عــرضــا مــرئــيــا آخـــر مـــن مــديــريــة 
شـــرطـــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
حـــول أبــــرز الــقــضــايــا والــبــالغــات 
أهمية  ســمــوه  مــؤكــدًا  المسجلة، 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ تـــحـــقـــيـــق ســـــرعـــــة االســ
والجاهزية األمنية الفاعلة ورفع 

نسبة الوعي.
ــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة  بــــعــــدهــــا، نــ
ألبرز  المشتركة  الجهود  األمنية 
الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة مــع الجهات 
األمنية، وذلك إلنجاح الفعاليات 
والـــبـــرامـــج الــمــزمــع إقــامــتــهــا في 
الفترة القادمة لضمان إنجاحها 

وفق أعلى المقاييس.
فـــي خـــتـــام االجـــتـــمـــاع، أشـــاد 
اإلدارات  مــمــثــلــي  مـــن  الـــحـــضـــور 
األمنية بالدور الذي يقوم به سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
الــجــنــوبــيــة فـــي مــتــابــعــة وتــنــفــيــذ 
المبادرات األمنية الهادفة، وسعي 
مبدأ  وفـــق  تحقيقها  إلـــى  ســمــوه 

الشراكة المجتمعية الرائدة.

الأمني���ة الإدارات  م���ع  الم�ش���ترك  التع���اون  تعزي���ز  الجنوبي���ة:  محاف���ظ 

} جانب من اجتماع اللجنة األمنية بالجنوبية.

ــــي بــنــت  ــــت الـــشـــيـــخـــة مـ ــاركـ ــ شـ
إدارة  مـــديـــر  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
ــة الـــمـــمـــثـــل  ــيــ ــالــ ــمــ الــــتــــحــــريــــات الــ

اإلقــلــيــمــي لـــدول الــشــرق األوســـط 
ــال إفـــريـــقـــيـــا فــــي مــجــمــوعــة  ــمــ وشــ
اإلقليمي  المؤتمر  في  االجمونت 
»تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــحــقــيــق الــمــالــي 
ــم تـــهـــريـــب  ــ ــرائــ ــ ــي جــ ــ الـــــــمـــــــوازي فــ
المهاجرين واالتجار باألشخاص«، 
الذي نظمه مكتب األمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة في 
العربية، بمشاركة  جمهورية مصر 
خــبــراء دولــيــيــن مــن مكتب األمــم 
الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات 
والــجــريــمــة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
مكافحة  مــجــال  فـــي  واإلقــلــيــمــيــة 

غسل األموال.
ويــــــهــــــدف الــــمــــؤتــــمــــر بــشــكــل 
الشركاء  بين  الجمع  إلــى  أساسي 
الوطنية  الجهات  من  الرئيسيين 
في منطقة شمال إفريقيا لتبادل 
والنجاحات  والتحديات  الخبرات 
فـــي إجـــــراء الــتــحــقــيــقــات الــمــالــيــة 

ــاالت االتـــجـــار بــاألشــخــاص  فـــي حــ
وتــهــريــب الــمــهــاجــريــن، ومــنــاقــشــة 
طـــرق وتــقــنــيــات الـــدفـــع الــجــديــدة 
والـــنـــاشـــئـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى طــرح 
العديد من األسئلة وتشكيل الرأي 
واألفكار والتوصيات التي ستساعد 
في دعم العمل حول الموضوع في 
الممثل  قدمت  حيث  المستقبل، 
االجــمــونــت  لمجموعة  اإلقــلــيــمــي 
ــشــــرق االوســـــــط وشـــمـــال  بــــــدول الــ
محمد  بنت  مي  الشيخة  افريقيا 
ــن تــجــربــة  آل خــلــيــفــة مـــداخـــلـــة عـ
للتحريات  االجــمــونــت  مــجــمــوعــة 

المالية في هذا المجال.
ــذه  هــ أن  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
المشاركة تأتي من باب سعي إدارة 
التحريات المالية لتعزيز التعاون 
ــي مــجــال  ــدة فــ ــديــ وفـــتـــح آفــــــاق جــ
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة 

والعابرة للحدود.

ت��ع��زي��ز  م���وؤت���م���ر  ف����ي  ت�������ش���ارك  ال���م���ال���ي���ة  ال���ت���ح���ري���ات  اإدارة 
اآل������ي������ات ال���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي ج�����رائ�����م ت����ه����ري����ب ال���م���ه���اج���ري���ن

تــعــاطــف مملكة  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
الصين  جمهورية  مــع  الــتــام  وتضامنها  البحرين 
الشعبية جراء الزلزال الذي ضرب محافظة ودينغ 
وأسفر  الــبــالد،  غــربــي  جــنــوب  سيتشوان  بمقاطعة 

ــات، معبرة  ــابــ ــدد مــن الــوفــيــات واإلصــ ــوع عـ عــن وقــ
والشعب  للحكومة  ومواساتها  تعازيها  عن خالص 
الصيني الصديق وألسر وذوي الضحايا، وتمنياتها 

الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ال����ب����ح����ري����ن ت���ت���ع���اط���ف م�����ع ال�������ش���ي���ن 
ج������راء ال�����زل�����زال ال������ذي ����ش���رب ال���ب���الد

عبداللطيف  الدكتور  شارك 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
في أعمال الدورة الـ158 لمجلس 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
التي  الــخــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى 
عقدت أمس بمقر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة في 
كــلــمــتــه فــــي اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس 
اليوم  يــواجــه  الــعــربــي  الــعــالــم  إن 
واألزمــات  التحديات  من  الكثير 
في ظل حالة من التوتر والصراع 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن اإلقـــلـــيـــمـــي 
والــدولــي، األمــر الــذي يستوجب 
تضافر الجهود العربية للتصدي 
للمخاطر المتنامية وكل ما قد 
الــعــربــي، وينتهك  يــزعــزع األمـــن 
ــا ويــشــعــل الــقــالقــل  ــنـ ــادة دولـ ــيـ سـ

ويثير الفتن. 
الــبــحــريــن  إن مــمــلــكــة  ــال  ــ وقـ
تــؤكــد الــحــاجــة الــمــلــحــة لــلــدول 
كل  وأخــذ  التكاتف  إلــى  العربية 
التطرف  فكر  لمحاربة  التدابير 
واإلرهاب وكشف مصادر تمويله، 
ــــذي مـــن شـــأنـــه زعـــزعـــة األمـــن  الـ

واالستقرار في وطننا العربي. 
وأضاف أن من ثوابت مملكة 
ــتــــدخــــالت  ــن رفـــــــض الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الداخلية  الشؤون  الخارجية في 
ــدول  ــة، ونــتــوقــع مـــن الــ ــ ألي دولــ

األخـــــرى االلـــتـــزام بــهــذا الــمــبــدأ 
الــعــالقــات  تنظيم  فــي  األســاســي 
بـــيـــن الـــــــــدول والــــحــــفــــاظ عــلــى 
األمــــــن واالســــتــــقــــرار الـــعـــالـــمـــي، 
البحرين  مملكة  استنكار  مؤكدا 
خارجية  أطـــراف  تبني  ورفــضــهــا 
مــلــيــشــيــات وتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
في  موجودة  متطرفة  وجماعات 

وطننا العربي. 
وأكــد وزيــر الخارجية موقف 

بشأن  الــثــابــت  الــبــحــريــن  مملكة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
ســــتــــظــــل الـــــركـــــيـــــزة األســــاســــيــــة 
المنطقة،  فــي  الــســالم  لتحقيق 
ودعـــــــــمـــــــــهـــــــــا لــــــــحــــــــق الـــــشـــــعـــــب 
إقامة  فــي  الشقيق  الفلسطيني 
دولـــتـــه الــمــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية وفقًا لمبدأ حل 
الدولتين ومبادرة السالم العربية 

وقرارات الشرعية الدولية. 

ــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عن  وأعـ
البحرين بإعالن  ترحيب مملكة 
المبعوث األممي الخاص باليمن 
الجمهورية  فــي  الــهــدنــة  تــمــديــد 
شهرين  مــدة  الشقيقة  اليمنية 
إضـــافـــيـــيـــن، وتـــقـــديـــرهـــا لــجــهــود 
إلى  للتوصل  األمــمــي  المبعوث 
لوقف  يمهد  موسع  هدنة  اتفاق 
إطالق نار دائم، ولتسوية سلمية 
شــامــلــة لــلــنــزاع، وفـــًقـــا لــلــمــبــادرة 

التنفيذية،  وآليتها  الخليجية 
ــوار الـــوطـــنـــي،  ــ ــــحـ ومــــخــــرجــــات الـ
وقــرار مجلس األمــن رقــم 2216، 
بما يلبي تطلعات الشعب اليمني 
واالســتــقــرار  األمـــن  فــي  الشقيق 

والسالم والتنمية واالزدهار. 
ــة أن  ــيـ ــارجـ ــخـ وأكــــــد وزيــــــر الـ
األمن المائي جزء ال يتجزأ من 
األمــــن الــقــومــي الــعــربــي، مــعــربــًا 
لكل  الــبــحــريــن  دعـــم مملكة  عــن 
مــن مــصــر والـــســـودان فــي قضية 
ــنـــهـــضـــة، وتـــأيـــيـــد كــــل مــا  ســــد الـ
يــحــفــظ حــقــوقــهــمــا الــمــشــروعــة 
النيل،  نهر  فــي  المائي  وأمنهما 
إلى  الرامية  ومساندتها للجهود 
بشأن  ملزم  اتــفــاق  إلــى  التوصل 
ملء وتشغيل سد النهضة يمنع 
الـــضـــرر ويـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى كل 

األطراف. 
وقــــــــــد ضــــــــم وفــــــــــد مـــمـــلـــكـــة 
البحرين المشارك في االجتماع 
ــودر ســفــيــر  ــ ــجـ ــ هــــشــــام مـــحـــمـــد الـ
لـــدى جامعة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الدائم  المندوب  العربية  الــدول 
لــــدى جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
وأحــمــد الــطــريــفــي رئــيــس قطاع 
وزارة  فـــــي  ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ الــــــشــــــؤون 
الخارجية والوفد المرافق لوزير 

الخارجية. 

وزير الخارجية ي�شارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب

البحرين توؤكد الحاجة الملحة اإلى التكاتف لمحاربة التطرف والإرهاب
رف�ض التدخلت الخارجية من ثوابت المملكة.. ودعم للأمن المائي العربي

البحريني  األحـــمـــر  الـــهـــالل  جــمــعــيــة  أعــلــنــت 
مشاركة ثالث جمعيات بحرينية في حملة التنسيق 
لزيادة التبرعات المشتركة مع الجمعيات األهلية 
المزمع إرسالها إلى المتضررين والمحتاجين في 
ليرتفع بذلك مبلغ  والــســودان،  الصومال  كل من 
أعلنتها  دوالر  ألــف   50 مــن  المشتركة  التبرعات 
منهما،  لكل  دوالر  ألف   100 إلى  سابقا  الجمعية 
مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مشاركة المزيد من 

الجمعيات واألفراد في مملكة البحرين.
البحريني  األحمر  الهالل  جمعية  وأوضحت 
اآلن في  التي شاركت حتى  الثالث  الجمعيات  أن 
كــاف،  مــن جمعية  كــل  هــي  التبرعات  حملة جمع 
والجمعية اإلسالمية، وجمعية التربية اإلسالمية. 
عن  البحريني  األحــمــر  الــهــالل  جمعية  وأعــربــت 

شــكــرهــا وتــقــديــرهــا تــجــاه هـــذه الــمــبــادرة السخية 
والكريمة لهذه الجمعيات الثالث.

كما تنسق الجمعية حاليا لتقديم مساعدات 

التي  الــكــبــيــرة  الـــكـــوارث  مــن  للمتضررين  إغــاثــيــة 
خالل  باكستان  ضربت  التي  الفيضانات  خّلفتها 
األيام الماضية وآلية تقديم التبرعات من خالل 
نداءات االتحاد الدولي للصليب االحمر واللجنة 

الدولية للصليب االحمر.
ــل الــجــمــعــيــة الــتــنــســيــق مـــع عــــدد من  ــواصـ وتـ
البحرين  الخيرية في مملكة  األهلية  الجمعيات 
مــن أجـــل الــمــســاهــمــة فــي الــمــزيــد مــن الــتــبــرعــات 
لــلــشــعــب الـــســـودانـــي والــشــعــب الــصــومــالــي، وذلـــك 
للجمعية  الــدولــي  القانوني  الوضع  من  انطالقا 
وعـــالقـــاتـــهـــا الــوثــيــقــة مـــع مـــؤســـســـات ومــنــظــمــات 
ــد أســبــقــيــة مــمــلــكــة  ــؤكـ ــيــــة، بـــمـــا يـ اإلغــــاثــــة الــــدولــ
البحرين في إغاثة المنكوبين حول العالم ضمن 

اإلمكانات المتاحة.

تــنــطــلــق فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المقبل  نوفمبر   19-18 الــفــتــرة  فــي 
فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر الـــدولـــي الــثــانــي 
ــاركــــة 10  ــمــــشــ لـــلـــنـــســـاء والـــــــــــــوالدة بــ
أحدث  لمناقشة  دوليين،  متحدثين 
المستجدات في هذا المجال الطبي. 
ــارة  ــون عـــصـ ــدثـ ــحـ ــتـ ــمـ ويــــقــــدم الـ
خــبــراتــهــم الــواســعــة فـــي مــجــال طب 
الــنــســاء والــــــوالدة والــمــســاعــدة على 
ــاب، الـــتـــي اكــتــســبــوهــا خـــالل  ــ ــجـ ــ اإلنـ
عــمــلــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات جــامــعــيــة 
ــة فــي  ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ ومـــــؤســـــســـــات طـــبـــيـــة مـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، 
ــيـــك،  ــتـــشـ ــة الــــمــــتــــحــــدة، الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
إلى  تركيا،  لبنان،  اليونان،  إيطاليا، 

جانب الكويت، والسعودية. 
وقال رئيس المؤتمر الدولي الثاني ألمراض النساء 
والوالدة رئيس قسم أمراض النساء والوالدة في جامعة 
الخليج العربي األستاذ الدكتور ضياء رزق إن تخصص 
والعلوم  الــمــعــارف  مــن  العديد  يشهد  ــوالدة  والــ النساء 
من  الدولية  الخبرات  تكاتف  تتطلب  التي  المستجدة 
أجــل الــتــوصــل إلــى طــرق رعــايــة ووقــايــة وعـــالج مبتكرة 

تعمل على تعزيز صحة المرأة والجنين.
الــذي سينعقد تحت  الــدولــي  المؤتمر  أن  وأضــاف 
بمجموعة  المرأة( جاء  في صحة  )المستجدات  شعار 
ــتـــي تــبــيــن حــجــم  ــدة الـ ــديـ ــجـ واســــعــــة مــــن الـــعـــنـــاويـــن الـ
الــمــســتــجــدات الــمــتــســارعــة فــي هـــذا الــتــخــصــص. ومــن 
الــمــرأة  الــمــؤتــمــر: صــحــة  الــتــي سيطرحها  الــمــواضــيــع 
مستجدات  من  فيها  بما  الحمل  فترة  أثناء  والجنين 
الــدرقــيــة  والــغــدة  الــحــمــل  عالمية كسكر  مــواضــيــع  فــي 
ومتابعة نمو الجنين. كما يناقش المؤتمر كل ما يتعلق 
بمشكالت قاع الحوض لدى المرأة كالعالجات البديلة 
ويشمل  المثانة.  ألم  ومتالزمة  الجهدي  البول  لسلس 
النسائية  األورام  في  قيمة  محاضرات  أيضًا  المؤتمر 
في  المستجدة  العالمية  التوصيات  تستعرض  والتي 
فترة  المبايض  أورام  وعــالج  كتشخيص  مواضيع  عــدة 
الــحــمــل وفــتــرة مــا بــعــد انــقــطــاع الــطــمــث والــكــشــف عن 
على  ولــلــمــســاعــدة  الــبــشــري.  الحليمي  الــــورم  فــيــروس 
اإلنــجــاب والــعــقــم نصيب فــي بــرنــامــج الــمــؤتــمــر، حيث 
المجال  هــذا  فــي  المهمة  المواضيع  بعض  ستناقش 
منها التوصيات الحديثة في عالج اإلجهاض المتكرر 

في  الــلــيــفــيــة  األورام  وعـــــالج 
حاالت تأخر األنجاب.

إلـــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب ذلـــــــــــك، 
يــســتــضــيــف الـــمـــؤتـــمـــر نــخــبــة 
عــــــالــــــمــــــيــــــة مــــــــــن األطــــــــبــــــــاء 
المتخصصين الذين يحملون 
ــبــــرة واســــعــــة فــــي مــخــتــلــف  خــ
الدكتور  منهم  التخصصات، 
الرئيس  نائب  الخان  عبداهلل 
ومــــديــــر قـــســـم طــــب وجـــراحـــة 
ــة والــجــنــيــن بــالــمــركــز  ــومـ األمـ
الــطــبــي لــجــامــعــة هــاكــنــســاك 
الواليات المتحدة األمريكية، 
أنتساكليس  آريـــس  والــدكــتــور 
ألمــراض  األول  القسم  رئيس 
النساء والوالدة بجامعة أثينا، اليونان، والدكتور 
بــافــيــل كــالــدا أســتــاذ أمــــراض الــنــســاء والــتــولــيــد 
تــشــارلــز، ورئــيــس  ــى، جــامــعــة  ــ الــطــب األولـ بكلية 
مركز طب الجنين، جمهورية التشيك. والدكتور 
الجنين  طــب  قسم  اســتــشــاري  الشالوحي  جــهــاد 
بالمركز الطبي بالجامعة األمريكية في بيروت، 
لــبــنــان. والــدكــتــور أبــوبــكــر الــمــرضــي رئــيــس قسم 
أمراض النساء والتوليد، ورئيس وحدة المسالك 
الـــبـــولـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة، مــســتــشــفــى رويـــــــال حـــيـــاة، 
ــاروق كــوســه، رئيس  الــكــويــت. والــدكــتــور محمد فـ
الــنــســاء، قــســم األورام  الــتــولــيــد وأمـــــراض  قــســم 
أتاكينت،  أجيبادم  جامعة  مستشفى  النسائية، 
تركيا. والدكتور ستيفانو سلفاتور، أستاذ مشارك 
في أمراض النساء والتوليد في جامعة فيتا إي 
سالوت، ورئيس وحدة المسالك البولية النسائية، 
ــان رافـــايـــيـــل، إيــطــالــيــا. والــدكــتــور  مــســتــشــفــى ســ
أمــراض  مساعد  أســتــاذ  غريغورياديس،  ثيموس 
الــبــولــيــة جامعة  الــنــســاء والــتــولــيــد والــمــســالــك 
كابوديستريان الوطنية في أثينا. والدكتور هشام 
والتوليد  الــنــســاء  أمـــراض  أول  اســتــشــاري  عـــرب، 
والحمل الحرج، رئيس مجموعة خبراء طب األم 
السعودية  المجموعة  ورئيس  العربي،  والجنين 
لــعــالج بــطــانــة الـــرحـــم، جـــدة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة. والـــدكـــتـــور مــحــمــد هــانــي اســتــشــاري 
في  اإلنــجــاب  ومشاكل  والــــوالدة  النساء  أمـــراض 

المملكة المتحدة. 

ال���ب���ح���ري���ن ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م����وؤت����م����را دول���ي���ا 
لأم���را����ض ال��ن�����ش��اء وال������ولدة ن��وف��م��ب��ر ال��ق��ادم

} د. ضياء رزق.

وال�ش���ودان لل�شوم���ال  الإغاثي���ة  م�ش���اعدتها  ترف���ع  الأحم���ر  اله���الل 
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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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ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ ــت األمـ ــاركــ شــ
لـــــمـــــجـــــلـــــس الــــــــــــشــــــــــــورى فــــي 
نـــــــــــدوة افـــــتـــــراضـــــيـــــة نـــظـــمـــهـــا 
ــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي  االتــــحــ
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــي  بـــشـــأن الـ
ــات، تـــحـــت عـــنـــوان  ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
»الــــــــتــــــــحــــــــول الـــــــرقـــــــمـــــــي فـــي 
األرشــفــة«، وتــهــدف إلــى تعزيز 
اتــجــاهــات  حـــول  اآلراء  تـــبـــادل 
ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ االبــــــتــــــكــــــار والــ
الــتــي تــقــود الــتــحــول الــرقــمــي 
ــيـــن كــبــار  فــــي الـــبـــرلـــمـــانـــات، بـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــبـــرلـــمـــانـــيـــيـــن 
الــمــخــتــصــيــن فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات واالتصاالت، وذلك 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــاالبـــتـــكـــار فــي 

أرشفة السجالت البرلمانية.
ــاقــــش الـــمـــشـــاركـــون فــي  ونــ
ــاور مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــــــنــــــــدوة مـ
القانوني،  باالمتثال  متعلقة 
ومدى قابلية البرلمانات لنقل 
الشفافية،  أجــل  مــن  البيانات 
تأثير  الــمــشــاركــون  بــحــث  كــمــا 
على  البيانات  حماية  قوانين 
ــات واحــتــيــاجــاتــهــم  ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
الحساسة،  المعلومات  إلدارة 
ــــب كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
المطالب  هذه  مع  المنظمات 

في العصر الرقمي.
ــي الــــــنــــــدوة مــن  ــ شـــــــــارك فــ
الـــمـــعـــلـــومـــات  تـــقـــنـــيـــة  إدارة 

العامة  بــاألمــانــة  واالتـــصـــاالت 
ــورى الـــســـيـــدة  ــ ــشــ ــ لـــمـــجـــلـــس الــ
اإلدارة،  مدير  العبيدلي  عبير 
ــد جــعــفــر عـــلـــي رئــيــس  ــيـ ــسـ والـ
قــســم الــشــبــكــات واالتــــصــــاالت، 
أخصائي  الشيخ  علي  والسيد 

تشغيل ودعم فني.
أن هــذه  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 

ــنــــدوات الــتــي  الــســلــســلــة مـــن الــ
تقام عبر االنترنت هي جزء من 
للممارسات  المستمر  التبادل 
الجيدة، وذلك منذ أن تم عقد 
االفتراضي  العالمي  المؤتمر 
عام  في  اإللكتروني  للبرلمان 
البرلمان  نظمه  والــذي   ،2021
األوروبــي بالتعاون مع مجلس 

بصفتهما  الــبــرازيــلــي  الـــنـــواب 
ــز حـــوكـــمـــة  ــركــ ــمــ مـــضـــيـــفـــيـــن لــ
ومركز  المعلومات  تكنولوجيا 
مركز  في  المفتوحة  البيانات 
التابع  الــبــرلــمــان  االبــتــكــار فــي 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي، 
حيث ُعقدت أول سلسلة ندوات 
عبر اإلنترنت في أكتوبر 2021.
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محميد احملميد

حينما تشرفنا بحضور لقاء سعادة وزير الخارجية 
األول  الحديث  كــان  الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف  د. 
الملكية  الـــرؤيـــة  ذات  الــبــحــريــنــيــة،  الــدبــلــومــاســيــة  حـــول 
الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، حــفــظــه اهلل 
ورعاه، وكيف تجلت بشكل رفيع جدا، في قمة جدة، وقمة 

العلمين، ولقاء جاللته بالرئيس الفرنسي.
ثوابت الدبلوماسية البحرينية، التي يقودها جاللة 
السمو  مــن صــاحــب  وبــجــهــود حثيثة  الــمــعــظــم،  الــمــلــك 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
عوامل  على  ترتكز  اهلل،  حفظه  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
أساسية، أبرزها مصلحة الوطن، وتعزيز العمل الجماعي 
بمبادئ  وااللـــتـــزام  احــتــرام  ودعـــم  والــعــربــي«،  »الخليجي 
وقيم األمم المتحدة في حسن الجوار والحوار، والتفكير 
المتزن لمعالجة التحديات، وفق رؤية إنسانية حضارية، 

تنشد السالم واالستقرار واالزدهار للعالم أجمع.
مــنــهــجــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــحــريــنــيــة، وتـــحـــركـــات 
الفاعلة، على مختلف األصعدة  المعظم  الملك  جاللة 
البحرين  مملكة  مكانة  من  عــززت  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
والتعاون  واالعتدال  التسامح  ترسيخ  في  رائد  كأنموذج 
الــبــنــاء والــشــراكــة الــوطــيــدة فــي تحقيق األمـــن والــســالم 
كما  اإلنسانية،  وخــدمــة  المستدامة  والتنمية  والــرخــاء 
للدبلوماسية  يحسب  ما  الخارجية.  وزير  وكررها  أكدها 
أنها  السامية،  الملكية  للرؤية  ووفقا  اليوم،  البحرينية 
في  يعلن  مــا  وتحقيق  لتنفيذ  والــجــهــود  العمل  تــواصــل 
القمم والــمــؤتــمــرات، مــن بــيــانــات وتــصــريــحــات، ودعـــوات 
ــاون، وتـــعـــزيـــز الــســالم  ــعـ ــتـ ــل تــفــعــيــل الـ لــلــتــحــرك مـــن أجــ

واالزدهار، واإلجابة عن السؤال »ماذا بعد..؟«.
عملها  تــواصــل  الـــيـــوم،  البحرينية  فــالــدبــلــومــاســيــة 
واجتماع،  وقمة  ولــقــاء،  مؤتمر  كــل  بعد  لما  ومتابعاتها 
المستوى  على  وكذلك  رباعي،  أو  ثنائي  تشاوري،  بشكل 
في  غــايــة  وتــلــك مسألة  والـــدولـــي،  اإلقليمي  الــجــمــاعــي، 

المشكالت،  تــبــدأ  الدبلوماسية  تغيب  حينما  األهــمــيــة. 
األزمــات.. هكذا هي  تنتهي  الدبلوماسية  حينما تحضر 
كـــل األمـــــور فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، وهـــكـــذا هـــي دائـــمـــا رؤيـــة 
رسالة  وفــق  ــاه،  ورعــ اهلل  حفظه  المعظم  الملك  جــاللــة 
بــحــريــنــيــة ســـامـــيـــة، تـــقـــوم عــلــى الــتــســامــح والــتــعــايــش، 
والــتــعــاون الجماعي واإلنــســانــي..  الــمــتــبــادل،  واالحــتــرام 
ولعل ما يشهده العالم من النزاعات والصراعات وحتى 
التدخالت، وتداعيات كل ذلك على الشباب والمجتمعات، 

هو بسبب غياب الحكمة والدبلوماسية.
الدكتور  حضور  افتقدت  الخارجية  وزيــر  لقاء  فــي 
الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
ذاته  اليوم  أنه موجود في  السياسية، ثم علمت  للشؤون 
بين مملكة  السياسية  للمشاورات  الرابعة  الجولة  بعقد 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الـــبـــرازيـــل االتـــحـــاديـــة، واكــتــشــفــت 
حــجــم الــعــمــل الــمــســتــمــر لـــــوزارة الــخــارجــيــة فـــي تفعيل 
الحكيمة،  الملكية  الرؤية  وفق  البحرينية  الدبلوماسية 
وكيف أن خلية النحل الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في 
ميدان  كل  في  بشكل مضاعف  تعمل  والــخــارج،  الــداخــل 
ومصلحة  العالقات  تعزيز  أجل  من  العالم،  دول  كل  مع 

الوطن والمواطن.
في ذلك اللقاء كنت أنوي أن أطرح سؤاال على وزير 
االنتخابي  للمشهد  الــوزارة  استعدادات  حول  الخارجية 
المقبل، والعرس الديمقراطي القادم، لوال أن اللقاء كان 
حديث  مــع  ولكن  البحرينية..  للدبلوماسية  مخصصا 
السياسي  للتحليل  »مــدار«  مركز  إنشاء  قرب  عن  الوزير 
الدبلوماسي، وعزم الوزير إلقامة ورشة عمل لإلعالميين 
بــعــنــوان »الــدبــلــومــاســيــة اإلعــالمــيــة«، أدركــــت أن مــوضــوع 
الــشــأن االنــتــخــابــي ومــكــاســبــه الــدولــيــة، ســيــكــون حــاضــرا 
بــشــكــل وطــنــي جــمــاعــي، لـــدى كــل مــؤســســات الـــدولـــة في 

األيام المقبلة.

malmahmeed7@gmail.com

الدبلوما�سية البحرينية..
 ر�ؤية ملكية حكيمة

اســتــمــرت الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة في 
وآخــر  ثالث  فــي  األمـــور  أولــيــاء  استقبال 
وزارة  تنظمها  الــتــي  الــتــعــريــفــيــة  األيــــام 
لتوجيهات  تــنــفــيــذًا  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم، 
وأمـــــر صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
بــهــدف تهيئة  الــــــــوزراء،  رئــيــس مــجــلــس 
عودة طالبية ناجحة في العام الدراسي 

الجديد 2023/2022.
ــدارس فـــتـــح أبـــوابـــهـــا  ــ ــمـ ــ وواصــــلــــت الـ
ــًا حـــتـــى الــثــامــنــة  ــاحـ ــبـ ــن الـــثـــامـــنـــة صـ مــ
الكرام،  األمــور  بأولياء  للترحيب  مساًء، 
ــا يــتــم تــقــديــمــه من  وإطـــالعـــهـــم عــلــى مـ
خدمات وأنشطة متنوعة، مع تسليمهم 
ــؤااًل  مــلــفــًا مــتــكــامــاًل يــجــيــب عـــن 22 ســ
تغطي مختلف جوانب العملية التربوية 
والتعليمية، إلى جانب تسليم القسيمة 
مستلزمات  لتوفير  الــداعــمــة  الــشــرائــيــة 

الــحــقــيــبــة الـــمـــدرســـيـــة لــلــطــلــبــة الـــذيـــن 
الدراسة الحضورية  إلى مقاعد  يعودون 
مـــن سبتمبر  الـــســـابـــع  األربــــعــــاء  الـــيـــوم 

الجاري.
ــة مــن  ــيــ ــت فــــــرق مــــدرســ ــ ــرفـ ــ وقــــــد أشـ
والفنية  والتعليمية  ــة  ــ اإلداريـ الــهــيــئــات 
ــدة فــعــالــيــات  ــ والـــطـــلـــبـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم عـ
ــوالت الـــمـــيـــدانـــيـــة،  ــالـــــجـــ تـــعـــريـــفـــيـــة، كـــ
الــمــوضــحــة لبعض جــوانــب  والــمــعــارض 
الــعــمــل الــمــدرســي مــثــل مــجــالــس اآلبـــاء 

والـــمـــجـــالـــس الــطــالبــيــة وأنـــشـــطـــة ذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة والــمــوهــوبــيــن. 
وأشــــــــــاد الــــعــــديــــد مـــــن أولــــــيــــــاء األمـــــــور 
بالمستوى التنظيمي المتميز، وبحرص 

الوزارة على تعزيز الشراكة معهم.
وفـــي حـــال تــعــذر عــلــى أي ولـــي أمــر 
بإمكانه  فإنه  التعريفية،  األيــام  حضور 
مــراجــعــة الــمــدرســة فـــي فـــتـــرات الحــقــة، 
للحصول على ملف الطالب، وطلب أي 

دعم من اإلدارة المدرسية.

ا�ستعدادا لعودة الطلبة اليوم..

ختام الأيام التعريفية ��سط اإقبال �ا�سع �اإ�سادة بالتنظيم

ــجـــــاز يــــضــــاف إلـــى  ــــي إنـــ فـ
بمستشفى  اإلنجازات  سلسلة 
نجح  الجامعي  حمد  الملك 
قسم  من  جراحي  طبي  فريق 
األطفال بالمستشفى بإشراف 
الــبــروفــيــســور مــارتــن كــوربــالــي 
استشاري جراحة األطفال في 
تبلغ  بحرينية  رضيعة  إنــقــاذ 
تعاني  أشهر  سبعة  العمر  من 
الكلية  فــي  ســرطــانــي  ورم  مــن 

اليمنى.
وأوضح البروفيسور مارتن 
أن الــطــفــلــة كــانــت تــعــانــي من 
ــد فــــي الــجــانــب  ــديـ انـــتـــفـــاخ شـ
األيــمــن، وبــنــاء عليه تــم عمل 
الفحوصات الالزمة لها، التي 
ســرطــانــي  ورم  وجـــــود  أثــبــتــت 
الكلية  داخل  ويلمز  النوع  من 
الــيــمــنــى بــحــجــم 50 مـــل وهــو 
بـــذلـــك يــعــتــبــر كــبــيــرا مــقــارنــة 

بحجم كلية الرضيعة.
مارتن  البروفيسور  وأشـــار 
الــرضــيــعــة من  أن حـــالـــة  ــى  إلــ
الحاالت النادرة وأنه نظرا إلى 
صغر سنها فإنه من الطبيعي 
ــعــــالج الـــكـــيـــمـــاوي  ــالــ ــــدء بــ ــبـ ــ الـ
الورم لتجنب  لتقليص حجم 
حدوث النزيف أثناء الجراحة 
الــورم على أن تجرى  أو تمزق 
ــال بــعــد  ــ ــــصـ ــئـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة االسـ
بسبب  أنـــه  إال  أســابــيــع،  ســتــة 
ــاء على  ــنـ حـــالـــة الــرضــيــعــة وبـ
الكلية  في  الــورم  انتشار  مدى 
اليمنى بشكل كلي تم تحديد 

العالج من قبل الفريق الطبي 
الــذي على أساسه قــرر إجــراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة عــلــى الــفــور 
مستبعدا حاجة الرضيعة إلى 
تلقي العالج الكيماوي والذي 
قـــــد يـــعـــرضـــهـــا لـــمـــضـــاعـــفـــات 
مــســتــقــبــلــيــة لــمــا بــعــد الــعــالج 

بسبب صغر سنها.
وبناء عليه قام البروفيسور 
مارتن كوربالي والفريق الطبي 
بـــإجـــراء عملية  لــه  الــمــســاعــد 
أحدث  باستخدام  جدا  دقيقة 
أثناء  النزيف  لمنع  التقنيات 
لالستئصال  وذلـــك  الــجــراحــة 
التي  اليمنى  للكلية  الجذري 
تحتوي على الورم السرطاني 
وبشكل آمن جدا بهدف إنقاذ 
حياة المريضة ومنعا النتشار 

لم  الرضيعة  إن  حيث  ــورم،  الــ
تفقد إال 5 مل من الدم وهي 
نــســبــة بــســيــطــة جــــدا مــقــارنــة 
بعمليات االستئصال األخرى، 
باإلضافة إلى عدم حدوث أي 
تمزق في األنسجة المحيطة 
ــه  بــالــمــنــطــقــة وهـــــو بـــحـــد ذاتــ
يــعــتــبــر إنــــجــــازا كـــبـــيـــرا لــمــثــل 
تكللت  وقـــد  الــعــمــلــيــات،  هـــذه 
أي  دون  من  بالنجاح  العملية 
ــار جــانــبــيــة، فــيــمــا تــمــاثــلــت  ــ آثـ

الــرضــيــعــة لــلــشــفــاء بــعــد عــدة 
أيام من إجراء العملية.

األطباء  أن  بالذكر  يجدر 
فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
الجامعي يعملون كفريق واحد 
ــة الــمــريــض  ــالـ لــتــشــخــيــص حـ
ومن ثم تحديد العالج األمثل 
وذلك  حــدة  على  مريض  لكل 
بــطــرق مــتــقــدمــة وبــاســتــخــدام 
تضاهي  التي  األجهزة  أحــدث 

المستويات العالمية.

بتدخل جراحي دقيق من دون اآثار جانبية

ا�ستئ�سال �رم �سرطاني من كلية ر�سيعة بحرينية في »حمد الجامعي«

} مارتن كوربالي.

التراث  ملتقى  مــن  الرابعة  النسخة  ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين  هيئة  تنظم 
الــمــرن  الــمــســرح  فــي  بــتــاريــخ 20 و21 سبتمبر 2022م  الـــذي ســيــقــام  الــمــادي  غــيــر 
ويمكن  الـــ9:00 مساًء.  الـــ6:00 مساًء حتى  الساعة  الوطني من  البحرين  بمسرح 
اإللكتروني  الموقع  عبر  الملتقى  لحضور  التسجيل  والمتخصصين  للمهتمين 
من  أربعة  العام  هذا  الملتقى  وسيتناول    .www.culture.gov.bh للهيئة: 
فن  ــزواج،  الـ واحــتــفــاالت  فنون  الــمــراداة،  فــن  هــي:  المادية  غير  التراثية  العناصر 
الصوت وفنون واحتفاالت األطفال. ويهدف ملتقى التراث غير المادي إلى تعزيز 
المادي  التراث غير  والممارسين في مجال  والخبراء  القرار  العالقات بين صناع 
البحرين، من حيث  تمتلكها مملكة  التي  المادية  التراثية غير  العناصر  وإظهار 
وجهات النظر المختلفة وذلك إلبراز أهميتها في المجتمع المحلي وقياسها على 
اإلطار الدولي واإلقليمي.  وسيتم خالل هذا الملتقى مناقشة القضايا المتعلقة 
والمرتبطة بالعناصر األربعة وطرق وأساليب صونها لألجيال القادمة. كما سيتم 

تسليط الضوء على اتفاقية اليونسكو لعام 2003م التي تم المصادقة عليها من 
قبل مملكة البحرين في عام 2014م ومناقشة دور الحكومة والمجتمع في صون 
وتعزيز التراث غير المادي ضمن اآلليات واالشتراطات التي تخص هذه االتفاقية.  
يذكر أن هيئة البحرين للثقافة واآلثار كانت قد أطلقت النسخة األولى من ملتقى 
التراث غير المادي في سبتمبر 2019م عبر سلسلة من المحاضرات التي سلطت 
الضوء على عناصر مهمة من عناصر التراث غير المادي.  وُيعّرف التراث الثقافي 
غير المادي لألمم والجماعات البشرية بأنه مجموعة الطقوس والممارسات التي 
تتبّناها األمم والجماعات في التعبير عن نفسها، والتي تّتخذ مع تقادمها طابعًا 
مميزًا لدى الشعوب المنتمية إلى ثقافة معينة. كما تتشّكل لدى هذه الشعوب عبر 
تتّبعها  الثقافي  بالشأن  للمختصين  يمكن  التجّذر  ثقافية عميقة  التاريخ هوية 
من خالل مالحظة أساليب معيشتهم وممارساتهم االحتفالية التقليدية ووسائل 

التعبير الشفهي المستخدمة لديهم إلى جانب اعتبارات ثقافية أخرى.

هيئة الثقافة تنّظم ملتقى التراث غير المادي يومي 20 �21 �سبتمبر الجاري

اأم���ان���ة ال�������س���ورى ت�����س��ارك ف���ي ن����د�ة اف��ت��را���س��ي��ة
ب�������س���اأن ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ف����ي ال���ب���رل���م���ان���ات

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16238/pdf/1-Supplime/16238.pdf?fixed7715
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307761
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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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ترحب »الأيام« بر�صائل القراء واإ�صهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�صم كامالً والعنوان م�صفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�صال. وحتتفظ »الأيام« لنف�صها بحق التعديل والخت�صار وفق مقت�صيات الن�صر.
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ال���������������������س����������راع ب�����������ني ن���������ه����������ي����������ت م��������ف��������رح��������ة وم����������ؤمل���������ة 

ال�صراع التنظيمي... النزاع اأو التناق�س الذي يحدث 

والتطلعات  الرغبات  بني  توافق  وجود  لعدم  نتيجة 

لعدم  اأو  والجتاهات  وامل�صاعر  وال�صلوكيات  والأهداف 

وجود توافق يف و�صيلة حتقيقها �صواًء داخل الفرد نف�صه 

العمل فت�صبح  اأو فرق  اأو بني جمموعات  اأو بني طرفني 

طرق التفاهم واحلوار والتفاو�س معدومة مما ينتج عنه 

احليلولة دون حتقيق طرف ما لأهدافه فيولد لديه �صعور 

اأن م�صاحله ال�صخ�صية تتعار�س اأو تتاأثر �صلًبا من خالل 

طرف اآخر. وتتعدد الأ�صباب التى تدفع اإىل ال�صراع منها 

بـ:الثقافة...  يتعلق  ما  احل�صر  ولي�س  املثال  �صبيل  على 

بها  يوؤمن  التي  واملعتقدات  واملبادئ  القيم  اختالف  اإن 

املوظف اأو جماعات العمل والتي ينعك�س تاأثريها ب�صكل 

وا�صح على �صلوكهم واأفعالهم واأقوالهم فغالًبا ما يقود 

اأو  املوظفني  بني  �صراع  اإىل  الثقافات  يف  الختالف  هذا 

جماعات العمل. 

واأهدافهم  املوظفون يف طموحهم  الأهداف... يختلف 

الرتقي  يف  يطمح  ما  فمنهم  غريهم  مع  وتطلعاتهم 

مبادرة  اأو  م�صروع  يف  النجاح  يحقق  اأن  اأو  الوظيفي، 

يحقق  اأن  اأو  اأعلى،  وظيفًيا  من�صب  يتقلد  اأن  اأو  معينة، 

قد  ولكن  الأهداف،  من  وغريها  الوظيفي...  ال�صتقرار 

حدوث  اإىل  الآحيان  بع�س  يف  الختالف  هذا  يقودهم 

بينهم وخا�صة يف حال عدم  فيما  م�صاحنات و�صراعات 

اأو قد يحدث  الطرفني بع�صهم ب�صورة وا�صحة  فهم كال 

هذا ال�صراع داخل املوظف نف�صه عند حدوث فجوة بني ما 

يطمح به وبني الواقع احلايل. 

تداخل  يحدث  عندما  والزدواجية...  التداخل 

والواجبات  وامل�صئوليات  املهام  اأداء  يف  وازدواجية 

الوظيفية املناطة �صواًء على م�صتوى املوظفني اأو الأق�صام 

و�صراعات  تفكك  حدوث  اإىل  يقود  ذلك  فاإن  املنظمة  اأو 

ونزاعات. 

منها  موارد  من  املنظمة  متتلكه  ما  تتعدد  املوارد... 

يقود  قد  املوارد  تلك  ندرة  واأن  ومادية  ومالية،  ب�صرية، 

الأق�صام  بني  اأو  املوظفني  بني  �صواًء  مناف�صة  حدوث  اإىل 

والإدارات من اأجل احل�صول على احتياجاتها من املوارد 

املتاحة والذي قد يقودهم اإىل ال�صراع والنزاع فيما بينهم. 

م�صتوى  يف  التغري  وال�صالحيات...  ال�صلطات 

ال�صلطات وال�صالحيات املمنوحة للموظف �صواًء بزيادتها 

اأو نق�صانها ميكن اأن يقود ذلك اإىل حدوث �صراع داخلي 

اأو �صراع مع من حوله يف بيئة العمل.

اأمناط ال�صخ�صية... يختلف املوظفون يف �صخ�صياتهم 

واملتعاون،  والعقالين،  والعاطفي،  العدواين،  فمنهم 

والرنج�صي...  والجتماعي،  والنطوائي،  والأناين، 

بع�س  يف  ي�صعب  قد  وبالتايل  الأمناط،  من  وغريها 

املختلفة  �صخ�صياتهم  باأمناط  املوظفني  على  الأحيان 

�صراعات  حدوث  اإىل  يوؤدي  قد  مما  والـتاأقلم  التكيف 

ونزاعات فيما بينهم. 

عدم الر�صا الوظيفي... قد ينتاب املوظف يف بع�س 

الأحيان �صعور �صلبي جتاه عمله واملنظمة التي يعمل بها 

نتيجة عدم حتقيق احتياجاته ورغباته يف العمل والذي 

وقد  املنظمة،  اإنتاجية  على  وبالتايل  اأدائه  على  يوؤثر  قد 

يكون ال�صبب راجًعا اإىل بيئة العمل، اأو عدم وجود فر�س 

التقدم والرتقي الوظيفي، اأو نق�س اأو زيادة حجم الأعباء 

اأو  عاتقه،  على  امللقاة  والواجبات  وامل�صئوليات  واملهام 

عدم  اأو  العمل،  والت�صالت يف حميط  العالقات  �صعف 

الوظيفية  واملزايا  والتعوي�صات  احلوافز  على  ح�صوله 

املنا�صبة، اأو اأوقات العمل غري املالئمة، اأو انعدام الحرتام 

املتبادل بني املوظفني... وغريها، وبالتايل قد يقود املوظف 

اإىل �صراع داخلي وقد يتحول اإىل التطاحن وال�صراع مع 

من حوله من املوظفني. 

العالقات  مدى  يزداد  عندما  العتمادية...  العالقات 

والإدارات  الأق�صام  اأو  املوظفني  بني  املتبادلة  العتمادية 

اأعمالهم  بع�س  لإجناز  بينهم  التعاون  تتطلب  والتي 

ومهامهم اأو حتقيق اأهدافهم املرجوة، ولكن قد يثري ذلك 

�صراعات فيما بينهم. 

التنظيمية  والنزاعات  ال�صراعات  لهذه  يبقى  ولكن 

اآثار اإيجابية و�صلبية:

احلما�س  م�صتوى  رفع  يف  ال�صراعات  ت�صاعد  قد   

الالزمة  اخلطوات  كل  لتخاذ  املوظفني  لدى  والن�صاط 

املهام  لأداء  املمكنة  والطرق  الأ�صاليب  اأف�صل  لإيجاد 

والبتكار  الإبداع  على  وحتفيزهم  لهم  املوكلة  والأعمال 

اإيجاد  على  ال�صراعات  ت�صاعد  اأن  ميكن  كما  والتغيري، 

الفهم  وزيادة  املوظفني،  لدى  الكامنة  للم�صكالت  احللول 

ت�صكل  اأن  وميكن  املت�صارعة.  الأطراف  لدى  واملعرفة 

وزيادة  للموظف،  جديدة  تعليمية  خربة  ال�صراعات 

م�صتوى الأداء لدى املوظف والإنتاجية للمنظمة، وحتقيق 

النمو والتطور والتقدم. 

�صلبية  اآثاًرا  ال�صراعات  هذه  اآخر حتمل  جانب  ومن 

ومدمرة للمنظمة منها اإحداث خلل يف العالقات وم�صاعر 

عملية  و�صعف  الثقة،  وفقدان  املوظفني،  واأحا�صي�س 

بعيًدا  والطاقات  اجلهود  وبعرثة  بينهم،  فيما  الت�صال 

وتف�صي  للمنظمة،  املن�صودة  ال�صرتاتيجية  الأهداف  عن 

اأخطاء  ور�صد  والنتقام،  كالعداوة،  ال�صلبية  ال�صفات 

العمل،  اإجراءات  وتاأخري �صري  التعاون،  الآخرين، وعدم 

ال�صلبية،  الآثار  من  وغريها  والتاأخري...  والغياب 

وانخفا�س م�صتوى الأداء والإنتاجية والكفاءة والفاعلية، 

اإحداث جمود يف معارف ومهارات القوى  اإىل  وقد ت�صل 

الب�صرية اإىل اأن ت�صبح بيئة العمل غري معطاء.  

الأوقات  من  كثري  يف  ومعرفتنا  اإدراكنا  ورغم 

اأ�صباب واآثار ال�صراع، ولكن كيف ميكننا اإدارته بطريقة 

قدر  وحتقيق  الإيجابية  الآثار  نحو  لتوجيه  منا�صبة 

واأي  املت�صارعة؟  لالأطراف  الفائدة  ذات  الأهداف  الإمكان 

موقف  لإدارة  الأن�صب  هي  ال�صراع  حل  ا�صرتاتيجيات 

ال�صراع؟ 

اتباع  نحو  تتجه  اأن  املنظمة  على  يتوجب  هل 

اأم  املت�صارعة...  الأطراف  كال  خ�صارة  ا�صرتاتيجية 

اأم  الآخر...  الطرف  خالف  طرف  ك�صب  ا�صرتاتيجية 

الو�صول  يف  املت�صارعني  الطرفني  ك�صب  ا�صرتاتيجية 

اأم  اإليها...  التي يطمحون  واأهدافهم  اإىل حتقيق رغباتهم 

موقف  وجتاهل  اإهمال  خالل  من  التجنب  ا�صرتاتيجية 

القيام  اأو  تلقائًيا م�صتقباًل،  اأن يتح�صن  اأمل  ال�صراع على 

اأو  البع�س،  بع�صها  عن  املت�صارعة  الأطراف  باإبعاد 

ال�صماح للموظفني بالتوا�صل والتفاعل فيما بينهم ب�صكل 

اتباع  اأم  فقط...  الر�صمية  املواقف  على  يقت�صر  حمدود 

الإدارة  تدخل  خالل  من  القوة  ا�صتخدام  ا�صرتاتيجية 

العليا لإنهاء ال�صراع... اأم اتباع ا�صرتاتيجية املواجهة من 

خالل مناق�صة اأ�صباب ال�صراع من اأجل الو�صول اإىل حل 

يحقق الفائدة للجميع... اأم اتباع ا�صرتاتيجية التهدئة من 

خالل التخفيف من اأوجه الختالف واإبراز اأوجه التوافق 

والعمل على التوفيق بني الأطراف املت�صارعة.  

ال�صراع... مر�س قد ينتاب املنظمة... ال�صراع... اأمر 

واقعي ومتكرر ممكن حدوثه، ونحن يتوجب علينا اإيجاد 

اأ�صبابه وم�صكالته املوؤدية  احللول املنا�صبة للق�صاء على 

اإليه اأو احلد منها.

ال�صراع... يتاأرجح بني املفرح واملوؤمل ونحن باأيدينا 

نقوده نحو الجتاه الإيجابي اأو ال�صلبي.

ولكن لبد اأن نفرق بني الختالفات الب�صيطة القابلة 

منها  لبد  تكون  التي  واحلوار  والتفاو�س  للمناق�صة 

لإحداث التطور والنمو والإبداع والبتكار وحتقق نتائج 

اإيجابية، وبني ال�صراعات العنيفة التي يوؤدي ا�صتمرارها 

نتائج  اإىل  �صحيحة  بطريقة  اإدارتها  عدم  اأو  واإهمالها 

على  �صواًء  �صرًرا  م�صبًبا  عدواين  �صلوك  وخلق  �صلبية 

م�صتوى املوظف نف�صه اأو املوظفني اأو املنظمة ب�صكل عام. 

اإن يف تقوية الروابط والعالقات وتعزيز لغة التفاهم 

والتقدير،  الحرتام  من  اأجواء  خلق  ويف  املوظفني،  بني 

ويف تطبيق مبداأ العدالة وامل�صاواة... قد ت�صهم يف �صفاء 

العقول والنفو�س... قد تزيد التاآلف والتكيف... قد تقلل 

الأمثل يف  ال�صتثمار  اإىل  لتقودنا  والنزاع...  ال�صراع  من 

راأ�س املال الب�صري. 

وف�ء عي�سى ع�ن

ما  حلظات  يف  ولكن  بينهم،  فيما  والتكاتف  والتما�سك  التعاون  الأفراد  بني  ي�سود  اأن  اأعظم  ما 

والنجاح.  التقدم  طريق  يف  �سلل  اإحداث  اإىل  توؤدي  قد  التي  والنزاعات  ال�سراعات  بهم  تع�سف  قد 

وقد ت�سهد بيئات العمل يف كثري من الأحيان �سراعات ونزاعات بني املوظفني باختالف م�ستوياتهم 

الوظيفية والتي تفكك روابط العالقات وت�ستت الأفراد وتبعرث اجلهود والطاقات والإمكانات الب�سرية 

وهذا يقودنا اإىل نهايات تتاأرجح بني املفرح واملوؤمل. 

مما يدفعنا بدوره اإىل درا�سة وفهم ال�سراع ب�سكل عميق والتعرف على اأ�سبابه وم�سكالته واإدارته 

بفاعلية من خالل ا�ستثمار اآثاره الإيجابية ومعاجلة اآثاره ال�سلبية كونه اأحد اأخطر امل�سكالت التنظيمية 

التي تعرت�ض املنظمات يف م�سريتها نحو حتقيق النجاح واأهدافها املر�سومة بكفاءة وفاعلية. 

ال�����������ت�����������ف�����������ك�����������ر ال�������ت���������������س�������م�������ي�������م�������ي

التفكري الت�صميمي هو م�صطلح يتم تداوله 

ي�صاهم  فهو  الإبداع  نتكلم عن مو�صوع  عندما 

يف اإيجاد حلول مل�صاكل من منظور امل�صتخدم و 

من خالل تبني عقلية امل�صمم وغالًبا ما ين�صب 

و  للت�صميم  عاملية  �صركة  وهي   IDEO اإىل 

الإبداع. عملية التفكري الت�صميمي بداأت تدر�س 

يف العديد من كليات الت�صميم واإدارة الأعمال 

اأهمية  عن  يت�صاءل  قد  والبع�س  العامل  حول 

اجلواب  الأعمال.  اإدارة  كليات  يف  تدري�صه 

يف  ال�صركات  بع�س  تعرث  يف  يكمن  ذلك  على 

و�صع ا�صرتاتيجيتها حني تعتمد على البيانات 

مبا  تخربهم  ل  التي  للم�صتخدمني  ال�صابقة 

الت�صميمي  التفكري  امل�صتقبل.  عمالء  يريده 

خالل  من  الأخطاء  هذه  جتنب  يف  ي�صاههم 

ت�صاعد  الت�صميم  عامل  من  اأدوات  ا�صتخدام 

فهم  طريق  عن  ال�صوق  يف  فر�صة  خلق  على 

لتلبية  اأف�صل  ب�صورة  امل�صتقبل  عمالء  �صلوك 

وجمدية  للتطبيق  قابلة  بطريقة  احتياجاتهم 

الت�صميمي  التفكري  التكنولوجية.  الناحية  من 

امل�صتخدم  ت�صرفات  يف  التمعن  على  ي�صاعد 

اأف�صل  ب�صورة  احتياجاته  فهم  ليتم  وال�صوؤال 

اأو  منتجات  عن  راأي  ا�صتطالع  اإجراء  من  بدلً 

امل�صتخدم  الأحيان  من  الكثري  لأنه يف  خدمات 

نف�صه ل يعرف ما يحتاجه جلعل حياته اأكرث 

�صهولة حتى يرى احلل.

مهمة؛  مراحل  خم�س  الت�صميمي  للتفكري 

وفهم  النا�س  مع  التعاطف  يف  تكمن  الأوىل 

خالل  من  وحالتهم  واهتماماتهم  احتياجاتهم 

املهام  اأدائهم  اأثناء  يف  ومراقبتهم  مقابلتهم 

نتائج  مكانهم.  يف  نف�صك  وو�صع  وال�صوؤال 

املرحلة الأوىل ت�صاعد يف توليد اأفكار وحتديد 

الثانية  املرحلة  يف  ليتم  بالتف�صيل  امل�صكلة 

احتياجات  حتدد  التي  امل�صكلة  بيان  كتابة 

امل�صتخدم. املرحلة الثالثة تكمن يف التمعن يف 

بيان امل�صكلة والقيام باإيجاد حلول منا�صبة لها 

مع الرتكيز على اإيجاد عدد هائل من احللول من 

خالل الع�صف الذهني بدلً من الهتمام بفكرة 

امل�صتخدمني  ليتمكن  ور�صمهم  مثالية  واحدة 

املرحلة  اأراءهم.  على  للح�صول  روؤيتهم  من 

الرابعة تعتمد على �صنع مناذج مبدئية ملا مت 

املرحلة  امل�صتخدم.  مع  املناق�صات  من  تعلمه 

اخلام�صة والأخرية هي اختبار النماذج املبدئية 

يحتاج  الذي  اجلزء  ملعرفة  امل�صتخدمني  مع 

عملية  ُيعد  الت�صميمي  التفكري  تطوير.  اإىل 

تكرارية حيث يتم بعد ذلك العودة اإىل مرحلة 

التفكري و�صنع مناذج مبدئية جديدة حتى يتم 

للم�صكلة  ومنا�صب  مبتكر  حل  على  احل�صول 

التي مت حتديدها.  

�صخ�صية املفكر الت�صميمي تت�صم بالتعاطف 

الغري  ما ل يالحظه  النا�س بحيث يالحظ  مع 

املفكر  البتكار.  لإلهام  النتائج  وي�صتخدم 

الت�صميمي متفائل ويحب التعاون والعمل مع 

اأ�صخا�س من تخ�ص�صات خمتلفة وجتربة اأفكار 

جديدة بطرق ت�صري يف اجتاهات مغايرة، كما 

لديه القدرة على التفكري التكاملي الذي يدمج 

احلد�س والعقل واخليال لتطوير حلول تواجه 

املوجودة.  البدائل  من  اأف�صل  ب�صكل  التحديات 

ويف احلقيقة الكثري من النا�س ميكن اأن تكون 

من  الت�صميمي  التفكري  على  القدرة  لديهم 

خالل و�صع خطط التطوير والقيام بالتجارب 

ال�صحيحة.

لإيجاد  جًدا  مهًما  ُيعد  الت�صميمي  التفكري 

حلول ومعاجلة اأية م�صكلة لأنه ي�صع الإن�صان 

كان  فكلما  حلول  عن  البحث  رحلة  يف  اأولً 

متكنت  كلما  اأكرب  ب�صكل  النا�س  مع  التعاطف 

اأف�صل  ب�صكل  امل�صكلة  تعالج  اأفكار  توليد  من 

للتكرار  قابلة  الت�صميمي  التفكري  ومراحل 

جديدة  خدمات  اأو  منتجات  اأو  حلول  لبتكار 

ومتميزة تناف�س ما هو موجود يف ال�صوق من 

خالل تلبية احتياجات امل�صتخدم ب�صكل اأف�صل.

  

د. ن�ر نبيل الدوي

اأ�ست�ذ م�س�عد – ق�سم العم�رة والت�سميم 

الداخلي

كلية الهند�سة – ج�معة البحرين

اأن��������س���د ل���ع���اج وال����دت����ي امل�������س����ب���ة ب���ل�����س��ّك��ر

عاًما   21 من  لأكرث  البحرين  وطني  خدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

مبختلف املجالت التطوعية، ومل اأطلب �صيًئا  طوال هذه الأعوام، واأنا 

اأخوات مل ي�صبق لهن الزواج وهن  اأعيل 3  اأنني  اأًبا م�صلول، كما  اعيل 

اأثر على  بال�صكر والذي  امل�صابة  يف اخلم�صينيات من عمرهن ووالدتي 

والفواتري  والأدوية  وال�صيارة  البيت  عن قرو�س  �صبكية عينها، ف�صالً 

اآل خليفة  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  اأنا�صد �صاحب  الأخرى، 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�صاعدتي يف عالج 

اإ�صبانيا واأنا على ثقة  اإن عالجها يتوافر يف  �صبكية عني والدتي حيث 

مب�صاعدة �صموه الكرمي يل وللجميع.

البي�ن�ت لدى املحرر
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ال���������������������س����������راع ب�����������ني ن���������ه����������ي����������ت م��������ف��������رح��������ة وم����������ؤمل���������ة 

ال�صراع التنظيمي... النزاع اأو التناق�س الذي يحدث 

والتطلعات  الرغبات  بني  توافق  وجود  لعدم  نتيجة 

لعدم  اأو  والجتاهات  وامل�صاعر  وال�صلوكيات  والأهداف 

وجود توافق يف و�صيلة حتقيقها �صواًء داخل الفرد نف�صه 

العمل فت�صبح  اأو فرق  اأو بني جمموعات  اأو بني طرفني 

طرق التفاهم واحلوار والتفاو�س معدومة مما ينتج عنه 

احليلولة دون حتقيق طرف ما لأهدافه فيولد لديه �صعور 

اأن م�صاحله ال�صخ�صية تتعار�س اأو تتاأثر �صلًبا من خالل 

طرف اآخر. وتتعدد الأ�صباب التى تدفع اإىل ال�صراع منها 

بـ:الثقافة...  يتعلق  ما  احل�صر  ولي�س  املثال  �صبيل  على 

بها  يوؤمن  التي  واملعتقدات  واملبادئ  القيم  اختالف  اإن 

املوظف اأو جماعات العمل والتي ينعك�س تاأثريها ب�صكل 

وا�صح على �صلوكهم واأفعالهم واأقوالهم فغالًبا ما يقود 

اأو  املوظفني  بني  �صراع  اإىل  الثقافات  يف  الختالف  هذا 

جماعات العمل. 

واأهدافهم  املوظفون يف طموحهم  الأهداف... يختلف 

الرتقي  يف  يطمح  ما  فمنهم  غريهم  مع  وتطلعاتهم 

مبادرة  اأو  م�صروع  يف  النجاح  يحقق  اأن  اأو  الوظيفي، 

يحقق  اأن  اأو  اأعلى،  وظيفًيا  من�صب  يتقلد  اأن  اأو  معينة، 

قد  ولكن  الأهداف،  من  وغريها  الوظيفي...  ال�صتقرار 

حدوث  اإىل  الآحيان  بع�س  يف  الختالف  هذا  يقودهم 

بينهم وخا�صة يف حال عدم  فيما  م�صاحنات و�صراعات 

اأو قد يحدث  الطرفني بع�صهم ب�صورة وا�صحة  فهم كال 

هذا ال�صراع داخل املوظف نف�صه عند حدوث فجوة بني ما 

يطمح به وبني الواقع احلايل. 

تداخل  يحدث  عندما  والزدواجية...  التداخل 

والواجبات  وامل�صئوليات  املهام  اأداء  يف  وازدواجية 

الوظيفية املناطة �صواًء على م�صتوى املوظفني اأو الأق�صام 

و�صراعات  تفكك  حدوث  اإىل  يقود  ذلك  فاإن  املنظمة  اأو 

ونزاعات. 

منها  موارد  من  املنظمة  متتلكه  ما  تتعدد  املوارد... 

يقود  قد  املوارد  تلك  ندرة  واأن  ومادية  ومالية،  ب�صرية، 

الأق�صام  بني  اأو  املوظفني  بني  �صواًء  مناف�صة  حدوث  اإىل 

والإدارات من اأجل احل�صول على احتياجاتها من املوارد 

املتاحة والذي قد يقودهم اإىل ال�صراع والنزاع فيما بينهم. 

م�صتوى  يف  التغري  وال�صالحيات...  ال�صلطات 

ال�صلطات وال�صالحيات املمنوحة للموظف �صواًء بزيادتها 

اأو نق�صانها ميكن اأن يقود ذلك اإىل حدوث �صراع داخلي 

اأو �صراع مع من حوله يف بيئة العمل.

اأمناط ال�صخ�صية... يختلف املوظفون يف �صخ�صياتهم 

واملتعاون،  والعقالين،  والعاطفي،  العدواين،  فمنهم 

والرنج�صي...  والجتماعي،  والنطوائي،  والأناين، 

بع�س  يف  ي�صعب  قد  وبالتايل  الأمناط،  من  وغريها 

املختلفة  �صخ�صياتهم  باأمناط  املوظفني  على  الأحيان 

�صراعات  حدوث  اإىل  يوؤدي  قد  مما  والـتاأقلم  التكيف 

ونزاعات فيما بينهم. 

عدم الر�صا الوظيفي... قد ينتاب املوظف يف بع�س 

الأحيان �صعور �صلبي جتاه عمله واملنظمة التي يعمل بها 

نتيجة عدم حتقيق احتياجاته ورغباته يف العمل والذي 

وقد  املنظمة،  اإنتاجية  على  وبالتايل  اأدائه  على  يوؤثر  قد 

يكون ال�صبب راجًعا اإىل بيئة العمل، اأو عدم وجود فر�س 

التقدم والرتقي الوظيفي، اأو نق�س اأو زيادة حجم الأعباء 

اأو  عاتقه،  على  امللقاة  والواجبات  وامل�صئوليات  واملهام 

عدم  اأو  العمل،  والت�صالت يف حميط  العالقات  �صعف 

الوظيفية  واملزايا  والتعوي�صات  احلوافز  على  ح�صوله 

املنا�صبة، اأو اأوقات العمل غري املالئمة، اأو انعدام الحرتام 

املتبادل بني املوظفني... وغريها، وبالتايل قد يقود املوظف 

اإىل �صراع داخلي وقد يتحول اإىل التطاحن وال�صراع مع 

من حوله من املوظفني. 

العالقات  مدى  يزداد  عندما  العتمادية...  العالقات 

والإدارات  الأق�صام  اأو  املوظفني  بني  املتبادلة  العتمادية 

اأعمالهم  بع�س  لإجناز  بينهم  التعاون  تتطلب  والتي 

ومهامهم اأو حتقيق اأهدافهم املرجوة، ولكن قد يثري ذلك 

�صراعات فيما بينهم. 

التنظيمية  والنزاعات  ال�صراعات  لهذه  يبقى  ولكن 

اآثار اإيجابية و�صلبية:

احلما�س  م�صتوى  رفع  يف  ال�صراعات  ت�صاعد  قد   

الالزمة  اخلطوات  كل  لتخاذ  املوظفني  لدى  والن�صاط 

املهام  لأداء  املمكنة  والطرق  الأ�صاليب  اأف�صل  لإيجاد 

والبتكار  الإبداع  على  وحتفيزهم  لهم  املوكلة  والأعمال 

اإيجاد  على  ال�صراعات  ت�صاعد  اأن  ميكن  كما  والتغيري، 

الفهم  وزيادة  املوظفني،  لدى  الكامنة  للم�صكالت  احللول 

ت�صكل  اأن  وميكن  املت�صارعة.  الأطراف  لدى  واملعرفة 

وزيادة  للموظف،  جديدة  تعليمية  خربة  ال�صراعات 

م�صتوى الأداء لدى املوظف والإنتاجية للمنظمة، وحتقيق 

النمو والتطور والتقدم. 

�صلبية  اآثاًرا  ال�صراعات  هذه  اآخر حتمل  جانب  ومن 

ومدمرة للمنظمة منها اإحداث خلل يف العالقات وم�صاعر 

عملية  و�صعف  الثقة،  وفقدان  املوظفني،  واأحا�صي�س 

بعيًدا  والطاقات  اجلهود  وبعرثة  بينهم،  فيما  الت�صال 

وتف�صي  للمنظمة،  املن�صودة  ال�صرتاتيجية  الأهداف  عن 

اأخطاء  ور�صد  والنتقام،  كالعداوة،  ال�صلبية  ال�صفات 

العمل،  اإجراءات  وتاأخري �صري  التعاون،  الآخرين، وعدم 

ال�صلبية،  الآثار  من  وغريها  والتاأخري...  والغياب 

وانخفا�س م�صتوى الأداء والإنتاجية والكفاءة والفاعلية، 

اإحداث جمود يف معارف ومهارات القوى  اإىل  وقد ت�صل 

الب�صرية اإىل اأن ت�صبح بيئة العمل غري معطاء.  

الأوقات  من  كثري  يف  ومعرفتنا  اإدراكنا  ورغم 

اأ�صباب واآثار ال�صراع، ولكن كيف ميكننا اإدارته بطريقة 

قدر  وحتقيق  الإيجابية  الآثار  نحو  لتوجيه  منا�صبة 

واأي  املت�صارعة؟  لالأطراف  الفائدة  ذات  الأهداف  الإمكان 

موقف  لإدارة  الأن�صب  هي  ال�صراع  حل  ا�صرتاتيجيات 

ال�صراع؟ 

اتباع  نحو  تتجه  اأن  املنظمة  على  يتوجب  هل 

اأم  املت�صارعة...  الأطراف  كال  خ�صارة  ا�صرتاتيجية 

اأم  الآخر...  الطرف  خالف  طرف  ك�صب  ا�صرتاتيجية 

الو�صول  يف  املت�صارعني  الطرفني  ك�صب  ا�صرتاتيجية 

اأم  اإليها...  التي يطمحون  واأهدافهم  اإىل حتقيق رغباتهم 

موقف  وجتاهل  اإهمال  خالل  من  التجنب  ا�صرتاتيجية 

القيام  اأو  تلقائًيا م�صتقباًل،  اأن يتح�صن  اأمل  ال�صراع على 

اأو  البع�س،  بع�صها  عن  املت�صارعة  الأطراف  باإبعاد 

ال�صماح للموظفني بالتوا�صل والتفاعل فيما بينهم ب�صكل 

اتباع  اأم  فقط...  الر�صمية  املواقف  على  يقت�صر  حمدود 

الإدارة  تدخل  خالل  من  القوة  ا�صتخدام  ا�صرتاتيجية 

العليا لإنهاء ال�صراع... اأم اتباع ا�صرتاتيجية املواجهة من 

خالل مناق�صة اأ�صباب ال�صراع من اأجل الو�صول اإىل حل 

يحقق الفائدة للجميع... اأم اتباع ا�صرتاتيجية التهدئة من 

خالل التخفيف من اأوجه الختالف واإبراز اأوجه التوافق 

والعمل على التوفيق بني الأطراف املت�صارعة.  

ال�صراع... مر�س قد ينتاب املنظمة... ال�صراع... اأمر 

واقعي ومتكرر ممكن حدوثه، ونحن يتوجب علينا اإيجاد 

اأ�صبابه وم�صكالته املوؤدية  احللول املنا�صبة للق�صاء على 

اإليه اأو احلد منها.

ال�صراع... يتاأرجح بني املفرح واملوؤمل ونحن باأيدينا 

نقوده نحو الجتاه الإيجابي اأو ال�صلبي.

ولكن لبد اأن نفرق بني الختالفات الب�صيطة القابلة 

منها  لبد  تكون  التي  واحلوار  والتفاو�س  للمناق�صة 

لإحداث التطور والنمو والإبداع والبتكار وحتقق نتائج 

اإيجابية، وبني ال�صراعات العنيفة التي يوؤدي ا�صتمرارها 

نتائج  اإىل  �صحيحة  بطريقة  اإدارتها  عدم  اأو  واإهمالها 

على  �صواًء  �صرًرا  م�صبًبا  عدواين  �صلوك  وخلق  �صلبية 

م�صتوى املوظف نف�صه اأو املوظفني اأو املنظمة ب�صكل عام. 

اإن يف تقوية الروابط والعالقات وتعزيز لغة التفاهم 

والتقدير،  الحرتام  من  اأجواء  خلق  ويف  املوظفني،  بني 

ويف تطبيق مبداأ العدالة وامل�صاواة... قد ت�صهم يف �صفاء 

العقول والنفو�س... قد تزيد التاآلف والتكيف... قد تقلل 

الأمثل يف  ال�صتثمار  اإىل  لتقودنا  والنزاع...  ال�صراع  من 

راأ�س املال الب�صري. 

وف�ء عي�سى ع�ن

ما  حلظات  يف  ولكن  بينهم،  فيما  والتكاتف  والتما�سك  التعاون  الأفراد  بني  ي�سود  اأن  اأعظم  ما 

والنجاح.  التقدم  طريق  يف  �سلل  اإحداث  اإىل  توؤدي  قد  التي  والنزاعات  ال�سراعات  بهم  تع�سف  قد 

وقد ت�سهد بيئات العمل يف كثري من الأحيان �سراعات ونزاعات بني املوظفني باختالف م�ستوياتهم 

الوظيفية والتي تفكك روابط العالقات وت�ستت الأفراد وتبعرث اجلهود والطاقات والإمكانات الب�سرية 

وهذا يقودنا اإىل نهايات تتاأرجح بني املفرح واملوؤمل. 

مما يدفعنا بدوره اإىل درا�سة وفهم ال�سراع ب�سكل عميق والتعرف على اأ�سبابه وم�سكالته واإدارته 

بفاعلية من خالل ا�ستثمار اآثاره الإيجابية ومعاجلة اآثاره ال�سلبية كونه اأحد اأخطر امل�سكالت التنظيمية 

التي تعرت�ض املنظمات يف م�سريتها نحو حتقيق النجاح واأهدافها املر�سومة بكفاءة وفاعلية. 

ال�����������ت�����������ف�����������ك�����������ر ال�������ت���������������س�������م�������ي�������م�������ي

التفكري الت�صميمي هو م�صطلح يتم تداوله 

ي�صاهم  فهو  الإبداع  نتكلم عن مو�صوع  عندما 

يف اإيجاد حلول مل�صاكل من منظور امل�صتخدم و 

من خالل تبني عقلية امل�صمم وغالًبا ما ين�صب 

و  للت�صميم  عاملية  �صركة  وهي   IDEO اإىل 

الإبداع. عملية التفكري الت�صميمي بداأت تدر�س 

يف العديد من كليات الت�صميم واإدارة الأعمال 

اأهمية  عن  يت�صاءل  قد  والبع�س  العامل  حول 

اجلواب  الأعمال.  اإدارة  كليات  يف  تدري�صه 

يف  ال�صركات  بع�س  تعرث  يف  يكمن  ذلك  على 

و�صع ا�صرتاتيجيتها حني تعتمد على البيانات 

مبا  تخربهم  ل  التي  للم�صتخدمني  ال�صابقة 

الت�صميمي  التفكري  امل�صتقبل.  عمالء  يريده 

خالل  من  الأخطاء  هذه  جتنب  يف  ي�صاههم 

ت�صاعد  الت�صميم  عامل  من  اأدوات  ا�صتخدام 

فهم  طريق  عن  ال�صوق  يف  فر�صة  خلق  على 

لتلبية  اأف�صل  ب�صورة  امل�صتقبل  عمالء  �صلوك 

وجمدية  للتطبيق  قابلة  بطريقة  احتياجاتهم 

الت�صميمي  التفكري  التكنولوجية.  الناحية  من 

امل�صتخدم  ت�صرفات  يف  التمعن  على  ي�صاعد 

اأف�صل  ب�صورة  احتياجاته  فهم  ليتم  وال�صوؤال 

اأو  منتجات  عن  راأي  ا�صتطالع  اإجراء  من  بدلً 

امل�صتخدم  الأحيان  من  الكثري  لأنه يف  خدمات 

نف�صه ل يعرف ما يحتاجه جلعل حياته اأكرث 

�صهولة حتى يرى احلل.

مهمة؛  مراحل  خم�س  الت�صميمي  للتفكري 

وفهم  النا�س  مع  التعاطف  يف  تكمن  الأوىل 

خالل  من  وحالتهم  واهتماماتهم  احتياجاتهم 

املهام  اأدائهم  اأثناء  يف  ومراقبتهم  مقابلتهم 

نتائج  مكانهم.  يف  نف�صك  وو�صع  وال�صوؤال 

املرحلة الأوىل ت�صاعد يف توليد اأفكار وحتديد 

الثانية  املرحلة  يف  ليتم  بالتف�صيل  امل�صكلة 

احتياجات  حتدد  التي  امل�صكلة  بيان  كتابة 

امل�صتخدم. املرحلة الثالثة تكمن يف التمعن يف 

بيان امل�صكلة والقيام باإيجاد حلول منا�صبة لها 

مع الرتكيز على اإيجاد عدد هائل من احللول من 

خالل الع�صف الذهني بدلً من الهتمام بفكرة 

امل�صتخدمني  ليتمكن  ور�صمهم  مثالية  واحدة 

املرحلة  اأراءهم.  على  للح�صول  روؤيتهم  من 

الرابعة تعتمد على �صنع مناذج مبدئية ملا مت 

املرحلة  امل�صتخدم.  مع  املناق�صات  من  تعلمه 

اخلام�صة والأخرية هي اختبار النماذج املبدئية 

يحتاج  الذي  اجلزء  ملعرفة  امل�صتخدمني  مع 

عملية  ُيعد  الت�صميمي  التفكري  تطوير.  اإىل 

تكرارية حيث يتم بعد ذلك العودة اإىل مرحلة 

التفكري و�صنع مناذج مبدئية جديدة حتى يتم 

للم�صكلة  ومنا�صب  مبتكر  حل  على  احل�صول 

التي مت حتديدها.  

�صخ�صية املفكر الت�صميمي تت�صم بالتعاطف 

الغري  ما ل يالحظه  النا�س بحيث يالحظ  مع 

املفكر  البتكار.  لإلهام  النتائج  وي�صتخدم 

الت�صميمي متفائل ويحب التعاون والعمل مع 

اأ�صخا�س من تخ�ص�صات خمتلفة وجتربة اأفكار 

جديدة بطرق ت�صري يف اجتاهات مغايرة، كما 

لديه القدرة على التفكري التكاملي الذي يدمج 

احلد�س والعقل واخليال لتطوير حلول تواجه 

املوجودة.  البدائل  من  اأف�صل  ب�صكل  التحديات 

ويف احلقيقة الكثري من النا�س ميكن اأن تكون 

من  الت�صميمي  التفكري  على  القدرة  لديهم 

خالل و�صع خطط التطوير والقيام بالتجارب 

ال�صحيحة.

لإيجاد  جًدا  مهًما  ُيعد  الت�صميمي  التفكري 

حلول ومعاجلة اأية م�صكلة لأنه ي�صع الإن�صان 

كان  فكلما  حلول  عن  البحث  رحلة  يف  اأولً 

متكنت  كلما  اأكرب  ب�صكل  النا�س  مع  التعاطف 

اأف�صل  ب�صكل  امل�صكلة  تعالج  اأفكار  توليد  من 

للتكرار  قابلة  الت�صميمي  التفكري  ومراحل 

جديدة  خدمات  اأو  منتجات  اأو  حلول  لبتكار 

ومتميزة تناف�س ما هو موجود يف ال�صوق من 

خالل تلبية احتياجات امل�صتخدم ب�صكل اأف�صل.

  

د. ن�ر نبيل الدوي

اأ�ست�ذ م�س�عد – ق�سم العم�رة والت�سميم 

الداخلي

كلية الهند�سة – ج�معة البحرين

اأن��������س���د ل���ع���اج وال����دت����ي امل�������س����ب���ة ب���ل�����س��ّك��ر

عاًما   21 من  لأكرث  البحرين  وطني  خدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

مبختلف املجالت التطوعية، ومل اأطلب �صيًئا  طوال هذه الأعوام، واأنا 

اأخوات مل ي�صبق لهن الزواج وهن  اأعيل 3  اأنني  اأًبا م�صلول، كما  اعيل 

اأثر على  بال�صكر والذي  امل�صابة  يف اخلم�صينيات من عمرهن ووالدتي 

والفواتري  والأدوية  وال�صيارة  البيت  عن قرو�س  �صبكية عينها، ف�صالً 

اآل خليفة  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  اأنا�صد �صاحب  الأخرى، 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�صاعدتي يف عالج 

اإ�صبانيا واأنا على ثقة  اإن عالجها يتوافر يف  �صبكية عني والدتي حيث 

مب�صاعدة �صموه الكرمي يل وللجميع.

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12205/pdf/INAF_20220907010059561.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/977341/News.html
https://www.alayam.com/online/local/976997/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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لالتح��اد  الع��ام  األمي��ن  أك��د 
البرلماني الدولي مارتن شونجنغ 
عل��ى أهمية اس��تضافة البحرين 
ال���146  الجمعي��ة  الجتماع��ات 
لالتحاد البرلماني الدولي المقرر 
عقدها في مارس 2023. وأضاف: 
»نهنئ البحرين على مش��اركتها 
البرلماني  االتح��اد  ف��ي  الفعالة 
الدول��ي ونأم��ل أن تك��ون هذه 
نقط��ة انطالق لن��ا للتقدم أكثر 

في عالقاتنا مع البحرين ونريدها أن تستمر في أن تكون نموذجًا 
لدول أخرى. وقعت رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية 
للش��عبة البرلمانية بالمملك��ة فوزية زينل، اتفاقي��ة تعاون مع 
األمي��ن العام لالتحاد البرلماني الدولي مارتن ش��ونجنغ، لتنظيم 

أكبر تجمع برلماني في العالم على أرض البحرين.

أنس األغبش «

كش��ف وزير المواص��الت واالتصاالت محم��د ثامر الكعبي 
ف��ي تصري��ح ل�»الوط��ن«، أن عدد الش��ركات الت��ي أكدت 
مش��اركتها في مع��رض البحري��ن الدولي للطي��ران الذي 
س��يعقد خالل الفترة م��ن 9 إلى 11 نوفمب��ر المقبل، بلغ 
حتى اآلن 180 ش��ركة عالمية وإقليمي��ة ومحلية. وأضاف، 
أن حرص مش��اركة هذه الشركات في هذا المعرض، يأتي 
لما تتمتع به مملكة البحرين من س��معة عالمية متميزة 
ف��ي صناعة الطي��ران، إضاف��ة إلى موقعها االس��تراتيجي 
المتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب منذ أوائل القرن 

العشرين وحتى اليوم. 

مريم بوجيري «

كش��ف تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك 
الكويت الوطني أن اس��تمرار حكومة البحرين 
ف��ي إنجاز خط��ة التعافي االقتصادي س��يعزز 
النم��و االقتص��ادي ويرف��ع درج��ة التصني��ف 
االئتماني للمملكة، متوقعًا أن تتجه البحرين 
لتس��جيل نمو اقتصادي يف��وق معدل ما قبل 

الجائحة في 2022.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط واالنتعاش 
االقتصادي في أعقاب الجائحة والدعم المالي 
الخليج��ي وارتفاع إنتاج النفط، سيس��هم في 
تعزي��ز مع��دل النمو إلى 3% ف��ي عام 2022، 
متخطي��ًا بذل��ك معدل نم��و النات��ج المحلي 

اإلجمالي ما قبل الجائحة.
وأك��د التقرير، أن اإلعالن ع��ن الخطة بقيمة 
30 مليار دوالر، س��يعزز آفاق النمو االقتصادي 
على المدى المتوس��ط، كم��ا يتوقع أن تتجه 
الع��ام  خ��الل  فائ��ض  لتس��جيل  الميزاني��ة 
الج��اري، متجاوزة بذلك اله��دف المتمثل في 
تحقي��ق التوازن بحلول ع��ام 2024، وبالتالي 
ف��إن التطبي��ق الناج��ح للخطة س��يعزز النمو 
االقتصادي ويرفع درج��ة التصنيف االئتماني 

للمملكة.
وتوقع التقرير، أن يسهم ارتفاع أسعار النفط 
ف��ي تعزيز االنتع��اش االقتص��ادي للبحرين، 

وال��ذي بدأ يح��رز تقدمًا ملحوظ��ًا بالفعل في 
ظ��ل تراجع الضغ��وط الناجمة ع��ن الجائحة، 
واعتماد خط��ة التعافي االقتص��ادي والدعم 

الخليجي.
وعل��ى الرغم من أن البحري��ن تعتبر أحد أكثر 

االقتصادات تنوعًا على مستوى الخليج، إال أنها 
ستستفيد أكثر من غيرها من ارتفاع عائدات 
النفط وقد تسجل الميزانية أول فائض مالي 
منذ 14 عامًا متجاوزة بذلك هدفها في تحقيق 

التوازن المالي بحلول 2024.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
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مرزوق الغانم يعتذر عن الترشح 
لالنتخابات البرلمانية الكويتية

 »التأمينات«: 12 ألف بحريني
يعملون بوظائف المقاوالت واإلنشاء

16 08 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تسجيل فائض في الميزانية ألول مرة منذ 14 عامًا.. تقرير اقتصادي: 

البحرين تتجه لنمو اقتصادي 
يفوق مستويات ما قبل الجائحة 

نمو اإليرادات غير النفطية إلى 6.2٪ في 2023

 التطبيق الناجح لـ»التعافي االقتصادي« 
يرفع التصنيف االئتماني للبحرين

مذكرة تفاهم بحرينية 
 سعودية في مجاالت 

أكاديمية وطبية وتدريبية
أعل��ن مجل��س الوزراء الس��عودي في جلس��ته المنعق��دة أمس، 
 ع��ن تفوي��ض رئي��س جامع��ة اإلم��ام عبدالرحمن ب��ن فيصل 
-أو من ينيبه- بالتباحث مع البحرين بشأن مشروع مذكرة تفاهم 
في مجال الخدمات األكاديمية والطبية والتدريبية والبحثية بين 
جامع��ة اإلم��ام عب��د الرحمن بن فيص��ل في المملك��ة العربية 
الس��عودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، والتوقيع عليه، 
ومن ث��م رفع النس��خة النهائية الموقعة، الس��تكمال اإلجراءات 

النظامية.

إشادات واسعة 
بالنهج الدبلوماسي  
لملك البالد المعظم

221 ألف مستخدم للهاتف األرضي بالبحرين
ياسمينا صالح «

بدأ الهات��ف األرضي يفقد بريقه خالل األع��وام األخيرة، بعد 
أن أصبح الهاتف المحمول في متن��اول الجميع، ليتراجع عدد 
مس��تخدميه في البحرين خالل الربع الثاني من العام الحالي 
إل��ى 221.577 مس��تخدم، مقارنة مع 225.020 مس��تخدم 
خالل الربع األول بانخفاض نس��بته 1.5%، وفقًا لتقرير صادر 
ع��ن هيئة تنظي��م االتص��االت. فيم��ا بلغ عدد مس��تخدمي 
الهوات��ف المحمولة 2.038.167 مس��تخدم في الربع الثاني، 
مقابل 1.990.167 مس��تخدم في الربع األول، في حين وصل 
معدل انتش��ار الهواتف المحمولة إل��ى 130% مقارنة بالربع 

األول الذي كان يبلغ %127.

مجلس التعاون محذرًا 
»نتفلكس«: أزيلوا المحتوى 
المخالف للقيم اإلسالمية

طالب��ت لجن��ة مس��ؤولي اإلع��الم اإللكترون��ي ف��ي دول مجلس 
الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة  برئاس��ة  الخليج��ي،  التع��اون 
منص��ة »نتفليكس« بإزالة المحتوى المس��يء للقيم اإلس��المية 
والمجتمعية. وفي بيان مش��ترك للهيئة العامة لإلعالم المرئي 
والمسموع السعودية ولجنة مسؤولي اإلعالم اإللكتروني في دول 
مجلس التعاون تم التشديد على أنه في حالة استمرار نتفليكس 
نش��ر المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها. 
وأوض��ح البيان، أنه تم التواصل م��ع المنصة إلزالة هذا المحتوى 
بما ف��ي ذلك المحتوى الموج��ه لألطفال والتأكي��د على االلتزام 
باللوائ��ح، مؤك��دًا أن الجهات المعنية س��تتابع الت��زام المنصة 

بالتوجيهات.

بعد انقطاع عامين جراء »كورونا«

عودة الطلبة إلى الدراسة الحضورية اليوم
بع��د غياب ألكثر من عامين عن نظام التعليم الحضوري 
جراء اإلج��راءات االحترازية لجائحة فيروس كورونا، يعود 
إل��ى صفوف 210 م��دارس حكومية الي��وم نحو 147 ألف 
طالب، وس��ط إج��راءات تنظيمية مكثف��ة تجريها وزارة 
التربية والتعلي��م تنفيذًا ألوامر صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجل��س الوزراء بتهيئ��ة عودة طالبية ناجح��ة في العام 

الدراسي الجديد 2023/2022.
من جان��ب آخر، اختتمت أمس، فعاليات اليوم التعريفي 
بالم��دارس الحكومية والتي اس��تمرت على مدى 3 أيام، 
حيث ش��هدت الم��دارس إقبااًل كبي��رًا من أولي��اء األمور 
استعدادًا لعودة جميع الطلبة، وقدمت الفرق المدرسية 
فعالي��ات تعريفية، كالج��والت الميداني��ة، والمعارض 
الموضحة لبعض جوانب العمل المدرس��ي مثل مجالس 
اآلب��اء والمجالس الطالبي��ة وأنش��طة ذوي االحتياجات 

الخاصة والموهوبين. 

وزير المواصالت لـ                 :
180 شركة تشارك بمعرض 

الطيران في نوفمبر

مارتن شونجنغ

 جسر الملك فهد فى انتظار سوق حرة قريبًا 
بع��د مش��اورات اس��تمرت لع��دة 
س��نوات، ينتظر أن يحتضن جس��ر 
الملك فهد س��وقًا حرة، وذلك بعد 
أن وافق مجلس الوزراء الس��عودي 
أم��س، عل��ى إنش��اء أس��واق ح��رة 
-بحس��ب الحاج��ة- ف��ي المناف��ذ 
الجوية والبحرية والبرية والس��ماح 
بالبيع فيها للمس��افرين القادمين 
منه��ا،  والمغادري��ن  للمملك��ة 
لمواكب��ة زي��ادة عدد رواد الجس��ر 
يومي��ًا بي��ن الجانبي��ن البحرين��ي 

والسعودي.

 مارتن شونجنغ: البحرين 
نقطة انطالق العمل البرلماني 

الدولي ونموذج للدول

بعد تأكي��د البيت األبيض، أن الرئي��س جو بايدن 
ل��ن يوقع على أي اتفاق مع إي��ران ال يأخذ باالعتبار 
مصال��ح أمي��ركا األمني��ة، أك��دت وزارة الخارجي��ة 
األميركية، أمس إن رد إيران على مقترحات العودة 
لالتف��اق الن��ووي ل��م يس��اعد بالتوص��ل التفاق. 
وكان البي��ت األبيض قد أك��د أن الواليات المتحدة 
مس��تعدة لكل الس��يناريوهات المرتبطة بنجاح أو 

فشل االتفاق النووي.
كم��ا أض��اف البيت األبي��ض »كنا واضحي��ن للغاية 

بش��أن م��ا نعتزمه هن��ا ه��و التأكد م��ن أن إيران 
ال تمتلك س��الحًا نووي��ًا، وهذا هو هدفن��ا النهائي 
هنا«. واتهم تقرير مخابرات س��ويدي جديد النظام 
اإليراني بمحاوالت غي��ر قانونية لتأمين تكنولوجيا 
األسلحة النووية من الدولة االسكندنافية خالل عام 

2021. وكش��فت المخاب��رات الس��ويدية أن »إيران 
تقوم أيضًا بالتجس��س الصناعي والذي يس��تهدف 
الفائق��ة  التكنولوجي��ا  صناع��ة  أساس��ي  بش��كل 
والمنتجات الس��ويدية التي يمكن اس��تخدامها في 

برنامج األسلحة النووية«.
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طهران تبني محطات طاقة نووية جديدة

واشنطن: رد إيران لم يساعد في التوصل التفاق نووي
 المخابرات السويدية: محاوالت إيرانية 

غير قانونية لتأمين تكنولوجيا األسلحة النووية
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 اختتام األيام التعريفية 
وسط إقبال واسع وإشادة بالتنظيم

استمرت المدارس الحكومية في استقبال أولياء األمور في 
ثالث وآخ��ر األيام التعريفية التي تنظمه��ا وزارة التربية 
والتعليم، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، وأمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، بهدف تهيئة عودة طالبية ناجحة في العام الدراسي 

الجديد 2023/2022.
وواصلت الم��دارس فتح أبوابها م��ن الثامنة صباحًا حتى 
الثامنة مس��اًء، للترحيب بأولياء األمور الكرام، وإطالعهم 
عل��ى ما يتم تقديم��ه من خدمات وأنش��طة متنوعة، مع 
تس��ليمهم ملف��ًا متكاماًل يجي��ب عن 22 س��ؤااًل تغطي 
مختل��ف جوانب العملية التربوي��ة والتعليمية، إلى جانب 
تس��ليم القس��يمة الش��رائية الداعمة لتوفير مستلزمات 

الحقيبة المدرس��ية للطلب��ة الذين يع��ودون إلى مقاعد 
الدراس��ة الحضورية اليوم األربعاء الس��ابع من س��بتمبر 

الجاري.
وقد أشرفت فرق مدرسية من الهيئات اإلدارية والتعليمية 
والفني��ة والطلب��ة على تقدي��م عدة فعالي��ات تعريفية، 
كالجوالت الميدانية، والمعارض الموضحة لبعض جوانب 
العمل المدرس��ي مثل مجالس اآلباء والمجالس الطالبية 
وأنش��طة ذوي االحتياجات الخاصة والموهوبين. وأش��اد 
العدي��د من أولياء األمور بالمس��توى التنظيمي المتميز، 

وبحرص الوزارة على تعزيز الشراكة معهم. 
وفي حال تعذر عل��ى أي ولي أمر حضور األيام التعريفية، 
فإن��ه بإمكان��ه مراجع��ة المدرس��ة ف��ي فت��رات الحقة، 
للحص��ول على ملف الطال��ب، وطلب أي دع��م من اإلدارة 

المدرسية.

 وزير اإلعالم يبحث وسفير 
فلسطين مسار العالقات الثنائية

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلعالم الدكتور رمزان النعيمي، أمس، س��فير 
دولة فلس��طين ل��دى مملك��ة البحرين طه عب��د الق��ادر، حيث جرى 
استعراض مسار العالقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك. من 
جانبه، هنأ س��فير دولة فلس��طين لدى المملكة وزير شؤون اإلعالم 
بمناس��بة نيله الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرًا لشؤون اإلعالم، 
ش��اكرًا له حسن اس��تقباله واهتمامه بتعزيز العالقات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين.

 وزير اإلعالم: البحث العلمي 
أداة لحفظ التراث الزاخر للبحرين

أكد وزير شؤون اإلعالم الدكتور رمزان النعيمي، أهمية البحث العلمي 
باعتباره أداة لحفظ التراث الزاخر لمنطقة الخليج العربي بشكل عام 
ومملكة البحرين على وجه الخصوص، وتس��ليط الضوء على تاريخنا 
العريق بصورته المش��رفة. جاء ذلك، لدى استقباله الباحث الدكتور 
عبد اهلل المدني، الذي أهداه نسخة من كتابه »رائدات ومبدعات من 
نساء الخليج«، حيث أشاد بجهود الباحث في مجال البحوث واإلصدارات 
العلمي��ة ودورها في تس��ليط الض��وء على المحط��ات المضيئة من 
تاري��خ مملكة البحرين والخليج العربي. من جانبه، أعرب المدني عن 
شكره لوزير ش��ؤون اإلعالم على دعمه وتش��جيعه لمواصلة العمل 
في مجال البحوث والدراسات التي تتيح لألجيال القادمة التعرف على 

تاريخ مملكة البحرين العريق.

 تدشين مركز البحرين لالبتكار 
ونقل التكنولوجيا في جامعة البحرين

رعى وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجلس أمناء 
جامع��ة البحرين الدكتور ماجد النعيمي، مس��اء 
أمس، حفل افتتاح مركز البحرين لالبتكار ونقل 
التكنولوجي��ا ف��ي الجامع��ة، والذي ج��اء نتيجة 
ش��راكة الجامع��ة م��ع وزارة الصناع��ة والتجارة 
وبرنامج تطوي��ر القانون التج��اري التابع لوزارة 

التجارة األمريكية وجامعة جورج ميسون. 
وحض��ر االفتتاح كل من وزي��ر الصناعة والتجارة 
زايد الزياني، وسفير الواليات المتحدة األمريكية 
ل��دى المملكة س��تيفن س��ي بوندي، ورئيس��ة 

جامعة الدكتورة جواهر المضحكي. 
وأش��اد النعيمي، بتدش��ين المركز المتطور في 
مق��ر الجامع��ة الوطنية، والذي يأتي في س��ياق 
العالقات الوثيقة بين مملكة البحرين والواليات 
المتح��دة، وتعزي��زًا لمجاالت العمل المش��ترك 
بي��ن البلدين، مثمن��ًا مس��اهمة وزارة الصناعة 
والتجارة في هذا المش��روع، ودور إدارة الجامعة 

في تنفيذه. 
وأش��ار إل��ى أن المركز يع��د خطوة واع��دة نحو 
التحّول إلى النموذج المؤسسي الجديد للجامعات 
المرموق��ة، القائ��م عل��ى تحقيق الت��وازن بين 
التعليم األكاديمي النظ��ري والتقني التطبيقي، 
وعل��ى مراكز البح��ث والتطوي��ر، وحدائق العلم 
والتكنولوجي��ا، وبرامج االبت��كار وريادة األعمال، 
م��ن خ��الل تش��جيع ثقاف��ة االبت��كار واإلب��داع 
وريادة األعم��ال لدى طلبة الجامع��ة والباحثين 
واألكاديميي��ن، واحتضان المنتج��ات االبتكارية 
وترويجها وتس��ويقها واستثمارها، وتوفير بيئة 

داعمة للكفاءة والجودة. 
وأكد أن البحرين ترى في أبنائها ثروة حقيقية ال 
بد من االستثمار فيها وإطالق طاقاتها، والسيما 
عبر توفير تعليم وتدري��ب متقدمين ومواكبين 
للعص��ر والتس��ارع ف��ي التط��ور التكنولوج��ي 
واالهتم��ام المتزايد باالبت��كار واإلبداع والبحث 
العلمي، بما يس��هم في تأهيلهم لرفد مس��يرة 
التنمية الوطنية الشاملة وبناء مجتمع قائم على 
المعرفة واقتصاد الذكاء ومنظومة االس��تدامة، 
وأن ه��ذه األم��ور مح��ط اهتمام مجل��س أمناء 

مجلس التعليم العالي. 
من جانبه، ق��ال الزياني: »س��يكون للمركز دور 
أساسي في رعاية االبتكار ودعم البحث والتطوير، 
تفعياًل لمحور تعزيز االبتكار، أحد محاور مجلس 
والمتوس��طة  الصغي��رة  المؤسس��ات  تنمي��ة 
الخمسة، باإلضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة 
المبتكرة. كل ذلك يؤدي إلى تحسين المؤشرات 

المس��تهدفة لالبت��كار والملكي��ة الفكري��ة في 
البحرين بالنس��بة لعدد حقوق الملكية الفكرية 
وب��راءات االخت��راع المودع��ة للتس��جيل أو تلك 
المس��جلة فعلي��ًا، باإلضاف��ة إل��ى ع��دد حقوق 
الملكي��ة الفكري��ة وبراءات االختراع المس��تغلة 

تجاريًا«. 
وأضاف »مما الشك فيه أن إطالق مركز البحرين 
لالبت��كار ونق��ل التكنولوجيا الي��وم يعد خطوة 
مهمة نحو جعل مملكة البحرين مركًزا لالبتكار 
بفضل تبني أفضل الممارس��ات العالمية، ونقل 
المعرف��ة والخبرة إل��ى المركز م��ن نظرائه في 
الواليات المتح��دة األمريكية من خ��الل الخبراء 

والمستشارين المتخصصين«. 
فيما أك��دت المضحك��ي، أهمية الش��راكة التي 
قام��ت بين الجامع��ة ووزارة الصناع��ة والتجارة 
والجه��ات ذات العالق��ة في الوالي��ات المتحدة، 
وما أسفر عنها من تأسيس هذا المركز، مشيرة 
إل��ى دور مراك��ز ومكات��ب نق���ل التكنولوجي���ا 
ف�ي الجامع���ات لدعم األبح��اث المبتكرة ونقل 
التكنولوجيا من القط��اع األكاديمي إلى القطاع 
الخاص، لتحس��ين إنتاجية المؤسس��ات وتحفيز 

نمو الشركات الناشئة المبتكرة والرقمية. 
وأشارت إلى أهمية تطويع نتائج األبحاث لخدمة 
المجتمع والمؤسس��ات الخاصة والحكومية، من 
خالل االبت��كار والتطوي��ر التكنولوج��ي، وزيادة 
اإلنتاجية، باعتبارهما أس��اس النمو االقتصادي 

المستدام. 

وأضاف��ت أن الجامع��ة الوطنية تعم��ل لتحقيق 
 2030 االقتصادي��ة  الرؤي��ة  وأه��داف  مب��ادئ 
وتحقيق��ًا لمبادرة مجل��س تنمية المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوسطة لتعزيز االبتكار، عبر إنشاء 
مركز البحري��ن لالبتكار ونقل التكنولوجيا -وهو 
األول من نوعه في مملك��ة البحرين- بالتعاون 
م��ع وزارة الصناعة والتج��ارة، وبرنام��ج تطوير 
القانون التج��اري )CLDP( التابع لوزارة التجارة 
األمريكية، ومكت��ب الواليات المتح��دة لبراءات 

 .)USPTO( االختراع والعالمات التجاري
ويهدف مركز البحرين لالبتكار ونقل التكنولوجيا 
– ال��ذي يش��رف علي��ه نائ��ب رئي��س الجامعة 
للبرامج األكاديمي��ة والدراس��ات العليا الدكتور 
محم��د ق��ادر، إل��ى حماي��ة حق��وق المبتكرين، 
ونق��ل التكنولوجي��ا م��ن الجامعة إل��ى القطاع 
الخ��اص، ع��ن طري��ق تطوي��ر وتقوي��ة نظ��ام 
االبتكار والبحث والتطوي��ر في جامعة البحرين، 
وتسويق المنتجات والخدمات المبتكرة، وتوفير 
بيئة جاذبة في جامع��ة البحرين الحتضان هذه 
االبت��كارات وترويجه��ا تجاري��ًا، وتوفي��ر العائد 

المالي للمخترعين والمبتكرين، والجامعة.   
كما س��يقوم المركز بإصدار اتفاقات الترخيص، 
وب��راءات االخت��راع، والعم��ل على زي��ادة الدخل 
االقتص��ادي، م��ن خ��الل زي��ادة عدد الش��ركات 
الناشئة، وخلق فرص العمل، وتطوير اإلنتاجية، 
وزي��ادة فعالي��ة الميزانيات المخصص��ة للبحث 

والتطوير.

 مريم الهاجري تشارك في اجتماع
 المجلس الخليجي للوقاية من األمراض

شاركت الوكيل المس��اعد للصحة العامة بوزارة الصحة 
مريم الهاجري في االجتماع الس��ابع للمجلس اإلشرافي 
للمرك��ز الخليج��ي للوقاية م��ن األم��راض ومكافحتها، 
والذي عقد أمس بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
الخليجي في مقر المجل��س بالرياض. وناقش االجتماع 
الخط��ة التنفيذية لع��ام 2023 التي طرحه��ا الرئيس 
التنفي��ذي للمرك��ز باس��ي بانتيني��ن، وأه��داف وآليات 

العمل للخطة، التي تصب جميعها في صالح الشعوب 
والمؤسسات الصحية في دول مجلس التعاون.

حضر االجتماع جميع ممثلي دول المجلس، وهم: حسين 
الرند من اإلمارات، ومن الس��عودية عبداهلل القويزاني، 
 ومن س��لطنة عمان أمينة الجردان��ي، ومن قطر محمد 
آل ثان��ي، ومن الكويت المنذر الحس��اوي، بحضور مدير 

عام مجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/07/watan-20220907.pdf?1662524485
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/1024813
https://alwatannews.net/article/1024941
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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
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»التحقيق الخاصة«: استقبال 21 شكوى
ق��ال القائ��م بأعم��ال المحام��ي الع��ام رئي��س 
وح��دة التحقي��ق الخاص��ة بأن الوح��دة قد تلقت 
خ��ال الثلث الثاني من العام الجاري 21 ش��كوى، 
تنوعت االدعاءات فيها ما بين التعذيب وإس��اءة 
المعامل��ة من قبل أعضاء قوات األمن العام، وقد 
باش��رت الوحدة إجراءات التحقيق الازمة في تلك 

الشكاوى.
وبش��أن إحصائي��ة أعم��ال الوحدة خ��ال الفترة 
المذكورة؛ فقد اس��تمعت الوح��دة إلى أقوال 15 
ش��اكيًا و9 ش��هود، فيم��ا اس��تجوبت 46 متهمًا 
ومش��تبهًا ب��ه م��ن أعضاء ق��وات األم��ن العام، 
وعرض��ت 7 م��ن الش��اكين عل��ى ش��عبة الطب 
الشرعي والدعم النفسي، كما انتهت الوحدة من 
تحقيقاتها في إحدى الش��كاوى إل��ى إحالة عضو 

من قوات األمن العام إلدارة المحاكم العس��كرية 
ب��وزارة الداخلية لمجازاته تأديبي��ًا. وفيما يتعلق 
بمتابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم 
المختص��ة؛ فق��د أص��درت المحكم��ة الصغ��رى 
الجنائي��ة بتاريخ 15 ماي��و 2022 حكمًا بمعاقبة 
أحد أعضاء قوات األمن العام بالحبس لمدة سنة 
الرتكابه جريمة االعتداء على سامة جسم الغير، 
فيما أمرت المحكمة االس��تئنافية بتعديل الحكم 

واالكتفاء بحبس المتهم لمدة ثاثة أشهر.
وف��ي ذات الس��ياق، فقد صدرت ج��زاءات تأديبية 
بحق أربعة من أعضاء قوات األمن العام، تنوعت 
م��ا بين التنبي��ه وتأجيل الترقية لم��دة عام، في 
قضايا س��بق للوح��دة أن أمرت بإحالته��ا إلدارة 
المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء 

التأديب��ي. وأضاف أن��ه وفي إطار تنفي��ذ الخطة 
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان 2022-2026 وخاصة 
فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية 
والعدال��ة اإلصاحي��ة، وف��ي ظل س��عي الوحدة 
الدائ��م إل��ى التواصل مع كافة الجه��ات الوطنية 
والدولي��ة؛ بغية تعزي��ز أواصر التع��اون وتبادل 
الخب��رات القانوني��ة والعملية والتعري��ف بالدور 
المن��وط بها في حماية وتعزيز حقوق اإلنس��ان؛ 
فقد شاركت الوحدة في االجتماع السنوي لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي الخاص بس��يادة القانون 
وحقوق اإلنسان من أجل استدامة السام وتعزيز 
التنمي��ة، ال��ذي عق��د افتراضيًا على م��دار يومي 
21-22 يونيو 2022، وتن��اول عدة محاور تتعلق 

بحقوق اإلنسان والتنمية المستدامة والعدالة. 

 »الجرائم اإللكترونية« تناقش 
مخاطر اإلنترنت على األطفال  

اجتمع��ت إدارة مكافح��ة الجرائ��م اإللكترونية ب��اإلدارة العامة 
لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني وإدارة المتابعة 
والتثقي��ف بالمركز الوطني لألمن الس��يبراني مع نيابة األس��رة 
والطف��ل بالنيابة العام��ة، وذلك لمناقش��ة المواضيع المتعلقة 
بحماي��ة الطفل به��دف االطاع عل��ى دور النياب��ة العامة بذات 

الشأن.
وتم خال االجتماع مناقشة الموضوعات الخاصة بالمخاطر التي 
يواجهه��ا الطفل عبر اإلنترنت، وذل��ك تحقيقًا لألهداف المرجوة 
في إب��راز جهود المملكة في مؤش��ر األمن الس��يبراني العالمي 
باإلضافة إلى تنفيذ بنود االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني 

المتعلقة بتوعية الطفل وتعزيز ثقافة األمن السيبراني.
وأس��هم االجتماع، في وضع اللبنات األولى للتعاون بين الجهات 
بما يضم��ن تطوير منظومة حماية حق��وق الطفل في المملكة 
لكل جهة حس��ب اختصاصها، ويتماش��ى مع ما ورد في المبادرة 
الوطني��ة بعنوان »برنام��ج حماية الطفل عب��ر اإلنترنت«، حيث 
يه��دف عقد مثل ه��ذه االجتماع��ات إلى مد جس��ور التعاون مع 
العدي��د من الجه��ات ذات االختص��اص في المملك��ة وخارجها، 
حرصا عل��ى تطبيق نواحي تنفي��ذ المبادرة عل��ى جوانب عديده 

منها التشريعية والتنظيمية والتثقيفية.

 »الدفاع المدني« يبحث 
التعاون مع شركة االستجابة 
لحوادث االنسكابات النفطية

قام ف��رع التطهي��ر والتعام��ل مع الم��واد الخطرة ب��اإلدارة 
العامة للدفاع المدني بزيارة إلى ش��ركة االس��تجابة لحوادث 
 OIL SPILL RESPONSE« االنس��كابات النفطية المتحدة

.»LIMITED
وتأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على الخدمات التي تقدمها 
الشركة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق لعمل دورات تدريبية 
مش��تركة في مجال االنس��كابات النفطية في محطات الوقود 

والصهاريج البترولية.

 حملة تفتيشية 
توعوية على سفن الصيادين 

والشركات السياحية

نظم��ت قيادة خف��ر الس��واحل حملة تفتيش��ية توعوية على 
س��فن الصيادين والشركات السياحية المختصة بنقل الركاب 

بمرفأ الصيادين »فرضة بندر الدار« بمنطقة سترة.
وف��ي ه��ذا اإلطار، ق��ام فريق الحمل��ة من التأكد م��ن أدوات 
الس��امة ال��ازم توافره��ا بالق��وارب، وتوجي��ه التعليم��ات 
واإلرش��ادات الواج��ب اتباعه��ا لتأمي��ن الس��امة البحري��ة، 

باإلضافة إلى توزيع ستر النجاة للحفاظ على سامتهم.
الجدي��ر بالذك��ر أن هذه الحملة س��وف تس��تمر عل��ى جميع 

المرافئ في المرحلة القادمة.

 وزير التنمية االجتماعية 
يبحث تعزيز التعاون مع 
»الوطنية لحقوق اإلنسان«

اس��تقبل وزير التنمية االجتماعية أس��امة العصفور، في مكتبه، 
رئيس المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، عل��ي الدرازي، حيث 
ت��م بحث عدد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام المش��ترك بين 
الجانبي��ن، بم��ا يس��اهم في دع��م ومس��اندة مج��االت الحماية 

والرعاية االجتماعية.
وخ��ال اللقاء، أش��اد الوزير بجه��ود المؤسس��ة الوطنية لحقوق 
االنس��ان وإس��هاماتها ف��ي تعزي��ز وحماية حقوق االنس��ان في 

مملكة البحرين.
م��ن جانبه، أع��رب الدرازي ع��ن تقدي��ره لجه��ود وزارة التنمية 
االجتماعية ودورها في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق 
االنس��ان، وذلك لارتقاء بمجاالت الحماية والرعاية االجتماعية، 
مؤك��دًا الح��رص عل��ى التع��اون المس��تمر م��ع وزارة التنمي��ة 

االجتماعية بما يحقق األهداف المنشودة.

 »الهالل األحمر« يرفع مساعدته اإلغاثية 
للصومال والسودان إلى 100 ألف دوالر

أعلنت جمعية الهال األحمر البحريني عن مش��اركة 
ثاث جمعي��ات بحرينية في حملة التنس��يق لزيادة 
التبرعات المش��تركة مع الجمعي��ات االهلية المزمع 
إرس��الها للمتضرري��ن والمحتاجي��ن ف��ي كل م��ن 
الصومال والس��ودان، ليرتفع بذل��ك مبلغ التبرعات 
المش��تركة من 50 ألف دوالر أعلن��ت عنها الجمعية 
سابقًا إلى 100 ألف دوالر لكل منهما، مع إبقاء الباب 
مفتوحًا أمام مشاركة المزيد من الجمعيات واألفراد 
في مملكة البحرين. وأوضحت جمعية الهال األحمر 

أن الجمعيات الثاث التي شاركت حتى اآلن في حملة 
جمع التبرعات ه��ي كل من جمعية كاف، والجمعية 
اإلس��امية، وجمعي��ة التربية اإلس��امية. وأعربت 
جمعي��ة الهال األحمر عن ش��كرها وتقديرها تجاه 
ه��ذه المبادرة الس��خية والكريمة له��ذه الجمعيات 
الثاثة. وتنس��ق الجمعية حاليًا لتقديم مس��اعدات 
إغاثية للمتضررين من الكوارث الكبيرة التي خّلفتها 
الفيضان��ات الت��ي ضرب��ت باكس��تان خ��ال األيام 
الماضية وآلي��ة تقديم التبرعات م��ن خال نداءات 

االتح��اد الدول��ي للصلي��ب األحمر واللجن��ة الدولية 
للصلي��ب األحم��ر. وتواص��ل الجمعية التنس��يق مع 
ع��دد الجمعيات األهلية الخيرية في مملكة البحرين 
من أجل المس��اهمة بالمزيد من التبرعات للشعب 
الس��وداني والش��عب الصومالي، وذلك انطاقًا من 
الوضع القانوني الدولي للجمعية وعاقاتها الوثيقة 
مع مؤسسات ومنظمات اإلغاثة الدولية، وبما يؤكد 
أس��بقية مملكة البحرين في إغاثة المنكوبين حول 

العالم ضمن اإلمكانات المتاحة.

 انطالق المؤتمر الدولي الثاني 
ألمراض النساء والوالدة نوفمبر المقبل

تنطلق في مملك��ة البحرين في الفترة من 19-18 
نوفمب��ر المقب��ل فعاليات المؤتم��ر الدولي الثاني 
للنس��اء والوالدة بمش��اركة 10 متحدثين دوليين، 

مناقش أحدث المستجدات في هذا المجال الطبي.
ويق��دم المتحدثون عصارة خبراتهم الواس��عة في 
مجال طب النساء والوالدة والمساعدة على اإلنجاب، 

التي اكتبوها خال عملهم في مستشفيات جامعية 
ومؤسس��ات طبي��ة مرموقة في الوالي��ات المتحدة 
األمريكية، والمملكة المتحدة، والتشيك، وإيطاليا، 
واليون��ان، ولبن��ان، وتركي��ا، إل��ى جان��ب الكويت، 

والسعودية.
وقال رئيس المؤتمر الدولي الثاني ألمراض النساء 

وال��والدة ورئيس قس��م أم��راض النس��اء والوالدة 
في جامع��ة الخليج العربي ضي��اء رزق، إن تخصص 
النساء والوالدة يشهد العديد من المعارف والعلوم 
المس��تجدة التي تتطلب تكاتف الخب��رات الدولية 
من أجل التوصل لطرق رعاية ووقاية وعاج مبتكرة 

تعمل على تعزيز صحة المرأة والجنين.

 مجلس التعاون يطالب »نتفلكس« 
بإزالة المحتوى المخالف لقيم مجتمعاته

طالبت لجنة مس��ؤولي اإلعام اإللكتروني في دول 
مجلس التعاون الخليجي، برئاسة المملكة العربية 
الس��عودية، منص��ة Netflix »نتفليك��س« بإزالة 

المحتوى المسيء للقيم اإلسامية والمجتمعية.
وفي بيان مش��ترك للهيئة العامة لإلعام المرئي 
والمس��موع الس��عودية ولجن��ة مس��ؤولي اإلعام 
اإللكترون��ي في دول مجلس التعاون تم التش��ديد 
على أنه في حالة استمرار نتفليكس نشر المحتوى 

المخالف، سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها.
وق��ال البيان: »إنه تم التواصل م��ع المنصة إلزالة 
ه��ذا المحت��وى بما ف��ي ذل��ك المحت��وى الموجه 

لألطفال والتأكيد على االلتزام باللوائح«.
وأكد البيان على أن الجهات المعنية ستتابع التزام 
المنص��ة بالتوجيهات، وأنه في حالة اس��تمرار بث 
المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الازمة.
وفي ذات الس��ياق، أصدرت هيئة تنظيم االتصاالت 
ومكتب تنظيم اإلعام في دولة اإلمارات بيانًا حول 
المحتوى المخالف لألنظمة على منصة نتيفلكس.

وج��اء في البي��ان بأنه لوح��ظ في الفت��رة األخيرة 

قي��ام منصة نتفلكس ببث بع��ض المواد المرئية 
والمحت��وى المخال��ف لضوابط الب��ث اإلعامي في 
دول��ة اإلمارات والمتعارض م��ع القيم المجتمعية 

في الدولة.
وأوض��ح البيان إنه تم التواصل مع منصة نتفلكس 
إلزالة هذا المحتوى المخالف الموجه لفئة األطفال.

وش��دد البي��ان عل��ى أن هيئ��ة تنظي��م االتصاالت 
ومكت��ب تنظيم اإلعام س��تقوم بمتابعة ما تبثه 
المنص��ة خال الفت��رة القادم��ة وم��دى التزامها 
اإلم��ارات وتطبي��ق  الب��ث ف��ي دول��ة  بضواب��ط 
اإلج��راءات الازم��ة في حال بث أي م��واد تتعارض 
مع قيم المجتمع وال تتوافق مع األنظمة والقوانين 

المعمول بها في الدولة.
وكان ع��رض مسلس��ل Sandman »رج��ل الرمل« 
على ش��بكة »نتفلك��س« أثار موجة م��ن الغضب 
وصل��ت للمطالبة بإزالة محتوى الش��بكة من دول 

الخليج العربي.
وطالب السعودي عبداهلل الخريف مسؤولي اإلعام 
اإللكتروني ف��ي دول الخليج بإزال��ة المحتوى الذي 
تضمن��ه مسلس��ل Sandman المش��جع للش��ذوذ 

والمثلية والترويج ألفكار ضد قيم المجتمع.
ووصف الخريف، وهو مهتم بإثراء المحتوى العربي 
 Sandman وترجم��ة األخب��ار العالمية، مسلس��ل

بالمقرف الذي تحورت قصته األصلية لمثلية.
وتفاعل مغ��ردون على تويتر م��ع تغريدة الخريف 
مطالبين بمقاطعة الشبكة بسبب المسلسل الذي 

احتوى على مشاهد إباحية وشذوذ جنسي.
وبلغت ميزانية مسلسل The Sandman ما يقارب 
165 ملي��ون دوالر بنح��و 15 ملي��ون دوالر للحلقة 

الواحدة.
 The Sandman مسلس��ل  أح��داث  وتنه��ض 
المستوحى من القصص المصورة التي كتبها نيل 
جايمان، التي تحمل االس��م نفسه، على بناء عوالم 

مليئة باألحام والسحر والكوابيس.
وت��دور أح��داث المسلس��ل ف��ي عالم تتحك��م فيه 
ظواهر مثل األحام والموت والرغبة، ووفقا لحكاية 
العمل، ففي ع��ام 1916، دريم ملك األحام وواحد 
من السبعة الخالدين، تم القبض عليه في طقوس 
غامض��ة. بعد احتج��ازه لمدة 105 س��نوات، هرب 

دريم وشرع في استعادة النظام لمملكة األحام.

تنفيذًا للتوجيهات الملكية

تجهيز شحنة عاجلة من المساعدات اإلغاثية لباكستان
وقعت المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
م��ع  تع��اون  اتفاقي��ة  اإلنس��انية 
ش��ركة طي��ران الخليج، وذل��ك لنقل 
المس��اعدات اإلنس��انية اإلغاثية إلى 

ضحايا الفيضانات في باكستان.
للتوجيه��ات  تنفي��ذًا  ذل��ك  ويأت��ي 
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاحب 
 الجال��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
الب��اد المعظ��م  آل خليف��ة عاه��ل 
حفظه اهلل ورعاه بتكليف المؤسس��ة 
الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية بقيادة 
س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د آل 
خليف��ة ممثل جال��ة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب بتقديم 
مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا 

الفيضانات في باكستان.
وقع االتفاقية األمين العام للمؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية الدكتور 
مصطف��ى الس��يد، والقائ��م بأعمال 
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة طيران 

الخليج القبطان وليد العلوي.
وأشاد الدكتور السيد بالتعاون القائم 
لألعمال  الملكي��ة  المؤسس��ة  بي��ن 
اإلنس��انية وش��ركة طي��ران الخلي��ج 
والتي تمث��ل الش��راكة المجتمعية، 
مثمن��ًا التع��اون المس��تمر من قبل 

وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس 
إدارة ش��ركة طيران الخلي��ج زايد بن 
راش��د الزيان��ي الدائم��ة ف��ي رعاية 
ودعم العمل الخيري واإلنساني الذي 
تقوم به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، ف��ي تنفي��ذ التوجيهات 
الس��امية لجال��ة المل��ك المعظ��م 

حفظه اهلل ورعاه.
كم��ا رح��ب بجه��ود القبط��ان وليد 
العل��وي في دع��م العمل اإلنس��اني 
الذي تقوم به المؤسسة، مؤكدًا بأن 
ش��ركة طيران الخليج من الش��ركات 
الس��باقة دائمًا في تقديم المساعدة 
وخدمة المجتمع البحريني والمعروفة 

بحبه��ا للخي��ر عبر دع��م العديد من 
البرامج والمشاريع اإلنسانية.

وبين أن المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية تعمل على تجهيز شحنة 
العاجلة،  اإلغاثي��ة  المس��اعدات  من 
والتي تحت��وي على الم��واد اإلغاثية 
والطبي��ة التي هم ف��ي أمس الحاجة 
له��ا، س��ائًا المولى القدي��ر أن يعم 
باكس��تان  ف��ي  واالزده��ار  الس��ام 

والعالم أجمع.
م��ن جانبه، أش��اد القبط��ان العلوي 
الكريم��ة  الملكي��ة  بالتوجيه��ات 
بمس��اعدة ضحاي��ا الفيضان��ات في 
الكبي��ر  ال��دور  مثمن��ًا  باكس��تان، 

لجالة الملك المعظم في مس��اعدة 
المنكوبين في  المحتاجي��ن وإغاث��ة 
مختل��ف دول العال��م، مثمن��ًا جهود 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وش��ؤون الش��باب ف��ي إدارة العمل 
اإلنس��اني ال��ذي تقدمه المؤسس��ة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
وأكد أن إيصال المساعدات عمل غير 
مس��تغرب على البحري��ن التي كانت 
ومازالت س��باقة في دعم ومس��اعدة 
والمتضرري��ن  المنكوبي��ن  وإغاث��ة 
ف��ي مختلف دول العالم، وأن ش��ركة 
طي��ران الخلي��ج تق��دم كاف��ة الدعم 
المس��اعدات  العمل إليص��ال  له��ذا 
إل��ى ضحايا باكس��تان وذلك س��عيًا 
منه��ا للقي��ام بدورها كعض��و فاعل 
في المجتمع الدول��ي، وتعاونها في 
هذه المبادرة مع المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية هو خير مثال على 

ذلك.
كما شكر للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية تعاونها في ه��ذه اللفتة 
الخيرية، متمنيًا لألخوة في باكستان 
تجاوز ه��ذه المحن��ة وع��ودة الحياة 
لديهم لسابق عهدها في أقرب وقت.

13 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Wed 07 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6115   |  األربعــاء 11 صفــر 1444هـــ

من قال إن الدبلوماسية تحكمها الجغرافية
م��ن يقول ب��أن الدبلوماس��ية والحكمة وصالبة 
الرأي وقوة الموق��ف وروابط العالقات ومكانتها 
ترتبط ارتباطًا مباش��رًا بجغرافية وحجم البلدان 
فه��و واه��م، فها ه��ي البحرين، تق��دم الدروس 
والعب��ر يومًا بعد يوم، وتكتب واقعًا ومس��تقباًل 
س��يخلده التاريخ عب��ر صفحاته، بحكم��ة ورؤية 
ثاقب��ة يقودها جالل��ة الملك المعظ��م، ويؤازره 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، وقاعدة صلبة 

يمثلها أهل البحرين. 
المراق��ب الدولي للتح��ركات واللق��اءات والقمم 
س��واء كانت ثنائية أو جماعية س��يلحظ تحركات 
بحرينية منذ سنوات وإلى يومنا هذا على الصعيد 
اإلقليمي والدولي يقودها جاللة الملك المعظم، 
ومنها الزي��ارات الخليجية الخليجي��ة، والبحرينية 
العربي��ة، والبحريني��ة الدولي��ة، وجميعها تأتي 

وتصب في صالح األمن واالستقرار ودعم الشعوب 
والحفاظ على أمنها وأمانها ومكتس��باتها، ولم 
تك��ن ف��ي يوم م��ن األي��ام داعمة إال ف��ي الخير 
والعطاء، وآخر تل��ك الزيارات واللقاءات كانت في 
الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من 
خالل قمة ج��دة لألمن والتنمي��ة، وقبلها كانت 
في العمق العربي واالستراتيجي جمهورية مصر 
العربية الش��قيقة وتحديدًا في مدينة العلمين، 
باإلضافة إلى القمة البحرينية الفرنسية، وقبلها 

العديد من القمم الثنائية واللقاءات األخوية. 
إن مملكة البحري��ن كانت ومازالت داعمة لألمن 
واالس��تقرار، وتولي الجوانب اإلنسانية والخيرية 
اهتمام��ًا بالغ��ًا، وال تعترف بعطائه��ا في هذا 
المجال أي حدود سياسية وجغرافية، وهذا الملف 
بالتحديد يلقى رعاية واهتمامًا شخصيًا من قبل 

جاللة المل��ك المعظم، لذلك تأت��ي التوجيهات 
واألوام��ر الملكي��ة الس��امية مباش��رة م��ن لدن 
جاللت��ه إلغاثة وإعان��ة المنكوبين والمتضررين 

في أي بقعة من العالم. 
السياس��ة البحرينية أساس��ها المواقف الحكيمة 
والثابت��ة لمملك��ة البحرين في جمي��ع القضايا، 
فنهجها واض��ح وصريح، وثوابتها ال تتغير مهما 
تغي��رت الظ��روف، فاألم��ن والس��لم واالقتصاد 
والتنمية، جميعها تقود إلى الخير والنماء والنفع 
للشعوب، فالدبلوماس��ية ال تحكمها الجغرافية، 
ب��ل تحكمها العقول الراجح��ة واإليمان المطلق 
بق��وة الموق��ف وال��رأي والق��رار، وتلك س��مات 
البحري��ن، وذل��ك نه��ج قائده��ا جالل��ة المل��ك 
المعظم، وهذه سياس��ة حكومتها برئاسة سمو 

ولي العهد رئيس الوزراء.

ما هو »وعد اآلخرة« في استعراض الحوثة؟!
يقول الروائي والصحفي البريطاني المشهور جورج 
أوروي��ل مؤلف »رواي��ة 1984«، إن االس��تعراضات 
العس��كرية هي نوع من أنواع الرقص، ش��يء يشبه 
البالي��ه، إنه��ا تعبير ع��ن امتالك الق��وة. بكلمات 
أخرى، هي ش��يء يقول: »أنا قبي��ح وال أحد يجرؤ أن 

يضحك علّي بسبب ذلك«.
وفي الخميس الماضي 1 سبتمبر قام الحوثة بعرض 
عس��كري ضخم في الحديدة، وفي تقديرنا إن هدف 
الع��رض العس��كري الحوثي كان االبت��زاز األخالقي 
للمواطن اليمني عبر اإلش��ادة بالعسكري الحوثي، 
واعتب��ار أن المدني اليمني أدن��ى منزلة اجتماعية 
من الجنود الحوثة، والنتزاع اعتراف المدني اليمني 
بأنهم يقبلون بموقف الدوني��ة األخالقية، واحتكار 
الشجاعة والفضيلة من قبل الجنود الحوثة، كونهم 

يواجهون ظروفًا أصعب من بقية المواطنين.
هز طابور العرض الحوثي مصداقية البعثة األممية 

الراعي��ة التف��اق الحدي��دة والت��ي تمن��ع مثل هذا 
التواجد، حي��ث لم يتعد ردة فعلهم إال االس��تنكار؛ 
واالس��تنكار في العالقات الدولية أقل من الش��جب 
والتحذي��ر واإلنذار النهائي، كما أن االهتزازات التي 
أراد الحوثة إظهارها ليس طمأنة اليمنيين كما قال 
عبدالمل��ك الحوثي بل تهديد المواطنين اليمنيين، 
بأنه��ا تمتلك قوة وحش��ية تمكنها من الس��يطرة 

على مفاصل الحياة كافة.
والعرض الحوثي إعالن حرب وإنهاء للهدنة، فقد تم 
حشد عسكر المنطقة الغربية كلهم، وتحويل ميناء 
الحدي��دة إلى قاعدة عس��كرية كاملة للميليش��يات 
الحوثية، ولم يكن العرض ابتهاجًا بالنصر. كش��كر 
األمة للمقاتلي��ن على جهودهم في الحرب، قبل أن 
يع��ودوا إلى حياته��م االعتيادية. فمت��ى كان هذا 
النص��ر الحوثي؟ ول��م يكن العرض إلحي��اء الذكرى 
السنوية الختراع سالح، وليس للحفاظ على التعبئة 

الش��عبية العامة فيما الش��رعية محيطون به عدن 
وتعز وشبوة ومأرب.

لقد كان السبب الحقيقي لالستعراض الحوثي »وعد 
اآلخ��رة« إلظهار صاروخ بحري هزيل، مرفقًا بتهديد 
أن االحتج��از يع��ّرض الهدنة للخط��ر، ويجعلها في 
مهّب الري��ح، باإلضاف��ة إلى فش��ل المحادثات في 
عمان جراء خروقات الحوثة المستمرة للهدنة، كما 
أنه مناس��بة خلقت إلعالن تخرج دفعات عس��كرية 
م��ن دورات نظمها الحرس الث��وري اإليراني ل�350 

حوثيًا.

بالعجمي الفصيح
كان العرض العسكري الحوثي يعلن كما قال جورج 
أورويل 1984 »أنا قبيح وال أحد يجرؤ أن يضحك علي 

بسبب ذلك«.

 االهتمام بالمتغيرات النفسية 
والسلوكية والذهنية لدى الطلبة بعد الجائحة

عام جديد وبداية مفعمة بالصحة والس��المة 
بمناس��بة العام الدراس��ي الجدي��د، الحمد هلل 
على س��المة الجمي��ع بعد س��نتي انقطاع عن 
الحض��ور للمدارس، غم��ة انزاحت ب��إذن اهلل، 
فالتعلي��م ع��ن ُبعد تجربة جدي��رة بأن توثق 
بعد الجهود الكبيرة من فريق البحرين للحفاظ 
عل��ى اس��تمرارية التعلي��م ف��ي المملكة رغم 
التحديات والعقب��ات التي توالت علينا ولكنها 
الحكمة والصبر واإلصرار واالجتهاد جعلت من 
المملكة أنموذجًا رائعًا ف��ي التعليم عن ُبعد 

يشهد لها التاريخ والعالم.  
مدارسنا أبوابها مشرعة »مفتوحة« الحمد هلل،  
وإن ش��اء اهلل سعة صدر وزير التربية والتعليم 
والطاق��م اإلداري والتعليم��ي مش��رعة أيض��ًا 
الستقبال المقترحات والش��كاوى والنقد البناء 
م��ن أولياء األم��ور والطلبة والمجتمع بأس��ره 
فه��ذه المالحظات بالتأكيد تصب في مصلحة 
الطال��ب والتعليم ف��ي المملك��ة، فاالنقطاع 
الطويل عن المدرس��ة ليس��ت »بهينة« قطعًا 
لها إيجابيات وس��لبيات ستنعكس على الحالة 

النفس��ية والس��لوكية والذهنية ل��دى الطالب 
خاصة في المرحل��ة االبتدائية، ولربما تتوالد 
مشاكل جديدة في المدرسة لم تبرز سابقًا في 
المجتمع أو لم تكن تشكل ظاهرة بين الطالب 
وأقرانه في المدرس��ة وهذا يدع��و الجميع إلى 
احتض��ان أي مش��كلة م��ن البداي��ة حتى يتم 
التعام��ل معها م��ن البداية وع��دم تجاهلها 
حتى وإن كانت صغيرة خاصة في هذه الفترة.  
التنمر من المشاكل المنتشرة بصورة مزعجة 
لي��س في م��دارس البحرين فحس��ب وإنما في 
كثي��ر من ال��دول منها ال��دول الكبرى فبغض 
النظ��ر ع��ن األس��باب المؤدية للتنم��ر هناك 
ضحايا وقد يكون المتنمر نفس��ه ضحية أيضًا 
فمن المهم أن ترصد إدارة المدرس��ة مشاكل 
التنم��ر وأن تب��ادر بس��رعة حله��ا، فقد يكون 
التنمر بي��ن الطالب أو بي��ن المعلم والطالب 
وهذا وجب التركيز عليه عندما يحاول المدرس 
تقلي��ل ش��أن التلمي��ذ ف��ي الفص��ل بالتنمر 
اللفظ��ي، فلربم��ا تكون مش��كلة التلميذ عند 
االمتن��اع ع��ن الذهاب إلى المدرس��ة ليس��ت 

بس��بب التعلي��م وإنم��ا بس��بب التنم��ر الذي 
يواجه من تنمر جس��ديًا أو لفظيًا أو نفسيًا قد 
يكون من زميل له في المدرس��ة أو المعلم أو 
إدارة المدرس��ة نفسها عندما تمارس أساليب 
السيطرة والتخويف ظنًا من المتنمر بأن الذي 
أمامهم طفل قد ينس��ى أو ق��د ال يصدقه أحد 
عندما يش��تكي لولي أمره أو إلدارة المدرسة أو 

لوزارة التربية والتعليم.  
االجتماعي��ة  المؤسس��ة  تع��د  المدرس��ة 
والتعليمية الثانية بعد المنزل والساعات التي 
يقضيه��ا التلميذ ف��ي المدرس��ة طويلة وكل 
س��لوك أو معرفة في المدرس��ة تش��كل حتمًا 
من ش��خصيته وتنم��ي مدارك��ه ويمكن أيضًا 
أن تكسبه س��لوكًا جديدًا من المهم أن تكون 
المدرس��ة طاقة إيجابية م��ن المهم االهتمام 
بالمتغيرات النفسية والسلوكية لدى األطفال 
بع��د الجائحة، صحي��ح أن على ال��وزارة عاتقًا 
ومس��ؤولية عظيم��ة إال أن االهتم��ام بصحة 
الطفل ونفس��يته ال تق��ل أهمية من مخرجات 

التعليم. كل عام وأنتم بخير
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النهج الدبلوماسي الحكيم

ف��ي اللقاء المه��م واألخوي الذي جمع كتَّاب الرأي ف��ي الصحف البحرينية قبل 
يومين، بس��عادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والذي 
كان عنوان��ه العريض، تعريف مجتمعنا البحرين��ي والمجتمع الدولي بالنهج 
الدبلوماس��ي الحكيم لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مل��ك البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، وتحركات جاللته الفاعلة على مختلف 
األصعدة اإلقليمية والدولية، والتي عززت من مكانة مملكة البحرين كأنموذج 
رائد في ترس��يخ التس��امح واالعتدال والتعاون البنَّاء، والشراكة الوطيدة في 

تحقيق األمن والسالم والرخاء والتنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية.
ب��كل تأكي��د كان اللق��اء المفت��وح مع س��عادته عب��ارة عن تعري��ف واضح 
بالدبلوماس��ية البحريني��ة، وكيفية عملها في ظل الظ��روف الراهنة الصعبة 
والمعق��دة التي تمر به��ا المنطقة، وكيف اس��تطاع جالل��ة الملك المعظم 
إرساء قيم هذه الدبلوماسية في إطار العالقات الدولية القائمة على االحترام 

والتفاهمات الكبرى، ونبذ كل أشكال الصراعات والحروب.
سعادة وزير الخارجية كعادته طالب الكتَّاب بعطاءات تحليلية رصينة لزيارات 
جالل��ة الملك المعظ��م والتحركات الدبلوماس��ية مع بعض ق��ادة الدول في 
العالم خالل اآلون��ة األخيرة، والتي حصرها في ثالثة م��ن اللقاءات المهمة، 
وه��ي: زياراته ومباحثاته في »قمة جدة لألمن والتنمية«، واللقاء التش��اوري 

األخوي في مدينة العلمين، والقمة البحرينية الفرنسية األخيرة في باريس.
وعلى هذا التأس��يس أيضًا أكد لنا س��عادة وزير الخارجي��ة على أمور في غاية 
األهمية، وهي: »إن مش��اركات جاللة الملك الُمعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، في 
تل��ك اللقاءات تنطلق م��ن النهج الدبلوماس��ي الحكيم لجاللت��ه، في توطيد 
أواص��ر التعاون والش��راكة الوثيقة مع ال��دول الش��قيقة والصديقة، وتأكيد 
حرص مملكة البحرين الدائم على إرساء دعائم السالم واألمن والنماء والخير 
والنف��ع لجميع ش��عوب العالم، بدعم ومتابعة من الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، حفظه اهلل«.
إن ل��كل تحرك من تحركات جالل��ة الملك المعظم دالالت��ه الخاصة، كما له 
مؤشرات تتضح جليًا عبر النهج الدبلوماسي الرشيد الذي أرساه جاللته، حيث 
تحتاج كل قمة منه أو لقاء على ِحدة، الكثير لنتناول فيه القضايا الدبلوماسية 
بشكل تحليلي وتفصيلي، لكننا نخص بالذكر ما خصه معالي الوزير في لقائنا 
معه حين قال: إن مملكة البحرين ملتزمة بالتعاون البنَّاء مع دول العالم على 
أس��س من الود واالحترام المتبادل والتعايش السلمي والمصلحة المتبادلة، 
والعمل على توفير بيئة إقليمية ودولية يس��ودها السالم واألمن واالستقرار 
والتنمي��ة المس��تدامة والتضامن والتع��اون لما فيه الخير والنفع لش��عوب 

العالم.

عل��ى م��دار أكثر من مائة ع��ام مضت تس��جل البحرين 
عامًا بعد عام إنجازات غير مسبوقة وقصص نجاح كبيرة 
وكثي��رة في مجال الصناعة المصرفية والمالية أسس��ت 
لنهض��ة مصرفية ومالية كبرى تش��هدها الب��الد حاليًا 

بفض��ل الدعم غير المحدود من حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه وتوجيه��ات صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء الموقر.
إن م��ن مظاهر ه��ذه النهض��ة المصرفية ما كش��فته 
البيان��ات المالية ل���6 بنوك تجارية مدرج��ة في بورصة 
البحري��ن أن حجم أرباحها خ��الل النصف األول من العام 
الج��اري صع��دت إلى 235 ملي��ون دينار مقارن��ة بأرباح 
تبل��غ نحو 197 مليون دينار خالل النصف األول من العام 
2021، وبنس��بة نمو تبلغ نحو 20%. وهو أعلى مس��توى 

في تاريخ البحرين. 
إن ما يتحقق كل يوم من إنجازات مصرفية كبرى بقيادة 
مصرف البحرين المركزي ليؤكد على أن البحرين عظيمة 
بأبنائها حيث تمتلك كفاءات مصرفية بحرينية متميزة 
ومبدع��ة نجحت في أن تقود نهض��ة وملحمة كبرى في 

المجال المصرفي يفخر بها كل بحريني. 
ولعل من أهم نتائج هذه النهضة المصرفية أن البنوك 
ف��ي البحري��ن أصبحت ركيزة أساس��ية لقي��ام االقتصاد 
الوطن��ي، حيث تش��كل إس��هاماتها أكثر م��ن 18% من 

الناتج المحلي اإلجمالي، وبات يحتل المرتبة الثانية في 
القطاعات المس��اهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بعد 
النف��ط، ويحقق نموًا س��نويًا يبلغ بالمجم��ل نحو %10، 

ويوظف عشرات اآلالف، أكثر من 69% منهم بحرينيون.
لق��د أصب��ح القط��اع المصرف��ي البحريني ف��ي مقدمة 
المص��ارف في منطقة الخليج العرب��ي وتحولت البحرين 
إلى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، بفضل دعم 
القي��ادة الحكيمة وخبرة وكف��اءة القي��ادات المصرفية 
البحرينية وعدد من التشريعات التي شجعت االستثمار 

المالي. 
رحلة كبيرة من اإلنجازات والنجاحات تستدعي أن نتوقف 
أمامها لنس��تخلص منها الدروس المس��تفادة ولتكون 
ه��ذه التجربة المتمي��زة أنموذجًا لباق��ي المجاالت في 
كيفي��ة النجاح والتمي��ز وتحقيق النهض��ة، هي بالفعل 
رحلة عظيمة ومس��يرة رائعة يس��تحق أن يكرم قادتها 

وصناعها تكريمًا يليق بهذا اإلنجاز واإلبداع البحريني.

 الصناعة المصرفية والمالية.. 
مسيرة عظيمة يستحق أن ُيكرم صناعوها

أحمد يوسف العبيدلي

خمسون عامًا.. برلمان 1973
مواليد الّنص��ف الّثاني من القرن الماضي ومن أتى من بعدهم يتذّكرون 
جّي��ًدا ف��ي 11 يونيو من الع��ام 1973، وبع��د أن أقّر الّدس��تور المجلس 
الّتأسيس��ّي اّل��ذي انتخب معظ��م أعضائه الّش��عب، أص��در المغفور له 
الّش��يخ عيس��ى بن س��لمان آل خليفة مرس��ومًا بقانون رقم )10( بش��أن 
أح��كام االنتخ��اب للمجلس الوطنّي، وضّم هذا المرس��وم خمس��ة فصول 
هي: تقس��يم المناطق االنتخابّي��ة، الّناخبون، ج��داول الّناخبين، إجراءات 
االنتخ��اب، الّطعون االنتخابّية. وحيث انتخب الّش��عب عام 1973 أعضاء 
المجل��س الوطنّي ال��ذي تمّتع بصالحّيات تش��ريعّية ورقابّية أصيلة، فقد 
��عب منتخبين في حين كان  كانت أغلبّية أعضائه )74% تقريبًا( نّوابًا للشَّ
يمثل األعضاء المعّينين بحكم مناصبهم – وهم الوزراء - ما نس��بته %26 
تقريب��ًا من أعضاء المجلس، غير أن هذه الّتجربة لم تس��تمّر طوياًل. بعد 
أن نالت البحرين اس��تقاللها في 14 أغسطس 1971 بدأت مالمح الّدولة 
الحديثة تتش��ّكل ش��يئًا فش��يئًا، ومّرت البحرين بتجربة برلمانّية قصيرة 
بعد االس��تقالل في الفترة ما بين 16 ديس��مبر1973 حّتى 26 أغسطس 

1975، وانقطعت البحرين طوال 27 عامًا أي حّتى نوفمبر 2002.
خمس��ون عامًا مضت عل��ى تجربة الحي��اة البرلمانّية األول��ى، وأيًّا كانت 
نتيج��ة الّتجربة الّديمقراطّي��ة األولى واخت��الف آراء المحّللين حولها أتى 
القرار الّسامي لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم 
حفظ��ه اهلل حيث أعل��ن جاللته في خطابه األّول ف��ي 13 مارس 1999 أّن 
حكمه سيرتكز على مبادئ الّشفافّية واالنفتاح والعدالة وحقوق اإلنسان.

مش��روع جاللة المل��ك المعّظم اّلذي يق��ّدم الّديمقراطّي��ة كنمٍط للحياة 
العملّية والممارس��ة، أفرز عقدًا اجتماعّيًا جديدًا »دستور 2002« تبلورت 
منجزات��ه في الفصل بين الّس��لطات الّث��الث: »الّتش��ريعّية، والقضائّية، 
والّتنفيذّية«، وتأسيس لدولة القانون والمؤّسسات وبدء حياة ديمقراطّية 
جدي��دة تنق��ل المواطنين الك��رام إلى عهد أكثر إش��راقًا وحّري��ة وعدالة 
اجتماعّية. المش��روع اإلصالحّي لجاللته -أّيده اهلل ورعاه- سمح بتأسيس 
الجمعّي��ات الّسياس��ّية ونقله��ا من عصور الّس��ّرّية إلى العل��ن والوضوح 
والعمل المنّظم الّش��امل. ومهما كانت الّتجربة الماضية وما أفرزته من 
إيجابّيات وس��لبّيات تظّل ذكراها العالقة في أذهاننا جميلة، فقد المست 
ش��عور الحّرّية والعدالة، وفتح��ت باب الّديمقراطّية، وس��ّطرت لنا الّدرب 

لنبدأ معًا في رسم حياة جديدة. 
*باحث أكاديمّي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/07/watan-20220907.pdf?1662524485
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/1024924
https://alwatannews.net/article/1024759
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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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 السعودية: توقيع مذكرة
 تفاهم أكاديمية وطبية وتدريبية مع البحرين

واس «

أعل��ن مجل��س ال��وزراء الس��عودي في جلس��ته 
المنعق��دة أمس، ع��ن تفويض رئي��س جامعة 
اإلم��ام عب��د الرحمن ب��ن فيصل - أو م��ن ينيبه 
- بالتباح��ث مع البحرين بش��أن مش��روع مذكرة 
تفاه��م في مجال الخدم��ات األكاديمية والطبية 
والتدريبي��ة والبحثي��ة بي��ن جامعة اإلم��ام عبد 
الرحم��ن ب��ن فيص��ل ف��ي المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، 
والتوقي��ع عليه، وم��ن ثم رفع النس��خة النهائية 

الموقعة، الستكمال اإلجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء خالل جلس��ته برئاس��ة 
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، على إنشاء أسواق حرة -بحسب 
الحاج��ة- في المناف��ذ الجوية والبحري��ة والبرية 
والس��ماح بالبي��ع فيه��ا للمس��افرين القادمين 

للمملكة والمغادرين منها.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لش��ؤون 
مجلس الش��ورى وزي��ر اإلعالم بالنياب��ة الدكتور 
عص��ام ب��ن س��عيد، ف��ي بيان��ه لوكال��ة األنباء 
الس��عودية عق��ب الجلس��ة، أن المجل��س تاب��ع 
مستجدات األحداث وتطورات األوضاع ومجرياتها 
في المنطق��ة والعالم، مجددًا دعم المملكة لكل 

ما يضمن األمن واالستقرار في العراق، والحفاظ 
على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق.

وتطرق مجل��س الوزراء، إلى م��ا أكدته المملكة 
خ��الل اجتماع »آريا« المنعقد ف��ي مقر المجلس 
االقتص��ادي واالجتماع��ي لألمم المتح��دة؛ من 

أن تط��ور التهديدات اإلرهابي��ة العابرة للحدود 
يتطلب اس��تجابة سريعة وش��املة من المجتمع 
الدولي، كونها تس��تهدف المدنيين والمنش��آت 
الحيوي��ة والمدنية، وإمدادات الطاقة واس��تقرار 

االقتصاد العالمي.

 رئيس مجلس األمة 
الكويتي يعتذر عن الترشح 

لالنتخابات البرلمانية

وكاالت «

أعلن رئيس مجلس األمة الكويتي السابق مرزوق الغانم عدم 
ترشحه النتخابات مجلس األمة 2022. 

وقال الغانم في بيان: »إن قرار الترشح لالنتخابات البرلمانية 
هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، 
ويراعي ظ��روف كل مرحلة ومتطلباتها، وال يخضع لس��لطان 

العاطفة وتأثيراتها«. 
وأض��اف، أن عدم ترش��حه ق��رار مرحلي، س��تعقبه عودة ذات 
تأثي��ر أقوى، لنكمل مس��يرة الحف��اظ على مصلح��ة الوطن، 
وتعزي��ز مكتس��بات المواطني��ن، مش��يرًا إلى أن ه��ذا القرار 
المرحل��ي، ال يعني إطالقًا ابتعادي عن المش��هد السياس��ي، 
وال انصراف��ي ع��ن واجبي الوطن��ي، وإنما يأتي انس��جامًا مع 
مبادئي، وتجس��يدًا لقناعاتي، وس��أبقى - كم��ا عهدتموني، 
وحي��ث عرفتموني - ثابتًا في قناعاتي، محافظًا على مواقفي، 
مقدامًا في قراراتي، وفيًا لقيادتي، متصديًا لمن يحاول العبث 
بأمن بلدي، مستمرًا في مناصرة قضايا أمتي: وطنيًا وخليجيًا، 

وعربيًا وإسالميًا، ال أحيد عن ذلك وال أساوم.
وأوضح الغانم أن هذه المرحل��ة، تتطلب منا جميعًا، الوقوف 
صف��ًا واحدًا خلف قيادتنا السياس��ية، واالبتعاد عن الصراعات 
الش��خصية، والمماح��كات السياس��ية المحبط��ة لمجتمعنا، 
الديمقراطي��ة،  لتجربتن��ا  والمس��يئة  لوقتن��ا،  والمضيع��ة 
وصورتن��ا الوطني��ة، والمه��درة لجه��ود آبائنا المؤسس��ين، 

وروادنا المبدعين.

 البيت األبيض: لدينا
فجوات عالقة مع إيران

العربية نت «

م��ع تالش��ي اإلش��ارات اإليجابية بش��أن إعادة إحي��اء االتفاق 
النووي، أكدت واشنطن أن لديها فجوات عالقة مع إيران.

وأوضح البيت األبيض في بي��ان، أمس، أن الرئيس جو بايدن 
ل��ن يوقع عل��ى أي اتفاق مع إي��ران ال يأخ��ذ باالعتبار مصالح 
أمري��كا األمنية، مؤك��دًا أن الواليات المتحدة مس��تعدة لكل 

السيناريوهات المرتبطة بنجاح أو فشل االتفاق النووي.
وأضاف البيت األبيض »كنا واضحين للغاية بشأن ما نعتزمه 
هن��ا هو التأكد من أن إيران ال تمتلك س��الحًا نوويًا، وهذا هو 

هدفنا النهائي هنا«.
وكان��ت إيران كررت أمس المطالب��ة بالحصول على ضمانات 
موثوق��ة ورفع دائم للعقوب��ات، وذلك على لس��ان المتحدث 

باسم حكومتها علي بهادري جهرمي.
تأت��ي تلك التصريح��ات بعدما أبدى المنس��ق األوروبي الذي 
يرعى المحادثات منذ أش��هرن عدم تفاؤل��ه الكبير بالتوصل 
قريبًا إلى توافق يعيد إحياء االتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال مس��ؤول العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب 
بوري��ل، االثني��ن: »إنه أصبح أق��ل تفاؤال حي��ال التوصل إلى 

اتفاق سريع، عما كان عليه قبل وقت قصير«.
وأكد العديد من المس��ؤولين اإليرانيين مؤخرا، ومن مختلف 
المس��تويات، أن طهران لن تقب��ل بالعودة إلى االتفاق ما لم 
تتلق ضمان��ات أكيدة وواضحة برفع كام��ل العقوبات، فضال 
ع��ن وق��ف تحقيقات الوكال��ة الدولية للطاق��ة الذرية حول 3 

مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.
وكان االتحاد األوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي، 
وبع��د جوالت ومفاوضات طويلة ومعق��دة انطلقت في أبريل 
2021 في فيينا، واستمرت 16 شهرًا، نصًا نهائيًا للتغلب على 

مأزق إحياء هذا االتفاق.

 مقتل 21 عسكريًا يمنيًا 
في أبين بهجوم للقاعدة 

العربية نت «

قتل 21 م��ن مقاتلي القوات األمني��ة اليمنية، و6 من عناصر 
تنظي��م القاعدة ف��ي هجوم للجماع��ة المتطرفة اس��تهدف 

موقعًا أمنيًا جنوب اليمن، أمس، حسب ما أفاد 3 مسؤولين.
وأوضح المس��ؤولون األمنيون الحكوميون، أن عناصر القاعدة 
هاجم��وا الموقع التابع لقوات الحزام األمني في محافظة أبين 
الجنوبي��ة، م��ا أدى إلى اندالع اش��تباكات اس��تمرت حوالي 3 

ساعات، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
فيما أفادت ق��وات الحزام األمني في بيان، أن الهجوم أتى إثر 
حملة عس��كرية أطلقت قب��ل أيام في مناط��ق أبين لمكافحة 

اإلرهاب.
جاءت تلك التطورات الميدانية بعد أن بث التنظيم المتطرف، 
السبت الماضي، رس��الة مسّجلة يناشد فيها موظف في األمم 
المتح��دة مختط��ف في اليمن من��ذ أكثر من 6 أش��هر، تلبية 

مطالب الجماعة إلنقاذ حياته.
يشار إلى أن الضربات العسكرية المتتالية التي تعّرضت لها 
القاع��دة على مدى س��نوات في اليمن أضعف��ت فرع التنظيم 
اليمني، الذي كان ُيعتبر أكثر أذرع الجماعة المتطرفة خطورة 
خ��ارج أفغانس��تان، لكن عناصره ما زالوا ينف��ذون بين الحين 
واآلخر هجمات في بعض مناطق البالد، منها أبين وحضرموت 

وغيرهما.

البيد: تل أبيب مستعدة لمواجهة جميع التهديدات والسيناريوهات

 إنذار إليران.. الكشف عن رسالة سرية 
قادت إسرائيل لضرب مفاعل نووي بسوريا

العين اإلخبارية  «

بعد 15 عامًا على ضرب المفاعل النووي السوري 
بدي��ر الزور، كش��ف جي��ش إس��رائيل النقاب عن 
وثيقة ق��ادت لتنفيذ الهجوم، ف��ي توقيت اعتبر 

رسالة إليران.
وكان الجيش اإلس��رائيلي اعترف في عام 2018، 
بمس��ؤوليته ع��ن غ��ارة جوي��ة اس��تهدفت في 
2007 منش��أة ف��ي منطقة الكب��ر بمحافظة دير 
الزور الس��ورية، يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعاًل 
نوويًا، فيم��ا قالت الواليات المتح��دة الحقًا إنها 
كان��ت تضم مفاعاًل نوويًا يبنيه النظام الس��وري 

بمساعدة كوريا الشمالية.
إال أنه للمرة األولى يكش��ف الجيش اإلس��رائيلي 
النقاب ع��ن الوثيقة ومحتواها، مش��يرًا إلى أنها 
كان��ت عبارة ع��ن تقييم من هيئة االس��تخبارات 
اإلس��رائيلية قبل 20 عامًا، تش��ير إلى بناء سوريا 

مفاعاًل نوويًا.
وبحس��ب الوثيقة التي نش��ر الجيش اإلسرائيلي 
صورتها، فإن��ه عرف مؤخرًا، أنه ف��ي إطار هيئة 
الطاقة الذرية الس��ورية يتم العمل أو تم العمل 

على مشاريع سرية غير معروفة لنا.
وأض��اف الجي��ش اإلس��رائيلي، أن المعلومات ال 
تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد 
عل��ى اهتمام عملي ف��ي مجاالت قد ت��ؤدي إلى 
تطوي��ر خط��ة، وتثير ش��كوكًا لب��دء العمل على 

تطوير خطة كهذه.
وأش��ار إلى أن الوثيقة الس��رية الت��ي تعود إلى 
عام 2002 حملت تقديرات لهيئة االس��تخبارات 
العسكرية تفيد بأن س��وريا كانت تدير مشروعًا 
س��ريًا والذي تبين الحق��ًا أنه المفاع��ل النووي، 
مؤك��د أنه��ا تضمنت تقدي��رًا اس��تخباراتيًا بأن 

س��وريا تحاول دفع مش��روع اس��تراتيجي لم يتم 
التعرف على مزاياه بعد، لكنه يثير ش��كوكًا حول 
اهتمام في مجال إنتاج تهديد نووي، يتراءى من 

الجبهة الشمالية«.
له��ذه  وفق��ًا  أن��ه  اإلس��رائيلي  الجي��ش  وأك��د 
المعلوم��ات دمرت مقاتالت الجيش اإلس��رائيلي 
المفاع��ل النووي الس��وري ف��ي دير ال��زور في 6 

سبتمبر 2007.
وبالتزامن مع نش��ر الوثيقة، وج��ه رئيس الوزراء 
اإلس��رائيلي يائي��ر البيد رس��الة تحذي��ر إليران 
من مغبة اس��تمرارها بالس��عي المتالك السالح 
الن��ووي، قائ��ال: »من الس��ابق ألوان��ه أن نعرف 
إذا ما س��ننجح حقا في ص��د االتفاق النووي، لكن 
إس��رائيل مس��تعدة لمواجهة جميع التهديدات 

والسيناريوهات«.

وأش��ار إلى أنه إذا واصلت إي��ران اختبارنا، فإنها 
ستكتش��ف ذراع إس��رائيل الطويل��ة وقدراته��ا، 
مضيًف��ا: »مثلم��ا اتفقت م��ع الرئي��س بايدن، 
نتمت��ع بحرية عم��ل كاملة للقيام ب��كل ما نراه 
مناس��بًا من أجل منع احتمالية تح��ول إيران إلى 

تهديد نووي«.
تصريحات البي��د، أدلى بها في قاع��دة نيفاتيم 
الجوية حيث تحتفظ إسرائيل بعشرات الطائرات 
من طراز »إف 35« أو الشبح القادرة على الوصول 

إليران، ما اعتبر رسالة إلى طهران.
وقال مكتب رئيس الوزراء اإلس��رائيلي: »إن زيارة 
رئيس ال��وزراء إلى هذا الس��رب تتم ف��ي موازاة 
زيارة رئيس الموس��اد دافيد بارنيع إلى واشنطن 
التي تعقد كجزء من الحملة الدبلوماس��ية التي 

تجرى إزاء إيران«.

بعد يوم عاصف شهد انسحابًا مصريًا من اجتماع وزراء الخارجية العرب

 أبو الغيط: طي صفحة الخالف 
التونسي المغربي والقمة في موعدها بالجزائر

العين اإلخبارية  «

بعد يوم عاصف شهد انس��حابًا مصريًا من اجتماع 
مجل��س وزراء الخارجية العرب، أعلنت جامعة الدول 

العربية عقد القمة المقبلة في موعدها بالجزائر.
وانس��حبت مصر، أمس، من الدورة ال�158 لمجلس 
وزراء الخارجي��ة العرب، والتي كانت ترأس��ها ليبيا، 
احتجاجًا على السماح لوزيرة خارجية حكومة الوحدة 
الوطني��ة بليبي��ا منتهي��ة الوالية نج��الء المنقوش 

بترؤس الجلسة.
وف��ي أعقاب اختتام اجتماع مجل��س وزراء الخارجية 
العرب، عقد األمين الع��ام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغي��ط، مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه االتفاق 
بش��كل نهائي على عقد القمة العربية المقبلة في 
الجزائ��ر في 1 و2 نوفمبر القادم، نافيًا أي احتماالت 
لتأجي��ل القم��ة أو نقله��ا، معلنًا عن ط��ي صفحة 

الخالف التونسي المغربي.
وأكد أب��و الغيط أهمي��ة قمة الجزائر، مش��يرا إلى 
أن آخ��ر قم��ة عربية عق��دت قبل 3 س��نوات؛ أي في 
العام 2019، مش��يرًا إلى أن القمة المقبلة يجب أن 
تكون ناجحة ويصدر عنها قرارات، خاصة وأن هناك 
العديد من المش��كالت العربية؛ فأزمة سوريا ليس 
لها مالم��ح لحلها، فيما العراق أج��رى انتخابات لم 
تؤد إلى تش��كيل حكومة، باإلضافة إلى أزمة ليبيا، 

واالقتتال في العاصمة طرابلس.
وأشار إلى أن الوضع الدولي حساس؛ فهناك حرب في 
أوروبا يمكن أن تتطور إلى حرب كبيرة على مستوى 
العالم، باإلضافة إلى أزمة الغذاء العالمية، وما نتج 
عنه��ا من ارتفاع مخيف في األس��عار على مس��توى 

ال��دول. وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أن 
الرؤية المغربية المخالفة للموقف التونسي األخير 
قد ت��م تس��ويتها؛ فالوزيران المغربي والتونس��ي 
التقيا في إطار اجتماع تش��اوري مغلق اس��تمر نحو 
س��اعة ونص��ف، قبي��ل االجتم��اع ال��وزاري لمجلس 

الجامعة العربية.
وب��دأت أزم��ة المغرب وتون��س، بعد أن اس��تقبل 
الرئيس التونس��ي، قيس س��عيد، في 26 أغسطس 
الماضي، زعيم جبهة البوليس��اريو في قصر قرطاج، 
على هامش مش��اركته بال��دورة الثامن��ة لمنتدى 
التع��اون االقتصادي اإلفريق��ي الياباني، في خطوة 
رد عليها المغرب بإعالن عدم مش��اركته في أعمال 

القمة، واستدعاء سفيره في تونس للتشاور.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية بالحكومة الليبية 
منتهية الوالية نج��الء المنقوش: »إن اجتماع وزراء 
الخارجي��ة العرب ناقش أمس س��بل تطوير العمل 
العرب��ي المش��ترك، وتوحي��د الموق��ف العربي في 

مواجهة التحديات المشتركة«.
وردًا على س��ؤال حول أس��باب عدم اعتذار ليبيا عن 
رئاسة مجلس الجامعة العربية، تجنبًا لحدوث أزمة، 
قالت في كلمتها خالل المؤتمر الصحفي: »ما حدث 
لي��س أزمة بل هو اخت��الف في وجه��ات نظر، كان 
هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخرى، 

فيما استمرت الدورة برئاسة ليبيا«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/07/watan-20220907.pdf?1662524485
https://alwatannews.net/article/1024941
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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اإلناث يركبن موجة “الكاياك” ... بقوة
فـــي جولـــة قامت بهـــا “البـــاد” بأحد 
أوضـــح  البحريـــن،  خليـــج  ســـواحل 
صاحـــب شـــركة “آيانـــد اكتفيتيـــز” 
قتـــادة بوشـــقر أنـــه يقـــدم جملة من 
ومـــن  والبحريـــة  البريـــة  الخدمـــات 
ضمنها ركـــوب قوارب “الكاياك” على 

السواحل العامة واألماكن الخاصة.
وشـــدد علـــى أن الشـــابات هـــن أكثـــر 
المتردديـــن على الســـاحل لممارســـة 

هذه الرياضة.
وأشـــار إلـــى أنـــه بـــدأ نشـــاطه العـــام 
ـــا، وأنـــه  الماضـــي وكان اإلقبـــال قويًّ

سيزداد خال الفترة المقبلة.
واعتبر أن نشـــاطه رياضي، ترفيهي 
وآمن كونه يشترط التدريب المسبق 
وارتـــداء ســـترة النجاة رغـــم وجود 

المنقذين على امتداد الساحل. 
وأكد أن 90 % مـــن زواره، يعتبرون 
الكايـــاك رياضة جديدة بالنســـبة لهم 
ويسعد بتواجدهم وتعريفهم عليها.

ولفـــت بوشـــقر إلـــى أن هنـــاك عـــدة 
الفـــردي،  منهـــا  “الكايـــاك”  لـــــ  أنـــواع 
والشـــفاف،  المائـــي  اللـــوح  الثنائـــي، 
مبيًنـــا أن الشـــفاف يســـتخدم عـــادة 
للمناســـبات ويكـــون بمثابة إهداء ما 

بين المحبين. 
كمـــا بين أنه ينظم رحـــات لعدد من 
الجزر الموجـــودة بالمملكة وجوالت 
جماعية لعدد من األماكن الترفيهية 

واألسعار مناسبة.
الذهـــاب  عـــن  اســـتغناءه  وأرجـــع 
اليومي إلى النادي الرياضي “الجيم” 

بسبب ممارسته للنشاط، ألنه يخفف 
عليه الضغوطات. 

واختتم “نشاطي هو نشاط الرياضة 
والراحة النفسية باختصار”.

مـــن جهتـــه، أوضـــح ســـعود خالد أن 
األجواء البحريـــة جميلة مما دفعته 

للتجول بــ “البوت”.
تجربـــة  خـــاض  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
“الكايـــاك” بنوعيـــه إال أن “كاياك” هو 

األفضل بالنسبة له. 
إلـــى ذلك، أكدت وديعـــة الوداعي أن 
تجربتهـــا لــ “الكاياك” كانـــت أكثر من 

رائعة.

األولـــى  هـــي  “التجربـــة  إن  وقالـــت 
بالنســـبة لـــي وكانـــت غريبـــة بعـــض 
الشـــيء، كوني بقيت فـــي مكاني ما 
يقـــارب نصـــف ســـاعة حتـــى عرفت 

وســـاعدوني  التكنيـــكات  بعـــض 
الشباب المنقذون”.

اختتمت “تجربة جميلة واستمتعت 
بها كثيًرا لذا سأكررها”.

صاحب شركة 
متخصصة: تركت 

“الجيم” لعيون 
التجديف

أكــد نائــب رئيس مجلــس إدارة جمعية الكلمة الطيبة رئيــس اللجنة المنظمة 
لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي أنور بوحسن، 
أن الجائــزة بنســختها الثانيــة عشــرة تحظــى باهتمــام مــن كبــرى الشــركات 
والمؤسســات البحرينيــة التــي تحــرص علــى دعم مســيرة هذه الجائــزة التي 
باتت إحدى أهم جوائز العمل التطوعي على المستويين المحلي واإلقليمي، 
وســاهمت فــي تعزيــز مكانــة مملكــة البحريــن الرائدة علــى صعيــد المبادرات 

الخيرية واإلنسانية.

النســـخة  أن  إلـــى  بوحســـن  وأشـــار 
الثانية عشـــرة من هـــذه الجائزة تقام 
بشـــراكة إســـتراتيجية مـــع مجموعـــة 
GFH الماليـــة، فـــي تأكيـــد لـــدور هذه 
الشركة الرائدة في تشجيع المبادرات 
والجوائز رفيعة المســـتوى في سبيل 
خدمـــة المجتمـــع والوطـــن في شـــتى 

المجاالت وإعاء رايته.
المتميـــز  بالـــدور  بوحســـن  وأشـــاد 
للمجموعة ونهجها المبتكر في تقديم 
االســـتثمارية  المصرفيـــة  الخدمـــات 

اإلســـامية علـــى مســـتوى عالمي، ما 
يؤكـــد قدراتهـــا القويـــة والثابتـــة في 
انتقـــاء مجموعـــة كبيـــرة مـــن فـــرص 
االســـتثمار القويـــة وتمويلها وطرحها 
فـــي بنجـــاح فـــي عـــدد من األســـواق 
والقطاعات األكثر نشـــاًطا في العالم، 
مســـاهمة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وثمـــن 
المجموعـــة ودعمها الســـخي للجائزة 
بنســـختها الثانية عشرة، الفًتا إلى أن 
الشـــركات والبنـــوك البحرينيـــة كانت 
ومازالـــت صاحبـــة الـــدور الرائـــد في 

تعزيز مفهوم المســـؤولية المجتمعية 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  تجـــاه 
بالمملكـــة، وداعمـــه لـــكل الفرص التي 
مملكـــة  مكانـــة  إبـــراز  فـــي  تســـاهم 
المســـتوى  علـــى  الرائـــدة  البحريـــن 

اإلقليمي والدولي.
برعايـــة  تقـــام  الجائـــزة  أن  وأضـــاف 
المحليـــة،  الصحـــف  مـــن  إعاميـــة 
األيـــام،  وصحيفـــة  البـــاد  صحيفـــة 
الوطـــن  صحيفـــة  مـــن  وتعـــاون 
وصحيفـــة أخبار الخليـــج، إلى جانب 
مؤكـــدًة  اإلعـــام،  شـــؤون  وزارة 

علـــى أهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
الصحافـــة واإلعـــام البحرينـــي فـــي 
إبراز المبـــادرات التطوعيـــة الناجحة 
فـــي المملكـــة بما يســـهم في تشـــجيع 
المشـــاركة  علـــى  الفئـــات  مختلـــف 

اإليجابية في التنمية. 
وقال: ننتهز هذه الفرصة لنشيد بدور 
الصحافـــة البحرينيـــة التي ســـاهمت 
في إبراز المنجزات الوطنية وتوعية 
النهضـــة  ودعـــم  النـــاس  وتثقيـــف 
فخـــره  بالـــغ  عـــن  وأعـــرب  الشـــاملة، 
واعتـــزازه بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي 

بلغته الصحافة فـــي مملكة البحرين، 
فـــي ظل االهتمام الذي تحظى به من 
عاهل البـــاد المعظم صاحب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 

والدعـــم والمســـاندة مـــن ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفة.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

“GFH” شريكا إستراتيجيا لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
تحظى برعاية إعالمية مميزة أبرزها “^”... “الكلمة الطيبة”:

أنور بوحسن

الزميلة منال الشيخ محاورة قتادة بوشقر

فـــي إنجاز يضاف إلى سلســـلة اإلنجازات 
بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعـــي، نجح 
فريـــق طبـــي جراحـــي من قســـم األطفال 
بالمستشفى بإشـــراف البروفيسور مارتن 
كوربالي استشـــاري جراحـــة األطفال في 
إنقـــاذ رضيعة تبلغ من العمر ســـبعة أشـــهر 
الكليـــة  فـــي  ســـرطاني  ورم  مـــن  تعانـــي 

اليمنى.
وأوضـــح البروفيســـور مارتـــن أن الطفلـــة 
كانت تعاني من انتفاخ شديد في الجانب 
الفحوصـــات  عمـــل  تـــم  وعليـــه  األيمـــن، 
الازمـــة لهـــا، والتـــي أثبتـــت وجـــود ورم 
ســـرطاني من النـــوع ويلمز داخـــل الكلية 

اليمنـــى بحجـــم 50 مل، وهـــو بذلك يعتبر 
كبيرا مقارنة بحجم كلية الرضيعة.

وأشـــار البروفيســـور مارتن إلـــى أن حالة 
الرضيعة مـــن الحاالت النـــادرة وأنه نظرا 
لصغـــر ســـنها فإنـــه مـــن الطبيعـــي البـــدء 
بالعـــاج الكيمـــاوي لتقليص حجـــم الورم 
لتجنـــب حـــدوث النزيـــف أثنـــاء الجراحة 
أو تمـــزق الـــورم علـــى أن تجـــرى عمليـــة 
أنـــه  االســـتئصال بعـــد ســـتة أســـابيع، إال 
بســـبب حالـــة الرضيعة، وبنـــاًء على مدى 
انتشـــار الـــورم فـــي الكلية اليمنى بشـــكل 
كلـــي فقـــد تـــم تحديـــد العـــاج مـــن قبـــل 
الفريـــق الطبي الذي على أساســـه قد قرر 
مـــن إجـــراء عمليـــة جراحيـــة علـــى الفور 

مســـتبعدا حاجـــة الرضيعة لتلقـــي العاج 
الكيمـــاوي والذي قـــد يعرضها لمضاعفات 
مســـتقبلية لمـــا بعـــد العـــاج بســـبب صغر 

سنها.
وعليه، قـــام البروفيســـور مارتن كوربالي 
والفريق الطبي المساعد له بإجراء عملية 
بدقيقـــة جدا باســـتخدام أحدث التقنيات 
وذلـــك  الجراحـــة  أثنـــاء  النزيـــف  لمنـــع 
لاســـتئصال الجذري للكليـــة اليمنى التي 
تحتـــوي علـــى الورم الســـرطاني وبشـــكل 
آمـــن جـــدا بهـــدف إنقـــاذ حيـــاة المريضـــة 
ومنعا النتشـــار الورم، حيـــث إن الرضيعة 
لـــم تفقـــد إال 5 مـــل مـــن الدم وهي نســـبة 
بســـيطة جدا مقارنة بعمليات االستئصال 

األخـــرى، باإلضافـــة إلى عدم حـــدوث أي 
تمزق فـــي األنســـجة المحيطـــة بالمنطقة 
وهـــو بحد ذاتـــه يعتبر إنجـــازا كبيرا لمثل 
العمليـــة  تكللـــت  وقـــد  العمليـــات  هـــذه 

بالنجاح من غير أي آثار جانبية.
وتماثلـــت الرضيعة للشـــفاء بعد عدة أيام 

من إجراء العملية.
يجـــدر بالذكـــر أن األطباء في مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي يعملـــون كفريـــق 
واحد لتشـــخيص حالـــة المريض وبالتالي 
تحديـــد العـــاج األمثل لـــكل مريض على 
حـــدة وذلك بطـــرق متقدمة وباســـتخدام 
أحدث األجهزة التي تضاهي المستويات 

العالمية.

البسيتين - مستشفى الملك حمد الجامعي

إنقاذ رضيعة تعاني من ورم سرطاني في الكلية اليمنى
في إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات “حمد الجامعي”

مارتن كوربالي
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