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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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ن���م���و ف����ي ال�����ودائ�����ع ال��م�����ص��رف��ي��ة 

ل����أف���راد ب������»ال��ب��ح��ري��ن وال��ك��وي��ت«

كتبت: نوال عباس 

التنفيذي  الــرئــيــس  كــشــف 
ــريـــن  ــبـــحـ ــنــــك الـ لـــمـــجـــمـــوعـــة بــ
عبدالرحمن  الدكتور  والكويت 
سيف عن زيادة في نمو الودائع 
 ،2020 مــــن  بـــــــدءا  ــنـــك  ــبـ الـ فــــي 
وهـــو مــا تــؤكــده تــقــاريــر مصرف 
الــــبــــحــــريــــن الـــــمـــــركـــــزي، األمـــــر 
ــــذي يــعــتــبــر إيــجــابــيــا ويــمــكــن  الـ
أن يــســاعــد عــلــى االدخــــــار وفــي 
صالح المجتمع، مشيرا إلى أن 
البنك عّدل أسعار الفائدة على 

الودائع.
وقال الدكتور سيف إن هناك زيادة في نشاط اإلقراض في قطاع 
االفراد؛ إذ تم رصد نمو في قطاع القروض لألفراد من خالل ارتفاع 
محفظة قرض األفراد، وكذلك تم مالحظة النمو من بيانات مصرف 
البحرين المركزي عن القطاع، متوقعا أن يكون هذا النمو أكثر خالل 
السنتين القادمتين الرتباط ذلك بمشاريع اإلسكان وهو قطاع حيوي، 

ويمكن أن يكون هناك تباطؤ، ولكن ال يتوقع أن يحدث انكماش.
وعن ارتفاع نسبة االكتتاب في أذونات خزائن البنوك قال إن األمر 
إيجابي يحسب لمصرف البحرين المركزي ألن أذونات الخزانة تعتبر 
وعاء استثماريا بآجال مختلفة؛ فهي متوافرة لــ3 أشهر و6 أشهر و12 

شهرا وأحيانا سندات تنمية بالدينار البحريني.

الكوادر الطبية يطالبون البرلمان القادم 

بـقـانـون الأولـويـة لـلـطـبـيب البحريني

كتبت: فاطمة علي

باألمن  النهوض  ضـــرورة  الطبية  الــكــوادر  مــن  وطنية  نخبة  أكــد 
وتغليب  سياسي  بشكل  ودراســتــهــا  التشريعات  فــي  والتعمق  الصحي 
المصلحة العامة والرقي بالعمل السياسي والتشريعي للوصول إلى 
الطبيب  مكانة  على  ذاتــه  الوقت  في  المحافظة  مع  الصحي؛  األمــن 
الــبــحــريــنــي وتــعــزيــز كــفــاءة الــخــدمــات الصحية الــمــقــدمــة مــن خــالل 
وجعله  الحيوي  القطاع  هــذا  بتنشيط  كفيلة  واقــتــراحــات  تشريعات 
في  الطبي  القطاع  أن  مؤكدين  الوطني؛  لالقتصاد  مستداما  رافــدا 
المملكة استطاع أن يثبت جدارته ومهنيته في مواجهة كل التحديات 
الــصــحــيــة، وتــمــكــن مــن تــبــوء مــكــانــة مــتــقــدمــة فــي تــقــديــم الــخــدمــات 

العالجية والصحية تضاهي أفضل المستويات العالمية.
السياحة  إن   »2022 انتخابات  لـ»صفحة  تصريحات  فــي  وقــالــوا 
العالجية تحتاج إلى نظرة عميقة في المجال التشريعي؛ إذ تحتاج 
إلى بنى تحتية قوية من أجل نقلة نوعية واضحة في هذا المجال؛ 
إلى جانب  عالية  كفاءة  ذات  بكوادر طبية  البحرين  مملكة  تتمتع  إذ 
الخارطة  على  مهما  موقعًا  تحتل  المملكة  ثقافي مفعل جعل  تراث 

العالمية في هذا المجال.
ــذي قــطــع شــوطــا  وأشــــــاروا إلـــى أن مـــشـــروع الــضــمــان الــصــحــي الــ
ــوف يــكــون عــلــى الــمــائــدة الــنــيــابــيــة لــلــدور  مــتــقــدمــا نــحــو الــتــنــفــيــذ سـ
القادم في صورته النهائية إذ يتطلع المواطنون إلى توفير الخيارات 

العالجية في المؤسسات الطبية العامة والخاصة.
وأكدوا أن القطاع الطبي يحتاج إلى قانون يضع األولوية للطبيب 
البحريني في التوظيف والتدريب، إضافة إلى تشريع قانون لتدريب 

األطباء والتمريض حديثي التخرج.

أعــــــــــلــــــــــن رئــــــــــيــــــــــس هــــيــــئــــة 
ــونـــي  ــانـ ــقـ الـــتـــشـــريـــع والـــــــــــرأي الـ
لالنتخابات  التنفيذي  الــمــديــر 
حمزة  عــبــداهلل  نــواف  المستشار 
ــيــــة  ــلــــجــــان اإلشــــرافــ جــــاهــــزيــــة الــ
الــــمــــوزعــــة عـــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــات 
ــع الســتــقــبــال الــمــواطــنــيــن  ــ األربــ
لعضوية  الترشح  فــي  الراغبين 
ــة  ــويــ ــلــــس الــــــــنــــــــواب، وعــــضــ مــــجــ
وذلك خالل  البلدية،  المجالس 
الفترة المقررة من يوم األربعاء 
الــمــوافــق الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر 
حتى يوم األحد الموافق التاسع 

من شهر أكتوبر الجاري.
ــه تــنــفــيــذا لـــقـــرار  ــ وكـــشـــف أنـ
ــراف على  الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــإشـ
ســالمــة االنــتــخــابــات بــوضــع آلية 
من  بالترشح  للراغبين  خــاصــة 
ــا  ــورونــ الـــمـــصـــابـــيـــن بــــفــــيــــروس كــ
الــفــتــرة  ذات  فــــي   )19 ــيـــد  ــوفـ )كـ
تحديد  تم  المحددة،  القانونية 
حقهم  ممارسة  لهم  تكفل  آلية 
الـــدســـتـــوري بــالــتــرشــح فـــي ظل 

اشـــتـــراطـــات صــحــيــة واحــتــرازيــة 
حـــفـــاظـــًا عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة 

الجميع.
وقال: »يتعين على الشخص 
ــب بـــالـــتـــرشـــح  ــ ــراغــ ــ ــاب الــ ــصــ ــمــ الــ
الـــتـــواصـــل مـــع الــخــط الــســاخــن 
مــع  مـــوعـــد  لــحــجــز   77277277
الــلــجــنــة اإلشـــرافـــيـــة بــحــســب كل 
محافظة، ومن ثم ملء استمارة 
 ،)vote.bh الترشح )متوافرة على
باإلضافة إلى إرفاق المستندات 
ــور  الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة، وعــــــنــــــد حــــضــ
ــب بـــالـــتـــرشـــح  ــ ــراغــ ــ ــاب الــ ــصــ ــمــ الــ
ــى مــوقــف الــلــجــنــة اإلشــرافــيــة  إلـ
ــي الـــمـــوعـــد الــــمــــحــــدد، ســيــتــم  فــ
استقبال المرشح من قبل عضو 
مــن أعــضــاء الــلــجــنــة، وذلـــك من 
خالل البقاء في السيارة للتأكد 
من هوية الشخص وإبداء رغبته 
ــتــــالم االســـتـــمـــارة  بــالــتــرشــح واســ
الـــمـــعـــدة لـــذلـــك والـــمـــســـتـــنـــدات 
الــمــطــلــوبــة مـــنـــه، مـــع دفــــع رســم 

الترشح المقرر قانوًنا«.

وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه بـــإمـــكـــان 
لــعــضــويــة مجلس  الــمــتــرشــحــيــن 
الــنــواب دفـــع الــرســم الــمــقــرر في 
الــعــدل  وزارة  لــــدى  الـــشـــأن  ــذا  هــ
والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقــــاف، 

كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــطـــالـــبـــي الـــتـــرشـــح 
الرسم  دفــع  البلدية  للمجالس 
الــبــلــديــة بحسب  لــــدى  الـــمـــقـــرر 
إتاحة  عــن  فــضــاًل  محافظة،  كــل 
ــوم مــــن خـــالل  ــ ــرسـ ــ ــذه الـ ــ ــع هــ ــ دفــ

اللجان اإلشرافية، إذ تبلغ رسوم 
ديــنــار،   200 نيابًيا  المترشحين 
ــوم الــمــتــرشــحــيــن بــلــديــا 50  ــ ورسـ
ــارا.. عــلــمــًا بـــأن فــتــرة عــرض  ــنـ ديـ
قوائم المرشحين وتلقي طلبات 

مجلس  لــمــرشــحــي  ــراض  االعــــتــ
ــاء الـــمـــجـــالـــس  ــ ــضــ ــ ــواب وأعــ ــ ــنــ ــ الــ
البلدية ستستمر مدة 3 أيام من 
10 أكتوبر حتى 12 أكتوبر، وبذلك 
يكون يوم 15 أكتوبر هو آخر يوم 
لــفــصــل الــلــجــان االشـــرافـــيـــة في 
طــلــبــات االعـــتـــراض، ويــكــون يــوم 
للطعن  يــوم  آخــر  هــو  أكتوبر   18
اإلشرافية  اللجان  قـــرارات  على 
أمام المحكمة المختصة، والتي 
القانون  بموجب  عليها  يتعين 
الــفــصــل فــي الــطــعــون حــتــى يــوم 
25 أكــتــوبــر، حــيــث ســيــتــم إعــالن 
للمترشحين  النهائية  الجداول 

في يوم 26 أكتوبر.
عــلــى صــعــيــد آخــــر صــرحــت 
لالنتخابات  التنفيذية  اإلدارة 
الناخبة  الكتلة  عــدد  بــأن   2022
أكتوبر   6 بــتــاريــخ  إعــالنــه  سيتم 

الجاري.

القاهرة - سيد عبدالقادر:

ـــادل بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــســـومـــي مــن  ــ فـــــاز عــ
لوالية  العربي  البرلمان  برئاسة  البحرين  مملكة 
التي  اإلجرائية  الجلسة  أعمال  وذلك خالل  ثانية، 
عقدها بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
على  االنتخابات  إلجــراء  العربية  مصر  بجمهورية 
ــاء  ــ ــواب الــرئــيــس ورؤسـ ــ رئـــاســـة الــبــرلــمــان وكـــذلـــك نـ
اللجان، وتمكن العسومي من الفوز باكتساح بوالية 
أصل  من  صوتا  بـــ51  البرلمان  رئيس  بمقعد  ثانية 

.66
ــيــــس الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي  ــعـــســـومـــي رئــ ورفـــــــع الـ
ــات الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى حــضــرة صاحب  أســمــى آيـ

آل خليفة ملك  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
ــوز يــعــكــس  ــفــ ــدا أن هـــــذا الــ ــؤكــ ــالد الـــمـــعـــظـــم، مــ ــبــ الــ
البحرين  مملكة  تحتلها  الــتــي  المرموقة  المكانة 
الدولي،  المستوى  على  البحرينية  والديمقراطية 
مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا اإلنـــجـــاز يــضــاف إلـــى إنــجــازات 
عــهــد جـــاللـــة الــمــلــك الــــزاهــــر، الســتــكــمــال مــســيــرة 
والتي عززت  التي يقودها جاللته  الشاملة  التنمية 
المستويين  على  البرلمانية  البحرين  مكانة  مــن 
برئاسة  الحكومة  دعــم  مثمنا  والـــدولـــي،  اإلقليمي 
الــوزراء، بما يعكس  رئيس مجلس  العهد  سمو ولي 
ومكانة  البرلماني  العمل  لتعزيز  الملكية  الــرؤيــة 

البرلمانيين البحرينيين على كل األصعدة.

بات الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الوحيد  المرشح  هو  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 
-2023( االنتخابية  للدورة  القاري  االتحاد  لرئاسة 

النتخابات  الترشح  بــاب  إغــالق  بعد  وذلــك   ،)2027
رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي لالتحاد القاري 
ــذي يــمــهــد الــطــريــق  ــر الــ مــســاء أمـــس الــســبــت، األمــ
النتخابه رسميا بالتزكية رئيسا لوالية ثالثة خالل 
الذي  القاري  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 
يومي  الــمــنــامــة  البحرينية  الــعــاصــمــة  فــي  سيعقد 

األول والثاني من فبراير المقبل.

أكــــــــد الــــشــــيــــخ هـــــشـــــام بــن 
خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل 
واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية 
حــــــــــرص شـــــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة 
بالتعاون  واإلقــامــة  والــجــوازات 
مكافحة  على  المحافظات  مع 
ــيـــة،  ــنـــظـــامـ ــيــــر الـ اإلقـــــــامـــــــات غــ
ــن الــــتــــزام الــعــمــالــة  والـــتـــأكـــد مـ
بــــقــــوانــــيــــن وشـــــــــــروط مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن الــخــاصــة بــاإلقــامــة، 
أو  والوقوف على أي مخالفات 
مشيرا  قانونية،  غير  ــراءات  إجـ
ــه يــتــم تــنــظــيــم حــمــالت  إلــــى أنــ
ــتــــمــــر بـــمـــخـــتـــلـــف  ــل مــــســ ــكــ ــشــ بــ
الــمــحــافــظــات لــلــتــصــدي لــهــذه 
ــاذ  ــم اتــــخــ ــ ــتـ ــ الــــمــــخــــالــــفــــات، ويـ

اإلجراءات القانونية حيالها.
استقباله  خالل  ذلك  جاء 
عبدالرحمن  بــن  راشـــد  الشيخ 
محافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
ــك لــمــنــاقــشــة  ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة، وذلـ
لمكافحة  الــمــشــتــركــة  الــجــهــود 
ــيــــة،  ــامــ ــنــــظــ اإلقـــــــامـــــــة غــــيــــر الــ
وأوضــــــح أنــــه ســيــتــم الــتــنــســيــق 
لزيادة  العاصمة  محافظة  مع 
الــــحــــمــــالت الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة فــي 
المحافظة،  مــنــاطــق  مختلف 
أفــــراد  إلــــى أهــمــيــة دور  مــنــوهــا 
المجتمع في دعم هذه الجهود 
ــذه الـــمـــمـــارســـات غير  لـــوقـــف هــ

القانونية.
محافظ  أشـــاد  جانبه،  مــن 
بالتعاون  الــعــاصــمــة  محافظة 

ــيـــن الــمــحــافــظــة  ــتـــرك بـ الـــمـــشـ
ــوازات  وشــــؤون الــجــنــســيــة والـــجـ
واإلقامة والجهات ذات العالقة 
لــمــواجــهــة هــــذه الــمــخــالــفــات، 
الــمــحــافــظــة  أن  إلــــــى  ــرا  ــيـ ــشـ مـ
مــســتــمــرة فــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
معالجة  بــهــدف  والــمــقــتــرحــات 
اآلثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
وبما  النظامية،  غير  بالعمالة 

يخدم مصالح المجتمع.
وقد نظمت مديرية شرطة 
ــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة حــمــلــة  مـــحـ
شــؤون  مــع  مــشــتــركــة  تفتيشية 
واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية 
وهـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســـــوق الــعــمــل 
والــــتــــجــــارة  ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ ووزارة 
محالت  على  العاصمة  وأمــانــة 

بيع الــخــردة والــمــعــادن، وذلــك 
بــعــد رصـــد قــيــام عـــدد مــن هــذه 
المحالت بشراء مواد مسروقة، 
والـــوقـــوف عــلــى أي مــخــالــفــات 
وقد  قانونية،  غير  إجـــراءات  أو 
 17 ضبط  عن  الحملة  أسفرت 
عـــامـــال مـــن جــنــســيــات آســيــويــة 

لــمــخــالــفــتــهــم نـــظـــام اإلقـــامـــة 
والعمل، كما تم رصد مخالفات 
متفرقة حيال 46 محال واتخاذ 
الــالزمــة  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ

حيال العمالة المضبوطة.

�شـــوؤون الـجــــوازات: مـكـافـحـة الإقـامـات غـيــر الـنـظـامـيـة

بدء ت�شـلم طلبات التر�شـح لالنتخابات الأربعاء

»الع�شومي« يفوز برئا�شة البرلمان العربي لولية ثانية �شـلـمـان بـن اإبراهيم.. المر�شح الوحيد لرئا�شة التحاد الآ�شيوي

�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة: �آل���ي���ة خ��ا���ص��ة ل��ل��م�����ص��اب��ي��ن ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا

دفـع ر�شـوم التر�شـح للنيابـي بـوزارة العـدل.. وللبلـدي بمقـار البلديـات مـن اليـوم

} المستشار نواف حمزة.

} د. عبدالرحمن سيف.
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 صفحة االنتخابات

ص10 المال واالقتصاد
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»المنبـر التقدمـي« تدفـع بــ٤ مر�شـحين فـي النتخابـات النيابيـة

ص4  صفحة االنتخابات

كتب: إسالم محفوظ

كـــاد مــســافــر آســـيـــوي يــتــســبــب فـــي كــارثــة 
ــة إلـــى  ــادمــ ــقــ ــران الــ ــيــ بــــإحــــدى رحـــــــالت الــــطــ
ــدول  ــ ــدى الـ ــ ــى إحــ ــ الـــبـــحـــريـــن والــمــتــجــهــة إلـ
كــيــلــوجــرامــات من  إذ أخــفــى 8  الــخــلــيــجــيــة، 
الـــزئـــبـــق بـــداخـــل إحـــــدى حــقــائــبــه وتــســربــت 
المادة على أرضية الجزء الخاص بالحقائب 
الزئبق  ــادة  مـ تعتبر  إذ  الــطــائــرة،  مــتــن  عــلــى 
شديدة الخطورة وتتفاعل مع المعادن التي 
تدخل في هيكل الطائرة وتؤدي إلى إتالفها 
الحقائب  نقل  عمال  يقظة  أن  إال  وتآكلها، 
حالت  المتسربة  الــمــادة  ورصــدهــم  بالمطار 

دون وقوع أضرار.
المحكمة  إلــى  المتهم  المسافر  وأحيل 
الكبرى الجنائية األولى بعد أن أسندت إليه 
النيابة تهمة وضع 8 كيلوجرامات من الزئبق 

على متن إحدى الطائرات بمطار البحرين، 
ــأن ذلـــك الــزئــبــق أن يــــؤدي إلــى  ــان مــن شـ وكــ
تدمير الطائرة أو إحداث تلفيات خطرة بها 
تجعلها عاجزة عن الطيران وتعريض حياة 

الناس للخطر.
وكــــان عــمــال نــقــل الــحــقــائــب أثــنــاء نقل 
ــي هـــبـــطـــت بــمــطــار  ــتــ حـــقـــائـــب الــــطــــائــــرة الــ
البحرين »ترانزيت« قبل أن تقلع مجددا إلى 
المادة  قــد رصـــدوا  الخليجية  الـــدول  إحــدى 
معاينتهما  من  وتبين  الطائرة  أرضية  على 
الــخــطــورة؛ فتم  الــشــديــدة  أنــهــا مـــادة الزئبق 
إبالغ الدفاع المدني الذي نجح في التعامل 
مع الموقف بعد إخراج الطائرة من الخدمة 
المتهم  اعــتــرف  فيما  بديلة،  أخــرى  وتوفير 
بــحــمــلــه تــلــك الـــمـــادة كـــونـــه يــســتــعــمــلــهــا في 

أعمال تنظيف الذهب. 

} حملة تفتيشية على أحد محال الخردة والمعادن.

مـحـاكـمـة مـ�شـافـر كـاد يت�شـبـب فـي كارثة ب�شبب 

8 كيلوجرامات من الزئبق على متن طائرة اإخفاء  ح���م���ل���ة ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة ع���ل���ى م���ح���ات 
ب������ي������ع �ل����������خ����������ردة و�ل�������م�������ع�������ادن

ص16 الرياضة
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} الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

»اأرز كرامي« المتداول حول  المقطع  التجارة تنفي �شحة 

ص6 أخبار البحرين

نظرة عميقة مللف السياحة العالجية
الــشــورى  بمجلس  والــطــفــل  الــمــرأة  شـــؤون  لجنة  رئيسة  توقعت  بــدايــة 
الرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي التخصصي الدكتورة ابتسام الدالل 
النيابية  ــــدورة  الـ بــاهــتــمــام  وســتــحــظــى  الــصــحــي مهمة  الــقــطــاع  مــلــفــات  أن 
رافــدا  تشكل  الــتــي  العالجية  والسياحة  الصحي  التأمين  منها  الــقــادمــة، 
السمو  وتــوصــيــة مــن صــاحــب  بــدعــم  فــي خــطــى متقدمة  اقــتــصــاديــا يسير 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ 
المجال  فــي  نــظــرة عميقة  إلـــى  تــحــتــاج  الــعــالجــيــة  الــســيــاحــة  أن  مــوضــحــة 
صنع  مواقع  في  وتغييرات  قوية  تحتية  بنى  إلــى  تحتاج  حيث  التشريعي 
القرار، وسوف يستدعي هذا الموضوع تعزيز دور الشركاء االستراتيجيين 
للمرحلة القادمة من أجل نقلة نوعية واضحة في هذا المجال حيث تتمتع 
مملكة البحرين بكوادر طبية ذات كفاءة عالية إلى جانب تراث ثقافي مفعل 
جعل المملكة تحتل موقعًا مهمًا على الخارطة العالمية في هذا المجال.
السياحة  دعــم  فــي مجال  األولــويــات  نرتب  أن  »يجب  بــالــقــول:  وأكـــدت 
العالجية وأن نسد الثغرات لمنع تعثر هذا المشروع المهم والحيوي الذي 
سيدعم اقتصاد المملكة بشكل ايجابي حيث سيؤدي إلى تنمية قطاعات 
انه من أجل تحقيق ذلك ال بد من توجيه االستثمار  عديدة؛ مشيرة الى 
من أجل تأمين الخدمات العالجية غير المتوافرة حاليًا في المملكة وال 
بد أن تالقي هذه االستثمارات دعمًا حكوميًا من أجل وضع هذه الخدمات 

على أرضية صلبة.
وأشـــــارت الــــدالل الـــى ان مــلــف الــتــدريــب االكــاديــمــي لــلــكــوادر الطبية 
المدى  على  المشروع  هذا  لدعم  المهمة  الملفات  أحد  المساعدة سيكون 
الــطــويــل، فــالــتــدريــب األكــاديــمــي لــهــذه الــكــوادر فــي الــوقــت الــحــالــي شحيح 
للغاية ويحتاج إلى إعادة النظر مع النمو االقتصادي للدول المصدرة لهذه 
الكوادر؛ أما التأمين الصحي فقد قطع شوطًا متقدمًا نحو التنفيذ وسوف 
يكون على المائدة النيابية للدور القادم في صورته النهائية حيث يتطلع 
العامة  الطبية  المؤسسات  في  العالجية  الخيارات  توفير  إلى  المواطنون 

والخاصة على حد سواء وإلى اختصار قوائم انتظار المواعيد.
انتخب..

واألذن  األنـــف  اســتــشــاري  الــغــريــب  عبدالرحمن  الــدكــتــور  انتقد  بـــدوره 
االخــيــرة  دورتـــه  فــي  وخــاصــة  السابقة  النيابية  المجالس  أداء  والحنجرة 
التمثيل  وغــيــاب  الضعيف  وأدائـــه  نــظــًرا إلخفاقاته  بـــ»الــهــش«؛  ايــاه  واصــفــا 
غياب  لألسف  يدعو  مــا  أن  مــؤكــدا  بــداخــلــه؛  المهنية  للطبقات  الحقيقي 
التمثيل الحقيقي للكوادر الطبية في جميع التجارب البرلمانية السابقة، 
مشيرا الى أن ذلك يمكن رصده في عزوف هذه الفئة الحيوية من المجتمع 
عن الترشح واالنخراط في المعترك السياسي، مشددا على ضرورة اختيار 
العمل  يفقه  مــن  وتــرشــيــح  الــقــادم  البرلماني  للعمل  الشعب  مــن  النخب 
والتشريعي، مع ضرورة  والرقابي  السياسي  الــدور  أهمية  ويــدرك  السياسي 
االبتعاد عن العمل الخدمي الذي يخص المجالس البلدية، وعدم التعامل 

مع هذه المسائل كعنصر أساسي عند طرح مقترحاتهم.

واستبعد الدكتور عبدالرحمن غريب أن يكون المجلس القادم مختلفًا 
»حالة  تحصل  وأن  التقييم،  هــذا  فــي  يكون مخطئًا  أن  آمــاًل  أســالفــه،  عــن 
دورهــم  الــجــدد  الــنــواب  مــن خاللها  يــدرك  التي  السياسية،  االنتعاشة  مــن 
الحقيقي والدستوري، منتقدا الدور الذي مارسه بعض النواب خالل دورة 
المجلس النيابي السابق المتمثل في البحث عن المصالح اآلنية الفردية 
في  وسلبية  الشارع من ضعف  رصــده  ما  وهو  العامة،  المصلحة  وتهميش 

االداء النيابي.
ظهر  قصمت  التي  »القشة  بالقول:  الناقد  حديثه  الغريب  واستطرد 
البعير«، حسب المثل الدارج، كانت في تصويت النواب على قانون التقاعد 
النظام الصحي  يــكــون وضــع  »أهــكــذا  بــالــقــول:  الغريب  واســتــغــرب  االخــيــر، 
والــدانــي؟  الــقــاصــي  وكــفــاءتــه  الـــذي يشيد بقوته  الــوقــت  فــي  البحرين  فــي 
قوانين  صياغة  المجتمع  فيه  يفترض  مجلس  من  إليه  نتطلع  ما  أهــذا 
وتشريعات تستفيد منها أجيالنا القادمة«، مشددا على ضرورة االستثمار 
بطريقة مهنية إلنجازات النظام الصحي في المملكة والذي اثبت جدارته 
مع  الصحية  السياسات  تطوير  على  والعمل  كورونا،  جائحة  خالل  وقوته 
دغدغة  عن  واالبتعاد  الموثوقة  الطبية  والمعطيات  بالدراسات  االستعانة 
المشاكل  ومناقشة  االمور  تناول  الجدد  النواب  ، متمنيا على  العام  الرأي 
الدخول  كذلك  ومــســؤول،  مهني  غير  بشكل  تسطيحها  وعــدم  عمقها  فــي 
ووضع  جديدة  تشريعات  خلق  وليس  وتطويرها  القديمة  التشريعات  في 

ضوابط للمقترحات واالستجوابات.
»إن ما يزيد األمر قابلية للنقد هو أن غالبية  وقــال: 

التكميلية  الــخــدمــات  عــن  للبحث  يذهبون  الــنــواب 
الفكر  بعيدًا عن خدمة  االنتخابية،  لدوائرهم 

المصلحة  تــخــدم  الــتــي  السياسية  ــرؤى  والــ
بــدور  يــقــوم  البرلماني  مــا جعل  الــعــامــة، 

خدمي أكثر مما هو سياسي، وبالتالي 
ــارع لــلــبــحــث عــــن نــــواب  ــ ــشـ ــ تــــحــــول الـ
خــدمــات، أكــثــر مــن بحثه عــن نــواب 
ســيــاســيــيــن، ومــــا أفـــقـــد الــمــجــلــس 
الرقابية  أدواره  من  األكبر  الجزء 

والسياسية والتشريعية«.
واخــتــتــم الــغــريــب تــصــريــحــه 
بالقول: »اعتقد أن مربط الفرس 
للنائب  الــصــحــيــح  االخــتــيــار  فـــي 
هو أن يلتزم النائب المرشح امام 
بمراجعة  واضحة  بصورة  ناخبيه 

ــواب والــتــخــلــي  ــنــ قـــانـــون تــقــاعــد الــ
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي عـــــن تــــلــــك االمـ ــوعــ ــطــ الــ

صــنــدوق  تكلف  والــتــي  فيها  الــمــبــالــغ 
التقاعد أمواال طائلة جمعت من جهد 

على  الــتــقــاعــد  صــنــدوق  فــي  المساهمين 

مدى سنوات طويلة من العمل.. وال يستحقها النواب بأي صورة ألنهم لم 
يساهموا في هذا الصندوق بفلس واحد«.

انتبهوا للبطالة الطبية
النفسي  الطب  رئيس وحدة  النفسي  الطب  استشاري  أكد  من جانبه 
النفسي  الطب  بمستشفى  االدمـــان  لمشاكل  المؤيد  ووحــدة  السن  لكبار 
واســتــاذ مــشــارك فــي جــامــعــة الخليج الــعــربــي الــدكــتــور عـــادل الــعــوفــي أن 
التجربة البرلمانية في البحرين ولدت بعد المشروع االصالحي لجاللة 
الملك، و تعتبر حديثة بالمقارنة مع التجارب البرلمانية العالمية، إذ بدأ 
البلدية،  المجالس  مطلب  وسبقه  الخمسينيات  في  البرلماني  المطلب 
وتطور البرلمان ليعتمد على تراكم الخبرة ووعي الناخب والسقف العام، 
موضحا أن الدور الرئيسي للبرلمان هو التشريع والقرارات التي يفترض 
ان تصب في مصلحة الناخبين، ولكن هذا يتطلب مترشحين ال يبحثون 

عن المصلحة الشخصية، ولديهم برامج انتخابية واقعية.
أتمناه كطبيب بحريني  وقال بالنسبة لما 
الوضع  دراســة  هو  الــقــادم  البرلمان  من 
الـــحـــالـــي وخـــلـــق فــــرص عــمــل لــلــبــطــالــة 
الطبية وإجبار القطاع الصحي الخاص 
نسبة  وتحديد  والتوظيف  التدريب  على 
مـــن الــبــحــرنــة، وتــحــســيــن وضــــع األطـــبـــاء 
العمل  مجاالت  وفتح  والتدريبي،  الــمــادي 
الحكومية  المستشفيات  ضــمــن  الــخــاص 
لكي يستفيد منها الطرفان الكوادر الطبية 

والتمريضية والمؤسسة الحكومية.
مستنير  إصــالحــي  تكتل  غــيــاب  أن  ــد  وأكـ
ــيــــدا عـــــن الـــطـــائـــفـــيـــة والـــقـــبـــلـــيـــة  ــعــ ــع بــ ــ ــامـ ــ جـ
والمناطقية هو أحد اسباب الضعف في األداء 
وصــول  عــدم  سببه  والـــذي  الــســابــق،  البرلماني 
وتركيزها  الــقــنــاعــة،  تلك  إلــى  الشعبية  الكتلة 
البحتة،  والمعيشية  االقــتــصــاديــة  المطالب  على 
وهذا هو الفرق بين الوعي االقتصادي والسياسي، 
للمشروع  يعود  أن  يجب  البرلمان  أن  الــى  مشيرا 
والتي  المالية  الرقابة  ديــوان  وتقارير  االصالحي 
تحتوي على معلومات ذات جهود مميزة، وملفات 
المالي  والــفــســاد  الحكومي  والــقــصــور  االداء  عــن 
خالل  مــن  البرلمان  بوصلة  يكون  أن  يجب  الــذي 
وتــطــويــر  الــمــدنــيــة  الـــدولـــة  بــنــاء  الــتــوجــه لتحقيق 
ــيـــة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــســلــم  مـــســـيـــرة الـــديـــمـــقـــراطـ
االجتماعي، فهذا هو لب العمل السياسي المستقبلي 

في البحرين الذي سيحقق نجاحات ملموسة.
ــاد الــدكــتــور الــعــوفــي بـــأن الــبــرلــمــان لــديــه الكثير  وأفــ

قــرارات  واتخاذ  الحكومي،  األداء  مراقبة  منها  المهمة،  الموضوعات  من 
الخليج  وطيران  التقاعد  وصندوق  واالسكان  والتعليم  بالبطالة  تتعلق 
والعمالة االجنبية، وهي مواضيع تحتاج إلى مناقشات وتحقيقات مطولة 
الـــدراســـات واقــتــراح  الــبــرلــمــان هــو  وصــريــحــة وذات شــفــافــيــة، ومـــا ينقص 
الحلول المدروسة وليس االنتقاد السطحي الفردي الذي ينتهي بانتهاء 

الجلسة. 
وذكر أن البرلمان وجد ليبقى ويتطور كمؤسسة تشريعية ديمقراطية 
ــراك مجتمعي من  يـــقـــوده حــ ان  يــجــب  ولــكــن  فــيــه،  الــتــفــريــط  يــجــب  وال 
والــمــثــقــفــيــن والمجتمع  الــوطــنــيــة  والــشــخــصــيــات  الــوطــنــيــة  الــبــرجــوازيــة 
المدني بما فيها النقابات والتجمعات التخصصية التي لديها المصلحة 

في التقدم والتطوير.
قانون يضع األولوية للطبيب البحريني

الطبيب  أن  متقاعد  اســتــشــاري  طبيب  الــبــقــارة  علي  الــدكــتــور  وأكـــد 
والــكــفــاءة  ـــالص  واإلخـ التضحية  فــي  مــشــرفــًا  ســجــال  يمتلك  البحريني 
تقدم  لــم  الشديد  لألسف  لكن  التحديات،  كافة  لمواجهة  واالســتــعــداد 
البرلمانات السابقة اي دعم لألطباء على مستوى التوظيف وغيرها، وان 
ما قدم كان شيئا خجوال، وبقيت هذه الفئة العاملة في أكثر القطاعات 
ولم  منازلهم  في  االطــبــاء  من  العديد  بقي  إذ  الريح  مهب  في  الحيوية 
النيابية  االنتخابات  أن  الطويلة، مؤكدا  يستفد من تجاربهم وخبراتهم 
في  المعطاء  البلد  لهذا  إشراقا  أكثر  بمستقبل  تبشر  أن  يجب  القادمة 
يحرص  الــذي  المعظم  البالد  ملك  الجاللة  صاحب  حضرة  قيادة  ظل 
على إعالء منجزات التجربة الديمقراطية بما تشكله من أرضية خصبة 

لتقدم ونماء مملكة البحرين في شتى المجاالت.
كورونا  جائحة  خــالل  البحرينية  الطبية  الــكــوادر  أثبتت  لقد  وقــال: 
بــه من  تتمتع  لــمــا  ــاز،  واالنـــجـ الــكــفــاءة  فــي  نــمــوذجــًا  وأصــبــحــت  تفانيها 
في  االستثمار  سياسات  نجاح  تعكس  متميزة،  ومهنية  علمية  مستويات 
في  عليها  يعتمد  التي  الحقيقية  الــثــروة  باعتباره  البحريني  المواطن 
تنمية مختلف القطاعات، لذا يجب على أعضاء البرلمان القادم وضع 
هذه االنجازات نصب أعينهم والنهوض بالقطاع وإنجاح مشروع السياحة 
البرلمان  يركز  ان  قويا لالقتصاد، مؤكدا ضــرورة  رافــدا  ليكون  العالجية 
القادم على جودة الخدمات الصحية وتميزها، وخاصة ان الجهات الثالث 
المجلس األعلى للصحة والهيئة الوطنية للمهن الطبية ووزارة الصحة 
يعملون بجّد وعزم قوي من أجل أن تكون الخدمات الصحية ذات جودة 
قانون  إلى  يحتاج  البحرين  مملكة  في  الطبي  القطاع  أن  مؤكدا  عالية، 
الى  إضافة  والتدريب،  التوظيف  في  البحريني  للطبيب  االولوية  يضع 
إلى جانب  التخرج  الحديثي  والتمريض  لتدريب األطباء  قانون  تشريع 
صحية  خــدمــات  لتقديم  المملكة  فــي  الحكومي  الصحي  القطاع  دعــم 
راقية ومتميزة تدفع بالقطاع الصحي إلى التطوير وأن يتميز بإنجازاته 
العلمية والطبية على المستوى العربي والعالمي من خالل التشريعات 

البرلمانية.

مؤتمر  خــالل  التقدمي،  المنبر  جمعية  أعلنت 
ــــس، قــائــمــتــهــا  صــحــفــي بــمــقــرهــا بــمــديــنــة عــيــســى أمـ
القادمة  النيابية  االنــتــخــابــات  لــخــوض  االنتخابية 
األول  النائب  هم  كــوادرهــا  من  أربعة  باختيار   ،2022
لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن الدائرة 
السادسة بالمحافظة الشمالية، والنائب السيد فالح 
الشمالية  بالمحافظة  الخامسة  الــدائــرة  عن  هاشم 
الـــعـــاشـــرة بمحافظة  الــــدائــــرة  عـــن  وإيـــمـــان شــويــطــر 
الــعــاصــمــة، ود. مــهــدي الــشــويــخ عــن الـــدائـــرة األولـــى 

بالمحافظة الشمالية.
ــا لـــالنـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ وأكــــــــد رئــــيــــس الـ
المشحون  العالمي  الوضع  أن  النعيمي  عبدالجليل 
يتهدد  واالقتصادية  العسكرية  المجابهات  بــأجــواء 
الحساسة  منطقتنا  منها  العالم،  مناطق  مختلف 
بــالــنــزاعــات اإلقــلــيــمــيــة وأزمــــــات الـــغـــذاء والــتــضــخــم 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع والــخــدمــات الــضــروريــة. هــذه 
مكان  الشعب  لممثلي  يــكــون  أن  تتطلب  المخاطر 
فــي الــنــضــال مــن أجـــل اســتــتــبــاب الــســلــم واالســتــقــرار 
في البحرين وما حولها، مضيفا أن علينا أن ننادي 
باستعادة قوة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، التكتل اإلقليمي العربي الوحيد الباقي إلى 
اآلن، وعلينا أن ننادي بإبعاد منطقتنا عن الصراعات 
الدولية والحروب، وتحويل الخليج والجزيرة العربية 

إلى منطقة سلم وأمن وتعاون من أجل التنمية. 
الوحدة  أســس  ترسيخ  يتطلب  ذلــك  ان  وأضـــاف 
الوطنية وبناء الجبهة الداخلية كمصد مضمون ضد 
بناء  إعــادة  خطط  يتطلب  كما  الخارجية،  األخطار 

االقتصاد على أسس إنتاجية، وخصوصا بما يخفف 
الناتجة عن  والــدوائــي  الغذائي  األمــن  تهديدات  من 

تقطع سالسل اإلمداد العالمية. 
أجــرت  الــتــقــدمــي  المنبر  جمعية  أن  إلـــى  ولــفــت 
مع  الــلــقــاءات  مــن  سلسلة  المنصرمة  الفترة  خــالل 
عدد من الجمعيات السياسية وإقامة عدد من الورش 
والندوات المشتركة حول الشؤون البرلمانية، كما تم 
عقد عدد من اللقاءات مع شخصيات تنوي الترشح 
لالنتخابات القادمة، نافيا أن يكون هناك أي تنسيق 
انــتــخــابــي حــتــى االن مــع الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة، أو 
موضحا  مستقلين،  مرشحين  أي  لدعم  قــرار  اتخاذ 
أو بعد  قــرب  أســاس  أن تقديم أي دعــم متوقف على 

برنامج المرشح من برنامج »تقدم«.
الجمعية  اهتمام  الرغم من  أنه على  إلى  وأشــار 
البلدي، فإنها لن تشارك بأي مرشحين في  بالشأن 
االنتخابات البلدية، حيث ستسعى إلى تركيز الجهود 
على دوائر محددة بكوادر نوعية نظرا إلى اإلمكانيات 

المتاحة، مضيفا أن هذا ال يمنع أن تتوسع الجمعية 
مستقبال إذا توافرت اإلمكانيات.

لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب األول  ــد  أكـ مــن جــانــبــه 
الـــنـــواب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان أن أعـــضـــاء كــتــلــة تــقــدم 
نجحوا  الخامس  التشريعي  الفصل  خالل  النيابية 
بامتياز في أن يكونوا نوعا من التحالف مع عدد من 
النواب يقدر بحوالي 16 أو 18 نائبا، وانعكس أداؤهم 
على الكثير من الملفات، ولكن كان هناك أغلبية من 
النواب حالت دون الوصول إلى نتائج ملموسة يتطلع 
إليها الشارع البحريني على حد قوله، مضيفا أنهم 
استطاعوا أن يشكلوا رأي عام مؤثرا، داعيا إلى مزيد 

من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
فــالح هــاشــم إن كتلة  الــنــائــب السيد  قــال  بـــدوره 
تقدم خالل الفصل التشريعي الخامس التزمت بما 
نص عليه برنامجها االنتخابي وخاصة في أولويات 
والتعليم  الــعــمــل  فـــي  الــبــحــريــنــي  الــمــواطــن  حــقــوق 
أعضاء  وأن  المنصف،  والتقاعد  واإلسكان  والصحة 

إلبــراز  برلمانية  أدوات  من  لديهم  بما  سعوا  الكتلة 
الــعــديــد مــن الــمــواضــيــع مــثــل الــبــطــالــة عــبــر تشكيل 

لجنة تحقيق حول بحرنة الوظائف.
إيمان  المحتملة  المرشحة  ذكـــرت  جانبها  مــن 
شــويــطــر انـــهـــا تــلــتــزم بــبــرنــامــج »تـــقـــدم« االنــتــخــابــي 
السياسية  بجوانبها  البالد  قضايا  كل  يتناول  الــذي 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، 
مــضــيــفــة انــهــا ســتــعــمــل مـــن اجــــل تــجــســيــد مــمــارســة 
المرأة حقها الدستوري وتعزيز مشاركتها في الحياة 

السياسية.
إنــنــا بحاجة  الــشــويــخ  قــال د. مــهــدي  مــن جانبه 
األداء  تــراقــب  الــنــواب  لمجلس  جــديــدة  تركيبة  إلــى 
الــمــقــصــريــن ويتلفت  وتــحــاســب  بــيــقــظــة  الــحــكــومــي 
أعضاؤه إلى الملفات الكبيرة والمهمة في مقدمتها 
أننا  خــاصــة، موضحا  الــشــبــاب  فــي صــفــوف  البطالة 
ــواب قـــوي بــه كــفــاءات وطنية  نـ بــحــاجــة إلـــى مجلس 

تنشد اإلصالح الحقيقي.
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األطبــاء للمـرشحـين:

يضج الشارع البحريني هذه األيام باالستعداد »للعرس 
ــي ووعـــي  ــة عــلــى رقــ ــة واضـــحـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« مــجــســدا داللـ
المرحلة  ألهــمــيــة  وإدراكـــــه  الــســيــاســي  البحريني  الــمــواطــن 
أي  على  العامة  المصلحة  تغليب  من  تتطلبه  وما  القادمة 
ما  المرحلة  لــهــذه  األبـــرز  المشاهد  ومــن  أخـــرى،  اعــتــبــارات 

عناوين  االقتصادي  الملف  تصدر  من  اآلن  رصــده حتى  تم 
ومضامين الحمالت االنتخابية للمرشحين وتجاهل واضح 
النهوض  شأنه  من  ما  االهمية  ذات  تحمل  أخــرى  لعناوين 
بالمجتمع البحريني؛ وهو ما استغربته كوادر مهنية تصدرت 
تفشي  فترة  طــوال  والــدولــيــة  المحلية  المحافل  انجازاتها 
نخب  أكــدت  إذ  وخبرتها؛  بكفاءتها  وأشــيــد  كــورونــا،  جائحة 
وطنية من الكوادر الطبية لــ»أخبار الخليج« ضرورة النهوض 
بشكل  ودراســتــهــا  التشريعات  فــي  والتعمق  الصحي  بــاألمــن 
سياسي وتغليب المصلحة العامة والرقي بالعمل السياسي 

المحافظة  مــع  الصحي؛  األمـــن  الــى  للوصول  والتشريعي 
فـــي ذات الـــوقـــت عــلــى مــكــانــة الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي وتــعــزيــز 
تشريعات  خـــالل  مــن  الــمــقــدمــة  الصحية  الــخــدمــات  كــفــاءة 
وجعله  الــحــيــوي  الــقــطــاع  هــذا  بتنشيط  كفيلة  واقــتــراحــات 
الــوطــنــي؛ مــؤكــديــن أن القطاع  ــدا مــســتــدامــا لــالقــتــصــاد  رافــ
في  ومهنيته  يثبت جدارته  أن  استطاع  المملكة  في  الطبي 
مكانة  تبوء  من  وتمكن  الصحية،  التحديات  كافة  مواجهة 
تضاهي  والصحية  العالجية  الخدمات  تقديم  في  متقدمة 

أفضل المستويات العالمية.

كتبت فاطمة علي:

الأولوية للطبيب البحريني.. ونظرة لل�صياحة العالجية وال�صمان ال�صحي

} د. ابتسام الدالل.} د. عبدالرحمن غريب.

} د. علي البقارة. } د. عادل العوفي.

 تن�صوا الملفات المهمة ل

»التقدمي« تدفع باأربعة مر�صحين في النتخابات النيابية

قالوا: ال تنسيق انتخابي مع جمعيات سياسية وال دعم لمرشحين مستقلين حتى اآلن

كتب: وليد دياب

السياسية«  »التنمية 
»نزاهة«  برنامج  يطلق 
االنتخابات على  للرقابة 

إطالق  السياسية  للتنمية  البحرين  أعلن معهد 
برنامج »نزاهة« للرقابة المجتمعية على االنتخابات، 
والموجه إلى منتسبي منظمات المجتمع المدني في 
مملكة البحرين المعنية بالمراقبة على االنتخابات، 
حيث سيتم تدريب المشاركين على مجموعتين، تبدأ 
األولى من 2-6 أكتوبر، فيما ستقام المجموعة الثانية 
البرنامج  يأتي هذا  المقبل، حيث  أكتوبر  في 20-16 
تزامًنا مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية والبلدية 

القادمة المقررة في 12 نوفمبر المقبل.
وســيــتــضــمــن الــبــرنــامــج خــمــســة مـــحـــاور رئــيــســة، 
هذا  فــي  والــخــبــراء  األكــاديــمــيــيــن  مــن  نخبة  يقدمها 
الرقابية  للعملية  القانوني  النظام  وهــي؛  المجال، 
العملية  سير  على  الرقابة  ومهارات  االنتخابات،  في 
ــة عــلــى الـــدعـــايـــة االنــتــخــابــيــة  ــابـ ــرقـ االنــتــخــابــيــة، والـ
وأخيًرا  المراقب،  وسلوكيات  وأخالقيات  للمرشحين، 

إعداد تقرير نهائي عن الرقابة على االنتخابات.
إلى  الــبــرنــامــج  هــذا  خــالل  مــن  المعهد  ويتطلع 
في  الالزمة  والخبرات  بالمهارات  المشاركين  تزويد 
الــرقــابــة على االنــتــخــابــات فــي كــل مــراحــلــهــا، وصــواًل 
لمبدأ  تأكيًدا  النهائية،  الرقابية  التقارير  إعــداد  إلى 
في  والعدالة  والشفافية  النزاهة  درجات  أعلى  توفير 
القوانين  مع  يتوافق  وبما  االنتخابية،  العملية  سير 

والتشريعات الوطنية.
ــى أن الــبــرنــامــج يـــأتـــي أيــضــا  وأشــــــار الــمــعــهــد إلــ
بــالــتــوافــق مـــع الــخــطــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
مــؤســســات  دور  تـــعـــزيـــز  بـــهـــدف  الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة 
بما  االنتخابية  العملية  على  الرقابة  في  المجتمع 
مجموعة  يتناول  حيث  الــنــزاهــة،  مــن  مــزيــدا  يضمن 
من المواضيع المهمة والضرورية في مهارات الرقابة 
إلى  االنتخابية بجميع مراحلها،  العملية  على سير 
بالسلوك االيجابي  المراقب  أن يتمتع  جانب أهمية 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16263/pdf/1-Supplime/16263.pdf?fixed4234
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/1310670
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310670
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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 |
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كتبت: نوال عباس

أكدت وزارة الصناعة والتجارة 
أنه ثبت عدم صحة مقطع فيديو 
مــتــداول عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
»أرز  ــبــــة  وجــ بــــشــــأن  االجـــتـــمـــاعـــي 

كرامي«.
وقـــالـــت فـــي بــيــان لــهــا أمـــس: 
على أثر تداول مقطع فيديو في 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
وجبة  بإعداد  أفــراد  قيام  يتضمن 
أرز واالشتباه الذي حصل لهم عن 
بالبالستيك،  شبيهة  مــواد  وجــود 
وأرجعوا سببها إلى أنها من األرز 

التفتيش  إدارة  قيام  وبعد  نفسه 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة والـ
ــة،  ــالــ ــقـــق مـــــن هـــــــذه الــــحــ ــتـــحـ ــالـ بـ
ــا تـــم تـــداولـــه  ثــبــت عــــدم صــحــة مـ
ــور، وتــبــيــن  ــذكــ ــمــ فــــي الـــفـــيـــديـــو الــ
مــواد  أي  مــن  الــمــذكــور  األرز  خلو 
وأن  ذلــك،  ما شابه  أو  بالستيكية 
اإلشكالية هي في نوعية طنجرة 

الطبخ.
ــنــــاء عــلــيــه تــهــيــب الـــــــوزارة  وبــ
ــة قــبــل  ــ ــدقـ ــ ــري الـ ــحــ بـــالـــجـــمـــيـــع تــ
أو  مسيئة  إعالمية  مــواد  أي  نشر 
والتي  غير صحيحة،  أو  مغلوطة 
والبلبلة  القلق  إثـــارة  شأنها  مــن 

السوق  وتشوه سمعة  الناس  لدى 
التجاري في مملكة البحرين.

ــى عــــبــــدالــــرضــــا  ــ ــفـ ــ بـــــــــــــدوره نـ
كرامي  مجموعة  صــاحــب  كــرامــي 
مــا جـــاء فــي فــيــديــوهــات انتشرت 
تشير  االجتماعي  التواصل  على 
لمجموعتهم  األرز  احـــتـــواء  إلـــى 
إلى  الفتا  بالستيكية،  مــواد  على 
الــتــي  ــه  ــودتـ بـــجـ يــتــمــيــز  األرز  أن 
األســـواق  فــي  الجميع  لها  يشهد 

المحلية.
ــا بــنــشــر  ــنــ ــئــ وأضـــــــــــاف: »فــــوجــ
فــيــديــوهــات صـــبـــاح أمــــس تــوضــح 
يــحــتــوي  لــمــجــمــوعــتــنــا  األرز  أن 

عــلــى بــالســتــيــك، فــتــواصــلــنــا مع 
ــامـــت بــنــشــر  ــتـــي قـ الــمــجــمــوعــة الـ
المشكلة،  أصــل  لمعرفة  الفيديو 
في  األرز  طــبــخــوا  أنـــهـــم  فــاتــضــح 
ــول نــتــيــجــة  ــ ــــحـ قــــــدر الـــضـــغـــط وتـ
ذلــك إلــى نشا، وهــذا يختلف عن 
األلومينيوم،  الــقــدور  فــي  طبخه 
وقمنا بالتجربة معهم من خالل 
وكانت  ألومينيوم  قدر  في  الطبخ 
إلـــى  أدى  مــــا  جــــيــــدة،  الـــنـــتـــيـــجـــة 
وقعت  بأنها  المجموعة  اعــتــراف 
فــي خــطــأ وســـوء فــهــم، ثــم نشرت 
3 فــيــديــوهــات تــوضــح فــيــهــا ســوء 
ــــذي وقـــعـــوا فــيــه وتــقــوم  الــفــهــم الـ

بتبرئة العالمة التجارية لألرز«.
وشكر رضا وزارة التجارة على 
المستهلكين  من  وطلب  تعاونها، 
وزارة  إلــــى  بـــالـــرجـــوع  يــقــومــوا  أن 
الــتــجــارة فــي حــالــة الــشــكــوى من 
المواد الغذائية بدال من التشهير 
واإلســاءة  كبيرة  تجارية  بعالمات 

إليها.
كما نفى تاجر األغذية مسلم 
السوشيال  في  تناوله  تم  ما  أسد 
ميديا حول أن أرز كرامي يحتوي 
عــلــى الــبــالســتــيــك، مـــؤكـــدا جـــودة 
ما حدث  أن  األرز، مضيفا  نوعيه 

سوء فهم تم تصحيحه.
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عن الخطة الوطنية 

لحقوق الإن�سان

سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق االنسان جناحين 
تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل!

الملك  الجاللة  لصاحب  السامية  المتحضرة  الكلمة  بهذه 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم تم التقديم للكتاب 
الذي اطلعت عليه مؤخرا حول الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تنفيذها  ــار  وجــ الــمــوقــرة،  الــحــكــومــة  أقــرتــهــا  والــتــي   ،2026-2022
اإلنــســان،  لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  قبل  مــن  ومتابعتها 
الرئيس  البنخليل  يــوســف  الــفــاضــل  إيـــاه األســتــاذ  أهــدانــي  والـــذي 
المميزة فيما  الجهود  الوطني صاحب  االتصال  لمركز  التنفيذي 
يتعلق بإبراز العملية الديمقراطية بالبحرين سواء على الصعيد 
الــوحــدة  تعزيز  تستهدف  الــتــي  وبــمــبــادراتــه  الــعــالــمــي،  أو  المحلي 

الوطنية واألمن واالستقرار في المجتمع.
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  أكــد  لقد 
االفتتاحية  الكلمة  في  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
أن رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
مملكة  فــي  المتحققة  الــمــنــجــزات  لــكــل  األســــاس  هــي  خليفة  آل 
البحرين ألكثر من عقدين، وأن ما يتحقق من أهداف إنما يحدث 
وفق التوجيهات الملكية السامية، والتي تعتبر منطلقا لمختلف 
مسارات العمل الوطني التي تضع المواطن في مقدمة األولويات 

وغاية التنمية.
ــتـــدامـــة  نـــعـــم، وكـــمـــا ذكــــر ســـمـــوه تــعــتــبــر قــيــم الــتــســامــح واالسـ
والتنافسية والعدالة من الركائز الرئيسية للنهج الذي يضمن أن 
بما يكفل حماية حقوق  التنموية،  العملية  المواطن محور  يكون 
موضحا  ومسؤولية،  وعــدالــة  شفافية  وبكل  فعال  بشكل  الجميع 
أن المملكة تخطو اليوم خطوة متقدمة من خالل إعالن الخطة 
بها،  جــاء  مــا  كــل  تنفيذ  على  وعــزمــهــا  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

لتحقيق تقدم واسع ومستدام للوطن والمواطن.
تشتمل هذه الخطة كما جاء بالكتاب على أربعة محاور، وهي 
االقتصادية  الحقوق  ومحور  والسياسية،  المدنية  الحقوق  محور 
بالرعاية،  األولــى  الفئات  حقوق  ومحور  والثقافية،  واالجتماعية 
ومحور حقوق التضامن، كما تضم 17 هدفا رئيسيا، يندرج ضمنها 
التشريع  مــجــاالت  فــي  سيما  ال  مــشــروع،  و102  فــرعــيــا،  هـــدف   34
بالخطة،  الــوعــي  وتكثيف  الــقــدرات،  وبــنــاء  المؤسسي،  والتطوير 
تغطية  لتشمل  تم تصنيفها  التي  أهدافها  في تحقيق  والمشاركة 
ثالث فئات رئيسية لتعزيز حقوق اإلنسان، وهي التشريعات، وبناء 

القدرات، وتطوير المؤسسات.
ولــعــل مــا جـــاء بــالــمــحــور األول إنــمــا يــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة لنا 
نــحــن الــعــامــلــيــن فـــي الــحــقــل اإلعـــالمـــي، حــيــث ركـــز عــلــى تحقيق 
أهداف تتعلق بحرية الدين، والمعتقد، والتعايش السلمي، وتعزيز 
وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتعزيز قدرات الصحفيين 
والمؤسسات اإلعالمية، األمر الذي يرسي مبادئ الديمقراطية في 

أرقي صورها. 
هـــذه الــخــطــوة الــوطــنــيــة إنــمــا تــأتــي تــأكــيــدا لــمــســيــرة التنمية 
الشاملة والمستمرة التي تترجم المشروع اإلصالحي الذي اتخذ 
احترام  على  وحــرص  المسيرة،  لهذه  أساسيا  هدفا  المواطن  من 
توجهت  لــذلــك  االنــســان،  كــرامــة  يحفظ  بما  الديمقراطي  النهج 
العليا لحقوق اإلنسان إلى إعداد هذه الخطة  التنسيقية  اللجنة 
المصلحة  أصــحــاب  بــيــن جميع  الــشــراكــة  مــبــدأ  مــع  يتماشى  بــمــا 
في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الرسمية  الجهات  مختلف  من 

المملكة، لتحقيق أهداف محددة في مجال حقوق اإلنسان.
تــلــك الــخــطــة إنـــمـــا تـــدحـــض أي مــحــاولــة الســـتـــهـــداف ســافــر 
لــمــنــجــزات الــبــحــريــن الــمــعــنــيــة بــحــقــوق اإلنــــســــان، وتــــرد عــلــى أي 
مغالطات ال تعكس حقيقة حالة حقوق اإلنسان بالمملكة، وتنسف 
منذ  البحرين  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات  لتقويض  مــحــاوالت  أي 
انطالق المشروع اإلصالحي والتي تخدم أجندات معادية مغرضة، 
وتنم عن جهل كبير بما يحدث على أرض الواقع من تعزيز احترام 
حقوق اإلنسان من خالل عضوية مملكتنا بمجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم المتحدة.
لتؤكد  الخطة جاءت  الكتاب، هذه  وكما جاء في خاتمة  نعم، 
من جديد وجود اإلرادة السياسية للبناء بشكل مستمر، واإلنجازات 
والحاجة  االنسان في مملكتنا،  وتتم في مجال حقوق  التي تمت 
إلى المواصلة في ذلك، بمساهمة كل مؤسسات الدولة والمجتمع 
المدني، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة انطالقا 
من التزام المملكة باحترام حقوق اإلنسان الذي ينطلق من تراثها 

وحضارتها. 
كــمــا خــلــق العصفور  تــمــامــا  إنــمــا خــلــق اإلنــســان ليعيش حـــرا 
ليطير، ولكن ما ينبغي أن نؤكده هنا هو أن حقوق اإلنسان ال تأتي 
فقط بالمطالبة، بل أيضا بأداء الواجبات، فال خالف حول وجوب 
توفير كل السبل والوسائل التي تهيئ البيئة لممارسة الحريات بكل 

أنواعها، ولكن علينا جميعا في المقابل أن نقوم بدورنا الوطني.
»إذا تخلى اإلنسان عن حريته.. فقد  روســو:  يقول جان جاك 

تخلى عن إنسانيته!«.
وتلك هي قناعة قيادتنا الرشيدة التي نهنئ أنفسنا عليها!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

مدي�ر التع�اون الأمن�ي ي�س�ارك ف�ي اجتم�اع 

الداخلي�ة وزراء  مجل��س  اأنظم�ة  مراجع�ة 

التعاون  إدارة  مــديــر  الــــذوادي  خليفة  إبــراهــيــم  العقيد  تـــرأس 
للجنة  الثاني  االجتماع  في  المشارك  الداخلية  وزارة  وفد  األمني 
المعنية بمراجعة أنظمة مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد 

بمقر األمانة العامة للمجلس في تونس الشقيقة.
وخـــالل االجــتــمــاع تــم اســتــعــراض الــنــظــام األســاســي واألنظمة 
األخرى للمجلس، ومناقشة اقتراحات الدول االعضاء بتعديل تلك 

االنظمة بما يتوافق مع المستجدات في مجال عمل المجلس.

محميد احملميد

ــدة مــن أبـــرز وأهـــم مــا ورد فــي حديث  واحــ
والتوقف  بها  اإلشـــارة  وتستحق  المالية،  وزيــر 
قوة  اكتشفنا  أنــنــا  وأكــبــر،  أكــثــر  بشكل  عــنــدهــا، 
وصالبة وتماسك )الدينار البحريني( في ظل 
ما يشهده العالم من ارتفاع مهول في األسعار، 
ــبــــالد األخــــــرى،  ولــكــنــنــا أفـــضـــل بــكــثــيــر مــــن الــ
واالقــتــصــاديــة  المالية  السياسة  بفضل  وهـــذا 

البحرينية. 
الوقت  فــي  األمـــر، واإليــجــابــي  فــي  الغريب 
ذاته، أن الدول الخليجية التي طبقت ضريبة 
السعودية،  »البحرين،  مثل  المضافة  القيمة 
عــمــان« كــانــت األقـــل تــأثــرا مــن ارتــفــاع األســعــار 
ــتـــضـــخـــم.. وهــــــذه مـــســـألـــة تــســتــحــق  ــة الـ ــالــ وحــ
المزيد من النشر والدراسة وخاصة لدى أهل 
االقـــتـــصـــاد.. فــفــي بــريــطــانــيــا وأمــريــكــا وأوروبــــا 
فيها  التضخم  عموما وصل متوسط معدالت 
إلى 8.3% وأكثر، فيما كان في البحرين %3.5. 

المحافظة  مــن  تمكنت  البحرين  مملكة 
على استقرار معدالت التضخم، ورأينا كيف أن 
العديد من شعوب العالم بدأت تشكو من انهيار 
في  ارتفعت  األســعــار  أن  وكيف  لديها،  العملة 
وكيف  الــمــرات،  عشرات  مضاعف  بشكل  دولها 
حافظ )الدينار البحريني( على صالبته وقوته 
كان  ولربما  األمــريــكــي،  الـــدوالر  مقابل  وثباته 
هذا واضحا عند كل من يتابع األخبار ويسافر 
إلــــى الــــخــــارج، ويــشــتــري األغــــــراض حــتــى عبر 

»األون الين«. 
للحفاظ  سياسات  تبنت  البحرين  مملكة 
التضخم هي: ثبات  على معدالت مقبولة من 
أســعــار وقـــود الــجــازولــيــن، وثــبــات أســعــار تعرفة 
الكهرباء والماء، والحد من تأثر المملكة من 
بجانب  التوريد،  سالسل  في  العالمية  األزمــة 
ثــبــات ســعــر صـــرف الــديــنــار الــبــحــريــنــي مقابل 
الــــــدوالر األمـــريـــكـــي، وزيــــــادة الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
األساسية  السلع  وإعــفــاء  البحريني،  للدينار 

من القيمة المضافة.
ــبــــادرات الــحــد مـــن آثــــار الــتــضــخــم تمت  مــ
بـــالـــشـــراكـــة مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــبــر غــرفــة 
وزير  إليها  أشار  كما  البحرين،  وتجارة  صناعة 

الــمــالــيــة، بــجــانــب الــرقــابــة عــلــى األســـــواق من 
قبل الجهات الحكومية المختصة.. وهنا فإن 
الشارع المحلي يتطلع إلى قيام تلك الجهات 
في  إجراءاتها  وتسويق  ونشر  تحركاتها  ببيان 
مــســألــة الــرقــابــة عــلــى األســــــواق.. وكــذلــك هي 
ــارة الـــتـــي شـــاركـــت الــحــكــومــة في  ــتـــجـ غـــرفـــة الـ
أن  معا  ومسؤوليتها  واجبها  ومــن  الــمــبــادرات، 
تبرز دورها اإليجابي في هذا الخصوص، كي ال 
»شماعة«  تكون  أو  مستمرا،  عليها  اللوم  يبقى 
للنقد واالستياء بصورة متواصلة، على الرغم 
من كونها شريكة في اإلنجاز الوطني، في الحد 

من آثار التضخم.
كــمــا أن نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
محققًا   %6.9 بلغت  بنسبة  الثابتة  بــاألســعــار 
زيادة سنوية تعد األعلى منذ أحد عشر عامًا، 
من  مبتكرة  بــمــبــادرات  الحكومة  قــيــام  بفضل 
واالقتصادية  المالية  الــحــزم  تدشين  ضمنها 
خـــالل فــتــرة جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، وإطـــالق 
خطة التعافي االقتصادي، ومساهمة البرنامج 
الوطني للتوظيف في خلق المزيد من الفرص 
للتوظيف..  األفــضــل  الخيار  المواطن  وجعل 
في  المالي  اإلداري  الطاقم  أن  تؤكد  جميعها 
فــريــق الــبــحــريــن، تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات جــاللــة 
وبــرئــاســة  ورعــــاه،  اهلل  حفظه  المعظم  الــمــلــك 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه 
اهلل، يعمل بخطة منهجية، وخطوات مدروسة 
وجهود مخلصة، ربما نجهلها بشكل تفصيلي، 
ــا بــشــكــل واضــح  ــارهـ ولــكــنــنــا نــجــد نــتــائــجــهــا وآثـ

ومباشر على المواطن البحريني.
جهود فريق البحرين االقتصادي والمالي، 
انعكاسها  إلى  البحريني  المواطن  يتطلع  قد 
على زيادة الرواتب مباشرة فقط، ولكن األمور 
ال تؤخذ هكذا بصورة ضيقة، فهناك أمور كثيرة 
المالية  وزيــر  أعلنه  ومــا  بها،  مرتبطة  وكبيرة 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي كــشــف كــيــف أن »الــديــنــار 
البحريني« والقوة الشرائية صلبة ومتماسكة، 
وكــيــف هــو حـــرص الـــدولـــة عــلــى ضــمــان توفير 
الحياة المعيشية للجميع، في ظل ما يشهده 

العالم من تطورات غير مستقرة.

malmahmeed7@gmail.com

الدينار البحريني..

 الت�سخم وال�سريبة
األحـــد  ــيـــوم  الـ والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  تـــدشـــن 
الــمــواعــيــد  أكــتــوبــر 2022 خـــدمـــة حــجــز   2 الـــمـــوافـــق 
تطبيق  عبر  المراجعين،  خــدمــات  لمركز  إلكترونيًا 
)skiplino(، وذلك في إطار اهتمامها بتطوير مستوى 

خدماتها المقدمة للجمهور.

وسيكون على كل من يرغب بزيارة مركز خدمات 
الــمــراجــعــيــن بــمــبــنــى الـــــــوزارة بــمــديــنــة عــيــســى حجز 
المتاح عبر  التطبيق  الذي يناسبه عبر هذا  الموعد 
األجهزة الذكية، بالشكل الذي يرتقي بسرعة وجودة 

الخدمات المقدمة للجميع.

اع���ت���ب���ارا م���ن ال����ي����وم.. ال��ت��رب��ي��ة ت��د���س��ن 

ح���ج���ز م���واع���ي���د ال��م��راج��ع��ي��ن اإل��ك��ت��رون��ي��ا

قسمي  مــن  طبي  فــريــق  تمكن 
والحنجرة  واألنــــف  األذن  جــراحــة 
بمجمع  واألعصاب  المخ  وجراحة 
الدكتور  بقيادة  الطبي،  السلمانية 
جــالل الــمــرزوق اســتــشــاري جراحة 
مــن  ــرة،  ــنــــجــ والــــحــ واألنــــــــف  األذن 
تحقيق إنجاز طبي تمثل في إنقاذ 
حــيــاة مــريــضــة تــعــانــي مــن ورم في 
الغدة النخامية في قاع الجمجمة 
عن طريق األنف وبدون جراحة في 
الرأس باستخدام المنظار األنفي.

البحرينية  الــمــريــضــة  وكــانــت 
ــن الــعــمــر(  )فــــي الــعــقــد الـــســـابـــع مـ
ودوران  شـــديـــد  ــداع  ــ مـــن صـ تــعــانــي 
الرأس لمدة عامين متتاليين،  في 
الرنين  أشعة  فحوصات  بينت  وقد 
المقطعية  واألشعة  المغناطيسي 

ورم  وجــود  للمريضة  أجــريــت  التي 
كبير في الغدة النخامية.

لــــذلــــك تــــقــــرر إجــــــــراء عــمــلــيــة 
بالطريقة  الـــورم  إلزالـــة  للمريضة 
ــبـــل فــــريــــق طــبــي  ــثـــة مــــن قـ الـــحـــديـ
واألنــــف  األذن  قــســم  مـــن  مــشــتــرك 
ــة الــمــخ  ــراحـ والــحــنــجــرة وقـــســـم جـ
ــاع الـــفـــريـــق  ــطــ ــتــ واألعــــــصــــــاب، واســ
ــراء عــمــلــيــة دقيقة  ــ الــطــبــي مـــن إجـ
جـــدًا تــم خــاللــهــا اســتــئــصــال الـــورم 
ــار عــن  ــظـ ــنـ ــمـ ــًا بـــاســـتـــخـــدام الـ ــيـ ــلـ كـ
طريق األنف حيث تكللت العملية 
المريضة  مراجعة  وبعد  بالنجاح. 
ــادات الــــخــــارجــــيــــة، أشـــــــارت  لــــلــــعــــيــ
ــفــــاء جــمــيــع  ــتــ ــة إلــــــى اخــ ــريـــضـ ــمـ الـ
ــراض الــمــذكــورة وعــودتــهــا إلى  األعــ

حالتها الطبيعية.

وقــال الــدكــتــور جــالل الــمــرزوق 
والحنجرة  واألنف  األذن  استشاري 
الــحــديــثــة تغني  الــطــريــقــة  إن هـــذه 
عن عمل فتحة جراحية كبيرة في 
المنظار  بــاســتــخــدام  وتــتــم  ــرأس  الــ
الطريقة  هــذه  تتميز  كما  األنــفــي. 
الـــمـــطـــورة بــنــســبــة مــضــاعــفــات أقــل 
الطريقة  مــن  أقــصــر  نقاهة  وفــتــرة 

التقليدية.
وضــــم الـــفـــريـــق الــطــبــي أيــضــا 
رافيندرا  جــوزيــف  الدكتور  مــن  كــال 
اســـــتـــــشـــــاري جــــــراحــــــة األعـــــصـــــاب 
والـــدكـــتـــور طــــالل حــســن مـــن قسم 
والدكتور  والحنجرة  واألنــف  األذن 
التخدير  اســتــشــاري  فلكي  محمد 
والــــدكــــتــــور جـــمـــعـــة عــبــدالــحــســيــن 

أخصائي تخدير.

مري�س�ة حي�اة  ينق�ذ  ال�س�لمانية  مجم�ع  م�ن  طب�ي  فري�ق 

الجمجم�ة ق�اع  ف�ي  النخامي�ة  الغ�دة  ف�ي  ورم  م�ن  تعان�ي 

ترأس العميد فواز حسن الحسن آمر األكاديمية 
للخطة  تنسيقيين  اجــتــمــاعــيــن  لــلــشــرطــة  الــمــلــكــيــة 
-2022 البحرين  بمملكة  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 

2026 بحضور ممثلي الجهات المعنية.
األكاديمية  آمــر  أكــد  االجتماعين  مستهل  وفــي 
الملكية للشرطة أن عقد هذين االجتماعين يأتي بناًء 
الخاص  التنفيذي  البرنامج  من  األول  المحور  على 
ــان، حــيــث تضمن  بــالــخــطــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق االنـــسـ
للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  تكليف  األول  الــهــدف 
القدرات  لبناء  تدريبي  برنامج  بإعداد  رئيسية  كجهة 
وجاء  اإلصالحية،  والعدالة  القانون  بإنفاذ  الخاصة 
رئيسية  كجهة  األكــاديــمــيــة  بتكليف  الــثــانــي  الــهــدف 
بإعداد مشاريع لتعزيز األمن في مكافحة اإلرهاب في 
إطار احترام حقوق االنسان على أن تكون المؤشرات 
مــن خـــالل بــرامــج الــتــدريــب والــمــســاهــمــة فــي جهود 

التعاون الدولي للتصدي للجريمة اإلرهابية.
وعــقــد االجــتــمــاع األول تــحــت عــنــوان »الــحــقــوق 
جميع  مساهمة  إلــى  ويــهــدف  والسياسية«،  المدنية 
الشركاء في إعداد البرنامج التدريبي للخروج برؤية 
الــمــأمــولــة من  األهــــداف  كــل  مــوحــدة تضمن تحقيق 
لبناء  فعلية  تنمية  وتحقيق  البرنامج،  هــذا  تنظيم 
الـــقـــدرات الــخــاصــة بــإنــفــاذ ســيــادة الــقــانــون والــعــدالــة 

اإلصــالحــيــة، حــيــث جـــاء االجــتــمــاع بــمــشــاركــة وحــدة 
التحقيق الخاصة، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واالوقاف، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والــجــريــمــة، والــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان، 

وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

السالم  »تدعيم  بعنوان  الثاني  االجــتــمــاع  وجــاء 
الدولي وتعزيز استخدام الوسائل السلمية« بمشاركة 
المعني  الــمــتــحــدة  األمــــم  ومــكــتــب  الــخــارجــيــة،  وزارة 
مشاريع  إعـــداد  إلــى  ويــهــدف  والجريمة،  بالمخدرات 
احترام  إطار  اإلرهــاب في  لتعزيز األمن في مكافحة 

يمكن من خالله  عام  إطار  اإلنسان، وصياغة  حقوق 
طرح مشاريع وطنية قادرة على تدعيم السالم الدولي، 
رؤيــة  وصياغة  السلمية،  الــوســائــل  اســتــخــدام  وتعزيز 
المختصة  الحكومية  األجهزة  موافاة  يمكن  موحدة 

بها.

الإن�سان لحقوق  الوطنية  للخطة  تن�سيقيين  اجتماعين  يتراأ�س  لل�سرطة  الملكية  الأكاديمية  اآمر 

} العميد فواز حسن الحسن مع المشاركين في االجتماع.

ــام بــلــديــة  ــ ــر عــ ــتـــح مــــديــ ــتـ افـ
المهندس  الجنوبية  المنطقة 
عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهلل 
ــــب مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة  ــائـ ــ ونـ
ثامر  عيسى  العميد  الجنوبية 
الــــــدوســــــري وعــــضــــو الــمــجــلــس 
الرابعة  الــدائــرة  ممثل  الــبــلــدي 
هورة  حديقة  عبدالرحمن  عمر 
تبلغ مساحتها 1800  التي  سند 
مــتــر مـــربـــع، بــحــضــور عــــدد من 
صرح  البلدية.   في  المسؤولين 
عبداللطيف  عــاصــم  المهندس 
منطقة  تــشــمــل  الــحــديــقــة  بــــأن 
بأرض  مجهزة  األطفال  أللعاب 
األمــن  معايير  ضــمــن  مطاطية 
نـــحـــو 130  ــة، وزراعــــــــة  والــــســــالمــ
ــرة، وتــــمــــديــــد شـــبـــكـــة ري  ــ ــجــ ــ شــ

الـــمـــزروعـــات ومـــمـــرات بــالــطــوب 
األحمر، وتكثيف أعمال الزراعة 
خطة  ضمن  وذلـــك  والتجميل، 
ــق  ــدائـ ــحـ قـــســـم الـــمـــنـــتـــزهـــات والـ
لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الــتــرفــيــهــيــة 
واالســــــتــــــراحــــــات فـــــي مــخــتــلــف 

المناطق. 
الــعــام اهتمام  الــمــديــر  وأكـــد 
البلدية الدائم بتطوير المرافق 
الــعــامــة والـــحـــدائـــق والــمــمــاشــي 
واالســـــتـــــراحـــــات بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي بــالــمــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــتـــكـــون دائــــمــــًا فــي 
من  حالة جاهزية الستخدامها 
على  التركيز  مع  مرتاديها،  قبل 
توسعة أعمال التشجير وتوسيع 
ــاء  ــفــ ــراء إلضــ ــ ــضـ ــ ــخـ ــ الــــرقــــعــــة الـ

لمسات جمالية وتوفير بيئة آمنة 
وصحية للجميع. وذلك بحسب 
الــتــوجــيــهــات الـــدائـــمـــة مـــن قبل 
وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
البلديات  لشؤون  الـــوزارة  ووكيل 
لـــالهـــتـــمـــام بـــالـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة 
وإنـــشـــاء الــحــدائــق والــمــنــتــزهــات 
ــن أجـــل  ــ ومـــضـــامـــيـــر الـــمـــشـــي مـ
تحقيق بيئة مستدامة ومريحة 

للمواطنين والمقيمين.
ــتـــه، أشـــــــاد الــعــضــو  ــهـ مــــن جـ
ــن  ــمـ ــرحـ ــدالـ ــبـ ــر عـ ــمــ الــــبــــلــــدي عــ
بـــــجـــــهـــــود بـــــلـــــديـــــة الـــمـــنـــطـــقـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــمــــســــتــــمــــرة فـــي 
تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الـــتـــي تــخــدم 
المواطنين وتمثل إضافة نوعية 
للخدمات المقدمة، شاكرًا مدير 

الجنوبية  المنطقة  بلدية  عــام 
اهتمامه شخصيًا بمتابعة  على 
التجميلية  الــمــشــاريــع  تــنــفــيــذ 
ــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ والـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة فـ

الدوائر.
ونــــوه عــبــدالــرحــمــن إلــــى أن 
الحديقة تعتبر متنفسًا ألهالي 
إســـكـــان هـــــورة ســنــد والــمــنــاطــق 
البلدية  قامت  حيث  الــمــجــاورة، 
بزراعة عدد من األشجار وتوفير 
مــواصــفــات  ذات  ألـــعـــاب حــديــثــة 
وجودة عالية مع مراعاة عوامل 
ــة، فـــضـــاًل عــن  ــســــالمــ األمــــــن والــ
ــدد مــن  ــعــ تـــجـــهـــيـــز الـــحـــديـــقـــة بــ
الـــتـــي تلبي  الــحــيــويــة  الـــمـــرافـــق 
احـــتـــيـــاجـــات مــخــتــلــف الـــفـــئـــات 

العمرية. 

ب���ل���دي���ة ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ت��ف��ت��ت��ح ح���دي���ق���ة ه������ورة ���س��ن��د 

ك��رام��ي« »اأرز  ح���ول  ال��م��ت��داول  ال��م��ق��ط��ع  ���س��ح��ة  ت��ن��ف��ي  ال��ت��ج��ارة 

} عبدالرضا كرامي.
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القاهرة - سيد عبدالقادر

ــاز عــــادل بـــن عــبــدالــرحــمــن  فــ
البحرين  مملكة  مــن  الــعــســومــي 
لوالية  العربي  البرلمان  برئاسة 
ــال  ــمــ ــة، وذلـــــــــك خـــــــال أعــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
عقدها  التي  اإلجرائية  الجلسة 
لجامعة  الــعــامــة  األمـــانـــة  بــمــقــر 
مصر  بجمهورية  العربية  الـــدول 
على  االنتخابات  العربية إلجراء 
رئـــاســـة الــبــرلــمــان وكـــذلـــك نـــواب 
وتمكن  اللجان،  ورؤســاء  الرئيس 
الــعــســومــي مـــن الـــفـــوز بــاكــتــســاح 
لـــــواليـــــة ثـــانـــيـــة بـــمـــقـــعـــد رئـــيـــس 
البرلمان بـ51 صوتا من أصل 66.

ــوزه رفـــع عــادل  ــور إعـــان فـ وفـ
العسومي رئيس البرلمان العربي 
ــات الـــشـــكـــر والــتــقــديــر  ــ ــى آيــ ــمـ أسـ
إلـــــى صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
آل خليفة ملك  بن عيسى  حمد 
الــبــاد الــمــعــظــم، مــؤكــدا أن هــذا 
المرموقة  المكانة  يعكس  الــفــوز 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  تحتلها  الــتــي 
على  البحرينية  والديمقراطية 
أن  إلى  الدولي، مشيرا  المستوى 
هذا اإلنجاز يضاف إلى إنجازات 
ــر،  ــ ــزاهـ ــ عـــهـــد جــــالــــة الـــمـــلـــك الـ
ــرة الــتــنــمــيــة  ــيــ ــال مــــســ ــمــ ــكــ ــتــ الســ
يــقــودهــا جالته  الــتــي  الــشــامــلــة 
البحرين  مكانة  والتي عززت من 
الــبــرلــمــانــيــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
دعــم  والـــدولـــي، مثمنا  اإلقــلــيــمــي 
الحكومة برئاسة سمو ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وعــكــس 
العمل  لــتــعــزيــز  الــمــلــكــيــة  الـــرؤيـــة 
البرلمانيين  ومكانة  البرلماني 
البحرينيين على كافة األصعدة.

ــي«  ــ ــومـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــا تــــــقــــــدم »الـ ــ ــمـ ــ كـ
ــيــــم  ــر الــــــجــــــزيــــــل وعــــظــ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
الثقة  الــتــقــديــر واالمــتــنــان عــلــى 
ــاء الـــبـــرلـــمـــان  ــ ــضــ ــ ــة ألعــ ــيــ ــالــ ــغــ الــ
الـــعـــربـــي النــتــخــابــهــم لــــه رئــيــســًا 
الثانية،  للمرة  العربي  للبرلمان 
لتعزيز  بمواصلة جهوده  متعهدا 
العربي  البرلمان  مكانة  وترسيخ 
ــــي مـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي  فـ
ــاره الــــــــذراع  ــبــ ــتــ ــاعــ ــتــــرك، بــ ــمــــشــ الــ
لمنظومة  والرقابية  التشريعية 
وكذلك  المشترك  العربي  العمل 
وإقــلــيــمــيــًا  ــًا  ــيـ ــربـ عـ دوره  تــفــعــيــل 
ودوليًا، والبناء على ما تم إنجازه 

خال الفترة الماضية.
محمد  عــبــدالــرحــمــن  وكـــــان 
جــمــشــيــر عـــضـــو لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
ــورى  ــ ــشــ ــ الـــــوطـــــنـــــي بــــمــــجــــلــــس الــ
ــرأس الــجــلــســة اإلجـــرائـــيـــة  ــ قــــد تــ
االنعقاد  لــدور  العربي  للبرلمان 
الــثــالــث مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي 
ــد الـــبـــرلـــمـــان  ــهـ ــا شـ ــمـ ــث، كـ ــالــ ــثــ الــ
للرئيس،  نـــواب  انــتــخــاب  الــعــربــي 
اجتماعات  ُتعقد  أن  المقرر  ومن 
الــلــجــان بــعــد انــتــخــاب رؤســائــهــا 

األحد  يومي  مــدى  على  ونوابهم 
الجلسة  سُتعقد  فيما  والثاثاء، 
االنعقاد  دور  مــن  األولـــى  الــعــامــة 
الــثــالــث مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي 
الـــثـــالـــث لــلــبــرلــمــان الـــعـــربـــي يــوم 

)األربعاء( القادم.
محمد  عــبــدالــرحــمــن  وهـــنـــأ 
الــشــورى  مــجــلــس  عــضــو  جمشير 
عـــــضـــــو الــــــبــــــرلــــــمــــــان الـــــعـــــربـــــي، 
الــزايــد  والــمــحــامــيــة دالل جــاســم 
التشريعية  الشؤون  لجنة  رئيس 
ــورى  ــشـ والـــقـــانـــونـــيـــة بــمــجــلــس الـ
عضو البرلمان العربي، عادل بن 
بمناسبة  العسومي  عبدالرحمن 
ــوزه بــرئــاســة الــبــرلــمــان الــعــربــي  فــ
بالجهود  مشيدين  ثانية،  لـــدورة 
ــه في  ــدور الــــبــــارز لـ ــ ــ الــحــثــيــثــة والـ
توطيد العمل العربي المشترك، 
النهوض  نــحــو  المستمر  ودفــعــه 

التشريعية  العملية  بمخرجات 
والديمقراطية.

التهاني  وأعــربــا عــن خــالــص 
والــتــبــريــكــات لــرئــيــس الــبــرلــمــان 
ـــة أعــــضــــاء  ــه ثــــقـ ــلـ ــيـ ــنـ ــي بـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
البرلمان العربي لدورين آخرين، 
والذي أبرز ما يتمتع به من كفاءة 
وخـــبـــرات مــتــقــدمــة فـــي مــجــاالت 
الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي فــــي ظــــل مــا 
النهضة  مــفــاصــل  إلــيــه  تــوصــلــت 
الديمقراطية الشاملة من مراتب 
متقدمة في مملكة البحرين في 
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
الباد المعظم،  آل خليفة عاهل 
ــن صـــاحـــب  ــ بــــدعــــم ومــــســــانــــدة مـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الـــدور  الـــــوزراء، مــؤكــديــن  مجلس 

وإدارة  قيادة  في  للعسومي  البارز 
الدورين  خــال  العربي  البرلمان 
األول والثاني من الفصل الثالث، 
المعطاءة  مسيرته  عــززت  والــتــي 

في العمل البرلماني.
بـــــدوره رفــــع الــنــائــب مــمــدوح 
العربي  البرلمان  عضو  الصالح 
القيادة  إلى  والتبريكات  التهاني 
ــدة وشـــــعـــــب الـــبـــحـــريـــن  ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ الــ
ــوز الــــنــــائــــب عـــــادل  ــ بـــمـــنـــاســـبـــة فـــ
ــي بــــرئــــاســــة الـــبـــرلـــمـــان  ــومـ ــسـ ــعـ الـ
ــّرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى  ــمــ ــلــ ــربــــي لــ ــعــ الــ

التوالي.
نـــجـــاح  أن  الــــصــــالــــح  وأّكــــــــــد 
لمملكة  كبير  مكسٌب  العسومي 
البرلمانية  ولتجربتها  البحرين 
لمكانتها  وتعزيٌز  والديمقراطية 

المرموقة بين دول العالم.
ــازات  ــ ــجـ ــ اإلنـ أن  ــى  ــ إلــ وأشــــــــار 

الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عــلــى 
ــعــــدة الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة  األصــ
والـــدولـــيـــة إنــمــا تــأتــي اســتــرشــاًدا 
بــــتــــوجــــيــــهــــات جــــــالــــــة الـــمـــلـــك 
المعّظم وتحفيزه الدائم ألعضاء 
ــي بــغــرفــتــيــه  ــنــ ــوطــ ــلـــس الــ ــجـ ــمـ الـ
البارز  النواب والشورى بالحضور 
في المحافل البرلمانية العالمية 
وحـــــرص جــالــتــه عــلــى بــــّث روح 
المثابرة لدى أعضاء المجلسين 
في لقاءات جالته الدورية معهم 
ضــرورة  على  الــدائــم  تأكيده  عبر 
تــــبــــّوء الـــمـــســـؤولـــيـــات الـــقـــيـــاديـــة 
فـــي كــافــة الــمــحــافــل الــبــرلــمــانــيــة 
ــات والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
والــــــحــــــضــــــور الـــــفـــــاعـــــل والـــــــــذي 
الشخصية  بــه  تتمتع  مــا  يجّسد 
الــبــحــريــنــيــة مـــن إخـــــاٍص وحـــّب 

للعطاء والتمّيز واإلبداع.
إن حــصــول  ــح  ــالـ الـــصـ وقــــــال 
العسومي للمّرة الثانية على ثقة 
يأتي  الــعــربــي  البرلماني  أعــضــاء 
تقديًرا للدور الكبير الذي اضطلع 
الماضيتين  السنتين  خـــال  بــه 
وما  العربي  للبرلمان  ترؤسه  من 
ومخلٍص  متمّيز  أداٍء  مــن  قــّدمــه 
نقلٍة  إحـــداث  مــن خــال  استطاع 
العربي  البرلمان  أداء  في  نوعية 
ــارات جـــديـــدة  ــســ ــمــ واألخــــــــذ بــــه لــ
من  انطاقا  وذلــك  فاعلية،  أكثر 
والــبــرلــمــانــيــة،  السياسية  خــبــرتــه 
ــــذي لــمــســه جميع  ــر الـ ــ ــو األمـ وهــ
األعــضــاء فــي الــبــرلــمــان الــعــربــي، 
ــذي ســــاهــــم فــــي إعـــــادة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ األمـ
اخــتــيــاره لــلــرئــاســة.. مــنــّوًهــا إلــى 
كبيرًة  جــهــوًدا  بــذل  العسومي  أن 
في تطوير عمل البرلمان العربي 
المواقف  والحرص على تسجيل 
الــدولــيــة والــعــربــيــة الــمــعــّبــرة عن 
ــاءت  الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي، حـــيـــث جــ
والمبادرات  الخطوات  الكثير من 
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، مــنــهــا على 
ــد الــجــلــســة  ــقـ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال عـ
للتنديد  الــطــارئــة  االســتــثــنــائــيــة 
ــونــــي عــلــى  ــيــ ــهــ بــــــالــــــعــــــدوان الــــصــ

الفلسطينيين.

ثانية لوالية  العربي  البرلمان  برئا�سة  باكت�ساح  يفوز  »الع�سومي« 

الدولي الم�ستوى  على  البحرينية  والديمقراطية  البحرين  مكانة  يعك�س  الفوز  اأكد: 

 تــقــدمــت فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
والتبريكات  الــتــهــانــي  بــخــالــص  الــنــواب  مجلس 
للنائب عادل العسومي بمناسبة انتخابه رئيسًا 
الجلسة  خـــال  ثــانــيــة،  دورة  الــعــربــي  لــلــبــرلــمــان 
اإلجــرائــيــة الــتــي ُعــقــدت بــمــقــر األمـــانـــة الــعــامــة 
لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
الــبــحــريــن على  ــــدت أن حــصــول مــمــلــكــة  وأكـ
رئاسة البرلمان يعكس المكانة العربية المتميزة 
والدور المحوري الذي تقوم به المملكة بقيادة 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك الباد المعظم.
وأشادت بدور البرلمان العربي في دعم وحدة 
الصف العربي ومسيرة العمل العربي المشترك 
في مختلف المجاالت، متمنية لرئيس البرلمان 

العربي المزيد من النجاح والتقدم.
رئيس  الصالح،  صالح  بن  علي  هّنأ  كما 
مجلس الشورى، النائب عادل بن عبدالرحمن 
العربي  للبرلمان  رئيًسا  بانتخابه  العسومي 
لدورة ثانية، وذلك في االنتخابات التي جرت 

أمـــس )الــســبــت( خـــال الــجــلــســة اإلجــرائــيــة 
األولى للبرلمان العربي، وُخصصت النتخاب 

الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن خالص 
التهاني وأطيب التبريكات إلى سعادة النائب 
يعد إضافة  فــوزه  أنَّ  مــؤكــًدا  العسومي،  عــادل 
إلى سجل إنجازات المسيرة التنموية لمملكة 
لجالة  الحكيمة  القيادة  ظل  في  البحرين 

الملك المعظم.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ هذا 
العربي  البرلمان  أعــضــاء  ثقة  يعكس  الــفــوز 
ــا قـــدمـــه خــال  ــي كـــفـــاءتـــه وإســـهـــامـــاتـــه، ومــ فـ
رئاسته للبرلمان العربي من منجزات وعطاء 
ملموس، وجهود مخلصة في تحقيق أهداف 
الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي، وتـــعـــزيـــز الــدبــلــومــاســيــة 
والدولية،  العربية  المحافل  في  البرلمانية 
داعًيا اهلل عّز وجل أن يكتب لرئيس البرلمان 
العربي التوفيق والنجاح، ويسدد على طريق 

الخير خطاه.

رئي�س���ا مجل�س���ي ال�س���ورى والن���واب يهنئان الع�س���ومي 

ثاني���ة ل���دورة  العرب���ي  للبرلم���ان  رئي�ًس���ا  بانتخاب���ه 

أشاد محسن علي الغريري 
رئيس جمعية المرصد لحقوق 
مملكة  بــه  تتمتع  بما  اإلنــســان 
البحرين من منظومة تشريعية 
متقدمة تحترم وتراعي حقوق 
اإلنــســان، مــؤكــدًا أهمية إصــدار 
ــرع الـــبـــحـــريـــنـــي قــــانــــون  ــشــ ــمــ الــ
الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر الــبــديــلــة 
وما أحدثه من نقلة نوعية في 
الـــعـــقـــاب، إذ جــعــل من  فــلــســفــة 
المملكة مثااًل يحتذى به على 
تطبيق  فــي  المنطقة  مــســتــوى 
للمحكوم  اإلنسانية  المعاملة 
إدمــاجــه  وإعــــادة  وتــأهــيــلــه  عليه 

في المجتمع.
ذلــك خــال مشاركته  جــاء 
تــقــديــم ورقـــة عــمــل بعنوان  فــي 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــيـ ــرئـ »مـ
ــانـــون الــعــقــوبــات  فـــي تــطــبــيــق قـ
والـــــتـــــدابـــــيـــــر الــــبــــديــــلــــة وأهــــــم 
ــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ
التنفيذ«، ضمن أعمال المؤتمر 
الدولي الذي نظمته المؤسسة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان 
تــحــت شــعــار »قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــة: تــجــربــة  ــلـ ــديـ ــبـ والـــتـــدابـــيـــر الـ

نوعية في التشريع الجنائي«.
ــى الــــــغــــــريــــــري عـــلـــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ وأثـ
ــــي  ــتـ ــ الـــــــجـــــــهـــــــود الــــــكــــــبــــــيــــــرة الـ
بــذلــتــهــا الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
ــان فــــي ســبــيــل  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
تــنــظــيــم هــــذا الــمــؤتــمــر والــتــي 
الــتــعــريــف بجهود  فــي  أســهــمــت 
الحقوقية  المملكة  وإنــجــازات 
عـــلـــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 
ــي، وبـــمـــا يـــؤكـــد الـــــدور  ــ ــدولــ ــ والــ

الرقابي واإلشرافي للمؤسسات 
الحقوقية في مجال التطبيق، 
واســـــــــتـــــــــشـــــــــراف الـــــصـــــعـــــوبـــــات 
من  تواجهها  التي  والتحديات 

أجل تذليل كل العقبات.
واستعرض الغريري موجزًا 
ــة اإلحــصــائــيــة  ــدراســ لــنــتــائــج الــ
الــتــي قـــام بــهــا بـــاالشـــتـــراك مع 
طلبة  الباحثين  مــن  مجموعة 
ــوراه فـــي الـــقـــانـــون الــعــام  ــتـ ــدكـ الـ
وعي  لقياس  البحرين  بجامعة 
وتــقــبــل الــمــجــتــمــع لــلــعــقــوبــات 
بّينت  إذ  البحرين،  في  البديلة 
ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ عـــيـــنـــة  ــــن  مـ  %67 أن 
ــرون أنـــفـــســـهـــم مــلــمــيــن  ــبــ ــتــ ــعــ يــ
بــقــانــون الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
الـــبـــديـــلـــة وإجــــــــــراءات تــنــفــيــذه، 
مع  التعامل  يتقبلون   %79 وأن 
حياتهم  فــي  عليهم  الــمــحــكــوم 
ــا يــــؤكــــد حــجــم  الـــيـــومـــيـــة، وبــــمــ
ــن قــبــل  ــة مــ ــذولـ ــبـ ــمـ الـــجـــهـــود الـ
الجهات المعنية في سبيل نشر 
حداثة  رغــم  القانونية  الثقافة 

تطبيق القانون.
كـــــمـــــا تــــــــقــــــــّدم بــــــعــــــدد مـــن 
المقترحات والمرئيات لتطوير 
ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــدابـــيـــر  قــ
البديلة، إذ يرى أن من األهمية 
بعض  مرتكبي  استثناء  بمكان 
العقوبات  تطبيق  من  الجرائم 
ــتـــي  الــــبــــديــــلــــة، كــــالــــجــــرائــــم الـ
اجتماعية  ــار  آثــ عليها  يــتــرتــب 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ وأخـــــــاقـــــــيـــــــة ونـ
فضًا  ذويــــه،  أو  عليه  المجني 
عن تطوير مؤسسات المجتمع 
الـــمـــدنـــي لـــنـــوعـــيـــة الـــعـــمـــل فــي 

خــدمــة الــمــجــتــمــع أو الــتــدريــب 
تطوير  في  فعليًا  يسهم  بشكل 
ــة الـــمـــهـــارات  ــافــ ــرات وإضــ ــبـ ــخـ الـ
عليه،  المحكوم  إلــى  الــجــديــدة 
ــارات تــعــيــنــه فــي  ــ ــهـ ــ وإكــــســــابــــه مـ
ــروج من  ــخــ مــرحــلــة مـــا بــعــد الــ

السجن.
وتـــضـــمـــنـــت ورقـــــــــة الـــعـــمـــل 
ــذلــــك اســــتــــعــــراض عــــــدد مــن  كــ
ــع فــي  ــوســ ــتــ ــلــ الــــمــــقــــتــــرحــــات لــ
ــات الـــبـــديـــلـــة  ــوبــ ــقــ ــعــ ــيــــة الــ نــــوعــ
اقتصارها على ما نصت  وعــدم 
القانون،  مــن   )2( الــمــادة  عليه 
ــتـــعـــراض تـــجـــارب عــــدد من  واسـ
الــــدول الــمــقــارنــة الــتــي أضــافــت 
عقوبات كحظر قيادة السيارة أو 
حظر استخدام وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي فــتــرة مــعــيــنــة، بما 
يمنح القاضي صاحيات أوسع 
تتناسب  التي  العقوبة  الختيار 
الــمــحــكــوم عليه  مـــع شــخــصــيــة 

وظروفه.

المجتمع اأفراد  من   %79 الإن�سان:  لحقوق  المر�سد  رئي�س 

اليومية حياتهم  في  عليهم  المحكوم  مع  التعامل  يتقبلون 

} محسن الغريري.

القراء األعزاء 
قــبــل يــومــيــن انــتــصــرت 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــشـــقـــيـــقـــة 
تتمتع  والتي  الكويت  دولــة 
ــا فــــــي مــنــطــقــة  ــهــ ــتــ ــراقــ ــعــ بــ
أعضاء  بانتخاب  الخليج، 
يـــوم   2022 ــة  ــ األمــ مــجــلــس 
الــــمــــاضــــي 29  الـــخـــمـــيـــس 
تــخــتــلــف  وإذ  ــبــــر،  ــتــــمــ ــبــ ســ
الـــتـــجـــارب الــبــرلــمــانــيــة عن 
ــا فــــلــــكــــل تـــجـــربـــة  ــهــ ــعــــضــ بــ
تمّيزها  التي  خصوصيتها 
كل  باختاف  اآلخرين  عن 
ــة وثـــوابـــتـــهـــا الــوطــنــيــة  ــ دولــ
ونـــســـيـــجـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــعـــي 
ــا، فــا  ــهــ ــســ وثـــقـــافـــتـــهـــا وأســ
يــســعــنــا هـــنـــا ســـــوى تــهــنــئــة 
األعـــــــــــزاء هــــنــــاك وهـــنـــيـــئـــًا 
هذا  وشــعــبــًا  قــيــادة  للكويت 

المنجز الديمقراطي المهم. 
 بــيــنــمــا فـــي الـــجـــانـــب اآلخـــــر بـــــدأت ُخــطــى 
انتخابات البحرين 2022 تتسارع مع قرب موعد 
ــر الــمــلــكــي الــســامــي  ــدده األمــ ــذي حــ االقـــتـــراع الــ
بتاريخ 12 نوفمبر، أي يفصلنا عنه اثنان وأربعون 
يومًا، لتتضح بعدها التشكيلة الجديدة ألعضاء 

مجلس النواب للفصل التشريعي السادس.
الماحظ في األشهر األربعة األخيرة  ومن 
تـــزاحـــم األســـمـــاء الـــتـــي أعــلــنــت نــيــتــهــا الــتــرشــح 
النتخابات 2022، معربة عن رغبتها في ممارسة 
باطراد  وازديادها  الترشح  في  الدستوري  حّقها 
ملحوظ، وسط همسات على غير سند، عن تردد 
التصويت،  فــي  الــمــشــاركــة  عــن  الناخبين  بعض 
دحضتها األعداد الكبيرة للناخبين الذين قاموا 
بمراجعة بياناتهم في جداول الناخبين والذين 

بلغ تعدادهم أكثر من 178 ألف مواطن.
الـــمـــحـــّرك  أن  الـــمـــعـــلـــوم  ــن  ــ مـ إنــــــه  ــث  ــيــ وحــ
إذ  الناخبين،  هيئة  هــو  لانتخابات  الحقيقي 
تـــؤذن بــوصــول المرشح  الــتــي  إن أصــواتــهــم هــي 
من  فــإنــه  لــذا  تمنعه،  أو  النيابي  المجلس  إلــى 
ــود جــمــيــع الــجــهــات  ــهـ الـــمـــؤمـــل أن تــتــضــافــر جـ
الــرســمــيــة الــمــخــتــصــة واألهـــلـــيـــة مـــن مــنــظــمــات 
تسخير  مــن  أهــلــيــة  مــجــالــس  أو  مــدنــي  مجتمع 
هيئة  لتوعية  المختلفة  اإلعــامــيــة  وســائــل  كــل 
والتي  الــمــنــاســب،  االخــتــيــار  بمعايير  الناخبين 
يجب أن تبتعد كل الُبعد عن األهواء الشخصية 
والمصالح الخاصة وُترّكز على مصلحة الوطن 

والمواطنين عامة.
ــائــــل  ولــــعــــل مـــــن الــــرســ
الــمــهــمــة والـــتـــي تــصــل إلــى 
ــرة وتـــجـــد  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــقــــلــــب مـ
ــدى الــكــثــيــر هي  الـــقـــبـــول لــ
تتضمن  التي  الفيديوهات 
االجــتــمــاعــي  الــنــاشــط  آراء 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم الــــتــــمــــيــــمــــي، 
ــوقـــف عــنــد الــفــيــديــو  ــأتـ وسـ
ــدث فـــيـــه حـــول  ــحــ الـــــــذي تــ
اآللية المتعارف عليها عند 
النائب،  الختيار  الناخبين 
وسأخص بالحديث اختيار 
النائب البرلماني نظرًا إلى 
يرتبط  ــذي  الــ دوره  أهــمــيــة 
مـــبـــاشـــرة بـــمـــركـــز الــمــمــلــكــة 
الــــســــيــــاســــي والـــتـــشـــريـــعـــي 
والثقافي  واالجــتــمــاعــي  واالقــتــصــادي  والــمــالــي 
ــو دور مــهــم ربــمــا يــغــيــب عن  وطــنــيــًا ودولـــيـــًا، وهـ
التي  اهتمامهم  دائــرة  خــارج  باعتباره  الكثيرين 
ومتطلباتهم  المعيشي  المستوى  حول  تتمحور 

اليومية فقط.
يــقــول فــي رســالــتــه الــتــي صـــدرت بعد ظهور 
نعمة  على  هلل  الحمد   :2018 انــتــخــابــات  نتائج 
التشريع،  رمــانــة  أعتبره  الــذي  الــشــورى  مجلس 
للنائب  البعض  الكثير  اخــتــيــار  أن  أســـاس  على 
يرتكز على تقديم ذي العاقة على ذي المؤهل 
النظر  إعــادة  إلــى  بحاجة  ثقافة  وهــي  والكفاءة، 
لمجلس  مــوازيــًا  النيابي  المجلس  يــكــون  حتى 

الشورى في القوة الكفاءة والخبرة. 
ذي  ثقافة  بتغيير  ســوى  ذلــك  يتحقق  ولــن 
الناخبين  هيئة  قبل  مــن  جــدي  بشكل  الــعــاقــة 
واستبدالها بذوي الكفاءة والخبرات، بحيث تمنح 
المجلس النيابي المكانة والقوة التي تمكنه من 
استخدام أدواته الدستورية التشريعية والرقابية 
ــة وعــلــم وتــبــّصــر، مـــن خــال  ــ والــمــالــيــة عـــن درايـ
اختيار الكفاءات الحقيقية القائمة على تقديم 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في 
ممارسة حقيقية للمواطنة الصالحة التي تنبع 

من الوطنية الصادقة. 
ولهذا الحديث بالذات دائمًا بقية. 

Hanadi_aljowder@hotmial.com

ال�ستحقاق النيابي واإرادة الناخبين

بقلم: المحامية
د. هنادي عيسى اجلودر 

كتبت فاطمة علي:

تم  ممن  البحرينيين  األطباء  من  عدد  استغرب 
 »2022 »أبــريــل  دورة  فــي  السعودي  الــبــورد  فــي  قبولهم 
والمقرر انطاقه اليوم رفض المستشفيات الحكومية 
المبرر  غير  الطبي«-  السلمانية  »مجمع  -وتحديدا 
اللتحاقهم بالتدريب رغم استكمالهم جميع إجراءات 
توثيق  و  وما تضمنته من مقابات شخصية  القبول 
العمل  مباشرة  لبدء  التسجيل  رســوم  ودفــع  شــهــادات 

اليوم.
ــبـــار الــخــلــيــج«  ـــ»أخـ ــال األطـــبـــاء فـــي تــصــريــح لـ ــ وقـ
التخرج  إنهم مجموعة مكونة من 18 طبيبا حديثي 
فوجئوا باتصال هاتفي قبل موعد بدء العمل بأربعة 
أيــــام وتــحــديــدا فــي الـــــ28 مــن الــشــهــر الــمــاضــي يفيد 
برفض طلبهم استكمال البرنامج التدريبي؛ مؤكدين 

مــبــررات تذكر حــول أسباب  أن االتــصــال ال يحمل أي 
الرفض، وهو ما أحدث صدمة في نفوسهم.

وأشاروا إلى أنه »نظرا إلى القرار المفاجئ انتابنا 
ــام إكــمــال  شــعــور بــالــخــيــبــة، إذ إن األبـــــواب أغــلــقــت أمــ
أنفسنا  تطوير  في  نرغب  ونحن  التعليمية،  مسيرتنا 

لخدمة الوطن الغالي«. 
ونــاشــد األطـــبـــاء -وعـــددهـــم 18 طــبــيــبــا- صاحب 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
توجيهاته  إصـــدار  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
للمعنيين إلعادة النظر في طلب التحاقهم بالبرنامج؛ 
من  وتمكينهم  مشكلتهم  مــع  ســمــوه  تــجــاوب  آمــلــيــن 
الحصول على قبول نهائي ومباشرة العمل في عيادات 
في  لــيــســتــمــروا  الــطــبــي،  السلمانية  مجمع  وأجــنــحــة 

»تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا لنهضة البحرين«.

رغم ا�ستكمال الإجراءات ودفع الر�سوم..

قبل ط��ب��ي��ب��ا   18 ت���دري���ب  ت��رف�����س  ال�����س��ل��م��ان��ي��ة 

ب����دء ب��رن��ام��ج ال���ب���ورد ال�����س��ع��ودي ب���اأرب���ع���ة اأي����ام

اســتــقــبــل الــشــيــخ هـــشـــام بن 
وكــيــل  آل خــلــيــفــة  عــبــدالــرحــمــن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
والـــــــجـــــــوازات واإلقــــــامــــــة الــشــيــخ 
آل خليفة  بن عبدالرحمن  راشد 
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وذلـــــــــــــك لـ
الــمــشــتــركــة لــمــكــافــحــة اإلقـــامـــة 
العميد  بحضور  النظامية،  غير 
إبـــراهـــيـــم ســيــف الـــنـــجـــران مــديــر 
عــــام مـــديـــريـــة شـــرطـــة مــحــافــظــة 
عبدالعزيز  والــعــمــيــد  الــعــاصــمــة، 
عــبــدالــرحــمــن الـــدوســـري الــوكــيــل 
الـــمـــســـاعـــد لـــلـــمـــنـــافـــذ والـــبـــحـــث 

والمتابعة.
وفـــي بــدايــة االجــتــمــاع رحــب 
الــشــيــخ هـــشـــام بـــن عــبــدالــرحــمــن 

بمحافظ العاصمة، مشيدًا بدور 
الــمــحــافــظــة فــي خــدمــة األهــالــي 
وسعيها لتوفير أفضل الخدمات.

وأكـــــــــــــد خــــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع 
حـــــــــــــرص شــــــــــــــــؤون الــــجــــنــــســــيــــة 
ــامــــة بــالــتــعــاون  والــــجــــوازات واإلقــ
عــلــى مكافحة  الــمــحــافــظــات  مــع 
والتأكد  النظامية،  اإلقامات غير 
ــزام الـــعـــمـــالـــة بــقــوانــيــن  ــ ــتـ ــ ــن الـ مــ
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ وشـــــــــــــروط مــ
ــوف  ــوقــ ــة، والــ ــامــ ــاإلقــ ــة بــ ــاصـ ــخـ الـ
إجــــراءات  أو  مــخــالــفــات  أي  عــلــى 
غير قانونية، مشيرًا إلى أنه يتم 
بــشــكــل مستمر  حـــمـــات  تــنــظــيــم 
للتصدي  المحافظات  بمختلف 
لــهــذه الــمــخــالــفــات، ويــتــم اتــخــاذ 

االجراءات القانونية حيالها.

الداخلية  وزارة  وكيل  وأوضح 
ــؤون الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات  ــشــ لــ
ــه ســيــتــم الــتــنــســيــق  ــ ــة أنـ ــ ــامـ ــ واإلقـ
مـــع مــحــافــظــة الــعــاصــمــة لــزيــادة 

الحمات التفتيشية في مختلف 
إلى  مــنــوهــًا  المحافظة،  مناطق 
في  المجتمع  أفــــراد  دور  أهــمــيــة 
دعــــم هــــذه الـــجـــهـــود لـــوقـــف هــذه 

الممارسات غير القانونية.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــاد مــحــافــظ 
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة بــالــتــعــاون 
المشترك بين المحافظة وشؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
لمواجهة  العاقة  ذات  والجهات 
أن  إلــى  مشيرًا  المخالفات،  هــذه 
تقديم  فــي  مستمرة  المحافظة 
ــات بـــهـــدف  ــرحــ ــتــ ــقــ ــمــ الـــــدعـــــم والــ
معالجة اآلثار السلبية المرتبطة 
بــالــعــمــالــة غــيــر الــنــظــامــيــة، وبما 

يخدم مصالح المجتمع.
ــر االجــــــتــــــمــــــاع حـــســـن  ــ ــضـ ــ حـ
نــائــب محافظ  الــمــدنــي  عــبــداهلل 
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة، والــعــقــيــد 
إدارة  مــــديــــر  تـــقـــي  نـــبـــيـــل  ــــال  طــ

البحث والمتابعة. 

وكي���ل الداخلية ل�»الجن�س���ية« يوؤكد الدور المجتمعي لوق���ف الإقامات غير النظامية

} وكيل وزراة الداخلية يستقبل محافظ العاصمة.

وزير النفط يوؤكد التزام المملكة بت�سخير كافة الإمكانيات للحفاظ على الأمن البيئي
أكـــد الــدكــتــور محمد بــن مــبــارك 
بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث 
مملكة  أن  الــمــنــاخ  لـــشـــؤون  الـــخـــاص 
كافة  تسخير  على  حريصة  البحرين 
اإلمكانيات وتبادل أفضل الممارسات 
بــالــشــأن الــبــيــئــي والــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
المشتركة،  الجهود  تعزيز  خــال  من 
للوصول  المتقدمة  الــحــلــول  ووضـــع 
إلى األمن المناخي الذي تتطلع إليه 
دول الــعــالــم بــمــا يــتــوافــق مــع أهـــداف 

التنمية المستدامة.
ــــدى لـــقـــائـــه الــســيــد  ــــك لـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــا الــــوزيــــر فـــي الــحــكــومــة  ــارمـ ــوك شـ ــ ألـ
السادسة  ــدورة  الــ رئــيــس  البريطانية 
والـــعـــشـــريـــن لــمــؤتــمــر األطــــــــراف فــي 
اتــفــاقــيــة األمــــم الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة 

بــشــأن تغّير الــمــنــاخ، وذلـــك فــي إطــار 
زيارته للمملكة المتحدة.

وأشار بن دينة إلى جهود مملكة 
الــبــحــريــن فـــي الــحــفــاظ عــلــى األمـــن 
الــبــيــئــي والـــمـــنـــاخـــي عـــبـــر الــتــزامــهــا 
ــى الـــحـــيـــاد الـــصـــفـــري  ــ ــول إلــ ــوصــ ــالــ بــ
إلـــى  وتــطــلــعــهــا   ،2060 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 
من   %30 بنسبة  االنبعاثات  تخفيض 
وتعزيز  الكربون  إزالــة  مبادرات  خال 
الــطــاقــة ومضاعفة  اســتــخــدام  كــفــاءة 
الــمــتــجــددة بحلول  الــطــاقــة  مـــصـــادر 
أيضًا  المؤمل  من  والــذي   ،2035 عــام 
ــادة أشـــجـــار نــبــات  ــ بــحــلــولــه أن تــتــم زيـ
القرم بأربعة أضعاف، ومضاعفة عدد 
ــار بــشــكــل عـــام فـــي الــبــحــريــن،  األشـــجـ
ــثـــمـــار الــمــبــاشــر فـــي تــقــنــيــات  ــتـ واالسـ

احتجاز الكربون.
ــم مــنــاقــشــة  ــ وخــــــــال الــــلــــقــــاء؛ تـ
أوجه التعاون بين الجانبين في هذا 
الـــمـــجـــال بـــهـــدف مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
التغير المناخي وحماية البيئة وتبّني 
االقتصاد الدائري للكربون والمدعوم 
كذلك  وتّم  تحييد مختلفة،  بخطط 
اســـــتـــــعـــــراض اســــــتــــــعــــــدادات مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن وجـــاهـــزيـــتـــهـــا لــلــمــشــاركــة 
ــر الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن  ــمـ ــؤتـ ــمـ فــــي الـ
لــــدول األطــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة األمـــم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة في 

نوفمبر المقبل. 

اجـــتـــمـــع الــــدكــــتــــور الــشــيــخ 
خليفة  آل  أحـــمـــد  ــن  بـ ــداهلل  ــبـ عـ
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
السياسية مع السيدة جاكي روزن 
عضو مجلس الشيوخ األمريكي، 
ميلر-ميكس  مارينيت  والسيدة 
عضو مجلس النواب األمريكي، 
الرسمية  زيارته  بمناسبة  وذلك 

للعاصمة األمريكية واشنطن.
ــد  ــ وخـــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع أكـ
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــــــرص مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــن  ــيـ ــقـ ــديـ بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الـــصـ
ــانـــب تــنــســيــق الـــمـــواقـــف  ــى جـ ــ إلـ
الحرص  إطار  في  الدبلوماسية 

الــمــشــتــرك عــلــى تــرســيــخ األمــن 
والــســام ودعــم أهـــداف التنمية 
ــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــة فــ ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ

والعالم. 
أعضاء  أعــرب  جانبهم،  مــن 
الــــكــــونــــجــــرس األمـــــريـــــكـــــي عــن 
تــقــديــرهــم لــمــا تــشــهــده عــاقــات 
البلدين من تقدم ونماء وحرص 

دائــــــم عـــلـــى تـــرســـيـــخ الــتــســامــح 
والـــســـام اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي، 

دوام  البحرين  لمملكة  متمنين 
التقدم واالزدهار.

وك���ي���ل ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل�����س��وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ي��ل��ت��ق��ي اأع�������س���اء ب��ال��ك��ون��ج��ر���س الأم��ري��ك��ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16263/pdf/1-Supplime/16263.pdf?fixed4234
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/1310649
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310611
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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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14 مرفًقا اإلزامًيا ومراعاة الأمن وال�سالمة واإمكانية التو�سع العمودي

اإ�سافة باب ا�سرتاطات »التعليم العايل« للدليل املوحد لـ»تراخي�ص البناء«

�سارة جنيب: 

اإ�سدار  عن  والزراعة  البلديات  �س�ؤون  وزارة  اأعلنت 

تراخي�ص  ل�سرتاطات  امل�حد  الدليل  من  املحدثة  الن�سخة 

التعديالت من  البناء لعام 2022، والذي ت�سمن عدًدا من 

اأبرزها اإ�سافة باب ا�سرتاطات جمل�ص التعليم العايل.

و�سددت ال�سرتاطات على ت�فري مرافق منا�سبة للجهاز 

وخ�س�ع  وال�سالمة،  الأمن  ج�انب  على  امل�سرف  الأمني 

جميع الب�ابات واملنافذ للرقابة الأمنية، عالوة على التن�سيق 

الأمن  بن�احي  يتعلق  ما  جميع  يف  املدين  الدفاع  اإدارة  مع 

وال�سالمة واأجهزة الإنذار ومكافحة احلريق.

اإخالء  خطة  ت�افر  �سرورة  على  ال�سرتاطات  واأكدت 

اأبنية  من  مبنى  لكل  املدين  الدفاع  اإدارة  قبل  من  معتمدة 

امل�ؤ�س�سة التعليمية، ويتم تدريب اجلميع من طلبة وم�ظفني 

على هذه اخلطة ب�سكل دوري ووفق اإر�سادات اإدارة الدفاع 

املدين، كما يجب اأن تت�افر �سروط اإ�سافية لل�سالمة العامة 

يف املختربات العلمية.

العامة،  وال�سرتاطات  املعايري  ال�سرتاطات  وت�سمنت 

والتي من اأبرزها اأن يخ�س�ص م�قع امل�ؤ�س�سة وما عليه من 

اأجلها، واأن تن�ساأ  اأن�سئت من  التي  اأبنية ومرافق لالأغرا�ص 

اأبنية امل�ؤ�س�سة على قدر كبري من اجل�دة والكفاية، ويجب 

اأن تت�افر �سمن املبنى اأو حرم امل�ؤ�س�سة العنا�سر واملرافق 

والتفاعل  للتعلم  وطالبة  طالب  لكل  املجال  تف�سح  التي 

العلمي والجتماعي، واأل يك�ن هناك ما يعيق حركة الأفراد 

ذوي الحتياجات اخلا�سة �س�اء من الطلبة اأو العاملني يف 

امل�ؤ�س�سة التعليمية، كما يجب اأن يدعم املبنى الأكادميي اأو 

حرم امل�ؤ�س�سة باأكمله با�ستخدام �سبكة املعل�مات للت�ا�سل 

ال�سفي والتفاعل مع املناهج الدرا�سية.

ومب�جب ال�سرتاطات ي�سرتط يف مقر م�ؤ�س�سة التعليم 

والأفقية  الراأ�سية  الإجمالية  امل�ساحة  يتم حتديد  اأن  العايل 

املداخل  عدد  يقل  واأل  التعليمية،  للم�ؤ�س�سة  املقرتح  للمقر 

العام،  امل�قع  من  اأ�سالع خمتلفة  يف  مدخلني  عن  الرئي�سة 

ويجب اأن يحد م�قع امل�ؤ�س�سة التعليمية من جميع اجلهات 

طرق اأو �س�ارع اأو ممرات، مع جتنب اأن تك�ن حدود امل�قع 

مال�سقة لأمالك اأخرى.

امل�ؤ�س�سة،  ومرافق  اأبنية  با�سرتاطات  يتعلق  وفيما 

�سددت ال�سرتاطات على اأن تتفق م�ا�سفات الإن�ساء وامل�اد 

م�ا�سفات  مع  امل�ستخدمة 

وزارة الأ�سغال املتبعة يف 

م�اد  وا�ستخدام  الإن�ساء، 

ذات  اجل�دة  عالية  بناء 

ط�يل،  افرتا�سي  عمر 

العزل  ا�ستخدام  ويجب 

اإن�ساء  يف  احلراري 

الهيكل اخلارجي لالأبنية 

وم�سطحات  جدران  من 

واختيار ن�ع الن�افذ، و 

الزجاجية،  امل�سطحات 

جميع  تتمتع  واأن 

والغرف  املرافق 

التدري�سية  والقاعات 

واملعامل  واملختربات 

واملمرات  واملكاتب 

ته�ية  بنظام 

واإ�ساءة  وتكييف 

ووظيفة  تتنا�سب 

املرفق.

ت  ر �سا اأ و

اإىل  ال�سرتاطات 

اتباع  يجب  اأنه 

البناء  م�ا�سفات 

البحرين،  مملكة  ونظم  ق�انني  ح�سب  باأكملها  واخلدمات 

ويج�ز اتباع الت��سع العم�دي يف عملية الإن�ساء مع ت�فري 

اإمكانية اإن�ساء اإ�سافات م�ستقبلية ب�سكل عم�دي على الأبنية 

القائمة.

واأو�سحت اأن مقر امل�ؤ�س�سة التعليمية يجب اأن يتك�ن 

من الإدارة، الكليات اأو الأق�سام، املكتبة، املعامل واملختربات 

وال�ر�ص وفق مقت�سيات املناهج الدرا�سية املقرتحة يف طلب 

للمحا�سرات  والقاعات  املدرجات  اإىل  بالإ�سافة  الرتخي�ص، 

الت�سجيل  من  وكل  والجتماعية،  العلمية  واملنا�سبات 

الطلبة،  وا�سرتاحات  املطاعم  الطالبية،  الأن�سطة  والقب�ل، 

املن�ساآت واملالعب الريا�سية، عيادة طبية اأو مركز �سحي اأو 

م�ست�سفى تعليمي حتدد م�ساحتها ح�سب �سعة اجلامعة من 

حيث اأعداد الطلبة، م�سليات اأو م�سجد، مرافق خدماتية )اأمن 

و�سيانة وغريهما(، 

وم�سطحات  حدائق 

وم�اقف  خ�سراء، 

ت  ا ر لل�سيا

والبا�سات.

ت�سمنت  و

املرافق  ال�سرتاطات 

ب�سكل  الإدارية 

واملرافق  تف�سيلي، 

بحيث  الأكادميية، 

يجب اأن يت�افر يف كل 

تدري�ص  قاعة  اأو  غرفة 

خدمة �سبكة احلا�س�ب، 

املبنى  يف  تت�افر  واأن 

للم�ؤ�س�سة  الأكادميي 

اأو  الق�سم  اأو  التعليمية 

علمية  خمتربات  الكلية 

مع  تتالءم  عملية  اأو 

العلمي  الن�ساط  طبيعة 

والبحثي.

ال�سرتاطات  ون�ست 

على األ يقل ن�سيب الطالب 

يف ال�ر�ص الفنية واملهنية 

مربعة،  اأمتار   )4( عن 

جميع  تتمتع  اأن  يجب  كما 

التدري�سية واملختربات واملعامل  املرافق والغرف والقاعات 

بنظام ته�ية وتكييف واإ�ساءة تتنا�سب ووظيفة املرفق.

واأو�سحت اأنه يجب ت�افر مدرج للمحا�سرات واملنا�سبات 

عن  تقل  ل  ملا  تكفي  ب�سعة  والجتماعية  والثقافية  العلمية 

)250( فرًدا يف اأي م�ؤ�س�سة تعليمية ل يزيد حجمها على 

)1000( طالب، ويف امل�ؤ�س�سات التي تزيد كثافتها الطالبية 

لكل  مقعد  اإ�سافية مبعدل  مدرجات  مقاعد  تت�افر  ذلك  عن 

)4( طلبة، ويجب اأن تت�افر مكاتب لالأكادمييني اأو الإداريني 

مب�ساحة ل تقل عن )9( اأمتار مربعة.

املياه  دورات  عدد  حتت�سب  لال�سرتاطات،  ووفًقا 

لكل  واحدة  ومغ�سلة  مياه  دورة  ب�اقع  للطلبة  املخ�س�سة 

)20( طالًبا، بحيث ت�زع يف دورات مياه للرجال والن�ساء 

منف�سلة، وحتت�سب عدد دورات املياه املخ�س�سة للطلبة يف 

امل�ؤ�س�سات التعليمية ذات اجلن�ص ال�احد ب�اقع دورة مياه 

)WC( ومغ�سلة واحدة لكل )20( طالًبا اأو طالبة.

املكتبة ومن  وحددت ال�سرتاطات ما يجب مراعاته يف 

اأو م�سادر خمتلفة لكل  اأبرزها ت�افر عناوين ثالثة مراجع 

مادة من م�اد اخلطة الدرا�سية ب�اقع ن�سختني على الأقل لكل 

عن�ان، وا�سرتاك املكتبة بثالثة عناوين من الدوريات يف جمال 

والإلكرتونية  ال�رقية  بن�عيها  الق�سم  ي�سمه  كل تخ�س�ص 

يف كل تخ�س�ص مرخ�ص يف امل�ؤ�س�سة، مع ت�فري عدد كاف 

واأماكن  التخ�س�ص،  واملراجع يف  وامل��س�عات  املعاجم  من 

طالب،   )10( لكل  واحد  مكان  ب�اقع  والبحث  للمطالعة 

بالإ�سافة ملكتب لأمني اأو م�سئ�ل املكتبة مب�ساحة ل تقل عن 

)25( مرًتا مربًعا، ومكاتب مل�ظفي املكتبة مبعدل )15( مرًتا 

مربًعا للم�ظف.

وبح�سب ال�سرتاطات، يجب األ تقل م�ساحة مكتب/ حاجز 

ال�ستقبال عن )35( مرًتا مربًعا، ويجب ت�فري حجر للبحث 

مب�ساحة ل تقل عن )6( اأمتار مربعة ب�اقع حجرة واحدة لكل 

)100( طالب، عالوة على ت�فري اأجهزة حا�س�ب �سخ�سية 

ل�ستخدامها من قبل الطلبة والباحثني مبعدل جهاز واحد لكل 

)50( طالًبا، كما يجب ح��سبة املكتبة وفق اأحدث الأنظمة 

احلا�س�بية املتاحة لهذا الغر�ص، وذلك مل�اكبة امل�ستجدات 

يف جمال تكن�ل�جيا املعل�مات.

بينت  الطلبة،  وا�سرتاحات  باملطاعم  يتعلق  وفيما 

ال�سرتاطات اأنه يجب األ تقل الطاقة ال�ستيعابية الق�س�ى 

للمطاعم كافة عن )25%( من اإجمايل عدد الطالب، وتزويدها 

بدورات مياه منا�سبة، وت�فري ا�سرتاحات للطلبة م�زعة على 

مرافق امل�ؤ�س�سة التعليمية مزودة بخدمة �سبكة احلا�س�ب ما 

اأمكن ذلك.

امل�ؤ�س�سة  يف  تت�افر  اأن  يجب  ال�سرتاطات،  وبح�سب 

ت�فر  اأن  مراعاة  مع  الريا�سية  واملرافق  املن�ساآت  التعليمية 

�سالة ريا�سية مغلقة متعددة الأغرا�ص، وحددت التفا�سيل 

م�ؤ�س�سة  كل  يف  الطلبة  عدد  بح�سب  بامل�ساحة  املتعلقة 

تعليمية.

وحددت ال�سرتاطات ما يجب ت�افره يف مرافق الت�سجيل 

للعمل  منا�سبة  م�ساحات  ت�فري  اأبرزها  من  والتي  والقب�ل 

امل�ا�سفات  وت�فري  لالأر�سيف،  منا�سبة  م�ساحات  الإداري، 

املنا�سبة ل�سالمة واأمن املعل�مات والأر�سيف.

لأ�سباب فطرية اأو نتيجة للتوتر واملاء احلار.. د. جمعة لـ»الأيام«:

ن�ســــف �سكــــان البحريـــن م�ســــاب بـ»ق�ســـرة الـــراأ�ص«

بلدية املنطقة اجلنوبية تفتتح حديقة هورة �سند

خديجة العرادي:

البع�ص  يعتربها  قد  الراأ�ص  ق�سرة 

قد  ولكنها  العادية  ال�سائعة  الأم�ر  من 

مزعجة  مرحلة  اىل  البع�ص  عند  ت�سل 

يعرف  مبا  م�سابا  الإن�سان  يك�ن  وهنا 

بالإكزميا الدهنية. 

ا�ست�ساري الأمرا�ص اجللدية والليزر 

»ق�سرة  اأن  اأكد  جمعة  ح�سني  الدكت�ر 

�سكان  ن�سف  ح�ايل  ت�سيب  الراأ�ص« 

البحرين.

م�ساكل  ت�سبب  الق�سرة  ان  وقال 

يف  بالثقة  متعلقة  واخرى  اجتماعية 

الق�سرة  وج�د  ب�سبب  اأحيانا  النف�ص 

امل�ستمر يف ال�جه او املالب�ص او اجل�سم.

الدكت�ر  اأفاد  ويف ت�سريح لـ)لأيام(، 

»مر�ص  هي  الدهنية  الإكزميا  اأن  ح�سني 

يف  الق�سرة  لتجمع  نتيجة  يحدث  جلدي 

اجللد وغالبا ما ي�سيب فروة الراأ�ص ومن 

املمكن اأن ي�سيب اأي مكان يف اجل�سم

وخلف  واحل�اجب  ال�جه  وخا�سة 

واملنطقة  ال�سدر  ومقدمة  الأذنني 

التنا�سلية، حيث تظهر على �سكل مناطق 

بنية متيل  بق�س�ر  الل�ن ومغطاة  حمراء 

م�سح�بة  امللم�ص  ودهنية  ال�سفرار  اإىل 

بحكة واحيانا حب�ب �سغرية.

اأن الإكزميا  واأفاد الدكت�ر ح�سني اىل 

احلديثي  الأطفال  ت�سيب  قد  الدهنية 

من  والكبار  اأ�سهر،   3 عمر  من  ال�لدة 

عمر 30-60، ويعد الرجال اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة من الن�ساء. وبني اأن

بالكزميا  لالإ�سابة  الرئي�سي  ال�سبب   

ولكن  الي�م  لهذا  معروف  غري  الدهنية 

بع�ص الدرا�سات تربط املر�ص بالهرم�نات 

اجل�ية  والظروف  ال�راثي  وال�ستعداد 

وهناك  الفطريات  وبع�ص  والت�تر 

الرعا�ص  مبر�ص  ترتبط  احلالت  بع�ص 

)باركين�س�ن( وال�سرع وا�ستخدام بع�ص 

اأدوية الطب النف�سي وا�ستخدام الزي�ت

 على فروة الراأ�ص او املاء احلار.

اجللدية  الأمرا�ص  ا�ست�ساري  وذكر 

والليزر الدكت�ر ح�سني جمعة باأن العالج 

ثم  اأولً  الدقيق  الت�سخي�ص  على  يعتمد 

املري�ص  عمر  وعلى  الإ�سابة  مكان  على 

حيث يك�ن عالج ق�سرة فروة الراأ�ص

 يف الكبار بالبدء ب�سامب� يحت�ي على 

�سلفايد  ال�سالينيم  او  ال�سال�سيلك  حم�ص 

اأو الزينك بريثي�ن مرتني اىل ثالث مرات 

يف الأ�سب�ع.

كثرية  الق�سرة  كانت  اإذا  اإما  وقال« 

ثم  ي�ميا  ال�سامب�  با�ستخدام  فين�سح 

يف  مرة  ي�ستخدم  احلالة  حت�سنت  اإذا 

الأ�سب�ع، ويجب اأن ي��سع ال�سامب� على 

جميع فروة الراأ�ص مدة 5-10 دقائق ثم

من  احلالة  تتح�سن  مل  واإذا  يغ�سل،   

على  يحت�ي  ل��سن  ا�ستخدام  املمكن 

الك�رتيزون بعد ا�ست�سارة الطبيب، لفتا 

م�ساد  اىل  احلالت حتتاج  بع�ص  اأن  اإىل 

خا�ص ي�سرف بعد اإ�ست�سارة الطبيب.

وا�ساف اأما عند الإ�سابة لدى ال�سغار 

فيك�ن العالج عن طريق ا�ستخدام �سامب� 

اأطفال  م�سط  وا�ستخدام  العادي  الأطفال 

ناعم. واإذا مل تتح�سن احلالة فمن املمكن 

ا�ستخدام �سامب� طبي بعد

 ا�ست�سارة الطبيب، اأما يف حالة اإ�سابة 

في�سمل  الدهنية  بالكزميا  اجل�سم  باقي 

والكرميات  الك�رتيزون  كرميات  العالج 

امل�سادة للفطريات بعد ا�ست�سارة الطبيب.

املنطقة  بلدية  عام  مدير  اأفتتح 

عبداللطيف  عا�سم  املهند�ص  اجلن�بية 

العميد  اجلن�بية  حمافظ  ونائب  عبداهلل، 

املجل�ص  وع�س�  الدو�سري،  ثامر  عي�سى 

عمر  الرابعة  الدائرة  ممثل  البلدي 

عبدالرحمن، حديقة ه�رة �سند التي تبلغ 

م�ساحتها 1800 مرت مربع، بح�س�ر عدد 

من امل�س�ؤولني يف البلدية.

وبهذه املنا�سبة، �سرح املهند�ص عا�سم 

منطقة  ت�سمل  احلديقة  باأن  عبداللطيف 

مطاطية  باأر�ص  جمهزة  الأطفال  لألعاب 

وجرى  وال�سالمة،  الأمن  معايري  �سمن 

�سبكة  ومتديد  �سجرة   130 نح�  زراعة 

الأحمر،  بالط�ب  وممرات  املزروعات  ري 

وذلك  والتجميل،  الزراعة  اأعمال  وتكثيف 

واحلدائق  املتنزهات  ق�سم  خطة  �سمن 

لت�فري اخلدمات الرتفيهية وال�سرتاحات 

يف خمتلف املناطق. 

بتط�ير  الدائم  البلدية  اهتمام  واأكد 

واملما�سي  واحلدائق  العامة  املرافق 

املجل�ص  مع  بالتعاون  وال�سرتاحات 

دائًما  لتك�ن  اجلن�بية،  باملنطقة  البلدي 

قبل  من  ل�ستخدامها  جه�زية  حالة  يف 

مرتاديها، مع الرتكيز على ت��سعة اأعمال 

اخل�سراء  الرقعة  وت��سيع  الت�سجري 

بيئة  وت�فري  جمالية  مل�سات  لإ�سفاء 

بح�سب  وذلك  للجميع،  و�سحية  اآمنة 

�س�ؤون  قبل وزير  الدائمة من  الت�جيهات 

البلديات والزراعة ووكيل ال�زارة ل�س�ؤون 

البلديات لالهتمام باملرافق العامة واإن�ساء 

امل�سي  وم�سامري  واملتنزهات  احلدائق 

ومريحة  م�ستدامة  بيئة  حتقيق  اأجل  من 

للم�اطنني واملقيمني.

عمر  البلدي  الع�س�  اأ�ساد  جهته،  من 

عبدالرحمن بجه�د بلدية املنطقة اجلن�بية 

تخدم  التي  امل�ساريع  تنفيذ  يف  امل�ستمرة 

للخدمات  ن�عية  اإ�سافة  امل�اطنني ومتثل 

املنطقة  بلدية  عام  مدير  �ساكًرا  املقدمة، 

اجلن�بية على اهتمامه �سخ�سًيا مبتابعة 

تنفيذ امل�ساريع التجميلية والتط�يرية يف 

خمتلف الدوائر. 

لأهايل  متنف�ص  احلديقة  اأن  اإىل  ولفت 

اإذ  املجاورة،  واملناطق  �سند  ه�رة  اإ�سكان 

الأ�سجار  من  عدد  بزراعة  البلدية  قامت 

م�ا�سفات  ذات  حديثة  األعاب  وت�فري 

الأمن  ع�امل  مراعاة  مع  عالية  وج�دة 

ال�سالمة، ف�ساًل عن جتهيز احلديقة بعدد 

من املرافق احلي�ية التي تلبي احتياجات 

خمتلف الفئات العمرية.

د. ح�سني جمعة

»الرتبية« تد�سن حجز املواعيد 

اإلكرتونًيا ملركز خدمات املراجعني

»الحتاد احلر« ي�سيد بدور نقابة عمال

 األبا يف تعاطيها للق�سايا العمالية

امل�افق  الأحد  الي�م  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تد�سن 
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خدمات املراجعني، عرب تطبيق )skiplino(، وذلك يف اإطار 

اهتمامها بتط�ير م�ست�ى خدماتها املقدمة للجمه�ر.

خدمات  مركز  بزيارة  يرغب  من  كل  على  و�سيك�ن 

امل�عد  حجز  عي�سى،  مبدينة  ال�زارة  مببنى  املراجعني 

الذي ينا�سبه عرب هذا التطبيق املتاح عرب الأجهزة الذكية، 

املقدمة  اخلدمات  وج�دة  ب�سرعة  يرتقي  الذي  بال�سكل 

للجميع.

البحرين  عمال  لنقابات  احلر  الحتاد  رئي�ص  اأ�ساد 

يعق�ب ي��سف حممد بالدور الذي ت�سطلع به نقابة عمال 

األبا يف خدمة عمال ال�سركة والعمل على اإزالة كل املع�قات 

من  وذلك  العمال،  ت�اجه  التي  والق�سايا  امل�سكالت  وحل 

يف  ال�سركة  اإدارة  مع  التعامل  يف  متميز  اأ�سل�ب  خالل 

ال��س�ل اإىل حل�ل ت�افقية تر�سي جميع الأطراف.

اأو  �سكاوى  اأية  يتلق  مل  احلر  الحتاد  اأن  واأ�ساف 

األبا تق�م  اإن نقابة عمال  األبا، حيث  ق�سايا متعلقة بعمال 

بدورها يف حل الأزمات وامل�سكالت والق�سايا قبل ال��س�ل 

اإىل الحتاد احلر، وذلك بف�سل العالقة الطيبة التي تربط 

النقابة  اإدارة  يعتمد جمل�ص  اإذ  ال�سركة،  اإدارة  مع  النقابة 

منهج احل�ار وعقلنة امل�سكلة.

واأكد ي��سف اأن نقابة عمال األبا قدمت اأمن�ذجاً يحتذى 

�سفر  ما  وه�  ال�سركة  اإدارة  مع  التعامل  كيفية  يف  به 

امل�سكالت داخل ال�سركة و�ساهم ب�سكل كبري يف تهيئة مناخ 

منا�سب لزيادة الإنتاجية ببيئة العمل. 

من جانبه ثمن رئي�ص نقابة عمال األبا يا�سر احلجريي 

جميع  حل  يف  النقابة  اإدارة  مع  األبا  �سركة  اإدارة  تعاون 

مطالب  مع  التجاوب  على  وحر�سها  العمالية  امل�سكالت 

نافياً  امل�سكالت،  جميع  حل  على  عمل  الذي  الأمر  النقابة 

يثار  ما  واأن  احلايل  ال�قت  يف  عمالية  ق�سايا  اأي  وج�د 

ال�سحة، حيث مت  لها من  اأ�سا�ص  ل  ح�ل وج�د م�سكالت 

حل جميع امل�سكالت عرب احل�ار والتعاون والتن�سيق بني 

اإدارة ال�سركة واإدارة النقابة.
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مواطن: زوجتي من مواليد البحرين واأنهت 

درا�سته� فيه� ومل حت�سل على اجلن�سية

اأنا مواطن بحريني متزوج من اأجنبية منذ 10 اأعوام 

اجلن�شية  على  احل�شول  بطلب  تقدمت  منها،  اأبناء   3 ويل 

البحرينية لزوجتي بتاريخ 7-11-2012، ومت اإخباري 

اأنه �شيتم ت�شريفها باجلن�شية البحرينية بعد 5 اأعوام من 

ولكن مل حت�شل  اأعوام  الطلب 10  على  مّر  والآن  الطلب، 

زوجتي على اجلن�شية البحرينية، مع العلم اأنها من مواليد 

البحرين واأنهت املراحل الدرا�شية كافة باملدار�س احلكومية 

البحرينية.

البي�ن�ت لدى املحرر

مواطنة متفوقة وع�طلة

 عن العمل منذ 15 ع�ًم�!

اأنا مواطنة بحرينية متفوقة واإحدى خريجات جامعة 

الرتبية  وزير  كرمني  وقد   ،2006 العام  يف  البحرين 

وقد  لتميزي،  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم 

لدى  التدري�س  �شلك  لوظيفة يف  اأوراقي  تقدمي  على  داأبت 

الختبارات  لكل  اجتيازي  بعد  والتعليم  الرتبية  وزارة 

التذكري  يجدر  ما  لكن  تقريًبا،  ون�شف  عقد  طيلة  املقررة 

الوزارة  احتياجات  �شميم  يف  هو  تخ�ش�شي  اأن  هو  به 

نظام  على  الكلي  �شبه  العتماد  بعد  الفرتة،  هذه  خالل 

حياتنا،  على  كورونا  جائحة  هيمنة  مع  ُبعد  عن  التعلّم 

وال�شتفادة من الكفاءات البحرينية ال�شابة ذات الطموح، 

اأملي اأن اأحظى باأكرث من اأن يت�شل اأحد من وزارة الرتبية 

ومت�شي  مو�شوعي  ُيرَتك  ثم  البيانات،  لياأخذ  والتعليم 

ال�شنني والأمنيات بال جدوى.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد تبديل عقوبة �سقيقي للعقوب�ت 

البديلة نظًرا حل�لته ال�سحية

عليهم يف  املحكوم  اأحد  و�شقيقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عاما،  ع�شر  اأربعة  عقوبتها  جمموع  خمتلفة  ق�شايا  ثالث 

هو  طلبي  ال�شجن،  يف  العقوبة  ن�شف  من  اأكرث  اأمت  وقد 

البحرين  مملكة  يف  املتبع  للقانون  وفًقا  عقوبته  تبديل 

البديلة وال�شجون املفتوحة؛ وذلك ب�شبب  العقوبات  حول 

انتكا�س حالته ال�شحية وحاجته املا�ّشة للعالج.

وقد �شدر بحق �شقيقي الأحكام بال�شجن بع�شرة اأعوام 

وثالثة اأعوام وعام واحد على التوايل، وقد مت تقدمي طلب 

ال�شتئناف يف الق�شية الأوىل فقط، ومل يتم التقدمي بالتمييز 

يف اأي منها، ومت التقدم بطلب تطبيق قوانني حمكمة الطفل 

التي تنطبق عليه ومل يتم الرد على الطلب ل بالرف�س اأو 

املوافقة حتى الآن، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س الوزراء اإ�شدار اأوامره ال�شامية ليتمكن �شقيقي من 

حلالته  نظًرا  املحددة؛  املدة  وفق  البديلة  العقوبة  ق�شاء 

ال�شحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد حتويل وحدتي ال�سكنية ملنطقة قريبة

يطيب يل يف بداية خطابي هذا اأن اأتقّدم بجزيل ال�شكر 

الفنية  الطواقم  جميع  واإىل  لكم  والتقدير  الثناء  وبالغ 

بكل جهد وخربة  تعمل  التي  الإ�شكان  بوزارة  والإدارية 

على ابتكار حلول اإ�شكانية حتقق طموح املواطن وتلبي 

تطلعاته يف احل�شول على ال�شكن الالئق واملنا�شب، وفق 

روؤية بعيدة لقيادة ر�شيدة.

وقد جاءت بادرة اإجراءات تخ�شي�س وحدة �شكنية يل 

لرت�شم البت�شامة على وجوه جميع اأفراد اأ�شرتي وتن�شر 

الأل�شن  وجتعل  �شقتنا،  اأرجاء  يف  والبهجة  ال�شعادة 

تنطلق باحلمد وال�شكر للمتف�شل املنان، وبالثناء والدعاء 

لكل من اأ�شهم يف ح�شولنا على وحدة اأ�شبحت بها الآمال 

على م�شارف اأن تتحقق بعد انتظار طويل، و�شرب جميل، 

للبيت  تطلعاتهم  ر�شم  يف  والبنات  الأولد  بداأ  قد  وها 

املرتقب، الذي جاء ب�شرى م�شّوقة نتطلع لها لنتمكن من 

العي�س بطريقة لئقة، حيث ل يخفاكم اأن بع�س الأولد 

الثانوية  املرحلة  والبنات يف  اجلامعة،  مرحلة  الآن يف 

مكان  اإىل  ويحتاجون  النوم  عند  بينهم  الف�شل  ويجب 

و  للدرا�شة  منهم  واحد  كل  خ�شو�شية  على  يحافظ 

التو�ّشع  مع  يتطلبه  ما  مع  ا  هواياته، خ�شو�شً ممار�شة 

يف نظام التعلم عن ُبعد، مما يوتر اأجواء ال�شقة مب�شاكل 

متعددة ل اأول لها ول اآخر �شواء يف املتابعة مع الأولد 

اأو م�شاكل التعلم عن ُبعد يف م�شاحة �شغرية غري موؤهلة 

لذلك.
�شارة  ب�شرى  �شكنية  وحدة  تخ�شي�س  جاء  نعم، 

اأن  غري  والفرح..  بالأمل  العط�شى  القلوب  على  هطلت 

التنغي�س  من  �شيء  �شابها  ناق�شة..  جاءت  الفرحة 

والكدورة.. فقد جاء تخ�شي�س الوحدة ال�شكنية يف مدينة 

للتوزيع  جاهزة  غري  كونها  عن  وف�شالً  �شرتة...  �شرق 

حتى الآن، وكوين من �شكنة قرية كرانة، وجمموع اأفراد 

عائلتي بحمد اهلل ع�شرة اأفراد »ثالثة من الأولد وخم�س 

بنات« وزوجتي ربة منزل ل متلك رخ�شة �شياقة يعي�س 

برعاية والدتي  اأقوم  فاإنني  اأهلها يف قرية كرانة، كذلك 

وهي الربكة علّي يف دنياي واآخرتي، بالإ�شافة اإىل ذلك 

فاإنني اأعاين من م�شاكل �شحية ت�شمل جملة من الأمرا�س 

ي�شطرين  نف�شي  مر�س  من  معاناتي  جانب  اإىل  املزمنة 

الطب  ا�شت�شاري  مع  �شهرية  مواعيد  مبتابعة  للقيام 

النف�شي لتلقي العالج وال�شت�شارات والإر�شادات الطبية 

ل�شعادتكم،  هذا  خطابي  اأرفع  فاإنني  لذلك  والنف�شية. 

يحدوين الأمل ويحّثني الرجاء، وذلك اأولً: لأن يتم اإعادة 

الإ�شكانية  امل�شاريع  �شمن  ال�شكنية  الوحدة  تخ�شي�س 

كاأن  وعائلتي،  اأهلي  �شكنى  ومكان  قريتي  من  القريبة 

يتم �شمويل بامل�شروع الإ�شكاين يف قرية جنو�شان كونه 

بالقرب من اأهلي من جهة، ومن جهة اأخرى، فقد ح�شل 

اأخي على وحدة �شكنية يف هذا امل�شروع، مما ي�شّهل علّي 

اأو  م�شاعدة.  لأية  احتياجي  اأهلي يف حالة  مع  توا�شلي 

على اأقّل التقادير اأن تخ�ش�س يل وحدة �شكنية يف مدينة 

�شرتة،  �شرق  مدينة  من  اأقرب يل  فهي  ال�شمالية  �شلمان 

ف�شالً عن كونها حتوي وحدات وخدمات جاهزة، واأمتنى 

لالأ�شباب  نظًرا  ال�شكنية  وحدتي  ت�شليمي  يف  الإ�شراع 

املذكورة.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد اإنق�ذي من املحكمة اجلعفرية

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد �شيدي �شاحب ال�شمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء لإنقاذي من املحاكم اجلعفرية، 

باملحكمة  رفعتها  �شرعية  دعوى  يف  فتجربتي 

لوحدي،  م�شكلتي  لي�شت  امل�شكلة  وهذه  اجلعفرية، 

اجلعفرية.  املحاكم  اإىل  جلاأت  امراأة  كل  م�شكلة  بل 

لديه  الزوج  اأن  يل  تبنّي  ثم  زوجية،  بعالقة  ارتبطت 

بعالج  يقوم  اأن  مراًرا  منه  طلبت  وقد  جن�شي،  عجز 

على  ح�شويل  ذلك  ثبت  وما  رف�س،  اأنه  اإل  نف�شه، 

تقرير طبي يثبت باأين ما زلت بكًرا. وف�شاًل على ذلك، 

فاإّن الزوج ل يعاملني معاملة ح�شنة كما ن�ّس عليه 

ال�شرع، فقام بطردي من منزل الزوجية اأكرث من مرة، 

اإذ �شاق بي احلال من بعد حماولت اإ�شالح العالقة، 

عن  الناجت  لل�شرر  طالق  دعوى  برفع  تقدمت  وعليه 

الالزمة،  القانونية  الإجراءات  لتخاذ  حمامية  طريق 

اعرت�س  عنه  النائب  الزوج  حمامي  ح�شور  وبعد 

املحكمة،  اأمام  اجلن�شي  العجز  واأنكر  اأقوله  ما  على 

الطبي  الك�شف  توقيع  يتم  اأن  حماميتي  طلبت  وهنا 

للك�شف  وهو  اأنا  نذهب  اأن  املحكمة  وحكمت  اأنا  علّي 

الطبي علينا يف اللجان الطبية، وعليه يتم حتديد اإذا 

فعاًل  لديه عجز جن�شي  كان  واإذا  ل،  اأم  بكًرا  ما كنت 

الطبية  للجان  اأمانة  ديناًرا   90 مبلغ  فدفعت  ل،  اأم 

ومت  الطبية،  اللجان  اإىل  وذهبت  اخلبري،  اأتعاب 

املثول  رف�س  هو  بينما  علّي،  الطبي  الك�شف  توقيع 

يف  بكر،  اأين  الطبية  اللجان  اأكدت  وقد  اللجان،  اأمام 

حني اأخذ الزوج باملماطلة اأمام املحكمة مع اأن اللجان 

الطبية توا�شلت معه ومع حماميه اأكرث من مرة. ويف 

الطبية  اللجان  اأبلغت  املحكمة،  اجلل�شات  من  جل�شة 

برقم هاتفه حتى يتم التوا�شل معه على رقمه، ولكنه 

للخ�شوع  ا  راف�شً وظل  اللجان  اإىل  يذهب  مل  ا  اأي�شً

للك�شف الطبي؛ لأنه متاأكد اأن التقرير الطبي لن يكون 

اأمام  الأمور  هذه  جميع  اإي�شاح  مت  وقد  �شاحله،  يف 

املحكمة اجلعفرية، لكن لالأ�شف فاإّن املحكمة تقف معه 

وعليه،  �شبب.  ودون  ب�شبب  تاأجيالت  وتعطيه  دائًما 

الإلكرتونية  البوابة  من  مواعيد  بحجز  الزوج  قام 

باإلغائها  القيام  ثم  ومن  ال�شحية  للمراكز  التابعة 

احلال  هذه  على  واأنا  بي،  لل�شرر  املماطلة  بهدف 

وخمالفة  ورف�س  تاأجيل  يتم  مرة  كل  ويف  عام،  منذ 

قدمت  املحكمة.  قبل  من  وبتعّنت  للقانون  القا�شي 

اأكرث  حماميتي خطابات اعرتا�س للمحكمة اجلعفرية 

واملحكمة  يجري،  ما  كل  على  فيها  تعرت�س  مرة  من 

ترف�شها، ويف النهاية املحكمة اأّجلت الدعوى حل�شور 

تنفيذه  عدم  �شبب  عن  ل�شوؤاله  عليه  املدعى  زوجي 

اإىل اللجان الطبية لتوقيع  قرار املحكمة وعدم ذهابه 

الك�شف الطبي عليه.

قدمت  باملحكمة،  املدة  واإطالة  احلال  �شيق  ومن 

كل  فيها  ذكرت  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  يف  �شكوى 

�شيء حدث �شدي من املحكمة اجلعفرية، ويف اجلل�شة 

بالقا�شي  تفاجاأت  زوجي  حل�شور  باملحكمة  املحددة 

ف�شاأ�شدر  �شدي،  �شكوى  قدمت  اأنك  »مبا  يعّنفني 

اأمام اجلميع«! وكان زوجي حا�شًرا يف  احلكم �شدك 

اأ�شاًل  الدعوى  اأن  مع  �شيء،  عن  ي�شاأله  ومل  اجلل�شة 

حجز  اليوم  نهاية  ويف  ل�شوؤاله!  حل�شوره  موؤّجلة 

 ،2022  /7  /6 يوم  جلل�شة  للحكم  الدعوى  القا�شي 

اأنا وحماميتي طلبنا  اأنني  وكتب يف حم�شر اجلل�شة 

حجز الدعوى للحكم بحالتها، ونحن مل نذكر ذلك، بل 

القا�شي من اأ�شاف هذا.

يوم  بتقدمي  قام  القا�شي  اأن  ذلك  بعد  فوجئت 

احلكم باأ�شبوعني عن موعده املحدد من قبل من دون 

 2022  /6  /15 تاريخ  ويف  اجلديد،  باملوعد  اإعالمنا 

احلكم  وكان  احلكم،  �شدر  باأنه  ر�شالة  و�شلتني 

تنفيًذا لتهديد القا�شي يل ورف�س الق�شية.

ال�شمو  �شيدي �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  واأنا من   

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

مل�شاعدتي  ورعاه،  اهلل  الوزراء، حفظه  رئي�س جمل�س 

واإنقاذي من املحكمة اجلعفرية.

البي�ن�ت لدى املحرر

بواب�ت مدر�سة الدير

 للبن�ت ومظلة للط�لب�ت

يف  اأودعناهم  الأر�س،  على  مت�شي  اأكبادنا  اأبناوؤنا 

الرتبية،  من  و�شيًئا  العلم  يتلقون  وتركناهم  احلافظة 

وبني  بيننا  امل�شرتك  املثمر  والتعاون  التوا�شل  لمتداد 

و�شون  حفظ  يف  يومًيا  �شاعات   6 من  لأكرث  املدر�شة، 

التالميذ وهم ي�شتقون العلم على اأيِدٍ اأمينة ملوؤها العطف 

البالغ  والهتمام  العناء  وهذا  الأمومة  ورعاية  واحلنان 

النابع من اأخواتنا وبناتنا املدر�شات يف هذه املدر�شة، لهو 

الأمانة  القوي حلمل  الإقبال  اإثبات واأعظم دليل على  خري 

هذه  يف  اأكبادنا  فلذة  واحت�شان  ومل  التوجه  و�شدق 

احلا�شنة املربية وهي املدر�شة.

ثمة مظلة عند  تكون  اأن  برجاء  املقام  هذا  ومرامنا يف 

كل مدخل اأو بوابات املدر�شة، تقي الطلبة والطالبات �شعري 

ا الأمطار خا�شة اأننا  ونريان �شم�س ال�شيف املحرقة، واأي�شً

على اأعتاب ف�شل ال�شتاء وما ي�شاحبه من ا�شتمرار هطول 

الأمطار الغزيرة وبلل وات�شاخ زي الطالبات وهن ينتظرن 

و�شائل املوا�شالت.

مع ات�شاع رقعة العمران وتباعد الوحدات ال�شكنية عن 

املدار�س ب�شكل بعيد جًدا ما يجعل اأولياء الأمور ي�شطرون 

ا اأن ي�شتاأجروا با�شات لتو�شيل اأولدهم وبناتهم من  اأي�شً

واإىل املدر�شة اأو يقوموا بذلك باأنف�شهم، ومن هنا يبداأ م�شوار 

النتظار املهني للطالبات حتت اأ�شعة ال�شم�س احلارقة وهن 

الذارف،  العرق  اأمالح  عن  ووجوههن  جباههن  مي�شحن 

ومنهن من و�شعت قرطا�ًشا فوق راأ�شها لتكون مبناأى من 

لهيب ال�شم�س، ومنهن من حتملت ثقل ووزر احلقيبة وما 

حتويها من قرطا�شية وكتب متنوعة وو�شعتها على راأ�شها 

ونا�شيتها تفادًيا ل�شربات ال�شم�س الذابحة.

املطر  وبلل  ال�شيف  حر  من  اليانعات  بالزهرات  رفًقا 

باإن�شاء مظلة ُتبعدهن وحتفظهن من بالء �شربات ال�شم�س 

واأمطار ال�شتاء، ولكم منا ومن اأولياء الأمور جزيل ال�شكر 

وجزيل المتنان.

م�سطفى اخلوخي

جمموعة اأطب�ء: نن��سد دعمن� لدرا�سة امل�ج�ستري الإكلينيكي

نحن جمموعة من الأطباء البحرينيني احلا�شلني على 

البكالوريو�س، قدمنا طلب لدرا�شة املاج�شتري الإكلينيكي 

يف طب العائلة الذي اأطلق عام 2020، وجاء ا�شتجابة 

جامعة  ُكلفت  اإذ  البحرين،  مملكة  حكومة  لتوجيهات 

لالأطباء حديثي  تدريبي  برنامج  باإعداد  العربي  اخلليج 

التخرج ليتيح اأمامهم فر�س وخيارات اأو�شع للعمل يف 

الأكادميي  الربنامج  حقق  وقد  كافة،  الطبية  املجالت 

الوطنية  للخطة  واأهداف  تطابقه  بف�شل  وا�شع  جناح 

والتي   ،)2025-2016( البحرين  ململكة  لل�شحة 

اأ�شارت اإىل و�شع خطة وطنية لتنمية الكوادر الب�شرية 

ال�شحي  القطاع  احتياجات  حتديد  خالل  من  ال�شحية 

يف  الب�شرية  املوارد  وتنمية  واإدارة  املوؤهلة  الكوادر  من 

املجالت ال�شحية والذي كان بتعاون بني جامعة اخلليج 

و�شندوق  البحرينية  لل�شحة  الأعلى  واملجل�س  العربي 

الكامل  التفرغ  الربنامج  منا  ويتطلب  )متكني(،  العمل 

لكونه دواًما كلًيا، اإذ ل ميكننا اللتزام بوظيفة يف نف�س 

الوقت لكي نعيل انف�شنا.

على  واملقابلة،  وح�شلنا  القبول  امتحان    واجتزنا 

القبول، ولكن لالأ�شف ل ن�شتطيع دفع ر�شوم الت�شجيل، 

اأي جهة هذا العام،  اإن الربنامج غري مدعوم من قبل  اإذ 

املبلغ 6800  واأ�شبح  وقد ح�شلنا على تخفي�س %20 

دينار للعام الواحد ليكون املجموع 12600 دينار، وهو 

متو�شطي  بحرينيني  كوننا  املالية  قدرتنا  يفوق  مبلغ 

الدخل والبع�س منا مل يتوظف بعد، ونحن من هذا املنرب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ننا�شد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء للنظر يف اأمرنا 

بكفالتنا، وذلك  لتقوم )متكني(  ال�شامية  اأوامره  واإ�شدار 

اأن هذا  العلم  الأعلى لل�شحة، مع  املجل�س  بالتعاون مع 

الوحيدة  الو�شيلة  اأنه  كما  لتدريبنا،  جًدا  مهم  الربنامج 

بامل�شت�شفيات  للتوظيف  توؤهلنا  التي  الآن  املتوافرة 

احلكومية والقطاعات ال�شحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

لفتة لوزارة 

املوا�سالت

لوزارة  وطلب  لفتة 

تطوير  يف  بالنظر  املوا�شالت 

الواقعة  العام  النقل  حمطة 

بباقي  اأ�شوة  �شهركان  بقرية 

تطويرها،  مت  التي  املحطات 

بال�شكل  املحطة  هذه  فوجود 

خطًرا  ي�شكل  احلايل  والو�شع 

على امل�شتخدمني لهرتاء بع�س 

الأجزاء وكذلك توؤثر �شلًبا على 

مقارنة  لل�شارع  العام  املظهر 

باملحطات احلديثة املطورة.

حممد بوحميد

مالك �سرك�ت:

 نن��سد اإرج�ع حقوقن�

نحن جمموعة مالك �شركات، لنا ديون حمكوم بها 

تعلن  مل  التي  ال�شركات  اإحدى  �شد   2018 عام  منذ 

اإفال�شها، ولكن مت بيعها بتاريخ 2021/ 9/ 28 مببلغ 

22.100 مليون دولر، وانتظرنا ملدة عام اآخر حتى 

التوزيع مت كالآتي:  باأن  املبالغ، وتفاجاأنا  يتم توزيع 

الدولة  م�شتحقات  ملفات  الوزارة،  ر�شوم  ملفات 

وامللفات العمالية وفوائد للملفات العمالية مبا يقارب 

10 ماليني دولر، وباقي املبلغ 12.100 مليون دولر 

للبنك، ومل يتم احت�شاب اأي مبلغ للديون املدنية، علًما 

باأن الديون املدنية لأكرث من 15 �شركة، ومت ذلك مع 

اأننا حجزنا على امل�شنع واملركبات واملنقولت، اإل اأنه 

مت حتويلها جميعها اإىل امل�شرتي اجلديد.

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12230/pdf/INAF_20221002011450975.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/980923/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/980990/News.html
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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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مواطن: زوجتي من مواليد البحرين واأنهت 

درا�سته� فيه� ومل حت�سل على اجلن�سية

اأنا مواطن بحريني متزوج من اأجنبية منذ 10 اأعوام 

اجلن�شية  على  احل�شول  بطلب  تقدمت  منها،  اأبناء   3 ويل 

البحرينية لزوجتي بتاريخ 7-11-2012، ومت اإخباري 

اأنه �شيتم ت�شريفها باجلن�شية البحرينية بعد 5 اأعوام من 

ولكن مل حت�شل  اأعوام  الطلب 10  على  مّر  والآن  الطلب، 

زوجتي على اجلن�شية البحرينية، مع العلم اأنها من مواليد 

البحرين واأنهت املراحل الدرا�شية كافة باملدار�س احلكومية 

البحرينية.

البي�ن�ت لدى املحرر

مواطنة متفوقة وع�طلة

 عن العمل منذ 15 ع�ًم�!

اأنا مواطنة بحرينية متفوقة واإحدى خريجات جامعة 

الرتبية  وزير  كرمني  وقد   ،2006 العام  يف  البحرين 

وقد  لتميزي،  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  والتعليم 

لدى  التدري�س  �شلك  لوظيفة يف  اأوراقي  تقدمي  على  داأبت 

الختبارات  لكل  اجتيازي  بعد  والتعليم  الرتبية  وزارة 

التذكري  يجدر  ما  لكن  تقريًبا،  ون�شف  عقد  طيلة  املقررة 

الوزارة  احتياجات  �شميم  يف  هو  تخ�ش�شي  اأن  هو  به 

نظام  على  الكلي  �شبه  العتماد  بعد  الفرتة،  هذه  خالل 

حياتنا،  على  كورونا  جائحة  هيمنة  مع  ُبعد  عن  التعلّم 

وال�شتفادة من الكفاءات البحرينية ال�شابة ذات الطموح، 

اأملي اأن اأحظى باأكرث من اأن يت�شل اأحد من وزارة الرتبية 

ومت�شي  مو�شوعي  ُيرَتك  ثم  البيانات،  لياأخذ  والتعليم 

ال�شنني والأمنيات بال جدوى.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد تبديل عقوبة �سقيقي للعقوب�ت 

البديلة نظًرا حل�لته ال�سحية

عليهم يف  املحكوم  اأحد  و�شقيقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

عاما،  ع�شر  اأربعة  عقوبتها  جمموع  خمتلفة  ق�شايا  ثالث 

هو  طلبي  ال�شجن،  يف  العقوبة  ن�شف  من  اأكرث  اأمت  وقد 

البحرين  مملكة  يف  املتبع  للقانون  وفًقا  عقوبته  تبديل 

البديلة وال�شجون املفتوحة؛ وذلك ب�شبب  العقوبات  حول 

انتكا�س حالته ال�شحية وحاجته املا�ّشة للعالج.

وقد �شدر بحق �شقيقي الأحكام بال�شجن بع�شرة اأعوام 

وثالثة اأعوام وعام واحد على التوايل، وقد مت تقدمي طلب 

ال�شتئناف يف الق�شية الأوىل فقط، ومل يتم التقدمي بالتمييز 

يف اأي منها، ومت التقدم بطلب تطبيق قوانني حمكمة الطفل 

التي تنطبق عليه ومل يتم الرد على الطلب ل بالرف�س اأو 

املوافقة حتى الآن، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س الوزراء اإ�شدار اأوامره ال�شامية ليتمكن �شقيقي من 

حلالته  نظًرا  املحددة؛  املدة  وفق  البديلة  العقوبة  ق�شاء 

ال�شحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد حتويل وحدتي ال�سكنية ملنطقة قريبة

يطيب يل يف بداية خطابي هذا اأن اأتقّدم بجزيل ال�شكر 

الفنية  الطواقم  جميع  واإىل  لكم  والتقدير  الثناء  وبالغ 

بكل جهد وخربة  تعمل  التي  الإ�شكان  بوزارة  والإدارية 

على ابتكار حلول اإ�شكانية حتقق طموح املواطن وتلبي 

تطلعاته يف احل�شول على ال�شكن الالئق واملنا�شب، وفق 

روؤية بعيدة لقيادة ر�شيدة.

وقد جاءت بادرة اإجراءات تخ�شي�س وحدة �شكنية يل 

لرت�شم البت�شامة على وجوه جميع اأفراد اأ�شرتي وتن�شر 

الأل�شن  وجتعل  �شقتنا،  اأرجاء  يف  والبهجة  ال�شعادة 

تنطلق باحلمد وال�شكر للمتف�شل املنان، وبالثناء والدعاء 

لكل من اأ�شهم يف ح�شولنا على وحدة اأ�شبحت بها الآمال 

على م�شارف اأن تتحقق بعد انتظار طويل، و�شرب جميل، 

للبيت  تطلعاتهم  ر�شم  يف  والبنات  الأولد  بداأ  قد  وها 

املرتقب، الذي جاء ب�شرى م�شّوقة نتطلع لها لنتمكن من 

العي�س بطريقة لئقة، حيث ل يخفاكم اأن بع�س الأولد 

الثانوية  املرحلة  والبنات يف  اجلامعة،  مرحلة  الآن يف 

مكان  اإىل  ويحتاجون  النوم  عند  بينهم  الف�شل  ويجب 

و  للدرا�شة  منهم  واحد  كل  خ�شو�شية  على  يحافظ 

التو�ّشع  مع  يتطلبه  ما  مع  ا  هواياته، خ�شو�شً ممار�شة 

يف نظام التعلم عن ُبعد، مما يوتر اأجواء ال�شقة مب�شاكل 

متعددة ل اأول لها ول اآخر �شواء يف املتابعة مع الأولد 

اأو م�شاكل التعلم عن ُبعد يف م�شاحة �شغرية غري موؤهلة 

لذلك.
�شارة  ب�شرى  �شكنية  وحدة  تخ�شي�س  جاء  نعم، 

اأن  غري  والفرح..  بالأمل  العط�شى  القلوب  على  هطلت 

التنغي�س  من  �شيء  �شابها  ناق�شة..  جاءت  الفرحة 

والكدورة.. فقد جاء تخ�شي�س الوحدة ال�شكنية يف مدينة 

للتوزيع  جاهزة  غري  كونها  عن  وف�شالً  �شرتة...  �شرق 

حتى الآن، وكوين من �شكنة قرية كرانة، وجمموع اأفراد 

عائلتي بحمد اهلل ع�شرة اأفراد »ثالثة من الأولد وخم�س 

بنات« وزوجتي ربة منزل ل متلك رخ�شة �شياقة يعي�س 

برعاية والدتي  اأقوم  فاإنني  اأهلها يف قرية كرانة، كذلك 

وهي الربكة علّي يف دنياي واآخرتي، بالإ�شافة اإىل ذلك 

فاإنني اأعاين من م�شاكل �شحية ت�شمل جملة من الأمرا�س 

ي�شطرين  نف�شي  مر�س  من  معاناتي  جانب  اإىل  املزمنة 

الطب  ا�شت�شاري  مع  �شهرية  مواعيد  مبتابعة  للقيام 

النف�شي لتلقي العالج وال�شت�شارات والإر�شادات الطبية 

ل�شعادتكم،  هذا  خطابي  اأرفع  فاإنني  لذلك  والنف�شية. 

يحدوين الأمل ويحّثني الرجاء، وذلك اأولً: لأن يتم اإعادة 

الإ�شكانية  امل�شاريع  �شمن  ال�شكنية  الوحدة  تخ�شي�س 

كاأن  وعائلتي،  اأهلي  �شكنى  ومكان  قريتي  من  القريبة 

يتم �شمويل بامل�شروع الإ�شكاين يف قرية جنو�شان كونه 

بالقرب من اأهلي من جهة، ومن جهة اأخرى، فقد ح�شل 

اأخي على وحدة �شكنية يف هذا امل�شروع، مما ي�شّهل علّي 

اأو  م�شاعدة.  لأية  احتياجي  اأهلي يف حالة  مع  توا�شلي 

على اأقّل التقادير اأن تخ�ش�س يل وحدة �شكنية يف مدينة 

�شرتة،  �شرق  مدينة  من  اأقرب يل  فهي  ال�شمالية  �شلمان 

ف�شالً عن كونها حتوي وحدات وخدمات جاهزة، واأمتنى 

لالأ�شباب  نظًرا  ال�شكنية  وحدتي  ت�شليمي  يف  الإ�شراع 

املذكورة.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد اإنق�ذي من املحكمة اجلعفرية

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد �شيدي �شاحب ال�شمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س الوزراء لإنقاذي من املحاكم اجلعفرية، 

باملحكمة  رفعتها  �شرعية  دعوى  يف  فتجربتي 

لوحدي،  م�شكلتي  لي�شت  امل�شكلة  وهذه  اجلعفرية، 

اجلعفرية.  املحاكم  اإىل  جلاأت  امراأة  كل  م�شكلة  بل 

لديه  الزوج  اأن  يل  تبنّي  ثم  زوجية،  بعالقة  ارتبطت 

بعالج  يقوم  اأن  مراًرا  منه  طلبت  وقد  جن�شي،  عجز 

على  ح�شويل  ذلك  ثبت  وما  رف�س،  اأنه  اإل  نف�شه، 

تقرير طبي يثبت باأين ما زلت بكًرا. وف�شاًل على ذلك، 

فاإّن الزوج ل يعاملني معاملة ح�شنة كما ن�ّس عليه 

ال�شرع، فقام بطردي من منزل الزوجية اأكرث من مرة، 

اإذ �شاق بي احلال من بعد حماولت اإ�شالح العالقة، 

عن  الناجت  لل�شرر  طالق  دعوى  برفع  تقدمت  وعليه 

الالزمة،  القانونية  الإجراءات  لتخاذ  حمامية  طريق 

اعرت�س  عنه  النائب  الزوج  حمامي  ح�شور  وبعد 

املحكمة،  اأمام  اجلن�شي  العجز  واأنكر  اأقوله  ما  على 

الطبي  الك�شف  توقيع  يتم  اأن  حماميتي  طلبت  وهنا 

للك�شف  وهو  اأنا  نذهب  اأن  املحكمة  وحكمت  اأنا  علّي 

الطبي علينا يف اللجان الطبية، وعليه يتم حتديد اإذا 

فعاًل  لديه عجز جن�شي  كان  واإذا  ل،  اأم  بكًرا  ما كنت 

الطبية  للجان  اأمانة  ديناًرا   90 مبلغ  فدفعت  ل،  اأم 

ومت  الطبية،  اللجان  اإىل  وذهبت  اخلبري،  اأتعاب 

املثول  رف�س  هو  بينما  علّي،  الطبي  الك�شف  توقيع 

يف  بكر،  اأين  الطبية  اللجان  اأكدت  وقد  اللجان،  اأمام 

حني اأخذ الزوج باملماطلة اأمام املحكمة مع اأن اللجان 

الطبية توا�شلت معه ومع حماميه اأكرث من مرة. ويف 

الطبية  اللجان  اأبلغت  املحكمة،  اجلل�شات  من  جل�شة 

برقم هاتفه حتى يتم التوا�شل معه على رقمه، ولكنه 

للخ�شوع  ا  راف�شً وظل  اللجان  اإىل  يذهب  مل  ا  اأي�شً

للك�شف الطبي؛ لأنه متاأكد اأن التقرير الطبي لن يكون 

اأمام  الأمور  هذه  جميع  اإي�شاح  مت  وقد  �شاحله،  يف 

املحكمة اجلعفرية، لكن لالأ�شف فاإّن املحكمة تقف معه 

وعليه،  �شبب.  ودون  ب�شبب  تاأجيالت  وتعطيه  دائًما 

الإلكرتونية  البوابة  من  مواعيد  بحجز  الزوج  قام 

باإلغائها  القيام  ثم  ومن  ال�شحية  للمراكز  التابعة 

احلال  هذه  على  واأنا  بي،  لل�شرر  املماطلة  بهدف 

وخمالفة  ورف�س  تاأجيل  يتم  مرة  كل  ويف  عام،  منذ 

قدمت  املحكمة.  قبل  من  وبتعّنت  للقانون  القا�شي 

اأكرث  حماميتي خطابات اعرتا�س للمحكمة اجلعفرية 

واملحكمة  يجري،  ما  كل  على  فيها  تعرت�س  مرة  من 

ترف�شها، ويف النهاية املحكمة اأّجلت الدعوى حل�شور 

تنفيذه  عدم  �شبب  عن  ل�شوؤاله  عليه  املدعى  زوجي 

اإىل اللجان الطبية لتوقيع  قرار املحكمة وعدم ذهابه 

الك�شف الطبي عليه.

قدمت  باملحكمة،  املدة  واإطالة  احلال  �شيق  ومن 

كل  فيها  ذكرت  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  يف  �شكوى 

�شيء حدث �شدي من املحكمة اجلعفرية، ويف اجلل�شة 

بالقا�شي  تفاجاأت  زوجي  حل�شور  باملحكمة  املحددة 

ف�شاأ�شدر  �شدي،  �شكوى  قدمت  اأنك  »مبا  يعّنفني 

اأمام اجلميع«! وكان زوجي حا�شًرا يف  احلكم �شدك 

اأ�شاًل  الدعوى  اأن  مع  �شيء،  عن  ي�شاأله  ومل  اجلل�شة 

حجز  اليوم  نهاية  ويف  ل�شوؤاله!  حل�شوره  موؤّجلة 

 ،2022  /7  /6 يوم  جلل�شة  للحكم  الدعوى  القا�شي 

اأنا وحماميتي طلبنا  اأنني  وكتب يف حم�شر اجلل�شة 

حجز الدعوى للحكم بحالتها، ونحن مل نذكر ذلك، بل 

القا�شي من اأ�شاف هذا.

يوم  بتقدمي  قام  القا�شي  اأن  ذلك  بعد  فوجئت 

احلكم باأ�شبوعني عن موعده املحدد من قبل من دون 

 2022  /6  /15 تاريخ  ويف  اجلديد،  باملوعد  اإعالمنا 

احلكم  وكان  احلكم،  �شدر  باأنه  ر�شالة  و�شلتني 

تنفيًذا لتهديد القا�شي يل ورف�س الق�شية.

ال�شمو  �شيدي �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  واأنا من   

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

مل�شاعدتي  ورعاه،  اهلل  الوزراء، حفظه  رئي�س جمل�س 

واإنقاذي من املحكمة اجلعفرية.

البي�ن�ت لدى املحرر

بواب�ت مدر�سة الدير

 للبن�ت ومظلة للط�لب�ت

يف  اأودعناهم  الأر�س،  على  مت�شي  اأكبادنا  اأبناوؤنا 

الرتبية،  من  و�شيًئا  العلم  يتلقون  وتركناهم  احلافظة 

وبني  بيننا  امل�شرتك  املثمر  والتعاون  التوا�شل  لمتداد 

و�شون  حفظ  يف  يومًيا  �شاعات   6 من  لأكرث  املدر�شة، 

التالميذ وهم ي�شتقون العلم على اأيِدٍ اأمينة ملوؤها العطف 

البالغ  والهتمام  العناء  وهذا  الأمومة  ورعاية  واحلنان 

النابع من اأخواتنا وبناتنا املدر�شات يف هذه املدر�شة، لهو 

الأمانة  القوي حلمل  الإقبال  اإثبات واأعظم دليل على  خري 

هذه  يف  اأكبادنا  فلذة  واحت�شان  ومل  التوجه  و�شدق 

احلا�شنة املربية وهي املدر�شة.

ثمة مظلة عند  تكون  اأن  برجاء  املقام  هذا  ومرامنا يف 

كل مدخل اأو بوابات املدر�شة، تقي الطلبة والطالبات �شعري 

ا الأمطار خا�شة اأننا  ونريان �شم�س ال�شيف املحرقة، واأي�شً

على اأعتاب ف�شل ال�شتاء وما ي�شاحبه من ا�شتمرار هطول 

الأمطار الغزيرة وبلل وات�شاخ زي الطالبات وهن ينتظرن 

و�شائل املوا�شالت.

مع ات�شاع رقعة العمران وتباعد الوحدات ال�شكنية عن 

املدار�س ب�شكل بعيد جًدا ما يجعل اأولياء الأمور ي�شطرون 

ا اأن ي�شتاأجروا با�شات لتو�شيل اأولدهم وبناتهم من  اأي�شً

واإىل املدر�شة اأو يقوموا بذلك باأنف�شهم، ومن هنا يبداأ م�شوار 

النتظار املهني للطالبات حتت اأ�شعة ال�شم�س احلارقة وهن 

الذارف،  العرق  اأمالح  عن  ووجوههن  جباههن  مي�شحن 

ومنهن من و�شعت قرطا�ًشا فوق راأ�شها لتكون مبناأى من 

لهيب ال�شم�س، ومنهن من حتملت ثقل ووزر احلقيبة وما 

حتويها من قرطا�شية وكتب متنوعة وو�شعتها على راأ�شها 

ونا�شيتها تفادًيا ل�شربات ال�شم�س الذابحة.

املطر  وبلل  ال�شيف  حر  من  اليانعات  بالزهرات  رفًقا 

باإن�شاء مظلة ُتبعدهن وحتفظهن من بالء �شربات ال�شم�س 

واأمطار ال�شتاء، ولكم منا ومن اأولياء الأمور جزيل ال�شكر 

وجزيل المتنان.

م�سطفى اخلوخي

جمموعة اأطب�ء: نن��سد دعمن� لدرا�سة امل�ج�ستري الإكلينيكي

نحن جمموعة من الأطباء البحرينيني احلا�شلني على 

البكالوريو�س، قدمنا طلب لدرا�شة املاج�شتري الإكلينيكي 

يف طب العائلة الذي اأطلق عام 2020، وجاء ا�شتجابة 

جامعة  ُكلفت  اإذ  البحرين،  مملكة  حكومة  لتوجيهات 

لالأطباء حديثي  تدريبي  برنامج  باإعداد  العربي  اخلليج 

التخرج ليتيح اأمامهم فر�س وخيارات اأو�شع للعمل يف 

الأكادميي  الربنامج  حقق  وقد  كافة،  الطبية  املجالت 

الوطنية  للخطة  واأهداف  تطابقه  بف�شل  وا�شع  جناح 

والتي   ،)2025-2016( البحرين  ململكة  لل�شحة 

اأ�شارت اإىل و�شع خطة وطنية لتنمية الكوادر الب�شرية 

ال�شحي  القطاع  احتياجات  حتديد  خالل  من  ال�شحية 

يف  الب�شرية  املوارد  وتنمية  واإدارة  املوؤهلة  الكوادر  من 

املجالت ال�شحية والذي كان بتعاون بني جامعة اخلليج 

و�شندوق  البحرينية  لل�شحة  الأعلى  واملجل�س  العربي 

الكامل  التفرغ  الربنامج  منا  ويتطلب  )متكني(،  العمل 

لكونه دواًما كلًيا، اإذ ل ميكننا اللتزام بوظيفة يف نف�س 

الوقت لكي نعيل انف�شنا.

على  واملقابلة،  وح�شلنا  القبول  امتحان    واجتزنا 

القبول، ولكن لالأ�شف ل ن�شتطيع دفع ر�شوم الت�شجيل، 

اأي جهة هذا العام،  اإن الربنامج غري مدعوم من قبل  اإذ 

املبلغ 6800  واأ�شبح  وقد ح�شلنا على تخفي�س %20 

دينار للعام الواحد ليكون املجموع 12600 دينار، وهو 

متو�شطي  بحرينيني  كوننا  املالية  قدرتنا  يفوق  مبلغ 

الدخل والبع�س منا مل يتوظف بعد، ونحن من هذا املنرب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ننا�شد 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء للنظر يف اأمرنا 

بكفالتنا، وذلك  لتقوم )متكني(  ال�شامية  اأوامره  واإ�شدار 

اأن هذا  العلم  الأعلى لل�شحة، مع  املجل�س  بالتعاون مع 

الوحيدة  الو�شيلة  اأنه  كما  لتدريبنا،  جًدا  مهم  الربنامج 

بامل�شت�شفيات  للتوظيف  توؤهلنا  التي  الآن  املتوافرة 

احلكومية والقطاعات ال�شحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

لفتة لوزارة 

املوا�سالت

لوزارة  وطلب  لفتة 

تطوير  يف  بالنظر  املوا�شالت 

الواقعة  العام  النقل  حمطة 

بباقي  اأ�شوة  �شهركان  بقرية 

تطويرها،  مت  التي  املحطات 

بال�شكل  املحطة  هذه  فوجود 

خطًرا  ي�شكل  احلايل  والو�شع 

على امل�شتخدمني لهرتاء بع�س 

الأجزاء وكذلك توؤثر �شلًبا على 

مقارنة  لل�شارع  العام  املظهر 

باملحطات احلديثة املطورة.

حممد بوحميد

مالك �سرك�ت:

 نن��سد اإرج�ع حقوقن�

نحن جمموعة مالك �شركات، لنا ديون حمكوم بها 

تعلن  مل  التي  ال�شركات  اإحدى  �شد   2018 عام  منذ 

اإفال�شها، ولكن مت بيعها بتاريخ 2021/ 9/ 28 مببلغ 

22.100 مليون دولر، وانتظرنا ملدة عام اآخر حتى 

التوزيع مت كالآتي:  باأن  املبالغ، وتفاجاأنا  يتم توزيع 

الدولة  م�شتحقات  ملفات  الوزارة،  ر�شوم  ملفات 

وامللفات العمالية وفوائد للملفات العمالية مبا يقارب 

10 ماليني دولر، وباقي املبلغ 12.100 مليون دولر 

للبنك، ومل يتم احت�شاب اأي مبلغ للديون املدنية، علًما 

باأن الديون املدنية لأكرث من 15 �شركة، ومت ذلك مع 

اأننا حجزنا على امل�شنع واملركبات واملنقولت، اإل اأنه 

مت حتويلها جميعها اإىل امل�شرتي اجلديد.

البي�ن�ت لدى املحرر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12230/pdf/INAF_20221002011450975.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/980921/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

سعد النفيعي
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 إنقاذ حياة مريضة تعاني 
 من ورم بالغدة النخامية 

في قاع الجمجمة

تمكن فريق طبي من قس��مي جراح��ة األذن واألنف والحنجرة 
مع جراحة المخ واألعصاب بمجمع الس��لمانية الطبي، بقيادة 
استش��اري جراحة األذن واألنف والحنجرة ج��ال المرزوق، من 
تحقي��ق إنجاز طب��ي تمثل في إنقاذ حي��اة مريضة تعاني من 
ورم ف��ي الغدة النخامي��ة في قاع الجمجمة ع��ن طريق األنف 

وبدون جراحة في الرأس باستخدام المنظار األنفي.
وكان��ت المريض��ة البحريني��ة في العقد الس��ابع م��ن العمر 
تعان��ي م��ن صداع ش��ديد ودوران ف��ي الرأس لم��دة عامين 
متتاليي��ن، وبين��ت فحوص��ات أش��عة الرنين المغناطيس��ي 
واألش��عة المقطعية الت��ي أجريت للمريضة وج��ود ورم كبير 
في الغدة النخامية. لذلك تقرر إج��راء عملية للمريضة إلزالة 
ال��ورم بالطريق��ة الحديثة م��ن قبل فريق طبي مش��ترك من 
قس��م األذن واألنف والحنجرة وقس��م جراحة المخ واألعصاب، 
واس��تطاع الفري��ق الطب��ي من إج��راء عملية دقيق��ة جدًا تم 
خالها اس��تئصال الورم كليًا باس��تخدام المنظ��ار عن طريق 
األنف حيث تكللت العملي��ة بالنجاح. وبعد مراجعة المريضة 
للعي��ادات الخارجي��ة، أش��ارت المريض��ة إل��ى اختف��اء جميع 

األعراض المذكورة وعودتها إلى حالتها الطبيعية.
وقال المرزوق، إن هذه الطريقة الحديثة تغني عن عمل فتحة 
جراحية كبيرة في الرأس وتتم باستخدام المنظار األنفي. كما 
تتميز ه��ذه الطريقة المطورة بنس��بة مضاعفات أقل وفترة 

نقاهة أقصر من الطريقة التقليدية.
وضم الفريق الطبي أيضًا كًا من د.جوزيف رافيندرا استشاري 
جراح��ة األعص��اب ود.طال حس��ن م��ن قس��م األذن واألنف 
والحنج��رة ود.محم��د فلك��ي استش��اري التخدي��ر ود.جمع��ة 

عبدالحسين أخصائي تخدير.

 إخماد حريق بسيارة 
على شارع عيسى بن سلمان

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« أن الدف��اع المدني تمكن من إخماد حريق اندلع في 
سيارة، إثر تدهورها على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه 
جس��ر الملك فه��د بالقرب من منطق��ة الزن��ج، والمعلومات 
األولية تش��ير إلى عدم وج��ود إصابات، والجه��ات المختصة 

على مساحة 1800 متر مربع قامت باتخاذ اإلجراءات الازمة.

»بلدية الجنوبية« تفتتح حديقة هورة سند
افتتح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف ونائب محاف��ظ المحافظة الجنوبية 
العميد عيسى الدوس��ري وعضو المجلس البلدي 
ممثل الدائرة الرابع��ة عمر عبدالرحمن، حديقة 
هورة س��ند التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع، 

بحضور عدد من المسؤولين في البلدية.
وبهذه المناسبة، صرح عبداللطيف بأن الحديقة 
تش��مل منطقة أللعاب األطف��ال مجهزة بأرض 
مطاطية ضمن معايير األمن والس��امة، وزراعة 
نحو 130 ش��جرة، وتمديد ش��بكة ري المزروعات 
أعم��ال  وتكثي��ف  األحم��ر،  بالط��وب  ومم��رات 
الزراع��ة والتجمي��ل، وذل��ك ضم��ن خطة قس��م 
المنتزهات والحدائق لتوفير الخدمات الترفيهية 

واالستراحات في مختلف المناطق. 
وأك��د اهتمام البلدي��ة الدائم بتطوي��ر المرافق 
واالس��تراحات  والمماش��ي  والحدائ��ق  العام��ة 
بالتعاون مع المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، 
لتكون دائمًا في حالة جهوزية الس��تخدامها من 
قب��ل مرتاديها، مع التركيز على توس��عة أعمال 
التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء إلضفاء لمسات 
جمالية وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وذلك 
بحس��ب التوجيهات الدائمة من قبل وزير شؤون 
البلديات والزراعة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات 
لاهتم��ام بالمراف��ق العام��ة وإنش��اء الحدائق 
والمنتزهات ومضامير المش��ي م��ن أجل تحقيق 

بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين والمقيمين.

من جهته، أشاد العضو البلدي عمر عبدالرحمن 
بجهود بلدية المنطقة الجنوبية المس��تمرة في 
تنفيذ المش��اريع التي تخ��دم المواطنين وتمثل 
إضافة نوعي��ة للخدمات المقدمة، ش��اكرًا مدير 
ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية عل��ى اهتمامه 
ش��خصيًا بمتابعة تنفي��ذ المش��اريع التجميلية 

والتطويرية في مختلف الدوائر. 

ون��وه إل��ى أن الحديق��ة تعتبر متنفس��ًا ألهالي 
إس��كان ه��ورة س��ند والمناطق المج��اورة، حيث 
قامت البلدي��ة بزراعة عدد من األش��جار وتوفير 
ألعاب حديث��ة ذات مواصفات وج��ودة عالية مع 
مراعاة عوامل األمن الس��امة، فضًا عن تجهيز 
الحديق��ة بعدد من المراف��ق الحيوية التي تلبي 

احتياجات مختلف الفئات العمرية.

 محافظ الجنوبية: صروح الوطن 
شاهد على جهود وتضحيات كبار السن

ش��هد محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الشيخ 
خليف��ة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليف��ة اللقاء 
الذي نظمت��ه المحافظة بالتزامن مع مناس��بة 
الي��وم العالمي للمس��نين تحت ش��عار »مرونة 
المس��نات ومس��اهماتهن« وال��ذي يوافق األول 
من أكتوب��ر من كل ع��ام، وذل��ك بالتعاون مع 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة وجمعي��ة الحكم��ة 
للمتقاعدي��ن، إلى جانب عدد م��ن دور الرعاية، 
وذل��ك تعزي��زًا للتواصل مع مختل��ف القطاعات 
األهلية ومؤسس��ات المجتمع المدن��ي التابعة 

للمحافظة.
وبهذه المناسبة، أكد س��مو محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة أن المحافظ��ة تولي رعاي��ة الوالدين 
اهتماما بالغًا، وذلك انطاقًا من مبدأ الش��راكة 
المجتمعي��ة والتكاف��ل المجتمع��ي م��ع ه��ذه 
الفئ��ة، تقديرًا وعرفانًا لجهوده��م وعطاءاتهم 
الت��ي بذلوها في بن��اء المجتمع واإلس��هام في 
نهضته، منوهًا سموه إلى أن صروح الوطن تعد 
شاهدًا على جهود وتضحيات كبار السن، مؤكدًا 
أن االحتف��اء بهم يع��د أولوية ل��دى المحافظة 

كشريحة مهمة من األهالي والمواطنين.
ونوه إلى أن مثل هذه اللقاءات المثمرة تجس��د 
األهداف والغايات من العمل اإلنس��اني وتقدير 
عطاء اآلب��اء واألجداد واالعتزاز بهم، من منطلق 
دم��ج هذه الفئة الغالية عل��ى قلوب الجميع في 

المجتمع وتوثي��ق الصلة بينه��م، داعيًا الجميع 
إل��ى اس��تمرار تميزه��م وعطائهم ف��ي خدمة 

الوطن والمواطن.
من جهتها، ألقت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية 
بوزارة التنمي��ة االجتماعية هدى الحمود كلمة، 
أشادت فيها بهذه اللفتة الكريمة من قبل سمو 
محافظ المحافظة الجنوبية تقديرًا لكبار الس��ن 
من منتسبي دور رعاية الوالدين، واالحتفاء بهذه 
المناس��بة العالمية، حيث تعزز هذه المناس��بة 
في كل ع��ام تفعيل مبدأ الش��راكة المجتمعية 
والتواصل مع بين الجهات الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدن��ي وما توليه الوزارة من اهتمام 
ودعم متواص��ل لفئة كبار الس��ن وتوفير كافة 

المتطلبات التي تكف��ل خدمات الرعاية وتعزيز 
دورهم كعنصر أساسي في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تسلم سمو محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة دروعًا وهدايا تذكاري��ة من دار المنار 
لرعاية الوالدي��ن، ونادي عبداهلل فخ��رو لرعاية 
الوالدي��ن وجمعية الحكم��ة للمتقاعدين، ودار 
الب��ر لرعاي��ة الوالدي��ن، والجمعي��ة البحرينية 
لتنمية المرأة، وذلك تقديرًا لجهود س��موه في 
دعم مختل��ف المناس��بات واللق��اءات الموجهة 
لفئ��ة رعاية الوالدي��ن، كما قدم س��موه هدية 
تذكاري��ة لمؤسس��ة الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد 
لرعاية الوالدين عرفانًا بجهودهم المبذولة في 

خدمة شريحة كبار السن.

مجلس محافظة المحرق: 
المشاركة باالنتخابات تسهم 

في تحقيق متطلبات المواطنين

أك��د محافظ المحرق س��لمان بن هندي ومحاف��ظ العاصمة 
الش��يخ راش��د بن عبدالرحم��ن آل خليفة أن الزي��ارة الكريمة 
لجالة الملك المعظم لخادم الحرمين الش��ريفين تؤكد على 

عمق العاقة بين البلدين على كافة المستويات.
جاء ذل��ك خال المجلس األس��بوعي لمحافظ��ة المحرق الذي 
أقي��م بحض��ور محاف��ظ العاصمة، حي��ث نقل الحضور ش��كر 
وتقدي��ر األهالي والمجال��س األهلية لوزي��ر الداخلية الفريق 
أول الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، مشيدين بما تضمنه 
لقاؤه بمجالس البحرين من تأكيد على دور وأهمية المجالس 
األهلي��ة ومكانته��ا الوطني��ة وش��راكتها المجتمعية خدمة 
للوط��ن، والخدمات المتميزة والمتطورة التي تقدمها إدارات 

وأقسام الوزارة للمواطنين والمقيمين.
وف��ي مداخ��ات األهالي والت��ي أجمعوا من خاله��ا على دور 
المجالس األهلية وأهمية عدم انجرارها خلف وسائل التواصل 
االجتماعي، أكدوا بأن المجالس ه��ي انعكاس للديمقراطية 
الحق��ة، وتتميز بطرحها الوطني ومن واجبه��ا تعزيز الهوية 
المغلوط��ة  واألخب��ار  الش��ائعات  وردع  الوطني��ة،  واللحم��ة 
والمكذوبة التي يروج لها البعض من خارج الوطن، مؤكدين 
بأن المشاركة في االنتخابات النيابية هي تتويج للمكتسبات 
الدستورية، وهي البوابة التي من الممكن أن تساهم في فتح 
فص��ول جديدة من تحقيق متطلب��ات المواطنين عبر انتخاب 
المرش��حين من ذوي الكف��اءة القادرين عل��ى تحقيق اإلنجاز 

وخدمة المواطن.
كم��ا طال��ب األهالي من وزارة الس��ياحة اس��تثمار الس��واحل 
التي تتميز بها محافظة المحرق، مطالبين بتكرار المش��اريع 
الناجحة على س��واحل العاصم��ة في محافظ��ة المحرق حتى 

تكتمل الصورة الجميلة للعاصمة القديمة المحرق.
وأب��دى ع��دد م��ن األهال��ي انزعاجهم بس��بب تح��ول بعض 
الحدائ��ق والمنتزه��ات إلى مش��اريع تجارية عب��ارة عن محال 
ومباٍن من اإلسمنت، في صورة مشوهة للمنظر الجمالي التي 
كانت عليه وبعيدة عن األهداف التي من أجلها تم إنشاء تلك 
الحدائق، مطالبين بعدم المساس بالحدائق وخاصة الواقعة 
بوس��ط األحياء الس��كنية حتى تكون متنفس��ًا ورقعة خضراء 

وواحة صحية للجميع.

 البحرين تفوز بالمركز الثاني في جائزة 
محمد السادس الدولية للقرآن الكريم

حقق��ت مملك��ة البحري��ن المرك��ز 
الثاني عالميًا في الدورة السادس��ة 
عش��رة لجائ��زة محم��د الس��ادس 
الدولية ف��ي حفظ الق��رآن الكريم 
وتفس��يره  وتجوي��ده  وترتيل��ه 
بالمملك��ة المغربية، والتي أقيمت 
مؤخ��رًا بمش��اركة أكث��ر م��ن 60 
أكثر  يمثلون  ومش��اركة،  مش��اركًا 

من 40 دولة.
وقد مثل المملكة في هذه الجائزة 
المتسابق فهد فخرو في فرع حفظ 
الق��رآن الكريم كامًا مع التفس��ير 
واألح��كام  والباغ��ة  واإلع��راب 
الفقهية والمعنى اإلجمالي لآليات، 

حيث فاز بالمركز الثاني.
كما حقق المتس��ابق حم��زة معاذ 
المرك��ز الخام��س عالمي��ًا في فرع 
التاوة وحسن األداء في المسابقة 

ذاتها.
إل��ى أن المتس��ابق فه��د  ويش��ار 

فخ��رو، م��ن مرك��ز اب��ن درب��اس 
للرج��ال لتعلي��م الق��رآن الكري��م، 
سبق له المش��اركة والفوز في عدد 
من المس��ابقات القرآني��ة المحلية 
والدولية، حي��ث حقق المركز الرابع 
في ف��رع حفظ القرآن الكريم كامًا 

الكب��رى للقرآن  البحري��ن  بجائ��زة 
السادس��ة  دورته��ا  ف��ي  الكري��م 
والعش��رين، كما حاز عل��ى المركز 
الثال��ث في جائ��زة الش��يخ خليفة 
القرآني��ة ف��ي دورته��ا الثانية في 
فرع حفظ القرآن الكريم كامًا، إلى 

جانب مشاركته في الدورة السابعة 
والعشرين لمسابقة مصر العالمية 

للقرآن الكريم.
 كما ش��ارك المتسابق حمزة معاذ 
في عدد من المحافل القرآنية داخل 

وخارج مملكة البحرين.

 البحرين ُتشارك العالم االحتفال 
بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

ُتش��ارك مملك��ة البحرين دول العال��م االحتفال 
بمناسبة ش��هر التوعية بس��رطان الثدي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل ع��ام، ويهدف إلى 
زيادة الوعي عن س��رطان الثدي، وتقليل الوفيات 
المتعلق��ة به، ودع��م األبحاث التي تس��عى إلى 
إيجاد العاج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 

بسرطان الثدي.
أكث��ر  م��ن  واح��دًا  الث��دي،  س��رطان  وُيعتب��ر 
الموضوع��ات الصحية التي يج��ب االهتمام بها 
والتركي��ز عليها وتس��خير كاف��ة اإلمكانيات في 
س��بيل التش��جيع عل��ى الكش��ف المبك��ر وإجراء 

الفحوص��ات الروتينية والدورية والس��يطرة على 
المرض وتقليل مضاعفاته.

وأول��ت برام��ج وخط��ط وزارة الصح��ة، اهتمامًا 
كبي��رًا به��ذا الم��رض كم��ا س��خرت العديد من 
البرامج التوعوي��ة والبرام��ج التثقيفية الداعمة 
لتكثيف س��بل الوقاية الممكنة، إلى جانب تعزيز 
مج��االت الش��راكة المجتمعي��ة في س��بيل الحد 
من انتش��ار المرض وتداعيات��ه، من خال اتباع 
أنم��اط حياة تس��اهم ف��ي الحفاظ عل��ى توفير 
حياة صحية س��ليمة بعيدًا ع��ن عوامل االختطار 
المس��ببة لإلصاب��ة بالمرض كالنظ��ام الغذائي 

وعدم ممارس��ة النشاط البدني ومراعاة العوامل 
الوراثية. وتأتي أهمية ش��هر أكتوبر، إلبراز الدور 
التوعوي ال��ذي يواكب المس��تجدات والتطورات 
العالمي��ة والطبية ف��ي هذا الجان��ب باعتبار أن 
س��رطان الثدي من أكث��ر األمراض الس��رطانية 
ش��يوعًا لدى النس��اء، مما يبرز أهمية التش��جيع 
على مواصلة نش��ر الوعي والتثقيف الازم لجميع 
الفئات المس��تهدفة بجدوى الفحوصات الدورية 
الوقائية ودور اإلكتش��اف المبكر لسرطان الثدي 
في خفض معدل الوفيات مع التأكيد على أهمية 

التدريب على القيام بالفحص الدوري الذاتي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/02/watan-20221002.pdf?1664686246
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1029319
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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
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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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 »stc« تطلق 
 برنامجًا تدريبيًا لتنمية

القدرات التقنية لموظفيها

أطلق��ت stc البحرين، الش��ركة الرائ��دة في مج��ال التكنولوجيا 
الرقمية، برنامجها التدريبي الثالث الذي يهدف إلى رفع وتطوير 

مهارات موظفيها في مجال التقنية الرقمية. 
وق��د أطلق البرنامج التدريبي باتفاقية مع هواوي لمدة س��نتين، 
م��ن أج��ل تنمية ق��درات الموظفين والتطوير المس��تمر لس��ير 
العمل. وتم تقس��يم محتوى البرنامج التدريب��ي جزأين لضمان 
تماش��يه وتوافقه م��ع رؤية الش��ركة وأولوياتها اإلس��تراتيجية 
ف��ي جميع المراحل ب��كل حرفية. حيث تم تصمي��م هذا البرنامج 
بحيث يتمكن من إثراء ثقافة الموظفين الرقمية وإطالعهم على 
آخر المس��تجدات التكنولوجية والشبكات والبيئة الرقمية بهدف 
تطوير العمل ومس��اعدتهم على مواكبة التطورات القادمة في 

مجال االتصال الرقمي.
وصرحت الرئيس التنفيذي إلدارة الموارد البش��رية سارة خنجي، 
قائلًة: »إننا في stc البحرين نؤمن بأن تطوير قدرات الموظفين 
وهاراتهم هو العامل الرئيس��ي وراء تطور العمل لتقديم كل ما 
هو فري��د وجديد. ونحن فخورون بإع��داد وتصميم هذا البرنامج 
الفريد من نوعه لجميع العاملين في مجاالت الحوسبة السحابية 
وال��ذكاء االصطناع��ي وتحلي��ل البيان��ات وتكنولوجيا الش��بكات 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والذي من ش��أنه دعمنا في 

تحقيق أفضل خدمة لعمالئنا من حيث القيمة والتجربة«.
وتعتبر ش��ركة هواوي الش��ريك الرئيس��ي في نجاح النس��ختين 
الس��ابقتين م��ن البرنام��ج التدريب��ي ال��ذي تم بمع��دل 6000 
س��اعة تدريبية على أرض الواقع وعبر تقنيات االتصال عن بعد. 
وأعربت عن أملها أن النسخة الثالثة لهذا البرنامج ستتمكن من 
اس��تحداث فرص جديدة من تطوي��ر المتدربين على الصعيدين 

الشخصي والمهني كذلك بكل حرفية.

»البحرين اإلسالمي« يعّين ياسر الشريفي رئيسًا تنفيذيًا له
 »BisB« أعلن بنك البحرين اإلسالمي
عن تعيين ياسر الش��ريفي بمنصب 
الرئي��س التنفيذي للبنك، اعتبارًا من 
أول أكتوب��ر 2022. وذلك إثر تقاعد 
الرئيس التنفيذي السابق حسان جرار 

بعد قضائه 7 سنوات بالمنصب.
وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس 
قائ��اًل:  فخ��رو  عص��ام  البن��ك  إدارة 
»بداي��ًة، نتق��دم بالش��كر والتقدير 
للبنك  الس��ابق  التنفي��ذي  للرئي��س 
حس��ان جرار عل��ى قيادت��ه المتميزة 
لبنك البحرين اإلس��المي خالل الفترة 
الماضي��ة من مس��يرته، مثنين على 
دوره الفاعل وجهوده المش��كورة في 
تمهي��د الطريق لرحل��ة تحول البنك، 
وإنجازاته الهامة التي أس��همت بأن 
يكون بنك البحرين اإلس��المي ضمن 
أح��د البنوك الرائ��دة ف��ي المملكة، 
متمنين ل��ه دوام التوفيق في حياته 

المستقبلية«.
وأض��اف: »كم��ا يس��عدني باألصالة 
عن نفس��ي ونيابة عن جميع أعضاء 
مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي، 
الجديد  التنفيذي  بالرئيس  الترحيب 
للبنك ياس��ر الش��ريفي، متمنين له 
التوفي��ق والنجاح ف��ي منصبه. فمع 
بن��ك  س��يدخل  الش��ريفي،  تعيي��ن 
البحري��ن اإلس��المي مرحل��ة جديدة 
م��ن الريادة والتمي��ز، فهو من خيرة 
القياديي��ن الش��باب ف��ي المملك��ة، 
ويمتل��ك س��جاًل حاف��اًل بالنجاح��ات 
والخب��رات العملية ف��ي العديد من 
مج��االت العمل في قط��اع الخدمات 
المصرفي��ة، بم��ا في ذل��ك: تطوير 
التح��ول،  وإدارة  االس��تراتيجيات، 
واالبت��كار. ونح��ن عل��ى ثق��ة بأنه 
س��يواصل النه��وض برحل��ة تح��ول 
البن��ك، وسيس��هم في تعزي��ز نموه 

وتقدمه على مس��توى القطاع. ومع 
هذه المرحل��ة الجديدة في مس��يرة 
عمل بنك البحرين اإلسالمي برئاسة 
الش��ريفي، فإنن��ا نتطل��ع لمواصلة 

الدعم المستمر من قبل بنك البحرين 
الوطن��ي لبن��ك البحري��ن اإلس��المي 
لمواكبة خط��وات التحول والتطور«. 
من جانب��ه، أعرب ياس��ر الش��ريفي 

إل��ى  باالنضم��ام  س��عادته  ع��ن 
القيادة التنفيذية ف��ي بنك البحرين 
اإلس��المي لمواصل��ة رحل��ة التطور 
للزبائن،  المصرفية  التجربة  وتعزيز 
مشيرًا إلى أن »خدمات بنك البحرين 
اإلسالمي التي تتميز بارتكازها على 
الرقمن��ة واالبتكار س��وف تكون من 
أولوياتن��ا لمواصلة التميز بإذن اهلل، 
وه��ي ما تعد بمثابة الوس��يلة التي 
تضم��ن إث��راء التجرب��ة المصرفية، 
وتسريع رحلة االرتقاء والريادة ضمن 
مؤسس��ات القطاع«. كما وأثنى على 
منتس��بي البن��ك المخلصي��ن الذين 
يشكلون عنصر قوة لمواصلة التميز 
وتحقيق اإلنجازات، وأشاد بجهودهم 
الدؤوب��ة الرامي��ة لبل��وغ التطلعات 
مؤك��دًا  المنش��ودة،  والتوجه��ات 
بدوره عن عزم��ه لمواصلة التطوير 
والنهوض بخدمات البنك في مختلف 

األصع��دة، وذل��ك عبر تبني ورس��م 
فاعلة س��تثمر  نم��و  اس��تراتيجيات 
في قي��ادة الصيرفة اإلس��المية على 

مستوى القطاع.
والجدير بالذكر، أن ياس��ر الش��ريفي 
يتمت��ع بخبرة تزيد ع��ن 25 عامًا في 
اكتسبها  المصرفية،  الخدمات  قطاع 
من العمل في جميع أنحاء دول مجلس 
التع��اون الخليجي وأوروب��ا والواليات 
المتحدة. كما ش��غل مناصب سابقة 
ف��ي كل من بن��ك البحري��ن الوطني 
باإلضافة  القابضة،  الراجحي  وشركة 
إدارة  إل��ى عضويت��ه ف��ي مجال��س 
العدي��د م��ن المؤسس��ات الرائ��دة، 
فضاًل ع��ن كونه عضوًا ف��ي منظمة 
الرؤساء الشباب »YPO«. وهو حاصل 
على ش��هادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من جامعة ماساتشوس��تس 

في أمهرست.

في النسخة الـ17 من جوائز »Retail Asia« السنوية

 »مجمع دلمونيا« يحصد جائزة أفضل
مبادرة تسويقية في البحرين بـ 2022

حصد مجمع دلمونيا، المركز التجاري المميز في 
مملكة البحرين و الذي يضم تشكيلة منوعة من 
الوجهات العائلية الترفيهية مؤخرًا على الجائزة 
اآلس��يوية المرموق��ة »Retail Asia« الس��نوية، 
حيث نال��ت فعالية ومبادرة »مرايا« التي نظمها 
المجم��ع في ش��هر م��ارس الماضي عل��ى جائزة 
أفض��ل مبادرة تس��ويقية ف��ي مملك��ة البحرين 

للعام 2022.
وق��د اس��تمرت فعالية »مرايا« الت��ي أقيمت في 
منطقة البوليفارد في المجمع قبيل حلول الشهر 
المبارك ف��ي الفترة من تاري��خ 28 مارس وحتى 
تاري��خ 1 أبريل 2022، حيث ضم��ت أكثر من 24 
بائع��ًا يقدمون مجموعة واس��عة من المنتجات 
الرمضاني��ة المتنوعة لجميع أفراد األس��رة، بما 
ف��ي ذلك المالب��س التقليدية، والح��رف اليدوية 
المنزلي��ة،  واألدوات  واإلكسس��وارات،  والتح��ف، 

والحلويات الشعبية وغير ذلك الكثير.
إضاف��ة إلى ذل��ك، اس��تضافت فعالي��ة »مرايا« 
العديد من العروض واألنش��طة الترفيهية، بما 
فيها الع��روض الموس��يقية الحي��ة ذات الطابع 
الرمضاني والبحريني التقليدي، وأكشاك الطعام 
والمقاه��ي، وعرب��ات الطع��ام، مما س��اهم في 
جعله��ا الوجه��ة األولى للزوار والمتس��وقين في 
الفترة التي سبقت حلول الشهر الفضيل من هذا 

العام.
وفاز المجمع بجائزة أفضل مبادرة تس��ويقية في 
مملك��ة البحرين للعام 2022 في النس��خة ال�17 
من جوائز »Retail Asia« الس��نوية نظير تنظيم 
ه��ذه الفعالية المميزة والتس��ويق له��ا محليًا و 
دولي��ًا. وتعمل هذه الجوائز الس��نوية المرموقة 
عل��ى جمع أفض��ل تج��ار التجزئة ف��ي المنطقة 
وتس��ليط الض��وء على أب��رز المب��ادرات في هذا 

القطاع.

وأش��رفت لجنة تحكيم خاصة على تقييم فعالية 
»مراي��ا«، وركزت عل��ى 3 إنج��ازات حققها مجمع 
دلمونيا عبر تنظيمه لهذه الفعالية الرائدة، حيث 
س��اهمت في زيادة حركة الزوار للمجمع، وتمكن 
المجم��ع م��ن خ��الل الفعالية من إظه��ار دعمه 
للمصممي��ن والمواه��ب المحلي��ة واإلقليمي��ة، 
إضاف��ة إلى جعل الفعالي��ة الوجهة األولى للزوار 
والمتسوقين واستقطاب الزوار قبل حلول الشهر 

الفضيل.
يش��ار إلى أن فعالية »مرايا«، التي تم تنظيمها 
كج��زء من جهود مجم��ع دلموني��ا لتخطي اآلثار 
الت��ي ترتبت على تفش��ي الجائح��ة، قد حصلت 
على تفاعل إيجابي من العمالء وأبرزت الس��مات 
المجم��ع.  ف��ي  البوليف��ارد  لمنطق��ة  الممي��زة 

كم��ا س��اهمت ف��ي زي��ادة نس��بة والء العمالء 
وتش��جيعهم على زيارة المجمع مرة أخرى، عالوة 
عل��ى أنها س��اهمت ف��ي اس��تقطاب المزيد من 
ال��زوار م��ن المواطني��ن والمقيمين وال��زوار من 

الدول المجاورة.
مجمع دلمونيا هو مركز تسوق حديث يتكون من 
ثالثة طواب��ق، ومرافق ترفيهي��ة عالية الجودة، 
كم��ا يتميز المجمع بحوض أس��ماك أس��طواني 
يبل��غ ارتفاعه 17 متًرا، وه��و األول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط. كما يفخر مجمع دلمونيا 
باحتوائ��ه على أكبر س��احة خارجي��ة في مملكة 
البحري��ن يمك��ن اس��تخدامها كم��كان إلقام��ة 
الفعالي��ات، ومنطق��ة بوليفارد الت��ي تضم أكبر 

شاشة LED على مستوى دول مجلس التعاون.

 »البحرين للتنمية« يوقع اتفاقية تأمين صحي 
لموظفيه مع »ميدغلف تكافل« و»بروتكشن«

وقع بن��ك البحرين للتنمي��ة اتفاقية 
خاص��ة بتقديم خدمات تأمين صحي 
وخدمة التأمين على الحياة لموظفيه 
تكاف��ل«  »ميدغل��ف  م��ن  كٍل  م��ع 
التأمي��ن«،  لخدم��ات  و»بروتكش��ن 
وذل��ك لتوفير خدم��ات تأمين صحي 
متنوعة ومتطورة في الوقت نفس��ه 
وبما يضم��ن تقديم أفض��ل المزايا 

والمنافع التأمينية في هذا المجال.
وتم توقي��ع االتفاقية ف��ي مقر بنك 
البحري��ن للتنمية، حي��ث وقعها من 
جانب البنك الرئي��س التنفيذي دالل 
الغيص، ومن جانب شركة »ميدغلف 
الرئي��س  المندي��ل،  ن��ادر  تكاف��ل« 
التنفي��ذي للش��ركة، وذل��ك بحضور 
محمد رحيم��ي وعلي النجار »ميدغلف 
تكافل« وسامي عزيز ومريم إبراهيم 
م��ن  الصح��ى  التأمي��ن  مس��ئول 

»بروتكشن لخدمات التأمين«. 
وفي تعليقها على ذلك قالت الرئيس 
التنفي��ذي لبن��ك البحري��ن للتنمي��ة 
دالل الغيص: »يس��عدنا تدشين هذا 
هذا التع��اون من خ��الل توقيع هذه 
االتفاقي��ة، حيث نتطلع إل��ى تقديم 
أفضل الخدم��ات والمزاي��ا التأمينية 
الصحية لموظفينا وبما يتماش��ى مع 
سياس��ة البنك تجاه رعاي��ة موظفيه 
والعم��ل على توفير خدم��ات تأمين 
صح��ي متط��ورة وذات مزايا أش��مل. 
إضاف��ًة إل��ى تنظي��م برام��ج صحية 
توعوية ووقائية من خالل التنس��يق 
الجانبين  بي��ن  المش��ترك  والتعاون 
وبما يسهم في توفير بيئة عمل ذات 
ممارسات صحية سليمة وآمنة وأكثر 
إنتاجي��ة أيض��ًا«. وأك��دت أن توفير 
خدمات تأمين صح��ي وكذلك خدمة 

التأمين على الحياة بش��كٍل متكامل؛ 
يأتي ضمن جهود البنك المس��تمرة 
لتوفير مزايا ومنافع أفضل لموظفيه 
في مختل��ف المج��االت. كما يعكس 
ذل��ك اس��تراتيجية البن��ك المتعلقة 
بتطوي��ر وتنمي��ة م��وارده البش��رية 
والتركي��ز عل��ى توفي��ر بيئ��ة عم��ل 
مس��تقرة ومحف��زة وذات أداء متميز 
عب��ر تبّن��ي سياس��ة تطوير ش��املة 
وط��رح برام��ج وخدم��ات ذات كفاءة 
عالية ف��ي مختل��ف جوان��ب الموارد 
البشرية، الس��يما وأن البنك قد قطع 
شوطًا كبيرًا في عملية التحول والتي 
تشكل فيها الموارد البشرية الركيزة 
األساس��ية والعنص��ر الفّع��ال إلنجاز 
ه��ذه العملي��ة حس��ب اس��تراتيجية 

البنك الخاصة بذلك. 
م��ن جانبه ق��ال الرئي��س التنفيذي 
ن��ادر  تكاف��ل«  »ميدغل��ف  لش��ركة 
المندي��ل: »يس��ر ميدغل��ف تكاف��ل 
تقدي��م خدم��ات التأمي��ن الصح��ي 
والتأمين على الحي��اة لبنك البحرين 

للتنمية وتحسين المنافع والتغطيات 
البنك وأس��رهم  المقدم��ة لموظفي 
إدارة  وأه��داف  رؤي��ة  بم��ا يعك��س 
البن��ك الت��ي تتماش��ى م��ع معايير 
الكفاءة والج��ودة للخدمات التأمينية 
الت��ي تقدمه��ا ميدغل��ف تكافل بما 
يع��زز أهمي��ة ودور قط��اع التأمي��ن 
التنمي��ة المس��تدامة لالقتصاد  في 

والمجتمع«.
ش��ركة  مدي��ر،  ق��ال  ذل��ك  إل��ى 
»إن��ه  عزي��ز:  »بروتكش��ن« س��امي 
لم��ن دواع��ي س��رورنا العم��ل م��ع 
بن��ك البحري��ن للتنمية. كما نش��كر 
إدارة البن��ك على ثقتهم فى ش��ركة 
التأمي��ن  برام��ج  إلدارة  بروتكش��ن 
الحي��اة  عل��ى  والتأمي��ن  الصح��ي 
لموظفى البن��ك وعائالتهم، ونهدف 
إلى توفير أفضل برام��ج التأمين مع 
التأكيد على عدم المساس بمستوى 
التغطي��ات الحالية بل الحفاظ عليها 
وتحس��ينها«. وتج��در اإلش��ارة إل��ى 
أن »ميدغل��ف تكافل« تأسس��ت عام 

2007 كشركة تأمين إسالمي، وتتخذ 
م��ن البحري��ن مق��رًا لها. كم��ا توفر 
الش��ركة منتجات وخدم��ات تأمينية 
متنوع��ة تش��مل التأمي��ن الصح��ي 
والتأمين العائلي التكافلي والتأمين 
التقاع��دي  والتأمي��ن  الحي��اة  عل��ى 
واالدخ��ار والتأمين التعليمي. إضافًة 
إلى منتج��ات التأمين على المركبات 
والمن��ازل والتأمين البح��ري. وغيرها 
من المنتجات التأمينية المتخصصة 
الت��ي تلب��ي احتياج��ات العمالء من 

األفراد والمؤسسات على حٍد سواء. 
التأمين«  وتعد »بروتكشن لخدمات 
ش��ركة بحريني��ة تأسس��ت ف��ي عام 
1996 وتق��دم حل��واًل مبتكرة لجميع 
أنواع التأمين لألفراد والشركات. كما 
أنها أول ش��ركة وس��اطة تأمين في 
البحرين توفر تطبي��ق على الهواتف 
الذكية الذي يمّكن األفراد من ش��راء 
عل��ى  والتأمي��ن  الس��يارات  تأمي��ن 
السفر والمنازل والتأمين على الخدم 

إلكترونيًا بشكٍل كامل. 

 المستشفى الخليجي 
 األمريكي يدشن قسم 

العيادة التجميلية والليزر

دشن المستشفى الخليجي األمريكي، أحد المستشفيات متعددة 
التخصصات الرائدة في مملكة البحرين، قسم العيادة التجميلية 
والليزر، والذي يقدم باقة تش��مل العديد من التقنيات المتطورة 
والعالج��ات غير الجراحية في مجال تجميل وش��د البش��رة وحرق 
الده��ون والتغذي��ة يقدمه��ا طاق��م طبي متخصص م��ن أمهر 
اختصاصيي الجراحة التجميلية والترميمية على مس��توى الشرق 
األوس��ط. ويتميز قس��م العيادة التجميلية والليزر بالمستشفى 
باتب��اع أح��دث التقني��ات لتجميل وش��د الجل��د دون جراحة، إلى 
جانب تقنية ش��د الوج��ه والرقب��ة ورفع الحاج��ب والتخلص من 
الذق��ن المزدوج ع��ن طريق جهاز HIFU إلزال��ة التجاعيد، والذي 
يعتمد على تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة 
بتقدي��م  ويتمي��ز   ،)High-Intensity Focused Ultrasound(
نتائ��ج تجميلية مرضية وفعالة عالوة عل��ى كونه إجراء تجميليا 
غير جراحي. كما يقدم القس��م تقنية الليزر »كيو سويتش«، حيث 
تمتاز بقدرتها العالية على تحفيز خاليا البشرة إلنتاج الكوالجين 
الطبيعي، الذي يساعد بدوره على عودة الصبغة الطبيعية للجلد 
عالوة على إزالة التصبغات من داخل الخاليا. وال يؤدي اس��تخدام 
ه��ذه التقنية ألي��ة أعراض جانبية على خالي��ا الجلد؛ نظرًا لقصر 
الوق��ت الذي يحتاج إليه الليزر في اختراق الجلد باإلضافة للعديد 

من العالجات التجميلية األخرى.

ياسر الشريفيد.عصام فخرو
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 إنقاذ حياة مريضة تعاني 
 من ورم بالغدة النخامية 

في قاع الجمجمة

تمكن فريق طبي من قس��مي جراح��ة األذن واألنف والحنجرة 
مع جراحة المخ واألعصاب بمجمع الس��لمانية الطبي، بقيادة 
استش��اري جراحة األذن واألنف والحنجرة ج��ال المرزوق، من 
تحقي��ق إنجاز طب��ي تمثل في إنقاذ حي��اة مريضة تعاني من 
ورم ف��ي الغدة النخامي��ة في قاع الجمجمة ع��ن طريق األنف 

وبدون جراحة في الرأس باستخدام المنظار األنفي.
وكان��ت المريض��ة البحريني��ة في العقد الس��ابع م��ن العمر 
تعان��ي م��ن صداع ش��ديد ودوران ف��ي الرأس لم��دة عامين 
متتاليي��ن، وبين��ت فحوص��ات أش��عة الرنين المغناطيس��ي 
واألش��عة المقطعية الت��ي أجريت للمريضة وج��ود ورم كبير 
في الغدة النخامية. لذلك تقرر إج��راء عملية للمريضة إلزالة 
ال��ورم بالطريق��ة الحديثة م��ن قبل فريق طبي مش��ترك من 
قس��م األذن واألنف والحنجرة وقس��م جراحة المخ واألعصاب، 
واس��تطاع الفري��ق الطب��ي من إج��راء عملية دقيق��ة جدًا تم 
خالها اس��تئصال الورم كليًا باس��تخدام المنظ��ار عن طريق 
األنف حيث تكللت العملي��ة بالنجاح. وبعد مراجعة المريضة 
للعي��ادات الخارجي��ة، أش��ارت المريض��ة إل��ى اختف��اء جميع 

األعراض المذكورة وعودتها إلى حالتها الطبيعية.
وقال المرزوق، إن هذه الطريقة الحديثة تغني عن عمل فتحة 
جراحية كبيرة في الرأس وتتم باستخدام المنظار األنفي. كما 
تتميز ه��ذه الطريقة المطورة بنس��بة مضاعفات أقل وفترة 

نقاهة أقصر من الطريقة التقليدية.
وضم الفريق الطبي أيضًا كًا من د.جوزيف رافيندرا استشاري 
جراح��ة األعص��اب ود.طال حس��ن م��ن قس��م األذن واألنف 
والحنج��رة ود.محم��د فلك��ي استش��اري التخدي��ر ود.جمع��ة 

عبدالحسين أخصائي تخدير.

 إخماد حريق بسيارة 
على شارع عيسى بن سلمان

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« أن الدف��اع المدني تمكن من إخماد حريق اندلع في 
سيارة، إثر تدهورها على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه 
جس��ر الملك فه��د بالقرب من منطق��ة الزن��ج، والمعلومات 
األولية تش��ير إلى عدم وج��ود إصابات، والجه��ات المختصة 

على مساحة 1800 متر مربع قامت باتخاذ اإلجراءات الازمة.

»بلدية الجنوبية« تفتتح حديقة هورة سند
افتتح مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف ونائب محاف��ظ المحافظة الجنوبية 
العميد عيسى الدوس��ري وعضو المجلس البلدي 
ممثل الدائرة الرابع��ة عمر عبدالرحمن، حديقة 
هورة س��ند التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع، 

بحضور عدد من المسؤولين في البلدية.
وبهذه المناسبة، صرح عبداللطيف بأن الحديقة 
تش��مل منطقة أللعاب األطف��ال مجهزة بأرض 
مطاطية ضمن معايير األمن والس��امة، وزراعة 
نحو 130 ش��جرة، وتمديد ش��بكة ري المزروعات 
أعم��ال  وتكثي��ف  األحم��ر،  بالط��وب  ومم��رات 
الزراع��ة والتجمي��ل، وذل��ك ضم��ن خطة قس��م 
المنتزهات والحدائق لتوفير الخدمات الترفيهية 

واالستراحات في مختلف المناطق. 
وأك��د اهتمام البلدي��ة الدائم بتطوي��ر المرافق 
واالس��تراحات  والمماش��ي  والحدائ��ق  العام��ة 
بالتعاون مع المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، 
لتكون دائمًا في حالة جهوزية الس��تخدامها من 
قب��ل مرتاديها، مع التركيز على توس��عة أعمال 
التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء إلضفاء لمسات 
جمالية وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع. وذلك 
بحس��ب التوجيهات الدائمة من قبل وزير شؤون 
البلديات والزراعة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات 
لاهتم��ام بالمراف��ق العام��ة وإنش��اء الحدائق 
والمنتزهات ومضامير المش��ي م��ن أجل تحقيق 

بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين والمقيمين.

من جهته، أشاد العضو البلدي عمر عبدالرحمن 
بجهود بلدية المنطقة الجنوبية المس��تمرة في 
تنفيذ المش��اريع التي تخ��دم المواطنين وتمثل 
إضافة نوعي��ة للخدمات المقدمة، ش��اكرًا مدير 
ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية عل��ى اهتمامه 
ش��خصيًا بمتابعة تنفي��ذ المش��اريع التجميلية 

والتطويرية في مختلف الدوائر. 

ون��وه إل��ى أن الحديق��ة تعتبر متنفس��ًا ألهالي 
إس��كان ه��ورة س��ند والمناطق المج��اورة، حيث 
قامت البلدي��ة بزراعة عدد من األش��جار وتوفير 
ألعاب حديث��ة ذات مواصفات وج��ودة عالية مع 
مراعاة عوامل األمن الس��امة، فضًا عن تجهيز 
الحديق��ة بعدد من المراف��ق الحيوية التي تلبي 

احتياجات مختلف الفئات العمرية.

 محافظ الجنوبية: صروح الوطن 
شاهد على جهود وتضحيات كبار السن

ش��هد محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الشيخ 
خليف��ة ب��ن علي ب��ن خليف��ة آل خليف��ة اللقاء 
الذي نظمت��ه المحافظة بالتزامن مع مناس��بة 
الي��وم العالمي للمس��نين تحت ش��عار »مرونة 
المس��نات ومس��اهماتهن« وال��ذي يوافق األول 
من أكتوب��ر من كل ع��ام، وذل��ك بالتعاون مع 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة وجمعي��ة الحكم��ة 
للمتقاعدي��ن، إلى جانب عدد م��ن دور الرعاية، 
وذل��ك تعزي��زًا للتواصل مع مختل��ف القطاعات 
األهلية ومؤسس��ات المجتمع المدن��ي التابعة 

للمحافظة.
وبهذه المناسبة، أكد س��مو محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة أن المحافظ��ة تولي رعاي��ة الوالدين 
اهتماما بالغًا، وذلك انطاقًا من مبدأ الش��راكة 
المجتمعي��ة والتكاف��ل المجتمع��ي م��ع ه��ذه 
الفئ��ة، تقديرًا وعرفانًا لجهوده��م وعطاءاتهم 
الت��ي بذلوها في بن��اء المجتمع واإلس��هام في 
نهضته، منوهًا سموه إلى أن صروح الوطن تعد 
شاهدًا على جهود وتضحيات كبار السن، مؤكدًا 
أن االحتف��اء بهم يع��د أولوية ل��دى المحافظة 

كشريحة مهمة من األهالي والمواطنين.
ونوه إلى أن مثل هذه اللقاءات المثمرة تجس��د 
األهداف والغايات من العمل اإلنس��اني وتقدير 
عطاء اآلب��اء واألجداد واالعتزاز بهم، من منطلق 
دم��ج هذه الفئة الغالية عل��ى قلوب الجميع في 

المجتمع وتوثي��ق الصلة بينه��م، داعيًا الجميع 
إل��ى اس��تمرار تميزه��م وعطائهم ف��ي خدمة 

الوطن والمواطن.
من جهتها، ألقت مديرة إدارة الرعاية االجتماعية 
بوزارة التنمي��ة االجتماعية هدى الحمود كلمة، 
أشادت فيها بهذه اللفتة الكريمة من قبل سمو 
محافظ المحافظة الجنوبية تقديرًا لكبار الس��ن 
من منتسبي دور رعاية الوالدين، واالحتفاء بهذه 
المناس��بة العالمية، حيث تعزز هذه المناس��بة 
في كل ع��ام تفعيل مبدأ الش��راكة المجتمعية 
والتواصل مع بين الجهات الحكومية ومؤسسات 
المجتمع المدن��ي وما توليه الوزارة من اهتمام 
ودعم متواص��ل لفئة كبار الس��ن وتوفير كافة 

المتطلبات التي تكف��ل خدمات الرعاية وتعزيز 
دورهم كعنصر أساسي في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، تسلم سمو محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة دروعًا وهدايا تذكاري��ة من دار المنار 
لرعاية الوالدي��ن، ونادي عبداهلل فخ��رو لرعاية 
الوالدي��ن وجمعية الحكم��ة للمتقاعدين، ودار 
الب��ر لرعاي��ة الوالدي��ن، والجمعي��ة البحرينية 
لتنمية المرأة، وذلك تقديرًا لجهود س��موه في 
دعم مختل��ف المناس��بات واللق��اءات الموجهة 
لفئ��ة رعاية الوالدي��ن، كما قدم س��موه هدية 
تذكاري��ة لمؤسس��ة الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد 
لرعاية الوالدين عرفانًا بجهودهم المبذولة في 

خدمة شريحة كبار السن.

مجلس محافظة المحرق: 
المشاركة باالنتخابات تسهم 

في تحقيق متطلبات المواطنين

أك��د محافظ المحرق س��لمان بن هندي ومحاف��ظ العاصمة 
الش��يخ راش��د بن عبدالرحم��ن آل خليفة أن الزي��ارة الكريمة 
لجالة الملك المعظم لخادم الحرمين الش��ريفين تؤكد على 

عمق العاقة بين البلدين على كافة المستويات.
جاء ذل��ك خال المجلس األس��بوعي لمحافظ��ة المحرق الذي 
أقي��م بحض��ور محاف��ظ العاصمة، حي��ث نقل الحضور ش��كر 
وتقدي��ر األهالي والمجال��س األهلية لوزي��ر الداخلية الفريق 
أول الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، مشيدين بما تضمنه 
لقاؤه بمجالس البحرين من تأكيد على دور وأهمية المجالس 
األهلي��ة ومكانته��ا الوطني��ة وش��راكتها المجتمعية خدمة 
للوط��ن، والخدمات المتميزة والمتطورة التي تقدمها إدارات 

وأقسام الوزارة للمواطنين والمقيمين.
وف��ي مداخ��ات األهالي والت��ي أجمعوا من خاله��ا على دور 
المجالس األهلية وأهمية عدم انجرارها خلف وسائل التواصل 
االجتماعي، أكدوا بأن المجالس ه��ي انعكاس للديمقراطية 
الحق��ة، وتتميز بطرحها الوطني ومن واجبه��ا تعزيز الهوية 
المغلوط��ة  واألخب��ار  الش��ائعات  وردع  الوطني��ة،  واللحم��ة 
والمكذوبة التي يروج لها البعض من خارج الوطن، مؤكدين 
بأن المشاركة في االنتخابات النيابية هي تتويج للمكتسبات 
الدستورية، وهي البوابة التي من الممكن أن تساهم في فتح 
فص��ول جديدة من تحقيق متطلب��ات المواطنين عبر انتخاب 
المرش��حين من ذوي الكف��اءة القادرين عل��ى تحقيق اإلنجاز 

وخدمة المواطن.
كم��ا طال��ب األهالي من وزارة الس��ياحة اس��تثمار الس��واحل 
التي تتميز بها محافظة المحرق، مطالبين بتكرار المش��اريع 
الناجحة على س��واحل العاصم��ة في محافظ��ة المحرق حتى 

تكتمل الصورة الجميلة للعاصمة القديمة المحرق.
وأب��دى ع��دد م��ن األهال��ي انزعاجهم بس��بب تح��ول بعض 
الحدائ��ق والمنتزه��ات إلى مش��اريع تجارية عب��ارة عن محال 
ومباٍن من اإلسمنت، في صورة مشوهة للمنظر الجمالي التي 
كانت عليه وبعيدة عن األهداف التي من أجلها تم إنشاء تلك 
الحدائق، مطالبين بعدم المساس بالحدائق وخاصة الواقعة 
بوس��ط األحياء الس��كنية حتى تكون متنفس��ًا ورقعة خضراء 

وواحة صحية للجميع.

 البحرين تفوز بالمركز الثاني في جائزة 
محمد السادس الدولية للقرآن الكريم

حقق��ت مملك��ة البحري��ن المرك��ز 
الثاني عالميًا في الدورة السادس��ة 
عش��رة لجائ��زة محم��د الس��ادس 
الدولية ف��ي حفظ الق��رآن الكريم 
وتفس��يره  وتجوي��ده  وترتيل��ه 
بالمملك��ة المغربية، والتي أقيمت 
مؤخ��رًا بمش��اركة أكث��ر م��ن 60 
أكثر  يمثلون  ومش��اركة،  مش��اركًا 

من 40 دولة.
وقد مثل المملكة في هذه الجائزة 
المتسابق فهد فخرو في فرع حفظ 
الق��رآن الكريم كامًا مع التفس��ير 
واألح��كام  والباغ��ة  واإلع��راب 
الفقهية والمعنى اإلجمالي لآليات، 

حيث فاز بالمركز الثاني.
كما حقق المتس��ابق حم��زة معاذ 
المرك��ز الخام��س عالمي��ًا في فرع 
التاوة وحسن األداء في المسابقة 

ذاتها.
إل��ى أن المتس��ابق فه��د  ويش��ار 

فخ��رو، م��ن مرك��ز اب��ن درب��اس 
للرج��ال لتعلي��م الق��رآن الكري��م، 
سبق له المش��اركة والفوز في عدد 
من المس��ابقات القرآني��ة المحلية 
والدولية، حي��ث حقق المركز الرابع 
في ف��رع حفظ القرآن الكريم كامًا 

الكب��رى للقرآن  البحري��ن  بجائ��زة 
السادس��ة  دورته��ا  ف��ي  الكري��م 
والعش��رين، كما حاز عل��ى المركز 
الثال��ث في جائ��زة الش��يخ خليفة 
القرآني��ة ف��ي دورته��ا الثانية في 
فرع حفظ القرآن الكريم كامًا، إلى 

جانب مشاركته في الدورة السابعة 
والعشرين لمسابقة مصر العالمية 

للقرآن الكريم.
 كما ش��ارك المتسابق حمزة معاذ 
في عدد من المحافل القرآنية داخل 

وخارج مملكة البحرين.

 البحرين ُتشارك العالم االحتفال 
بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

ُتش��ارك مملك��ة البحرين دول العال��م االحتفال 
بمناسبة ش��هر التوعية بس��رطان الثدي؛ والذي 
ُيصادف ش��هر أكتوبر من كل ع��ام، ويهدف إلى 
زيادة الوعي عن س��رطان الثدي، وتقليل الوفيات 
المتعلق��ة به، ودع��م األبحاث التي تس��عى إلى 
إيجاد العاج، وتثقيف المعرضين لخطر اإلصابة 

بسرطان الثدي.
أكث��ر  م��ن  واح��دًا  الث��دي،  س��رطان  وُيعتب��ر 
الموضوع��ات الصحية التي يج��ب االهتمام بها 
والتركي��ز عليها وتس��خير كاف��ة اإلمكانيات في 
س��بيل التش��جيع عل��ى الكش��ف المبك��ر وإجراء 

الفحوص��ات الروتينية والدورية والس��يطرة على 
المرض وتقليل مضاعفاته.

وأول��ت برام��ج وخط��ط وزارة الصح��ة، اهتمامًا 
كبي��رًا به��ذا الم��رض كم��ا س��خرت العديد من 
البرامج التوعوي��ة والبرام��ج التثقيفية الداعمة 
لتكثيف س��بل الوقاية الممكنة، إلى جانب تعزيز 
مج��االت الش��راكة المجتمعي��ة في س��بيل الحد 
من انتش��ار المرض وتداعيات��ه، من خال اتباع 
أنم��اط حياة تس��اهم ف��ي الحفاظ عل��ى توفير 
حياة صحية س��ليمة بعيدًا ع��ن عوامل االختطار 
المس��ببة لإلصاب��ة بالمرض كالنظ��ام الغذائي 

وعدم ممارس��ة النشاط البدني ومراعاة العوامل 
الوراثية. وتأتي أهمية ش��هر أكتوبر، إلبراز الدور 
التوعوي ال��ذي يواكب المس��تجدات والتطورات 
العالمي��ة والطبية ف��ي هذا الجان��ب باعتبار أن 
س��رطان الثدي من أكث��ر األمراض الس��رطانية 
ش��يوعًا لدى النس��اء، مما يبرز أهمية التش��جيع 
على مواصلة نش��ر الوعي والتثقيف الازم لجميع 
الفئات المس��تهدفة بجدوى الفحوصات الدورية 
الوقائية ودور اإلكتش��اف المبكر لسرطان الثدي 
في خفض معدل الوفيات مع التأكيد على أهمية 

التدريب على القيام بالفحص الدوري الذاتي.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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شـــهد محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
بـــن  بـــن علـــي  الشـــيخ خليفـــة  ســـمو 
خليفـــة آل خليفة، اللقـــاء الذي نظمته 
المحافظة بالتزامن مع مناســـبة اليوم 
العالمي للمســـنين تحت شعار )مرونة 
المسنات ومساهماتهن( والذي يوافق 
األول مـــن أكتوبر مـــن كل عام، وذلك 
بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية 
وجمعيـــة الحكمـــة للمتقاعديـــن، إلـــى 
جانـــب عدد مـــن دور الرعاية، وبهدف 
تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات 
األهليـــة ومؤسســـات المجتمع المدني 

التابعة للمحافظة.
وبهـــذه المناســـبة، أكد ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة أن المحافظـــة 
تولي اهتمامـــا بالغا برعاية الوالدين، 
انطالقا من مبدأ الشراكة المجتمعية 
هـــذه  مـــع  المجتمعـــي  والتكافـــل 
لجهودهـــم  وعرفانـــا  تقديـــرا  الفئـــة، 
وعطاءاتهـــم التـــي بذلوهـــا فـــي بناء 
نهضتـــه،  فـــي  واالســـهام  المجتمـــع 
منوهـــا ســـموه بـــأن صـــروح الوطـــن 
تعد شـــاهدا على جهـــود وتضحيات 
كبار الســـن، مؤكـــدا أن االحتفاء بهم 
يعد أولوية لدى المحافظة كشريحة 

هامة من األهالي والمواطنين.
ونـــوه ســـمو المحافظ بـــأن مثل هذه 
أهـــداف  تجســـد  المثمـــرة  اللقـــاءات 
وتقديـــر  اإلنســـاني  العمـــل  وغايـــات 
عطاء اآلباء واألجداد واالعتزاز بهم، 
من منطلق إدماج هـــذه الفئة الغالية 
علـــى قلـــوب الجميـــع فـــي المجتمـــع 
وتوثيق الصلـــة بينهم، داعيا الجميع 
إلى اســـتمرار تميزهـــم وعطائهم في 

خدمة الوطن والمواطن.
إدارة  مديـــرة  ألقـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الرعايـــة االجتماعية بـــوزارة التنمية 

االجتماعيـــة هـــدى الحمود، أشـــادت 
الكريمـــة  اللفتـــة  بهـــذه  مـــن خاللهـــا 
مـــن قبـــل ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة تقديـــرا لكبـــار الســـن مـــن 
الوالديـــن،  رعايـــة  دور  منتســـبي 
واالحتفاء بهـــذه المناســـبة العالمية، 

حيث تعزز هذه المناسبة في كل عام 
على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية 
والتواصل ما بين الجهات الحكومية 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ومـــا 
توليـــه الـــوزارة مـــن اهتمـــام ودعـــم 
متواصـــل لفئـــة كبـــار الســـن وتوفير 

كافـــة المتطلبات التي تكفل خدمات 
كعنصـــر  دورهـــم  وتعزيـــز  الرعايـــة 

أساسي في المجتمع.
ســـمو  تســـلم  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
محافظ المحافظـــة الجنوبية دروعا 
المنـــار  دار  مـــن  تذكاريـــة  وهدايـــا 

عبـــدهللا  ونـــادي  الوالديـــن،  لرعايـــة 
بن يوســـف فخـــرو لرعايـــة الوالدين 
وجمعيـــة الحكمـــة للمتقاعدين، ودار 
والجمعيـــة  الوالديـــن،  لرعايـــة  البـــر 
تقديـــرا  المـــرأة،  لتنميـــة  البحرينيـــة 
فـــي دعـــم مختلـــف  لجهـــود ســـموه 

المناســـبات واللقاءات الموجهة لفئة 
رعايـــة الوالديـــن، كمـــا قـــدم ســـموه 
الشـــيخ  لمؤسســـة  تذكاريـــة  هديـــة 
عبـــدهللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالدين 
فـــي  المبذولـــة  بجهودهـــم  عرفانـــا 

خدمة شريحة كبار السن.

المنامة - وزارة الداخلية
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ياسمين علي

اهتمام بالغ برعاية الوالدين تقديًرا لجهودهم في بناء المجتمع
صروح الوطن شاهدة على تضحيات كبار السن... سمو محافظ الجنوبية:

تزامنـــًا مع “أكتوبر الوردي” أو باألحرى شـــهر 
التوعيـــة بشـــأن ســـرطان الثدي لدى النســـاء 
وتســـليط الضوء على أهمية إجراء الفحص 
بوقت مبكر وصوالً إلى معرفة طرق الوقاية 
منـــه، تحولـــت هويـــة كثيـــر مـــن الحســـابات 
الموجودة على منصات التواصل االجتماعي 
إلى اللون الوردي، بما في ذلك هوية منصات 
مـــع شـــهر  تزامنـــًا  الرقميـــة  البـــالد  صحيفـــة 
التوعيـــة وإلطالقهـــا حملـــة للتوعيـــة بأهمية 

الفحص المبكر عن سرطان الثدي.

منصات “^” تتوشح بالوردي

الحسن يترأس اجتماعين تنسيقيين للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
إعداد المشروعات الرامية لتعزيز األمن في مكافحة اإلرهاب

ترأس العميد فواز حســـن الحسن آمر 
األكاديمية الملكية للشرطة اجتماعين 
تنســـيقيين للخطـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنسان بمملكة البحرين 2022-2026 

بحضور ممثلي الجهات المعنية.
وفـــي مســـتهل االجتماعيـــن، أكـــد آمر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة أن عقد 
هذيـــن االجتماعيـــن يأتـــي بنـــاًء على 
المحور األول مـــن البرنامج التنفيذي 
لحقـــوق  الوطنيـــة  بالخطـــة  الخـــاص 
االنســـان، حيـــث تضمن الهـــدف األول 
تكليـــف األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
كجهة رئيسية بإعداد برنامج تدريبي 
لبناء القـــدرات الخاصة بإنفاذ القانون 
والعدالـــة اإلصالحيـــة، وجـــاء الهدف 
كجهـــة  األكاديميـــة  بتكليـــف  الثانـــي 
رئيســـية، بإعـــداد مشـــروعات لتعزيـــز 
األمن فـــي مكافحة اإلرهاب في إطار 
احترام حقوق اإلنسان على أن تكون 
المؤشـــرات من خالل برامج التدريب 
والمساهمة في جهود التعاون الدولي 

للتصدي للجريمة اإلرهابية.
وعقـــد االجتمـــاع األول تحـــت عنوان 
والسياســـية”،  المدنيـــة  “الحقـــوق 
ويهدف إلى مســـاهمة جميع الشركاء 
في إعداد البرنامج التدريبي للخروج 
برؤيـــة موحـــدة تضمـــن تحقيـــق كل 
األهـــداف المأمولـــة مـــن تنظيـــم هـــذا 

فعليـــة  تنميـــة  وتحقيـــق  البرنامـــج، 
لبنـــاء القدرات الخاصة بإنفاذ ســـيادة 
القانـــون والعدالـــة اإلصالحيـــة، حيث 
وحـــدة  بمشـــاركة  االجتمـــاع  جـــاء 
العـــدل  وزارة  الخاصـــة،  التحقيـــق 
واالوقـــاف،  اإلســـالمية  والشـــؤون 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب 
المؤسســـة  والجريمـــة،  بالمخـــدرات 

الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء االجتماع الثاني بعنوان “تدعيم 
اســـتخدام  وتعزيـــز  الدولـــي  الســـالم 
وزارة  بمشـــاركة  الســـلمية”  الوســـائل 
الخارجيـــة، ومكتـــب األمـــم المتحـــدة 
والجريمـــة،  بالمخـــدرات  المعنـــي 
ويهدف إلى إعداد مشـــروعات لتعزيز 

األمن فـــي مكافحة اإلرهاب في إطار 
احترام حقوق اإلنسان، وصياغة إطار 
عام يمكن من خالله طرح مشروعات 
وطنيـــة قـــادرة علـــى تدعيـــم الســـالم 
الدولـــي، وتعزيز اســـتخدام الوســـائل 
السلمية، وصياغة رؤية موحدة يمكن 
موافاة األجهـــزة الحكومية المختصة 

بها.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

المحرق - مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

خليفـــة  إبراهيـــم  العقيـــد  تـــرأس 
الذوادي مدير إدارة التعاون األمني، 
وفـــد وزارة الداخليـــة المشـــارك في 
المعنيـــة  للجنـــة  الثانـــي  االجتمـــاع 
وزراء  مجلـــس  أنظمـــة  بمراجعـــة 
الداخليـــة العـــرب، والـــذي عقد بمقر 
األمانـــة العامـــة للمجلس في تونس 

الشقيقة.
وخـــالل االجتمـــاع، تـــم اســـتعراض 
النظام األساســـي واألنظمة األخرى 
اقتراحـــات  ومناقشـــة  للمجلـــس، 
تلـــك  بتعديـــل  األعضـــاء  الـــدول 
األنظمة بما يتوافق مع المستجدات 

في مجال عمل المجلس.

يحتضن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
للثقافـــة والبحـــوث، أولـــى أمســـياته الغنائيـــة مـــع 
الصوليســـت األوبرالية المصرية ياسمين علي التي 
ستشـــدو بروائع األغاني الكالسيكية في “ليلة حب 
وإبـــداع”، يأتـــي ذلك ضمـــن الموســـم الثقافي “قف 
علـــى ناصية الحلـــم وقاتل”، يوم اإلثنيـــن 3 أكتوبر 

2022، عند الساعة 8 مساًء، في مقر المركز.

تعمـــل  مغنيـــة مصريـــة،  علـــي  ياســـمين  أن  يذكـــر 
فـــي  وممثلـــة  المصريـــة  األوبـــرا  بـــدار  صوليســـت 
فرقـــة الفنـــان محمـــد صبحـــي، نالـــت علـــى العديد 
مـــن التكريمات منهـــا جائزة د. أحمـــد زويل )جائزة 
اإلبـــداع الفني كأفضل صوت بدار األوبرا المصرية، 
)ولها العديد من األعمال الفنية ومشاركات مختلفة 
فـــي العديد مـــن الحفالت، كما ســـبق لها وشـــاركت 
في مواســـم مركز الشـــيخ إبراهيم خالل الســـنوات 

الماضية.

البحرين تشارك باجتماع لجنة 
مراجعة أنظمة مجلس وزراء الداخلية

المصرية ياسمين علي تحيي أولى أمسيات مركز الشيخ إبراهيم

منال الشيخ

وقـــع بنـــك البحريـــن للتنميـــة اتفاقيـــة 
تأميـــن  خدمـــات  بتقديـــم  خاصـــة 
صحـــي وخدمـــة التأميـــن علـــى الحياة 
لموظفيـــه مع كٍل مـــن )ميدغلف تكافل( 
التأميـــن(؛  لخدمـــات  و)بروتكشـــن 
لتوفيـــر خدمات تأميـــن صحي متنوعة 
ومتطورة في الوقت نفسه وبما يضمن 
تقديم أفضل المزايا والمنافع التأمينية 

في هذا المجال.
وقد تـــم توقيع االتفاقية فـــي مقر بنك 
مـــن  للتنميـــة، حيـــث وقعهـــا  البحريـــن 
جانـــب البنـــك الرئيـــس التنفيـــذي دالل 
الغيـــص، ومـــن جانب شـــركة )ميدغلف 
تكافـــل( الرئيـــس التنفيذي نادر ســـعيد 
المنديل، وذلـــك بحضور محمد رحيمي 
وعلي النجار )ميدغلف تكافل( وسامي 
عزيز و مريم إبراهيم مســـؤول التأمين 
لخدمـــات  )بروتكشـــن  مـــن  الصحـــى 

التأمين(.  
وفـــي تعليقهـــا على ذلك قالـــت الرئيس 
التنفيـــذي لبنـــك البحريـــن للتنمية دالل 
الغيص “يســـعدنا تدشـــين هـــذا التعاون 
مـــن خالل توقيع هـــذه االتفاقية، حيث 
نتطلـــع إلـــى تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 
والمزايـــا التأمينيـــة الصحيـــة لموظفينا 
وبما يتماشـــى مـــع سياســـة البنك تجاه 
رعايـــة موظفيـــه والعمـــل علـــى توفيـــر 
خدمـــات تأمين صحي متطـــورة وذات 

مزايا أشـــمل. إضافًة إلى تنظيم برامج 
صحيـــة توعويـــة ووقائيـــة مـــن خـــالل 
بيـــن  المشـــترك  والتعـــاون  التنســـيق 
الجانبيـــن وبمـــا يســـهم في توفيـــر بيئة 
عمـــل ذات ممارســـات صحيـــة ســـليمة 

وآمنة وأكثر إنتاجية أيضًا”.
كمـــا أكـــدت الغيـــص أن توفيـــر خدمات 
تأميـــن صحي وكذلـــك خدمـــة التأمين 
على الحياة بشكٍل متكامل، يأتي ضمن 
جهـــود البنـــك المســـتمرة لتوفيـــر مزايا 
ومنافـــع أفضـــل لموظفيه فـــي مختلف 
المجاالت. كما يعكس ذلك استراتيجية 
البنـــك المتعلقة بتطوير وتنمية موارده 
البشرية والتركيز على توفير بيئة عمل 
مســـتقرة ومحفـــزة وذات أداء متميـــز 

عبر تبّني سياســـة تطوير شاملة وطرح 
عاليـــة  كفـــاءة  برامـــج وخدمـــات ذات 
في مختلـــف جوانب الموارد البشـــرية، 
الســـيما وأن البنك قد قطع شوطًا كبيرًا 
في عمليـــة التحول والتي تشـــكل فيها 
األساســـية  الركيـــزة  البشـــرية  المـــوارد 
والعنصـــر الفّعـــال إلنجـــاز هـــذه العملية 
الخاصـــة  البنـــك  اســـتراتيجية  حســـب 

بذلك.  
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
)ميدغلف تكافل(  نادر ســـعيد المنديل: 
“يســـر ميدغلف تكافـــل تقديم خدمات 
التأمين الصحـــي والتأمين على الحياة 
لبنك البحرين للتنمية وتحسين المنافع 
والتغطيـــات المقدمـــة لموظفـــي البنـــك 

وأســـرهم بمـــا يعكـــس رؤيـــة وأهـــداف 
إدارة البنـــك التي تتماشـــى مـــع معايير 
الكفـــاءة والجودة للخدمـــات التأمينية 
التـــي تقدمها ميدغلـــف تكافل بما يعزز 
أهميـــة ودور قطاع التأمين في التنمية 

المستدامة لالقتصاد والمجتمع”.
إلى ذلك قال مدير، شـــركة “بروتكشـــن” 
ســـامي عزيز: إنـــه لمن دواعي ســـرورنا 
العمـــل مع بنـــك البحريـــن للتنميـــة. كما 
فـــى  البنـــك علـــى ثقتهـــم  نشـــكر إدارة 
شركة بروتكشـــن إلدارة برامج التأمين 
الصحي والتأمين على الحياة لموظفى 
البنـــك وعائالتهـــم، ونهدف إلـــى توفير 
أفضـــل برامج التأمين مـــع التأكيد على 
التغطيـــات  بمســـتوى  المســـاس  عـــدم 

الحالية بل الحفاظ عليها وتحسينها”. 
يشـــار أن )ميدغلـــف تكافـــل( تأسســـت 
في عام 2007 كشـــركة تأمين إسالمي، 
وتتخـــذ مـــن مملكـــة البحرين مقـــرًا لها. 
كمـــا توفر الشـــركة منتجـــات وخدمات 
تأمينية متنوعة تشمل التأمين الصحي 
والتأميـــن العائلـــي التكافلـــي والتأمين 
التقاعـــدي  والتأميـــن  الحيـــاة  علـــى 
واالدخـــار والتأميـــن التعليمـــي. إضافًة 
إلـــى منتجـــات التأميـــن علـــى المركبات 
والمنازل والتأمين البحري. وغيرها من 
المنتجـــات التأمينيـــة المتخصصة التي 
تلبـــي احتياجـــات العمـــالء مـــن األفراد 

والمؤسسات على حٍد سواء. 
التأميـــن”  لخدمـــات  “بروتكشـــن  وتعـــد 

شركة بحرينية تأسست فى عام 1996 
وتقـــدم حلـــول مبتكـــرة لجميـــع أنـــواع 
التأميـــن لألفـــراد والشـــركات. كمـــا أنها 
أول شـــركة وساطة تأمين في البحرين 
توفر تطبيق على الهواتف الذكية الذي 
يمّكن األفراد من شراء تأمين السيارات 
والتأمين على السفر والمنازل والتأمين 

على الخدم إلكترونيًا بشكٍل كامل.   
مـــن  للتنميـــة  البحريـــن  بنـــك  ويتطلـــع 
خالل هذه الشـــراكة إلـــى تعزيز الرعاية 
الصحيـــة لموظفيه واالرتقاء بالمفاهيم 
والممارســـات الصحيـــة الســـليمة لديهم 
وصـــوالً إلـــى توفيـــر بيئة عمـــل صحية 

وأكثر إنتاجية.

“البحرين للتنمية” يوقع اتفاقية تأمين صحي لموظفيه مع “ميدغلف تكافل” و ”بروتكشن”
لتقديم خدمات تتضمن مزايا جديدة ومتطورة
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ذكــر الرئيــس التنفيــذي لبنــك البحريــن والكويت، عبدالرحمن ســيف، أن هنــاك توازنا 
بيــن أســعار الفائــدة المحلية والعالمية، مشــيرا أن العالم يشــهد ارتفاعا في معدالت 

الفائدة غير مسبوقة منذ سنوات على الدوالر واليورو والجنيه االسترليني. 

وقال ســـيف “النظـــام النقدي في البحرين 
مواكبـــة  تحتـــم  االقتصاديـــة  والظـــروف 
التطـــورات؛ ألن لهـــا تأثيرات علـــى البنوك 
وتعامالتها”، مشـــيرًا إلى أن بنك البحرين 
والكويـــت  يراعـــي ارتفاع أســـعار الفائدة 

سواء على المطلوبات والموجودات.
وبّيـــن ســـيف أنه كان من المتوقع حســـب 
قراءات المحللين بان االرتفاع في الفائدة 
يتجـــاوز  ولـــن  ســـيتوقف  الـــدوالر  علـــى 
منتصف عـــام 2023 ليتمكن العالم بعدها 
في التحكم في مســـتويات التضخم ومن 
ثـــم تنخفض األســـعار، ولكن جـــاءت اآلن 
توقعـــات الســـوق والخبـــراء الماليين بأن 
رفـــع الفائدة سيســـتمر حتـــى نهاية 2023 
ويـــؤدي االرتفـــاع بوتيرة أســـرع  بالتأثير  

السلبي على االقتصاد.
وأوضح ســـيف بأن األســـعار المتغيرة في 
الفائـــدة عامل أســـاس فـــي تغيـــر العملية 
االقتصاديـــة والتباطـــؤ فـــي النمـــو. وعـــن 
الودائـــع قـــال ســـيف “الحظنـــا زيـــادة في 
الودائع فـــي 2020 وقبلها بفترة قصيرة”، 

فـــي  اإليجابـــي  الجانـــب  أن  موضحـــًا 
موضوع ارتفاع الفائدة أنه سيســـاهم في 
زيادة  االدخار واإلقبال على الودائع وهذا 
ما أكدته تقارير مصرف البحرين المركزي 
من تواصل نمو الودائع المصرفية، مؤكدًا 

بأن هذا في صالح المجتمع. 
وعن االرتفاع في أذونات الخزانة، أوضح 
ســـيف بأن هذا أمـــر إيجابي أيضـــًا؛ كونها 
وعاء استثماريا في مدد مختلفة،  مشيرًا 
اســـتثمارية  قنـــوات  هـــذا يوفـــر  أن  الـــى 
للمستثمرين لتوفر سندات تنمية بالدينار 
لخمـــس وســـبع ســـنوات، مضيفـــًا أن هذه 
األذونات كانت في السابق مقصورة على 
البنـــوك، اآلن تم إتاحتهـــا لألفراد من قبل 
المصرف المركـــزي، “والحظنا عليها إقباال 
من األفـــراد نتيجة أن العائـــد عليها مجٍز، 

وتحفز االستثمار داخل البلد”. 
وعن االستحواذ واالندماج، أفاد سيف أن 
أحد المحاور االستراتيجية لبنك البحرين 
واالســـتحواذ،  االندمـــاج  هـــو  والكويـــت 
مشيرًا إلى أن النطاق مفتوح سواء ضمن 

القطـــاع أو خـــارج القطاع، قائـــالً “العملية 
ليست مربوطة بمؤسسة مصرفية عادية 
أو إســـالمية، ولكننا ندرس بدائل متعددة 
واالســـتراتيجية مازالت موجودة، ونأمل 
“كان  مضيفـــا  كبيـــرا”،  شـــيئا  نحقـــق  أن 
لنـــا تجربـــة فـــي العـــام الماضي مـــع بعض 
لـــم  ولكنهـــا  القابضـــة،  لإلثمـــار  األصـــول 

تكلـــل بالنجـــاح، ونأمـــل أن نحقـــق فرصا 
لالســـتحواذ فـــي داخـــل البحريـــن وفـــي 

المنطقة”. 
وعن تأثر البنك بانخفاض صرف العمالت، 
قال عمليات البنك بصورة رئيسة بالدينار 
البحرينـــي وبعض االســـتثمارات بالدوالر 
كبيـــر  تعـــرض  لدينـــا  وليـــس  األميركـــي 

علـــى الجنيـــة االســـترليني واليـــورو وإذا 
وجـــد نعمـــل علـــى التـــوازن بيـــن األصول 
والمطلوبـــات، موضحـــا “نظامنا في البنك 
العمـــالت،  فـــي  المضاربـــة  لنـــا  يتيـــح  ال 
كل المتوفـــر عندنـــا معامـــالت مصرفيـــة، 
وبالنســـبة لفـــرع البنـــك فـــي تركيـــا لدينـــا 
هنـــاك  تمويالتنـــا  وكل  تمثيـــل  مكتـــب 

بالدوالر األميركي والقليل منها باليورو”.
وعـــن القـــروض قال ســـيف “الحظنـــا آخر 
عاميـــن زيـــادة ونمـــوا بمعـــدل جيـــد فـــي 
محفظـــة القـــروض لقطـــاع األفـــراد، ومن 
خالل بيانـــات مصرف البحريـــن المركزي 
وجدنا نموا على مســـتوى قطاع القروض 
اإلجمالـــي وعلى ســـبيل المثـــال اإلقراض 
فـــي مجـــال اإلســـكان بمعنـــى )القـــروض 
العقاريـــة(  وأخـــرى في قطاعـــات حيوية 
وأساسية”، مشـــيرُا الى إمكانية أن يكون 
أن  مســـتبعدا  النمـــو،  فـــي  تباطـــؤ  هنـــاك 
يكون األمر بصورة عكســـية أو أن يحدث 

انكماش في اإلقراض.
وبين سيف أنه “خالل فترة الجائحة كان 
هنـــاك التعـــاون مع الجهات الرســـمية وتم 
إيقاف ســـداد القروض لمدة 27 شهرا من 
مـــارس 2020 وحتى يوينـــو 2022 وذلك 
بتوجيـــه مـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
والمؤسســـات  واألفـــراد  الشـــركات  لـــكل 
لجدولـــة القـــروض” مشـــيرًا إلـــى أنـــه” تم 
ظـــروف  لمراعـــاة  عمـــل  فريـــق  تشـــكيل 
الشـــركات لجدولة القروض وكل الطلبات 
حظيـــت باهتمام من األفراد والشـــركات”، 
مضيفًا بأنه “الحظنـــا تعافيا في قطاعات 

كثيرة وبصورة تدريجية”.

سيف: ارتفاع أسعار الفائدة يساهم في زيادة االدخار والودائع
االستحواذ واالندماج ضمن إستراتيجية “البحرين والكويت” سواء داخليا أو بالمنطقة

سيف مصرحا لـ “البالد”

عقد مجلس إدارة شركة غاز البحرين 
الوطنيـــة ش.م.ب. )مقفلـــة( “بناغـــاز” 
ومجلـــس إدارة شـــركة توســـعة غـــاز 
“توســـعة”  ذ.م.م.  الوطنيـــة  البحريـــن 
اجتماعه الثالث برئاسة مارك توماس، 
لـــدى  للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الشركة القابضة للنفط والغاز ش.م.ب 
أعضـــاء  بحضـــور  وذلـــك  )مقفلـــة(، 
مجلس إدارة الشركتين. وأعرب مارك 
توماس عن خالـــص امتنانه الى مقام 
عاهـــل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشــــؤون 
الشباب رئيس مجلس إدارة الـشـركــــة 
الـقـابـضــــة للنفط والـغــــاز سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، على دعمهم 
المتواصل للشركات العاملة في قطاع 

النفط والغاز. كما أشاد توماس بجهود 
شركتي بناغاز وتوسعة لالرتقاء بهذا 
القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية 

المملكة االقتصادية 2030. 
 وخـــالل االجتمـــاع ناقـــش المجلـــس 

والتوقعـــات   ،2023 العـــام  موازنـــة 
الماليـــة للعـــام 2022، وأنشـــطة إدارة 
التـــي  الرئيســـة  والمبـــادرات  النقـــد، 
العمـــل  بيئـــة  تحســـين  إلـــى  تهـــدف 

واألداء التشغيلي.

 “بناغاز” و “توسعة” تناقشان موازنة العام 2023 وأنشطة إدارة النقد
استعراض مبادرات تحسين بيئة العمل واألداء التشغيلي خالل االجتماع  الثالث
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