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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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} �سم� نائب جاللة الملك رئي�س ال�زراء خالل لقاء كبار الم�س�ؤولين.

} �سم� نائب جاللة الملك رئي�س ال�زراء يلتقي عضو مجلس اللوردات البريطاني.

سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة نــائــب جــالــة الــمــلــك ولــي 
العهد عمق العاقات التي تربط مملكة البحرين 
أهمية  إلــى  سموه  الفــتــًا  المتحدة،  المملكة  مــع 
ــه الـــتـــعـــاون  ــ مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أوجــ
البلدين  بين  المشترك  والتنسيق  االستراتيجي 

لمستوياٍت أكثر تقدًما على كل األصعدة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه أمـــس فــي قصر 
بــن خليفة آل  الــشــيــخ ســلــمــان  ــاع، بــحــضــور  الـــرفـ

ــر الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  ــ ــ خــلــيــفــة وزيـ
الــلــوردات  بـــوالك عضو مجلس  الــلــورد ســتــيــوارت 
الثنائية  بالعاقات  سموه  نوه  حيث  البريطاني، 
المتحدة  بالمملكة  البحرين  تربط مملكة  التي 
وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في سائر 

المجاالت.
وجــــرى خــــال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــقــضــايــا 
مختلف  ومــنــاقــشــة  الــمــشــتــرك،  االهـــتـــمـــام  ذات 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

التعاون  اأوجه  العهد: تطوير  ولي  الملك  نائب 
المتحدة البحرين والمملكة  اال�ستراتيجي بين 

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
نــائــب جــالــة الــمــلــك ولـــي العهد 
أن الــمــســيــرة الــوطــنــيــة الــمــبــاركــة 
تـــواصـــل تــحــقــيــق مــنــجــزاتــهــا بما 
يــبــذلــه أبـــنـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الفريق  بروح  من جهوٍد مخلصة 
ــل مـــجـــال والـــتـــي  ــي كــ ــد فــ ــ ــواحـ ــ الـ
المملكة  ونــمــاء  رفــعــة  تــصــب فــي 
ــًدا،  وأبــ دائــًمــا  مصلحتها  وإعــــاء 
الفًتا إلى أن تاريخ الوطن يشهد 
على العديد من المحطات التي 

فــريــق  أن إصـــــــرار وعــــــزم  أثـــبـــتـــت 
اإلنــجــازات  تحقيق  في  البحرين 
وطــنــي خالص  نــهــٍج  إلـــى  يستند 
ــن والـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــ ــوطـ ــ هــــدفــــه الـ
لمواصلة مسيرة الوطن تحقيًقا 
ــنـــشـــودة وفـــــق رؤى  ــمـ الـ لـــلـــغـــايـــات 
وتطلعات حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك الباد المعظم.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
ــاع أمـــــــس، ســمــو  ــ ــرفـ ــ فــــي قـــصـــر الـ
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن مــــبــــارك آل 

لجالة  الخاص  الممثل  خليفة 
خالد  والــشــيــخ  المعظم،  الملك 
نــائــب  خــلــيــفــة  آل  اهلل  عـــبـــد  ــن  بــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء ووزيـــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــفــريــق أول 
ــــداهلل آل  ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ راشـــــــد بـ
والشيخ  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ســـلـــمـــان 
وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
حــيــث نـــوه ســمــوه بــمــا تحقق من 
القطاعات، مؤكًدا  تطويٍر في كل 
أهمية مواصلة تعزيز كل مساعي 

آفـــاٍق  نــحــو  بــهــا  والـــدفـــع  التنمية 
أوسع.

وأشار سموه إلى أن المواطن 
ــور الـــتـــنـــمـــيـــة وأســــاســــه،  هــــو مــــحــ
ويــحــظــى بـــاألولـــويـــة عــنــد وضــع 
ــج والـــمـــبـــادرات  ــرامـ ــبـ مــخــتــلــف الـ
ــا إلــى  والــخــطــط الــتــنــمــويــة، الفــًت
مسيرة  من  المقبلة  المرحلة  أن 
البناء والتطوير تتطلب مضاعفة 
الـــبـــذل لــلــدفــع بـــوتـــيـــرة اإلنـــجـــاز 
متقدمة  مستويات  نحو  المتقن 
التحديات  بما يسهم في تحويل 

ــدة يــعــود  ــ ــرٍص نــوعــيــة واعــ ــ ــى فـ إلــ
أثرها على المواطنين.

أصحاب  أعــرب  جانبهم،  مــن 
الــســمــو والـــمـــعـــالـــي عـــن شــكــرهــم 
وتــــقــــديــــرهــــم لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو 
ولي  الملك  جالة  نائب  الملكي 
حرٍص  من  يوليه  ما  على  العهد 
واهتمام بمواصلة تحقيق أهداف 
ــيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  الـــمـــسـ
المعظم  الــمــلــك  جــالــة  بــقــيــادة 
بــمــا يــعــود بــالــخــيــر عــلــى الــوطــن 

والمواطنين. 

نائب الملك ولي العهد: 

الم�سيرة الوطنية توا�سل تحقيق منجزاتها بجهود اأبناء البحرين
اأو�سع اآفاٍق  نحو  بها  والدفع  التنمية  م�ساعي  كل  تعزيز  موا�سلة 

أّكـــدت أمــجــاد غــانــم رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــمـــعـــنـــي 
ــوم  ــنــ ــيــ ــجــ ــيــــذ خـــــطـــــة الــ ــنــــفــ ــتــ بــ
مختبرات  ورئــيــس  الــبــحــريــنــي 
بــوزارة الصحة  العامة  الصحة 
الوطني  الــجــيــنــوم  بــرنــامــج  أّن 
ُيعد من أهم المشاريع الوطنية 
مــمــلــكــة  ــي  ــ فــ األولـــــــويـــــــة  ذات 
البحرين، حيث إنه يهدف إلى 
ــن انـــتـــشـــار األمـــــراض  الـــحـــد مـ
المجتمع  أفـــراد  بين  الــوراثــيــة 
عن  الشخصي  الطب  وتفعيل 
طـــريـــق الــتــشــخــيــص الــجــيــنــي 
الــمــبــكــر لـــأمـــراض وتــحــســيــن 
ــة لــلــمــرضــى  ــ ــ اســـتـــخـــدام األدويـ
الوراثية  بناًء على معلوماتهم 

والجينية.
بــرنــامــج  إّن  غـــانـــم  ــت  ــالـ وقـ
وفقًا  يسير  الوطني  الجينوم 
للخطة التنفيذية الموضوعة، 
التي  العينات  عــدد  فــاق  حيث 
تــــّم جــمــعــهــا مـــن الــمــواطــنــيــن 
عينة،  ألف   32 المشاركين عن 
وذلـــــك مـــا يــعــكــس مــــدى وعــي 
الــبــحــريــنــي  الـــشـــعـــب  وإدراك 
ــذا الــمــشــروع الـــذي  بــأهــمــيــة هـ
ــز الـــصـــحـــة  ــزيــ ــعــ ــه تــ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ

ــال الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــة لــــأجــ ــامــ ــعــ الــ
والمستقبلية. 

مـــن منطلق  بــأنــه  وأفـــــادت 
حــــــــــرص واهـــــــتـــــــمـــــــام مـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــطـــويـــر مــســتــوى 
الخدمات الصحية في مملكة 
ــريــــن، فـــســـيـــتـــم تــوســعــة  ــبــــحــ الــ
بــإدارة  الوطني  الجينوم  مركز 
قــدرات  ورفـــع  الــعــامــة،  الصحة 
فـــحـــص الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
محليًا لمواكبة آخر التطورات 
الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة فــــي هـــذا 
إلـــى أن مركز  الــمــجــال، الفــتــًة 
الـــجـــيـــنـــوم الـــوطـــنـــي ســيــوظــف 
للمواطنين  الوراثية  البيانات 
العامة،  الصحة  قريًبا لخدمة 
التشخيص  مــســتــوى  وتــطــويــر 
البحرين  مملكة  فــي  والــعــاج 
عــــــــن طــــــريــــــق بــــــنــــــاء قـــــاعـــــدة 
ــيـــة  بـــــيـــــانـــــات جـــيـــنـــيـــة مـــرجـــعـ
ــات  ــويـــر خـــدمـ ــهـــم فــــي تـــطـ ُتـــسـ
الشخصية  الصحية  الــرعــايــة 

للبحرينيين. 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد تـــطـــويـــر 
ــدرات الــمــحــلــيــة، أوضــحــت  ــقـ الـ
غــانــم أنــه قــد تــم االنــتــهــاء من 
تـــدريـــب 60 طــبــيــبــًا ومــمــرضــًا 

ــًا لــلــخــدمــات الــطــبــيــة  ومـــقـــدمـ
الــــمــــســــاعــــدة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
خـــبـــراء الــطــب الــجــيــنــي وعــلــم 
الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 
ــرد بـــالـــواليـــات  ــارفــ بــجــامــعــة هــ
وجامعة  األمريكية  المتحدة 
ــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، وســـيـــتـــم  الــــخــ
المؤسسات  مع  أيضًا  التعاون 
الــمــتــقــدمــة في  الــخــبــرات  ذات 
لبعض  الجيني  العاج  مجال 
األمراض بهدف تحقيق حياه 
صــحــيــة أفـــضـــل لــلــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
ــر  ــويـ ــتـــطـ وتـــــابـــــعـــــت إنـــــــــه لـ
في  للعاملين  العملية  القدرة 
مــخــتــبــرات فــحــص الــتــســلــســل 
الجيني، تم التعاقد مع جامعة 
ــرد بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــارفـ هـ
الميداني  للتدريب  األمريكية 
ــعــــدد 5 مـــوظـــفـــيـــن عــامــلــيــن  لــ
بــمــركــز الــجــيــنــوم الــوطــنــي عن 
طـــريـــق الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــلــيــل 
بالمعلومات  وربطها  العينات 
وطــرق  للمرضى  اإلكلينيكية 
التشخيص الجيني لأمراض 
واالضطرابات الوراثية النادرة.

البحرين ُت�سجل اأكثر من 32 األف م�سارك في برنامج الجينوم الوطني
العام�ة ال�صح�ة  لخدم�ة  قريًب�ا  للمواطني�ن  الوراثي�ة  البيان�ات  توظي�ف 

تحت رعاية الفريق طبيب 
بــن عــبــداهلل آل  الــشــيــخ محمد 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة تفتتح اليوم الخميس 
فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر الـــبـــحـــريـــن 
المناعة  لنقص  األّول  الــدولــي 
الخليج،  فــنــدق  فــي  المكتسبة 
الذي سيستمر على مدار يومي 
ــة، وذلــــك  ــعـ ــمـ ــجـ الـــخـــمـــيـــس والـ
الــصــحــة  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
أديوكيشن  شركة  مع  بالتعاون 
بــــــــــــــــاس، وســــــيــــــشــــــهــــــد حــــفــــل 
كبار  من  عــدد  حضور  االفتتاح 
المسؤولين في القطاع الطبي.

وقـــــــــــــد أنــــــــهــــــــت الــــلــــجــــنــــة 
الــــمــــنــــظــــمــــة لــــلــــمــــؤتــــمــــر كـــل 
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ الـــتـــحـــضـــيـــرات والـ
اســتــقــبــلــت  أن  بـــعـــد  لــلــمــؤتــمــر 
الذين  واالستشاريين  الخبراء 
البحرين،  مملكة  إلـــى  وصــلــوا 
ليشاركوا بالعديد من المحاور 
ــهـــمـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــرض  الـــمـ
من  المكتسبة  المناعة  نقص 
خــــال الــمــحــاضــرات الــتــي تــّم 
جــدولــتــهــا لــتــبــدأ صــبــاح الــيــوم 
الثامنة  الساعة  الخميس عند 
والنصف وتستمر حتى الساعة 

الثالثة والنصف مساًء.
طبيب  الـــفـــريـــق  وســيــلــقــي 
ــن عـــبـــداهلل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
الــمــجــلــس  رئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل 
األعلى للصحة كلمة في حفل 
االفــتــتــاح الــــذي ســيــنــطــلــق في 
صباحًا،  العاشرة  الساعة  تمام 
ــى كــلــمــة لــلــدكــتــورة  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
جليلة بنت السيد جواد حسن 
ــة، والــــدكــــتــــورة  وزيـــــــــرة الــــصــــحــ
رئيس  السلمان  جميلة محمد 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر، 
وبعدها سيتجول كبار الحضور 
فــــــي الـــــمـــــعـــــرض الـــمـــصـــاحـــب 

للمؤتمر.

المؤتمر مشاركة  وسيشهد 
خـــــــبـــــــراء وأكـــــاديـــــمـــــيـــــيـــــن مـــن 
مختلف دول العالم ونخبة من 
العربية،  بــالــدول  المختصين 
ومــــــشــــــاركــــــات مــــــن الــــــواليــــــات 
والمملكة  األمريكية  المتحدة 
الــمــتــحــدة والــمــديــر اإلقــلــيــمــي 
ــرق األوســـــــط  ــ ــشــ ــ لـــمـــنـــطـــقـــة الــ
ــال إفــريــقــيــا فـــي بــرنــامــج  ــمـ وشـ
ــتـــحـــدة الــمــشــتــرك  ــمـ األمـــــــم الـ
إلــى  إضــافــة  اإليــــدز،  لمكافحة 
مـــخـــتـــصـــيـــن مــــــن جـــمـــهـــوريـــة 
المكتب  مـــن  ومــمــثــل  إيـــرلـــنـــدا 
اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــرق الــمــتــوســط 

لمنظمة الصحة العالمية.

االأول ال��دول��ي  ال��ب��ح��ري��ن  م��وؤت��م��ر  اف��ت��ت��اح 
ل��ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ة ال��ي��وم

} د. جليلة ال�سيد.} الشيخ محمد بن عبداهلل.

أكد الدكتور الشيخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
السياسية،  للشؤون  الخارجية 
أن أمن منطقة الشرق األوسط 
واستقرارها وازدهارها وتحقيق 
شعوبها  بين  السلمي  التعايش 
ــقـــدمـــة فــي  ــتـ ــة مـ ــ ــويــ ــ يـــمـــثـــل أولــ
الحكيمة  الخارجية  السياسة 
والـــمـــتـــزنـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
ــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  ــمـ الـ

خليفة، ملك الباد الُمعظم.
جاء ذلك لدى مشاركته في 
المستديرة  الــطــاولــة  نــقــاشــات 
خــارجــيــة  وزارة  نــظــمــتــهــا  الــتــي 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ ــج بـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
مــع الــمــجــلــس األطــلــســي حــول 
اإلقليمي  والتعاون  »االستقرار 
فـــي الـــشـــرق األوســـــــط« بــفــنــدق 
سانت ريجيس نيويورك، وذلك 
ــامــــش أعــــمــــال الـــــــدورة  ــلـــى هــ عـ
للجمعية  والسبعين  الــســابــعــة 
العامة التابعة لأمم المتحدة، 
وزراء  مــــــــن  عــــــــــدد  بـــــحـــــضـــــور 
الــخــارجــيــة وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن 
العربية  الــــدول  فــي  والــســفــراء 
والجمهورية التركية، والواليات 
والمملكة  األمريكية،  المتحدة 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــدة، والـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ألمانيا  وجمهورية  الفرنسية، 

االتحادية واالتحاد األوروبي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية 
كلمته  فــي  السياسية  لــلــشــؤون 
إلــــى حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي ظـــل الــنــهــج الــدبــلــومــاســي 
ــلــــك الـــُمـــعـــظـــم،  ــمــ ــة الــ ــالــ ــجــ لــ
ــات الــحــكــومــة بــرئــاســة  ــهـ وتـــوجـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
واالستقرار  األمــن  ترسيخ  على 
والــــــســــــام الــــــعــــــادل والــــشــــامــــل 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
ــنـــزاعـــات  ــة الـ ــويـ ــالــــم، وتـــسـ ــعــ والــ
ــة والــــــدولــــــيــــــة عــبــر  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ

المفاوضات الدبلوماسية. 
واســـتـــعـــرض رؤيــــــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــأمـــن اإلقـــلـــيـــمـــي، 
من  يتجزأ  ال  جـــزًءا  باعتبارها 
التزامها بترسيخ السلم واألمن 
ــيـــن، ودعـــمـــهـــا لــلــجــهــود  ــيـ الـــدولـ
اإلرهـــاب  مكافحة  فــي  الــدولــيــة 
والتطرف العنيف، ومنع انتشار 
ــة، وتــعــمــيــق  ــوويــ ــنــ األســـلـــحـــة الــ
الـــشـــراكـــة الـــدولـــيـــة فـــي حــمــايــة 
ــيـــن  ــأمـ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــاحــ ــمــ الــ
ــارة  ــتــــجــ إمــــــــــــدادات الـــنـــفـــط والــ

الــعــالــمــيــة، وتــرســيــخ الــتــســامــح 
جميع  بين  السلمي  والتعايش 
الثقافات والحضارات واألديان.

الخارجية  وزارة  وكيل  وأكد 
مملكة  أن  السياسية  لــلــشــؤون 
سياستها  في  ماضية  البحرين 
الخارجية الحكيمة والمعتدلة 
في حرصها على وحــدة الصف 
ــي، وبـــنـــاء  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي والـ
عاقات ودية متوازنة مع جميع 
دول العالم على أسس االحترام 
الـــمـــتـــبـــادل، وااللــــتــــزام بــمــبــادئ 
التدخل  وعـــدم  الـــجـــوار،  حــســن 
فـــــي شــــــــؤون الـــــــــدول األخــــــــرى، 
والــتــعــاون الــبــنــاء فــي ظــل بيئة 
ــرة تــــعــــزز فــــرص  ــقـ ــتـ ــسـ آمــــنــــة مـ
الــســام والــتــكــامــل االقــتــصــادي 
ــتــــدامــــة فــي  والـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســ

المنطقة والعالم. 

وكيل الخارجية لل�صوؤون ال�صيا�صية:

ال���ب���ح���ري���ن ح��ري�����س��ة ع���ل���ى وح����دة 
ال���������س����ف ال���خ���ل���ي���ج���ي وال����ع����رب����ي

} الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.

 قام الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة، 
ــن لــــــدى الــــواليــــات  ــريـ ــبـــحـ ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـ
ــارة إلــــى مــديــنــة  ــزيــ الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، بــ
في  شــارك خالها  األمريكية، حيث  بوسطن 
اللقاء الحواري الذي حضره عدد من الطلبة 
العريقة،  هــارفــرد  جامعة  فــي  واألخصائيين 
ــذي ُعــقــد فـــي مــركــز بــلــفــر الــتــابــع لكلية  ــ والـ
كندي بالجامعة، ويعد أحد أبرز مراكز الفكر 

الجامعي على مستوى العالم. 
وخـــال الــلــقــاء، أكـــد الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
ــــد آل خــلــيــفــة فـــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا  راشـ
عاقات  األمريكية  البحرينية  الــعــاقــات  أّن 
تاريخية وطيدة تتسم بروح الشراكة والصداقة 
والــتــضــامــن، وقــد أسهمت هــذه الــعــاقــات في 
تــعــزيــز آفــــاق الـــتـــعـــاون، خـــاصـــًة فـــي الــجــانــب 
واالقــتــصــادي  والــتــجــاري  واألمــنــي  العسكري 
والــثــقــافــي، مــشــيــًرا إلـــى أهــمــيــة االتــفــاقــيــات 
بشكل  أسهمت  والتي  البلدين  بين  المبرمة 
كبير في تعزيز وتقوية الشراكة االستراتيجية 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، مشيًدا  بــيــن  الــقــائــمــة 
بـــالـــدور الـــبـــارز الــــذي تــضــطــلــع بـــه الـــواليـــات 
المتحدة األمريكية في تعزيز األمن والسلم 

واالستقرار في المنطقة.
قــيــام  عـــلـــى  عــــاًمــــا   50 ــرور  ــ ــ مـ أّن  وأكــــــــد، 
البحرين  مملكة  بين  الدبلوماسية  العاقات 
ــة، عــكــس  ــيــ ــكــ ــريــ ــتـــحـــدة األمــ ــمـ والــــــواليــــــات الـ
عــمــق الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
السنوات  مـــدار  على  الــصــداقــة  هــذه  وحققت 
والنجاحات  اإلنجازات  من  العديد  الماضية 
الــتــوقــيــع على  فــي مختلف األصــعــدة ومــنــهــا 
إبــراهــيــم، والـــذي يتماشى مع  اتــفــاق مــبــادئ 

الثقافي  التنوع  فــي  العريق  المملكة  تــاريــخ 
والتعددية واإلخاء والتعايش السلمي، حيث 
اجتمعت فيها المساجد والكنائس والمعابد 
مــا صانه  وهـــو  وأديــانــهــا،  أطــيــافــهــا  بمختلف 
الجالة  صاحب  لحضرة  اإلصــاحــي  النهج 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
المملكة نموذًجا  باتت  الُمعظم، حتى  الباد 
على  الــديــنــي  والــتــســامــح  السلمي  للتعايش 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأكــــد الــســفــيــر حــــرص الــمــمــلــكــة بفضل 
الملك  لجالة  والــمــتــجــددة  الثاقبة  الــرؤيــة 
الــتــعــدديــة ومفاهيم  تــرســيــخ  الــُمــعــظــم، عــلــى 
التعايش الديني والحضاري، مشيًرا في هذا 
الصدد إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي، 

وكرسي  الــبــحــريــن«،  »إعـــان مملكة  وتــدشــيــن 
والتعايش  األديــان  بين  للحوار  حمد  الملك 
بالجمهورية  ســابــيــنــزا  جــامــعــة  فــي  الــســلــمــي 
الداعمة  اإلسهامات  من  وغيرها  اإليطالية، 

للسام والتنمية المستدامة.
ــد آل  ــ وتــــطــــرق الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن راشــ
خليفة إلى العديد من المواضيع األخرى من 
ضمنها أبرز التحديات التي تواجهها مملكة 
الشجاعة  والخطوة  المنطقة،  في  البحرين 
التي اتخذتها مملكة البحرين بالتوقيع على 
تحت  إسرائيل  دولــة  مع  السام  تأييد  اتفاق 
مــن شأنه  مــا  لكل  اإلبراهيمي  االتــفــاق  إطــار 
واالزدهــار  والسام  واالستقرار  األمن  تحقيق 

في منطقة الشرق األوسط. 

ــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــ ــفــ وتــــــحــــــدث ســ
لـــدى الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة خــال 
الــلــقــاء حـــول خــطــة »الــتــعــافــي االقــتــصــادي«، 
الملكية  التوجيهات  بفضل  أنــه  إلــى  مشيًرا 
الــســامــيــة مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الجالة 
من  المستمرة  والمتابعة  الــُمــعــظــم،  الملك 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
الوزراء، تواصل المملكة العمل على تحقيق 
أن  مضيًفا  الــمــنــشــودة،  التنموية  تطلعاتها 
يسير  البحرين  لمملكة  االقتصادي  الوضع 

في االتجاه الصحيح.
وأطلع الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة 
الــطــلــبــة عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة والــمــلــمــوســة 
مجال  فــي  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي 
في  الــرائــدة  ومــبــادراتــهــا  المستدامة  الــطــاقــة 
ــذا الـــمـــجـــال، كــمــا تـــحـــدث عـــن الــتــحــديــات  هــ
وتداعياتها  العالم  بها  يمر  التي  اللوجستية 
عــلــى األمــــن الــغــذائــي بــمــا فــي ذلـــك منطقة 
الـــشـــرق األوســـــــط، وكـــذلـــك أثــــر الــتــحــديــات 

الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
الشيخ عبداهلل  أعرب  الحوار،  وفي ختام 
ــزازه  ــتــ بـــن راشـــــد آل خــلــيــفــة عـــن فـــخـــره واعــ
بالمستوى الذي وصلت إليه عاقات الصداقة 
أرضية  على  المبنية  األمريكية  البحرينية 
صلبة من القيم والمصالح المشتركة، والتي 
إلـــى شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة تــحــرص على  أدت 
والدوليين،  اإلقليميين  والسام  األمن  صون 
الخارجية  للسياسة  طبيعية  نتيجة  وذلـــك 
في  البحرين  مملكة  تتبعها  التي  الحكيمة 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك الُمعظم.

في لقاء حواري بمركز بلفر.. �صفيرنا لدى وا�صنطن:

العالقات البحرينية االأمريكية تت�سم بروح ال�سراكة وال�سداقة والت�سامن
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} �سم� نائب جاللة الملك رئي�س ال�زراء خالل لقاء كبار الم�س�ؤولين.

} �سم� نائب جاللة الملك رئي�س ال�زراء يلتقي عضو مجلس اللوردات البريطاني.

سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة نــائــب جــالــة الــمــلــك ولــي 
العهد عمق العاقات التي تربط مملكة البحرين 
أهمية  إلــى  سموه  الفــتــًا  المتحدة،  المملكة  مــع 
ــه الـــتـــعـــاون  ــ مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أوجــ
البلدين  بين  المشترك  والتنسيق  االستراتيجي 

لمستوياٍت أكثر تقدًما على كل األصعدة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه أمـــس فــي قصر 
بــن خليفة آل  الــشــيــخ ســلــمــان  ــاع، بــحــضــور  الـــرفـ

ــر الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  ــ ــ خــلــيــفــة وزيـ
الــلــوردات  بـــوالك عضو مجلس  الــلــورد ســتــيــوارت 
الثنائية  بالعاقات  سموه  نوه  حيث  البريطاني، 
المتحدة  بالمملكة  البحرين  تربط مملكة  التي 
وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في سائر 

المجاالت.
وجــــرى خــــال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــقــضــايــا 
مختلف  ومــنــاقــشــة  الــمــشــتــرك،  االهـــتـــمـــام  ذات 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.

التعاون  اأوجه  العهد: تطوير  ولي  الملك  نائب 
المتحدة البحرين والمملكة  اال�ستراتيجي بين 

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
نــائــب جــالــة الــمــلــك ولـــي العهد 
أن الــمــســيــرة الــوطــنــيــة الــمــبــاركــة 
تـــواصـــل تــحــقــيــق مــنــجــزاتــهــا بما 
يــبــذلــه أبـــنـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الفريق  بروح  من جهوٍد مخلصة 
ــل مـــجـــال والـــتـــي  ــي كــ ــد فــ ــ ــواحـ ــ الـ
المملكة  ونــمــاء  رفــعــة  تــصــب فــي 
ــًدا،  وأبــ دائــًمــا  مصلحتها  وإعــــاء 
الفًتا إلى أن تاريخ الوطن يشهد 
على العديد من المحطات التي 

فــريــق  أن إصـــــــرار وعــــــزم  أثـــبـــتـــت 
اإلنــجــازات  تحقيق  في  البحرين 
وطــنــي خالص  نــهــٍج  إلـــى  يستند 
ــن والـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــ ــوطـ ــ هــــدفــــه الـ
لمواصلة مسيرة الوطن تحقيًقا 
ــنـــشـــودة وفـــــق رؤى  ــمـ الـ لـــلـــغـــايـــات 
وتطلعات حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك الباد المعظم.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
ــاع أمـــــــس، ســمــو  ــ ــرفـ ــ فــــي قـــصـــر الـ
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن مــــبــــارك آل 

لجالة  الخاص  الممثل  خليفة 
خالد  والــشــيــخ  المعظم،  الملك 
نــائــب  خــلــيــفــة  آل  اهلل  عـــبـــد  ــن  بــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء ووزيـــــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــفــريــق أول 
ــــداهلل آل  ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ راشـــــــد بـ
والشيخ  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  ســـلـــمـــان 
وزير المالية واالقتصاد الوطني، 
حــيــث نـــوه ســمــوه بــمــا تحقق من 
القطاعات، مؤكًدا  تطويٍر في كل 
أهمية مواصلة تعزيز كل مساعي 

آفـــاٍق  نــحــو  بــهــا  والـــدفـــع  التنمية 
أوسع.

وأشار سموه إلى أن المواطن 
ــور الـــتـــنـــمـــيـــة وأســــاســــه،  هــــو مــــحــ
ويــحــظــى بـــاألولـــويـــة عــنــد وضــع 
ــج والـــمـــبـــادرات  ــرامـ ــبـ مــخــتــلــف الـ
ــا إلــى  والــخــطــط الــتــنــمــويــة، الفــًت
مسيرة  من  المقبلة  المرحلة  أن 
البناء والتطوير تتطلب مضاعفة 
الـــبـــذل لــلــدفــع بـــوتـــيـــرة اإلنـــجـــاز 
متقدمة  مستويات  نحو  المتقن 
التحديات  بما يسهم في تحويل 

ــدة يــعــود  ــ ــرٍص نــوعــيــة واعــ ــ ــى فـ إلــ
أثرها على المواطنين.

أصحاب  أعــرب  جانبهم،  مــن 
الــســمــو والـــمـــعـــالـــي عـــن شــكــرهــم 
وتــــقــــديــــرهــــم لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو 
ولي  الملك  جالة  نائب  الملكي 
حرٍص  من  يوليه  ما  على  العهد 
واهتمام بمواصلة تحقيق أهداف 
ــيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  الـــمـــسـ
المعظم  الــمــلــك  جــالــة  بــقــيــادة 
بــمــا يــعــود بــالــخــيــر عــلــى الــوطــن 

والمواطنين. 

نائب الملك ولي العهد: 

الم�سيرة الوطنية توا�سل تحقيق منجزاتها بجهود اأبناء البحرين
اأو�سع اآفاٍق  نحو  بها  والدفع  التنمية  م�ساعي  كل  تعزيز  موا�سلة 

أّكـــدت أمــجــاد غــانــم رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــمـــعـــنـــي 
ــوم  ــنــ ــيــ ــجــ ــيــــذ خـــــطـــــة الــ ــنــــفــ ــتــ بــ
مختبرات  ورئــيــس  الــبــحــريــنــي 
بــوزارة الصحة  العامة  الصحة 
الوطني  الــجــيــنــوم  بــرنــامــج  أّن 
ُيعد من أهم المشاريع الوطنية 
مــمــلــكــة  ــي  ــ فــ األولـــــــويـــــــة  ذات 
البحرين، حيث إنه يهدف إلى 
ــن انـــتـــشـــار األمـــــراض  الـــحـــد مـ
المجتمع  أفـــراد  بين  الــوراثــيــة 
عن  الشخصي  الطب  وتفعيل 
طـــريـــق الــتــشــخــيــص الــجــيــنــي 
الــمــبــكــر لـــأمـــراض وتــحــســيــن 
ــة لــلــمــرضــى  ــ ــ اســـتـــخـــدام األدويـ
الوراثية  بناًء على معلوماتهم 

والجينية.
بــرنــامــج  إّن  غـــانـــم  ــت  ــالـ وقـ
وفقًا  يسير  الوطني  الجينوم 
للخطة التنفيذية الموضوعة، 
التي  العينات  عــدد  فــاق  حيث 
تــــّم جــمــعــهــا مـــن الــمــواطــنــيــن 
عينة،  ألف   32 المشاركين عن 
وذلـــــك مـــا يــعــكــس مــــدى وعــي 
الــبــحــريــنــي  الـــشـــعـــب  وإدراك 
ــذا الــمــشــروع الـــذي  بــأهــمــيــة هـ
ــز الـــصـــحـــة  ــزيــ ــعــ ــه تــ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ مــ

ــال الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــة لــــأجــ ــامــ ــعــ الــ
والمستقبلية. 

مـــن منطلق  بــأنــه  وأفـــــادت 
حــــــــــرص واهـــــــتـــــــمـــــــام مـــمـــلـــكـــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــطـــويـــر مــســتــوى 
الخدمات الصحية في مملكة 
ــريــــن، فـــســـيـــتـــم تــوســعــة  ــبــــحــ الــ
بــإدارة  الوطني  الجينوم  مركز 
قــدرات  ورفـــع  الــعــامــة،  الصحة 
فـــحـــص الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
محليًا لمواكبة آخر التطورات 
الــعــلــمــيــة الـــحـــديـــثـــة فــــي هـــذا 
إلـــى أن مركز  الــمــجــال، الفــتــًة 
الـــجـــيـــنـــوم الـــوطـــنـــي ســيــوظــف 
للمواطنين  الوراثية  البيانات 
العامة،  الصحة  قريًبا لخدمة 
التشخيص  مــســتــوى  وتــطــويــر 
البحرين  مملكة  فــي  والــعــاج 
عــــــــن طــــــريــــــق بــــــنــــــاء قـــــاعـــــدة 
ــيـــة  بـــــيـــــانـــــات جـــيـــنـــيـــة مـــرجـــعـ
ــات  ــويـــر خـــدمـ ــهـــم فــــي تـــطـ ُتـــسـ
الشخصية  الصحية  الــرعــايــة 

للبحرينيين. 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد تـــطـــويـــر 
ــدرات الــمــحــلــيــة، أوضــحــت  ــقـ الـ
غــانــم أنــه قــد تــم االنــتــهــاء من 
تـــدريـــب 60 طــبــيــبــًا ومــمــرضــًا 

ــًا لــلــخــدمــات الــطــبــيــة  ومـــقـــدمـ
الــــمــــســــاعــــدة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
خـــبـــراء الــطــب الــجــيــنــي وعــلــم 
الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 
ــرد بـــالـــواليـــات  ــارفــ بــجــامــعــة هــ
وجامعة  األمريكية  المتحدة 
ــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، وســـيـــتـــم  الــــخــ
المؤسسات  مع  أيضًا  التعاون 
الــمــتــقــدمــة في  الــخــبــرات  ذات 
لبعض  الجيني  العاج  مجال 
األمراض بهدف تحقيق حياه 
صــحــيــة أفـــضـــل لــلــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
ــر  ــويـ ــتـــطـ وتـــــابـــــعـــــت إنـــــــــه لـ
في  للعاملين  العملية  القدرة 
مــخــتــبــرات فــحــص الــتــســلــســل 
الجيني، تم التعاقد مع جامعة 
ــرد بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــارفـ هـ
الميداني  للتدريب  األمريكية 
ــعــــدد 5 مـــوظـــفـــيـــن عــامــلــيــن  لــ
بــمــركــز الــجــيــنــوم الــوطــنــي عن 
طـــريـــق الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــلــيــل 
بالمعلومات  وربطها  العينات 
وطــرق  للمرضى  اإلكلينيكية 
التشخيص الجيني لأمراض 
واالضطرابات الوراثية النادرة.

البحرين ُت�سجل اأكثر من 32 األف م�سارك في برنامج الجينوم الوطني
العام�ة ال�صح�ة  لخدم�ة  قريًب�ا  للمواطني�ن  الوراثي�ة  البيان�ات  توظي�ف 

تحت رعاية الفريق طبيب 
بــن عــبــداهلل آل  الــشــيــخ محمد 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة تفتتح اليوم الخميس 
فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر الـــبـــحـــريـــن 
المناعة  لنقص  األّول  الــدولــي 
الخليج،  فــنــدق  فــي  المكتسبة 
الذي سيستمر على مدار يومي 
ــة، وذلــــك  ــعـ ــمـ ــجـ الـــخـــمـــيـــس والـ
الــصــحــة  وزارة  مــــن  بــتــنــظــيــم 
أديوكيشن  شركة  مع  بالتعاون 
بــــــــــــــــاس، وســــــيــــــشــــــهــــــد حــــفــــل 
كبار  من  عــدد  حضور  االفتتاح 
المسؤولين في القطاع الطبي.
وقـــــــــــــد أنــــــــهــــــــت الــــلــــجــــنــــة 
الــــمــــنــــظــــمــــة لــــلــــمــــؤتــــمــــر كـــل 
ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ الـــتـــحـــضـــيـــرات والـ
اســتــقــبــلــت  أن  بـــعـــد  لــلــمــؤتــمــر 
الذين  واالستشاريين  الخبراء 
البحرين،  مملكة  إلـــى  وصــلــوا 
ليشاركوا بالعديد من المحاور 
ــهـــمـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــرض  الـــمـ
من  المكتسبة  المناعة  نقص 
خــــال الــمــحــاضــرات الــتــي تــّم 
جــدولــتــهــا لــتــبــدأ صــبــاح الــيــوم 
الثامنة  الساعة  الخميس عند 
والنصف وتستمر حتى الساعة 

الثالثة والنصف مساًء.
طبيب  الـــفـــريـــق  وســيــلــقــي 
ــن عـــبـــداهلل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
الــمــجــلــس  رئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل 
األعلى للصحة كلمة في حفل 
االفــتــتــاح الــــذي ســيــنــطــلــق في 
صباحًا،  العاشرة  الساعة  تمام 
ــى كــلــمــة لــلــدكــتــورة  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
جليلة بنت السيد جواد حسن 
ــة، والــــدكــــتــــورة  وزيـــــــــرة الــــصــــحــ
رئيس  السلمان  جميلة محمد 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر، 
وبعدها سيتجول كبار الحضور 
فــــــي الـــــمـــــعـــــرض الـــمـــصـــاحـــب 

للمؤتمر.

المؤتمر مشاركة  وسيشهد 
خـــــــبـــــــراء وأكـــــاديـــــمـــــيـــــيـــــن مـــن 
مختلف دول العالم ونخبة من 
العربية،  بــالــدول  المختصين 
ومــــــشــــــاركــــــات مــــــن الــــــواليــــــات 
والمملكة  األمريكية  المتحدة 
الــمــتــحــدة والــمــديــر اإلقــلــيــمــي 
ــرق األوســـــــط  ــ ــشــ ــ لـــمـــنـــطـــقـــة الــ
ــال إفــريــقــيــا فـــي بــرنــامــج  ــمـ وشـ
ــتـــحـــدة الــمــشــتــرك  ــمـ األمـــــــم الـ
إلــى  إضــافــة  اإليــــدز،  لمكافحة 
مـــخـــتـــصـــيـــن مــــــن جـــمـــهـــوريـــة 
المكتب  مـــن  ومــمــثــل  إيـــرلـــنـــدا 
اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــرق الــمــتــوســط 

لمنظمة الصحة العالمية.

االأول ال��دول��ي  ال��ب��ح��ري��ن  م��وؤت��م��ر  اف��ت��ت��اح 
ل��ن��ق�����ص ال��م��ن��اع��ة ال��م��ك��ت�����س��ب��ة ال��ي��وم

} د. جليلة ال�سيد.} الشيخ محمد بن عبداهلل.

أكد الدكتور الشيخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
السياسية،  للشؤون  الخارجية 
أن أمن منطقة الشرق األوسط 
واستقرارها وازدهارها وتحقيق 
شعوبها  بين  السلمي  التعايش 
ــقـــدمـــة فــي  ــتـ ــة مـ ــ ــويــ ــ يـــمـــثـــل أولــ
الحكيمة  الخارجية  السياسة 
والـــمـــتـــزنـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
ــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل  ــمـ الـ

خليفة، ملك الباد الُمعظم.
جاء ذلك لدى مشاركته في 
المستديرة  الــطــاولــة  نــقــاشــات 
خــارجــيــة  وزارة  نــظــمــتــهــا  الــتــي 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ ــج بـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ مـــمـــلـــكـــة الـ
مــع الــمــجــلــس األطــلــســي حــول 
اإلقليمي  والتعاون  »االستقرار 
فـــي الـــشـــرق األوســـــــط« بــفــنــدق 
سانت ريجيس نيويورك، وذلك 
ــامــــش أعــــمــــال الـــــــدورة  ــلـــى هــ عـ
للجمعية  والسبعين  الــســابــعــة 
العامة التابعة لأمم المتحدة، 
وزراء  مــــــــن  عــــــــــدد  بـــــحـــــضـــــور 
الــخــارجــيــة وكـــبـــار الــمــســؤولــيــن 
العربية  الــــدول  فــي  والــســفــراء 
والجمهورية التركية، والواليات 
والمملكة  األمريكية،  المتحدة 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــدة، والـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ألمانيا  وجمهورية  الفرنسية، 

االتحادية واالتحاد األوروبي.
وأشار وكيل وزارة الخارجية 
كلمته  فــي  السياسية  لــلــشــؤون 
إلــــى حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي ظـــل الــنــهــج الــدبــلــومــاســي 
ــلــــك الـــُمـــعـــظـــم،  ــمــ ــة الــ ــالــ ــجــ لــ
ــات الــحــكــومــة بــرئــاســة  ــهـ وتـــوجـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
واالستقرار  األمــن  ترسيخ  على 
والــــــســــــام الــــــعــــــادل والــــشــــامــــل 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
ــنـــزاعـــات  ــة الـ ــويـ ــالــــم، وتـــسـ ــعــ والــ
ــة والــــــدولــــــيــــــة عــبــر  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ

المفاوضات الدبلوماسية. 
واســـتـــعـــرض رؤيــــــة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن لـــأمـــن اإلقـــلـــيـــمـــي، 
من  يتجزأ  ال  جـــزًءا  باعتبارها 
التزامها بترسيخ السلم واألمن 
ــيـــن، ودعـــمـــهـــا لــلــجــهــود  ــيـ الـــدولـ
اإلرهـــاب  مكافحة  فــي  الــدولــيــة 
والتطرف العنيف، ومنع انتشار 
ــة، وتــعــمــيــق  ــوويــ ــنــ األســـلـــحـــة الــ
الـــشـــراكـــة الـــدولـــيـــة فـــي حــمــايــة 
ــيـــن  ــأمـ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــاحــ ــمــ الــ
ــارة  ــتــــجــ إمــــــــــــدادات الـــنـــفـــط والــ

الــعــالــمــيــة، وتــرســيــخ الــتــســامــح 
جميع  بين  السلمي  والتعايش 
الثقافات والحضارات واألديان.

الخارجية  وزارة  وكيل  وأكد 
مملكة  أن  السياسية  لــلــشــؤون 
سياستها  في  ماضية  البحرين 
الخارجية الحكيمة والمعتدلة 
في حرصها على وحــدة الصف 
ــي، وبـــنـــاء  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي والـ
عاقات ودية متوازنة مع جميع 
دول العالم على أسس االحترام 
الـــمـــتـــبـــادل، وااللــــتــــزام بــمــبــادئ 
التدخل  وعـــدم  الـــجـــوار،  حــســن 
فـــــي شــــــــؤون الـــــــــدول األخــــــــرى، 
والــتــعــاون الــبــنــاء فــي ظــل بيئة 
ــرة تــــعــــزز فــــرص  ــقـ ــتـ ــسـ آمــــنــــة مـ
الــســام والــتــكــامــل االقــتــصــادي 
ــتــــدامــــة فــي  والـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســ

المنطقة والعالم. 

وكيل الخارجية لل�صوؤون ال�صيا�صية:

ال���ب���ح���ري���ن ح��ري�����س��ة ع���ل���ى وح����دة 
ال���������س����ف ال���خ���ل���ي���ج���ي وال����ع����رب����ي

} الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.

 قام الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة، 
ــن لــــــدى الــــواليــــات  ــريـ ــبـــحـ ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـ
ــارة إلــــى مــديــنــة  ــزيــ الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، بــ
في  شــارك خالها  األمريكية، حيث  بوسطن 
اللقاء الحواري الذي حضره عدد من الطلبة 
العريقة،  هــارفــرد  جامعة  فــي  واألخصائيين 
ــذي ُعــقــد فـــي مــركــز بــلــفــر الــتــابــع لكلية  ــ والـ
كندي بالجامعة، ويعد أحد أبرز مراكز الفكر 

الجامعي على مستوى العالم. 
وخـــال الــلــقــاء، أكـــد الــشــيــخ عــبــداهلل بن 
ــــد آل خــلــيــفــة فـــي الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــاهــا  راشـ
عاقات  األمريكية  البحرينية  الــعــاقــات  أّن 
تاريخية وطيدة تتسم بروح الشراكة والصداقة 
والــتــضــامــن، وقــد أسهمت هــذه الــعــاقــات في 
تــعــزيــز آفــــاق الـــتـــعـــاون، خـــاصـــًة فـــي الــجــانــب 
واالقــتــصــادي  والــتــجــاري  واألمــنــي  العسكري 
والــثــقــافــي، مــشــيــًرا إلـــى أهــمــيــة االتــفــاقــيــات 
بشكل  أسهمت  والتي  البلدين  بين  المبرمة 
كبير في تعزيز وتقوية الشراكة االستراتيجية 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، مشيًدا  بــيــن  الــقــائــمــة 
بـــالـــدور الـــبـــارز الــــذي تــضــطــلــع بـــه الـــواليـــات 
المتحدة األمريكية في تعزيز األمن والسلم 

واالستقرار في المنطقة.
قــيــام  عـــلـــى  عــــاًمــــا   50 ــرور  ــ ــ مـ أّن  وأكــــــــد، 
البحرين  مملكة  بين  الدبلوماسية  العاقات 
ــة، عــكــس  ــيــ ــكــ ــريــ ــتـــحـــدة األمــ ــمـ والــــــواليــــــات الـ
عــمــق الــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
السنوات  مـــدار  على  الــصــداقــة  هــذه  وحققت 
والنجاحات  اإلنجازات  من  العديد  الماضية 
الــتــوقــيــع على  فــي مختلف األصــعــدة ومــنــهــا 
إبــراهــيــم، والـــذي يتماشى مع  اتــفــاق مــبــادئ 

الثقافي  التنوع  فــي  العريق  المملكة  تــاريــخ 
والتعددية واإلخاء والتعايش السلمي، حيث 
اجتمعت فيها المساجد والكنائس والمعابد 
مــا صانه  وهـــو  وأديــانــهــا،  أطــيــافــهــا  بمختلف 
الجالة  صاحب  لحضرة  اإلصــاحــي  النهج 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
المملكة نموذًجا  باتت  الُمعظم، حتى  الباد 
على  الــديــنــي  والــتــســامــح  السلمي  للتعايش 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأكــــد الــســفــيــر حــــرص الــمــمــلــكــة بفضل 
الملك  لجالة  والــمــتــجــددة  الثاقبة  الــرؤيــة 
الــتــعــدديــة ومفاهيم  تــرســيــخ  الــُمــعــظــم، عــلــى 
التعايش الديني والحضاري، مشيًرا في هذا 
الصدد إلى إنشاء مركز الملك حمد العالمي، 

وكرسي  الــبــحــريــن«،  »إعـــان مملكة  وتــدشــيــن 
والتعايش  األديــان  بين  للحوار  حمد  الملك 
بالجمهورية  ســابــيــنــزا  جــامــعــة  فــي  الــســلــمــي 
الداعمة  اإلسهامات  من  وغيرها  اإليطالية، 

للسام والتنمية المستدامة.
ــد آل  ــ وتــــطــــرق الـــشـــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن راشــ
خليفة إلى العديد من المواضيع األخرى من 
ضمنها أبرز التحديات التي تواجهها مملكة 
الشجاعة  والخطوة  المنطقة،  في  البحرين 
التي اتخذتها مملكة البحرين بالتوقيع على 
تحت  إسرائيل  دولــة  مع  السام  تأييد  اتفاق 
مــن شأنه  مــا  لكل  اإلبراهيمي  االتــفــاق  إطــار 
واالزدهــار  والسام  واالستقرار  األمن  تحقيق 

في منطقة الشرق األوسط. 

ــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــ ــفــ وتــــــحــــــدث ســ
لـــدى الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة خــال 
الــلــقــاء حـــول خــطــة »الــتــعــافــي االقــتــصــادي«، 
الملكية  التوجيهات  بفضل  أنــه  إلــى  مشيًرا 
الــســامــيــة مــن لـــدن حــضــرة صــاحــب الجالة 
من  المستمرة  والمتابعة  الــُمــعــظــم،  الملك 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
الوزراء، تواصل المملكة العمل على تحقيق 
أن  مضيًفا  الــمــنــشــودة،  التنموية  تطلعاتها 
يسير  البحرين  لمملكة  االقتصادي  الوضع 

في االتجاه الصحيح.
وأطلع الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة 
الــطــلــبــة عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة والــمــلــمــوســة 
مجال  فــي  البحرين  مملكة  بها  قامت  التي 
في  الــرائــدة  ومــبــادراتــهــا  المستدامة  الــطــاقــة 
ــذا الـــمـــجـــال، كــمــا تـــحـــدث عـــن الــتــحــديــات  هــ
وتداعياتها  العالم  بها  يمر  التي  اللوجستية 
عــلــى األمــــن الــغــذائــي بــمــا فــي ذلـــك منطقة 
الـــشـــرق األوســـــــط، وكـــذلـــك أثــــر الــتــحــديــات 

الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
الشيخ عبداهلل  أعرب  الحوار،  وفي ختام 
ــزازه  ــتــ بـــن راشـــــد آل خــلــيــفــة عـــن فـــخـــره واعــ
بالمستوى الذي وصلت إليه عاقات الصداقة 
أرضية  على  المبنية  األمريكية  البحرينية 
صلبة من القيم والمصالح المشتركة، والتي 
إلـــى شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة تــحــرص على  أدت 
والدوليين،  اإلقليميين  والسام  األمن  صون 
الخارجية  للسياسة  طبيعية  نتيجة  وذلـــك 
في  البحرين  مملكة  تتبعها  التي  الحكيمة 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك الُمعظم.

في لقاء حواري بمركز بلفر.. �صفيرنا لدى وا�صنطن:

العالقات البحرينية االأمريكية تت�سم بروح ال�سراكة وال�سداقة والت�سامن

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16253/pdf/1-Supplime/16253.pdf?fixed743
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/1309551
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309552
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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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برلمان كامل ال�صالحيات
حمميد املحميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الــرد  الــتــقــديــر تلقينا  الــشــكــر وعــظــيــم  بــبــالــغ 
الــكــريــم مــن مــديــر اإلعــــام والــتــوجــيــه المعنوي 
بــالــقــيــادة الــعــامــة لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن، بــشــأن ما 
نشرناه عن موضوع مبلغ تحويل عاج المواطنة 
من مستشفى الملك حمد الجامعي إلى المراكز 
ــاد مــشــكــورا: بــأنــه يــوجــد في  الــصــحــيــة، حــيــث أفــ
المستشفى قسم متكامل للعاج الطبيعي، وعليه 
الرعاية  مــراكــز  إلــى  مــريــض  أي  تحويل  يتم  فــا 
ــة، كــمــا أن الــمــبــلــغ الــمــذكــور هو  ــيـ الــصــحــيــة األولـ
وقــدره )20(  الطبي  التقرير  رسوم الحصول على 
وذلــك  للتحويل،  رســومــا  ولــيــس  ديـــنـــارا،  عــشــرون 
ـــراءات الــمــتــبــعــة فـــي الــمــســتــشــفــى..  ــ بــحــســب اإلجــ
الملك  مستشفى  إدارة  تــدعــو  اإلطــــار  هـــذا  وفـــي 
حمد الجامعي التواصل مع إدارة الجودة وسامة 
والمقترحات  الشكاوى  وجــود  حــال  في  المرضى 

على أرقام الهواتف )33699155 – 33611136(.
 برملان كامل الصالحيات:

إلـــى  الــــدعــــوة  ــارة  ــبــ عــ الـــبـــعـــض  ردد  لــطــالــمــا 
ــرويـــج غير  »بـــرلـــمـــان كـــامـــل الـــصـــاحـــيـــات«، فـــي تـ
بشأن  موضوعي،  غير  سياسي  وإسقاط  إيجابي، 
الممارسات في البرلمان البحريني، ولربما انجر 
االقتناع  وحتى  الــعــبــارة،  تلك  تــرديــد  فــي  البعض 
ــع وحــتــى  ــواقـ ــشـــيء، فـــي حــيــن أن الـ بــهــا بــعــض الـ
وكما  البحريني،  البرلمان  أن  تكشفان  الممارسة 
في الدستور والائحة الداخلية هو »برلمان كامل 
إلى مزيد من  التطلعات  كانت  وإن  الصاحيات«، 
الممارسة  فــي  الوطنية  والنتائج  األداء  فاعلية 

الديمقراطية.
ــل  ــامـ ــارة »بـــــرلـــــمـــــان كـ ــحــــــاب عــــــبــــ ــعــــض أصــــ بــ
إلى  الــبــرلــمــان  يتحول  أن  يــريــدون  الــصــاحــيــات« 
لهم  يــهــدأ  وال  لــلــعــراك،  ومــســرح  للتعطيل،  أداة 
السياسية..  واإلثــــارة  الــتــأزيــم  إال مــن خــال  بــال 
عبارتهم  من  إليه  يسعون  ومــا  يقصدونه  ما  هــذا 

المزعومة.
ذلـــك أن الــبــرلــمــان الــبــحــريــنــي، هـــو بــرلــمــان 
الـــســـؤال، وحــق  كــامــل الــصــاحــيــات، يمتلك حــق 
االستجواب، وحق تشكيل لجان التحقيق، بجانب 
اقــتــراح الــقــوانــيــن، وكــذلــك الــمــشــاركــة فــي تعديل 
الــقــوانــيــن الــمــقــدمــة مــن الــحــكــومــة، والــمــنــاقــشــة 

في  والتأثير  المهمة  الملفات  فــي  الحكومة  مــع 
برنامج  على  الموافقة  إلى  باإلضافة  اتجاهاتها، 
عمل الحكومة، فضا عن الموافقة على الميزانية 
العامة والتأثير على إخراجها النهائي، كما نص 
وعقد  الثقة،  طرح  حق  على  البحريني  الدستور 
الــمــنــاقــشــات الــعــامــة، وإيــصــال صـــوت الــمــواطــن.. 
كامل  »بــرلــمــان  عــبــارة  فــإن  لــذلــك  كثير..  وغيرها 
الصاحيات« عبارة غير سليمة بتاتا، في السياق 
التي تطرحه وتروج له تلك المنابر المسيئة في 

الخارج. 
ــإن الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــمـــارســـة حــق  ــ لــــذلــــك فــ
االنتخاب وحق الترشح، واجب وطني مستحق، في 
ظل اإليمان الملكي الراسخ بالمشاركة الشعبية، 
وهو تأكيد على النهج الديمقراطي الرائد، والذي 
تطالب  نموذجا  البحرينية  المسيرة  معه  غــدت 
تــدرج  مــن  تمتلكه  لما  المنطقة،  دول  شــعــوب  بــه 
اإلصاحي  المشروع  ونجاح  واستمرارية،  وثبات 
في إيجاد أرضية صلبة للعمل السياسي في إطار 
المؤسسات الدستورية، والسعي المستمر وبإرادة 
وطنية حرة لانتقال من التجربة إلى إرساء نهج 

ومسار ديمقراطي.
نعم سنشارك في انتخابات الفصل التشريعي 
ــادس، ولــديــنــا بــرلــمــان كـــامـــل الــصــاحــيــات،  ــســ الــ
في  حقنا  ونــمــارس  والتنمية،  الــبــنــاء  وســنــواصــل 
التصويت، ودورنا في إبداء حرية الرأي والتعبير 
المسؤولة، ألننا نؤمن إيمانا راسخا أن المشاركة 
المكتسبات  لتعظيم  األمثل  السبيل  هي  البناءة 
وزيـــــــادة الـــمـــنـــجـــزات، وفــــي الـــتـــعـــاون الـــفـــاعـــل مع 
وخدمة  وعشق  حــب  فــي  تشاركنا  التي  الحكومة 
وطــنــنــا الــغــالــي.. وطـــن اآلبــــاء واألجــــــداد، ووطــن 

األبناء واألجيال القادمة. 
آخر السطر:

أكثر  إنجاز  الطبي  السلمانية  مجمع  إعــان 
من 5700 فحص في قسم األشعة خال أغسطس 
الــمــاضــي.. يستحق كــل الــشــكــر والــتــقــديــر.. هــذا 
العمل والتجاوب الكريم يستحق اإلشادة الواجبة، 
كنا  كما  تماما  ووطــنــي..  مــوضــوعــي  منطلق  مــن 
ننتقد مشكلة األشعة في السابق، من أجل الوطن 

والمواطن، وتطوير الخدمات الصحية.

البلديات  وزير شؤون  المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  أكد 
فــي االرتــقــاء  المجتمع  بــه  الــذي يضطلع  المهم  الـــدور  والــزراعــة 
بمستوى النظافة العامة، مشددًا على أهمية الشراكة المجتمعية 
ــا فــي تــعــزيــز الجهود  ــ فــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــرافــق الــعــامــة ودورهـ

المنصبة نحو حماية البيئة. 
نظمتها  التي  النظافة  في حملة  ذلــك خــال مشاركته  جــاء 
للنظافة  الــعــالــمــي  الــيــوم  بمناسبة  المالكية  ســاحــل  فــي  ــوزارة  ــ الـ
بالتعاون مع جمعية بحرين كلين أب، وجوالة المالكية، وبمشاركة 
بحضور  المدني،  المجتمع  مؤسسات  من  وعــدد  المنطقة  أهالي 
وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليفة ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء 

الفضالة وعدد من مسؤولي الوزارة.
ــــح الــمــبــارك أن الــــــوزارة تــرحــب بــالــمــبــادرات الــتــي من  وأوضـ
رؤيتها  تحقيق  فــي  المجتمعية  الــشــراكــة  مستوى  تعزيز  شأنها 
تنظيف  تستهدف  التي  العامة، سواء  النظافة  على  الحفاظ  في 
السواحل التي تمثل أهمية لدى المواطنين والمرتادين ومقصدًا 
مؤكدا  الــمــنــاطــق،  ومختلف  السكنية  األحــيــاء  فــي  أو  للسياحة، 
لتعزيز  وأفـــراده  المجتمع  لتحفيز  بيئية  مناسبات  أي  استغال 

السلوك الحضاري المتعلق بالنظافة العامة. 
إلى  المجتمعية  الــمــؤســســات  الــمــبــارك جميع  الــوزيــر   ودعـــا 
تبني المبادرات البيئية، مشيرا إلى أن »الوزارة داعمة ألي مبادرة 
وتعزز  الوطنية  المكتسبات  على  الحفاظ  إلــى  تهدف  مجتمعية 

ثقافة العمل المشترك وتحسين الواقع البيئي«.
ــوزارة لــشــؤون الــبــلــديــات المهندس  ــ مــن جــهــتــه قـــال وكــيــل الــ
البلديات  شـــؤون  وزارة  »إن  خليفة:  آل  أحــمــد  بــن  محمد  الشيخ 
الشراكة  تفعيل  وإن  كبيرًا،  اهتماما  النظافة  تولي ملف  والزراعة 
الــجــانــب«.  فـــي هـــذا  الــــــوزارة  ــات  أولـــويـ المجتمعية هـــو جـــزء مـــن 

البلدية  المجالس  مــع  بــالــتــعــاون  الــبــلــديــات  شـــؤون  »إن  ــاف:  وأضــ
تهدف إلى تحفيز المجتمع المدني واألفراد على إطاق مبادرات 
مع  يتماشى  بما  عــام  بشكل  النظافة  مستوى  تحسين  تستهدف 

الغايات المرجوة«.
من جهته أشاد أحمد الكوهجي رئيس مجلس بلدي الشمالية 
بالمبادرات التي تطرحها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالشراكة 
مع مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز مفاهيم العمل البلدي 
الممارسات  وتغيير  البيئي  الــوعــي  ونــشــر  المجتمعية  والــشــراكــة 
العالمي للنظافة جاءت لتبرز  اليوم  أن مناسبة  الخاطئة، مردفًا 
ونشر  النظافة  وضــع  تحسين  فــي  المجتمعية  المشاركة  أهمية 

الوعي البيئي.
الشمالية  المنطقة  بلدية  عــام  مدير  قالت  ذلــك  جانب  إلــى 
أجل  من  المناسبات  »نستثمر جميع  الفضالة:  لمياء  المهندسة 

تعزيز الوعي بالحفاظ على النظافة العامة«، مؤكدًة أن االحتفال 
باليوم العالمي للنظافة هو فرصة من أجل تعزيز مفهوم الشراكة 

المجتمعية في بث التوعية البيئية.
أمـــا رئــيــس جـــوالـــة الــمــالــكــيــة ســعــيــد مــنــصــور فـــأشـــار إلـــى أن 
المشاركة في المناسبات التي تعزز مفهوم الحفاظ على النظافة 
العامة والوعي البيئي هي من األهداف الرئيسية في عمل )جوالة 
المالكية(، مشددًا على أن اليوم العالمي للنظافة فرصة للمشاركة 

مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنظيف ساحل المالكية.
القصير عن  أب بحرين علي  كلين  رئيس جمعية  أعــرب  كما 
للجمعية  الفرصة  إلتاحة  والزراعة  البلديات  لــوزارة شؤون  شكره 
المدني  المجتمع  مؤسسات  مــع  المجتمعية  الــشــراكــة  إطــار  فــي 
في اليوم العالمي للنظافة، للمشاركة في جهود المحافظة على 

البيئة والنظافة في ساحل المالكية.

تــــــــطــــــــلــــــــق الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة 
إلكترونيا  نظاما  الخليجية 
جــديــدا ضــمــن إطــــار الــتــعــاون 
ــة األمـــريـــكـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــع الــ ــ مــ
المتحدة،  العربية  بــاإلمــارات 
العلمية،  االحــتــيــاجــات  يلبي 
العالمية،  الــتــطــورات  ويــواكــب 
ويــــطــــرح بــــدائــــل تــكــنــولــوجــيــة 
مــبــتــكــرة لــمــخــتــلــف خـــدمـــات 
ــاء  ــذكــ الـــجـــامـــعـــة، ويــــدعــــم الــ
 25 من  ويتكون  االصطناعي، 
ــدة يــتــم تــفــعــيــلــهــا عــلــى 3  ــ وحـ

مراحل.
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة  وقـــــــال رئــ
ــد  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـــــــــبـــــــــروفـــــــــيـــــــــســـــــــور مـ
الــمــشــهــدانــي: »يــمــثــل إطـــاق 
الجديد  اإللــكــتــرونــي  الــنــظــام 
ــع الــــجــــامــــعــــة  ــ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـ
نقلة  ــارات  اإلمـ في  األمريكية 
نــوعــيــة فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
اإللكترونية للطلبة واألساتذة 
والـــمـــوظـــفـــيـــن«، مـــضـــيـــفـــًا أن 
ــنــــظــــام ُيــعــد  ــذا الــ ــ »إطــــــــاق هــ
رعتها  التي  المبادرات  إحــدى 
الجامعة لتكمل مسيرتها في 

التحّول الرقمي«.
ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويــــــــعــــــــّد هـــــــــــذا الـ
ــتـــقـــدمـــة  ــة الـــمـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ مــــــن األنـ
ــاء  ــذكــ ــى الــ ــلـ ــتــــي تــعــتــمــد عـ الــ
تفعيله  ويــتــم  االصــطــنــاعــي، 
عــلــى 3 مـــراحـــل، مـــن أهــمــهــا: 
الــقــبــول، الــتــســجــيــل، الــمــوارد 
الــــــبــــــشــــــريــــــة، الــــمــــحــــاســــبــــة، 
بوابة  والتخطيط،  الميزانية 

األســـــــتـــــــاذ، بـــــوابـــــة الــــطــــالــــب، 
الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر، خــدمــة 
الـــبـــحـــث  إدارة  الـــمـــجـــتـــمـــع، 
الــــعــــلــــمــــي، نـــــظـــــام الــــــجــــــودة، 
ــون، الـــمـــشـــتـــريـــات،  ــريــــجــ الــــخــ
إدارة األصــول، األجــور، الدعم 
الفني، إدارة المباني وغيرها.

وأكد المشهداني أن »إدارة 
تحرص  الخليجية  الجامعة 
االستثمار  على  دؤوب  بشكٍل 
الــــامــــحــــدود فــــي اســـتـــحـــداث 
يواكب  بما  التقنية  األنظمة 
ــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة، وذلــــك  الــ
تـــحـــقـــيـــًقـــا ألهــــــــداف الــخــطــة 

االستراتيجية للجامعة«.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ أن  وبـــــــيـــــــن 
لتوظيف  تــســعــى  الــخــلــيــجــيــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي كــل مــا من 
شأنه أن يسهل ويطور التجربة 
هـــذا  أن  ــا  مــبــيــًن الــتــعــلــيــمــيــة، 
الــنــظــام ســيــفــيــد بــشــكــل كبير 
إنــه  إذ  الــجــامــعــة  إدارات  جـــدًا 
سيقدم معلومات حول نشاط 
المقررات  وتصميم  األســاتــذة 
ودرجــــــاتــــــه  ــب  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الـ وأداء 
تقارير  يوفر  كونه  إلى  إضافة 
والكليات  األقسام  أداء  تقارن 
ــز، مــمــا ســيــســهــم في  ــراكـ ــمـ والـ
الــقــوة وتسهيل  نــقــاط  تــعــزيــز 
الوصول إلى النقاط الدقيقة 
المعالجة  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي 
وتحليل  متابعة  إلـــى  إضــافــة 
كـــافـــة الــتــفــاصــيــل الــمــســانــدة 

للعملية التعليمية.
وبــّيــن رئــيــس قــســم تقنية 
ــعــــة  ــامــ ــالــــجــ الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات بــ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة األســــــتــــــاذ عــلــي 
النظام يعتبر  أن هذا  منصور 
التي  السحابية  األنظمة  من 
الــمــهــام  أداء  بــســهــولــة  تــتــمــيــز 
المتعددة  الــوحــدات  وبترابط 

في قاعدة بيانات واحدة. مما 
ســيــســهــل ربــــط األعـــمـــال بين 
األكاديمية  واألقسام  الكليات 
واإلداريــــــة والــطــلــبــة، وســيــوفــر 
ومختصرة  تفصيلية  تــقــاريــر 
ــة تــفــاعــلــيــة  ــيـ ــانـ ــيـ ورســــــومــــــا بـ

بتقنية ذكاء األعمال.
قــســم  أن  مـــنـــصـــور  وأكـــــــد 
ــة الــــمــــعــــلــــومــــات نــظــم  ــيـ ــنـ ــقـ تـ
التدريبية  الــورش  من  سلسلة 
لــجــمــيــع مــنــتــســبــي الــجــامــعــة 
ــهــــدف تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة  بــ
الـــقـــصـــوى مـــن هــــذا الــنــظــام، 
الــجــامــعــة ستطلق  أن  مــؤكــًدا 
ــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــقـ ــلـ ــا حـ ــ ــًب قــــريــ
تدريبية للطلبة حول طريقة 

استخدام النظام ومميزاته. 
أن  بــــــالــــــذكــــــر  الــــــجــــــديــــــر 
حاصلة  الخليجية  الجامعة 
عـــلـــى االعـــتـــمـــاد الــمــؤســســي، 
وجـــمـــيـــع بـــرامـــجـــهـــا حــاصــلــة 
عــلــى الــثــقــة مـــن هــيــئــة جـــودة 
وافتتحت  والتدريب،  التعليم 
ــامـــج مــاجــســتــيــر  ــرنـ مــــؤخــــًرا بـ
إعــــــام وبــــكــــالــــوريــــوس قـــانـــون 
بــعــد حــصــولــهــا عــلــى مــوافــقــة 
ــلـــس  ــجـ مـــــجـــــلـــــس أمـــــــــنـــــــــاء مـ
إلى  إضافة  العالي..  التعليم 
العام  ذلــك دشنت خــال هــذا 
مملكة  فـــي  ــام  ــ إعـ كــلــيــة  أول 
ــا افـــتـــتـــحـــت  ــمــ الــــبــــحــــريــــن. كــ
ــام الـــمـــاضـــي بـــاب  ــعــ خـــــال الــ
برامج  والتسجيل في  القبول 
أكــاديــمــيــة جـــديـــدة بــالــتــعــاون 
ــة نـــورثـــهـــامـــبـــتـــون  ــعـ ــامـ ــــع جـ مـ
بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وذلـــك 
ــوريـــوس »الــهــنــدســة  ــالـ ــكـ فــــي بـ
الــكــهــربــائــيــة واإللـــكـــتـــرونـــيـــة« 

و»الهندسة الميكانيكية«.

وزير البلديات: المبادرات وال�صراكات المجتمعية تعزز م�صتوى النظافة العامة

منظم�ة العم�ل العربي�ة تك�رم نائ�ب رئي��س االتح�اد الح�ر للتنظي�م الداخل�ي

اإلكتروني�ا  نظام�ا  تطل�ق  الخليجي�ة  الجامع�ة 
ج�دي��دا ي�دع��م ال�ذك���اء اال�ص�ط�ن�اع����ي

العمل  بــرّواد  احتفائها  خال  العربية  العمل  منظمة  كرمت 
العرب النقابي البحريني بسيم جاسم الذوادي عن فئة العمال، 
الـــ)48( لمؤتمر العمل العربي،  الــدورة  وذلك على هامش أعمال 
في  الشقيقة،  العربية  مصر  بجمهورية  القاهرة  فــي  المنعقدة 
بــحــضــور  الــتــكــريــم  تـــم  حــيــث   ،)2022 ســبــتــمــبــر   25-17( الــفــتــرة 
المجلس  ورئيس  حميدان،  علي  محمد  بن  جميل  العمل  وزيــر 
التنفيذي لاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف 

محمد.
االتحاد  رئيس  محمد  يوسف  يعقوب  أشــاد  المناسبة  وبهذه 
البحرينية  العمالية  بالكفاءات  البحرين  عمال  لنقابات  الحر 
ومساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة وحضورها في مختلف 
التكريم جاء اهتمامًا من  العمل واإلنتاج، مؤكدًا ان هذا  مواقع 
باعتبارهم  العاملة  الوطنية  بالكفاءات  العربية  العمل  منظمة 
الركيزة األساسية في عملية التنمية واإلنتاج، مشيدًا بالمسيرة 
الحافلة للنقابي بسيم جاسم الذوادي، التي امتدت أكثر من 25 
سنة، كان فيها مثاال للشخصية العمالية المخلصة والمتفانية 

في أداء عملها المهني والنقابي.
ــراف اإلنــتــاج  ــار إلـــى أن هـــذا الــتــكــريــم يعكس تــقــديــر أطــ وأشــ
الــعــربــيــة لــعــمــال الــبــحــريــن كــافــة ودورهــــم الــمــشــهــود فــي النهضة 

التنموية التي تشهدها بادهم البحرين.

يذكر ان الذوادي شغل عدة مناصب في شركة نفط البحرين 
المالي  األمين  منصب  إلــى  إضافة  عامًا،   20 مــدار  على  )بابكو( 
للتنظيم  الــرئــيــس  ونــائــب  بــابــكــو،  شــركــة  لــعــمــال  الــحــرة  للنقابة 

عمال  لنقابات  الــحــر  لــاتــحــاد  التنفيذي  بالمجلس  الــداخــلــي 
وممثل  )بــابــكــو(،  شركة  فــي  العمالية  اللجنة  ورئــيــس  البحرين، 

العمال بالمجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الصناعة.

}  وزير الخارجية خال مشاركته في االجتماع الوزاري.

بــن  عــبــدالــلــطــيــف  د.  شــــــارك 
في  الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد 
بين  المشترك  ــوزاري  الـ االجتماع 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
العربية والمملكة المتحدة، الذي 
ــد فــــي مـــقـــر الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة  ــقـ ُعـ
ــدة بـــمـــديـــنـــة  ــحــ ــتــ ــمــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــ
ــورك، وذلـــــــك عـــلـــى هـــامـــش  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
انـــعـــقـــاد أعـــمـــال الـــــــدورة الــســابــعــة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.
التعاون  مجلس  وفــد  وتـــرأس 
بن  فيصل  األمــيــر  السمو  صــاحــب 
ــر خــارجــيــة  ــ فـــرحـــان آل ســـعـــود وزيـ
رئيس  السعودية  العربية  المملكة 
الدورة الحالية للمجلس الوزاري، 
بــدول  الــخــارجــيــة  وزراء  بــمــشــاركــة 
ــور نـــايـــف بــن  ــتــ ــدكــ الـــمـــجـــلـــس، والــ
فــــاح مـــبـــارك الـــحـــجـــرف األمــيــن 
بينما  الـــتـــعـــاون،  لــمــجــلــس  الـــعـــام 
ــد الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  ــ تــــــرأس وفـ
الخارجية  وزيــر  كليفرلي  جيمس 
بالمملكة  والتنمية  والكومنولث 

المتحدة.
ــتــــمــــاع عــبــر  ــة االجــ ــدايــ وفـــــي بــ
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة والــكــومــنــولــث 
والــتــنــمــيــة بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــي وفــــــاة صــاحــبــة  ــن تـــعـــازيـــهـــم فــ عــ
الثانية،  إليزابيث  الملكة  الجالة 
ــب الـــجـــالـــة  ــاحـ وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم لـــصـ
ــث مــلــك  ــالــ ــثــ ــز الــ ــارلــ ــشــ الـــمـــلـــك تــ
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة لــبــريــطــانــيــا 
العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس 
في  والــســداد  التوفيق  الكومنولث 
واالزدهــار  النماء  استكمال مسيرة 

في المملكة المتحدة الصديقة.
وجــــــــــــرى خـــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع 

للعاقات  المتميز  الــمــســار  بحث 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الــــتــــاريــــخــــيــــة واالســ
الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن دول 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
الـــعـــربـــيـــة والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، 
وسبل تعزيزها وتطويرها على كل 
المنفعة  يحقق  بــمــا  الــمــســتــويــات 
المشتركة  واألهــــــداف  الــمــتــبــادلــة 

بين الجانبين.
كــمــا بــحــث الـــجـــانـــبـــان آلــيــات 
في  المشترك  والتنسيق  التعاون 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــســيــاســيــة 
والمضي  واألمــنــيــة  واالقــتــصــاديــة 
بها إلى آفاق أرحب، وتبادل وجهات 
الــنــظــر تـــجـــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
والــتــحــديــات االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

محل االهتمام المشترك.
من جهة ثانية ترأس الدكتور 
ــد الــزيــانــي  ــ عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـ
ــر الــخــارجــيــة مـــســـاء الــثــاثــاء  ــ وزيـ
وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــشــارك 

فـــي أعـــمـــال الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة الــــعــــامــــة لــلــجــمــعــيــة 
العامة لألمم المتحدة في دورتها 
ُعقدت  الــتــي  والسبعين،  السابعة 
مدينة  فــي  المتحدة  األمـــم  بمقر 
ــوان »لــحــظــة  ــنـ ــويـــورك، تــحــت عـ ــيـ نـ
للتحديات  تحويلية  حلول  فارقة: 
الــمــتــشــابــكــة«، وذلـــــك بـــدعـــوة من 
العام  األمين  غوتيريتش  أنطونيو 
لــألمــم الــمــتــحــدة، وبــرئــاســة كسابا 
ــي رئــيــس الــــــدورة الــحــالــيــة  ــوروشـ كـ
للجمعية العامة لألمم المتحدة.

وقـــد افــتــتــحــت جــلــســة أعــمــال 
ألنطونيو  بكلمة  العامة  الجمعية 
ــام لــألمــم  ــعـ ــن الـ ــيـ غــوتــيــريــش األمـ
أن مخاطر  أكد خالها  المتحدة، 
تزايد  بسبب  بالعالم  تحدق  جمة 
االنـــقـــســـامـــات، وصــعــوبــة الــتــوصــل 
كما  الــوضــع،  لمعالجة  إلــى حلول 
جراء  تأثرت  الحبوب  إمـــدادات  أن 
عــدد من  فــي  العسكرية  الــنــزاعــات 

إلــى  الــــذي أدى  الــمــنــاطــق، األمــــر 
ارتــــفــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي أســـعـــار 
تغير  أن  مضيًفا  الغذائية،  المواد 
دول  في  الغذاء  أزمــة  فاقم  المناخ 
إفــريــقــيــة، فـــي ظـــل تـــوالـــي مــواســم 
الـــجـــفـــاف والــــحــــرائــــق الــشــاســعــة 
ــة  ــزروعـ ــمـ ــنـــاطـــق الـ ــمـ لـــلـــغـــابـــات والـ
وتـــراجـــع الـــثـــروات الــمــائــيــة، داعــًيــا 
ــمــــي لــلــتــغــلــب  ــالــ ــالــــف عــ إلـــــــى تــــحــ
عــلــى االنــقــســامــات وتــقــويــة بــراعــم 
إننا ملتزمون  وقــال  الهشة.  األمــل 
باالستفادة من كل أداة دبلوماسية 
وفق  للنزاعات  السلمية  للتسوية 

ميثاق األمم المتحدة.
ــال  ــاخ قــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وحـــــــــول أزمـــــــــة الـ
القضية  إنها  غوتيريش  أنطونيو 
تشكل  أن  ويـــجـــب  ــا،  ــًيـ ــالـ حـ األهـــــم 
أولـــــــويـــــــة قـــــصـــــوى لــــكــــل حـــكـــومـــة 
ومنظمة، داعًيا إلى أهمية معالجة 
عن  الناجمة  واألضــــرار  الخسائر 
الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، وال بــد من 
مـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة على 
ــات الــتــغــيــرات  الــتــكــيــف مـــع صـــدمـ

المناخية.
كــــــــمــــــــا شــــــــــــــــــارك الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــد الــزيــانــي،  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، فـــي االجــتــمــاع 
وزراء  بـــيـــن  الـــمـــشـــتـــرك  الــــــــــوزاري 
خارجية الدول العربية واإلسامية 
ــاد األوروبــــــي، والــــذي عقد  واالتـــحـ
ــورك، وذلــــــك عــلــى  ــويــ ــيــ بــمــديــنــة نــ
ــامــــش انــــعــــقــــاد أعــــمــــال الـــــــدورة  هــ
الـــســـابـــعـــة والـــســـبـــعـــيـــن لــلــجــمــعــيــة 

العامة لألمم المتحدة.
وتــــم خــــال االجـــتـــمـــاع، بحث 
ــل لـــحـــل الــقــضــيــة  ــضــ الـــســـبـــل األفــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــنـــســـيـــق الــعــمــل 
ــي األوروبـــــــــــــــي األمــــريــــكــــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــام فـــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق األوســــــط، وتــعــزيــز األمـــن 

واالستقرار فيها.
ــور  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا اجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ــد الــزيــانــي،  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
ــر الــخــارجــيــة، فـــي مــقــر األمـــم  وزيــ
مع  أمــس،  نيويورك،  في  المتحدة 
خارجية  وزيـــر  مانيلي،  جيريمايا 
هامش  على  وذلــك  سليمان،  جــزر 
انـــعـــقـــاد أعـــمـــال الـــــــدورة الــســابــعــة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة. 
وجــــــــــرى خــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، 
بين  الثنائي  الــتــعــاون  أوجــه  بحث 
الــبــلــديــن وســبــل االرتـــقـــاء بــه على 
مصالح  يخدم  بما  األصعدة  كافة 
ــى بــحــث  ــ ــلـــديـــن، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــبـ الـ
عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام 
ــى الـــســـاحـــتـــيـــن  ــ ــلـ ــ ــــرك عـ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ

اإلقليمية والدولية. 
وفــــــي خــــتــــام االجـــــتـــــمـــــاع، تــم 
التوقيع على بيان مشترك إلقامة 

عاقات دبلوماسية بين البلدين.
ــور  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا اجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ــد الــزيــانــي،  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
ــر الــخــارجــيــة، فـــي مــقــر األمـــم  وزيــ
ــويــــورك أمــــس،  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة فــــي نــ
ــور فـــيـــصـــل الــــمــــقــــداد،  ــتــ ــدكــ مــــع الــ
ــيــــة والـــمـــغـــتـــربـــيـــن  وزيـــــــر الــــخــــارجــ
بــالــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــلـــى هــامــش  الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــك عـ
انـــعـــقـــاد أعـــمـــال الـــــــدورة الــســابــعــة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم 

المتحدة في نيويورك. 

انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول التعاون والمملكة المتحدة
المتحدة للأمم  العامة  الجمعية  اأعمال  في  البحرين  وفد  يتراأ�س  الخارجية  وزير 

رئي����س الوزراء الكويتي ي�ص���تقبل وزي���ر الخارجية
 استقبل سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
في  الشقيقة،  الكويت  بــدولــة  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
الــدكــتــور عبداللطيف  بــنــيــويــورك،  ســمــوه  إقــامــة  مقر 
بــن راشـــد الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة، بــحــضــور الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية 
الكويتي، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة السابعة 

والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة. 
ــى ســـمـــوه تــحــيــات  ــر الــخــارجــيــة إلــ ــ ــد نــقــل وزيـ وقــ
وتــقــديــر حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
الــُمــعــظــم، وصــاحــب  الــبــاد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه دوام 

الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت مزيدا من 
التطور واالزدهار. 

وحّمل سموه وزير الخارجية تحياته وسامه إلى 
حضرة صاحب الجالة الملك الُمعظم، وإلى صاحب 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والعافية ولمملكة 

البحرين دوام النماء واالزدهار. 
وتم خال اللقاء تبادل األحاديث الودية وتأكيد 
ــة الــتــاريــخــيــة الــقــائــمــة بين  ــويـ عــمــق الــعــاقــات األخـ
تمتاز  وما  الشقيقة،  الكويت  ودولــة  البحرين  مملكة 
به من تطور وتناٍم مستمر في شتى المجاالت، خدمة 

لتطلعات وأهداف البلدين الشقيقين. 

ــة الــــرئــــيــــس  ــ ــامـ ــ ــخـ ــ اســــتــــقــــبــــل فـ
رئيس جمهورية  السيسي  عبدالفتاح 
بقصر  أمس  الشقيقة  العربية  مصر 
ــعـــرب  الـ اإلعــــــــام  وزراء  االتــــحــــاديــــة 
ــاد الـــــــــدورة الــثــانــيــة  ــقـ ــعـ بــمــنــاســبــة انـ
اإلعـــام  وزراء  لمجلس  والــخــمــســيــن 
الـــــعـــــرب فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــمـــصـــريـــة 
ــة الـــرئـــيـــس  ــامـ ــخـ ــرة. وأكـــــــد فـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
الــمــصــري خــال الــلــقــاء إيــمــان مصر 
لإلعام  االستراتيجي  الــدور  بأهمية 
الــــدول لتحقيق  فــي مــســانــدة جــهــود 
ــيـــة، وذلـــــــك مــن  ــنـــمـ ــتـ االســــتــــقــــرار والـ
ــاول الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ خــــــال تـ
الشعوب،  لــدى  العام  الوعي  وتعميق 
الشواغل  وحــدة  إلــى  فخامته  مشيًرا 
تــواجــه  الــتــي  المشتركة  والــتــحــديــات 
ــر الــــذي  ــ ــو األمــ ــ ــي، وهـ ــربـ ــعـ الـــعـــالـــم الـ
ــربـــي  ــعـ ــي قــــيــــام اإلعــــــــــام الـ ــدعـ ــتـ ــسـ يـ
على  تساعد  واحـــدة  بلغة  بالتحدث 

يتم  وأن  الــتــحــديــات،  تــلــك  مــواجــهــة 
طـــــرح الـــقـــضـــايـــا الــمــخــتــلــفــة بــشــكــل 
عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق 
والصحيح  الــواقــعــي  البناء  أجــل  مــن 
العربي،  والـــوجـــدان  الجمعي  للعقل 
من  الكلمة  أن  على  فخامته  مــشــدًدا 

اإلعـــام هــي أمــانــة ومــســؤولــيــة كبيرة 
أمام الشعوب.

الفكر  بمكافحة  يتعلق  وفــيــمــا 
ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ الــــمــــتــــطــــرف وخــــــطــــــاب الــ
ــرض لــه  ــعــ ــتــ والــــتــــحــــريــــض الـــــــــذي تــ
ــدد  ــعـــربـــيـــة شـ ــعــــوب الـ مـــخـــتـــلـــف الــــشــ

فــخــامــة الــرئــيــس عــلــى أن الـــهـــدم لم 
ولن يكون رسالة حضارية، وأن القيم 
الدينية ال تقام على أنقاض الخراب 
الــــديــــن هــي  ــيـــر، ألن رســــالــــة  ــتـــدمـ والـ
والتنمية،  والــســام  والتعمير  البناء 
ــذي لــــن يــتــحــقــق إال  ــ ــ ــر الـ ــ ــ وهـــــو األمـ

السياسي  واالســتــقــرار  األمــن  بتوفير 
مجال  إطــار  في  للشعوب،  والمعنوي 

حضاري آمن.
من جانبه نقل الدكتور رمزان بن 
اإلعام  وزير شؤون  النعيمي  عبداهلل 
إلى فخامة الرئيس المصري تحيات 

حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الملكي  الــســمــو  وصـــاحـــب  الــمــعــظــم، 
بــن حــمــد آل خليفة  األمــيــر ســلــمــان 
ــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء،  ولـ
مــتــمــنــًيــا لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
في  ــار  واالزدهــ التقدم  دوام  الشقيقة 
وأكــد  الحكيمة.  فخامته  قــيــادة  ظــل 
وزيـــر شـــؤون اإلعـــام أن لــقــاء فخامة 
صريًحا  لقاًء  كــان  المصري  الرئيس 
المتعلقة  القضايا  من  العديد  حول 
بــالــعــمــل اإلعــــامــــي، وعـــكـــس حــرص 
فــخــامــتــه عــلــى تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع 
ــعـــمـــل اإلعــــامــــي  الـــمـــهـــم وتـــعـــزيـــز الـ
قدمه  بما  مشيًدا  المشترك،  العربي 
نّيرة  وأطــروحــات  أفــكــار  مــن  فخامته 
الوطنية  الثقافة  ترسيخ  فــي  تسهم 
والهوية العربية الجامعة في مختلف 

المنصات اإلعامية.
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ــهـــدت مـــديـــنـــة ســمــرقــنــد  شـ
»لؤلؤة  بأنها  عالميا  المشهورة 
طــريــق الــحــريــر« ازدهــــار طريق 
وفي  وروعــتــه.  القديم  الحرير 
هــذا  مــن سبتمبر  الـــــ16  الــيــوم 
ــذه الــمــديــنــة  ــ ــهـــدت هـ ــام شـ ــعــ الــ
الــتــاريــخــيــة مـــرة أخـــرى لحظة 
ــة لــــلــــقــــارة  ــ ــيـ ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ مــــهــــمــــة نـ
تم عقد قمة  األوراســيــة، حيث 
ســمــرقــنــد لــمــنــظــمــة شــانــغــهــاي 
لــلــتــعــاون الــتــي شــهــدت حضور 
الـــقـــادة وتوقيع  أكــبــر عـــدد مــن 
أكـــثـــر الـــوثـــائـــق الــخــتــامــيــة في 
تــــــاريــــــخ مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي 

للتعاون.
حضر الرئيس الصيني شي 

جينبينغ القمة وألقى كلمة مهمة تحت عنوان: 
وتــعــزيــز التضامن  الــعــصــري  بــالــتــيــار  »الــتــمــســك 
لخص  حيث  جميل«،  مستقبل  وخلق  والتعاون 
بشكل جيد التجربة الناجحة لمنظمة شانغهاي 
بـ»روح شانغهاي« والتيار  للتعاون، وأكد التمسك 
والــتــعــاون  التضامن  تعزيز  ومــواصــلــة  الــعــصــري 
والدفع خلف مجتمع ذي مستقبل مشترك أوثق 

لمنظمة شانغهاي للتعاون.
الـــــ20 لتوقيع  ــذا الــعــام الـــذكـــرى  يــصــادف هـ
مــيــثــاق مــنــظــمــة شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون والـــذكـــرى 
والصداقة  الــجــوار  حسن  معاهدة  لتوقيع  الــــ15 
األعضاء  للدول  الطويل  المدى  على  والتعاون 
ــي هـــذه  ــ ــاون. فـ ــعــ ــتــ ــلــ ــي مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي لــ ــ فـ
تكريس  عــلــى  تعمل  المنظمة  ظــلــت  الــســنــوات، 
المتبادلة  الثقة  فــي  المتمثلة  شانغهاي«  »روح 
ــاور  ــشـ ــتـ والـــمـــنـــفـــعـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة والــــمــــســــاواة والـ
للتنمية  والسعي  المتنوعة  الحضارات  واحترام 
للتعاون  دور منظمة شانغهاي  ولعب  المشتركة، 
وتـــقـــديـــم مـــســـاهـــمـــات الــمــنــظــمــة فــــي الــــشــــؤون 
ــيـــة، حــتــى بـــلـــورة ســلــســلــة من  ــة والـــدولـ ــيــ األوراســ
هي  أال  والملهمة،  المهمة  الناجحة  الــخــبــرات 
التمسك بالثقة السياسية المتبادلة، والتمسك 
بالتعاون المتبادل المنفعة، والتمسك بالتعامل 
بـــالـــمـــســـاواة، والــتــمــســك بــاالنــفــتــاح والــتــســامــح، 

والتمسك باإلنصاف والعدالة.
من  للتعاون  شانغهاي  منظمة  تطورت  لقد 
ســت دول أعــضــاء فــي الــبــدايــة إلـــى ثــمــانــي دول 
والــعــديــد من  وأربــــع دول بصفة مــراقــب  أعــضــاء 
شــركــاء الــحــوار فــي الــوقــت الــحــالــي، األمــر الــذي 
ــوة الــتــمــاســك وجــاذبــيــة »روح  يــجــســد حــيــويــة وقــ
شــانــغــهــاي«. وقـــد قــامــت هـــذه الــقــمــة عــلــى قبول 
أعــضــاء جـــدد ومــنــحــت ثـــاث دول وضـــع شــركــاء 
اتــفــاق بشأن  إلــى  وتــوصــلــت  المنظمة  فــي  حـــوار 
قــبــول الــبــحــريــن الــصــديــقــة وغــيــرهــا مــن الـــدول 
كـــشـــركـــاء حـــــوار جـــــدد. وتـــعـــد منظمة  الــخــمــس 
ــثــــر مــنــظــمــة لــلــتــعــاون  ــاون أكــ ــعـ ــتـ ــلـ ــهـــاي لـ ــغـ ــانـ شـ
اإلقليمي سكانا وتضم أكبر مساحة لألراضي في 
25% من  حــوالــي  األعــضــاء  دولــهــا  وتمثل  العالم، 
يجاوز  بما  العالمي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
مرة   13 مــن  بأكثر  زادت  وقــد  دوالر،  تريليون   20
منذ تأسيسها، وقد أصبحت قوة بناءة مهمة في 

الــشــؤون األوراســـيـــة والــدولــيــة. 
ــارب عـــلـــى أن  ــجـ ــتـ ــــت الـ ــــد دلـ وقـ
»روح شانغهاي« ال تمثل مصدر 
الحيوية لتطور وتقدم منظمة 
بل  للتعاون فحسب،  شانغهاي 
التي  األساسية  المرجعية  هي 
المنظمة  بها  تلتزم  أن  يجب 

على المدى الطويل.
في الوقت الراهن، تتسارع 
وتيرة التغيرات الكبرى التي لم 
يشهدها العالم منذ مائة سنة، 
مرحلة جديدة  العالم  ويدخل 
مــن االضــطــراب والــتــحــول. في 
ظــل الــظــروف الــجــديــدة، على 
مــنــظــمــة شـــانـــغـــهـــاي لــلــتــعــاون 
تــقــلــبــات  بـــمـــواجـــهـــة  تــــقــــوم  أن 
بالتيار  والــتــمــســك  بــشــجــاعــة  الــدولــيــة  ــاع  ــ األوضـ
بما  والتعاون،  التضامن  وتعزيز  بثبات  العصري 
إقامة مجتمع ذي مستقبل مشترك  يدفع نحو 
أوثق لمنظمة شانغهاي للتعاون. وتحقيقا لهذه 
الــغــايــة، اقــتــرح الــرئــيــس شــي الــنــقــاط الخمس، 
مشددا على الحاجة إلى زيادة الدعم المتبادل، 
ــي، وتــعــمــيــق الــتــعــاون  ــنــ ــاون األمــ ــعـ ــتـ وتـــوســـيـــع الـ
والشعبية،  الثقافية  التبادالت  وتعزيز  العملي، 
مع  المقترحات  هذه  وتتماشى  التعددية.  ودعم 
التطلعات المشتركة لجميع الدول األعضاء في 
والتنمية،  واالستقرار  الــوحــدة  لتحقيق  السعي 
وتضع خارطة طريق لمنظمة شانغهاي للتعاون 

وآفاقا جديدة للتعاون.
يــتــشــرف الـــجـــانـــب الــصــيــنــي بــالــتــعــبــيــر عن 
الــتــرحــيــب والــتــهــنــئــة الـــحـــارة لــقــبــول الــبــحــريــن 
ــوار لــمــنــظــمــة شــانــغــهــاي  ــ الــصــديــقــة كــشــريــك حـ
مهم  بموقع جغرافي  البحرين  تتمتع  للتعاون. 
الــتــعــاون اإلقليمي  بــنــشــاط فــي  ــد وتـــشـــارك  ورائــ
والــــدولــــي وتــلــتــزم دائـــمـــا بــالــمــعــايــيــر األســاســيــة 
التدخل  عــدم  فــي  المتمثلة  الــدولــيــة  للعاقات 
في الشؤون الداخلية واالحترام المتبادل وحسن 
الـــجـــوار وتــســويــة الــنــزاعــات بــســام، وتــلــعــب دورا 
مهما سياسيا وأمنيا واقتصاديا على الصعيدين 
مزيد من  انضمام  بــأن  أثــق  والــدولــي.  اإلقليمي 
الدول بما فيها البحرين الصديقة إلى منظمة 
الطاقة  مــن  المزيد  سيضخ  للتعاون  شانغهاي 
اإليجابية والزخم الجديد في السام واالزدهار 
ــا وخـــارجـــهـــا، وســيــلــعــب دورا  ــيـ فـــي مــنــطــقــة أوراسـ
مثاليا في بناء نوع جديد من العاقات الدولية 

ومجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
ــي الـــمـــاضـــي نـــجـــاحـــات كــبــيــرة  قـــد حــقــقــنــا فـ
الــواقــع،  أرض  على  شانغهاي«  »روح  ترجمة  فــي 
متمسكين  المستقبل  في  األمــام  إلــى  وسنتقدم 
المستقبل،  إلــى  التوجه  عند  شانغهاي«.  بـــ»روح 
شانغهاي«  »روح  لتكريس  حثيثة  جــهــودا  لنبذل 
لمنظمة  والمستمر  المستقر  التطور  سبيل  في 
ديار  بناء  على  سويا  ونعمل  للتعاون،  شانغهاي 
الــســام واالســتــقــرار واالزدهــــار  يــســودهــا  جميلة 

والجمال!

سفير جمهورية الصني الشعبية لدى مملكة البحرين

ال��ت��م�����ش��ك ب���������»روح ���ش��ان��غ��ه��اي« 
جميلة دي���ار  ب��ن��اء  على  معا  وال��ع��م��ل 

 بقلم: 
أنور حبيب اهلل

للذكاء  ال��دول��ي  ال��م���ؤت��م��ر 
اال�شطناعي يحتفي بالداعمين

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  االول 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
 THE WORLD( الدولي  المؤتمر  الخميس  اليوم  ينطلق 
المجموعة  مــن  بتنظيم  وذلـــك   .)  SUMMIT  200  CIO
العالمية للذكاء االصطناعي وجي اي سي ميديا اإلماراتية 

في فندق ومنتجع أرت.
الرؤساء  من  بمجموعة  لاحتفاء  المؤتمر  هــذا  ويأتي 
التنفيذيين الداعمين لابتكار التكنولوجي ومجموعة من 

المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات.
كــمــا ســيــتــم تــكــريــم أكـــثـــر مـــن 17 رئــيــســًا تــنــفــيــذيــًا من 
من  مجموعة  يعدون  والذين  والعامة،  الخاصة  المؤسسات 
التقنيات  مجال  في  واالبتكار  الدعم  قدموا  الذين  النخبة 
الحديثة والذكاء االصطناعي، كما اشتمل المؤتمر مجموعة 
مـــن الــجــلــســات الـــحـــواريـــة فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
في  متخصصين  لمتحدثين  فقرات  مع  الرقمي  والتحول 
مــجــال تــكــنــولــوجــيــا وتــقــنــيــات الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي 
واألمن السيبراني وعلوم المستقبل. ويعد هذا المؤتمر أكبر 
بفاعلية  انخرطوا  تنفيذيين  رؤســاء  لتكريم  عالمي  حــدث 
التقنيات  بتوظيف  للعمل  استراتيجيتهم  لتطوير  واتقان 

والذكاء االصطناعي.
ومن جانبه، عبر الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة 
المنظمة  اللجنة  ورئــيــس  االصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء  الــعــالــمــيــة 
حمد  بــن  خالد  الشيخ  لسمو  وتقديره  شكره  عــن  للمؤتمر 
المتواصل  ودعــمــه  للمؤتمر  الــكــريــمــة  لــرعــايــتــه  خليفة  آل 
سموه  يعتبر  حيث  االصطناعي،  الذكاء  وتوظيف  لابتكار 
إنشاء مبادرات في  بــادروا في  الذين  الشخصيات  أوائــل  من 
كان  والــذي  العربي،  الخليج  في  الذكاء االصطناعي  مجال 
واإلبــداع  لإلبتكار  والشباب  للطلبة  انطاقة  نقطة  بمثابة 

في علوم المستقبل.

الــركــن الشيخ  الــمــشــيــر  قـــام 
ــد آل خــلــيــفــة  بــــن أحـــمـ خــلــيــفــة 
ـــوة دفـــــــاع  ــ ــقـ ــ الـــــقـــــائـــــد الـــــــعـــــــام لــ
الذي  الحفل  بحضور  البحرين 
العربية  المملكة  سفارة  أقامته 
السعودية الشقيقة لدى مملكة 
باحتفاالتها  احــتــفــاًء  البحرين 
باليوم الوطني الثاني والتسعين، 
استقباله صاحب  كان في  حيث 
سلطان  األمــيــر  الملكي  السمو 
ــد بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل  ــمـ بــــن أحـ
العربية  المملكة  سفير  ســعــود 
السعودية الشقيقة لدى مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، وذلـــــك مـــســـاء أمــس 

بفندق الدبلومات.
وبهذه المناسبة قدم القائد 
الـــــعـــــام لــــقــــوة دفــــــــاع الـــبـــحـــريـــن 
خـــالـــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
الشريفين  الحرمين  خــادم  إلــى 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

العربية  المملكة  عــاهــل  ســعــود 
السعودية الشقيقة وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن 
الــعــهــد  ــــي  ــعـــود ولـ ســـلـــمـــان آل سـ
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
السعودي  الشعب  وإلـــى  الــدفــاع 
الوطني  الــيــوم  بــذكــرى  الشقيق 
الـــســـعـــودي الــثــانــي والــتــســعــيــن. 
وأكــــد الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة دفـــاع 
الــوطــنــي  الـــعـــيـــد  أن  الـــبـــحـــريـــن 
ــًا وطــنــيــًا  الـــســـعـــودي لـــيـــس يــــومــ
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
في  لنا  وطنيًا  يومًا  بل  فحسب 
الــروابــط  وأن  البحرين،  مملكة 
التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية هي 
تشهد  تاريخية  وعاقات  روابــط 
تطورًا مستمرًا في كل األصعدة 
والــــمــــســــتــــويــــات انـــــطـــــاقـــــًا مــن 
التي  المشتركة  والرؤى  الثوابت 

الــرعــايــة  بفضل  بينهما  تجمع 
الكريمة من لدن حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 

المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل 
ــادم  ــه خــ ــيــ ــى وأخــ ــلــ ــد األعــ ــائـ ــقـ الـ
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 

سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ملك المملكة العربية السعودية 
متأصلة  عاقات  وهي  الشقيقة 

ومــمــتــدة جـــذورهـــا وضـــاربـــة في 
ــاق الـــتـــاريـــخ بــيــن الــبــلــديــن  ــمـ أعـ

الشقيقين.

القائد العام يح�سر احتفال الي�م ال�طني ال�سع�دي وي�ؤكد:

التاريخ اأعماق  في  و�شاربة  متاأ�شلة  وال�شع�دية  البحرين  بين  الروابط 

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  عــن  نيابة 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حضر الشيخ خالد 
البنية  وزيــر  الـــوزراء  رئيس مجلس  نائب  آل خليفة  عبداهلل  بن 
التحتية حفل االستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية 
بمناسبة  وذلـــك  أمـــس،  مــســاء  البحرين  مملكة  لــدى  السعودية 

اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.
الوزراء  إلى موقع االحتفال يرافقه عدد من  ولدى وصوله 
كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي األمير سلطان 
بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى مملكة البحرين، حيث نقل تهاني وتبريكات صاحب السمو 
الحرمين  خــادم  إلــى  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة 
محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلــى  السعودية،  العربية 
بــن ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه 
المناسبة الوطنية العزيزة، وأمنيات سموه أن يعيد المولى العلي 
القدير هذه المناسبة وأمثالها على المملكة العربية السعودية 

وهي تنعم بمزيد من التقدم والمنعة واالستقرار.
خليفة:  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  قال  المناسبة،  وبهذه 
الملك  الــجــالــة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب  الــبــحــريــن  »إن مملكة 
اهلل  حفظه  المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، لتولي اهتمامًا خاصًا لعاقاتها مع المملكة 
الشريفين،  الحرمين  خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية  العربية 
ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، وتتطلع على الدوام إلى ما يضفي على تلك 
بما  والمتانة  الرسوخ  من  مزيدًا  والتاريخية  األخوية  العاقات 
في  الشقيقين  وشعبيهما  البلدين  على  والنماء  بالخير  يعود 

كافة المجاالت«.
القواسم  بها  تتصف  التي  الفريدة  الخصوصية  أن  وأوضح 
السعودية  العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  المشتركة 
مسؤولية،  بكل  المتعاقبة  األجيال  تتناقلها  أمانة  منها  جعلت 
ما أفرز عاقات نوعية راسخة ومتميزة بين البلدين، وأصبحت 
واالحترام  األخــوة  عرى  عليه  تكون  أن  يجب  لما  ُيحتذى  مثااًل 

والتكامل بين الدول الشقيقة.
فخر  –بكل  لتشاطر  البحرين  مملكة  »إن  قــائــًا:  ــاف  وأضـ
والبهجة  الفرحة  مشاعر  السعودية  العربية  المملكة  واعتزاز– 

بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي ُيحتفى بها اليوم لنستذكر 
المؤسس  وشجاعة  بسالة  بكل  قادها  التي  البطولية  الملحمة 
آل سعود  عــبــدالــرحــمــن  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــمــلــك  الكبير  الــراحــل 
المجد  رايـــة  تحت  الحرمين  بــاد  أرض  لتوحيد  اهلل-  -رحــمــه 

والعلياء«.
ــدد عــلــى أنــهــا مناسبة تــدعــونــا كــذلــك إلـــى اســتــذكــار ما  وشـ
أوصانا واستوصانا به األوائــل من اآلبــاء واألجــداد الذين نقلوا 
إلينا إرثًا لن نفرط فيه قائمًا على المودة والمحبة واالحترام، 
ــــد ال يــفــتــرقــان،  فــالــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة قــلــبــان فـــي جــســد واحـ
مجتمعون  وأهلهما  بحريني،  والــســعــودي  ســعــودي  والبحريني 

دائمًا على الحق والخير بإذن اهلل.
هي  التي  ومسراتهم  أفراحهم  األشــقــاء  مشاركة  »إن  وقــال: 
البحرين  مملكة  تكنه  ا  عمَّ تعبير  إال  هي  ما  ومسراتنا  أفراحنا 
تقدير  من  واألبيض،  باألخضر  ومبانيها  شوارعها  ازدانــت  التي 
بالغ ورفيع للدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة 
واإلعــاء من شأنها،  األمــة،  توحيد صف  السعودية في  العربية 
ونصرة قضاياها، وذلك انطاقًا من عمقها العربي واإلسامي، 
وثقلها ومكانتها على الخارطة الدولية، باعتبارها السد المنيع 
مواجهة  في  أزرهــا  به  المنطقة  تشد  الــذي  الحصين  والحصن 

كافة المخاطر التي تجابهها«.
وأثـــنـــى عــلــى مـــا تــشــهــده الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
مظاهر النهضة والعمران على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية 
من  االســتــفــادة  تعظيم  تستهدف  التي  الكبرى  واالستراتيجية 
ُيــنــظــر إلــيــهــا كـــواحـــدة من  الــمــقــومــات الــتــي تتمتع بــهــا، والــتــي 
ترنو  التي  السعودية  والهمة  اإلرادة  التي تسطر  النجاح  قصص 
إلى عام 2030 -عام الرؤية السعودية- بعين متفائلة نحو مزيد 
الرقي  من  مزيدًا  والمواطنين  للوطن  تحقق  التي  الفرص  من 

واالزدهار.
العربية  للمملكة  الــمــشــرفــة  األخـــويـــة  الــوقــفــات  ــن  ثــمَّ كــمــا 
السعودية تجاه مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن 
أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين 
الــشــكــر واالمــتــنــان لصاحب  الــبــحــريــن، عــن جــزيــل  لـــدى مملكة 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، على ما يوليه 
والمتينة  الراسخة  بالعاقات  قدمًا  للدفع  واهتمام  حرص  من 
بين البلدين الشقيقين في مختلف المجاالت، معربًا في الوقت 
البنية  وزيـــر  الـــــوزراء  رئــيــس مجلس  لــنــائــب  تــقــديــره  عــن  نفسه 

التحتية لتشريفه الحفل.

نيابة عن ولي العهد رئي�س ال�زراء..  خالد بن عبداهلل يح�سر احتفال الي�م ال�طني ال�سع�دي.. وي�ؤكد:

ال��خ�����ش������ش��ي��ة ال��ف��ري��دة ل��ل��ق���ا���ش��م ال��م�����ش��ت��رك��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن 
ال�شقيقين ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  را���ش��خ��ة  ع��اق��ات  اأف����رزت  وال�����ش��ع���دي��ة 

وزير �ش�ؤون االإعام ينقل تحيات الملك وولي العهد رئي�س ال�زراء اإلى الرئي�س الم�شري
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نــظــمــت جــمــعــيــة الـــهـــال األحـــمـــر الــبــحــريــنــي 
المستجدين  أعضائها  تعريف  خاله  جــرى  لقاء 
بــنــشــأة وتــخــصــصــات وأهـــــداف الــجــمــعــيــة ولــجــانــهــا 
وآلية عملها إضافة إلى تقديم شرح حول الحركة 
ومبادئ  األحمر  والهال  األحمر  للصليب  الدولية 
تكريس  في  المتطوعين  وجهود  اإلنساني،  العمل 
مــمــارســة هـــذا الــعــمــل فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وفــقــا 

ألفضل المعايير العالمية.
والناشئة  الشباب  لجنة  بتنظيم  اللقاء  وعقد 
العامة  الــعــاقــات  لجنة  مــع  والــتــنــســيــق  بــالــتــعــاون 
الــهــال األحمر  وشـــؤون األعــضــاء فــي مقر جمعية 
من  عــدد  أيــضــا  وحــضــره  الدبلوماسية،  بالمنطقة 
األعضاء القدامى في الجمعية، وجرى استعراض 

أعمال الجمعية ولجانها خال الفترة القادمة.
ــرى تــعــريــف األعـــضـــاء الـــجـــدد بــالــمــشــاريــع  وجــ
والـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات االنــســانــيــة غــيــر الــربــحــيــة 
البحريني كجزء من  األحمر  الهال  يقدمها  التي 

يتسنى  كــي  المتنوعة،  اإلنــســانــي  العمل  منظومة 
لكل عضو اختيار مجال العمل المناسب بما يحقق 
له االهــداف التي يسعى إلى تحقيقها خال فترة 

عطائه في مجال العمل التطوعي.
لجنة  رئيسة  جهرمي  نيلوفر  الدكتورة  وقالت 
الــشــبــاب والــنــاشــئــة إن هـــذا الــلــقــاء يــأتــي فــي إطــار 
حرص جمعية الهال األحمر البحريني على تعزيز 
وتبادل  والجدد،  القدامى  أعضائها  بين  التشبيك 
التجارب والخبرات فيما بينهم، وتهيئتهم ليكونوا 
بمشاريع  وتعريفهم  مستقبا،  قيادية  مناصب  في 
كجزء  البحريني،  االحمر  الهال  وأهــداف  وبرامج 
الصليب  لجمعيات  الــدولــي  االتــحــاد  من  يتجزأ  ال 

األحمر والهال األحمر.
يقدم  البحريني  األحمر  الهال  أن  وأوضحت 
ألعـــضـــائـــه الــمــتــطــوعــيــن الـــعـــديـــد مـــن الــمــجــاالت 
الــجــديــدة وفــــرص الــتــطــور والــتــحــســن فـــي العمل 
مع  مباشر  بشكل  للعمل  يؤهلهم  مما  اإلنــســانــي، 

على  عــضــو  كــل  يحصل  حــيــث  المختصة،  الــلــجــان 
مدربين  قبل  من  والتأهيل  التدريب  من  كــاف  قــدر 
والممارسة  الطويلة  الــخــبــرة  ذوي  مــن  معتمدين 
ــك وفـــق الــقــواعــد  الــفــعــلــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال، وذلــ
والــمــبــادئ األســاســيــة للعمل اإلنــســانــي فــي جمعية 
الــهــال األحــمــر الــبــحــريــنــي تــمــاشــيــا مــع الــقــواعــد 

العامة المعتمدة دوليا.
البحريني  األحــمــر  الــهــال  جمعية  وتــحــرص 
على توفير جميع اإلمكانيات التي تخدم المتطوع 
لــيــصــبــح جـــــزءا مـــن مــنــظــومــة الـــعـــطـــاء، حــيــث إن 
الشراكة  روح  مــن  تــأتــي  باالنضمام  األعــضــاء  رغــبــة 
المجتمع  إطــار  داخــل  والمساندة  المساعدة  وحب 
والتي  وغــيــرهــم،  واألقـــربـــاء  الــجــيــران  مــن  المحلي 
تسهم بدورها في تحقيق العديد من المكاسب على 
للهال  الــعــام  الصعيد  وعــلــى  الشخصي  الصعيد 

األحمر البحريني.

الهالل الأحمر: دمج المنت�سبين الجدد في منظومة العمل الإغاثي

} رئي�شة مجل�س النواب خالل م�شاركتها في االجتماع.

أكــــدت فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهلل زيــنــل رئــيــســة 
الموحد  الخليجي  التعاون  أن  النواب  مجلس 
البحرين  لمملكة  اســتــراتــيــجــيــا  خــيــارا  يمثل 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، وعقيدة 
راسخة تتصل على نحو وثيق بالهوية الوطنية 
الخليجيين،  بــاألشــقــاء  وشائجها  تمتد  الــتــي 
تتأكد  أخــوي  بكيان  وانتماء  التحامًا  وتتعمُق 
ضـــرورتـــُه الــيــوم أكــثــر مــن أي وقـــٍت مــضــى، في 
ظل تحديات تمّر بها المنطقة والعالم، وتزداد 
تعقيداتها بعد جائحة كورونا، وبروز النزاعات، 
مشددة  المخاطر،  من  جديدة  أشكال  وظهور 
عــلــى ضـــــرورة إحـــــداث مـــقـــاربـــٍة لــهــا عــلــى نحو 
الشعبة  وفــد  ذلــك خــال مشاركة  عملٍي. جــاء 
في  النواب  مجلس  رئيسة  برئاسة  البرلمانية 
أعمال االجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء 
ــة  ــواب والــوطــنــي واألمـ ــنـ مــجــالــس الـــشـــورى والـ
ــي عــاصــمــة ســلــطــنــة عــمــان  ــاء، فـ ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ

الشقيقة »مسقط«.
وأكدت -خال الورقة التي قدمتها أن لقاء 
واضحة،  داللــة  يحمُل  الخليجية  البرلمانات 
العمل  مواصلة  في  الصادقة  اإلرادة  عن  وينّم 
واالنفتاح على خطى  المشترك،  العزم  إلنفاذ 
ــن، لـــدعـــم الــمــشــاريــع  ــراهــ يــفــرضــهــا الـــواقـــع الــ
الــوصــول  ــن  تــؤمِّ والــتــي  الــمــوحــدة،  الخليجية 
إلـــــى تــــقــــدم خــلــيــجــي مــــطــــرد فــــي الـــمـــجـــاالت 
السياسية واالقتصادية، ورفع مستوى الشراكة 
بــاألمــن  المتصلة  الــرئــيــســيــة،  الــقــضــايــا  تــجــاه 
ومناهضة  المستدامة،  والتنمية  واالســتــقــرار، 

اإلرهاب والتطرف والتعصب، وإشاعة التسامح 
واإلمــكــانــيــات من  الــجــهــود  وتسخير  والـــســـام، 
ــــل تــلــبــيــة تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب الــخــلــيــجــيــة،  أجـ

وصناعة مستقبل أفضل لها.
وقــدمــت عــددا مــن الــمــبــادرات والــتــصــورات 
ــتـــشـــاور بــيــن رؤســــــاء الــبــرلــمــانــات  فـــي إطـــــار الـ
الــخــلــيــجــيــة، داعـــيـــة إلـــى وضــعــهــا عــلــى طــاولــة 
تخدم  تكاملية  بــرؤيــة  للخروج  البناء  الــحــوار 

العمل المشترك.
قدمتها-  التي  التصورات  -ضمن  ونوهت 
ــات الــمــعــمــول بــهــا،  ــيـ ــة اآللـ ــواءمـ إلــــى أهــمــيــة مـ
ــات  ــديـ ــحـ ــتـ ــالـــمـــســـتـــجـــدات والـــمـــتـــغـــيـــرات والـ بـ
المتصلة بكل مرحلة زمنية وظروفها، مشيرة 
إيجاد  فــي  التفكير  معه  يتطلب  ذلــك  أن  إلــى 
صــيــغــِة عــمــٍل أكــثــر فــاعــلــيــة لـــلـــدور الــبــرلــمــانــي 
ســواء  وعــمــًا،  تنظيما  الــمــشــتــرك،  الخليجي 
عــلــى مــســتــوى مــنــظــومــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون، أو 
بناء عاقات  في  الــواحــد  الفريق  بــروح  العمل 
قـــويـــة ومــــؤثــــرة مـــع الــبــرلــمــانــات واالتــــحــــادات 
البالغ  األثــر  مع  وخاصة  الدولية،  البرلمانية 
ــدور الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة فـــي الــوقــت  ــ لـ
أنفسنا  »أرى ضــرورة وضــع  وأضــافــت:  الحالي. 
في إطار السعي لتحقيق التكامل في التطبيق 
من  المنبثقة  والتوصيات  للمخرجات  الفّعال 
والسمو  الجالة  ألصحاب  الخليجية  القمم 
الـــتـــعـــاون، واالســـتـــفـــادة من  ــادة دول مــجــلــس  قــ
وبالتعاون  والدبلوماسية،  الدستورية  أدواتــنــا 
مع األمانة العامة لمجلس التعاون في إيجاد 
تقع  التي  الموضوعات  حول  استرشادية  رؤيــة 

في دائرة العمل والتأثير البرلماني«.
ودعـــت إلـــى وجـــوب الــعــمــل مــعــًا لمواجهة 
ومعالجة التحديات واألزمات التي تطفو على 
وتلقي  سريعًا،  تفاقمًا  وتشهد  الــيــوم،  السطح 
بظالها على االستقرار الشامل على المديين 
القريب والبعيد، كأزمة التغير المناخي، وملف 
األمن الغذائي والمائي، والمهددات المحيطة 
االقــتــصــاديــة  والــضــغــوط  الطبيعية،  بــالــمــوارد 
تبادل  عبر  األمنية،  والتحديات  واالجتماعية، 
ــارك الـــــرؤى والــتــوجــهــات إزاء  ــشـ الـــخـــبـــرات، وتـ
التنفيذ  باتجاه  والــدفــع  التنموية،  التطلعات 
في  المشتركة  الخليجية  للمشاريع  الــفــّعــال 
هذا اإلطار. وأكدت ضرورة الحرص على إبراز 
المشترك،  الخليجي  البرلماني  العمل  روح 
وتــوحــيــد الـــمـــواقـــف، حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
إلى  مشيرة  الــواحــد،  االهتمام  ذات  والملفات 
أن لــغــَة الــعــمــل الــجــامــعــة يــكــون صــوتــهــا أرفـــع، 
يكون  وبذلك  أعمق،  وتأثيرها  أوســع،  وصداها 
الدور البرلماني الخليجي المشترك في حدود 
التعاون الدولي متعدد األطراف مع المنظمات 
واالتحادات البرلمانية، أكثر وقعًا في الحضور 
والــتــأثــيــر. وأوضـــحـــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
تجمعنا  الــتــي  الــمــشــتــركــات  أن  كلمتها  خـــال 
تــمــثــُل الــشــاهــد األوضـــــح لــمــنــظــومــة الــتــعــاون 
لمملكة  تشريعية  كسلطة  ونــحــن  الخليجي، 
البحرين نستنيُر برؤى جالة الملك المعظم 
القائمة  الخليجية  للتوافقات  االنــحــيــاز  فــي 
االقتصادية،  الــوحــدة  بمقومات  االرتــقــاء  على 
والجهود  المشتركة،  التنموية  البرامج  وتعزيز 

ــدة، وتــنــســيــق  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ ــيــــة واألمــــنــــيــــة الـ ــاعــ الــــدفــ
دول  واستقرار  وأمــن  تضامن  لتعزيز  المواقف 
أشكال  كافة  ورفــض  صفها،  ووحـــدة  المجلس 
دورها  وترسيخ  الداخلية،  التدخل في شؤونها 
الــدولــي،  المجتمع  مــع  التعاون  فــي  اإلقليمي 
لمعالجة مختلف القضايا، وال سيما القضية 
بتسوية  معالجتها  تشكل  التي  الفلسطينية، 
عـــادلـــة ودائـــمـــة الــنــقــطــة الــفــارقــة فـــي تحقيق 

األمن واالستقرار للمنطقة.
وعبرت عن بالغ شكرها وتقديرها وعرفانها 
كانت  طالما  الــتــي  الشقيقة،  عــمــان  لسلطنة 
غمرت  والــتــي  والخير،  للمحبِة  اجتماٍع  وطــن 
الجميع بحفاوتها وكرمها البالغ، متمنية لها 
ولشعبها الشقيق مزيدا من التنمية واالزدهار 
ــارق  ــن طــ ــادة جـــالـــة الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــ ــيـ ــقـ بـ
االجتماع  بــأن  التامة  الثقة  مــؤكــدة  المعظم، 
السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب 
والوطني واألمة لهو فرصة معززة لنجاح وتقدم 
وتطوير  الخليجي  البرلماني  العمل  مسيرة 
الخليجية.  البرلمانية  الدبلوماسية  منهجية 
البرلمانات  لرؤساء  الدوري  االجتماع  وتضمن 
ــرارات الــــصــــادرة عن  ــ ــقـ ــ الــخــلــيــجــيــة اعـــتـــمـــاد الـ
والعاقات  البرلماني  التنسيق  لجنة  اجتماع 
تنفيذا  يأتي  الخامس عشر، والذي  الخارجية 
لــتــوصــيــات الــبــيــان الــخــتــامــي ونــتــائــج أعــمــال 
االجـــتـــمـــاع الـــــــدوري الـــخـــامـــس عــشــر لـــرؤســـاء 
ــة  ــواب والــوطــنــي واألمـ ــنـ مــجــالــس الـــشـــورى والـ

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خالل م�ساركتها في االجتماع الـ16 لر�ؤ�ساء البرلمانات الخليجية بم�سقط..

رئي�سة مجل�س النواب تقدم مبادرات لتطوير العمل البرلماني الخليجي الم�سترك 

مجتمعية..  م�سوؤولية  الت�سول  مكافحة  دينه:  بن  العميد 
ال�سلوكيات هذه  لمواجهة  مدرو�سة  توعوية  برامج  واإطالق 

ــد الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد بــن  ــ أكــ
العامة  اإلدارة  عــام  مدير  دينه 
لــإعــام والــثــقــافــة األمــنــيــة أن 
مركز اإلعام األمني، في إطار 
المجتمعي  لــاهــتــمــام  رصــــده 
بــــزيــــادة مــلــحــوظــة فــــي مــعــدل 
ــاالت الــتــســول فـــي عــــدد من  ــ حـ
مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، يــعــمــل على 
مدروسة  توعوية  بــرامــج  إعـــداد 
ــع نبض  ــي إطـــــار الــتــفــاعــل مـ فـ
المجتمعي  والــتــعــامــل  الــشــارع 
الـــفـــاعـــل مــــع حــــــاالت الــتــســول 
المجتمع  أفــراد  كل  ومسؤولية 
في التصدي لهذه األمور، التي 
مـــحـــددة، يمكن  ــاالت  ــ تــمــثــل حـ
الــحــد مــنــهــا مـــن خــــال تــعــاون 

الجميع.
اإلدارة  عــــام  مـــديـــر  وأشــــــار 
الــــعــــامــــة لـــــإعـــــام والـــثـــقـــافـــة 
مـــكـــافـــحـــة  أن  إلــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
مجتمعية،  مسؤولية  الــتــســول 
النهوض  الجميع  مــن  تتطلب 
ــي الــمــقــدمــة  بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه، فــ
الـــــمـــــواطـــــن، الـــــــــذي يــــجــــب أن 

الحاالت  يكون تعامله مع هذه 
الجهات  إلى  للتوجه  بإرشادها 
عــنــهــا  اإلبــــــــاغ  أو  الــمــخــتــصــة 
القانونية  اإلجــــــراءات  التــخــاذ 
المقررة، الفتا إلى أن التعاطي 
مـــع حـــــاالت الـــتـــســـول وتــقــديــم 
ــم يـــســـهـــم فــــي نــشــر  ــهـ الــــمــــال لـ
هــــذه الــســلــوكــيــات الــتــي تــخــرج 
المجتمع  وتقاليد  عـــادات  عــن 
ــي، الـــــــــــذي يـــتـــســـم  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

بـــالـــتـــكـــافـــل االجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 
وذات  ومرخصة  معروفة  قنوات 

أهداف مجتمعية نبيلة.
وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
ــه أنـــــــه انــــطــــاقــــا مــن  ــ ــنـ ــ بـــــن ديـ
الثقافة  إلدارة  التوعوي  الــدور 
األمنية فإن الجوانب القانونية 
المتبعة في مثل هذه الحاالت 
تــأتــي وفـــق مــــواد الــقــانــون رقــم 
مكافحة  بــشــأن   2007 لــســنــة   5
التسول، منوها إلى أن القانون 
يتضمن معاقبة المتسول، بعد 
االجتماعية،  بالرعاية  شموله 
تـــجـــاوز سنة  بــالــحــبــس مــــدة ال 
عـــن خمسين  تــقــل  ال  وغـــرامـــة 
أو  ــائـــة  الـــمـ ــاوز  تــــجــ وال  ديــــنــــارا 
أما  العقوبتين،  هاتين  إحـــدى 
فيتم  أجنبيا  المتسول  كان  اذا 
إبـــعـــاده عــن الــبــاد بــعــد تنفيذ 
أنه  القانون  بين  كما  العقوبة، 
فــي حــالــة الــعــودة إلـــى التسول 
ال  مــدة  الحبس  العقوبة  تكون 
تجاوز  وال  أشهر  ستة  عــن  تقل 

سنة. 

} العميد محمد بن دينه.

ــال  ــ ــغــ ــ األشــ وزارة  ــل  ــ ــيــ ــ وكــ أكـــــــــد 
محمد  بــن  مشعل  الشيخ  المهندس 
 13 ــيــــة  تــــرســ تــــمــــت  أنـــــــه  خـــلـــيـــفـــة  آل 
بقيمة  الــــــــوزارة  لــمــشــاريــع  مــنــاقــصــة 
)ثمانية  بحريني  ديــنــار   8,192,530
ألفًا  وتسعون  واثــنــان  ومــائــة  مايين 
قبل  دينارا( من  وثاثون  وخمسمائة 
مــجــلــس الـــمـــنـــاقـــصـــات والــــمــــزايــــدات 

خال شهر أغسطس الماضي.
الــتــي تمت  الــمــشــاريــع  إن  وقــــال 
عمل  خــطــة  لتنفيذ  تــأتــي  تــرســيــتــهــا 
الوزارة لتطوير البنية التحتية ضمن 
بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة بــمــا يلبي 
عجلة  ويــدعــم  الــمــواطــنــيــن  تطلعات 
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، حـــيـــث شــمــلــت 
ــوزارة )الــصــرف الصحي،  الــ قــطــاعــات 

الطرق، والمباني(.
إلى  وزارة األشــغــال  وكــيــل  وأشـــار 
لقطاع  مناقصات   3 ترسية  تمت  أنــه 
الطرق بتكلفة بلغت 2,167,623 دينار 
ألفًا  وستين  وسبعة  ومائة  )مليونين 
وســتــمــائــة وثــاثــة وعــشــريــن ديـــنـــارا(، 
والتي شملت مشروع تطوير طريقي 
2161 و2103 – مجمع 321 بمحافظة 
 575 مجمع  طــرق  تطوير  العاصمة، 
– بمنطقة الجنبية  الجزء الجنوبي 
وتـــشـــمـــل أعــــمــــال الــــطــــرق والــــصــــرف 
الحلول  أعمال  إلــى  إضافة  الصحي، 
في  الــمــيــاه  تجمع  لمشكلة  الــفــوريــة 

منطقة اللوزي السكنية.
الصرف  بمشاريع  يتعلق  وفيما 
األشغال  وزارة  وكيل  أوضــح  الصحي، 
تــرســيــة 4 مــشــاريــع بتكلفة  تــمــت  أنـــه 
ديـــنـــارا   4,374,963 بــلــغــت  إجــمــالــيــة 

وثاثمائة  مايين  )أربــعــة  بحرينيا، 
ــًا، وتــســعــمــائــة  ــفــ ــة وســبــعــيــن ألــ ــعــ وأربــ
ــنـــارا(، كـــان أبــرزهــا  وثــاثــة وســتــيــن ديـ
مشروع بناء محطة المعالجة األولية 
إضافة  الصناعية،  الحد  منطقة  في 
ــادة تــشــغــيــل محطة  ــ ــى مـــشـــروع إعــ إلــ
الصحي  الـــصـــرف  وخـــط   B1 الــضــخ 
الــنــاقــل لــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي من 
عدة  وتصميم  المنامة  إلــى  المحرق 
مــشــاريــع بــهــدف االســتــفــادة القصوى 
مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة 
المعالجة،  لمحطات  والمستقبلية 
الصرف  مياه  شبكة  صيانة  ومــشــروع 
– مــجــمــع 1038  الــصــحــي فـــي صـــدد 
مشروع  وكــذلــك  الثانية،  المرحلة   -
في  المعالجة  الــصــرف  مياه  توصيل 
في   733 مــجــمــع  الــنــاصــفــة  مــنــطــقــة 

محافظة العاصمة.
ــاف أنــه  ــ وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أضـ
لمشاريع  مناقصات   )6( ترسية  تمت 

ــنــــاء والـــصـــيـــانـــة وبــكــلــفــة  ــبــ ــاع الــ قــــطــ
دينار   1,649,944 إلــى  تصل  إجمالية 
)مليونا وستمائة وتسعة وأربعين ألفًا 
ديــنــارا(،  وأربــعــيــن  وأربــعــة  وتسعمائة 
من أبرزها: أعمال إنشاء مبنى بوابة 
المجلس  لمشروع  الشخصيات  كبار 
الشاملة  الصيانة  وأعــمــال  الــوطــنــي، 
وهي:  الحكومية  المدارس  من  لعدد 
للبنات  االبــتــدائــيــة  الــقــدس  مــدرســة 
ومـــدرســـة الــبــاد الــقــديــم االبــتــدائــيــة 
كعب  بــنــت  نسيبة  ومـــدرســـة  لــلــبــنــات، 
االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، بــاإلضــافــة إلــى 
لوحات الجسور العامة لتقاطع سترة 

/ أم الحصم، وتقاطع الفاروق.
وعـــن الــمــشــاريــع الــتــي تـــم طــرح 
مــنــاقــصــاتــهــا خــــال شــهــر أغــســطــس 
األشــغــال  وزارة  وكــيــل  ــد  أكـ الــمــاضــي، 
ــم طـــــرح 8 مـــنـــاقـــصـــات بــكــلــفــة  أنـــــه تــ
ديـــنـــارا   4,805,361 بــلــغــت  تــقــديــريــة 
وثمانمائة  مايين  )أربــعــة  بحرينيا 
وواحـــــد  ــة  ــائـ ــمـ وثـــاثـ آالف  وخـــمـــســـة 
وستين دينارا( والتي شملت مختلف 

قطاعات الوزارة.
وقــد أوضــح أنــه تم طــرح مشروع 
الخدمات االستشارية لبرنامج تقييم 
بمملكة  الطرق  شبكة  على  السامة 
ــــى 3 مــشــاريــع  الـــبـــحـــريـــن، إضــــافــــة إلـ
أخرى لقطاع الصرف الصحي، وهي 
ومصارف  الــمــجــاري  شبكات  تنظيف 
المياه، إنشاء شبكة الصرف الصحي 
 1038 مـــجـــمـــع  ــدد  ــ ــ مـــنـــطـــقـــة صـ فـــــي 
زمنية  مناقصة  الثالثة(،  )المرحلة 
ــلــــف واإلصــــــــــاح الـــشـــامـــل  إلعــــــــادة الــ
لــمــضــخــات مــحــطــات شــبــكــة الــصــرف 

الصحي.
األشــغــال  وزارة  وكــيــل  ــار  أشــ كــمــا 
تم طرح 4 مناقصات لقطاع  أنه  إلى 
الــمــبــانــي والـــصـــيـــانـــة شــمــلــت أعــمــال 
الجابرية  لمدرسة  الشاملة  الصيانة 
مدرسة  للبنين،  الثانوية  الصناعية 
يثرب اإلعدادية للبنات ومدرسة سعد 
للبنين،  االبــتــدائــيــة  وقــــاص  أبـــي  بــن 
ــاريــــة  ــتــــشــ ــات االســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وكـــــذلـــــك الـ
مدرسة  إلنشاء  واإلشـــراف  للتصميم 
مدينة  في  للبنين  إعــداديــة  ابتدائية 

سلمان.
أن  ــال  ــغــ األشــ وزارة  وكـــيـــل  وأكـــــد 
للعمل  الجهود  تبذل قصارى  الــوزارة 
على تنفيذ المشاريع التي تسهم في 
تطوير البنية التحتية التي وضعتها 
الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا، بــمــا 
الخدمات  بجودة  االرتقاء  في  يسهم 
والمقيمين،  للمواطنين  الــمــقــدمــة 
ــي، ويــلــبــي  ــنـ ــوطـ ــاد الـ ــتـــصـ ويــــعــــزز االقـ
الــتــطــلــعــات ويــحــقــق رؤيــــة الــحــكــومــة 
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} الشيخ مشعل بن محمد.

ــم الــــتــــربــــيــــة  ــ ــســ ــ أطـــــــلـــــــق قــ
الــتــربــيــة  وزارة  فـــي  الـــريـــاضـــيـــة 
للعبة  تــدريــب  مــراكــز  والتعليم 
الشطرنج في عدد من المدارس 
النجاح  بعد  وذلـــك  الحكومية 
النسخة  شــهــدتــه  الـــذي  الكبير 
األولـــــى مـــن بــطــولــة الــشــطــرنــج 
التي حظيت  المملكة  لمدارس 
بــــمــــشــــاركــــة واســــــعــــــة مــــــن قــبــل 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
التربية  وزارة  مساعي  عــزز  بما 
والـــتـــعـــلـــيـــم العــــتــــمــــاد الــلــعــبــة 
كــــإحــــدى األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 

المدرسية.
ــرف عـــلـــى الـــمـــراكـــز  ــشـ ــيـ وسـ
ُمعلمو التربية الرياضية، حيث 
سيتم تقديم ورش عمل ُمكثفة 
لــتــأهــيــلــهــم وتـــطـــويـــر قــدراتــهــم 
ــة مــــــن أجــــل  ــبــ ــعــ ــلــ فــــــي هــــــــذه الــ
انعكاسات  مــن  لها  لما  نشرها 
إيــجــابــيــة واضــحــة عــلــى توسيع 
مدارك الطلبة وتطوير مهارات 
وال  لديهم،  الُمتقدمة  التفكير 
سيما التحليل وحل الُمشكات 

واختيار الحلول الُمناسبة.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلـــك، قالت 
كفاية العنزور الوكيل المساعد 
للخدمات التعليمية: »إن إطاق 

مراكز التدريب للعبة الشطرنج 
يـــأتـــي ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــاتــنــا 
وخــطــطــنــا لــتــطــويــر الـــريـــاضـــة 
الـــمـــدرســـيـــة مـــن خــــال إضــافــة 
الذهنية  األلـــعـــاب  مــن  الــمــزيــد 
ُمختلف  تنمية  في  تسهم  التي 
والجسدية  العقلية  الــجــوانــب 
من  الشطرنج  يعتبر  للطلبة. 
ــنـــيـــة الــــتــــي لــهــا  ــاب الـــذهـ ــ ــعـ ــ األلـ
بــصــمــة مــلــمــوســة عــلــى تــطــويــر 
ــاء وبـــنـــاء الــشــخــصــيــة لما  الـــذكـ
ينميه من مــهــارات وقـــدرات لها 
الصعيدين  عــلــى  بــالــغــة  أهــمــيــة 

االجتماعي والدراسي«.
إلى جانب ذلك، قال الدكتور 

نادر جمالي رئيس قسم التربية 
كـــان لبطولة  »لــقــد  الــريــاضــيــة: 
الــشــطــرنــج لـــمـــدارس الــبــحــريــن 
صـــدى كــبــيــر ومـــؤثـــر بــفــضــل ما 
واسعة  مشاركة  مــن  بــه  حظيت 
الذين  الطلبة  قبل  من  وفاعلة 
وسط  البطولة  خــال  تنافسوا 
أجواء مفعمة بالحماس والروح 
الرياضية؛ ولذا عملنا جاهدين 
ممارسي  شريحة  توسعة  على 
الــلــعــبــة مـــن خــــال نــشــرهــا في 
الـــمـــدرســـيـــة عبر  الــمــجــتــمــعــات 
ــدريــــب خــاصــة  ــز تــ ــراكــ ــة مــ ــامــ إقــ
أيضًا  وللمعلمين  تتيح للطلبة 

ممارسة اللعبة«.

»ال���ت���رب���ي���ة« ت��ط��ل��ق م���راك���ز ت��دري��ب 
ل��ل��ع��ب��ة ال�����س��ط��رن��ج ف���ي ال���م���دار����س

قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق في 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارة تفقدية 
ــدم الـــوراثـــيـــة )الــســكــلــر(  ــراض الــ ــ لــمــركــز رعـــايـــة أمـ
على  للوقوف  وذلـــك  الطبي،  السلمانية  بمجمع 
والتأكد  ماحظاتهم،  ومتابعة  الــمــرضــى  أوضـــاع 
بموجب  المكفولة  بحقوقهم  تمتعهم  مــدى  مــن 
لحقوق  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات 

اإلنسان.
وقــد تــم االطـــاع خــال الــزيــارة على الرعاية 
ضمان  مــن  للتأكد  الــمــرضــى،  المقدمة  الصحية 
تــمــتــعــهــم بــحــقــوقــهــم الــمــكــفــولــة قـــانـــونـــا، كــمــا تم 

ــــرض الـــمـــرضـــى عــلــى  ــوف عـــلـــى إجـــــــــراءات عـ ــوقــ الــ
الطبيب عند وصولهم إلى طوارئ المركز.

المرضى  تم مقابلة عــدد من  الــزيــارة  وخــال 
عشوائي،  بشكل  اختيارهم  تم  حيث  انــفــراد،  على 
وكان لديهم عدد من الماحظات، سيتم تقديمها 

إلى الجهات المعنية.
من  الوطنية  المؤسسة  مــع  الــتــواصــل  يمكن 
أو   ،)80001144( المجاني  الساخن  الخط  خــال 
 ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق  عبر 
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ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان ت��ت��ف��ق��د 
م���رك���ز رع���اي���ة »ال�����س��ك��ل��ر« ب��ال�����س��ل��م��ان��ي��ة

صرحت رئيس نيابة األسرة 
في  العامة  النيابة  بأن  والطفل 
إطار استكمالها التحقيقات في 
في  طفلة  معاملة  إســاءة  واقعة 
استدعت  قد  الحضانات  إحــدى 
ــــك ومــــــــديــــــــرة الــــحــــضــــانــــة  ــالــ ــ مــ

ــأن ما  وتـــم اســتــجــوابــهــمــا فــي شـ
اعـــتـــداء عــلــى الطفلة  وقـــع مــن 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا وكـــذلـــك فتح 
انــتــهــاء  ــم  رغــ الــحــضــانــة  وإدارة 
رخــصــتــهــا ومــســؤولــيــتــهــمــا عــن 
تــشــغــيــل عــامــلــيــن غـــيـــر مــصــرح 

المجال،  هــذا  فــي  بالعمل  لهم 
وقد أمرت النيابة بحبس مالك 
ذمة  على  احتياطيًا  الحضانة 
الــتــحــقــيــق تـــمـــهـــيـــدًا لــتــقــديــمــه 
والمتهمين اآلخرين للمحاكمة 

الجنائية.

ا���س��ت��ك��م��ال ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات.. ح��ب�����س م��ال��ك
ح�����س��ان��ة واق����ع����ة الع�����ت�����داء ع���ل���ى ط��ف��ل��ة
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نــظــمــت جــمــعــيــة الـــهـــال األحـــمـــر الــبــحــريــنــي 
المستجدين  أعضائها  تعريف  خاله  جــرى  لقاء 
بــنــشــأة وتــخــصــصــات وأهـــــداف الــجــمــعــيــة ولــجــانــهــا 
وآلية عملها إضافة إلى تقديم شرح حول الحركة 
ومبادئ  األحمر  والهال  األحمر  للصليب  الدولية 
تكريس  في  المتطوعين  وجهود  اإلنساني،  العمل 
مــمــارســة هـــذا الــعــمــل فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وفــقــا 

ألفضل المعايير العالمية.
والناشئة  الشباب  لجنة  بتنظيم  اللقاء  وعقد 
العامة  الــعــاقــات  لجنة  مــع  والــتــنــســيــق  بــالــتــعــاون 
الــهــال األحمر  وشـــؤون األعــضــاء فــي مقر جمعية 
من  عــدد  أيــضــا  وحــضــره  الدبلوماسية،  بالمنطقة 
األعضاء القدامى في الجمعية، وجرى استعراض 

أعمال الجمعية ولجانها خال الفترة القادمة.
ــرى تــعــريــف األعـــضـــاء الـــجـــدد بــالــمــشــاريــع  وجــ
والـــبـــرامـــج والـــمـــبـــادرات االنــســانــيــة غــيــر الــربــحــيــة 
البحريني كجزء من  األحمر  الهال  يقدمها  التي 

يتسنى  كــي  المتنوعة،  اإلنــســانــي  العمل  منظومة 
لكل عضو اختيار مجال العمل المناسب بما يحقق 
له االهــداف التي يسعى إلى تحقيقها خال فترة 

عطائه في مجال العمل التطوعي.
لجنة  رئيسة  جهرمي  نيلوفر  الدكتورة  وقالت 
الــشــبــاب والــنــاشــئــة إن هـــذا الــلــقــاء يــأتــي فــي إطــار 
حرص جمعية الهال األحمر البحريني على تعزيز 
وتبادل  والجدد،  القدامى  أعضائها  بين  التشبيك 
التجارب والخبرات فيما بينهم، وتهيئتهم ليكونوا 
بمشاريع  وتعريفهم  مستقبا،  قيادية  مناصب  في 
كجزء  البحريني،  االحمر  الهال  وأهــداف  وبرامج 
الصليب  لجمعيات  الــدولــي  االتــحــاد  من  يتجزأ  ال 

األحمر والهال األحمر.
يقدم  البحريني  األحمر  الهال  أن  وأوضحت 
ألعـــضـــائـــه الــمــتــطــوعــيــن الـــعـــديـــد مـــن الــمــجــاالت 
الــجــديــدة وفــــرص الــتــطــور والــتــحــســن فـــي العمل 
مع  مباشر  بشكل  للعمل  يؤهلهم  مما  اإلنــســانــي، 

على  عــضــو  كــل  يحصل  حــيــث  المختصة،  الــلــجــان 
مدربين  قبل  من  والتأهيل  التدريب  من  كــاف  قــدر 
والممارسة  الطويلة  الــخــبــرة  ذوي  مــن  معتمدين 
ــك وفـــق الــقــواعــد  الــفــعــلــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال، وذلــ
والــمــبــادئ األســاســيــة للعمل اإلنــســانــي فــي جمعية 
الــهــال األحــمــر الــبــحــريــنــي تــمــاشــيــا مــع الــقــواعــد 

العامة المعتمدة دوليا.
البحريني  األحــمــر  الــهــال  جمعية  وتــحــرص 
على توفير جميع اإلمكانيات التي تخدم المتطوع 
لــيــصــبــح جـــــزءا مـــن مــنــظــومــة الـــعـــطـــاء، حــيــث إن 
الشراكة  روح  مــن  تــأتــي  باالنضمام  األعــضــاء  رغــبــة 
المجتمع  إطــار  داخــل  والمساندة  المساعدة  وحب 
والتي  وغــيــرهــم،  واألقـــربـــاء  الــجــيــران  مــن  المحلي 
تسهم بدورها في تحقيق العديد من المكاسب على 
للهال  الــعــام  الصعيد  وعــلــى  الشخصي  الصعيد 

األحمر البحريني.

الهالل الأحمر: دمج المنت�سبين الجدد في منظومة العمل الإغاثي

} رئي�شة مجل�س النواب خالل م�شاركتها في االجتماع.

أكــــدت فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهلل زيــنــل رئــيــســة 
الموحد  الخليجي  التعاون  أن  النواب  مجلس 
البحرين  لمملكة  اســتــراتــيــجــيــا  خــيــارا  يمثل 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، وعقيدة 
راسخة تتصل على نحو وثيق بالهوية الوطنية 
الخليجيين،  بــاألشــقــاء  وشائجها  تمتد  الــتــي 
تتأكد  أخــوي  بكيان  وانتماء  التحامًا  وتتعمُق 
ضـــرورتـــُه الــيــوم أكــثــر مــن أي وقـــٍت مــضــى، في 
ظل تحديات تمّر بها المنطقة والعالم، وتزداد 
تعقيداتها بعد جائحة كورونا، وبروز النزاعات، 
مشددة  المخاطر،  من  جديدة  أشكال  وظهور 
عــلــى ضـــــرورة إحـــــداث مـــقـــاربـــٍة لــهــا عــلــى نحو 
الشعبة  وفــد  ذلــك خــال مشاركة  عملٍي. جــاء 
في  النواب  مجلس  رئيسة  برئاسة  البرلمانية 
أعمال االجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء 
ــة  ــواب والــوطــنــي واألمـ ــنـ مــجــالــس الـــشـــورى والـ
ــي عــاصــمــة ســلــطــنــة عــمــان  ــاء، فـ ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ

الشقيقة »مسقط«.
وأكدت -خال الورقة التي قدمتها أن لقاء 
واضحة،  داللــة  يحمُل  الخليجية  البرلمانات 
العمل  مواصلة  في  الصادقة  اإلرادة  عن  وينّم 
واالنفتاح على خطى  المشترك،  العزم  إلنفاذ 
ــن، لـــدعـــم الــمــشــاريــع  ــراهــ يــفــرضــهــا الـــواقـــع الــ
الــوصــول  ــن  تــؤمِّ والــتــي  الــمــوحــدة،  الخليجية 
إلـــــى تــــقــــدم خــلــيــجــي مــــطــــرد فــــي الـــمـــجـــاالت 
السياسية واالقتصادية، ورفع مستوى الشراكة 
بــاألمــن  المتصلة  الــرئــيــســيــة،  الــقــضــايــا  تــجــاه 
ومناهضة  المستدامة،  والتنمية  واالســتــقــرار، 

اإلرهاب والتطرف والتعصب، وإشاعة التسامح 
واإلمــكــانــيــات من  الــجــهــود  وتسخير  والـــســـام، 
ــــل تــلــبــيــة تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب الــخــلــيــجــيــة،  أجـ

وصناعة مستقبل أفضل لها.
وقــدمــت عــددا مــن الــمــبــادرات والــتــصــورات 
ــتـــشـــاور بــيــن رؤســــــاء الــبــرلــمــانــات  فـــي إطـــــار الـ
الــخــلــيــجــيــة، داعـــيـــة إلـــى وضــعــهــا عــلــى طــاولــة 
تخدم  تكاملية  بــرؤيــة  للخروج  البناء  الــحــوار 

العمل المشترك.
قدمتها-  التي  التصورات  -ضمن  ونوهت 
ــات الــمــعــمــول بــهــا،  ــيـ ــة اآللـ ــواءمـ إلــــى أهــمــيــة مـ
ــات  ــديـ ــحـ ــتـ ــالـــمـــســـتـــجـــدات والـــمـــتـــغـــيـــرات والـ بـ
المتصلة بكل مرحلة زمنية وظروفها، مشيرة 
إيجاد  فــي  التفكير  معه  يتطلب  ذلــك  أن  إلــى 
صــيــغــِة عــمــٍل أكــثــر فــاعــلــيــة لـــلـــدور الــبــرلــمــانــي 
ســواء  وعــمــًا،  تنظيما  الــمــشــتــرك،  الخليجي 
عــلــى مــســتــوى مــنــظــومــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون، أو 
بناء عاقات  في  الــواحــد  الفريق  بــروح  العمل 
قـــويـــة ومــــؤثــــرة مـــع الــبــرلــمــانــات واالتــــحــــادات 
البالغ  األثــر  مع  وخاصة  الدولية،  البرلمانية 
ــدور الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة فـــي الــوقــت  ــ لـ
أنفسنا  »أرى ضــرورة وضــع  وأضــافــت:  الحالي. 
في إطار السعي لتحقيق التكامل في التطبيق 
من  المنبثقة  والتوصيات  للمخرجات  الفّعال 
والسمو  الجالة  ألصحاب  الخليجية  القمم 
الـــتـــعـــاون، واالســـتـــفـــادة من  ــادة دول مــجــلــس  قــ
وبالتعاون  والدبلوماسية،  الدستورية  أدواتــنــا 
مع األمانة العامة لمجلس التعاون في إيجاد 
تقع  التي  الموضوعات  حول  استرشادية  رؤيــة 

في دائرة العمل والتأثير البرلماني«.
ودعـــت إلـــى وجـــوب الــعــمــل مــعــًا لمواجهة 
ومعالجة التحديات واألزمات التي تطفو على 
وتلقي  سريعًا،  تفاقمًا  وتشهد  الــيــوم،  السطح 
بظالها على االستقرار الشامل على المديين 
القريب والبعيد، كأزمة التغير المناخي، وملف 
األمن الغذائي والمائي، والمهددات المحيطة 
االقــتــصــاديــة  والــضــغــوط  الطبيعية،  بــالــمــوارد 
تبادل  عبر  األمنية،  والتحديات  واالجتماعية، 
ــارك الـــــرؤى والــتــوجــهــات إزاء  ــشـ الـــخـــبـــرات، وتـ
التنفيذ  باتجاه  والــدفــع  التنموية،  التطلعات 
في  المشتركة  الخليجية  للمشاريع  الــفــّعــال 
هذا اإلطار. وأكدت ضرورة الحرص على إبراز 
المشترك،  الخليجي  البرلماني  العمل  روح 
وتــوحــيــد الـــمـــواقـــف، حـــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
إلى  مشيرة  الــواحــد،  االهتمام  ذات  والملفات 
أن لــغــَة الــعــمــل الــجــامــعــة يــكــون صــوتــهــا أرفـــع، 
يكون  وبذلك  أعمق،  وتأثيرها  أوســع،  وصداها 
الدور البرلماني الخليجي المشترك في حدود 
التعاون الدولي متعدد األطراف مع المنظمات 
واالتحادات البرلمانية، أكثر وقعًا في الحضور 
والــتــأثــيــر. وأوضـــحـــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
تجمعنا  الــتــي  الــمــشــتــركــات  أن  كلمتها  خـــال 
تــمــثــُل الــشــاهــد األوضـــــح لــمــنــظــومــة الــتــعــاون 
لمملكة  تشريعية  كسلطة  ونــحــن  الخليجي، 
البحرين نستنيُر برؤى جالة الملك المعظم 
القائمة  الخليجية  للتوافقات  االنــحــيــاز  فــي 
االقتصادية،  الــوحــدة  بمقومات  االرتــقــاء  على 
والجهود  المشتركة،  التنموية  البرامج  وتعزيز 

ــدة، وتــنــســيــق  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ ــيــــة واألمــــنــــيــــة الـ ــاعــ الــــدفــ
دول  واستقرار  وأمــن  تضامن  لتعزيز  المواقف 
أشكال  كافة  ورفــض  صفها،  ووحـــدة  المجلس 
دورها  وترسيخ  الداخلية،  التدخل في شؤونها 
الــدولــي،  المجتمع  مــع  التعاون  فــي  اإلقليمي 
لمعالجة مختلف القضايا، وال سيما القضية 
بتسوية  معالجتها  تشكل  التي  الفلسطينية، 
عـــادلـــة ودائـــمـــة الــنــقــطــة الــفــارقــة فـــي تحقيق 

األمن واالستقرار للمنطقة.
وعبرت عن بالغ شكرها وتقديرها وعرفانها 
كانت  طالما  الــتــي  الشقيقة،  عــمــان  لسلطنة 
غمرت  والــتــي  والخير،  للمحبِة  اجتماٍع  وطــن 
الجميع بحفاوتها وكرمها البالغ، متمنية لها 
ولشعبها الشقيق مزيدا من التنمية واالزدهار 
ــارق  ــن طــ ــادة جـــالـــة الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــ ــيـ ــقـ بـ
االجتماع  بــأن  التامة  الثقة  مــؤكــدة  المعظم، 
السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب 
والوطني واألمة لهو فرصة معززة لنجاح وتقدم 
وتطوير  الخليجي  البرلماني  العمل  مسيرة 
الخليجية.  البرلمانية  الدبلوماسية  منهجية 
البرلمانات  لرؤساء  الدوري  االجتماع  وتضمن 
ــرارات الــــصــــادرة عن  ــ ــقـ ــ الــخــلــيــجــيــة اعـــتـــمـــاد الـ
والعاقات  البرلماني  التنسيق  لجنة  اجتماع 
تنفيذا  يأتي  الخامس عشر، والذي  الخارجية 
لــتــوصــيــات الــبــيــان الــخــتــامــي ونــتــائــج أعــمــال 
االجـــتـــمـــاع الـــــــدوري الـــخـــامـــس عــشــر لـــرؤســـاء 
ــة  ــواب والــوطــنــي واألمـ ــنـ مــجــالــس الـــشـــورى والـ

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

خالل م�ساركتها في االجتماع الـ16 لر�ؤ�ساء البرلمانات الخليجية بم�سقط..

رئي�سة مجل�س النواب تقدم مبادرات لتطوير العمل البرلماني الخليجي الم�سترك 

مجتمعية..  م�سوؤولية  الت�سول  مكافحة  دينه:  بن  العميد 
ال�سلوكيات هذه  لمواجهة  مدرو�سة  توعوية  برامج  واإطالق 

ــد الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد بــن  ــ أكــ
العامة  اإلدارة  عــام  مدير  دينه 
لــإعــام والــثــقــافــة األمــنــيــة أن 
مركز اإلعام األمني، في إطار 
المجتمعي  لــاهــتــمــام  رصــــده 
بــــزيــــادة مــلــحــوظــة فــــي مــعــدل 
ــاالت الــتــســول فـــي عــــدد من  ــ حـ
مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، يــعــمــل على 
مدروسة  توعوية  بــرامــج  إعـــداد 
ــع نبض  ــي إطـــــار الــتــفــاعــل مـ فـ
المجتمعي  والــتــعــامــل  الــشــارع 
الـــفـــاعـــل مــــع حــــــاالت الــتــســول 
المجتمع  أفــراد  كل  ومسؤولية 
في التصدي لهذه األمور، التي 
مـــحـــددة، يمكن  ــاالت  ــ تــمــثــل حـ
الــحــد مــنــهــا مـــن خــــال تــعــاون 

الجميع.
اإلدارة  عــــام  مـــديـــر  وأشــــــار 
الــــعــــامــــة لـــــإعـــــام والـــثـــقـــافـــة 
مـــكـــافـــحـــة  أن  إلــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
مجتمعية،  مسؤولية  الــتــســول 
النهوض  الجميع  مــن  تتطلب 
ــي الــمــقــدمــة  بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه، فــ
الـــــمـــــواطـــــن، الـــــــــذي يــــجــــب أن 

الحاالت  يكون تعامله مع هذه 
الجهات  إلى  للتوجه  بإرشادها 
عــنــهــا  اإلبــــــــاغ  أو  الــمــخــتــصــة 
القانونية  اإلجــــــراءات  التــخــاذ 
المقررة، الفتا إلى أن التعاطي 
مـــع حـــــاالت الـــتـــســـول وتــقــديــم 
ــم يـــســـهـــم فــــي نــشــر  ــهـ الــــمــــال لـ
هــــذه الــســلــوكــيــات الــتــي تــخــرج 
المجتمع  وتقاليد  عـــادات  عــن 
ــي، الـــــــــــذي يـــتـــســـم  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ

بـــالـــتـــكـــافـــل االجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 
وذات  ومرخصة  معروفة  قنوات 

أهداف مجتمعية نبيلة.
وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
ــه أنـــــــه انــــطــــاقــــا مــن  ــ ــنـ ــ بـــــن ديـ
الثقافة  إلدارة  التوعوي  الــدور 
األمنية فإن الجوانب القانونية 
المتبعة في مثل هذه الحاالت 
تــأتــي وفـــق مــــواد الــقــانــون رقــم 
مكافحة  بــشــأن   2007 لــســنــة   5
التسول، منوها إلى أن القانون 
يتضمن معاقبة المتسول، بعد 
االجتماعية،  بالرعاية  شموله 
تـــجـــاوز سنة  بــالــحــبــس مــــدة ال 
عـــن خمسين  تــقــل  ال  وغـــرامـــة 
أو  ــائـــة  الـــمـ ــاوز  تــــجــ وال  ديــــنــــارا 
أما  العقوبتين،  هاتين  إحـــدى 
فيتم  أجنبيا  المتسول  كان  اذا 
إبـــعـــاده عــن الــبــاد بــعــد تنفيذ 
أنه  القانون  بين  كما  العقوبة، 
فــي حــالــة الــعــودة إلـــى التسول 
ال  مــدة  الحبس  العقوبة  تكون 
تجاوز  وال  أشهر  ستة  عــن  تقل 

سنة. 

} العميد محمد بن دينه.

ــال  ــ ــغــ ــ األشــ وزارة  ــل  ــ ــيــ ــ وكــ أكـــــــــد 
محمد  بــن  مشعل  الشيخ  المهندس 
 13 ــيــــة  تــــرســ تــــمــــت  أنـــــــه  خـــلـــيـــفـــة  آل 
بقيمة  الــــــــوزارة  لــمــشــاريــع  مــنــاقــصــة 
)ثمانية  بحريني  ديــنــار   8,192,530
ألفًا  وتسعون  واثــنــان  ومــائــة  مايين 
قبل  دينارا( من  وثاثون  وخمسمائة 
مــجــلــس الـــمـــنـــاقـــصـــات والــــمــــزايــــدات 

خال شهر أغسطس الماضي.
الــتــي تمت  الــمــشــاريــع  إن  وقــــال 
عمل  خــطــة  لتنفيذ  تــأتــي  تــرســيــتــهــا 
الوزارة لتطوير البنية التحتية ضمن 
بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة بــمــا يلبي 
عجلة  ويــدعــم  الــمــواطــنــيــن  تطلعات 
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، حـــيـــث شــمــلــت 
ــوزارة )الــصــرف الصحي،  الــ قــطــاعــات 

الطرق، والمباني(.
إلى  وزارة األشــغــال  وكــيــل  وأشـــار 
لقطاع  مناقصات   3 ترسية  تمت  أنــه 
الطرق بتكلفة بلغت 2,167,623 دينار 
ألفًا  وستين  وسبعة  ومائة  )مليونين 
وســتــمــائــة وثــاثــة وعــشــريــن ديـــنـــارا(، 
والتي شملت مشروع تطوير طريقي 
2161 و2103 – مجمع 321 بمحافظة 
 575 مجمع  طــرق  تطوير  العاصمة، 
– بمنطقة الجنبية  الجزء الجنوبي 
وتـــشـــمـــل أعــــمــــال الــــطــــرق والــــصــــرف 
الحلول  أعمال  إلــى  إضافة  الصحي، 
في  الــمــيــاه  تجمع  لمشكلة  الــفــوريــة 

منطقة اللوزي السكنية.
الصرف  بمشاريع  يتعلق  وفيما 
األشغال  وزارة  وكيل  أوضــح  الصحي، 
تــرســيــة 4 مــشــاريــع بتكلفة  تــمــت  أنـــه 
ديـــنـــارا   4,374,963 بــلــغــت  إجــمــالــيــة 

وثاثمائة  مايين  )أربــعــة  بحرينيا، 
ــًا، وتــســعــمــائــة  ــفــ ــة وســبــعــيــن ألــ ــعــ وأربــ
ــنـــارا(، كـــان أبــرزهــا  وثــاثــة وســتــيــن ديـ
مشروع بناء محطة المعالجة األولية 
إضافة  الصناعية،  الحد  منطقة  في 
ــادة تــشــغــيــل محطة  ــ ــى مـــشـــروع إعــ إلــ
الصحي  الـــصـــرف  وخـــط   B1 الــضــخ 
الــنــاقــل لــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي من 
عدة  وتصميم  المنامة  إلــى  المحرق 
مــشــاريــع بــهــدف االســتــفــادة القصوى 
مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة 
المعالجة،  لمحطات  والمستقبلية 
الصرف  مياه  شبكة  صيانة  ومــشــروع 
– مــجــمــع 1038  الــصــحــي فـــي صـــدد 
مشروع  وكــذلــك  الثانية،  المرحلة   -
في  المعالجة  الــصــرف  مياه  توصيل 
في   733 مــجــمــع  الــنــاصــفــة  مــنــطــقــة 

محافظة العاصمة.
ــاف أنــه  ــ وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أضـ
لمشاريع  مناقصات   )6( ترسية  تمت 

ــنــــاء والـــصـــيـــانـــة وبــكــلــفــة  ــبــ ــاع الــ قــــطــ
دينار   1,649,944 إلــى  تصل  إجمالية 
)مليونا وستمائة وتسعة وأربعين ألفًا 
ديــنــارا(،  وأربــعــيــن  وأربــعــة  وتسعمائة 
من أبرزها: أعمال إنشاء مبنى بوابة 
المجلس  لمشروع  الشخصيات  كبار 
الشاملة  الصيانة  وأعــمــال  الــوطــنــي، 
وهي:  الحكومية  المدارس  من  لعدد 
للبنات  االبــتــدائــيــة  الــقــدس  مــدرســة 
ومـــدرســـة الــبــاد الــقــديــم االبــتــدائــيــة 
كعب  بــنــت  نسيبة  ومـــدرســـة  لــلــبــنــات، 
االبــتــدائــيــة لــلــبــنــات، بــاإلضــافــة إلــى 
لوحات الجسور العامة لتقاطع سترة 

/ أم الحصم، وتقاطع الفاروق.
وعـــن الــمــشــاريــع الــتــي تـــم طــرح 
مــنــاقــصــاتــهــا خــــال شــهــر أغــســطــس 
األشــغــال  وزارة  وكــيــل  ــد  أكـ الــمــاضــي، 
ــم طـــــرح 8 مـــنـــاقـــصـــات بــكــلــفــة  أنـــــه تــ
ديـــنـــارا   4,805,361 بــلــغــت  تــقــديــريــة 
وثمانمائة  مايين  )أربــعــة  بحرينيا 
وواحـــــد  ــة  ــائـ ــمـ وثـــاثـ آالف  وخـــمـــســـة 
وستين دينارا( والتي شملت مختلف 

قطاعات الوزارة.
وقــد أوضــح أنــه تم طــرح مشروع 
الخدمات االستشارية لبرنامج تقييم 
بمملكة  الطرق  شبكة  على  السامة 
ــــى 3 مــشــاريــع  الـــبـــحـــريـــن، إضــــافــــة إلـ
أخرى لقطاع الصرف الصحي، وهي 
ومصارف  الــمــجــاري  شبكات  تنظيف 
المياه، إنشاء شبكة الصرف الصحي 
 1038 مـــجـــمـــع  ــدد  ــ ــ مـــنـــطـــقـــة صـ فـــــي 
زمنية  مناقصة  الثالثة(،  )المرحلة 
ــلــــف واإلصــــــــــاح الـــشـــامـــل  إلعــــــــادة الــ
لــمــضــخــات مــحــطــات شــبــكــة الــصــرف 

الصحي.
األشــغــال  وزارة  وكــيــل  ــار  أشــ كــمــا 
تم طرح 4 مناقصات لقطاع  أنه  إلى 
الــمــبــانــي والـــصـــيـــانـــة شــمــلــت أعــمــال 
الجابرية  لمدرسة  الشاملة  الصيانة 
مدرسة  للبنين،  الثانوية  الصناعية 
يثرب اإلعدادية للبنات ومدرسة سعد 
للبنين،  االبــتــدائــيــة  وقــــاص  أبـــي  بــن 
ــاريــــة  ــتــــشــ ــات االســ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وكـــــذلـــــك الـ
مدرسة  إلنشاء  واإلشـــراف  للتصميم 
مدينة  في  للبنين  إعــداديــة  ابتدائية 

سلمان.
أن  ــال  ــغــ األشــ وزارة  وكـــيـــل  وأكـــــد 
للعمل  الجهود  تبذل قصارى  الــوزارة 
على تنفيذ المشاريع التي تسهم في 
تطوير البنية التحتية التي وضعتها 
الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا، بــمــا 
الخدمات  بجودة  االرتقاء  في  يسهم 
والمقيمين،  للمواطنين  الــمــقــدمــة 
ــي، ويــلــبــي  ــنـ ــوطـ ــاد الـ ــتـــصـ ويــــعــــزز االقـ
الــتــطــلــعــات ويــحــقــق رؤيــــة الــحــكــومــة 
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} الشيخ مشعل بن محمد.

ــم الــــتــــربــــيــــة  ــ ــســ ــ أطـــــــلـــــــق قــ
الــتــربــيــة  وزارة  فـــي  الـــريـــاضـــيـــة 
للعبة  تــدريــب  مــراكــز  والتعليم 
الشطرنج في عدد من المدارس 
النجاح  بعد  وذلـــك  الحكومية 
النسخة  شــهــدتــه  الـــذي  الكبير 
األولـــــى مـــن بــطــولــة الــشــطــرنــج 
التي حظيت  المملكة  لمدارس 
بــــمــــشــــاركــــة واســــــعــــــة مــــــن قــبــل 
والخاصة  الحكومية  الــمــدارس 
التربية  وزارة  مساعي  عــزز  بما 
والـــتـــعـــلـــيـــم العــــتــــمــــاد الــلــعــبــة 
كــــإحــــدى األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 

المدرسية.
ــرف عـــلـــى الـــمـــراكـــز  ــشـ ــيـ وسـ
ُمعلمو التربية الرياضية، حيث 
سيتم تقديم ورش عمل ُمكثفة 
لــتــأهــيــلــهــم وتـــطـــويـــر قــدراتــهــم 
ــة مــــــن أجــــل  ــبــ ــعــ ــلــ فــــــي هــــــــذه الــ
انعكاسات  مــن  لها  لما  نشرها 
إيــجــابــيــة واضــحــة عــلــى توسيع 
مدارك الطلبة وتطوير مهارات 
وال  لديهم،  الُمتقدمة  التفكير 
سيما التحليل وحل الُمشكات 

واختيار الحلول الُمناسبة.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى ذلـــك، قالت 
كفاية العنزور الوكيل المساعد 
للخدمات التعليمية: »إن إطاق 

مراكز التدريب للعبة الشطرنج 
يـــأتـــي ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــاتــنــا 
وخــطــطــنــا لــتــطــويــر الـــريـــاضـــة 
الـــمـــدرســـيـــة مـــن خــــال إضــافــة 
الذهنية  األلـــعـــاب  مــن  الــمــزيــد 
ُمختلف  تنمية  في  تسهم  التي 
والجسدية  العقلية  الــجــوانــب 
من  الشطرنج  يعتبر  للطلبة. 
ــنـــيـــة الــــتــــي لــهــا  ــاب الـــذهـ ــ ــعـ ــ األلـ
بــصــمــة مــلــمــوســة عــلــى تــطــويــر 
ــاء وبـــنـــاء الــشــخــصــيــة لما  الـــذكـ
ينميه من مــهــارات وقـــدرات لها 
الصعيدين  عــلــى  بــالــغــة  أهــمــيــة 

االجتماعي والدراسي«.
إلى جانب ذلك، قال الدكتور 

نادر جمالي رئيس قسم التربية 
كـــان لبطولة  »لــقــد  الــريــاضــيــة: 
الــشــطــرنــج لـــمـــدارس الــبــحــريــن 
صـــدى كــبــيــر ومـــؤثـــر بــفــضــل ما 
واسعة  مشاركة  مــن  بــه  حظيت 
الذين  الطلبة  قبل  من  وفاعلة 
وسط  البطولة  خــال  تنافسوا 
أجواء مفعمة بالحماس والروح 
الرياضية؛ ولذا عملنا جاهدين 
ممارسي  شريحة  توسعة  على 
الــلــعــبــة مـــن خــــال نــشــرهــا في 
الـــمـــدرســـيـــة عبر  الــمــجــتــمــعــات 
ــدريــــب خــاصــة  ــز تــ ــراكــ ــة مــ ــامــ إقــ
أيضًا  وللمعلمين  تتيح للطلبة 

ممارسة اللعبة«.

»ال���ت���رب���ي���ة« ت��ط��ل��ق م���راك���ز ت��دري��ب 
ل��ل��ع��ب��ة ال�����س��ط��رن��ج ف���ي ال���م���دار����س

قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق في 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارة تفقدية 
ــدم الـــوراثـــيـــة )الــســكــلــر(  ــراض الــ ــ لــمــركــز رعـــايـــة أمـ
على  للوقوف  وذلـــك  الطبي،  السلمانية  بمجمع 
والتأكد  ماحظاتهم،  ومتابعة  الــمــرضــى  أوضـــاع 
بموجب  المكفولة  بحقوقهم  تمتعهم  مــدى  مــن 
لحقوق  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات 

اإلنسان.
وقــد تــم االطـــاع خــال الــزيــارة على الرعاية 
ضمان  مــن  للتأكد  الــمــرضــى،  المقدمة  الصحية 
تــمــتــعــهــم بــحــقــوقــهــم الــمــكــفــولــة قـــانـــونـــا، كــمــا تم 

ــــرض الـــمـــرضـــى عــلــى  ــوف عـــلـــى إجـــــــــراءات عـ ــوقــ الــ
الطبيب عند وصولهم إلى طوارئ المركز.

المرضى  تم مقابلة عــدد من  الــزيــارة  وخــال 
عشوائي،  بشكل  اختيارهم  تم  حيث  انــفــراد،  على 
وكان لديهم عدد من الماحظات، سيتم تقديمها 

إلى الجهات المعنية.
من  الوطنية  المؤسسة  مــع  الــتــواصــل  يمكن 
أو   ،)80001144( المجاني  الساخن  الخط  خــال 
 ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق  عبر 

.http://nihr.org.bh :أو الموقع اإللكتروني

ال���وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق الإن���������س����ان ت��ت��ف��ق��د 
م���رك���ز رع���اي���ة »ال�����س��ك��ل��ر« ب��ال�����س��ل��م��ان��ي��ة

صرحت رئيس نيابة األسرة 
في  العامة  النيابة  بأن  والطفل 
إطار استكمالها التحقيقات في 
في  طفلة  معاملة  إســاءة  واقعة 
استدعت  قد  الحضانات  إحــدى 
ــــك ومــــــــديــــــــرة الــــحــــضــــانــــة  ــالــ ــ مــ

ــأن ما  وتـــم اســتــجــوابــهــمــا فــي شـ
اعـــتـــداء عــلــى الطفلة  وقـــع مــن 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا وكـــذلـــك فتح 
انــتــهــاء  ــم  رغــ الــحــضــانــة  وإدارة 
رخــصــتــهــا ومــســؤولــيــتــهــمــا عــن 
تــشــغــيــل عــامــلــيــن غـــيـــر مــصــرح 

المجال،  هــذا  فــي  بالعمل  لهم 
وقد أمرت النيابة بحبس مالك 
ذمة  على  احتياطيًا  الحضانة 
الــتــحــقــيــق تـــمـــهـــيـــدًا لــتــقــديــمــه 
والمتهمين اآلخرين للمحاكمة 

الجنائية.

ا���س��ت��ك��م��ال ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات.. ح��ب�����س م��ال��ك
ح�����س��ان��ة واق����ع����ة الع�����ت�����داء ع���ل���ى ط��ف��ل��ة
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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

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/1309534
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16253/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed02208#page=1&zoom=auto,-3,1668
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16253/pdf/1-Supplime/16253.pdf?fixed743


العدد:  16253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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يحتوي السكر على سعرات حرارية مرتفعة، 
وقــــد يـــــؤدي اإلفـــــــراط فـــي تـــنـــاولـــه إلــــى اإلصـــابـــة 
بــمــشــاكــل صــحــيــة كــبــيــرة، بــمــا فـــي ذلـــك السمنة 
تناول  تقليل  2. فعند  النوع  السكري من  ومرض 
أن  يمكن  نكهته،  تعويض  دون  الطعام  في  السكر 

يقلل من مذاقه. 
وفي الطرق الشائعة يتم استبداله بالمحليات 
السكرين  مثل  الــحــراريــة،  السعرات  مــن  الخالية 
مختلفة  نكهتها  أن  إال  واألســبــارتــام،  والسكرالوز 
ا، وهي أيًضا مرتفعة  عن السكر، وتترك مذاًقا مّرً
عن  طبيعية  بدائل  على  العثور  ويعتبر  التكلفة. 
السكر دون سعرات حرارية أمًرا مرغوًبا فيه، لكنه 

يمثل تحدًيا.
التوصل  في  صعوبة  التغذية  خبراء  ويواجه 
ــن الـــســـعـــرات  ــر، تــخــلــو مــ ــكـ ــسـ ــن الـ ــل عــ ــدائــ إلـــــى بــ
نكهته.  مع  تتشابه  نفسه  الوقت  وفــي  الــحــراريــة، 
وقد تمكن فريق بحثي من معهد العلوم الزراعية 
على  التغلب  مــن  األمريكية  فلوريدا  جامعة  فــي 
هذا التحدي، إذ اكتشفوا إمكانية الحصول على 
وتخلو  الكلفة،  منخفضة  للسكر  طبيعية  بدائل 
من السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه تتشابه 

مع نكهته، وذلك من أشجار الحمضيات. 
وبــحــســب مــجــلــة »فـــــود كــيــمــســتــري« ألخــبــار 
التغذية، وجد باحثو جامعة فلوريدا في مشروع 

مـــركـــبـــات تحلية  ــوات 8  ــنـ ــدة سـ عــ اســتــمــر  بــحــثــي 
واستثنائية، في 11 صنًفا  فريدة  بنكهات  جديدة 
مــن أشــجــار الــحــمــضــيــات وهــــي: »الــجــريــب فــروت 

والبرتقال الحلو واليوسفي«. 
البحثي: »لقد  الفريق  وقالت يو وانغ رئيسة 

المواد  تمكنا من تحديد مصدر طبيعي لتحلية 
الغذائية، من أشجار الحمضيات، والذي لم يتم 
فإن  وانـــغ،  يــو  الباحثة  ووفــق  قــبــل«.  مــن  اكتشافه 
بإنتاج محليات  مــرة  ألول  يسمح  االكتشاف  هــذا 

طبيعية من أشجار الحمضيات.

لـلـ�سـم فـي تـولـوز الفرن�سية تعليم 
ومكتبات ومهرجان وحفلة.. راق�سة 
ُتعتبر تولوز في جنوب غرب فرنسا »عاصمة الصم«، إذ أنها من المدن 
ودروســـًا  اللغة  ثنائي  تعليمًا  الفئة  لهذه  تتيح  التي  القليلة  الفرنسية 
جامعية في المسرح، وتوفر لها مكتبات وحتى مهرجانًا بعنوان »سينيو« 

تتخلله حفلة راقصة. 
وتقول جولييت فان تورنهاوت، وهي معلمة متخصصة تبلغ 28 سنة، 
»إنها لحظات بالغة األهمية. وأخيرًا التقينا مجددًا في المهرجان، وهو 
شعور جيد!«. وترقص الشابة التي ترتدي فستانًا أخضر وحذاًء رياضيًا 
الموسيقى  بفعل  الغرفة  وتهتز  المتغيرة.  األضــواء  وتحت  المسرح  أمام 
فيما الــحــضــور يــصــّفــق ويــلــوح بــأيــاديــه عــالــيــًا تــزامــنــًا مــع إحــيــاء مغنين 
محبوبين من جانب الصّم الحفلة، من أمثال بريسيليا كيت وفينزسالم 

اللذين يقّلدان باإلشارات أغاني إمينيم أو بيغفلو وأولي. 
ويــتــولــى لــوكــاس وايــلــد وويــنــونــا غــويــون، وهــمــا ممثالن مــن مسلسل 
للحفالت  قاعة  وهــي  فــار،  في  الُمنظمة  الحفلة  تقديم  فــرانــس«،  »سكام 
الصم«  »أمسية  وتشكل  تــولــوز.  بضواحي  تورنفوي  فــي  تقع  الموسيقية 
هذه أبرز ما يشمله »سينيو« واألولى في مهرجان الفنون البصرية الذي 
بلغة اإلشــارة( عام 2007 ويعود  آكتس )فن وثقافة ومسرح  أنشأته شركة 
بعد تعليقه لست سنوات بسبب نقص في الموارد ثم جائحة كوفيد-19. 
وارتــاد المهرجان الذي ُأقيم بين 16 و18 سبتمبر أكثر من ألف شخص، 

بحسب منظميه. 

ــبـــاح أمــس  أضـــــرم رجــــل الـــنـــار فـــي نــفــســه صـ
األربـــعـــاء فــي طــوكــيــو قـــرب مكتب رئــيــس الــــوزراء 
المستشفى  إلــى  وُنــقــل  كيشيدا  فوميو  الياباني 
ــادت وســـائـــل إعـــالم  ــ فـــاقـــدًا الـــوعـــي، بــحــســب مـــا أفـ
الرجل أضرم  إّن  المصادر  محلّية عديدة. وقالت 
الرسمية  الجنازة  احتجاجًا على  النار في نفسه 
المقّرر تنظيمها في 27 سبتمبر الجاري لرئيس 
الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص 
والــيــابــان منقسمة حــول هذه  يــولــيــو.  فــي مطلع 

الـــذي سينفق  الــعــام  والــمــال  الضخمة  الــجــنــازة 
عليها. 

ورفـــضـــت الـــشـــرطـــة ومــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــرّد فــي الــحــال على أسئلة وكــالــة فــرانــس برس 
بشأن الواقعة. ووفقًا لقناة »آساهي« التلفزيونية 
أخبر  أن  بعد  نفسه  في  النار  الرجل  أضــرم  فقد 
المقّررة  الرسمية  الجنازة  يعارض  أّنــه  الشرطة 
آلبـــي. وأضــافــت أّن شــرطــيــًا أصــيــب بــجــروح لــدى 

محاولته إطفاء النيران. 

مــن جهتها قــالــت وكــالــة »كــيــودو« لــأنــبــاء إّن 
الــشــرطــة تــدّخــلــت بــعــد تــلــّقــيــهــا بـــالغـــًا عـــن رجــل 
ــلـــهـــب«، مــشــيــرة إلــــى أّنـــه  اســـتـــحـــال »كــتــلــة مـــن الـ
الجنازة  على  احتجاج  رســالــة  على  بجانبه  ُعثر 

الرسمية المرتقبة. 
وآبي الذي شغل منصب رئيس الوزراء ألطول 
بــالــرصــاص أثناء  الــيــابــان اغتيل  تــاريــخ  مـــّدة فــي 
إلقائه خطابًا في تجّمع انتخابي في 8 يوليو في 

مدينة نارا )غرب(. 
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رجل ي�سرم النار في نف�سه قرب مكتب رئي�س الوزراء الياباني 

باحثون يكت�سـفون بديال �سحيا عن ال�سـكر من اأ�سـجار الحم�سيات

جـريـتـا تـونـبـرج ت�سبح 
�سفيرة لموؤ�س�ســة خـيـرية 
�سويدية معنية بـالأطفال

ستصبح جريتا تونبرج سفيرة لمؤسسة خيرية 
من  يعانون  الذين  األطفال،  مطالب  تلبي  سويدية 
أمـــــراض خـــطـــرة. وكــانــت الــنــاشــطــة الــســويــديــة في 
قــد شــاركــت مــع مؤسسة  مــجــال الــمــنــاخ )19 عــامــا( 
»ماي سبيشيال داي« بعض الوقت، لكن اآلن تتخذ 
الخطوة المقبلة وستصبح سفيرة رسمية، طبقا لما 

ذكرته المؤسسة أمس األربعاء. 
وقالت تونبرج إنها تشرفت بالحصول على هذا 
المؤسسة.  أصدرته  فيديو  في مقطع  وذلــك  الــدور، 
نظرا  إلـــي،  بالنسبة  الكثير  يعني  »هـــذا  وأضـــافـــت: 
على  الضوء  تسليط  المهم  من  أنه  أعتقد  أني  إلى 
الكفاح الذي يخوضه الكثير من األطفال والشباب، 
الذين يعانون من أمراض في صمت يوميا«. وتابعت 
من  أكثر  إلــى  يحتاجون  المتضررين  »األطــفــال  أن 
مجرد دواء، لكي يكونوا أفضل: أنت بحاجة إلى هذه 
السعادة، وهو أمر حيوي، ألنك بكل بساطة، تحتاج 

إلى أن تشعر أنك ذو أهمية«. 
داي«  ــبـــيـــشـــيـــال  سـ »مــــــــاي  مــــؤســــســــة  أن  يــــذكــــر 
األطفال،  مطالب  تلبي  وهي   ،2000 عام  أسست في 
الذين يعانون من أمراض خطرة وتشكل تجارب ال 

تنسى لهم وألسرهم. 

ــة  ــزرع ــى م ــل ــور ع ــث ــع ال
اأر�س تـابـعة  للـقـنـب فـي 
»كريت«  جزيرة  في  لدير 
عــثــر مــحــقــقــون يــونــانــيــون عــلــى مـــزرعـــة كــبــيــرة 
األراضــي  فــي  شجيرات   110 مــن  أكثر  تضم  للقنب، 
في  »هيراكليون«  مدينة  غــرب  يقع  لدير  المسيجة 

جزيرة »كريت« اليونانية. 
وذكرت صحيفة »تو بروتو ثيما« اليونانية أمس 
قطعوا  حاليا،  المعروفين  غير  الجناة،  أن  األربعاء 
للغاية،  وهــروب معقدة  إمــداد  وشكلوا طرق  السياج 
النباتات.  بـــرّي  يــقــومــوا  لكي  بــركــة  بــنــوا  إنــهــم  حتى 
ووفــقــا لــلــشــرطــة، كـــان مــن الــمــمــكــن أن يــكــون إنــتــاج 
ــذا الــعــام حــوالــي طــن واحــــد، بقيمة  الــمــحــصــول هـ

سوقية تبلغ مليوني يورو. 
وكثيرا ما يتم اكتشاف مزارع القنب الواسعة في 
مسلحة  عصابات  وتدافع  الجزيرة.  أنحاء  مختلف 
رجــال  يــجــرؤ  ال  حتى  النائية،  المناطق  بعض  عــن 

الشرطة على الدخول. 

} الشرطة تحقق في مكان الحادث.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

م�ساكن

كانت المرأة المطلقة أو المهجورة وكذلك 
الــعــزبــاء الــتــي تــوفــي والـــداهـــا تــعــانــي االمــريــن 
يقبل  ال  السكن؛ حيث  إلى مشكالت  بالنسبة 
الــوالــد  يــمــوت  أو حــيــن  مــعــه  أن يسكنها  أحـــد 
ويرغب الورثة في بيع البيت وال تدري المرأة 
العزباء الباقية التي لم تتزوج أو كانت مطلقة 
أو مــهــجــورة ال تــــدري إلــــى أيــــن تــلــجــأ، فــجــاء 
الــحــل مـــع مــشــاريــع صــاحــبــة الــســمــو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة 
يتم  أن  رأت  الــتــي  لــلــمــرأة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
تخصيص عدد من مساكن اإلسكان لمثل هذه 
الحاالت ما أدى إلى حل مشكالت هذه الفئة.

للمرأة  األعــلــى  المجلس  يناقش  والــيــوم 
مبنى  تــشــغــيــل  مــســتــجــدات  ــكــــان  اإلســ ووزارة 
ــيـــدات مــن  ــفـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ ــن الـــمـــخـــصـــص لـ ــاكــ ــســ مــ
االرامـــــل ممن  أو  الــمــهــجــورات  أو  الــمــطــلــقــات 
ــد أو الـــعـــزبـــاء يــتــيــمــة األبـــويـــن  لــيــس لــهــن ولــ
حيث تمنح خدمة السكن المؤقت، وقد اتفق 
ــع بــرنــامــج عــمــل مشترك  الــطــرفــان عــلــى وضـ
لــتــطــويــر مــشــروع مــســاكــن والــتــوســع فــيــه عبر 
المملكة  محافظات  في  إضافية  مبان  إيجاد 
لتلبية الطلبات التي تنطبق عليها اشتراطات 

هذه الفئة.
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة مـــوضـــوع الــتــمــويــالت 
المستحقة  المرأة  استفادة  ومــدى  االسكانية 
ــات وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــظـــيـــم تــلــك  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــلـــك الـ ــتـ لـ
االســــتــــفــــادة، وتـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــمـــوضـــوعـــات 
الــخــدمــات  بــتــوفــيــر  الــصــلــة  ذات  الــمــشــتــركــة 
االسكانية للمرأة البحرينية بما يضمن تعزيز 
مملكة  فــي  واالســــري  المجتمعي  االســتــقــرار 

البحرين.

اإ�سابة ملكة الدنمارك بفيرو�س كورونا 

اإليزابيث الملكة  جنازة  ح�سورها  بعد 
كورونا  بفيروس  الدنمارك  ملكة  الثانية  مارجريت  الملكة  أصيبت 
بعد حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. وقالت األسرة 
الملكية الدنماركية أمس األربعاء إن الملكة )82 عاما( تستريح في قصر 
فريدينسبورج، على بعد 30 كيلومترا شمال كوبنهاجن، كما أنه تم إلغاء 

ارتباطاتها لهذا االسبوع. 
فعاليات  مـــاري  واألمــيــرة  فــريــدريــك  العهد  ولــي  اآلن  وســـوف يحضر 
مــقــررة يـــوم غــد الــجــمــعــة بــيــن ممثلي الــحــكــومــة والــبــرلــمــان والــبــرلــمــان 
وبعد  الــدنــمــاركــي.  الــبــرلــمــان  مقر  كريستيانسبورج،  قصر  فــي  األوروبــــي 
حكما  ملكة  أطــول  الثانية  مارجريت  الملكة  تعّد  بريطانيا،  ملكة  وفــاة 
الــصــف األمــامــي  الــعــالــم. وكــانــت الملكة مــارجــريــت قــد جلست فــي  فــي 
للشخصيات الملكية األجنبية خالل جنازة الملكة في ويستمنستر آبي 
في لندن، بجانب ابنها فريدريك وشخصيتين ملكتين من السويد. وكان 
تشارلز  الملك  النعش  من  اآلخــر  الجانب  على  مباشرة  مقابلها  يجلس 

الثالث. 

} الملكة مارجريت الثانية.

} جريتا تونبرج.

} الحيتان جانحة على الشاطئ.

} تعبيرية.

عبداملنعم إبراهيم

اأمريكا ت�سعى لحرمان رو�سيا وال�سين من حق »الفيتو« في مجل�س الأمن
العامة لأمم المتحدة في  افتتاح فعاليات الجمعية  نشهد هذه األيام 
مقرها بنيويورك.. التي بدأها األمين العام للمنظمة )أنطونيو غوتيريش( 
بالتحذير من )سخط عالمي في الشتاء القادم( في عالم تشله االنقسامات 
إلى  أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  المتراكمة مــن  الــرغــم مــن مخاطر األزمـــات  على 
االحترار المناخي، وقال غوتيريش: )إن أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة 
تتالشى، التفاوتات تتزايد، وكوكبنا يحترق.. إن هذه األزمات تهدد مستقبل 
البشرية ومصير الكوكب.. دعونا ال نخدع أنفسنا، نحن في بحر هائج ويلوح 
في األفق سخط عالمي في الشتاء(.. وبحسب وكالة )فرانس برس( يتعاقب 
أنحاء  كل  من  حكومة  أو  دولــة  رئيس   150 نحو  المتحدة  األمــم  منبر  على 
العالم إللقاء خطابات في هذا االجتماع السنوي الذي يعقد للمرة األولى 
حضوريا بعدما نظم في السنتين الماضيتين عبر اإلنترنت بسبب أزمة وباء 

كوفيد-19.
يعتبر كثيرون أن هيئة األمم المتحدة لم تعد محل مصداقية حقيقية 
بين الشعوب ألنها أصبحت منظمة في يد )القطب األمريكي–الغربي(، ومن 
ثم فإن واشنطن هي التي تتحكم في قرارات المنظمة وتوجهاتها السياسية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وتــحــرك )واشــنــطــن( الــــدول األعــضــاء فــي المنظمة 
في  ألمريكا  السياسي  والنفوذ  والترهيب  بالقوة  إما  لقراراتها  لالستجابة 
الغذائية  واإلعــانــات  المالية  بالمساعدات  الترغيب  خالل  من  وإمــا  العالم، 
الــذي يتكون من  األمــن(  الفقيرة حين تشارك في عضوية )مجلس  للدول 
15 عضوا.. بل إن واشنطن والغرب يتحكمون في انتخابات منصب )األمين 
العام( للمنظمة، وينظرون إلى البلد الذي ينتمي إليه مرشح هذا المنصب، 
ما إذا كان هذا )البلد( يمكن الوثوق به لالصطفاف إلى جانب )الغرب( أم 
غالي(  )بطرس  األسبق  العام  األمين  حادثة  يتذكر  وكلنا  للغرب،  مشاكس 
القادم من مصر الذي تحركت )واشنطن( ودول غربية أخرى لعدم التجديد 
لعضويته في المنصب ألنه أصدر تقريرا يدين فيه إسرائيل! رغم أن األمناء 

العامين السابقين تم تجديد العضوية لهم في رئاسة المنظمة!
األمريكي-الغربي  للقطب  المنظمة  انحياز  فــي  الكبير  الخلل  ورغـــم 
فـــإن )واشــنــطــن( تسعى إلبــعــاد روســيــا والــصــيــن مــن الــعــضــويــة الــدائــمــة في 
مجلس األمن، وحرمانهما من حق االعتراض )الفيتو( أثناء التصويت في 
المجلس.. ففي خطابها مؤخرا أعربت مندوبة الواليات المتحدة األمريكية 

في األمم المتحدة )ليندا توماس( عن دعمها 
الــمــصــداقــيــة  وذات  الــعــقــالنــيــة  لــلــمــقــتــرحــات 
الذي يضم 15  لتوسيع عضوية مجلس األمن 

بلدا، وقالت: )علينا أال ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام(، 
الفيتو  تتمتع بحق  التي  العضوية  الدائمة  الخمس  الــدول  أن  إلى  وأشــارت 
مسؤولية  تتحمل  المتحدة(  والواليات  وروسيا  وفرنسا  والصين  )بريطانيا 
خــاصــة فــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــعــايــيــر، وتــعــهــدت بـــأن الـــواليـــات المتحدة 
األمريكية لن تستخدم حق النقض )الفيتو( إال في حاالت نادرة واستثنائية! 
وأضافت ليندا توماس: )إن أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال 

العدوان التي يقوم بها يخسر السلطة األخالقية ويجب محاسبته(!
وبحسب وكالة )فرانس برس( تسخر روسيا والصين من هذا النوع من 
األمن  التي تجاهلت )مجلس  المتحدة  الواليات  الصادرة عن  التصريحات 
الدولي( في عهد رئيسها جورج بوش االبن لغزو العراق، وقالت وزيرة خارجية 
في  إفريقي  بتمثيل  طالبت  لطالما  التي  بــانــدور(  )ناليدي  إفريقيا  جنوب 
مجلس األمن: )إن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقا(.. وأضافت: 
دعم،  أي  على  العامة  الجمعية  دور  بتعزيز  نــادى  ممن  بعضنا  )لــم يحصل 

وفجأة اليوم تبدل الوضع(!!
صدقت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا )ناليدي باندور( حين قالت )فجأة 
اليوم تبدل الوضع(؛ فإن أمريكا التي كانت ال تعارض الهيكلية القديمة في 
متحمسة  اآلن  هي  األمــن..  في عضوية مجلس  وتحديدا  المتحدة،  األمــم 
التغيير فقط ألنها تريد حرمان روسيا والصين من حق االعتراض  لذلك 
)الفيتو( في مجلس األمــن.. لماذا؟ ألن واشنطن والغرب دخلوا في صراع 
لــدخــول صـــراع عسكري  وهــم يستعدون  أوكــرانــيــا،  فــي  روســيــا  عسكري ضــد 

مماثل ضد الصين في تايوان!
مواصلة  يريد  الواحد  األمريكي–الغربي  فالقطب  الحقيقة..  هي  هذه 
ومجالسها  وهــيــئــاتــهــا  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ مــنــظــمــة  عــلــى  الــســيــاســيــة  هيمنته 
المتفرعة من خالل حرمان روسيا والصين من حق النقض )الفيتو( ألسباب 

تتعلق باستمرار النفوذ الغربي-األمريكي في حكم العالم.

}  درس في الرقص على المسرح.

230 حوتا طيارا جنحت اإلى �سواطئ 

الأرجح على  نفق  ون�سفها  اأ�ستراليا 
الساحل  إلى  230 حوتًا طيارًا جنحت  نحو  على  األربعاء  أمس  ُعثر 
هذه  نصف  أّن  إلــى  أستراليون  مــســؤولــون  أشــار  فيما  لتسمانيا،  الغربي 

الحيتان فقط تبدو على قيد الحياة. 
وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الوالية إن »مجموعة تضم 
نحو 230 حوتًا جنحت قرب ميناء ماكواري«، مضيفًة »يبدو أن نصف هذه 
الحيوانات ال تزال حّية«. وأظهرت لقطات جوية مشهدًا مروعًا لعشرات 

من هذه الثدييات السوداء منتشرة على امتداد شاطئ واسع. 
وشــهــدت الــمــنــطــقــة قــبــل نــحــو عــامــيــن جــنــوحــًا جــمــاعــيــًا لــنــحــو 500 
حوت طيار، نفق معظمها ولم ينج سوى نحو مئة منها. ولم تتضح بعد 
قد  الحيوانات  هــذه  فــإن  الباحثين،  وبحسب  الجماعي.  الجنوح  أسباب 
وبما  السواحل.  من  كثيرا  اقترابها  لدى  المياه  في  تكون ضلت طريقها 
ُتعتبر حيوانات اجتماعية قد تتبع تلك التي تضل  أّن الحيتان الطيارة 
أّن خبراء في حفظ  المسؤولون  وأكد  للخطر.  بذلك  وتتعرض  طريقها 
إلى  توجهوا  الحيتان  إنقاذ  بمعدات  مزودين  وموظفين  البحرية  البيئة 

موقع الجنوح.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

الخوذة بديال
للعمامة والغترة

على  الــعــقــال  بــوضــع  ملزما  نفسه  يجد  عــربــي  كــل  على  قلبي 
العمامة  السوداني على تلك  الرجل  أفهم كيف يصبر  الــراس، وال 
األفعوانية التي تحيط برأسه وتمنع عنه األوكسجين والنيتروجين 
والهيموجلوبين، ولوال أنه يحلو لي أن أغيظ زمالء دراستي الذين 
طولها  يزيد  شعرة  حتى  رأســي  على  تركت  لما  بالصلع،  أصيبوا 
واللي  منكبيه،  على  عــبء  منا  الواحد  فــرأس  واحــد،  مليمتر  على 
فيه يكفيه وزيادة، فلماذا نرهقه بالعمائم والعقاالت!! ربما كي ال 
تتسرب منه األفكار السوداء، فليلتقطها المخبرون ويضربوننا على 
أم رؤوسنا، وخاصة أن للمخبرين العرب قدرة على تفسير األفكار، 
أن  بعد  األمنية  للمساءلة  يتعرض شخص  وقــد  األحـــالم،  وتــأويــل 
يروي لصديق كيف أنه رأى في منامه أن والده عرض عليه الزواج 
من فتاة قبيحة وأنه اعترض على الفكرة وهرب من البيت فطارده 
كلب مسعور، فهب من نومه مذعورا، وبينما يقول له الصديق إن 
الحلم يتعلق بعقوق الوالد، يدخل عليه المخبر ويقول إن الحلم 
فيسأله  السلطة«،  وتحّدي  »معارضة  نزعات  يملك  أنه  على  دليل 
بأدب طبعا )بمنطق عادل إمام: هو أنا بعرف أحسن م الحكومة(: 
طيب والكلب الذي طاردني؟ هنا يتلقى صفعة تجعله عاجزًا عن 
فــإن مجرد  ســـوداء،  أفكارنا  تكن  لــم  لــو  عــمــره! وحتى  بقية  الحلم 
التفكير يعتبر عندنا جريمة، ويفسر هذا لماذا يصيح المدرس في 
الطالب الذي يطلب منه أن يشرح أمرًا ما: اسكت يا قليل األدب! 
فليس من حق الببغاء أن تفكر وتسأل! والكتاب المقرر شامل وبه 

أحكام »قطعية« حول كل أمر.
القليلة  األشــهــر  فــي  شــوارعــنــا  تشهد  أن  جـــدًا  المحتمل  ومــن 
المقبلة تحواًل فريدًا تحل فيه الخوذات المعدنية محل العمائم 
الحروب  خــالل  اإلصــابــات  لتفادي  ذلــك  وليس  والعقاالت،  والغتر 
الطويلة التي قد تشهدها منطقتنا بعد تصاعد الحمم البركانية 
باتوا  الرجال  والعراق وليبيا، بل ألن  واليمن وسوريا  السودان  من 
أن  يمكن  وال  والــحــالوة،  ل  والتجمُّ باألناقة  هوسا  النساء  يجارون 
تدخل حماما عاما من دون أن تجد مجموعة من الرجال يتأملون 
على  الحانية  اللمسات  ويــضــعــون  الــمــرايــا،  فــي  البهية  طلعاتهم 
حواجبهم وشواربهم )مستخدما اللعاب في طرف إصبعه كمرطب 
ت للشعر( أو يقومون بتسريب بضع خصالت من الشعر من  ومثبِّ
تحت الغترة أو العمامة، وهناك من تراه جالسًا داخل سيارته عند 
إشارة مرور ضوئية، ويتطلع إلى المرآة وينتف الشعر من فتحات 
أنفه، فتتمنى لو كان لديك شاش طبي مغموس في شوربة كوارع 
لتحشره في أنفه حتى يعجز نهائيا عن حشر إصبعه فيه )الكوارع 
من أسلحة الدمار الشامل للجهاز الهضمي، وتصلح كغراء شديد 
ينفصل  عندما  األحــذيــة  إلصـــالح  كــثــيــرًا  وأستخدمها  الفعالية، 
النعل عن الجسم العلوي للحذاء، وهي تسبب العقم للنساء ألنها 
السويس في  التي تقوم مقام قناة  انسداد قناة فالوب  تتسبب في 

عملية الحمل(.
ــر مــــــزودة بـــبـــطـــاريـــات تـــرســـل شــحــنــات  ــذكـ ــة الـ ــفـ الــــخــــوذات اآلنـ
كهرومغنطيسية إلى جزيئات الشعر التالفة وشبه التالفة، فتعيد 
والكمية  بالشعر،  ويمتلئ  الــخــالــي،  ربعك  فيزدهر  الــحــيــاة،  إليها 
الــجــاهــزة مــن الــقــبــعــات مـــحـــدودة لـــدى مــخــتــبــرات بــي إكـــس 3 في 
باريس فاكتب لهم واذكر أنك من طرف جعفر عباس )بالفرنساوي 
جافاغ أباس(، وكي تضمن لنفسك عدم التريقة من أصحابك قم 
واحــرص على  بايك( ضخمة  )موتور سايكل/  نارية  دراجــة  بشراء 
ركوبها كثيرا وأنت ترتدي القبعة المزودة بالسماد المغذي للشعر، 
فيحسبك الناس شخصا منضبطا تهتدي بقوانين شرطة المرور 
من حيث السالمة، بينما قد يشكك البعض في قواك العقلية »بعد 
ما شاب مخه اخترب«، وفي هذا يقول السودانيون نقال عن أغنية 

شائعة »وفي الحالتين أنا الضايع«.
ولكن وال يهمك فبعد أن يصبح رأسك غابة استوائية سيموت 
الشامتون من الغيظ، ويتملقك المئات ليعرفوا سر الغابة فتكون 
كالرجل الذي سار في جنازة زوجته رجال كثيرون ال يعرفونه فسأله 
أنه ما ان شاع أن زوجتي ماتت من  ب فشرح له  عنهم صديق مقرَّ

عّضة كلبنا حتى اصطف هؤالء ليطلبوا مني أن أعيرهم الكلب.

ماركت  هايبر  لــولــو  افتتح 
ــة مــهــرجــان  ــدانــ فـــي مــجــمــع الــ
ــام الــــعــــالــــمــــي بـــحـــضـــور  ــعــ ــطــ الــ
ــة، الــشــيــخ  ــمـ ــعـــاصـ مـــحـــافـــظ الـ
راشــــــــد بـــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديـ ــمـ خــلــيــفــة والـ
لمجموعة لولو الدولية أشرف 
علي ام أي والمدير لمجموعة 

لولو الدولية جوزير روباواال.
الضوء  الــمــهــرجــان  وســلــط 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــطـ عـــــلـــــى اتـــــــجـــــــاهـــــــات الـ
الــمــخــتــلــفــة الــتــي اســتــخــدمــهــا 
للمتسوقين  والــمــتــاحــة  لــولــو، 
في البحرين: سواء أكان نظام 
ــاص أو  ــخـ الــكــيــتــو الـــغـــذائـــي الـ
األطعمة  من  واسعة  مجموعة 
والالكتوز  السكر  مــن  الخالية 
ــــك،  والـــغـــلـــوتـــيـــن ومــــــا إلــــــى ذلـ
الخالية  الــعــضــويــة  واألطــعــمــة 
من اإلضافات، وأحدث خيارات 
الـــطـــعـــام الــمــتــعــلــقــة بـــأغـــذيـــة 

النباتية،  االصطناعية  اللحوم 
واألطعمة الفائقة، والمنتجات 
ــى  ــيــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــ ــلــ الــــمــــحــ

الـــنـــكـــهـــات الـــعـــالـــمـــيـــة لــعــالمــة 
لـــــولـــــو، والـــــتـــــي تــــقــــدم جــمــيــع 
تناسب  التي  المنتجات  أنـــواع 

بمختلف  الــنــاس  فــئــات  جميع 
أنــظــمــتــهــم الـــغـــذائـــيـــة وتــلــبــي 

احتياجاتهم.

شــــــــــــــهــــــــــــــدت بــــــعــــــض 
مناطق البحرين وخاصة 
أمس  الشمالية  المناطق 
ــة  ــــول أمـــــطـــــار رعــــديــ ــــطـ هـ
ذكرت  ما  بحسب  متفرقة 
الــجــويــة  األرصـــــــــاد  إدارة 
بــــــــــــــــــوزارة الــــــمــــــواصــــــالت 
واالتصاالت على حسابها 
التواصل  بموقع  الرسمي 

االجتماعي »تويتر«.
ــام حــســاب بحرين  وقـ
ويــــــذر بــتــوثــيــق لــأمــطــار 
ــلــــى  الـــــــــتـــــــــي هــــــطــــــلــــــت عــ
الحد  فــي  خليفة  مــيــنــاء 
الصناعية وكانت االمطار 
شبه غزيرة احيانًا سبقتها 
ريـــاح شــديــدة جــــدًا، الفتا 
أتت على  أن األمطار  إلى 
نطاق ضيق هناك وتأثرت 
ايضا مناطق أمواج وديار 
الــــــمــــــحــــــرق وســــمــــاهــــيــــج 

ببعض األمطار.

كتبت زينب إسماعيل:
تصوير- محمود بابا

احتفاال بالذكرى السنوية الـ 14 النطالق 
عملياتها في البحرين، قطع موظفو كارفور 
– التي تملكها وتديرها شركة ماجد الفطيم 

في البحرين، كعكة بطول يقارب 4 أمتار.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أعــلــنــت كــافــور جــوائــز 
إلـــى 7 آالف ديــنــار،  بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــصــل 
حيث ستمنح الجائزة الكبرى )5 آالف دينار( 

لفائز واحد ضمن السحب اإللكتروني، فيما 
سيتم اختيار 200 عميل للفوز بقسائم هدايا 
بقيمة 10 دنانير لكل عميل. تستمر الحملة 

الترويجية حتى 11 من أكتوبر 2022.
وســيــتــم اخــتــيــار 3 عــمــالء لــلــفــوز بــــ100 
دينار بحريني على شكل نقاط »ماي كلوب« 
مــقــابــل كـــل الــمــشــتــريــات مـــن خـــالل تطبيق 
ــافـــة إلــــى خـــدمـــة الــتــوصــيــل  كــــارفــــور، بـــاإلضـ
المشتريات من خالل  المجاني على جميع 
إلى  أكتوبر،   11 وذلــك حتى  كــارفــور،  تطبيق 
جــانــب فــرصــة الــحــصــول عــلــى رمـــز الخصم 

الـــــذي سيتم  بـــهـــذه االحـــتـــفـــاالت  الـــخـــاصـــة 
االجتماعي  الــتــواصــل  منصات  عبر  إرســالــه 

الخاصة بكارفور البحرين.
وتشمل العروض خصومات خاصة على 
منتجات  على   %70 إلى  تصل  متعددة،  فئات 
واألطعمة  والــخــضــراوات  والــفــواكــه  البقالة 
الــطــازجــة والــلــحــوم وأصــنــاف الــمــنــســوجــات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى خـــصـــومـــات تــصــل إلــــى %50 
على األجهزة اإللكترونية واألدوات المنزلية 

ومنتجات العناية الشخصية.

احـــتـــفـــااًل بــشــهــر الــتــوعــيــة 
بأمراض القلب نظم مستشفى 
بالتعاون  التخصصي  البحرين 
ــع قـــســـم الـــتـــمـــريـــض بـــوحـــدة  مــ
ــلـــب بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة  ــقـ الـ
ــا مـــســـتـــمـــًرا  ــًجــ ــامــ ــرنــ الـــطـــبـــي بــ
لممرضي  الــتــمــريــض  لــتــعــلــيــم 
وحـــدة الــرعــايــة الــحــرجــة حــول 
القلب  عضلة  احتشاء  موضوع 
الــبــالــغــيــن،  عــنــد   )MI( الـــحـــاد 
ــه الــــدكــــتــــور شــيــخ  ــدمــ الــــــــذي قــ
القلب  أمــراض  استشاري  بكس 
ــقـــب الــجــلــســة  الـــتـــداخـــلـــيـــة. وعـ
ــوزيـــع جــوائــز  ــم تـ األكـــاديـــمـــيـــة تـ
ــة  ــ ــدؤوبــ ــ تـــــقـــــديـــــرًا لـــلـــجـــهـــود الــ
لــــمــــمــــرضــــات وحــــــــدة الــــرعــــايــــة 

الحرجة وموظفي الدعم.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  ?الـــــــجـــــــديـــــــر 
مستشفى البحرين التخصصي 
)BSH( هو المستشفى الخاص 

يحتوي  الـــذي  والــوحــيــد  األول 
قــســطــرة قلبية في  عــلــى وحـــدة 
الــبــحــريــن، والـــهـــدف مـــن مــركــز 
ــي مــســتــشــفــى  ــو لــلــقــلــب فــ ــولــ أبــ
ــن الـــتـــخـــصـــصـــي هــو  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــن أمـــــــراض الــقــلــب  الـــوقـــايـــة مــ

وتشخيصها وعالجها. 
 BSH Apollo مــركــز  يتكون 
ــمـــل قـــســـطـــرة  ــعـ لـــلـــقـــلـــب مـــــن مـ
مـــن الــجــيــل الـــثـــالـــث، ووحــــدات 
ــة،  ــرجـ ــحـ ــة الـــقـــلـــبـــيـــة الـ ــايـ ــنـ ــعـ الـ
ووحدة العناية المركزة، وغرفة 

عمليات لعالج األوعية الدموية 
وجـــراحـــة الــقــلــب بــمــا فــي ذلــك 
مــــركــــز إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الــقــلــب 

للحاالت المتقدمة.
ويـــتـــم دعــــم ذلــــك مـــن قبل 
الـــخـــبـــرة  ذوي  ــلـــب  ــقـ الـ أطــــبــــاء 

ــة الــــمــــركــــزة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ وفــــــريــــــق الــ
لتقديم  الــجــراحــيــة  للعمليات 
ــلــــب فـــي  ــقــ ــلــ ــل رعـــــــايـــــــة لــ ــ ــضــ ــ أفــ
الــمــمــلــكــة، كــمــا يـــقـــدم الــمــركــز 
أمـــراض  فــئــات  لجميع  الــعــالج 
ــلـــب لــلــبــالــغــيــن بــــــــدًءا مــن  ــقـ الـ

الــتــدخــالت إلــى جــراحــة القلب 
مـــن خـــالل فــريــق مــتــكــامــل من 
والفنيين  والممرضات  األطباء 
والــمــســعــفــيــن مــن مــعــهــد أبــولــو 
في  المواطنين  لخدمة  للقلب 

البحرين.

تتبرع  ال��خ��ل��ي��ج«  »ف���ن���ادق 
ل����دار رع���اي���ة ال��ط��ف��ول��ة

في إطار دعمها المستمر للخدمة المجتمعية قدمت مجموعة 
في  يسعى  والــذي  الطفولة  رعاية  لــدار  نقديًا  تبرعًا  الخليج  فنادق 
المعيشية واالجتماعية لأيتام ومن في حكمهم،  الخدمات  تمويل 
ــر الــمــتــصــدعــة؛ اســتــلــم الــتــبــرع الــدكــتــور  بــاإلضــافــة إلـــى أطــفــال األسـ
الرئيس  من  مقدمًا  الــدار  إدارة  رئيس مجلس  نائب   – أكبر محسن 

التنفيذي للمجموعة السيد جارفيلد جونز.
حتى  لأطفال  والمالئم  المؤقت  السكن  لتوفير  الــدار  ويسعى 
لتبوء  تأهيلهم  مع  أنفسهم  على  واالعتماد  تعليمهم  من  االنتهاء 

مناصبهم في المجتمع مستقباًل.

ل���ول���و ت��ف��ت��ت��ح م���ه���رج���ان ال���ط���ع���ام ال��ع��ال��م��ي

اأم��������ط��������ار رع�������دي�������ة ف�������ي ال����م����ح����رق

كعك�ة باأكب�ر  ال��14  بالذك�رى  تحتف�ل  »كارف�ور« 

»البحرين التخ�س�سي« ينظم محا�سرة بمنا�سبة �سهر التوعية باأمرا�ض القلب بالتعاون مع ال�سلمانية 
} ظهور قوس قزح في المحرق.

»األواني البحرين« ت�سارك في برنامج 
بيئي لحماية ال�سالحف ب�سلطنة عمان

يـــــشـــــارك فـــريـــق 
مـــــــــــــــن الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 
الــبــحــريــنــي أعــضــاء 
جـــمـــعـــيـــة »ألــــــوانــــــي 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن« فـــي 
برنامج بيئي يهدف 
ورعــايــة  حماية  إلــى 
البحرية  السالحف 
ــئ  ــ ــواطــ ــ ــشــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ عــ
الـــعـــمـــانـــيـــة، وذلـــــك 
في إطار تفعيل دور 
الخليجي  الــشــبــاب 
الـــحـــفـــاظ على  فـــي 
الــــبــــيــــئــــة وتـــنـــفـــيـــذ 
ــادرات مــشــتــركــة  ــ ــبـ ــ مـ

وتبادل أفضل التجارب والخبرات في قضايا البيئة والمناخ.
وأوضح رئيس الفريق البحريني محمد األحمدي أن أعضاء 
الفريق سيعملون على مدى أسبوع كامل، خالل الفترة من 23 
صور  بــواليــة  الحد  راس  بمحمية  معسكر  فــي  أكتوبر   30 حتى 
العمانية، من أجل رصد السالحف البحرية التي تعشش على 
الصغيرة  السالحف  ونقل  بيوضها  العمانية وحماية  الشواطئ 

التي تضل الطريق إلى الشاطئ وإعادة إطالقها هناك.
وأضـــــاف: لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي تــقــوم هــيــئــة البيئة 
يعنى  الــذي  كــومــانــدرز«  »تــارتــل  برنامج  بتنفيذ  عمان  بسلطنة 
بحماية ورعاية السالحف البحرية خالل الفترة من أغسطس 
حتى منتصف ديسمبر 2022م. ونحن فخورون بأن يكون فريق 
خــارج سلطنة  من  يدعى  فريق خليجي  أول  البحرين«  »ألواني 

عمان للمشاركة في هذا البرنامج.
ولــفــت إلـــى أن الــشــبــاب الــبــحــريــنــي الــمــشــارك فـــي الــفــريــق 
بشأن  الشاطئ  مــرتــادي  بين  الــوعــي  نشر  مهمة  أيضا  سيتولى 
الحفاظ على السالحف وتكاثرها والتأكد من نظافة السواحل، 
وورش  مختلفة  أنشطة  أيضا  يتضمن  البرنامج  أن  إلى  مشيرا 

عمل ذات صلة بالكائنات البحرية والحفاظ عليها.
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وحو�ض في 
هيئة ب�سرية

مخلوقات غريبة وكثيرة موجودة بيننا متخفية في هيئة بشر 
التي  المتوحش  ال نكتشفها إال في مواقف معينة منها المخلوق 
جميع  عبر  يومين  منذ  البحرينيين  المواطنين  آالف  شــاهــدهــا 
وسائل التواصل االجتماعي المتخفية في هيئة مدرسة في إحدى 
أي مشاعر  مــن  وحشية خالية  بكل  تعتدي  وهــي  األطــفــال  ريــاض 

إنسانية على طفلة بريئة.
أشاهد  ولــم  الضعيف  القلب  صاحبات  فئة  من  بأنني  اعترف 
فيديو االعــتــداء ألنــنــي لــو شــاهــدت هــذا الــنــوع مــن االعــتــداء على 
المنظر ما  أنسى  أي طفل سأصاب بحالة نفسية سيئة جدا ولن 
حييت وخصوصا أن حفيدتي الرقيقة الغالية حنونة تذهب يوميا 
من  التي  البشعة  األفكار  هي  ما  تتخيلوا  أن  فلكم  الحضانة،  الى 
الممكن أن تدور في ذهني حينها؟ وبالرغم من ذلك ولمجرد أنني 
االعتداء  فيديو  على  الحقيقيين  البشر  فعل  ردود  وسمعت  قــرأت 
والخوف  والغضب  األلــم  من  كبيرة  بكمية  شعرت  أنني  إال  البشع 
والقلق والحزن الشديد على أطفالنا الذين نسلمهم بأيدينا لدور 
ثم  كبدنا  بفلذات  ليعتنوا  يومنا  قــوت  مــن  لهم  ونــدفــع  الحضانة 
نفاجأ بل ننصعق بوجود هذه النوعيات المتوحشة من المخلوقات 

بينهم يعتدون على أغلى ما عندنا!!
يا ترى من المسئول؟ هل إدارة الحضانة التي من المفروض 
أنها تدقق وتراقب كل العاملين فيه والتي من البديهي أنها ستبرر 
بأنها لم تكن تعلم؟ أم وزارة التربية والتعليم والتي عليها ان تضع 
من  وهــل  الحضانة؟  دور  في  المعلمات  اختيار  في  معينة  معايير 
في  بــاآلالف  الموجودة  الحضانة  دور  كل  تراقب  أن  ــوزارة  الـ واجــب 
البحرين مراقبة صارمة ودقيقة والتي سيكلفها الكثير من الوقت 
والجهد والمال؟ اين الخلل وكيف نستطيع ان نتجنب هذا الحدث 

البشع؟
التواصل  وسائل  أحد  في  أعصابي  أفقد  تعليقا جعلني  قــرأت 
االجــتــمــاعــي ولــكــنــه خطير جـــدا: حــيــث قــالــت إحــداهــن )عــلــى قد 
المعلمات  راتـــب  كــان  إذا  والــمــتــرديــة(  النطيحة  يحطون  فلوسهم 
هناك  تعمل  أن  سترضى  التي  فمن  ديــنــارا   170 الحضانة  دور  في 
من  )الــهــاربــات  فــيــزا  الــفــري  األجنبيات  أو  نفسيا  المريضات  غير 

كفيلهن(!!
بصراحة ال أعلم صدق هذه المعلومة ولكنها لو كانت صحيحة 
فــهــذا شـــيء خــطــيــر جـــدا ويــجــب حــلــه فــــورا يـــا مــســئــولــي الــتــربــيــة 

والتعليم، فأطفالنا أمانة عندكم.
الكارثة أن بعد فيديو االعتداء انتشرت العديد من الفيديوهات 
عن اعتداءات مماثلة واعتداءات لفظية بشعة تخرج من أشخاص 
الــمــفــروض أنــهــم )مــربــو أجــيــال( فــي بــعــض الـــمـــدارس االبــتــدائــيــة 
فاضالت  يــكــونــوا  أن  الــمــفــروض  المعلمات  بعض  مــن  واإلعـــداديـــة 
البشعة منتشرة  المخلوقات  ترى هذه  يا  فهل  المعلمين!!  وبعض 
وما هي  والتعليم؟  التربية  وزير  يا  الحكومية  في جميع مدارسنا 

إجراءاتك الجديدة للقضاء على هذه النوعية من المخلوقات؟

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

} محمد األحمدي.
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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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توظيف بيانات املواطنني الوراثية يف ال�صحة قريًبا

اأكرث من 32 األف م�صارك يف برنامج اجلينوم الوطني
اأّكدت اأجماد غامن رئي�س الفريق الوطني املعني 

ورئي�س خمتربات  البحريني  اجلينوم  بتنفيذ خطة 

ال�صحة العامة بوزارة ال�صحة اأّن برنامج اجلينوم 

الوطني ُيعد من اأهم امل�صاريع الوطنية ذات الأولوية 

من  احلد  اإىل  يهدف  اإنه  حيث  البحرين،  مملكة  يف 

انت�صار الأمرا�س الوراثية بني اأفراد املجتمع وتفعيل 

اجليني  الت�صخي�س  طريق  عن  ال�صخ�صي  الطب 

املبكر للأمرا�س وحت�صني ا�صتخدام الأدوية للمر�صى 

بناًء على معلوماتهم الوراثية واجلينية. 

 وقالت غامن اإّن برنامج اجلينوم الوطني ي�صري 

عدد  فاق  حيث  املو�صوعة،  التنفيذية  للخطة  وفقاً 

امل�صاركني  املواطنني  من  جمعها  مّت  التي  العينات 

وعي  مدى  يعك�س  ما  وذلك  عينة،  األف   32 عن 

واإدراك ال�صعب البحريني باأهمية هذا امل�صروع الذي 

احلالية  للأجيال  العامة  ال�صحة  تعزيز  �صاأنه  من 

وامل�صتقبلية.

 واأفادت باأنه من منطلق حر�س واهتمام مملكة 

يف  ال�صحية  اخلدمات  م�صتوى  لتطوير  البحرين 

اجلينوم  مركز  تو�صعة  ف�صيتم  البحرين،  مملكة 

الوطني باإدارة ال�صحة العامة، ورفع قدرات فح�س 

التطورات  اآخر  ملواكبة  حملياً  اجليني  الت�صل�صل 

اأن مركز  اإىل  العلمية احلديثة يف هذا املجال، لفتًة 

الوراثية  البيانات  �صيوظف  الوطني  اجلينوم 

وتطوير  العامة،  ال�صحة  خلدمة  قريًبا  للمواطنني 

البحرين  مملكة  يف  والعلج  الت�صخي�س  م�صتوى 

عن طريق بناء قاعدة بيانات جينية مرجعية ُت�صهم 

ال�صخ�صية  ال�صحية  الرعاية  خدمات  تطوير  يف 

للبحرينيني.

املحلية،  القدرات  تطوير  �صعيد  وعلى   

 60 تدريب  من  النتهاء  مت  قد  باأنه  غامن  اأو�صحت 

امل�صاعدة  الطبية  للخدمات  ومقدًما  ا  وممر�صً طبيًبا 

الوراثة  وعلم  اجليني  الطب  خرباء  مع  بالتعاون 

بالوليات  والبيولوجيا اجلزيئية بجامعة هارفارد 

املتحدة الأمريكية وجامعة اخلليج العربي، و�صيتم 

ا مع املوؤ�ص�صات ذات اخلربات املتقدمة  التعاون اأي�صً

بهدف  الأمرا�س  لبع�س  اجليني  العلج  جمال  يف 

حتقيق حياة �صحية اأف�صل للمواطنني واملقيمني. 

 وتابعت باأنه لتطوير القدرة العملية للعاملني 

التعاقد  مت  اجليني،  الت�صل�صل  فح�س  خمتربات  يف 

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هارفارد  جامعة  مع 

مبركز  عاملني  موظفني   5 لعدد  امليداين  للتدريب 

حتليل  على  العمل  طريق  عن  الوطني  اجلينوم 

للمر�صى  الإكلينيكية  باملعلومات  وربطها  العينات 

وطرق الت�صخي�س اجليني للأمرا�س وال�صطرابات 

الوراثية النادرة.

الأن�صاري تبحث مع وزير التنمية خطة التعاون القادمة

للمجل�س  العام  الأمني  ا�صتقبلت 

يف  الأن�صاري،  هالة  للمراأة  الأعلى 

التنمية  وزير  بالرفاع،  املجل�س  مقر 

الجتماعية اأ�صامة بن اأحمد الع�صفور.

 وجرى خلل الجتماع بحث عدد 

واملتعلقة  امل�صرتكة  املو�صوعات  من 

واملجتمعي،  الأ�ــصــري  بال�صتقرار 

وم�صارات التعاون القادمة التي تتناول 

الرعاية الجتماعية والربامج  خدمات 

التي ُتعنى بالتمكني القت�صادي للأ�صر 

امل�صاعدات  من  وامل�صتفيدات  املنتجة 

الأن�صاري  ونــّوهــت  الجتماعية، 

البيئة  توفري  يف  ـــوزارة  ال بجهود 

الإر�صاد  خدمات  لتطوير  املنا�صبة 

الأ�صري.

اأهمية  على  الطرفان  اتفق  كما 

تفعيل جلنة تكافوؤ الفر�س يف الوزارة 

واملنجزات  العمل  للحفاظ على وترية 

املتحققة للمراأة يف بيئة العمل، وعلى 

الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  حتقيق  �صعيد 

وللأ�صرة  لها  املقدمة  للخدمات 

البحرينية.

حر�س  الع�صفور  اأكد  جانبه،  من 

وزارة التنمية الجتماعية على تعزيز 

للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  التعاون 

المنائية  ــداف  الأه حتقيق  اأجــل  من 

�صعيد  على  امل�صرتكة  وامل�صتدامة 

دورها  وتعزيز  املراأة  تقدم  موا�صلة 

النه�صة  يف  وال�صا�صي  املــحــوري 

الوطنية.

وزير الرتبية ي�صارك يف جل�صة

موؤمتر قمة »يوم القادة« الأممي

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  من  بتكليف 

املعظم، �صارك ماجد بن علي  البلد  اآل خليفة ملك  عي�صى 

الفتتاحية  اجلل�صة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

)يوم  التعليم  حتويل  قمة  ملوؤمتر  الثالث  اليوم  لفعاليات 

القادة(، املنعقد يف نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية.

 وخلل اجلل�صة، األقى اأنطونيو غوتريي�س الأمني العام 

ملنظمة الأمم املتحدة كلمًة اأ�صار فيها اإىل اأن التعليم يواجه 

�صن  يف  الأطفال  من   %70 قدرة  عدم  ب�صبب  عميقة،  اأزمة 

العا�صرة يف البلدان الفقرية على احل�صول على ن�صيبهم يف 

التعليم اأ�صوًة باأقرانهم يف البلدان املتقدمة، مما يخلق فجوًة 

اعتماد  اإىل  داعًيا  بينهم،  والتمويلية  الرقمية  اجلوانب  يف 

خطط واآليات جديدة حلماية احلق يف التعليم اجليد، مبا 

كل  يف  امل�صتدامة  والتنمية  والأمن  ال�صلم  حتقيق  ي�صمن 

اأرجاء العامل. 

من جانبها، اأكدت اأودري اأزولي املديرة العامة ملنظمة 

الدول  مع  عملت  اإن�صائها  ومنذ  املنظمة  اأن  اليون�صكو، 

اإحداث  اإىل  ودعت  للجميع،  التعليم  ل�صمان حق  الأع�صاء 

تطويرات يف الأنظمة التعليمية بال�صكل الذي يتنا�صب مع 

متطلبات القرن احلادي والع�صرين.

حمافظ العا�صمة يفتتح معر�ض »لولو هايربماركت« لجتاهات الغذاء 

را�صد  ا�صيخ  العا�صمة  حمافظ  افتتح 

»لولو  معر�س  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

العاملية،  الغذاء  لجتاهات  هايربماركت« 

بح�صور املدير التنفيذي ملجموعة لولو الدولية 

اأ�صرف علي ام اأي، واملدير ملجموعة لولو الدولية 

جوزير روباوال.

لولو  يف  اأقيم  الذي  املعر�س  ويهدف 

ال�صوء  ت�صليط  اإىل  الدانة  مبجمع  هايربماركت 

على اجتاهات الطعام املختلفة ت�صتخدمها لولو 

هايربماركت، واملتاحة للمت�صوقني يف البحرين.

وتوفر جمموعة لولو اأنواًعا خمتلف النظام 

الغذائي الكيتو اخلا�س اأو جمموعة وا�صعة من 

اخلالية  الأطعمة  مثل  من«  »اخلالية  الأطعمة 

الغلوتني،  من  واخلالية  واللكتوز  ال�صكر  من 

والأطعمة الع�صوية اخلالية من الإ�صافات.

ويتعّر�س املعر�س اإىل اأحدث الجتاهات يف 

اأغذية اللحوم ال�صطناعية النباتية، والأطعمة 

الفائقة، واملنتجات املحلية، اإ�صافة اإىل النكهات 

العاملية. وتوفر لولو هايربماركت اأنواًعا خمتلفة 

فئات  خمتلف  مع  تتنا�صب  التي  املنتجات  من 

امل�صتهلكني وتلبي احتياجات نظامهم الغذائي.

ح�صر احتفال اليوم الوطني ال�صعودي الثاين والت�صعني.. القائد العام:

العيـد الوطـني ال�صـعودي يوم وطني لنا يف البحـرين
خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  قام 

الذي  احلفل  بح�صور  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

لدى  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صفارة  اأقامته 

مملكة البحرين احتفاًء باحتفالتها باليوم الوطني الثاين 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقباله  يف  كان  اإذ  والت�صعني، 

�صفري  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  �صلطان  الأمري 

ال�صقيقة لدى مملكة البحرين،  ال�صعودية  اململكة العربية 

وذلك م�صاء اأم�س بفندق الدبلومات.

وبهذه املنا�صبة، قّدم القائد العام لقوة دفاع البحرين 

ال�صريفني  اإىل خادم احلرمني  التهاين والتربيكات  خال�س 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود عاهل اململكة العربية 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

حممد بن �صلمان اآل �صعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 

ال�صقيق،  ال�صعودي  ال�صعب  واإىل  الدفاع،  وزير  الوزراء 

بذكرى اليوم الوطني ال�صعودي الثاين والت�صعني.

واأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين اأن العيد الوطني 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  وطنًيا  يوًما  لي�س  ال�صعودي 

واأن  البحرين،  مملكة  يف  لنا  طني  يوم  بل  فح�صب، 

الروابط التي جتمع بني مملكة البحرين واململكة العربية 

تطوًرا  ت�صهد  تاريخية  وعلقات  روابط  هي  ال�صعودية 

م�صتمًرا يف كل الأ�صعدة وامل�صتويات انطلًقا من الثوابت 

الرعاية  بف�صل  بينهما  جتمع  التي  امل�صرتكة  والروؤى 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  لدن  من  الكرمية 

الأعلى، واأخيه  القائد  البلد املعظم  اآل خليفة ملك  عي�صى 

اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

�صعود ملك اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة - حفظهما 

اهلل -، وهي علقات متاأ�صلة وممتدة جذورها و�صاربة يف 

اأعماق التاريخ بني البلدين ال�صقيقني.

مدير عام الإعالم والثقافة الأمنية: 

مكافحة الت�صّول م�صوؤولية جمتمعية واإطالق برامج توعوية

عام  مدير  دينه  بن  حممد  العميد  اأكد 

اأن  الأمنية  والثقافة  للإعلم  العامة  الإدارة 

مركز الإعلم الأمني، يف اإطار ر�صده للهتمام 

حالت  معدل  يف  ملحوظة  بزيادة  املجتمعي 

يعمل  اململكة،  مناطق  من  عدد  يف  الت�صول 

اإطار  مدرو�صة يف  توعوية  برامج  اإعداد  على 

التفاعل مع نب�س ال�صارع والتعامل املجتمعي 

كل  وم�صوؤولية  الت�صول  حالت  مع  الفاعل 

اأفراد املجتمع يف الت�صدي لهذه الأمور، والتي 

متثل حالت حمددة، ميكن احلد منها من خلل 

تعاون اجلميع.

للإعلم  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأ�صار 

الت�صول  مكافحة  اأن  اإىل  الأمنية  والثقافة 

اجلميع  من  تتطلب  جمتمعية،  م�صوؤولية 

املواطن  املقدمة  ويف  مب�صوؤولياته،  النهو�س 

الذي يجب اأن يكون تعامله مع هذه احلالت 

باإر�صادها للتوجه للجهات املخت�صة اأو الإبلغ 

عنها لتخاذ الإجراءات القانونية املقررة، لفًتا 

وتقدمي  الت�صّول  حالت  مع  التعاطي  اأن  اإىل 

املال لهم ي�صهم يف ن�صر هذه ال�صلوكيات التي 

تخرج عن عادات وتقاليد املجتمع البحريني، 

والذي يت�صم بالتكافل الجتماعي عرب قنوات 

جمتمعية  اأهداف  وذات  ومرخ�صة  معروفة 

نبيلة.

واأو�صح العميد حممد بن دينة اأنه انطلًقا 

الأمنية،  الثقافة  لإدارة  التوعوي  الدور  من 

هذه  مثل  املتبعة يف  القانونية  اجلوانب  فاإن 

احلالت، تاأتي وفق مواد القانون رقم 5 ل�صنة 

اأن  اإىل  لفًتا  الت�صول،  مكافحة  ب�صاأن   2007

القانون يت�صمن معاقبة املت�صّول، بعد �صموله 

بالرعاية الجتماعية، باحلب�س مدة ل جتاوز 

ول  ديناًرا  خم�صني  عن  تقل  ل  وغرامة  �صنة 

العميد حممد بن دينهجتاوز املائة اأو اإحدى هاتني العقوبتني.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12220/pdf/INAF_20220922020543540.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/local/979604/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

من فعاليات الملتقى الوطني الرابع للتراث الثقافي غير المادي بمسرح البحرين الوطني

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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البحريــن والســعودية عالقــة تاريخيــة ممتــدة تعكس 
الروابط العميقة بين البلدين والشعبين. 
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 المملكة العربية السعودية
واقع أجمل من الحلم

التعبير عن المش��اعر في المناس��بات حالة ال تالئمن��ي في الغالب 
أش��عر أن المناسبة تأخذ جزءًا كبيرًا من األريحية وتفرض بداًل منها 
جزءًا من الواجب ينزع منها بعضًا من مصداقيتها وعفويتها لمجرد 

أنها أصبحت مجدولة.
إنما فائض المش��اعر للمملكة العربية السعودية تحديدًا جعل من 
رصيدها الكبير عندي ما يمكنه أن يغطي أي شائبة تمس عفويتها، 
تمامًا مثلما يحق لك أن تعبر عن مشاعرك تجاه أمك في أي وقت أو 

في عيد األم ال فرق، فالمصداقية هنا خارج نطاق التشكيك.
للسعودية مكانة كتلك التي تربطنا بأمنا نشعر بالرابط واالنتماء 
والج��ذور والدماء الواحدة تش��دنا تمامًا كما ه��ي األغصان واألوراق 
واألزه��ار تربط تطلعاتنا ومس��تقبلنا، هي أمنا فع��اًل قبل أن يكون 
قواًل على لس��ان الراحل الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي قال عنها 

ابنتي الصغيرة.
في يومها الوطني تقف إجالاًل لتلك الرؤية الثاقبة والش��جاعة وقوة 
اإلدراك وقهر المستحيل الذي رافق مؤسسها الشاب ذا العشرينيات 
من عمره، الذي لم يتردد في هدف توحيد هذه المس��احة الشاسعة 
وجعلها تحت راية واحدة، وهو هدف يكاد يكون مستحياًل قياسًا بحجم 
المساحة وصعوبة البيئة وشراسة الناس وقوة شكيمة المعارضين 
حين ذاك، لكنها الفراس��ة العجيبة التي لمح فيها المستقبل الزاهر، 

الفراسة التي أكدت له أن الكل سيلتف حول رايته وقد كان.
هي الفراس��ة ذاتها التي حركت ولي العهد األمير الش��اب الذي أعاد 
تش��كيل الراي��ة وحلق به��ا إلى حد ل��م يتخيل أحد أنها ق��ادرة على 
وصوله لوال إيمانه كجده بأن جبل طويق س��يق معه س��ندًا وظهرًا، 
شباب س��عودي يحلم كحلمه ويرى في موطنه اسمًا يسابق السحاب 

علوًا وقد كان.
اإلبداعات السعودية في السنوات األخيرة تجعلك تلهث وراء متابعة 
أخباره��ا فال تترك مج��ااًل إال واخترقت��ه وتفوقت فيه علمي��ًا وطبيًا 
ورياضي��ًا وفنيًا.. ش��باب يري��د أن يبادل الثقة بإنج��از فال يخذل من 
أعط��اه إياها، فإن أردت أن ترى إب��داع التحول وتحول اإلبداع فانظر 

إلى المملكة العربية السعودية اليوم.
بهذا الش��عب بهذا الجبل المملكة العربية الس��عودية دولة صعبة 
المنال تلك التي أسس��ت وبنيت وترنو للمعالي بقيادتها الش��ابة، 
التفاف��ًا به��ذا القدر وبه��ذه القوة بين الش��عب وقائ��ده أنت أمام 
حزمة غير قابلة للكس��ر، لم يجتمع على دولة أعداء وخصوم كالذين 
اجتمع��وا على هدف النيل منها فما زاد ش��عبها إال إصرارًا و مازادت 

قيادتها إال قوة.
كلما استهدفوها أكثر كلما تحمس البذل والعطاء من أبنائها أكثر، 
فعاًل مذهلة لم نشهد دفاع المتذمر والمتسائل والباحث عن أسباب 
الع��داء، بل ج��اء الجواب حاضرًا فعاًل وعماًل تلمس��ه وت��راه بالعين 

المجردة، هكذا تخلق النماذج والقدوة فلنتعلم.
في عيدها نحتف��ل كاحتفالنا بعيدنا نفخر بإنج��ازات أبنائها فنحن 
منهم وه��م منا، الله��م أدم س��ؤددهم وعِل مراتبهم وس��خر لهم 

األرض ومن عليها وانصرهم على أعدائهم.
إنها السعودية وكفى.

 نفوق جماعي.. جنوح 230 
حوتًا طيارًا إلى شواطئ أستراليا

ُعث��ر عل��ى نح��و 230 حوت��ًا طي��ارًا جنح��ت إلى 
الس��احل الغربي لتاسمانيا، فيما أشار مسؤولون 
أستراليون إلى أّن نصف هذه الحيتان فقط تبدو 

على قيد الحياة.
وقالت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في الوالية 
إن »مجموع��ة تضم نح��و 230 حوتًا جنحت قرب 
ميناء ماك��واري«، مضيفًة »يب��دو أن نصف هذه 

الحيوانات ال تزال حّية«.
وأظهرت لقطات جوية مش��هدًا مروعًا لعش��رات 
من هذه الثدييات الس��وداء منتشرة على امتداد 

شاطئ واسع.
وشهدت المنطقة قبل نحو عامين جنوحًا جماعيًا 
لنح��و 500 حوت طي��ار، نفق معظمه��ا ولم ينج 

سوى نحو مئة منها.
ولم تتضح بعد أسباب الجنوح الجماعي.

وبحس��ب الباحثين، فإن هذه الحيوانات قد تكون 
ضل��ت طريقها في المياه لدى اقترابها كثيرًا من 

السواحل.

حيوان��ات  ُتعتب��ر  الطي��ارة  الحيت��ان  أّن  وبم��ا 
اجتماعي��ة ق��د تتبع تل��ك التي تض��ل طريقها 

وتتعرض بذلك للخطر.

وأك��د المس��ؤولون أّن خب��راء في حف��ظ البيئة 
البحري��ة وموظفي��ن مزودي��ن بمع��دات إنق��اذ 

الحيتان توجهوا إلى موقع الجنوح.

دراسة: اآلباء المدخنون قد 
ينقلون الربو ألحفادهم

كشفت دراسة حديثة عن أن اآلباء الذين يدخنون 
بالقرب من أبنائهم س��يكونون مس��ؤولين عن 
رفع خطورة إصابة أحفادهم المستقبليين بالربو 

بنسبة %75.
وبالتال��ي يك��ون األوالد الذين تع��رض آباؤهم 
للتدخي��ن غير المباش��ر أو ما ُيس��مى بالتدخين 
الس��لبي أكثر عرض��ة لإلصاب��ة باضطراباٍت في 

التنفس عندما يكبرون.
ويقول علم��اء من جامع��ة ملبورن ب��أن الخطر 
يزداد في الحاالت التي يكبر فيها األبناء ليصبحوا 

مدخنين هم أنفسهم.
وُيعتقد بأن التدخين الس��لبي يعمل على تغيير 
الجين��ات الت��ي تتناقله��ا األجي��ال وتنتقل هذه 

المتحورات عبر الحيوانات المنوية.
وق��ال المؤلف الرئيس للدراس��ة جياش��ينغ ليو: 
»وجدن��ا بأن خط��ر الرب��و غير التحسس��ي لدى 
األطف��ال يرتف��ع بنس��بة 59% إن كان آباؤه��م 
تعرض��وا للتدخين غير المباش��ر أثناء طفولتهم 
مقارن��ًة ب��األوالد الذي��ن ل��م يتع��رض آباؤهم 
للتدخين. وكان الخطر أعلى، إذ س��جل 72%، في 
ح��ال تع��رض اآلب��اء للتدخين غير المباش��ر في 
صغرهم ثم كبروا ليصبحوا مدخنين بأنفسهم«.

وحل��ل فريق ليو بياناٍت مس��تمدة من الدراس��ة 
الصحي��ة الطويلة ح��ول الرب��و »TLHS«، وهي 
أطول وأش��مل دراس��ة م��ن نوعها الت��ي قامت 
برصد تنفس المشاركين فيها منذ العام 1968.

 فليبي وسيبي وتشيبي.. 
روبوتات ذكية إلعداد الوجبات السريعة

 ،Miso Robotics ش��ركة  أنتج��ت 
ومقره��ا كاليفورني��ا، روبوت��ًا للمطبخ 
يس��مى »فليبي« كان ق��ادرًا على طهي 
300 قطع��ة برجر يوميا، ثم توس��عت 
المقلية  البطاط��س  لتش��مل  مهام��ه 

باإلصدار الثاني.
ووّقعت إحدى سالسل الوجبات السريعة 
في الوالي��ات المتح��دة األمريكية، في 
ماي��و، صفق��ة م��ع الش��ركة لتوظيف 
الروب��وت »فليبي 2« ف��ي جميع مواقع 

المطاعم المستقبلية.
وتعمل سلسلة أخرى للوجبات السريعة 
على نشر روبوت آخر من الشركة ذاتها 
يس��مى »س��يبي ب��وت« يتخصص في 

صب المشروبات.
ول��دى الش��ركة روب��وت آخ��ر يس��مى 
رقائ��ق  طه��ي  يمكن��ه  »تش��يبي« 
التورتي��ال، وس��يتم دمج��ه ف��ي موقع 
جن��وب كاليفورني��ا لمطعم مكس��يكي 

هذا العام.
وتس��تخدم الروبوت��ات، الت��ي كان��ت 
قي��د التطوير لم��دة 6 س��نوات، مزيجًا 
وال��ذكاء االصطناعي  الكامي��رات  م��ن 
والحركات اآللية التي يمكن التنبؤ بها، 
ألداء المهام المتك��ررة التي قد يجدها 

عمال الخدمة مملة أو أسوأ من ذلك.
ولعل أب��رز ما يمي��ز الروبوتات الثالثة 
فليبي وس��يبي وتش��يبي، أنها ال تحتاج 

إلى أخذ فترات راحة وال تشتكي مطلقًا 
م��ن ظ��روف العم��ل، بحس��ب صحيفة 

»ديلي ميل« البريطانية.
وم��ع ذلك، يتعين عل��ى المطاعم التي 
دوالر   3000 دف��ع   »2 »فليب��ي  تري��د 
شهريًا الس��تئجار روبوت المطبخ، هذا 

باإلضافة إلى تكلفة التثبيت.
ويتوفر متخصص ف��ي دعم الروبوتات 

م��ن ش��ركة ميس��و لمس��اعدة عم��ال 
ف��ي  الس��ريعة  الوجب��ات  سالس��ل 

استكشاف المشاكل وإصالحها.
وق��ال ماي��ك بي��ل الرئي��س التنفيذي 
لشركة ميسو »لقد أدركنا أن الحل اآللي 
س��يكون حاًل حقيقيًا لعمالئن��ا، ويجب 
أن يك��ون له عائد مرتف��ع حقا للعمالء 
على االس��تثمار، ما يعني أنه كان عليه 

أن يأخ��ذ قدرًا كبيرًا من العمل من على 
المطاعم  وأفادت جمعي��ة  الطاول��ة«. 
الوطنية بأن 65% من أصحاب المطاعم 
يقولون إن إيجاد العمال هو مشكلتهم 
الوب��اء  تداعي��ات  ووس��ط  الرئيس��ة. 
المس��تمرة،  العمالي��ة  واالحتجاج��ات 
تتعام��ل الصناع��ة مع مطال��ب بأجور 

أعلى ومزيد من المزايا.

أعلن��ت س��يدة األعمال أري��ج الخان 
للمجلس  الترشح  العباس��ي عزمها 
النيابي ع��ن الدائرة الخامس��ة في 

محافظة المحرق.
وأعلن��ت العباس��ي ع��ن أهدافه��ا 
الت��ي تعن��ي بمح��اور  االنتخابي��ة 
حق��وق  وتش��مل  المعيش��ة، 
مل��ف  ومعالج��ة  المتقاعدي��ن، 

البطالة، وتوجيه نسبة من إيرادات 
الدعوم��ات  لتقدي��م  الضرائ��ب 
للمواطني��ن، مش��يرة إل��ى أن هذه 
النق��اط هي م��ن أكثر م��ن يعتمد 
اس��تقرارهم  في  المواطنون  علي��ه 

المعيشي.
ولفتت إلى أهمية أن يتناول مجلس 
الن��واب المقبل تفاصي��ل الضمان 

الصحي الوطني الذي تعد الحكومة 
لتنفيذه قريبًا، مش��يرة إلى ضرورة 
الصحية  المكتس��بات  على  الحفاظ 
من حيث العالج الحكومي المجاني، 
المتخصص��ة  الرقاب��ة  وض��رورة 
عل��ى ه��ذا المش��روع بحي��ث ُتمنع 
التعديالت التي قد تحمل المواطن 

تكلفة العالج أو جزٍء منها.

   

حمد الحربيأيمن الياسيمحمد أحمد

الدائرة 6

يعقوب بوسالم نادية العمر نجيب الكواري

جمال القائد

نيابي

بلدي
الدائرة 5

سلمان السبيعيعبداللطيف المجيرن إبراهيم بوسنانخليفة الغانمليلى حسنعصام الخياط

نيابي

عبداهلل حمادةإبراهيم النجار

علي السبيعيلطيفة القعودمشعل الذواديد. علي النعيمي عبداهلل بوبشيت

بلدينيابي
الدائرة 7

مريم العطاويبدر التميمي

نيابي

إبراهيم أبوبكرأحمد العبداهللأحمد الدوسريخالد جناحي

بلدي

عبدالرحمن الغانم

عيسى الدوسري عبداهلل سويدمحمد الذوادي نواف كمال

ناصح الدخيلعلي الدوسريبدر الدوسري

حزام الدوسري

أمل الدوسريحمد الدوسريحمد الزعبي طالل بشير

نيابي

نيابي

بلدي

بلدي

الدائرة 9

الدائرة 10

عبداهلل السعدعلي الرميحيحسن الدوسرينجالء كمنجةجاسم بوحمود

بلدي
الدائرة 8

محمد  البوعينينسامي صقرمنال بن فارسعلي الشيخجاسم عريك

خالد هجرسفريد الشايبعدنان المالكي أحمد العامر عبداهلل دراجبدر هجرسنبيل الشنومحمد الخالعبداهلل الرميحيمحمد مطر

بلدينيابي
الدائرة 1

إيمان القالفيوسف الحادييوسف يعقوبوضحى الدوسريمحمد الرويمي

عدد المترشحين الجنوبية
39بالمحافظة

عبداهلل بوغمارأحمد األنصاري محمد الرفاعي عادل اليحيى عبداهلل عبداللطيفمنى الدوي

بلدينيابي
الدائرة 3

عماد العليمبارك فرجد. مريم الظاعنأسامة جاسممحمد العالنحمد البورشيدخالد الشاعر

بلدينيابي
الدائرة 2

صابر صقررابية المرزوقي

الدائرة 4

يوسف الصباغراشد آل بن عليعبدالرحمن السيدفهد الدوسريمحمد المعرفي  أحمد ألبي خالد القعودعيسى الغريرأمين العباسيعلي الشيخعلي زايد

بلدينيابي

محمد دراجعمر عبدالرحمن فاطمة عبدالحسين
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 أريج الخان تعتزم 
الترشح نيابيًا في خامسة المحرق

أريج الخان

 جاسم المريسي يعتزم
الترشح بلديًا برابعة الشمالية

أعل��ن جاس��م عبدالرحم��ن المريس��ي، عن عزم��ه الترش��ح وخوض 
االنتخابات البلدية القادمة، في الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية.

وأكد المريس��ي ل�»الوط��ن«، »أهمي��ة أن يبدأ األعض��اء البلديين 
الجديد المس��ار من النقط��ة التي انتهى بها اآلخ��رون«، الفتًا إلى 
أنه »س��ينظر حال ف��وزه وبكل اهتم��ام لالحتياج��ات التي يطالب 
به��ا األهالي، ويمررها كمقترحات للجه��ات المختصة، مع متابعة 

سيرها حتى التنفيذ«.
وبين المريس��ي أن »لديه تواصل فاعل م��ع المواطنين منذ العام 
2012، عب��ر متابع��ة طلباته��م الخدماتية مع الجه��ات المختصة 
بشكل تطوعي، ومعها خدمة األهالي واألسر المتعففة والمطلقات 

واألرامل، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية وأهل الخير«.

جاسم المريسي دنيا فخراوي تنوي الترشح نيابيًا بخامسة المحرق
أعلنت دنيا فخراوي، عزمها الترشح 
النيابي��ة  االنتخاب��ات  وخ��وض 
القادم��ة، ف��ي الدائرة الخامس��ة 
بمحافظ��ة المح��رق، والتي تضم 
قالل��ي، جزر أم��واج، دلمونيا، ديار 

المحرق.
وقالت فخ��راوي ل�»الوط��ن«: »إن 
خامسة المحرق تتميز كونها تضم 
خليطًا متجانس��ًا عاب��ر للطائفية، 
الديمغراف��ي  التن��وع  وزخ��م 
للمواطني��ن والمقيمين يس��تحق 
تمثي��ل يقدر هذا التنوع«، مؤكدة 

أنه��ا تحمل رؤي��ة انتخابية بدون 
برنامج.

االنتخاب��ي  البرنام��ج  أن  وأك��دت 
انتخابي��ة  ض��رورة  للمس��تقلين 
فق��ط تتبخ��ر بدخ��ول المجل��س 
الختالف مش��اريع النواب وتضارب 
البرامج م��ع برنامج عمل الحكومة 
والميزاني��ة بينم��ا الرؤي��ة تقدم 
فكرًا قادرًا على التكيف مع مختلف 

التحديات.
معت��رك  دخوله��ا  أن  وأضاف��ت، 
االنتخاب��ات النيابية لي��س دخواًل 

لتسجيل حضور إعالمي أو للتسويق 
لوعود وش��عارات تدغدغ مش��اعر 
الناخب، لكن هناك تحديات كبيرة 
تواج��ه المواط��ن منه��ا تحديات 

معيشية صعبة.
وتابعت فخراوي: »كوني مستقلة 
س��أقدم صوت��ًا وطنيًا ق��ادرًا على 
خلق توافقات م��ع الزمالء أماًل في 
تمرير كل ما يعزز من المس��توى 
المعيش��ي للمواطن م��ع االعتبار 
للتحدي��ات االقتصادي��ة الراهن��ة 

محليًا وإقليميًا«. دنيا فخراوي
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اليوم الوطني السعودي.. يوم خالد في الحياة اإلنسانية
إن اليـــوم الوطنـــي للشـــقيقة الكبـــرى المملكـــة العربية الســـعودية 
الـــذي يصادف يوم غد الجمعة 23 ســـبتمبر، يوم خالد في الحياة 
اإلنســـانية ولـــدى جميع الشـــعوب الناطقـــة بالضـــاد، مملكة عربية 
شـــامخة ترفـــرف عليها أعـــام العروبة والتوحيـــد بفضل الفارس 
والقائـــد المؤســـس الملـــك عبدالعزيـــز آل ســـعود رحمـــه هللا الذي 
اســـتطاع بحكمتـــه وشـــخصيته القياديـــة الفـــذة وبعد نظـــره، أن 
يوحـــد القبائـــل والمناطق تحـــت حكم واحد وشـــعار واحد ودين 
واحد، وأن يزرع بذور األمن واالستقرار على مساحة شاسعة من 
األرض، مـــا جعلـــه ملـــكا يتميز بمنهج خاص في التاريخ وتنســـب 

إليه البطوالت وروعة االنتصارات.
إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة تنفـــرد بتاريـــخ خـــاص 
يضعها في موقع الريادة في شتى بقاع األرض، ولها مكانة رفيعة 
بين كل األمم، وتحتاج لموسوعات مطولة لتتبع ما قام به الملك 

المؤسس رافع راية التوحيد خفاقة إلى يوم الدين.
نبارك للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية يومها الوطني 

وإلـــى مزيد مـــن المكتســـبات واإلنجـــازات الرفيعة بقيـــادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
هللا، وولي عهده صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان 

حفظه هللا.
يقـــول الكاتـــب العراقي خالد القشـــطيني “ظلت المملكـــة العربية 
الســـعودية الدولة الوحيدة التي لم تتعرض وحدتها إلى التهشـــم 
أو يشـــكك بها أحـــد، إنها ظاهرة نادرة تماما، إن دلت على شـــيء 
فعلـــى حكمة شـــعبها مـــن ناحية وصـــواب سياســـة حكومتها من 
ناحية أخرى، وكأننا بالملك عبدالعزيز قد أحس في أعماق نفســـه 
في صيف 1932 أنه موشك على القيام بخطوة تاريخية حاسمة 
ســـتكون داللتهـــا الكبـــرى وذلـــك بإعانـــه قيـــام المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، فاتخـــذ مـــن تاريـــخ إقامتهـــا يومـــا وطنيـــا تحتفل به 

مؤسساتها ويعتز به أبناء المملكة”.
حفظ هللا شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية، قلعة التاريخ 

العربي واإلسامي والبلد العظيم قديما وحاضرا ومستقبا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يوم عزيز على قيادة وشعب البحرين 
 اليـــوم الوطنـــي الســـعودي هـــو يوم عزيـــز على قيـــادة وشـــعب البحرين، وهو 
حاضـــر فـــي الوجـــدان والقلـــب والـــروح، ويعبر عـــن الهوية الواحـــدة والمصير 

المشترك، ويجسد اللحمة ووشائج القربى بأزهى صورها.
وال يختلـــف اثنـــان فـــي أن النهضـــة العظيمـــة التـــي تحققهـــا المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية على كل األصعدة، اليوم وكل يوم، هي مصدر ســـعادة وفرح وفخر 
لنا كبحرينيين، فالبحرين والســـعودية بلد واحد، وما يمس الســـعودية يمسنا، 

وما يكون عليها، فهو علينا أيضا.
والســـعودية في يومهـــا الوطني المجيد، ال تعبر بهذا الحـــدث المهم، عن قصة 
نجـــاح دولـــة لهـــا حدودهـــا وعلمهـــا واســـتقالها فحســـب، إنما عن تفـــوق أمة، 
حرصـــت منـــذ البدايات على أن تغيـــر العالم، وتصنع األثـــر الخير، أمة أضحت 
اليـــوم مصـــدر فخر واعتزاز لكل من هو عربي ومســـلم الهويـــة، وصاحب مبدأ 

وموقف.
الســـعودية تقـــدم دومـــا دروســـا عظيمـــة، ومســـتفادة، فـــي اســـتقالية القـــرار 
السياســـي، وفـــي التعامـــل بــــ “الند” مع أكبـــر انف بالعالـــم، وفي دحـــر األعداء، 
واللئـــام، ممـــن يتربصـــون بأمـــة العـــرب، ويحاولـــون النيـــل مـــن هويتهـــا، ومن 

استقرارها، ووجودها.
والســـعودية تقـــدم دروســـًا أخرى فـــي إغاثة األمـــم الفقيـــرة، والمكلومة، ممن 
تعاني الضيم والجوع والحاجة، فهي كدولة وشعب في الصدارة دومًا بعطاء 

ال ينضب، وكرم يعكس الهوية، والمنشأ، والمنبت، والقيم ذاتها.
هذه الدولة العظيمة، بقادتها، وإرادة شعبها، هي السند والظهر والعضيد الذي 
يساند أشقاءه، مهما كانت الظروف، دون أن تنتظر شكرًا، أو عرفانًا، أو مقاباً.
هـــذه الدولـــة نحـــن نحبها، ونســـتذكر مآثرها فـــي كل األوقات، الســـيما بيومها 
الوطنـــي المجيـــد، والـــذي يتحـــدث بصوت عال، عـــن قصص المجـــد، والعطاء 
والنهضـــة، ألرض الحرمين الشـــريفين، والتي تتجه لها أنظـــار العالم دائمًا، في 
كل األحداث العالمية المهمة، والثقيلة، مترقبة موقفها السياسي، وقرارها مما 

يحدث.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اليوم الوطني السعودي
تحتفل المملكة العربية الســـعودية وشـــعبها في الثالث والعشـــرين من ســـبتمبر 
مـــن كل عـــام باليـــوم الوطنـــي الســـعودي الـــذي يعـــود لتحديـــد حـــدود المملكـــة 
وتوحيد ُحكمها تحت قيادة واحدة، وسيتم االحتفال هذا العام بالعيد الوطني 
الثانـــي والتســـعين بمجموعة من الفعاليات واألنشـــطة السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة من ترفيهيـــة وفنية بما ُيعزز االنتماء والوحدة الســـعودية، وذلك 
تحت شـــعار “لنا دار”. الدار الســـعودية التي تفتخر بتوحدها في مثل هذا اليوم 

وبانتماء الشعب السعودي إليها الذي ساهم في بناء هذه الدار وازدهارها.
وتتمتع الســـعودية بمكانـــة خليجية وعربية وإقليمية ودولية رفيعة المســـتوى 
منـــُذ أن قامـــت وتأسســـت حتـــى الوقت الحاضـــر، وهي مكانة تحظـــى باحترام 
وتقديـــر دول العالـــم، والقائمـــة علـــى تشـــريعات العقيدة اإلســـامية التي تتخذ 
منها دســـتورها، والعمل على إرســـاء دعائم األمن واالستقرار والرخاء وتصعيد 
النهضة الســـعودية فـــي مختلف المجـــاالت والميادين التنموية. ومـــد يدها وما 
تحويه خزانتها لمســـاعدة األقطار الخليجية والعربية واإلســـامية ُمجسدة في 

ذلك تحمل مسؤوليتها التعاونية اإلنسانية تجاه جميع البلدان.
تربـــط البحريـــن بالســـعودية عاقـــات تاريخيـــة ُمتجـــذرة فـــي أعمـــاق تاريـــخ 
الجزيـــرة العربيـــة والخليج العربـــي، يؤطرها التعـــاون االســـتراتيجي والتكامل 
الدبلوماســـي الذي يســـقي شـــجرة اإلخاء والتوافـــق بينهما بمختلـــف المجاالت 
الثنائية واألوضاع الخليجية والعربية واإلقليمية والدولية، وبما يؤكد الشراكة 
البحرينية الســـعودية القوية والمشتركة والراسخة.. شراكة متميزة قائمة على 
األخـــوة والتعـــاون الُمســـتدام وتعززها اللجـــان المشـــتركة والزيـــارات الُمتبادلة 
واالجتماعـــات المكثفة التي ســـاهمت ببناء هذه الشـــراكة التعاضدية، ومازالت 
مســـيرة التعـــاون المتناميـــة بيـــن الشـــقيقتين تمضي والتـــي أثمـــرت الكثير من 
المشـــاريع االقتصادية واالســـتثمارية من مالية وتجاريـــة وعقارية واجتماعية، 
والتي عززت العاقة االستراتيجية بينهما، وتضافرتا مًعا في خندق التحديات 

التي واجهتها المنطقة والعمل على تحقيق األمن واالستقرار فيها.
تجســـدت قوة ومتانـــة العاقة بين المملكتين الشـــقيقتين فـــي التطابق بالرؤى 
واألهـــداف وبالتناغـــم الواضـــح بيـــن البلديـــن والشـــعبين، يؤصل ذلـــك التعاون 
والتكاتـــف علـــى كل األصعـــدة، ومســـتندة إلـــى اإلرث الحضـــاري والتاريخـــي 
والثقافي وبمقومات العمل المشـــترك، وتدعمها رؤى متوحدة ومواقف واضحة 
وطموحات واحدة وبتطلعات الشـــعب العربي البحريني والســـعودي وبالتعاون 

بينهما الذي يصُب في مصلحة بلديهما.
نـــزُف أجمـــل التهانـــي والتبريكات إلى المملكـــة العربية الســـعودية أرًضا وقيادًة 

وشعًبا. وكُل عام وجميعنا بخير.

 

عبدعلي الغسرة

ســـؤال ملح لطالما تبادر إلى األذهان، كلما رأيت أفواج الخريجين من طلبة 
الثانوية العامة وهم يخرجون إلى الميدان، يا ُترى كم طالبا منهم ســـينجح 
فـــي اختبـــارات القبول بالجامعـــات، على شـــاكلة “توفل وآيلـــس” أو غيرها، 
فهي ضمن المتطلبات وبمعدالت عالية قبل التسجيل في معظم الجامعات 
تقريبـــًا، وأحســـب الجـــواب ال يخفـــى على كل متابـــع، فمعظم الذيـــن عبروا 
بوابات الجامعات إنما كانت بمجهوداتهم الشخصية وليس نتاج تحصيلهم 
الدراسي إال النزر اليسير، هذا واقع يجب أن نلتفت إليه، قبل أن نضع اللوم 

على الطلبة أو طاقم التدريس.
الســـؤال مـــازال قائمـــًا، كـــم عـــدد الخريجيـــن المؤهليـــن فعـــاً لخـــوض بيئة 
تعليميـــة جديـــدة، دون اللجوء لـــدورات تأهيلية مكثفـــة؟ وبمعنى أدق، هل 
ترقـــى حصيلتهم الدراســـية بعد مشـــوار 12 ســـنة من الدراســـة بالمدرســـة، 
لمجابهة الحياة الجامعية ومتطلباتها؟ أحسب الجواب واضحا في إعانات 
دروس التقوية وانتشار العديد من المعاهد الخاصة، كماذ يفرض نفسه أو 
كبديل ال مفر منه أمام واقع مشاهد، بل ومقروء قبل ذلك في نظرات أبنائنا 
الخريجيـــن أنفســـهم بمـــا ال يقبل المزيد من االســـتعراض والتمويه، ولســـان 

حالهم يتساءل! ها قد رجعنا “بخفي حنين”.

كان األجـــدر بنـــا قبـــل أن نبالـــغ فـــي االســـتعراض أن نكـــون علـــى قـــدر مـــن 
االســـتعداد، وأفضـــل مـــا يمكن فعله – من باب اإلنصـــاف - قبل تعميم بعض 
المـــواد وإرهـــاق كاهـــل الطلبة بالمهمات، أو زيادة ســـاعات الـــدوام وتقليص 
وســـائل المواصـــات والخدمـــات، هو أن يتـــم تطبيقها أوالً علـــى كوكبة من 
متخذي القرار وعلى أعضاء اللجان من المستشارين وغيرهم ممن يقبعون 
بـــاألدوار العليا، وليرتشـــفوا منها أوالً قبل غيرهـــم، وليقفوا موقف المعلمين 
والمعلمات قبل محاســـبتهم، وليراعوا قـــدرة الطاب والطالبات قبل فرضها 
عليهـــم! فـــإن نجحوا فيها وتخطوها فلهم ذلك، أما أن يفرضوها وهم بمنأى 
عنها فا يجوز، فليس الكل لديه سائق خاص عندما يتعارض وقت المدرسة 
مـــع وقت الـــدوام، وليـــس الجميع لديهم مـــن ينوب عنه في حـــل الواجبات 
وطهي الطعام عندما يصل البيت بعد فوات األوان، وأحسبهم يعلمون جيدًا 
أن االســـتيعاب يختلف بل ينعدم عندما يتجاوز عدد الطلبة “30” طالبا في 
الفصل الدراســـي الواحد، ناهيك عن انعدام أو تردي الخدمات اللوجســـتية 
والطبيـــة وغيرهـــا حيـــث ال ُتقارن بمـــدارس البلـــدان التي يســـتوردون منها 
أفكارهم، وحسبنا من كل ذلك أن نعي الحكمة القائلة، “إذا أردت أن ُتطاع.. 

فاطلب المستطاع”. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

عصام عبداهلل

المناهج الدراسية بين الكم والكيف )4(

أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشـــقيقة الكبرى المملكة العربية الســـعودية 
فـــي يومهـــا الوطني، وفي المقدمة خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز آل ســـعود حفظه هللا ورعاه، وصاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بن ســـلمان قائد مســـيرة التحديث في المملكة الشـــقيقة، وكل مواطن ســـعودي 

شقيق.
ونقـــول لهم جميعا في هذه المناســـبة الوطنية العزيزة عشـــتم جميعا وعاشـــت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ســـندا لشـــقيقاتها العربيـــات عمومـــا والخليجيـــات 
خصوصا، بل عاشـــت المملكة العربية الســـعودية ســـندا لكل القضايا اإلســـامية 

ولكل المسلمين في هذا الكون.
المملكـــة العربية الســـعودية هي عمـــود الخيمة العربية وقائدة العالم اإلســـامي 
ورمز كل مقدســـاته، وإليها يحج المســـلمون من كل بقاع األرض لزيارة األماكن 
المقدســـة وممارســـة الشـــعائر التي أمرنا بها هللا ورســـوله، حيث ينالون الرعاية 
واالحترام واألمن واألمان برعاية مباشـــرة من خادم الحرمين الشـــريفين الملك 

سلمان.
المملكـــة العربية الســـعودية هي واحة األمن واألمان لكل المســـلمين بحفظ هللا 
ورعايتـــه وعـــزة أهلهـــا وفهمهم دورهـــا ومكانتهـــا الكبيرة لدى العالم اإلســـامي 

كله.. المملكة العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
وبرعايـــة ســـمو األميـــر محمد بن ســـلمان الشـــاب الطمـــوح الذي يحلـــم ويحقق 
أحامه لهذه المملكة العزيزة، حافظت على مكانتها كرمز لإلســـام والمســـلمين 
وتصـــدت بقـــوة وحســـم لكل محـــاوالت النيل مـــن مكانتها ورمزيتهـــا وجدارتها 
برعاية المشـــاعر المقدســـة وقدرتها على توفير األمن واألمان وحســـن الضيافة 

لمايين المسلمين.
المملكة العربية الســـعودية تشـــهد فـــي يوم عيدها نقات، بـــل قفزات هائلة في 
كل المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية في ظل قيادة حكيمة 
تمضي بقوة نحو مســـتقبل مشـــرق للشعب الســـعودي الشقيق الذي يستحق كل 

االحترام.
في يومها الوطني العزيز تمضي سفينة المملكة العربية السعودية الشقيقة في 
أمن وســـام وســـط تاطم األمـــواج ورغم كل العواصف التـــي هبت وتهب على 
العالم كله في هذه األيام العصيبة. المملكة العربية السعودية في يومها الوطني 
بقيت وســـتبقى عزيزة وقوية ورائدة وســـتبقى ســـندا لكل العرب والمســـلمين، 
عاشـــت المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، وعاش خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان، وعاش قائد نهضتها الحديثة األمير محمد بن سلمان.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

إلى الشقيقة الكبرى في يومها الوطني 
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