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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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الــشــورى  مجلس  تشكيل  شــهــد 
الجديد ضم 13 وجها جديدا لتصل 
تقريبا،   %32.5 إلـــى  التغيير  نسبة 
وذلك بعد ضم كل من إجالل عيسى 
بن  أحمد  والشيخ  بوبشيت،  أحمد 
محمد بن علي آل خليفة، والدكتورة 
جميلة محمد رضا السلمان، طارق 

جليل محمد الصفار، طالل محمد 
عبداهلل المناعي، عادل عبدالرحمن 
ــبــــداهلل عــلــي  ــعـــســـومـــي، عــ مــحــمــد الـ
الدكتور علي أحمد  النعيمي،  فضل 
عــلــي الـــحـــداد، عــلــي حــســيــن شــهــاب 
ــد عــيــســى  ــمـ ــحـ ــلــــي مـ الــــشــــهــــابــــي، عــ
لينا حبيب أحمد قاسم،  الرميحي، 

الـــدكـــتـــور هـــانـــي عــلــي عــبــدالــرحــمــن 
الـــســـاعـــاتـــي، وهـــشـــام هـــاشـــم حسين 

القصاب.
ــعــــد صـــــــدور األمـــــــر الــمــلــكــي  وبــ
ــن صـــالـــح الــصــالــح  حـــافـــظ عـــلـــي بــ
للمرة  الــشــورى  رئــاســة مجلس  على 
تعيينه  بعد  التوالي  على  الخامسة 

في  للمجلس  رئيسا  األولـــى  للمرة 
.2006

ورغم خروج جميلة سلمان ومنى 
المؤيد من تشكيل مجلس الشورى 
في  زادت حصتها  المرأة  فإن   ،2022
ــديـــد، حــيــث شكلت  الـــجـ الــمــجــلــس 
المجلس  تــركــيــبــة  مــن   %25 الــنــســاء 

بعد ضم 3 عضوات جديدات ليصبح 
التشريعية  الغرفة  في  النساء  عــدد 
ابتسام  د.  هــن:  عضوات   10 الثانية 
الدالل وإجالل بوبشيت ود. جميلة 
ودالل  الفاضل  جــهــاد  ود.  السلمان 
الزايد وسبيكة الفضالة ود. فاطمة 
الكوهجي ولينا حبيب أحمد قاسم 

وديــنــا إيــلــي خــضــوري وهــالــة رمــزي 
فايز.

ــــن عـــــــــادل  ــيـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـــــــمـــــــوجـــــــب تـ
الــــعــــســــومــــي عـــــضـــــوا فــــــي مــجــلــس 
على  العسومي  سيحافظ  الــشــورى 
ــان الـــعـــربـــي خـــالل  ــمـ ــرلـ ــبـ ــة الـ ــاســ رئــ

الدورة الحالية.

آل  بــن عيسى  الملك حمد  الجاللة  عــن حــضــرة صــاحــب  صــدر 
خليفة عاهل البالد المعظم أمر ملكي رقم )41( لسنة 2022 بتعيين 

أعضاء مجلس الشورى، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعين عضوا بمجلس الشورى كل من:
علي صالح عبداهلل الصالح.

الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل.
إجالل عيسى أحمد بوبشيت.

الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة.
الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض.

الدكتور بسام إسماعيل إبراهيم البنمحمد.
جمال محمد عبدالرحمن فخرو.

جمعة محمد جمعة الكعبي.
الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.

الدكتورة جهاد عبداهلل محمد الفاضل.
جواد حبيب جواد الخياط.

جواد عبداهلل عباس حسين.

حمد مبارك حمد النعيمي.
خالد حسين مهدي المسقطي.

دالل جاسم عبداهلل الزايد.
رضا إبراهيم عبداهلل منفردي.

رضا عبداهلل علي فرج.
سبيكة خليفة أحمد الفضالة.

صادق عيد حسين آل رحمة.
طارق جليل محمد الصفار.

طالل محمد عبداهلل المناعي.
عادل عبدالرحمن جاسم المعاودة.

عادل عبدالرحمن محمد العسومي.
عبدالرحمن محمد س?ف جمشير.
الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل.

الدكتور عبد العزيز عبداهلل ناصر العجمان.
عبداهلل علي فضل النعيمي.

الدكتور علي أحمد علي الحداد.
علي حسين شهاب الشهابي.

علي عبداهلل علي العرادي.
علي محمد عيسى الرميحي.

فؤاد أحمد جاسم الحاجي.
الدكتورة فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.

لينا حبيب أحمد قاسم.
الدكتور محمد علي حسن علي.

الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
نانسي دينا إيلي خضوري.

هالة رمزي فايز قريصة.
الدكتور هاني علي عبدالرحمن الساعاتي.

هشام هاشم حسين القصاب.
المادة الثانية:

ُيــعــمــل بــهــذا األمـــر اعــتــبــارا مــن تــاريــخ بـــدء الــفــصــل التشريعي 
السادس لمجلسي الشورى والنواب، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المل�ك ي�ش�در اأم�را ملكي�ا بتعيي�ن اأع�شاء مجل��س ال�ش�ورى

} جاللة الملك المعظم.

13 وجه���ا جدي���دا ف���ي مجل����س ال�ش���ورى و25% م���ن الأع�ش���اء ن�ش���اء

} علي الرميحي. } عادل الع�شومي.} رئي�س مجل�س ال�شورى. } هاني ال�شاعاتي.} طالل المناعي.} علي اأحمد الحداد. } اجالل بوب�شيت.} عبدالله النعيمي.

} جميلة ال�شلمان. }  طارق ال�شفار.

ال�شالح يحافظ على الرئا�شة للمرة الخام�شة على التوالي.. والع�شومي ي�شمن رئا�شة البرلمان العربي

ــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــــث حــ ــعـ ــ بـ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة ملك البالد 
الــمــعــظــم بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 

بيجاي  بيرم  الرئيس  فخامة 
ــهــــوريــــة ألـــبـــانـــيـــا  رئــــيــــس جــــمــ
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى اســـتـــقـــالل 

بالده.

وأعـــــــــــــــرب جـــــاللـــــتـــــه فـــي 
الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 
وتـــمـــنـــيـــاتـــه لــفــخــامــتــه بــهــذه 

المناسبة الوطنية.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم  الـــبـــالد  مــلــك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 
ولد  محمد  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 
اإلسالمية  الجمهورية  رئيس  الغزواني  الشيخ 
الشقيقة بمناسبة ذكرى استقالل  الموريتانية 

بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  لفخامته  وتمنياته 
الموريتانية  اإلســالمــيــة  الــجــمــهــوريــة  ولــشــعــب 
التقدم واالزدهــار،  الشقيق تحقيق المزيد من 
الــمــنــاســبــة الوطنية  مــشــيــدًا جــاللــتــه فــي هـــذه 
بين  تجمع  التي  الوطيدة  األخوية  بالعالقات 
من  تشهده  وما  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

تطور ونماء.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 

الــــــــوزراء بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس 
محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية الشقيقة بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.
وأعــــــرب ســـمـــوه فــيــهــا عـــن خـــالـــص تــهــانــيــه 
والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  لفخامته  وتمنياته 
الموريتانية  اإلســالمــيــة  الــجــمــهــوريــة  ولــشــعــب 
والنماء،  التقدم  مــن  المزيد  تحقيق  الشقيق 
ــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة  مــشــيــًدا ســـمـــوه فـــي هــ
بين  تجمع  التي  الوطيدة  األخوية  بالعالقات 
من  تشهده  وما  الشقيقين  والشعبين  البلدين 

تطور ونماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
مماثلة  تهنئة  بــرقــيــة  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس  رئــيــس 
ــوزراء  ــ إلـــى الــســيــد مــحــمــد ولـــد بـــالل رئــيــس الـ

الموريتاني.

ال���م���ل���ك ي��ه��ن��ئ ب����ذك����رى ا����ش���ت���ق���ال األ��ب��ان��ي��ا

يهنئان  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول���ي  ال��م��ل��ك 

ال��ق��ي��ادة ال��م��وري��ت��ان��ي��ة ب���ذك���رى ال���ش��ت��ق��ال

تنفيًذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس  مكتب  أعــلــن  ــوزراء،  ــ الــ مجلس  رئــيــس 
المقترحات  اســتــقــبــال  بـــدء  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
للمشاركة في النسخة الخامسة من مسابقة 
االبــتــكــار الــحــكــومــي )فــكــرة( وذلـــك بــــدًءا من 
أمس األحد الموافق 27 نوفمبر 2022 ولغاية 
والتي سيتم من خاللها  القادم،  ديسمبر   27
وتعزيز  الحكومي  األداء  تطوير  مساعي  رفد 
مبادئ  مــع  تماشًيا  واالبــتــكــار  اإلبـــداع  ثقافة 
القائمة   2030 االقــتــصــاديــة  الــبــحــريــن  رؤيـــة 
األمر  والعدالة،  والتنافسية  االستدامة  على 
أهــداف  الــذي من شأنه اإلســهــام في تحقيق 
حضرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية  المسيرة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 

خليفة ملك البالد المعظم.
ــي نــســخــتــهــا  ــي طـــــرح الـــمـــســـابـــقـــة فــ ــأتــ ويــ

موظفي  إشــراك  لتعزيز  استمراًرا  الخامسة 
ــوادر الــوطــنــيــة فــي وضــع  ــكـ الــقــطــاع الــعــام والـ
الـــخـــطـــط والــــمــــبــــادرات الــتــنــمــويــة لــمــمــلــكــة 
حققتها  الــتــي  للفاعلية  وتــأكــيــًدا  البحرين، 
الــفــائــزة فـــي النسخ  الـــمـــبـــادرات والــمــشــاريــع 
الــســابــقــة مـــن مــســابــقــة االبـــتـــكـــار الــحــكــومــي 
)فـــكـــرة( وإســهــامــاتــهــا فـــي تــطــويــر مــخــرجــات 

العمل الحكومي.
الطلبات  اســتــقــبــال  أن  بــالــذكــر،  الــجــديــر 
أفـــراد كحد   4 مــن   – المجموعات  أو  لــأفــراد 
أقصى – يتم عبر الموقع اإللكتروني لمكتب 
رئيس مجلس الوزراء www.pmo.gov.bh، على 
الخدمات  تطوير  إلــى  المشاركات  تهدف  أن 
الحكومية أو تحسين األداء الحكومي، حيث 
سيتم بعدها مرحلة المراجعة األولية وإجراء 
المقابالت من قبل أعضاء لجنة التقييم من 

ذوي الشأن واالختصاص.

تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء..

مكتب رئي�س مجل�س الوزراء يبداأ في ا�شتقبال مقترحات 

)فكرة( م�شابقة  من  الخام�شة  الن�شخة  في  الم�شاركة 

رفع عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس 
إلى  واالمتنان  والتقدير  الشكر  آيــات  أسمى  الشورى 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بمناسبة  المعظم  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
 2022 لسنة   )41( رقــم  السامي  الملكي  األمــر  صــدور 
العسومي  مقدرا  الــشــورى  مجلس  في  عضوا  بتعينه 
عــالــيــا هـــذه الــثــقــة الملكية الــغــالــيــة الــتــي هــي وســام 
شرف يحمله مسؤولية وطنية لتنفيذ رؤى وتطلعات 
جاللة الملك لمواصلة البذل والعطاء والعمل الجاد 
لــخــدمــة هـــذا الــوطــن الــغــالــي فــي ظــل قــيــادة جاللته 

الحكيمة.
وعبر العسومي عن جزيل شكره وعظيم امتنانه 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  لصاحب 

أن  مؤكدا  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
مسؤولية  يحمله  غــالــيــا  وســامــا  يــعــد  التكليف  هـــذا 
كبيرة سوف يبذل قصارى جهده ألدائها بكل إخالص 
الكبيرة  اإلنجازات  لمواصلة  وإصــرار  وأمانة  وعزيمة 
الملك  لجاللة  الزاهر  العهد  هــذا  في  تحققت  التي 
الــقــديــر أن يوفقه  الــعــلــي  الــمــولــى  الــمــعــظــم، ســائــاًل 
تحقيق  على  للعمل  السامية  الثقة  هــذه  صــون  فــي 
المزيد من اإلنجازات لبحريننا الغالية بقيادة حضرة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
البالد المعظم وبدعم ومــؤازرة صاحب السمو  عاهل 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
يحفظ جاللة  أن  اهلل  داعــيــا  ــوزراء،  الــ رئيس مجلس 

الملك سندا وذخرا للبحرين وشعبها الوفي.

بعد تعيينه في ال�شورى..

�ش��رف و�ش��ام  الملكي��ة  الثق��ة  الع�ش��ومي: 

وزير الخارجية يبحث مع المن�شق الأممي 

المتحدة والأمم  البحرين  بين  التعاون 

ــد الــزيــانــي، وزيــر  اســتــقــبــل الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــ
الخارجية، أمس بمقر الوزارة، السيد خالد عبدالسالم المقود، 
المنسق المقيم ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة البحرين. 

ــاالت الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  ــالل الـــلـــقـــاء، بــحــث مـــجـ ــم خــ وتــ
ــم الــمــتــحــدة  ــ الــمــشــتــرك بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ومــكــتــب األمـ
على  مستمر  وتناٍم  تطوٍر  من  تشهده  ومــا  المختلفة  وأجهزته 
الثنائي  التعاون  أوجه  المستويات، واستعراض سبل تعزيز  كل 
والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يخدم المصالح الُمتبادلة، 
إلـــى جــانــب مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا محل 

االهتمام المشترك.
رئيس  السيد،  حسن  أروى  الدكتورة  السفير  اللقاء،  حضر 

قطاع شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية.

} جانب من اللقاء.

أكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة نائب رئيس مجلس 
السلمي  الــتــعــايــش  أن  الـــــوزراء 
والتسامح والسالم سمات ُجبل 
عبر  البحريني  الشعب  عليها 
والعصور،  الحضارات  مختلف 
وباتت جزءًا راسخًا من الثوابت 
الــتــي تــشــكــل الــهــويــة الــوطــنــيــة 
التي تعززت بفضل رؤى حضرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خــلــيــفــة مــلــك  عــيــســى  ــن  بــ
الـــبـــالد الــمــعــظــم، لــوطــن يسع 
الـــجـــمـــيـــع ويـــحـــتـــضـــن بــحــريــة 

تعدد األفكار والمعتقدات.
ــح حـــرص الــحــكــومــة  ــ وأوضـ
برئاسة صاحب السمو الملكي 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــ
خـــلـــيـــفـــة ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
تهيئة  عــلــى  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
ــتـــي تــكــفــل مــمــارســة  الــســبــل الـ
دور  فــي  والشعائر  المعتقدات 
العبادة المخصصة لذلك بكل 

حرية واطمئنان، وهو ما جعل 
وجـــهـــة مفضلة  الــمــمــلــكــة  مـــن 
الــديــانــات،  مختلف  لمعتنقي 
وواحــة أمن وأمــان يستظل بها 

الجميع.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــائــه في 

مكتبه بقصر القضيبية صباح 
نـــوفـــمـــبـــر   27 )األحـــــــــــد  أمـــــــس 
الجليل  الــحــبــر  نــيــافــة   ،)2022
ــقــــف  ــا يـــــولـــــيـــــوس، األســ ــ ـــبــ ــ األنـ
القديمة  مصر  لكنائس  الــعــام 
وأسقف  الخليج  وفــم  والمنيل 

الـــخـــدمـــات الــعــامــة والــمــشــرف 
عــلــى كــنــائــس الــخــلــيــج، وذلـــك 

بمناسبة زيارته المملكة.
ــــــب  ــاء، رحَّ ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــالل الــ
الــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
يوليوس، معربًا  باألنبا  خليفة 

عن شكره للجهود التي يبذلها 
ــروس  ــ ــواضــ ــ ــا تــ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــداســ ــ قــ
ــة  ــنــــدريــ ــكــ ــي، بــــابــــا اإلســ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــكـــرازة الــمــرقــســيــة،  بــطــريــرك الـ
والــــتــــي تــعــكــس ســعــيــه الـــدائـــم 
ــتـــســـامـــح  ــالم والـ ــ ــسـ ــ إلرســـــــــاء الـ

وإشاعة الخير والمحبة.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب األنــبــا 
تــقــديــره لمملكة  يــولــيــوس عــن 
الــــبــــحــــريــــن بـــــقـــــيـــــادة حـــضـــرة 
صــاحــب الــجــاللــة مــلــك الــبــالد 
ــتـــابـــعـــة صــاحــب  الـــمـــعـــظـــم، ومـ
الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، على 
ــاه أبـــــنـــــاء الـــجـــمـــاعـــة  ــقــ ــلــ مـــــا يــ
ــة مــن  ــيــ ــســ ــوذكــ الــقــبــطــيــة األرثــ
ــام، مـــثـــنـــيـــًا فــي  ــمــ ــتــ ــة واهــ ــايــ رعــ
الوقت نفسه على ما تتمتع به 
المملكة من إرث حضاري يقوم 
على احترام األديان والثقافات 
وتـــعـــددهـــا والـــتـــســـامـــح وقـــبـــول 

اآلخر.

لدى لقائه الأ�شقف العام لكنائ�س م�شر القديمة.. خالد بن عبداهلل:

البحرين��ي ال�ش��عب  �ش��مات جب��ل عليه��ا  التعاي���س والت�ش��امح 

} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل لقائه نيافة الحبر الجليل األنبا يوليوس.

ــة  ــيـ ــنـ ــت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـ ــ ــرحـ ــ صـ
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
إلى ما نشرته إحدى  بأنه باإلشارة 
بعض  نفاد  عن  المحلية  الصحف 
ــادات  ــ ــضـ ــ األدويــــــــــة )الــــبــــروفــــيــــن ومـ
الخاصة،  الصيدليات  مــن  أخـــرى( 
أنــهــا قامت  تــوضــح  الــهــيــئــة أن  ــود  تـ
المحليين  الــوكــالء  مــع  بــالــتــواصــل 

لـــهـــذه األدويـــــــة لــالســتــفــســار بــشــأن 
ــيـــن أن  ــبـ ــدم تــــوافــــرهــــا، وتـ ــ ــبـــب عــ سـ
بسرعة  نفدت  المستوردة  الكميات 
عليها  الطلب  ازديـــاد  بسبب  كبيرة 
في هذه الفترة من العام مع انتشار 
ــاد الــوكــالء  ــ مــوســم االنــفــلــونــزا، وأفـ
إضافية  كميات  بطلب  قاموا  بأنهم 
ستصل خالل مطلع الشهر القادم.

هذه  جميع  أّن  الهيئة  وأكـــدت 
األدويـــــــــة الــمــعــنــيــة مــســجــلــة لـــدى 
الهيئة  موقع  على  ومنشورة  الهيئة 
االلــكــتــرونــي مــع أســعــارهــا وأســمــاء 
المفتوحة  البيانات  تحت  الــوكــالء 
ويمكن للجميع البحث عن الوكيل 
واالســـتـــفـــســـار مــنــه عـــن جــمــيــع ما 

يخص تلك األدوية.

و�شول كميات مطلع دي�شمبر

أّكــــــدت الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة نف��اد بع���س الأدوي��ة ب�ش��بب ازدي��اد الطل��ب
ــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل  رنــ
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي نـــائـــب رئــيــس 
التعليم  مجلس  أمناء  مجلس 
الــرقــمــي  الـــتـــحـــول  أن  الـــعـــالـــي، 
بـــالـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة يــأتــي 
المستمرة  الــتــوجــيــهــات  ضــمــن 
الملكي األمير  السمو  لصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
توفير  أهمّية  دائمًا  تؤكد  والتي 
لتعزز  للتواصل  مبتكرة  قنوات 
المباشر  الــتــواصــل  عملية  مــن 
ــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ بـ
انتهاج  يدعم  بما  والمواطنين 
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ وتـــــبـــــنـــــي ســـــيـــــاســـــة الــ
والــتــحــديــث لــكــافــة الــقــطــاعــات 

الخدمية والتنموية.
جاء ذلك بمناسبة انضمام 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي إلــى 
للمقترحات  الــوطــنــي  الــنــظــام 
ــكــــاوى )تـــــواصـــــل(، وذلــــك  والــــشــ
المعلومات  هيئة  مع  بالتعاون 
والذي  اإللكترونية،  والحكومة 
المجلس  إطـــار سعي  فــي  يــأتــي 
لــتــوفــيــر وســيــلــة تــضــمــن ســرعــة 
ــع الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ الـــــتـــــواصـــــل مــ
ــكـــل مـــبـــاشـــر  ــيـــن بـــشـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
تقديم  يمكنهم  حــيــث  ـــال،  وفـــعَّ
اســتــفــســاراتــهــم ومــاحــظــاتــهــم 
زيـــارة  خـــال  مــن  ومقترحاتهم 
مــــوقــــع نــــظــــام )تـــــواصـــــل( عــلــى 
Bahrain.bh/Tawasul  أو 
تحميل تطبيق )تواصل( المتاح 

الحكومة  تطبيقات  متجر  عبر 
bahrain.bh/ اإللــكــتــرونــيــة 

 . apps
المهم  الــــدور  إلـــى  وأشـــــارت 
من ربط مجلس التعليم العالي 
للمقترحات  الــوطــنــي  بالنظام 
ــــذي  ــاوى )تــــــواصــــــل( الـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والـ
المجتمع  ــراك  إشـ فــي  سيسهم 
واألفـــــــــــــــــــــراد مــــــــن مــــواطــــنــــيــــن 
لتقديم ماحظاتهم  ومقيمين 
تطوير  يعزز  بما  ومقترحاتهم 
مـــــــبـــــــادرات وخــــطــــط الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، مــن خـــال االســتــفــادة 
مـــن كـــل الـــمـــاحـــظـــات الــــــواردة 
سريعة،  بصورة  معها  والتفاعل 
المقترحات  دراســة  إلــى  إضافة 
ــاذ اإلجـــــــــــراء الـــمـــنـــاســـب  ــ ــخــ ــ واتــ
وِوفــق  قياسي  زمــن  فــي  بشأنها 

اإلمكانات والموارد المتاحة.
وبـــــيـــــنـــــت األمـــــــيـــــــن الـــــعـــــام 
ــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــجـ ــمـ لـ

التعليم  قــطــاع  تــطــويــر  أهــمــيــة 
الماحظات  خــال  مــن  العالي 
ــار الــــــــــواردة، مـــمـــا يــعــزز  ــ ــكـ ــ واألفـ
ويــرســخ  المجتمعية  الــشــراكــة 
مــبــدأ الــشــفــافــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مع الماحظات الواردة، مؤكدة 
بالتعامل  سيقوم  المجلس  أن 
مع جميع األفكار واالقتراحات 
ــن مــخــتــلــف  ــ والــــمــــاحــــظــــات مـ
ــرد  ــ ــات والــ ــمــــؤســــســ األفــــــــــراد والــ

عليها في أسرع وقت ممكن. 
الـــخـــدمـــات  أن  ذكــــــرت  كـــمـــا 

الـــمـــقـــدمـــة مـــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الــعــالــي والـــتـــي يمكن  الــتــعــلــيــم 
مقترحاتهم  تــقــديــم  للجمهور 
بــشــأنــهــا عبر  واســـتـــفـــســـاراتـــهـــم 
ــام )تــــــواصــــــل( تــتــمــثــل فــي  ــظــ نــ
لطلبة  مــقــررات  معادلة  خدمة 
محولين من مؤسسات التعليم 
تدقيق  الخاصة، خدمة  العالي 
مــلــف الــطــالــب الــمــوحــد ومــنــح 
ــم الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، خــدمــة  رقــ
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى إفـــــــادة إثـــبـــات 
ــادة  الــقــيــد، الــتــصــديــق عــلــى إفــ

ــاب،  ــحــ ــســ وكــــشــــف درجـــــــــات االنــ
خـــدمـــة الــتــصــديــق عــلــى كشف 
ــــول،  ــــصـ ــفـ ــ ــب مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ درجـــــــــــــــات طـ
خـــدمـــة الــتــصــديــق عــلــى إفــــادة 
ــالــــب زائـــــر،  وكــــشــــف درجــــــــات طــ
الباحث،  مهمة  تسهيل  خــدمــة 
الموافقة على تسجيل عناوين 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــاريــــع الـ ــل ومــــشــ رســــائــ
الــعــلــيــا، بــاإلضــافــة إلـــى خــدمــة 
تـــصـــديـــق الـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة 
التعليم  مؤسسات  من  الصادرة 

العالي الخاصة.
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} وزير الخارجية يلتقي أعضاء فريق وزارة الخارجية المساند لمؤتمر حوار المنامة.

} الشيخ ناصر بن عبدالرحمن خال استقبال العريف سارة عبداهلل.

} الم�شاركون في اجتماع الموارد الب�شرية بوزارة الداخلية.

ــن الـــشـــيـــخ عــبــدالــحــســيــن  أكـــــد عـــلـــي بــ
الشمالية  المحافظة  مــحــافــظ  الــعــصــفــور 
الشمالية  المحافظة  بكون  واعتزازه  فخره 
ــهـــات الــحــكــومــيــة فــــي مــمــلــكــة  إحــــــدى الـــجـ
أمــاكــن عمل  شــهــادة  أحـــرزت  التي  البحرين 
التي  الذهبية  الــدرجــة  من  للصحة  معززة 
تمنحها وزارة الصحة لضمان وتأكيد صحة 
جــمــيــع مــوظــفــيــهــا، ورفــــع الـــوعـــي الــصــحــي 
لــديــهــم وإيـــجـــاد الــســيــاســات الـــتـــي تضمن 
ــات الـــــدوام الــرســمــي،  ــ ســامــتــهــم خـــال أوقـ
وذلـــــك مـــن خــــال تــعــزيــز أنـــمـــاط الــحــيــاة 
الصحية في بيئة العمل، وتحسين النظام 
النشاط  ممارسة  على  والتشجيع  الغذائي 

البدني، مع توفير بيئة عمل مناسبة.
الصحية  الــفــعــالــيــة  ذلــــك خــــال  جــــاء 
ــم قــلــبــك« الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــمــحــافــظــة  ــ »احـ
إدارة  مــع  بالتعاون  ومنتسبيها  لموظفيها 
تعزيز الصحة ووحدة األمراض غير السارية 
بوزارة الصحة، حيث بين أن الحملة نظمت 
ووزارة  الــمــحــافــظــة  ــــرص  حـ مــــن  انـــطـــاقـــا 

الــصــحــة عــلــى أهــمــيــة صــحــة الــمــوظــفــيــن 
وايــــصــــال الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــوقــائــيــة 
المبكر  للكشف  عملهم  مــواقــع  فــي  إليهم 
مثل  الــســاريــة  غير  المزمنة  االمـــراض  عــن 
السكر وضغط الدم ونسبة الدهون في الدم 

والــوقــايــة مــن عــوامــل االخــتــطــار الــخــاصــة 
رئيسة  العيد  كــوثــر  بــالــدكــتــورة  وأشـــاد  بــهــا، 
حملة »احم قلبك« والطاقم الطبي العامل 
سبيل  فــي  يبذلونه  لما  الحملة  فــي  معها 
نشر الوعي الصحي والتأكيد على ممارسة 

لدى  والــريــاضــيــة  الصحية  الــحــيــاة  أنــمــاط 
الموظفين.

من جانبها أشادت الدكتورة كوثر العيد 
وإدارة  الــمــحــافــظــة  بــيــن  الــبــنــاء  بــالــتــعــاون 
تعزيز الصحة بوزارة الصحة في تنظيمها 
العام  المختلفة طوال  والبرامج  للحمات 
بهدف رفع الوعي لدى األهالي وموظفيها 
في سبيل ممارسة أنماط الحياة الصحية، 
وخاصة في تبنيها لبرنامج »الرابح األكبر« 
الذي أقامته المحافظة على مدى 6 نسخ 
بهدف الحد من السمنة المسبب الرئيسي 
لألمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم 
والذي حقق نجاحا منقطع النظير لإلقبال 
من  شهدهما  اللذين  الكبيرين  والمشاركة 
وفئاتهم  أعــمــارهــم  بمختلف  األهــالــي  قبل 

في كافة نسخه.
ــدم الــشــكــر لــجــمــيــع أفــــــراد الــفــريــق  ــ وقـ
الفحوصات  الذي عمل على إجراء  الطبي 
شهادات  بتوزيع  وتكريمهم  الحملة  خــال 

المشاركة عليهم.

المحافظة ال�ش�مالية تنظم حملة »اح�م قلبك« لموظفيها

آل  عبدالرحمن  بــن  ناصر  الشيخ  استقبل 
خليفة وكيل وزارة الداخلية، أمس، العميد منى 
للشرطة  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  عبدالرحيم 
النسائية، والتي قدمت له العريف سارة عبداهلل 
المركز  على  حصولها  بمناسبة  عبدالرحمن، 
الــثــالــث فـــي الــــــدورة الــثــالــثــة لــبــرنــامــج تــدريــب 
الــســام،  وحــفــظ  العسكري  العمل  على  الــمــرأة 

المتحدة  العربية  االمارات  بدولة  أقيمت  والتي 
الشقيقة.

بالمستوى  الداخلية  وزارة  وكيل  أشــاد  وقــد 
عبداهلل،  ســارة  العريف  حققته  الــذي  المتميز 
ــات وقـــــــــدرات الـــشـــرطـــة  ــانــ ــكــ والــــــــذي يـــعـــكـــس إمــ
واستعداد  جاهزية  من  به  تتمتع  وما  النسائية 

لتقديم خدمات أمنية متقدمة.

وكيل الداخلية ي�شيد بجاهزية ال�شرطة الن�شائية

الأمين العام توؤكد الحر�ص على تطوير الخدمات

ان�������ش���م���ام م��ج��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي اإل����ى 

ن���ظ���ام ال���م���ق���ت���رح���ات وال�������ش���ك���اوى »ت���وا����ش���ل« 

} د. الشيخة رنا بنت عيسى.

عـــــــــــقـــــــــــدت الـــــــــــــمـــــــــــــوارد 
الــبــشــريــة بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
اجــتــمــاعــهــا الـــثـــانـــي لــعــرض 
أهــــــم مـــســـتـــجـــدات مـــشـــروع 
»اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام الــــــــــذكــــــــــاء 
االصــطــنــاعــي فـــي فــهــم لغة 
اإلشـــــارة بــغــرف الــعــمــلــيــات«، 
والبكم،  الــصــم  فئة  لخدمة 
وذلك بحضور أعضاء فريق 
الجهات  مــن  المشروع  إدارة 
الحكومية واألهلية والقطاع 

الخاص.
وقد تم خال االجتماع، 

في  الــمــشــروع  تنفيذ  تــأكــيــد 
ــه األولــــــــــــى بـــغـــرف  ــتــ ــلــ مــــرحــ
الــعــمــلــيــات الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ومــــن ثـــم أقــســام 
ــوزارة  ــ ــ الـــــطـــــوارئ الـــتـــابـــعـــة لـ
الـــتـــربـــيـــة  ووزارة  الــــصــــحــــة 
والتعليم وبقية األماكن ذات 
العاقة، كما جرى استعراض 
ما تم إنجازه حتى اآلن من 
بلغة  مترجمة  سيناريوهات 
ــم تــصــويــر  اإلشــــــــارة، حــيــث تـ
تغطي  فــيــديــو  مــقــطــع   724
بالتعاون  وذلك  سيناريو   45

غرف  مــن  المترجمين  بين 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  عـــمـــلـــيـــات 
ــيـــن مــن  ــتـــرجـــمـ وإشـــــــــــراف مـ
جــمــعــيــة الـــصـــم الــبــحــريــنــيــة 
 8m الكندية  وأيضا الشركة 
إلى تطوير  باإلضافة   ،Lab
االصطناعي  الــذكــاء  نــمــوذج 
ــة اســـــتـــــعـــــدادًا  ــيــ ــالــ ــة عــ ــ ــدقـ ــ بـ
لــــلــــمــــراحــــل الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، 
تطبيق  إعـــداد  على  والعمل 
لــلــهــاتــف الــنــقــال يــســهــم في 
استخدام  وتبسيط  تسهيل 

البرنامج.

الموارد الب�شرية بوزارة الداخلية ت�شتعر�س اأهم م�شتجدات م�شروع

»ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي في فهم لغة الإ�شارة بغرف العمليات«

األمم  المقيم ألنشطة  المنسق  مكتب  دعا 
الــمــتــحــدة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وســـفـــارة دولـــة 
فــلــســطــيــن لــــدى الــبــحــريــن إلــــى الــمــشــاركــة في 
العالمي  اليوم  الذي سيقام بمناسبة  االحتفال 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تحييه 
نوفمبر  من  والعشرين  التاسع  في  العالم  دول 
من كل عام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 

المتحدة، وذلك غدًا الثاثاء.
ــام لـــألمـــم الــمــتــحــدة  ــعــ ــن الــ ــيــ وأصـــــــدر األمــ
المناسبة، جاء  بهذه  رسالة  أنطونيو غوتيريش 
للتضامن مع  الـــدولـــي  بــالــيــوم  »نــحــتــفــل  فــيــهــا: 

الشعب الفلسطيني واألمل في السام ضئيل.
أعــداد  تــزايــد  مــن  الــحــزن  وتغمرني مشاعر 
ــذيــــن يــفــقــدون  الــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــ
الضفة  تجتاح  التي  العنف  دوامــة  في  أرواحهم 
زاد  ضحية  سقطت  فكلما  المحتلة،  الــغــربــيــة 
الخوف واشتد العنف. وأنا أحث جميع األطراف 
على اإلقدام فورا على اتخاذ الخطوات الازمة 
الــدوامــة  الــتــوتــر وكــســر هــذه  للحد مــن مظاهر 

المميتة.
أمـــدهـــا،  الـــتـــي طــــال  ــزاع  ــنــ الــ وإن مــســبــبــات 
كاستمرار االحتال وتوسيع المستوطنات وهدم 
الناس من مساكنهم، تزيد من  المنازل وإخاء 

مشاعر الغضب واليأس واإلحباط.

وفــي الوقت نفسه، ال تــزال غــزة تــرزح تحت 
ــات  ــ ــــاق مــنــهــكــة وتـــعـــانـــي مــــن أزمـ إجـــــــــراءات إغــ
بالعمل  الطرفين  إلــى  دعــوتــي  وأكـــرر  إنــســانــيــة. 
مــن أجـــل إنــهــاء إجـــــراءات اإلغــــاق الــمــفــروضــة 
لجميع  المعيشية  الظروف  وتحسين  غزة  على 
تــــــزال األونــــــــــروا شـــريـــان  الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وال 
حــيــاة بــالــغ األهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــاجــئــيــن 

الفلسطينيين. 
وأنا هنا أتوجه بالثناء إلى الجهات المانحة 
الجميع على أخذ  وأحــث  دعــم،  لما تقدمه من 
والمضمون  الــكــافــي  التمويل  وتــوفــيــر  الــمــبــادرة 
ــاء بــالــواليــة  ــوفــ حــتــى تــتــمــكــن األونــــــــروا مـــن الــ

المنوطة بها كاملة.
الــمــتــحــدة موقفها واضـــح فــي هــذا  ــم  واألمــ
بــد  وال   - يـــتـــقـــدم  أن  لـــلـــســـام  ــد  بــ ال  ــأن:  ــ ــشـ ــ الـ

لاحتال أن ينتهي.
رؤيــة  بتحقيق  التزامنا  فــي  ثــابــتــون  ونــحــن 
قيام دولتين -إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنبا 
إلى جنب في سام وأمن، على أن تكون القدس 

عاصمة لكلتا الدولتين.
فـــْلـــنـــؤكـــْد مـــعـــا مــــن جـــديـــد دعـــمـــنـــا الــثــابــت 
حقوقه  إلعمال  سعيه  في  الفلسطيني  للشعب 
غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل ينعم فيه 

الجميع بالسام والعدل واألمن والكرامة«.

اإح����ي����اء ال����ي����وم ال���ع���ال���م���ي ل��ل��ت�����ش��ام��ن 

م�����ع ال�������ش���ع���ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي غ�����دًا

الزياني  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  التقى 
الخارجية  وزارة  فريق  أعضاء  أمس،  الخارجية،  وزير 
الثامنة  ــه  دورتـ فــي  المنامة  حـــوار  لمؤتمر  المساند 

عشرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة. 
الملموسة  بالجهود  الــخــارجــيــة  وزيـــر  أشـــاد  وقــد 
ــتـــي بــذلــهــا الـــفـــريـــق الــمــســانــد خــال  الــمــخــلــصــة الـ
البحرين  مملكة  الستضافة  والتحضير  االســتــعــداد 
ــوار الــمــنــامــة بــمــا يــلــيــق بــمــكــانــة المملكة  مــؤتــمــر حــ
حضرة  قــيــادة  ظــل  فــي  المرموقة  الــدولــيــة  وسمعتها 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
الــُمــعــظــم، وتــوجــهــات ودعــــم الحكومة  الــبــاد  عــاهــل 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن  بــرئــاســة صــاحــب 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــزازه  ــتــ ــر الـــخـــارجـــيـــة عــــن فـــخـــره واعــ ــ ــرب وزيــ ــ ــ وأعـ
بالجهود المخلصة التي بذلت في اإلعداد والتحضير 

المتميز لعقد المؤتمر، وقال إن النجاح الكبير الذي 
حققه المؤتمر عكس مستوى مشرًفا من االحترافية 
والكفاءة العالية ألعضاء الفريق المساند أثناء أداء 
عملهم  بفضل  حـــازت  بــهــم، والــتــي  المنوطة  الــمــهــام 
ــد إشـــــادة وتــقــديــرا  ــواحـ الــمــتــواصــل بــــروح الــفــريــق الـ
والوفود  الضيوف  وكل  الحكيمة  القيادة  من  كبيرين 
رفــيــعــي الــمــســتــوى والــمــشــاركــيــن فـــي هـــذا الــمــنــتــدى 
العالمي المهم الذي يهدف إلى تعزيز مكانة مملكة 
واألمــن  الــســام  ترسيخ  فــي  فاعل  كشريك  البحرين 
فريق  أظــهــره  بما  الخارجية  وزيــر  وأشـــاد  اإلقليمي.  
الصعوبات  تذليل  على  قـــدرات  مــن  المساند  الـــوزارة 
وتوفير األجواء اإليجابية وما تحقق من أداء متميز 
الدبلوماسيين  كــفــاءة  عــلــى  بــرهــنــت  شــامــلــة  وجــــودة 
بما  منوًها  الخارجية،  وزارة  منتسبي  من  واإلداريين 
أبداه المشاركون من روح التطوع والتعاون واإلخاص 

في أداء كل المهام والواجبات التي أنيطت بهم.
ــر الــخــارجــيــة الــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي  ــ ــّمـــن وزيـ وثـ
الرسمية  والــجــهــات  المعنية  الــدولــة  وزارات  بذلتها 
لــتــنــظــيــم هــــذا الــمــؤتــمــر الـــــذي يــعــد مــنــصــة مهمة 
والدولية،  اإلقليمية  والتحديات  القضايا  لمناقشة 
مشيًدا بمستوى التنسيق المتواصل بين كل الجهات 
االحترافية  التنظيمية  بالجهود  منوًها  المختصة، 
التي قام بها المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية 
وإدارتـــــــه الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا، مـــا أســهــم فـــي تحقيق 
إلى  داعــًيــا  المؤتمر،  تنظيم  من  المنشودة  األهـــداف 
مــواصــلــة الــتــقــدم نــحــو الــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق من 
نتائج لكل ما يدعم أهداف الدبلوماسية البحرينية 
متمنًيا لجميع موظفي  العريق،  المشرف  بتاريخها 
وزارة الخارجية من دبلوماسيين وإداريين كل التوفيق 

والنجاح.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����ش��ي��د ب���ج���ه���ود ف���ري���ق ال�������وزارة

ال����م���������ش����ان����د ل�����م�����وؤت�����م�����ر ح�����������وار ال����م����ن����ام����ة

تستعد هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ضمن 
بن  إبراهيم  الشيخ  ومركز  اللؤلؤ،  مسار  مشروع 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والــبــحــوث إلطـــاق 
مهرجان »ليالي المحّرق« الذي سيقام في مدينة 
الــمــحــّرق خـــال أول عــطــلــتــي نــهــايــة أســـبـــوع من 
شهر ديسمبر 2022م، وسيقّدم للجمهور فعاليات 
تتنوع ما بين الموسيقى والمعارض وورش العمل 

واألسواق وغيرها الكثير.
هذا المهرجان الذي يعّد من أحدث المبادرات 
الثقافية في مملكة البحرين سيحّل على أجزاء 
سيادي  مجلس  مــن  بــدايــة  المدينة  مــن  متعددة 
الجنوب  أقــصــى  فــي  بــومــاهــر  شــمــااًل حــتــى قلعة 
حــيــث ســـاحـــل الـــبـــحـــر، كــمــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 
ســوق  والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن 
بوماهر،  ساحل  خــضــراء،  آثــار  جناح  القيصرية، 
وســيــخــاطــب شــريــحــة واســعــة مــن الــجــمــهــور ومــن 
الفعاليات  مــن  أنـــواع  ثمانية  عبر  األعــمــار،  كافة 
األنـــواع  وهـــذه  عــديــدة،  ثقافية  بــجــوانــب  تحتفي 

هـــي: الــفــنــون، الــتــصــمــيــم، الـــحـــرف، الــمــأكــوالت، 
الموسيقى، السينما، ورش العمل والجوالت. 

ويــلــقــي مــهــرجــان »لــيــالــي الـــمـــحـــّرق« الــضــوء 
عــلــى مــوقــع مــســار الــلــؤلــؤ الــمــســجــل عــلــى قائمة 
والممارسات  اليونسكو  لمنظمة  العالمي  التراث 
الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة والـــتـــراث غــيــر الــمــادي 
ــذي يــجــّســد إرث عــصــر صيد  الــمــصــاحــب لـــه، والــ
اللؤلؤ في البحرين من خال خط ساحلي أصلي 
وثاثة مصائد لؤلؤ و16 مبنى تاريخيًا وساحات 
داخل  كيلومترات   3.5 لمسافة  تمتد  كلها  عامة، 

مدينة المحّرق التاريخية.
ــو هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــار  وتــــدعــ
والتحديثات  األخبار  آخــر  متابعة  إلــى  الجمهور 
وأمــاكــن  ومــواعــيــدهــا  وفعالياته  المهرجان  حــول 
ــن خـــــال مــوقــعــهــا  وقــــــوف الــــســــيــــارات، وذلــــــك مــ
وعلى   www.culture.gov.bh اإللكتروني 
@ الحساب  على  االجتماعي  التواصل  منّصات 

.CultureBah

بتنظيم من هيئة الثقافة ومركز ال�شيخ اإبراهيم..

مهرجان »ليالي المحّرق« ينطلق مطلع دي�شمبر القادم 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16320/pdf/1-Supplime/16320.pdf?fixed8834
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/1317189
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317153
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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
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كتبت: فاطمة علي

 %90 أن  الخليجي  الــصــحــة  مجلس  أكـــد 
ــرمـــون الـــســـعـــادة »ســـيـــروتـــونـــيـــن« يــتــكــون  مـــن هـ
الجهاز  مــن   %70 وأن  الهضمي،  الــجــهــاز  فــي 
الصحة  فإن  لذا  المعدة،  المناعي موجود في 
النفسية للفرد تؤثر على جهازه الهضمي، إذ ان 
الدماغ والجهاز الهضمي مرتبطان من خالل 
األعصاب الموجودة داخل الجهاز الهضمي، ما 
يسمح للدماغ والجهاز الهضمي بالتأثير على 
بوظائف  التحكم  خــالل  مــن  البعض  بعضهم 
النفسية للشخص، وكذلك  والصحة  األمعاء، 

التأثير على اإلدراك، والحالة المزاجية.
الــصــحــة مــن خـــالل دليل  واوضــــح مجلس 
صحي أصدره أمس االول أن الصحة النفسية 
كبير  بشكل  يــؤثــر  يوميا  الــفــرد  بــه  يشعر  ومــا 
الــجــهــاز  الــهــضــمــي، إذ إن  عــلــى صــحــة جـــهـــازه 
الــعــصــبــي »اإلســـمـــبـــثـــاوي« يــســتــجــيــب لــحــاالت 
ــراز هــرمــون  ــ ــر، حــيــث يــتــم إفــ ــوتـ ــتـ االجـــهـــاد والـ
الكظرية  الــغــدة  مــن  الــكــورتــيــزول  االبينفرينو 
التي تؤثر على عملية الهضم، مبينا انه عند 
القلق والتوتر أو االكتئاب يحصل تأثير مباشر 
وانقباضات  حركة  في  والقولون  المعدة  على 
الجهاز الهضمي، مما قد يحفز الشعور باأللم 

واالنتفاخات أو الغثيان. 
وشمل الدليل الذي أصدره مجلس الصحة 
المعلومات،  من  العديد  طياته  في  الخليجي 
للتعريف بأسرار الجهاز الهضمي بكل مكوناته 
والتأثيرات المنعكسة منه على جسم اإلنسان 
يطلق  المعدة  أن  الدليل  أوضــح  إذ  والــعــكــس، 
عــلــيــهــا الـــدمـــاغ الــثــانــي لـــإنـــســـان؛ ألن جـــدار 
تــبــطــنــه طــبــقــتــان تتضمن  الــهــضــمــي  الــجــهــاز 
تربط  الــتــي  العصبية  الــخــاليــا  مــن  الماليين 
بين الدماغ والجهاز العصبي المعوي والجهاز 
العصبي للدماغ المسؤول عن التحكم بعملية 
وإفــراز األحماض وغيرها من وظائف  الهضم 

المعدة.
الصحة  الــصــادر عن مجلس  الدليل  وذكــر 
التعاون الخليجي، أن األطعمة  لدول مجلس 
الـــتـــي تــهــيــج الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي تــخــتــلــف من 
ــر، لــذلــك يــجــب صــنــع قائمة  شــخــص إلـــى آخــ
تــضــمــن جــمــيــع أنــــــواع الـــطـــعـــام الـــتـــي تــنــاســب 
أو تزيد من  تناسبه  التي ال  الشخص وغيرها 
أن مهيجات  إلى  لديه، مشيرا  األعــراض  حدة 
الــجــهــاز الــهــضــمــي تــشــمــل الــتــوابــل واألطــعــمــة 
فإن  الــدهــون كذلك  العالية  واألغــذيــة  الــحــارة 
نفس  لها  المصنعة  واألغــذيــة  والتوتر  القلق 

التأثير. 

مجل�س ال�صحة الخليجي:

ال��ج��ه��از  ف���ي  ي��ت��ك��ون  ال�������س���ع���ادة  ه���رم���ون  م���ن   %90

ال��م��ع��دة ف���ي  ال��م��ن��اع��ي  ال��ج��ه��از  م���ن  و%70  ال��ه�����س��م��ي 

رفيقة  الـــدكـــتـــورة  أوضـــحـــت 
المختلفة  العلوم  أن  رجــب  بــن 
متداخلة ولها عالقة مع بعضها 
يعتقده  ما  عكس  على  البعض 
التداخل  وأن هذا  عــادًة،  الناس 
كانت  وإنما  الساعة  وليد  ليس 
له إرهاصات سابقة متجذرة في 
كابن  الفالسفة  أيــام  من  القدم 

سينا وابن رشد وغيرهما. 
بـــن رجـــب في  وتــحــدثــت د. 
نــــــدوة ثـــقـــافـــيـــة أقـــامـــتـــهـــا كــلــيــة 
بــالــجــامــعــة  والــــعــــلــــوم  اآلداب 
»العالقة  عــنــوان  تحت  األهــلــيــة 
التصميم  عــلــم  بــيــن  الــجــدلــيــة 
ــي وعـــــلـــــم الــــخــــطــــاب  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
اللغوي«، أخذًة من متحف دبي 
للمستقبل مثااًل حيا لتوصيف 
تــلــك الــعــالقــة، مــنــوهــة إلـــى أن 
»مـــا نــقــوم بــه الــيــوم هــو امــتــداد 
ــات تــنــاولــت مثل  ســـابـــق لــــدراســ
هـــذا الــجــانــب بــأســالــيــب وطــرق 

وتصاميم مختلفة«. 
الـــتـــصـــمـــيـــم  أن  وأردفـــــــــــــــت 
الــداخــلــي والـــمـــهـــارات الــلــغــويــة 
بنا  والـــوصـــول  لــالرتــقــاء  تسعى 
ــى الــســلــم الـــذوقـــي وكــالهــمــا  إلــ
المكررة  غير  بطريقته  يبحث 
بقفزات  نمر  إننا  إذ  والــفــريــدة. 
نــوعــيــة مــن الــتــطــور الــحــضــاري 
واإلبــــــداعــــــي فــــي كــــل مـــجـــاالت 
ســيــظــل محكوما  ولــــذا  الــعــلــم، 
اآليديولوجي  والفكر  بالمعرفة 

الذي يستفز ملكات اإلبداع. 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت فـــــــــــي هــــــــذا 
مــتــحــف  تــصــمــيــم  أن  الـــســـيـــاق 
ــي بــوصــفــه  ــ الــمــســتــقــبــل فــــي دبـ
مــنــصــة عــالــمــيــة وعــلــمــيــة جمع 
واألبــداع،  المهارات  من  العديد 
يــســتــقــبــل آالف  مـــتـــحـــف  ــو  ــ وهــ
العالم  أقــطــاب  كــل  مــن  السياح 
بتصميمه  يــســتــمــتــعــون  الـــذيـــن 
حيث  المألوف،  غير  المعماري 
المتميز  الــبــيــضــاوي  شــكــلــه  إن 
ــارات الـــمـــكـــتـــوبـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ والــ
أضــافــت  الــعــربــيــة  باللغة  بــنــائــه 
أن  كــمــا  وأصـــالـــة.  إلــيــه جمالية 

المبنى  تــزيــن  الــتــي  الـــعـــبـــارات 
ــارات  ــبــ ــن الـــــخـــــارج لـــيـــســـت عــ ــ مـ
وإنما  اإلطــالق،  اعتباطية على 
إن  إذ  شــديــدة،  بعناية  اخــتــيــرت 
هذا البناء لم يشيده مهندسون 
ومـــصـــمـــمـــون فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
ســـاعـــد عــلــى تــشــيــيــده لــغــويــون 
ــدى هــذه  ــ ــقـــول إحـ وأدبــــيــــون. وتـ
ــارات: »لــــن نــعــيــش لــمــئــات  ــبـ ــعـ الـ

السنين، ولكن يمكن أن نبدع«.
وعلقت د. رجب: »نحن بهذه 
المساحات  العبارة قد تخطينا 
معنا  تتناسب  ال  التي  الفارغة 
واجتهدنا لفتح مساحات ذوقية 

الخطاب  مــع  تتناسب  جــديــدة 
والتصميم  جــانــب  مــن  الــلــغــوي 
الــداخــلــي مــن جــانــب آخـــر. هذا 
ــتــــوى الـــفـــكـــري  ــســ ــمــ يـــعـــكـــس الــ
الـــذي ســوف يسهم في  الــراقــي 
أن تبحث في  الهوية دون  بلورة 

هوية غيرك«.
من جهتها قالت المحاضرة 
بـــقـــســـم الـــتـــصـــمـــيـــم الـــداخـــلـــي 
بــالــجــامــعــة أمـــانـــي الـــعـــالـــي إن 
تـــوحـــيـــد  إلـــــــى  أدت  ــة  ــمــ ــولــ ــعــ الــ
تــصــامــيــم األبـــنـــيـــة وتــجــريــدهــا 
إبان طفرة  وبالذات  الهوية  من 
الــنــفــط فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي؛ 

فـــعـــل ضــد  ردة  بـــذلـــك  فـــنـــشـــأت 
رتابة التصاميم، ما جعل بعض 
الــمــصــمــمــيــن يــســتــلــهــمــون مــن 
ويحتفلون  وعاداتهم،  ماضيهم 
بــتــمــيــزهــم وبــاخــتــالفــهــم. ومــع 
ذلــــــــــك فــــلــــيــــس كـــــــل تـــصـــمـــيـــٍم 
يــســتــلــهــم مــــن الـــمـــاضـــي يــكــون 
الــنــجــاح حــلــيــفــه، فــهــنــاك خــٌط 
المبتكر  التصميم  بــيــن  رفــيــٌع 
والـــتـــصـــمـــيـــم قــــديــــم الـــــطـــــراز؛ 
ــا نــبــنــي عليه  فــالــمــاضــي هـــو مـ
وراءه،  ــبــــئ  ــتــ نــــخــ ــا  ــ ــ مـ ــــس  ــيــ ــ ولــ
على  االعتماد  على  والمواصلة 
الــمــاضــي إهــانــة لــإبــداع؛ إذ إن 
المصمم الناجح هو من يبحث 
هوية  ذي  عــصــرٍي  تصميٍم  عــن 
أن  الدكتورة  وأوضحت  وطابع. 
مثال  للمستقبل  دبـــي  متحف 
البناء  فواجهة  التماهي،  لهذا 
ــارات الــعــربــيــة  ــبـ ــعـ ــالـ الـــمـــزيـــنـــة بـ
تــعــطــي شــكــال مــعــاصــرا وفــريــدا 
يمثل  خــاص  له طابع  ومبتكرا 
ــغـــف الــبــشــريــة  الــمــســتــقــبــل وشـ
ــة  ــويـ ــهـ ــون واإلبـــــــــــداع والـ ــنـ ــفـ ــالـ بـ

العربية. 
الـــنـــاس  مــعــظــم  إن  وقــــالــــت 
يظنون أن الحنين إلى الماضي 
يــتــوافــقــان،  والــتــكــنــولــوجــيــا ال 
والهوية  التكنلوجيا  دمج  ولكن 
بصرية  لغة  إنتاج  على  يساعد 
ــراث  ــتـ جــــديــــدة تــعــتــمــد عـــلـــى الـ

الثقافي للماضي والحاضر.

اآداب »الأهلية« تنظم ندوة حول توظيف اللغة في الت�صميم الداخلي

ا�ص���تعرا�س الت�صمي���م المله���م لمتح���ف الم�ص���تقبل ف���ي دب���ي اأنموذج���ا

اســــتــــقــــبــــل مـــســـتـــشـــفـــى 
الــــــــــســــــــــالم الــــتــــخــــصــــصــــي 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور الـ
الــطــبــيــب هــولــجــر شــمــيــت، 
العظام  جــراحــة  اســتــشــاري 
ــًا مـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــور عـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ألــمــانــيــا، أمــــس، كــجــزء من 
ــن  ــيــ ــاريــ ــشــ ــتــ بـــــرنـــــامـــــج االســ

الزائرين الدوليين.
وقــــــال الــــدكــــتــــور جــمــال 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ صـــــــالـــــــح، رئــ
الـــســـالم  مــســتــشــفــى  إدارة 
ــاري  ــشــ ــتــ الـــتـــخـــصـــصـــي واســ
ــه مــن  ــ جــــراحــــة الـــعـــظـــام، إنـ
خـــــــالل بــــرنــــامــــج الــطــبــيــب 
الــــــزائــــــر الـــــــدولـــــــي، نــجــلــب 
ذوي  بــارزيــن  ألمانا  أســاتــذة 
بشكل  فـــريـــدة،  تــخــصــصــات 
مـــنـــتـــظـــم إلــــــــى الـــبـــحـــريـــن 
المحليين  المرضى  لعالج 
والــدولــيــيــن فـــي الــبــحــريــن، 
من خالل المشاركة وتبادل 
المعرفة والخبرة السريرية 

بين البلدين.
قمنا بدعوة البروفيسور 
الـــدكـــتـــور الــطــبــيــب شــمــيــت، 
وهــــو رائـــــد فـــي إعــــــادة بــنــاء 
األمامي  الصليبي  الــربــاط 
وجــــــــــــراحــــــــــــة اإلصــــــــــابــــــــــات 
مفاصل  وتقويم  الرياضية 
ــة الــكــاحــل  ــراحــ الـــركـــبـــة وجــ
بالمنظار.  الركبة  وجــراحــة 
ــه قـــــــال الـــســـيـــد  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
أحـــــمـــــد الــــســــيــــد الــــرئــــيــــس 
ــذي لــمــســتــشــفــى  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
إن  ــي  ــخـــصـــصـ ــتـ الـ الـــــســـــالم 
ــبــــحــــريــــن شــــهــــدت زيـــــــادة  الــ

ــاء  ــبــ ــدد األطــ ــ ــرة فــــي عــ ــيـ ــبـ كـ
ــب الــــذيــــن يـــــــزورون  ــ ــانـ ــ األجـ
الـــبـــالد لـــعـــالج الــمــواطــنــيــن 
ــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــ خـ
الماضية. من خالل برنامج 
الدوليين  الزائرين  األطباء 
ــالم  ــ ــسـ ــ ــتــــشــــفــــى الـ فـــــــي مــــســ
ــتـــعـــاون مــع  الــتــخــصــصــي، نـ
البلدان  أطباء من مختلف 
والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــذيـــــن 
ــن احـــتـــيـــاجـــات  يـــبـــحـــثـــون عــ
ــة  ــايــ ــرعــ مـــجـــتـــمـــعـــنـــا فـــــي الــ

الصحية.
البروفيسور  أن  وأضــاف 

الـــدكـــتـــور الــطــبــيــب هــولــجــر 
شــمــيــت خــبــيــر فـــي جــراحــة 
الــعــظــام وجــراحــة الــحــوادث 
وجــــراحــــة الـــــــورك والـــركـــبـــة 
الرياضي  والــطــب  والكاحل 
ــزم  ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــرومــ ــ وأمــــــــــــــــراض الــ
والــــعــــالج بــتــقــويــم الــعــمــود 
الــــفــــقــــري، وأنــــــــه مـــتـــواجـــد 
و28   26 بين  مــا  الفترة  فــي 
لـــحـــصـــول   2022 ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ
الــمــرضــى عــلــى االســتــشــارة 
مستشفى  في  التخصصية 

السالم التخصصي.

»ال�������ص���ام ال��ت��خ�����ص�����ص��ي« ي�����ص��ت��ق��ب��ل ا���ص��ت�����ص��اري 

�صميت ه��ول��ج��ر  الأل���م���ان���ي  ال���ع���ظ���ام  ج���راح���ة 

التنفيذي  الــرئــيــس  شـــارك 
والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة 
الــــــدكــــــتــــــور طــــــــــــارق الــــســــنــــدي 
المؤتمر  فــي  رئــيــســيــا  مــتــحــدثــا 
تــنــظــمــه شبكة  ــــذي  الـ الــســنــوي 
ــيـــا والــمــحــيــط  ــودة فـــي آسـ ــجــ الــ
الــــــذي   ،)APQN( الـــــــهـــــــادئ 
فــي ســنــغــافــورة؛ استجابة  ُيــقــاُم 
للدعوة التي تلقاها من الشبكة 
لضمان  فاليو«  ومــؤســســة »اديــو 
جــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 

سنغافورة.
َم  ــتــــاح َقــــــدَّ ــتــ وفـــــي يـــــوم االفــ
ــدي الـــــورقـــــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـــــدكـــــتـــــور الـ
الــرئــيــســيــة فــي الــمــؤتــمــر، تحت 
ــان الــــجــــودة فــي  ــمــ عــــنــــوان: »ضــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أثـــنـــاء وبــعــد 

فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا )كــــوفــــيــــد – 
عـــدًدا  فــيــهــا  تــنــاول  19(«، حــيــث 
ــن الـــمـــحـــاور بـــشـــأن الـــظـــروف  مـ
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــمـــصـــاحـــبـــة 
لجائحة كوفيد-19، من أبرزها: 
وكيفية  والـــفـــرص،  الــتــحــديــات، 
تعامل مؤسسات التعليم العالي 
مــع جــائــحــة كـــورونـــا، فــي سبيل 

إنجاز المهام المنوطة بها.
السندي  الدكتور  أشــار  كما 
السلبي  التأثير  إلــى  ورقته  في 
ومستوى  العاملين  على  للوباء 
إيجاد  إلى  أدى  الدخل، وهو ما 
الحياة،  مــدى  بالتعلم  اهــتــمــام 
كــوســيــلــة لــتــحــســيــن الـــمـــهـــارات 
والــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات ســوق 
الــعــمــل، كــمــا تـــنـــاول فـــي ورقــتــه 

تـــحـــديـــات الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي، 
والـــتـــحـــديـــات الــفــنــيــة، ونـــزاهـــة 

التقييم.

»ج�������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م« ت�������ص���ارك ف����ي م��وؤت��م��ر 

ال��ه��ادئ  وال��م��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا  ف��ي  ال���ج���ودة  �صبكة 

} د. طارق السندي.

ــة بـــنـــت  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ أشـــــــــــــادت فـ
عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
الــــــــنــــــــواب بـــــــصـــــــدور األمـــــــر 
ــدن حــضــرة  ــ الــمــلــكــي مــــن لـ
ــة الــمــلــك  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
آل خليفة  عيسى  بن  حمد 
ــم  ــظـ ــعـ ــمـ ــك الـــــــبـــــــالد الـ ــ ــلـ ــ مـ
بــتــعــيــيــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
التشريعي  للفصل  الشورى 
الــــــــســــــــادس، مـــهـــنـــئـــة عــلــي 
بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــورى وأعــضــاء 
الملكية  بالثقة  المجلس 

السامية.
مجلسي  ســعــي  وأكـــــدت 
الشورى والنواب الدائم إلى 
التعاون  بمستوى  االرتــقــاء 
ــتــــرك،  ــشــ ــمــ ــق الــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
الساعي لتطوير العمل بين 
أداء دور  الجانبين، وتفعيل 

البرلمانية،  الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــتـــــواصـــــل  أن  مــــعــــتــــبــــرة 
الــمــســتــمــر بــيــن الــغــرفــتــيــن 
مــــن جـــهـــة ومـــــع الــحــكــومــة 
ــة صــــاحــــب الــســمــو  ــاســ ــرئــ بــ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 

رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــــن جــهــة 
ــا األســــــــاس فــي  ــمـ أخـــــــرى هـ
التشريعية  المنظومة  رفــد 
ضمن  وتطويرها  الوطنية 

دولة القانون والمؤسسات.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت رئـــــيـــــســـــة 
مسيرة  أن  الــنــواب  مجلس 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــقــيــادة 
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــاللــ جــ
ــا فــي  ــهــ ــدمــ ــقــ ســـــتـــــواصـــــل تــ
بالنهضة  ــاء  ــقــ االرتــ ســبــيــل 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، وذلــك 
من خالل الجهود الوطنية 
تستشرف  التي  المشتركة، 
مراحل  من  جديدة  مرحلة 
ــاء الــــوطــــنــــي، يــصــبــو  ــطـ ــعـ الـ
فـــيـــهـــا الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق 
والــمــواطــن،  للوطن  الخير 
ــل  ــبـــل أفـــضـ ــتـــقـ ــاء مـــسـ ــ ــنــ ــ ــ وب

لمملكة البحرين.

مهنئة بتعيين اأع�صاء ال�صورى.. رئي�صة مجل�س النواب:

ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال��م��ج��ل�����ص��ي��ن ي���رف���د ال��م��ن��ظ��وم��ة 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ظ���ل ع��ه��د ج��ال��ة ال��م��ل��ك 

} رئيسة مجلس النواب.

} جانب من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة.

برئا�صة م�صتركة من وزير المالية ووزير االقت�صاد والتخطيط ال�صعودي.. 

عق���د الجتماع الثان���ي للجنة التن�ص���يق ف���ي مج���الت القت�ص���اد والطاقة 

والتج���ارة وال�صناع���ة المنبثقة من مجل����س التن�ص���يق ال�ص���عودي البحريني
أكــــــــد الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مـــا يجمع 
ــن والــمــمــلــكــة  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
من  الشقيقة  السعودية  العربية 
وثيقة  تاريخية  أخــويــة  عــالقــات 
تــســتــنــد إلــــى أســــس راســـخـــة من 
الشراكة االستراتيجية والتنسيق 
المشترك، وما تشهده من تطور 
ونماٍء مستمر بفضل ما تحظى 
به من رعاية واهتمام من حضرة 

صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
الــــبــــالد الــمــعــظــم وأخــــيــــه خــــادم 
الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأشــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الــــمــــالــــيــــة 
ــاد الـــوطـــنـــي بــأهــمــيــة  ــصــ ــتــ واالقــ
ــودي  ــعـ ــسـ مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـ
صاحب  يرأسه  الــذي  البحريني 

الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وأخــيــه 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ ــود  ــعــ ســ آل 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بــالــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــز مـــــســـــارات الـ ــزيـ ــعـ فــــي تـ
الثنائي بين البلدين الشقيقين 
ــى اآلفــــاق التي  ــول بــه إلـ والـــوصـ

الوثيقة  الــعــالقــات  عمق  تعكس 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن واألواصــــر 
ــااًل  ــمــ األخــــويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وإكــ
لــمــســيــرة تــاريــخــيــة حــافــلــة من 

التعاون والتكامل. 
جـــاء ذلـــك خـــالل االجــتــمــاع 
الـــثـــانـــي لــلــجــنــة الــتــنــســيــق فــي 
ــاد والـــطـــاقـــة  ــتــــصــ مــــجــــاالت االقــ
ــة الـــــذي  ــاعــ ــنــ ــصــ والـــــتـــــجـــــارة والــ
االتصال  تقنية  عبر  أمــس  عقد 
الـــمـــرئـــي بـــرئـــاســـة مــشــتــركــة من 

الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
ــاذ فــيــصــل بن  ــتــ الـــوطـــنـــي، واألســ
االقتصاد  وزير  اإلبراهيم  فاضل 
العربية  بالمملكة  والتخطيط 
تعد  الــتــي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
إحدى اللجان الخمس المنبثقة 
السعودي  التنسيق  مجلس  عن 

البحريني.
استعرض  االجتماع  وخــالل 
الجانبان أبرز مستجدات تنفيذ 

تم  التي  والتوصيات  الــمــبــادرات 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــا ضــمــن الــلــجــنــة 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذهــا؛ حــيــث تشمل 
مجاالت  الموضوعة  الــمــبــادرات 

وقــــــطــــــاعــــــات عـــــــــدة كــــالــــتــــجــــارة 
اطلع  كما  والــطــاقــة،  والــصــنــاعــة 
الجانبان على جهود فرق العمل 
مجلس  إليه  يصبو  ما  لتحقيق 

البحريني  الــســعــودي  التنسيق 
ــن أهـــــــــداف تــــخــــدم الـــتـــكـــامـــل  ــ مـ
االقــــــتــــــصــــــادي بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين.
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كتبت: فاطمة علي

 %90 أن  الخليجي  الــصــحــة  مجلس  أكـــد 
ــرمـــون الـــســـعـــادة »ســـيـــروتـــونـــيـــن« يــتــكــون  مـــن هـ
الجهاز  مــن   %70 وأن  الهضمي،  الــجــهــاز  فــي 
الصحة  فإن  لذا  المعدة،  المناعي موجود في 
النفسية للفرد تؤثر على جهازه الهضمي، إذ ان 
الدماغ والجهاز الهضمي مرتبطان من خالل 
األعصاب الموجودة داخل الجهاز الهضمي، ما 
يسمح للدماغ والجهاز الهضمي بالتأثير على 
بوظائف  التحكم  خــالل  مــن  البعض  بعضهم 
النفسية للشخص، وكذلك  والصحة  األمعاء، 

التأثير على اإلدراك، والحالة المزاجية.
الــصــحــة مــن خـــالل دليل  واوضــــح مجلس 
صحي أصدره أمس االول أن الصحة النفسية 
كبير  بشكل  يــؤثــر  يوميا  الــفــرد  بــه  يشعر  ومــا 
الــجــهــاز  الــهــضــمــي، إذ إن  عــلــى صــحــة جـــهـــازه 
الــعــصــبــي »اإلســـمـــبـــثـــاوي« يــســتــجــيــب لــحــاالت 
ــراز هــرمــون  ــ ــر، حــيــث يــتــم إفــ ــوتـ ــتـ االجـــهـــاد والـ
الكظرية  الــغــدة  مــن  الــكــورتــيــزول  االبينفرينو 
التي تؤثر على عملية الهضم، مبينا انه عند 
القلق والتوتر أو االكتئاب يحصل تأثير مباشر 
وانقباضات  حركة  في  والقولون  المعدة  على 
الجهاز الهضمي، مما قد يحفز الشعور باأللم 

واالنتفاخات أو الغثيان. 
وشمل الدليل الذي أصدره مجلس الصحة 
المعلومات،  من  العديد  طياته  في  الخليجي 
للتعريف بأسرار الجهاز الهضمي بكل مكوناته 
والتأثيرات المنعكسة منه على جسم اإلنسان 
يطلق  المعدة  أن  الدليل  أوضــح  إذ  والــعــكــس، 
عــلــيــهــا الـــدمـــاغ الــثــانــي لـــإنـــســـان؛ ألن جـــدار 
تــبــطــنــه طــبــقــتــان تتضمن  الــهــضــمــي  الــجــهــاز 
تربط  الــتــي  العصبية  الــخــاليــا  مــن  الماليين 
بين الدماغ والجهاز العصبي المعوي والجهاز 
العصبي للدماغ المسؤول عن التحكم بعملية 
وإفــراز األحماض وغيرها من وظائف  الهضم 

المعدة.
الصحة  الــصــادر عن مجلس  الدليل  وذكــر 
التعاون الخليجي، أن األطعمة  لدول مجلس 
الـــتـــي تــهــيــج الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي تــخــتــلــف من 
ــر، لــذلــك يــجــب صــنــع قائمة  شــخــص إلـــى آخــ
تــضــمــن جــمــيــع أنــــــواع الـــطـــعـــام الـــتـــي تــنــاســب 
أو تزيد من  تناسبه  التي ال  الشخص وغيرها 
أن مهيجات  إلى  لديه، مشيرا  األعــراض  حدة 
الــجــهــاز الــهــضــمــي تــشــمــل الــتــوابــل واألطــعــمــة 
فإن  الــدهــون كذلك  العالية  واألغــذيــة  الــحــارة 
نفس  لها  المصنعة  واألغــذيــة  والتوتر  القلق 

التأثير. 

مجل�س ال�صحة الخليجي:

ال��ج��ه��از  ف���ي  ي��ت��ك��ون  ال�������س���ع���ادة  ه���رم���ون  م���ن   %90

ال��م��ع��دة ف���ي  ال��م��ن��اع��ي  ال��ج��ه��از  م���ن  و%70  ال��ه�����س��م��ي 

رفيقة  الـــدكـــتـــورة  أوضـــحـــت 
المختلفة  العلوم  أن  رجــب  بــن 
متداخلة ولها عالقة مع بعضها 
يعتقده  ما  عكس  على  البعض 
التداخل  وأن هذا  عــادًة،  الناس 
كانت  وإنما  الساعة  وليد  ليس 
له إرهاصات سابقة متجذرة في 
كابن  الفالسفة  أيــام  من  القدم 

سينا وابن رشد وغيرهما. 
بـــن رجـــب في  وتــحــدثــت د. 
نــــــدوة ثـــقـــافـــيـــة أقـــامـــتـــهـــا كــلــيــة 
بــالــجــامــعــة  والــــعــــلــــوم  اآلداب 
»العالقة  عــنــوان  تحت  األهــلــيــة 
التصميم  عــلــم  بــيــن  الــجــدلــيــة 
ــي وعـــــلـــــم الــــخــــطــــاب  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
اللغوي«، أخذًة من متحف دبي 
للمستقبل مثااًل حيا لتوصيف 
تــلــك الــعــالقــة، مــنــوهــة إلـــى أن 
»مـــا نــقــوم بــه الــيــوم هــو امــتــداد 
ــات تــنــاولــت مثل  ســـابـــق لــــدراســ
هـــذا الــجــانــب بــأســالــيــب وطــرق 

وتصاميم مختلفة«. 
الـــتـــصـــمـــيـــم  أن  وأردفـــــــــــــــت 
الــداخــلــي والـــمـــهـــارات الــلــغــويــة 
بنا  والـــوصـــول  لــالرتــقــاء  تسعى 
ــى الــســلــم الـــذوقـــي وكــالهــمــا  إلــ
المكررة  غير  بطريقته  يبحث 
بقفزات  نمر  إننا  إذ  والــفــريــدة. 
نــوعــيــة مــن الــتــطــور الــحــضــاري 
واإلبــــــداعــــــي فــــي كــــل مـــجـــاالت 
ســيــظــل محكوما  ولــــذا  الــعــلــم، 
اآليديولوجي  والفكر  بالمعرفة 

الذي يستفز ملكات اإلبداع. 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت فـــــــــــي هــــــــذا 
مــتــحــف  تــصــمــيــم  أن  الـــســـيـــاق 
ــي بــوصــفــه  ــ الــمــســتــقــبــل فــــي دبـ
مــنــصــة عــالــمــيــة وعــلــمــيــة جمع 
واألبــداع،  المهارات  من  العديد 
يــســتــقــبــل آالف  مـــتـــحـــف  ــو  ــ وهــ
العالم  أقــطــاب  كــل  مــن  السياح 
بتصميمه  يــســتــمــتــعــون  الـــذيـــن 
حيث  المألوف،  غير  المعماري 
المتميز  الــبــيــضــاوي  شــكــلــه  إن 
ــارات الـــمـــكـــتـــوبـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ والــ
أضــافــت  الــعــربــيــة  باللغة  بــنــائــه 
أن  كــمــا  وأصـــالـــة.  إلــيــه جمالية 

المبنى  تــزيــن  الــتــي  الـــعـــبـــارات 
ــارات  ــبــ ــن الـــــخـــــارج لـــيـــســـت عــ ــ مـ
وإنما  اإلطــالق،  اعتباطية على 
إن  إذ  شــديــدة،  بعناية  اخــتــيــرت 
هذا البناء لم يشيده مهندسون 
ومـــصـــمـــمـــون فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
ســـاعـــد عــلــى تــشــيــيــده لــغــويــون 
ــدى هــذه  ــ ــقـــول إحـ وأدبــــيــــون. وتـ
ــارات: »لــــن نــعــيــش لــمــئــات  ــبـ ــعـ الـ

السنين، ولكن يمكن أن نبدع«.
وعلقت د. رجب: »نحن بهذه 
المساحات  العبارة قد تخطينا 
معنا  تتناسب  ال  التي  الفارغة 
واجتهدنا لفتح مساحات ذوقية 

الخطاب  مــع  تتناسب  جــديــدة 
والتصميم  جــانــب  مــن  الــلــغــوي 
الــداخــلــي مــن جــانــب آخـــر. هذا 
ــتــــوى الـــفـــكـــري  ــســ ــمــ يـــعـــكـــس الــ
الـــذي ســوف يسهم في  الــراقــي 
أن تبحث في  الهوية دون  بلورة 

هوية غيرك«.
من جهتها قالت المحاضرة 
بـــقـــســـم الـــتـــصـــمـــيـــم الـــداخـــلـــي 
بــالــجــامــعــة أمـــانـــي الـــعـــالـــي إن 
تـــوحـــيـــد  إلـــــــى  أدت  ــة  ــمــ ــولــ ــعــ الــ
تــصــامــيــم األبـــنـــيـــة وتــجــريــدهــا 
إبان طفرة  وبالذات  الهوية  من 
الــنــفــط فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي؛ 

فـــعـــل ضــد  ردة  بـــذلـــك  فـــنـــشـــأت 
رتابة التصاميم، ما جعل بعض 
الــمــصــمــمــيــن يــســتــلــهــمــون مــن 
ويحتفلون  وعاداتهم،  ماضيهم 
بــتــمــيــزهــم وبــاخــتــالفــهــم. ومــع 
ذلــــــــــك فــــلــــيــــس كـــــــل تـــصـــمـــيـــٍم 
يــســتــلــهــم مــــن الـــمـــاضـــي يــكــون 
الــنــجــاح حــلــيــفــه، فــهــنــاك خــٌط 
المبتكر  التصميم  بــيــن  رفــيــٌع 
والـــتـــصـــمـــيـــم قــــديــــم الـــــطـــــراز؛ 
ــا نــبــنــي عليه  فــالــمــاضــي هـــو مـ
وراءه،  ــبــــئ  ــتــ نــــخــ ــا  ــ ــ مـ ــــس  ــيــ ــ ولــ
على  االعتماد  على  والمواصلة 
الــمــاضــي إهــانــة لــإبــداع؛ إذ إن 
المصمم الناجح هو من يبحث 
هوية  ذي  عــصــرٍي  تصميٍم  عــن 
أن  الدكتورة  وأوضحت  وطابع. 
مثال  للمستقبل  دبـــي  متحف 
البناء  فواجهة  التماهي،  لهذا 
ــارات الــعــربــيــة  ــبـ ــعـ ــالـ الـــمـــزيـــنـــة بـ
تــعــطــي شــكــال مــعــاصــرا وفــريــدا 
يمثل  خــاص  له طابع  ومبتكرا 
ــغـــف الــبــشــريــة  الــمــســتــقــبــل وشـ
ــة  ــويـ ــهـ ــون واإلبـــــــــــداع والـ ــنـ ــفـ ــالـ بـ

العربية. 
الـــنـــاس  مــعــظــم  إن  وقــــالــــت 
يظنون أن الحنين إلى الماضي 
يــتــوافــقــان،  والــتــكــنــولــوجــيــا ال 
والهوية  التكنلوجيا  دمج  ولكن 
بصرية  لغة  إنتاج  على  يساعد 
ــراث  ــتـ جــــديــــدة تــعــتــمــد عـــلـــى الـ

الثقافي للماضي والحاضر.
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اســــتــــقــــبــــل مـــســـتـــشـــفـــى 
الــــــــــســــــــــالم الــــتــــخــــصــــصــــي 
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور الـ
الــطــبــيــب هــولــجــر شــمــيــت، 
العظام  جــراحــة  اســتــشــاري 
ــًا مـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــور عـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ألــمــانــيــا، أمــــس، كــجــزء من 
ــن  ــيــ ــاريــ ــشــ ــتــ بـــــرنـــــامـــــج االســ

الزائرين الدوليين.
وقــــــال الــــدكــــتــــور جــمــال 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ صـــــــالـــــــح، رئــ
الـــســـالم  مــســتــشــفــى  إدارة 
ــاري  ــشــ ــتــ الـــتـــخـــصـــصـــي واســ
ــه مــن  ــ جــــراحــــة الـــعـــظـــام، إنـ
خـــــــالل بــــرنــــامــــج الــطــبــيــب 
الــــــزائــــــر الـــــــدولـــــــي، نــجــلــب 
ذوي  بــارزيــن  ألمانا  أســاتــذة 
بشكل  فـــريـــدة،  تــخــصــصــات 
مـــنـــتـــظـــم إلــــــــى الـــبـــحـــريـــن 
المحليين  المرضى  لعالج 
والــدولــيــيــن فـــي الــبــحــريــن، 
من خالل المشاركة وتبادل 
المعرفة والخبرة السريرية 

بين البلدين.
قمنا بدعوة البروفيسور 
الـــدكـــتـــور الــطــبــيــب شــمــيــت، 
وهــــو رائـــــد فـــي إعــــــادة بــنــاء 
األمامي  الصليبي  الــربــاط 
وجــــــــــــراحــــــــــــة اإلصــــــــــابــــــــــات 
مفاصل  وتقويم  الرياضية 
ــة الــكــاحــل  ــراحــ الـــركـــبـــة وجــ
بالمنظار.  الركبة  وجــراحــة 
ــه قـــــــال الـــســـيـــد  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
أحـــــمـــــد الــــســــيــــد الــــرئــــيــــس 
ــذي لــمــســتــشــفــى  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
إن  ــي  ــخـــصـــصـ ــتـ الـ الـــــســـــالم 
ــبــــحــــريــــن شــــهــــدت زيـــــــادة  الــ

ــاء  ــبــ ــدد األطــ ــ ــرة فــــي عــ ــيـ ــبـ كـ
ــب الــــذيــــن يـــــــزورون  ــ ــانـ ــ األجـ
الـــبـــالد لـــعـــالج الــمــواطــنــيــن 
ــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس  ــ خـ
الماضية. من خالل برنامج 
الدوليين  الزائرين  األطباء 
ــالم  ــ ــسـ ــ ــتــــشــــفــــى الـ فـــــــي مــــســ
ــتـــعـــاون مــع  الــتــخــصــصــي، نـ
البلدان  أطباء من مختلف 
والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــذيـــــن 
ــن احـــتـــيـــاجـــات  يـــبـــحـــثـــون عــ
ــة  ــايــ ــرعــ مـــجـــتـــمـــعـــنـــا فـــــي الــ

الصحية.
البروفيسور  أن  وأضــاف 

الـــدكـــتـــور الــطــبــيــب هــولــجــر 
شــمــيــت خــبــيــر فـــي جــراحــة 
الــعــظــام وجــراحــة الــحــوادث 
وجــــراحــــة الـــــــورك والـــركـــبـــة 
الرياضي  والــطــب  والكاحل 
ــزم  ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــرومــ ــ وأمــــــــــــــــراض الــ
والــــعــــالج بــتــقــويــم الــعــمــود 
الــــفــــقــــري، وأنــــــــه مـــتـــواجـــد 
و28   26 بين  مــا  الفترة  فــي 
لـــحـــصـــول   2022 ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ
الــمــرضــى عــلــى االســتــشــارة 
مستشفى  في  التخصصية 

السالم التخصصي.

»ال�������ص���ام ال��ت��خ�����ص�����ص��ي« ي�����ص��ت��ق��ب��ل ا���ص��ت�����ص��اري 

�صميت ه��ول��ج��ر  الأل���م���ان���ي  ال���ع���ظ���ام  ج���راح���ة 

التنفيذي  الــرئــيــس  شـــارك 
والتدريب  التعليم  جودة  لهيئة 
الــــــدكــــــتــــــور طــــــــــــارق الــــســــنــــدي 
المؤتمر  فــي  رئــيــســيــا  مــتــحــدثــا 
تــنــظــمــه شبكة  ــــذي  الـ الــســنــوي 
ــيـــا والــمــحــيــط  ــودة فـــي آسـ ــجــ الــ
الــــــذي   ،)APQN( الـــــــهـــــــادئ 
فــي ســنــغــافــورة؛ استجابة  ُيــقــاُم 
للدعوة التي تلقاها من الشبكة 
لضمان  فاليو«  ومــؤســســة »اديــو 
جــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 

سنغافورة.
َم  ــتــــاح َقــــــدَّ ــتــ وفـــــي يـــــوم االفــ
ــدي الـــــورقـــــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـــــدكـــــتـــــور الـ
الــرئــيــســيــة فــي الــمــؤتــمــر، تحت 
ــان الــــجــــودة فــي  ــمــ عــــنــــوان: »ضــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أثـــنـــاء وبــعــد 

فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا )كــــوفــــيــــد – 
عـــدًدا  فــيــهــا  تــنــاول  19(«، حــيــث 
ــن الـــمـــحـــاور بـــشـــأن الـــظـــروف  مـ
االســــتــــثــــنــــائــــيــــة الـــمـــصـــاحـــبـــة 
لجائحة كوفيد-19، من أبرزها: 
وكيفية  والـــفـــرص،  الــتــحــديــات، 
تعامل مؤسسات التعليم العالي 
مــع جــائــحــة كـــورونـــا، فــي سبيل 

إنجاز المهام المنوطة بها.
السندي  الدكتور  أشــار  كما 
السلبي  التأثير  إلــى  ورقته  في 
ومستوى  العاملين  على  للوباء 
إيجاد  إلى  أدى  الدخل، وهو ما 
الحياة،  مــدى  بالتعلم  اهــتــمــام 
كــوســيــلــة لــتــحــســيــن الـــمـــهـــارات 
والــتــغــلــب عــلــى تــحــديــات ســوق 
الــعــمــل، كــمــا تـــنـــاول فـــي ورقــتــه 

تـــحـــديـــات الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي، 
والـــتـــحـــديـــات الــفــنــيــة، ونـــزاهـــة 

التقييم.

»ج�������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م« ت�������ص���ارك ف����ي م��وؤت��م��ر 

ال��ه��ادئ  وال��م��ح��ي��ط  اآ���ص��ي��ا  ف��ي  ال���ج���ودة  �صبكة 

} د. طارق السندي.

ــة بـــنـــت  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ أشـــــــــــــادت فـ
عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
الــــــــنــــــــواب بـــــــصـــــــدور األمـــــــر 
ــدن حــضــرة  ــ الــمــلــكــي مــــن لـ
ــة الــمــلــك  صـــاحـــب الـــجـــاللـ
آل خليفة  عيسى  بن  حمد 
ــم  ــظـ ــعـ ــمـ ــك الـــــــبـــــــالد الـ ــ ــلـ ــ مـ
بــتــعــيــيــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
التشريعي  للفصل  الشورى 
الــــــــســــــــادس، مـــهـــنـــئـــة عــلــي 
بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــورى وأعــضــاء 
الملكية  بالثقة  المجلس 

السامية.
مجلسي  ســعــي  وأكـــــدت 
الشورى والنواب الدائم إلى 
التعاون  بمستوى  االرتــقــاء 
ــتــــرك،  ــشــ ــمــ ــق الــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
الساعي لتطوير العمل بين 
أداء دور  الجانبين، وتفعيل 

البرلمانية،  الــدبــلــومــاســيــة 
الـــــتـــــواصـــــل  أن  مــــعــــتــــبــــرة 
الــمــســتــمــر بــيــن الــغــرفــتــيــن 
مــــن جـــهـــة ومـــــع الــحــكــومــة 
ــة صــــاحــــب الــســمــو  ــاســ ــرئــ بــ
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 

رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــــن جــهــة 
ــا األســــــــاس فــي  ــمـ أخـــــــرى هـ
التشريعية  المنظومة  رفــد 
ضمن  وتطويرها  الوطنية 

دولة القانون والمؤسسات.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت رئـــــيـــــســـــة 
مسيرة  أن  الــنــواب  مجلس 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــقــيــادة 
ــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم  ــاللــ جــ
ــا فــي  ــهــ ــدمــ ــقــ ســـــتـــــواصـــــل تــ
بالنهضة  ــاء  ــقــ االرتــ ســبــيــل 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، وذلــك 
من خالل الجهود الوطنية 
تستشرف  التي  المشتركة، 
مراحل  من  جديدة  مرحلة 
ــاء الــــوطــــنــــي، يــصــبــو  ــطـ ــعـ الـ
فـــيـــهـــا الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق 
والــمــواطــن،  للوطن  الخير 
ــل  ــبـــل أفـــضـ ــتـــقـ ــاء مـــسـ ــ ــنــ ــ ــ وب

لمملكة البحرين.

مهنئة بتعيين اأع�صاء ال�صورى.. رئي�صة مجل�س النواب:

ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال��م��ج��ل�����ص��ي��ن ي���رف���د ال��م��ن��ظ��وم��ة 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ظ���ل ع��ه��د ج��ال��ة ال��م��ل��ك 

} رئيسة مجلس النواب.

} جانب من اجتماع لجنة التنسيق المشتركة.

برئا�صة م�صتركة من وزير المالية ووزير االقت�صاد والتخطيط ال�صعودي.. 

عق���د الجتماع الثان���ي للجنة التن�ص���يق ف���ي مج���الت القت�ص���اد والطاقة 

والتج���ارة وال�صناع���ة المنبثقة من مجل����س التن�ص���يق ال�ص���عودي البحريني
أكــــــــد الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مـــا يجمع 
ــن والــمــمــلــكــة  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
من  الشقيقة  السعودية  العربية 
وثيقة  تاريخية  أخــويــة  عــالقــات 
تــســتــنــد إلــــى أســــس راســـخـــة من 
الشراكة االستراتيجية والتنسيق 
المشترك، وما تشهده من تطور 
ونماٍء مستمر بفضل ما تحظى 
به من رعاية واهتمام من حضرة 

صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
الــــبــــالد الــمــعــظــم وأخــــيــــه خــــادم 
الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأشــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الــــمــــالــــيــــة 
ــاد الـــوطـــنـــي بــأهــمــيــة  ــصــ ــتــ واالقــ
ــودي  ــعـ ــسـ مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـ
صاحب  يرأسه  الــذي  البحريني 

الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وأخــيــه 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ ــود  ــعــ ســ آل 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بــالــمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــز مـــــســـــارات الـ ــزيـ ــعـ فــــي تـ
الثنائي بين البلدين الشقيقين 
ــى اآلفــــاق التي  ــول بــه إلـ والـــوصـ

الوثيقة  الــعــالقــات  عمق  تعكس 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن واألواصــــر 
ــااًل  ــمــ األخــــويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وإكــ
لــمــســيــرة تــاريــخــيــة حــافــلــة من 

التعاون والتكامل. 
جـــاء ذلـــك خـــالل االجــتــمــاع 
الـــثـــانـــي لــلــجــنــة الــتــنــســيــق فــي 
ــاد والـــطـــاقـــة  ــتــــصــ مــــجــــاالت االقــ
ــة الـــــذي  ــاعــ ــنــ ــصــ والـــــتـــــجـــــارة والــ
االتصال  تقنية  عبر  أمــس  عقد 
الـــمـــرئـــي بـــرئـــاســـة مــشــتــركــة من 

الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
ــاذ فــيــصــل بن  ــتــ الـــوطـــنـــي، واألســ
االقتصاد  وزير  اإلبراهيم  فاضل 
العربية  بالمملكة  والتخطيط 
تعد  الــتــي  الشقيقة،  الــســعــوديــة 
إحدى اللجان الخمس المنبثقة 
السعودي  التنسيق  مجلس  عن 

البحريني.
استعرض  االجتماع  وخــالل 
الجانبان أبرز مستجدات تنفيذ 

تم  التي  والتوصيات  الــمــبــادرات 
الـــتـــوصـــل إلــيــهــا ضــمــن الــلــجــنــة 
وآلـــيـــات تــنــفــيــذهــا؛ حــيــث تشمل 
مجاالت  الموضوعة  الــمــبــادرات 

وقــــــطــــــاعــــــات عـــــــــدة كــــالــــتــــجــــارة 
اطلع  كما  والــطــاقــة،  والــصــنــاعــة 
الجانبان على جهود فرق العمل 
مجلس  إليه  يصبو  ما  لتحقيق 

البحريني  الــســعــودي  التنسيق 
ــن أهـــــــــداف تــــخــــدم الـــتـــكـــامـــل  ــ مـ
االقــــــتــــــصــــــادي بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16320/pdf/1-Supplime/16320.pdf?fixed8834
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/1317195
https://alwatannews.net/article/1038834
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�سيارة تتمرد على ال�سكران

السيارات  من  معين  نــوع  شــراء  سيصبح  قليلة  سنوات  بعد 
الراغبين  تــلــزم  قضائية  أحــكــام  ســتــصــدر  أنـــه  بمعنى  إجــبــاريــًا، 
سياراتهم  تزويد  أو  بعينها،  موديالت  بشراء  سيارة  امتالك  في 
إكــســســوارات مــعــيــنــة، ولـــن يــكــون ذلـــك بمعنى أن  ــادات« أو  ـــ»زيــ بــ
أو  ســيــارة،  حــيــازة  فــي  راغـــب  غير  شخصًا  ستستدعي  المحاكم 
اقتناء  على  لترغمه  سيارة  لشراء  المادية  اإلمكانات  يملك  ال 
واحدة، بل ستستهدف المحاكم من يملكون سيارات سلفًا وتقول 
لبعضهم: تخلص من سيارتك هذه واشتر سيارة مواصفتها كذا 

وكذا.
سيحدث ذلك ألنه توجد في األسواق الغربية سلفًا سيارات 
سيارات  المسخرة.  تقبل  وال  محافظة  عائالت  ومــن  محترمة، 
عندها كبرياء وأحاسيس وترفض أن تتحرك في ظروف معينة، 
رائحة  -مثال-  السيارة  تشم  عندما  هو  المعين  الظرف  وذلــك 
أنـــك ســـكـــران. ومــهــمــا مــارســت مع  كــحــول، أي عــنــدمــا تكتشف 
إلى  لتوصلك  واستجديتها  الجوخ  ومسح  النفاق  السيارة  هذه 
وتركب  تتجاهلك  فإنها  وأنت شربان وسكران وحيران،  وجهتك 
محركها  وتفتح  بالشلوت  تضربها  وقد  الحركة،  وترفض  رأسها 
منها  ستسحب  بأنك  وتهددها  اللعنات،  عليها  وتصب  وتغلقه، 
وتحترمي  تتأدبي  »منشان  حيوية  وخراطيم  وأســالكــا  وصــالت 
التكتيك  بتغيير  فتقوم  طائل،  بال  ولكن  وتحترميني«،  نفسك 
وتحسب أنك تستطيع أن تضحك عليها بكالم من شاكلة: هذه 
أم  الحين  البيت  ولو ما وصلت  الكحول..  أشرب فيها  آخر مرة 
العيال تفضحني وتبهدلني، ومو بعيد تضربني أو حتى تطلقني. 
بعدين يا بنت الحالل )يقصد السيارة( لو طولنا الوقوف هنا 
تدرين  وأنت  بينا  وتفرق  وتحبسني  الشرطة تصيدني  بعيد  مو 
ــوم نـــزلـــت بــيــكــي فـــي حــفــرة؟  ــا أحـــبـــك!! هـــل حــصــل يــ شـــلـــون أنــ
المغسلة  وديتك  مو  كيلو..  آالف   3 كل  زيتك  أغير  إنــي  نسيت 
اللي فات؟ تكفين تحركي.. اهلل  الكشخة األسبوع  األتوماتيكية 
يستر عرضك وصليني وبعدها روحي وين ما بدك!!.. ولكن ال 
حياة وال حياء لمن تنادي، ألن مخ السيارة ناشف، وكلما تكلمت 
ويظل  عــنــادًا،  السيارة  وازدادت  فمك،  من  الخمر  رائحة  فاحت 
 )Alcho Lock( نظام »ألكو لوك« يعطل محركها. وألكو لوك
اللواتي  الــســيــدات  وأنــصــح  الــكــحــولــي«،  »القفل  لعبارة  اختصار 
بشراء  الليالي  أواخـــر  فــي  ســكــارى  أزواجــهــن  عـــودة  مــن  يعانين 
ذلك الجهاز وتركيبه في سيارات أزواجهن من دون علمهم حتى 
»يتأدبوا« عندما يعجزون عن تدويرها ويضطروا إلى النوم فيها 

حتى تختفي رائحة الكحول من أنفاسهم!!
)يحكي أوروبي أنه اشترى واحدة من السيارات »األصولية« 
التي ال تسكت عن شارب الخمر، وجلس خلف مقودها وهو في 
كامل وعيه، أي ال تفوح منه رائحة خمر، فدار محركها وانطلق 
بها، ثم عاد بها الى نقطة انطالقه وطلب من صديق له شربان 
السكران  السيارة طنشت ذلك  الى جانبه، ولكن  أن يركب  »ُفــل« 
أنها ترصد  وتحركت وكــأن شيئا لم يكن، وكــان ذلك دليال على 

فقط السائق السكران وترفض التحرك رأفة به(.
اختراع السيارة المناهضة للكحول أعطاني أفكارًا عبقرية 
القطاع  مــن  التمويل  لها  أجــد  أن  وأتمنى  أخـــرى،  لمخترعات 
قــتــل األفــكــار  فــي  الــحــكــومــي متخصص  الــقــطــاع  الــخــاص ألن 
العراق  إلى  الممول فسأهاجر  أجد  لم  وإذا  رعايتها،  وليس في 
وأخطف شخصين أو ثالثة من األغنياء وأطلق سراحهم نظير 
حساس  كرسي  ومنها  العبقرية،  مشاريعي  لتنفيذ  تكفي  فدية 
للمكاتب يرش الماء من تحت إلى فوق كلما نام الجالس فوقه، 
وسيارة يصدر عادمها )شكمانها( روائح كريهة بأصوات مرتفعة 
ح برقم هاتفه إلى سيارة  كلما تلفظ سائقها بعبارات غزل أو لوَّ
وجهاز  الرصيف..  على  تمشي  لفتاة  أو  امــرأة،  تقودها  مجاورة 
يوصل بالتلفزيون ويصيح كلما تحدث مسؤول رفيع المستوى 
عن إنجازات وهمية: خرطي.. كذب.. خاف ربك يا رجل! وجهاز 
يسمع  بصوت  وجهك  في  يصيح  بالتلفزيون  أيضًا  يلحق  آخــر 
على بعد كيلومترين كلما فتحت إحدى قنوات الشروع في الزنا 
الناس..  بنت  ولد/  يا  على وجهك  استحي  اإللكتروني: عيب.. 
ملطشة  وخلتني  اليابان  من  جابتني  اللي  الظروف  يلعن  اهلل 

لقليالت الحياء وأمثالك اللي يتابعوهن!

بادرت مجموعة من 
طالبات مدرسة السهلة 
االبـــــتـــــدائـــــيـــــة لـــلـــبـــنـــات 
تنظيف  حملة  بتنفيذ 
لــســاحــل قــريــة كــربــابــاد، 
في إطار تشجيع العمل 
الـــــتـــــطـــــوعـــــي وخـــــدمـــــة 
المجتمع لدى األجيال 
الــــجــــديــــدة بـــالـــمـــدارس 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وضـــمـــن 
األنــــشــــطــــة الـــمـــيـــدانـــيـــة 
الــــــــمــــــــعــــــــززة لـــلـــمـــنـــهـــج 
ــورة  ــمــــطــ الــــنــــظــــري، والــ

للشخصية الطالبية.
كــــــمــــــا اســــتــــثــــمــــرت 
ــذه الــزيــارة  الــمــدرســة هـ
إلجراء تجارب تطبيقية 
فيها  بما  العلوم،  لمادة 
ببروتوكوالت  يتعلق  ما 
الماء، والبيئة البحرية.

برنامج  فــي  طلبة  شـــارك 
بجامعة  والتصميم  الــفــنــون 
الــبــحــريــن فـــي رحــلــة مــشــروع 
التي  السالم«  »الفن من أجل 
البوسنية  الــعــاصــمــة  قــصــدت 

سراييفو مؤخرًا.
في  طلبة  خمسة  وأســهــم 
والتصميم  الــفــنــون  بــرنــامــج 
اشــــــــتــــــــركــــــــوا فـــــــــي الـــــرحـــــلـــــة 
-الـــتـــي نــظــمــتــهــا »الــفــنــانــون 
البحرين-  فــي  التشكيليون« 
فــــــي رســــــــم خــــمــــس لــــوحــــات 
عــلــى أشــكــال تــحــاكــي حمامة 
الـــــــســـــــالم، وذلــــــــــك بـــــإشـــــراف 
ــتــــدريــــس فــي  عـــضـــو هـــيـــئـــة الــ
قــــســــم اإلعــــــــــالم والـــســـيـــاحـــة 
الدكتورة  بالجامعة  والفنون 
التي  الهاشمي،  علوي  سماء 

رافقتهم في الرحلة.
وضم الوفد الطالبي كاًل 
مــن: زهــيــر مــحــمــد، ومــنــصــور 
يــاســيــن، وقــاســم جــهــاد، ونــور 
عـــادل، ورحــمــة أحــمــد، الذين 
شاركوا في عدة فعاليات فنية 
الرحلة، ضمن مشروع  خالل 

»الفن من أجل السالم«.
وأكـــــــد الـــطـــالـــب مــنــصــور 
كــانــت  »الـــتـــجـــربـــة  أن  يــاســيــن 
أتاحت  أنها  وخصوصًا  غنية، 
مـــرافـــقـــة فـــنـــانـــيـــن كــــبــــار، لــم 
بالتوجيهات  علينا  يــبــخــلــوا 
والــــــنــــــصــــــح«. وقــــــــــــال: »لـــقـــد 
التي قمنا  باألدوار  استمتعنا 

بــتــأديــتــهــا فــي الــرحــلــة، حيث 
الفنية،  اللجنة  في  انخرطنا 
ــن مــنــاقــشــة  وذلــــــك مــكــنــنــا مــ

الفنانين وكسب الثقة«.
وأضـــــــــاف: »لــــقــــد تــلــقــيــنــا 
ــيــــة مـــن  ــيــــعــ عـــــــــبـــــــــارات تــــشــــجــ

ــاد  الـــفـــنـــانـــيـــن، وبـــعـــضـــهـــم أشــ
بــأعــمــالــنــا الــفــنــيــة، وكـــل ذلــك 
ضــــــــــــــروري لـــــكـــــي يـــســـتـــطـــيـــع 
ــانـــون الـــمـــبـــتـــدئـــون شــق  ــنـ الـــفـ
طـــريـــقـــهـــم فـــــي عــــبــــاب بــحــر 
الــــفــــن«، مـــعـــربـــًا عـــن ســعــادتــه 

بالرسالة النبيلة التي يبعثها 
مــــــشــــــروع »الــــــفــــــن مــــــن أجــــل 

السالم«.
ــاق  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ االلــ أن  وأكـــــــــــــد 
والتصميم  الــفــنــون  ببرنامج 
فــي جــامــعــة الــبــحــريــن أسهم 

وتشجيعه  مهارته،  صقل  في 
ــلــــى الــــمــــزيــــد مـــــن الـــعـــمـــل  عــ

والمثابرة.
ومما يجدر ذكره أن نماذج 
بمثابة  هــي  الــســالم  حمامات 
تــم تصميمها  كــبــيــرة  لــوحــات 

ــبـــاشـــر، لــيــجــســد  لـــلـــرســـم الـــمـ
وإيمانهم  أفكارهم  الفنانون 
بالسالم في أوطانهم والعالم، 
تأكيدًا ألهمية الفن، بوصفه 
ترتقي  ومعبرة،  هادفة  رسالة 

بها شعوب العالم.

أن  أمس  )ناسا(  األمريكية  الفضاء  وكالة  ذكــرت 
مــركــبــة إمــــداد تــابــعــة لــشــركــة »ســبــيــس إكـــس دراجــــون« 
الــدولــيــة  الــفــضــاء  بمحطة  التحمت  قــد  األمــريــكــيــة 
»آي إس إس«، حاملة شحنة يبلغ وزنها حوالي 3500 

كيلوجرام، وتشمل أغذية ومعدات علمية. 
بينما  جـــرت  االلــتــحــام  عملية  أن  نــاســا  ــادت  ــ وأفـ
فوق  الفضاء  تجوب  الدولية  الفضاء  محطة  كانت 

المحيط الهادي. 
ــهــــمــــة الــــســــادســــة  ــيــــة اإلمـــــــــــــداد هــــــي الــــمــ ــلــ وعــــمــ
بالتعاون  إكـــس«  »سبيس  بها  تــقــوم  والــعــشــرون الــتــي 
مع ناسا. وقالت الوكالة على موقعها اإللكتروني إنه 

»بعد أن تقضي دراجون حوالي شهر ملتحمة بمحطة 
الفضاء، ستعود مركبة الفضاء إلى األرض بشحنات 

وأبحاث«. 
ومـــن بــيــن الــمــواد الـــمـــوردة إلـــى الــمــحــطــة، ألـــواح 
الطماطم  مــن  خــاصــة  متنوعة  ومجموعة  شمسية، 
رواد  ألطــقــم  الــمــتــاحــة  الصحية  الحمية  لتحسين 
الفضاء في مهمات طويلة، وأجهزة تليسكوب للقمر. 

وكان من ضمن الشحنة، آيس كريم كمفاجأة. 
إكس«  »سبيس  بها  تقوم  إمــداد  أول مهمة  وكانت 

للمحطة الدولية للفضاء في عام 2012.

ت�شجيعا للعمل التطوعي..

كرباباد �ساحل  بتنظيف  يبادرن  ال�سهلة  ابتدائية  طالبات 

ط��ل��ب��ة »ال���ف���ن���ون« ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ي��ج�����س��دون 
»ال����ف����ن م����ن اأج������ل ال���������س����ام« ف����ي ���س��راي��ي��ف��و 
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ــفــــال بــيــوم  ــتــ بــمــنــاســبــة االحــ
 350 وجــهــت  البحريني  الطبيب 
ذات  ــاء  ــ ــمـ ــ أسـ ــة  ــدرســ ــمــ بــ طـــالـــبـــة 
الــنــطــاقــيــن االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــات 
األطباء  إلــى  وتقدير  شكر  تحية 
فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، تــقــديــرًا 
خدمة  فــي  الجليلة  لعطاءاتهم 
المجتمع، وذلك في إطار فعالية 
أعـــالـــج   - ــة  ــبــ ــدبــ الــ »مـــســـتـــشـــفـــى 

دميتي«، التي نظمتها المدرسة.
أدوات  الــمــدرســة  ــرت  وفــ وقـــد 
إحضار  مع  طالبة،  لكل  الطبيب 
كــــل واحـــــــدة مــنــهــن دمــيــتــهــا مــن 
لهن  نبذة  تقديم  تم  ثم  المنزل، 
التي  عن عمل الطبيب والجهود 
الطالبات  قامت  وبعدها  يبذلها، 
عــبــر  ــيــــب  ــبــ ــطــ الــ دور  بـــتـــمـــثـــيـــل 
فريق  قـــام  كــمــا  الــدمــى،  معالجة 

مــوهــوبــات الــرســم بــرســم لــوحــات 
مركز  في  األطــبــاء  إلــى  وإهدائها 
الصحي  والكويت  البحرين  بنك 

بالحد.
ــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ وتــــــصــــــب هــــــــــذه الــ
ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة  ــود  ــ ــهـ ــ جـ ــمــــن  ضــ
الطالبي  التطور  لدعم  والتعليم 
الشخصي، وتعزيز قيم المواطنة 

وحقوق اإلنسان.

يف ابتدائية اأ�شماء ذات النطاقني..

تحية من 350 طالبة اإلى الأطباء في مملكة البحرين

ألمانيا  في  التحقيق  جهات  أبــدت 
جريمة  مالبسات  كشف  حيال  تفاؤلها 
بمدينة  مــن متحف  ذهــبــي  كــنــز  ســرقــة 
مانشينج بمنطقة بافاريا العليا جنوبي 
البالد، وذلك رغم عدم إعالنها تحقيق 

نجاحات ملموسة. 
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة 
الجريمة في والية بافاريا أمس: »كانت 
العطلة األسبوعية مهمة على أية حال 
لكنني ال أستطيع أن أتحدث عن شيء 

ألسباب تتعلق بتكتيك التحقيقات«. 
تــشــيــر الـــشـــواهـــد الــحــالــيــة إلــــى أن 
لـــصـــوصـــا غـــيـــر مـــعـــروفـــيـــن حـــتـــى اآلن 
فــي ســاعــة مبكرة  المتحف  إلــى  دخــلــوا 
من صباح يوم الثالثاء الماضي لسرقة 
عــمــره على 2000 عام  يــزيــد  ذهــبــي  كنز 

ويعود إلى العصر السلتي. 
ــار  وقــــــام الـــمـــحـــقـــقـــون بــتــحــلــيــل آثــ
ــة  ــيـ ــوعـ ــبـ ــة األسـ ــلـ ــعـــطـ مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـ

الحالية، ونشرت الشرطة السبت قوات 
الروماني  المتحف  محيط  فــي  كبيرة 
الــســلــتــي فــــي مــانــشــيــنــج حـــيـــث قـــامـــوا 
وسائل  باستخدام  المنطقة  بتفتيش 

من بينها مجسات معدنية. 
على  ذلــك  أثــنــاء  المحققون  وعثر 
العديد من األشياء التي يمكن أن يكون 
ــال المتحدث  بــالــســرقــة، وقـ لــهــا عــالقــة 
ــاســـم مــكــتــب مــكــافــحــة الـــجـــريـــمـــة إن  بـ
»الزمالء ال يزالون يعملون بنشاط في 

تحليل اآلثار«. 
كانت الشرطة األلمانية قد ناشدت 
شـــهـــود الــعــيــان فـــي األســـبـــوع الــمــاضــي 
ســرقــة  واقـــعـــة  فـــي  بــشــهــادتــهــم  اإلدالء 
تصل  قديمة  ذهبية  عملة   500 يــقــارب 

قيمتها إلى ماليين اليورو. 
أنــبــاء بلومبرج ذكــرت  وكــانــت وكــالــة 
العمالت  أن هذه  الماضي  األربعاء  يوم 
كان قد تم اكتشافها في عام 1999 أثناء 

مانشينج بشمال  بلدة  في  أعمال حفر 
ميونخ. 

ــلــــي  ــمــــحــ ووصــــــــــــــف الـــــمـــــتـــــحـــــف الــ

ذهب  مجموعة  أكبر  بأنها  المجموعة 
اكتشافها في  السلتيك جرى  إلى  تعود 

القرن العشرين.

�سرقة كنز ذهبي من متحف األماني.. وتفاوؤل حيال ك�سف ماب�سات الجريمة

يـــعـــرض رســــم ذاتـــــي لـــلـــرســـام مــاكــس 
بــيــكــمــان الـــــذي يــعــتــبــر واحــــــدا مـــن أبـــرز 
للبيع  األلمانيين،  التعبيريين  الفنانين 
ألــمــانــيــا األســـبـــوع المقبل،  فــي مـــزاد فــي 
مقابل سعر قد يصل إلى 30 مليون يورو. 
Selbstbildnis gelb-« وتصّور لوحة
rosa« )صورة ذاتية صفراء وردية( التي 
تــعــتــبــر تــحــفــة فــنــيــة والـــتـــي كــانــت ملكية 
خاصة منذ رسمها في عام 1943، الفنان 
عــنــدمــا كـــان فــي مــنــفــاه فــي هــولــنــدا بعد 

فراره من ألمانيا النازية. 
لزوجته  منحها  التي  اللوحة  وبقيت 
وفاتها  حتى  بها  احتفظت  التي  ماتيلد 

مــجــمــوعــة  ضـــمـــن  لـــعـــقـــود   ،1986 عــــــام 
ــــرض عــلــى  ــعـ ــ ــة ولــــــم ُتـ ــاصــ ســـويـــســـريـــة خــ

الجمهور منذ منتصف التسعينيات. 
مديرة  كابيتسكي،  ميكاييال  وقــالــت 
والــمــســؤولــة عن  فــي برلين  دار جــريــزبــاخ 
عملية البيع »لم يبع أي عمل فني مماثل 

في المزاد في ألمانيا منذ العام 1945«. 
وقد يصل سعر اللوحة إلى ما بين 20 
تقدير حتى  أعلى  وهو  يــورو،  و30 مليون 
اآلن للوحة بيعت في ألمانيا، وفقا للدار.  
ــواة جــمــع ومــتــاحــف ومــؤســســات  وأبــــدى هـ
ــــرى مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم اهــتــمــامــا  أخـ
بشرائها في سوق فني مزدهر في ألمانيا.

للبي�ع مقاب�ل 30 ملي�ون ي�ورو.. ر�س�م ذات�ي للر�س�ام ماك��س بيكم�ان

ل�سبي��س  مركب�ة  كري�م«..  »اآي���س  �س�م�ن�ه��ا  م��ن 

اإك��س تو�س�ل �س�حنة اإل�ى محط�ة الف�س�اء الدولي�ة

العدد:  16320
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317172
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16320/pdf/1-Supplime/16320.pdf?fixed8834
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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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جميلة  هما  اجلديد،  الت�شكيل  من  امراأتان  وخرجت 

املجل�س  املجل�س«، وع�شو  لرئي�س  الثاين  »النائب  �شلمان 

الدكتورة  هّن  م�شتجّدات،  ن�شاء   3 ودخلت  املوؤيد،  منى 

للت�شدي جلائحة  الوطني  الفريق  ع�شو  ال�شلمان  جميلة 

خا�شة«،  مدر�شة  »مالكة  قا�شم  حبيب  ولينا  كورونا، 

مبركز  الراأي  ا�شتطالعات  اإدارة  »مدير  بوب�شيت  واإجالل 

البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة«.

برملانية،  واأخرى  املجل�س خربة حكومية  اإىل  وان�شّم 

وعادل  ال�شابق،  الإعالم  �شوؤون  وزير  الرميحي  علي  هما 

متتالية  ت�شريعية  ف�شول  لـ4  العتيد  النائب  الع�شومي 

ورئي�س الربملان العربي.

كما �شمل التعيني خربة ع�شكرية قادمة من قوة دفاع 

ف�شل  علي  عبداهلل  متقاعد  الركن  اللواء  هو  البحرين، 

النعيمي.

اقت�شادية  كفاءات  ا  اأي�شً امللكي  التعيني  و�شمل 

وجتارية جديدة، منها قيادات ل�شركات تنفيذية مرموقة، 

منهم طارق جليل ال�شفار رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 

التنفيذي ملرفاأ ال�شتثمارات القاب�شة وع�شو جمل�س اإدارة 

التنفيذي  املدير  الق�شاب  وه�شام  القت�شادية،  التنمية 

لال�شتثمارات ب�شركة ت�شامن كابيتال البحرينية.

هاين  الدكتور  ا  اأي�شً اجلدد  املعّينني  بني  من  جاء  كما 

املناظري  وجراحة  العامة  اجلراحة  ا�شت�شاري  ال�شاعاتي 

وجراحة الأورام، واملدير التنفيذي ال�شابق لإدارة الأوقاف 

اجلعفرية علي احلّداد.

مبجل�س  اجلدد  الـ13  الأع�شاء  اأ�شماء  يلي  وفيما 

ال�شورى:

1- اإجالل عي�شى اأحمد البوب�شيت.

2- ال�شيخ اأحمد بن حممد بن علي اآل خليفة.

3- جميلة حممد ر�شا ال�شلمان.

4- طارق جليل حممد ال�شفار.

5- طالل حممد عبداهلل املناعي.

6- عادل عبدالرحمن حممد الع�شومي.

7- عبداهلل علي ف�شل النعيمي.

8- علي اأحمد علي احلداد.

9- علي ح�شني �شهاب ال�شهابي.

10- علي حممد عي�شى الرميحي.

11- لينا حبيب قا�شم.

12- هاين علي عبدالرحمن ال�شاعاتي.

13- ه�شام ها�شم ح�شني الق�شاب.

ال�شورى  ملجل�س  اجلديد  الت�شكيل  اأظهر  املقابل،  يف 

�شورًيا من »جمل�س �شورى 2022«،  خروج 13 ع�شًوا 

وذلك بعد �شنوات من العمل الت�شريعي يف اأروقة جمل�س 

ال�شورى.

جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  اخلارجني  اأبرز  ومن 

من  طويلة  �شنوات  بعد  وذلك  �شلمان،  جميلة  ال�شورى 

العمل اجلاد يف هذا املن�شب القيادي باملجل�س.

وفيما يلي اأ�شماء الأع�شاء الذين خرجوا من الت�شكيل 

اجلديد:

لرئي�س  الثاين  )النائب  �شلمان  علي  جميلة   -1

املجل�س(.

2- عبداهلل خلف الدو�شري )نائب �شابق والأمني العام 

ملجل�س النواب لف�شل ت�شريعي وع�شو جمل�س ال�شورى(.

3- في�شل النعيمي )تراأ�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

مبجل�س ال�شورى(.

4- من�شور �شرحان )ع�شو جمل�س اأمناء مركز عي�شى 

الثقايف /  ع�شو جلنة اخلدمات مبجل�س ال�شورى(.

ع�شو  للكهرباء،  وزيًرا  )اأ�شبح  حميدان  يا�شر   -5

جلنة ال�شباب مبجل�س ال�شورى(.

6- نوار املحمود )اأمني عام �شابق ملجل�س النواب(.

اخلدمات  جلنة  )ع�شو  املن�شور  عبدالوهاب   -7

مبجل�س ال�شورى /  عمل �شنوات طويلة بوظائف قيادية 

يف القطاع ال�شحي(.

8- �شمري البحارنة )رجل اأعمال(.

9- �شباح الدو�شري )ع�شو جلنة اخلدمات مبجل�س 

ال�شورى /  وكيل وزارة العمل �شابًقا(.

جلنة  ع�شو    / اأعمال  )رجل  املناعي  دروي�س   -10

ال�شوؤون املالية مبجل�س ال�شورى(.

11- منى املوؤيد )�شيدة اأعمال /  ع�شو جلنة املرافق 

العامة مبجل�س ال�شورى(.

12- يو�شف الغتم )تراأ�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

والدفاع والأمن الوطني مبجل�س ال�شورى(.

الإن�شان  حقوق  جلنة  )تراأ�س  احلــداد  اأحمد   -13

مبجل�س ال�شورى /  ع�شو اللجنة الت�شريعية باملجل�س /  

عمل دبلوما�شًيا بعدة �شفارات قبل ذلك(.

ومن املزمع اأن يوؤّدي ال�شوريون اليمني الد�شتورية يف 

احلادي ع�شر من دي�شمرب بعد القادم، وذلك مبا�شرة عقب 

املعظم  امللك  جاللة  ل  يتف�شّ اإذ  الوطني،  املجل�س  افتتاح 

بافتتاح الف�شل الت�شريعي اجلديد واإلقاء اخلطاب ال�شامي.

ملكي،  اأمر  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  بتعيني  وي�شدر 

بينما يتم انتخاب النائبني الأول والثاين لرئي�س املجل�س 

من قبل الأع�شاء.

الأول  النائب  مبن�شب  فخرو  جمال  ال�شوري  وحظي 

�شلمان  وجميلة  ــرية،  الأخ الت�شريعية  الف�شول  خالل 

مبن�شب النائب الثاين.

وبح�شب الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى يفتتح دور 

بال�شتماع  مبجل�شيه  الوطني  للمجل�س  العادي  النعقاد 

هذا  اإلقاء  عقب  الجتماع  يف�س  ثم  ال�شامي،  اخلطاب  اإىل 

اخلطاب.

جمل�س  يعقد  ال�شامي،  للخطاب  ال�شتماع  وبعد 

برئا�شة  الأول،  النعقاد  دور  يف  الأوىل  جل�شته  ال�شورى 

رئي�شه يف جل�شة اإجراءات.

يف  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  من  ع�شو  كل  ويــوؤدي 

اأو جلانه  اأعماله يف املجل�س  جل�شة علنية وقبل ممار�شة 

ا للوطن  اليمني الآتية: »اأق�شم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�شً

اأذود  واأن  الدولة،  وقوانني  الد�شتور  اأحرتم  واأن  وللملك، 

عن حريات ال�شعب وم�شاحله واأمواله، واأن اأوؤدي اأعمايل 

بداية  يف  اليمني  هذه  ــاأداء  ب ويبداأ  وال�شدق.  بالأمانة 

الف�شل الت�شريعي رئي�س املجل�س. ويبداأ جمل�س ال�شورى 

نائبي  بانتخاب  انعقاد  بداية كل دور  اأول اجتماع له يف 

الرئي�س«.

علي ال�صهابيه�صام الق�صاب عادل الع�صومي طالل املناعي د.جميلة �صلمان علي الرميحي

اإجالل البوب�صيتهاين ال�صاعاتي عبداهلل النعيمي لينا قا�صم طارق ال�صفارعلي احلداد

تعيني كو�در �صحية و�أكادميية وخرب�ت �قت�صادية وجتارية.. وربع �ملقاعد للمر�أة

13 ع�صًو� جديًد� يف »�صورى 2022«.. و�لتجديد لـ27 �صورًيا �أبرزهم �لرئي�س �ل�صالح
ح�شني �شبت:

ملجل�س  اجل��دي��د  الت�صكيل  اأظ��ه��ر 

امللكي  التعيني  ���ص��وء  يف  ال�����ص��ورى، 

�صخ�صية   13 دخ��ول  اأم�����س،  ال�صامي 

من  لالأعوام  املجل�س  لع�صوية  جديدة 

2022 وحتى 2026.
على  ج��دي��د  ���ص��ورًي��ا   27 وح��اف��ظ 

مقاعدهم يف املجل�س، من اأبرزهم رئي�س 

املجل�س علي ال�صالح، ونائبه الأول جمال 

القياديني  اإىل عدد من  فخرو، بالإ�صافة 

باملجل�س واأبرزهم رئي�س جلنة ال�صوؤون 

امل�صقطي،  خالد  والقت�صادية  املالية 

الت�صريعية  ال�����ص��وؤون  جلنة  ورئي�صة 

جلنة  ورئي�صة  الزايد،  دلل  والقانونية 

ووج��وه  الفا�صل،  د.ج��ه��اد  اخل��دم��ات 

�صورية قيادية اأخرى.

طفيفة  زيادة  املراأة  ح�ّصة  و�صهدت 

 9 كانت  اأن  بعد  �صورية  مقاعد   10 اإىل 

فقط يف »جمل�س 2018«، ليكون ن�صيبها 

الربع من اإجمايل املقاعد الأربعني.

قا�شم  اأحمد  حبيب  لينا  رفعت 

اإىل  والمتنان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى 

امللك  اجلاللة  �شاحب  مقام ح�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البالد املعظم، وذلك مبنا�شبة الثقة 

بتعيينها  بها  حظيت  التي  امللكية 

ع�شًوا مبجل�س ال�شورى.

امللكية  الثقة  اأن  قا�شم  واأكدت 

كبرية  وم�شوؤولية  فخر  و�شام 

ق�شارى  �شتبذل  وطني  وتكليف 

اأجل ال�شطالع بها بكل  جهدها من 

الإمكانات والأدوات املتاحة.

مبا  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شادت 

من  البحرينية  ــراأة  امل به  حتظى 

كل  ويف  وبرملاين  �شيا�شي  متكني 

�شوء  يف  وذلك  واجلهات،  املواقع 

احلثيثة  واملتابعة  التوجيهات 

الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  من 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

رئي�شة  املعظم  البالد  عاهل  قرينة 

اإىل  م�شريًة  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

به  ي�شطلع  الذي  املحوري  الدور 

املجل�س الأعلى للمراأة منذ تاأ�شي�شه 

دعم  يف  ال�شمو،  �شاحبة  بقيادة 

املراأة البحرينية وحتقيق تقدمها يف 

خمتلف املواقع واملجالت ال�شيا�شية 

ظل  يف  والجتماعية  والقت�شادية 

جلاللة  ال�شامل  التنموي  امل�شروع 

امللك املعظم.

�شتوا�شل  اأنها  قا�شم  واأكــدت 

من  عليه  البناء  مت  ما  على  العمل 

و�شتحر�س  رائدة،  برملانية  جتربة 

م�شوؤولياتها  اأداء  كل احلر�س على 

الت�شريعية على اأكمل وجه مبا يليق 

يف  وي�شهم  ال�شامية  امللكية  بالثقة 

حتقيق تطلعات املواطن البحريني.

رفع عادل بن عبدالرحمن الع�شومي ع�شو 

والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  ال�شورى  جمل�س 

اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامي  املقام  اإىل  والمتنان 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ال�شامي  امللكي  الأمر  �شدور  مبنا�شبة  املعظم، 

يف  ع�شًوا  بتعيينه   2022 ل�شنة   )41( رقم 

هذه  عالًيا  الع�شومي  مقّدًرا  ال�شورى  جمل�س 

�شرف  و�شام  هي  التي  الغالية  امللكية  الثقة 

يحمله م�شوؤولية وطنية لتنفيذ روؤى وتطلعات 

والعطاء  البذل  ملوا�شلة  اهلل  اأّيده  امللك  جاللة 

والعمل اجلاد خلدمة هذا الوطن الغايل يف ظل 

قيادة جاللته يحفظه اهلل ويرعاه احلكيمة.

وعظيم  �شكره  جزيل  عن  الع�شومي  وعرّب 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  امتنانه 

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

و�شاًما  ُيعد  التكليف  هذا  اأن  موؤكًدا  الوزراء، 

يبذل  �شوف  كبرية  م�شوؤولية  يحّمله  غالًيا 

وعزمية  اإخال�س  بكل  لأدائها  جهده  ق�شارى 

الكبرية  الإجنازات  ملوا�شلة  واإ�شرار  واأمانة 

التي حتققت يف هذا العهد الزاهر جلاللة امللك 

العلي  املوىل  �شائاًل  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم 

ال�شامية  الثقة  اأن يوّفقه يف �شون هذه  القدير 

الإجنــازات  من  املزيد  حتقيق  على  للعمل 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  الغالية  لبحريننا 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ال�شمو  �شاحب  وموؤازرة  وبدعم  املعظم  البالد 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

اأن  اهلل  داعًيا  الــوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

للبحرين  وذخــًرا  �شنًدا  امللك  جاللة  يحفظ 

و�شعبها الويف.

والعرفان  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  ال�شهابي  �شهاب  ح�شني  علي  رفع 

اآل خليفة ملك  اإىل مقام �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى  والمتنان 

البالد املعظم، مبنا�شبة ما حظي به من ثقة ملكية �شامية بتعيينه ع�شًوا 

ال�شورى. مبجل�س 

الغالية وحر�شه على  امللكية  بالثقة  اعتزازه وامتنانه  موؤكدا عميق 

تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  الوطنية  م�شوؤوليته  حتمل  يف  جهده  غاية  بذل 

منظومة العمل الت�شريعي والتعاون املثمر مع احلكومة املوقرة برئا�شة 

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

امل�شتويات  على  واملواطنني  الوطن  منجزات  لتعزيز  الوزراء،  جمل�س 

كافة، وامل�شي بامل�شرية الدميقراطية مبملكة البحرين لآفاق اأرحب لتظل 

منوذًجا متقدًما يحتذى به لدول العامل.

لينا قا�صم ترفع �ل�صكر ملقام جاللة

 �مللك �ملعظم بتعيينها مبجل�س �ل�صورى

�لع�صومي يثّمن �لثقة �مللكية �ل�صامية بتعيينه مبجل�س �ل�صورى

�ل�صهابي: حتّمل �مل�صوؤولية �لوطنية

لتعزيز منظومة �لعمل �لت�صريعي

والعرفان  ال�شكر  اآيات  ا�شمى  الق�شاب  ح�شني  ها�شم  ه�شام  رفع 

ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  مقام �شاحب اجلاللة  اإىل  والمتنان 

ع�شًوا  بتعيينه  بها  حظي  التي  امللكية  الثقة  مبنا�شبة  املعظم،  البالد 

مبجل�س ال�شورى.

اأن الثقة امللكية ال�شامية هي و�شام فخر واعتزاز يدفعه لبذل  موؤكًدا 

ي�شهم يف  وامل�شوؤوليات، مبا  املهام  بجميع  ال�شطالع  ق�شارى جهده يف 

التنمية  م�شرية  دفع  يف  دورها  ودعم  الت�شريعية  ال�شلطة  مكانة  تعزيز 

�شاحب  برئا�شة  احلكومة  عمل  مع  والتكامل  البناء  بالتعاون  ال�شاملة، 

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

الوزراء، وير�شخ امل�شرية الدميقراطية يف مملكة البحرين.

املقام  اإىل  التهاين  اآيات  اأ�شمى  بوحمود  حممد  ال�شابق  النائب  رفع 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامي 

ل�شنة 2022 بتعيني  امللكي رقم )41(  الأمر  املعظم، مبنا�شبة �شدور 

ال�شورى  ال�شاد�س ملجل�شي  الت�شريعي  للف�شل  ال�شورى  اأع�شاء جمل�س 

والنواب.

واأ�شاد بوحمود باإجنازات جمل�س ال�شورى التي حتققت �شواء على 

معتربا  والجتماعي،  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على  اأو  الت�شريع  م�شتوى 

للتعديالت  والنواب  ال�شورى  بغرفتيه  الوطني  املجل�س  اجناز  ان 

امللكية  للرغبة  تنفيذا  الوطني  التوافق  حوار  ومرئيات  الد�شتورية 

املجال  يف  نوعية  نقلة  حققت  التي  الجنازات  اأهم  من  كان  ال�شامية 

الد�شتوري ونقلت مملكة البحرين اإىل اآفاق جديدة يف تطبيق امل�شروع 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي 

املعظم. البالد  عاهل 

ال�شورى،  جمل�س  رئي�س  ال�شالح  �شالح  بن  علي  بوحمود؛  وهناأ 

مبنا�شبة جتديد الثقة امللكية ال�شامية له، متمنًيا له التوفيق يف مهامه 

الدميقراطية  امل�شرية  مع  وان�شجاًما  الغالية،  مملكتنا  خلدمة  املقبلة 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الإ�شالحي  امل�شروع  دعائمها  اأر�شى  التي 

املعظم. البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى 

امللكية  الثقة  على  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  بوحمود  هناأ  كما 

العلي  اهلل  داعيا  وال�شداد،  التوفيق  كل  لهم  متمنًيا  بتعيينهم،  ال�شامية 

و�شعبنا  العزيز  بلدنا  و�شالح  خري  فيه  ملا  جميًعا  يوفقهم  اأن  القدير 

الويف.

�لق�صاب: بذل �أق�صى �جلهود لتعزيز مكانة �ل�صلطة �لت�صريعية

 بوحمود يهنئ بتعيني �أع�صاء جمل�س �ل�صورى

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12287/PDF/INAF_20221128003037004.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/Parliament/989137/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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وزير »العدل« يزور اأكرب امل�شّوتني يف االنتخابات تقديًرا مل�شاركتهما

نواف  ــاف  والأوق الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  قام 

القانوين  والراأي  الت�سريع  هيئة  ورئي�س  املعاودة،  حممد  بن 

امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة، بزيارة اإىل املواطنة ثاجبة اإبراهيم 

�سعبان، واملواطن عي�سى را�سد العرادي، تقديًرا مل�ساركتهما يف 

النتخابات النيابية والبلدية 2022، كونهما اأكرب امل�سوتني يف 

هذا ال�ستحقاق النتخابي.

وقال وزير العدل اإن هذه الزيارة تاأتي تقديًرا للروح الوطنية 

العالية لكبار املواطنني واملواطنات الذين �ساركوا يف النتخابات، 

م�سرية  يف  البحرين  اأبناء  عطاءات  احل�سور  بهذا  جم�ّسدين 

النه�سة الوطنية ال�ساملة.

املواطنني  لكبار  الوا�سعة  بامل�ساركة  العدل  وزير  ونّوه 

والتي   ،2022 والبلدية  النيابية  النتخابات  يف  واملواطنات 

متثل امتداًدا تاريخًيا لدور واإ�سهامات الآباء والأجداد يف خمتلف 

حمطات العمل الوطني.

واأكد اأن هذه امل�ساركة الكبرية تعك�س مدى العزمية والإ�سرار 

على الإ�سهام الفعال والإيجابية يف ال�ستحقاقات الوطنية، اإمياًنا 

باأهمية احلفاظ على املكت�سبات والعمل على تعزيزها.

واأعرب وزير العدل عن عميق ال�سكر والتقدير للمواطنني 

وفخر  اإلهام  م�سدر  ت�سكل  والتي  النتخابات،  يف  مل�ساركتهما 

واعتزاز، متمنًيا لهما موفور ال�سحة والعافية.

�شوابط للمن�شاآت ال�شناعية التي يكون الغر�ض االأ�شا�شي منها الت�شدير للخارج.. »ال�شناعة«:

100 األف دينار ل�شناعة وتعبئة ال�شجائر باأنواعها و10 اآالف دينار للمع�شل 

قرار بتحديد فئات ر�شوم بع�ض خدمات »التعليم العايل«

1000 دينار ر�شم طلب الرتخي�ض الإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة

�سارة جنيب:

زايد  ال�سابق  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأ�سدر 

 2022 ل�سنة   )115( رقم  الأخري  قراره  الزياين 

�سناعة  اأن�سطة  مزاولة  و�سوابط  �سروط  ب�ساأن 

واجلــراك  واملع�سل  باأنواعها  ال�سجائر  وتعبئة 

منها  الأ�سا�سي  الغر�س  يكون  التي  باأنواعه 

ت�سديرها اإىل اخلارج.

وبح�سب القرار، مت حتديد ر�سم 100 األف دينار 

عند القيد ل�سناعة وتعبئة ال�سجائر باأنواعها، و10 

بينما مت حتديد ر�سم  الن�ساط،  اآلف دينار لتجديد 

و1000  باأنواعه،  واجلراك  املع�سل  وتعبئة  ل�سناعة  دينار  اآلف   10

دينار ر�سًما �سنوًيا لتجديد الن�ساط.

ون�س القرار على اأنه ي�سرتط ملزاولة اأن�سطة �سناعة وتعبئة ال�سجائر 

باأنواعها واملع�سل واجلراك باأنواعه التي يكون الغر�س الأ�سا�سي منها 

ت�سديرها اإىل اخلارج، بالإ�سافة اإىل ال�سروط املن�سو�س عليها يف القرار 

باإن�ساء  الرتخي�س  و�سروط  �سوابط  ب�ساأن  ل�سنة 2022   )114( رقم 

التي  ال�سناعية  املنتجات  ت�سنيع  اإعادة  اأو  لت�سنيع  �سناعية  من�ساآت 

على  احل�سول  اخلارج،  اإىل  ت�سديرها  منها  الأ�سا�سي  الغر�س  يكون 

للوزارة  تقرير �سنوي  تقدمي  ال�سناعة،  ب�سوؤون  املعنية  الوزارة  موافقة 

ب�سوؤون ال�سناعة ب�ساأن ن�سبة الت�سدير اإىل اخلارج من الطاقة الإنتاجية 

الق�سوى املرخ�سة للم�سنع ون�سبة البيع املحلي، و�سداد الر�سوم املقررة 

ملزاولة الأن�سطة وجتديدها.

�سوابط  ب�ساأن  اآخــر  ــراًرا  ق الزياين  واأ�سدر 

�سناعية  من�ساآت  باإن�ساء  الرتخي�س  و�سروط 

لت�سنيع اأو اإعادة ت�سنيع املنتجات ال�سناعية التي 

والذي  اخلارج،  اإىل  ت�سديرها  منها  الغر�س  يكون 

تقدم مبوجبه اإىل الإدارة طلبات الرتخي�س باإن�ساء 

من�ساآت �سناعية لت�سنيع اأو اإعادة ت�سنيع املنتجات 

منها  الأ�سا�سي  الغر�س  يكون  التي  ال�سناعية 

ت�سديرها اإىل اخلارج، وي�سدر الرتخي�س بقرار من 

وكيل الوزارة وفًقا لأحكام هذا القرار.

الرتخي�س  ملنح  ي�سرتط  اأنه  القرار  واأو�سح 

باإن�ساء من�ساآت �سناعية لت�سنيع اأو اإعادة ت�سنيع 

اإىل  ت�سديرها  منها  الأ�سا�سي  الغر�س  يكون  التي  ال�سناعية  املنتجات 

اخلارج، بالإ�سافة اإىل ال�سروط املن�سو�س عليها يف القانون رقم )81( 

املوحد  ال�سناعي  التنظيم  »نظام«  قانون  على  باملوافقة   2006 ل�سنة 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، توافر �سرطني هما اأن تكون 

ن�سبة الت�سدير من اإنتاج املن�ساأة ال�سناعية اإىل اخلارج اأعلى من ن�سبة 

املعتمدة  الفنية  للموا�سفات  ال�سناعية  املن�ساأة  وا�ستيفاء  املحلي،  البيع 

لدى الإدارة.

اأن املن�ساآت ال�سناعية املرخ�س لها تتمتع باملزايا  اإىل  واأ�سار القرار 

»نظام«  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  الت�سجيعية  واحلوافز  والإعفاءات 

التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

اجلزاءات  وتطبق  واجلنائية،  املدنية  بامل�سوؤولية  الإخالل  عدم  ومع 

املن�سو�س عليها يف القانون »النظام« على كل من يخالف اأحكام القرار.

�سارة جنيب:

ن�سرت اجلريدة الر�سمية اآخر قرار �سادر عن وزير الرتبية والتعليم 

التي ال�سابق ماجد النعيمي، والذي حدد فئات  ــوم  ــر�ــس ال

ت�ستحق عن بع�س اخلدمات التي يقدمها 

جمل�س التعليم العايل.

 24 يت�سمن  جدوًل  القرار  وت�سمن 

بالدينار  املحدد  الر�سم  ومقدار  خدمة، 

البحريني، وقد مت حتديد مبلغ 1000 

احل�سول  بطلب  للتقدم  بحريني  دينار 

تعليم  موؤ�س�سة  اإن�ساء  ترخي�س  على 

عاٍل خا�سة، واملبلغ نف�سه للتقدم بطلب 

العتماد املوؤ�س�سي.

مبلغ  حتديد  مت  اجلدول،  وبح�سب 

500 دينار للتقدم بطلب التعديل على 

عاٍل خا�سة،  تعليم  موؤ�س�سة  ترخي�س 

الأكادميية  الربامج  على  وللموافقة 

مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة.

املتعلقة  باخلدمات  يتعلق  وفيما 

وت�سديق  م�سدقة  اإفادمة  باإ�سدار 

م�سدقة  اإفادة  اإ�سدار  الأ�سول،  على 

طبق  بــدل  ــادة  اإف اإ�ــســدار  مرتجمة، 

مت  فقد  معدلة  اإفادة  اإ�سدار  الأ�سل، 

حتديد مبلغ 25 دينارا لكل خدمة من 

املبلغ  حتديد  مت  كما  اخلدمات،  تلك 

ذاته للت�سديق على كل من الأ�سوغ 

احلائطية«،  ال�سهادة  »ك�سوف 

قيد  اإثبات  ــادة  اإف على  الت�سديق 

الت�سديق  الدرجات،  وك�سف  الن�سحاب  اإفادة  على  الت�سديق  طالب، 

على اإفادة الطالب الزائر، الت�سديف على ك�سف درجات طالب مف�سول، 

ترخي�سها  امل�سحوب  اجلامعات  طلبة  درجات  ك�سف  على  الت�سديق 

واملوقوف براحمها.

اأما بالن�سبة لعتماد ملف الطالب 

ومنح  امل�ستجدين«  »الطلبة  املوحد 

حتديد  مت  فقد  العايل  التعليم  رقم 

دينارا   40 ومبلغ  دينارا،   20 ر�سم 

املحولني  للطلبة  املواد  لتدقيق معادلة 

اإىل موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة، 

وخلدمة املوافقة على تعيني اأو جتديد 

واملنا�سب  الأمــنــاء  جمال�س  تعيني 

القيادية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.

مبلغ  حتديد  مت  القرار،  وبح�سب 

60 دينارا لت�سهيل مهمة باحث املقدمة 

باحث  مهمة  وت�سهيل  الأفراد،  للباحثني 

املقدمة للموؤ�س�سات، فيما مت حتديد مبلغ 

عن  الإعــالن  على  للموافقة  دينارا   30

الرتويج للربامج الأكادميية، 10 دنانري 

اأو  توظيف  على  املوافقة  خدمة  من  لكل 

اأع�ساء الهيئة الأكادميية  جتديد توظيف 

التعليم  ملوؤ�س�سات  والفنية  ــة  والإداري

ا�ستقدام  على  واملوافقة  اخلا�سة،  العايل 

اأع�ساء الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية 

و20  اخلا�سة،  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 

تاأييد اخلربة  اإفادة  للت�سديق على  دينارا 

الأكادميية  الهيئات  لأع�ساء  العملية 

ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة.

بينها »الربوفني« وم�شادات اأخرى.. هيئة املهن ال�شحية: 

نفاد اأدوية وو�شول كميات منها مطلع ال�شهر

ينطلق يف دي�شمرب بتنظيم من هيئة الثقافة ومركز ال�شيخ اإبراهيم

»ليايل املحرق«.. مهرجان يحّول املدينة اإىل كرنفال ثقايف

اأفادت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية اأنه بالإ�سارة 

اإىل ما ن�سرته اإحدى ال�سحف املحلية عن نفاد بع�س الأدوية )الربوفني 

وم�سادات اأخرى( من ال�سيدليات اخلا�سة، تود الهيئة اأن تو�سح اأنها 

ب�ساأن  لال�ستف�سار  الأدوية  لهذه  املحليني  الوكالء  مع  بالتوا�سل  قامت 

الكميات امل�ستوردة نفدت ب�سرعة كبرية  اأن  �سبب عدم توافرها، وتبنّي 

ب�سبب ازدياد الطلب عليها يف هذه الفرتة من العام مع انت�سار مو�سم 

الإنفلونزا، واأفاد الوكالء باأنهم قاموا بطلب كميات اإ�سافية �ست�سل خالل 

مطلع ال�سهر القادم.

الهيئة  لدى  م�سجلة  املعنية  الأدوية  هذه  جميع  اأن  الهيئة  واأكدت 

الوكالء  واأ�سماء  اأ�سعارها  مع  الإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  ومن�سورة 

حتت البيانات املفتوحة، وميكن للجميع البحث عن الوكيل وال�ستف�سار 

منهم عن جميع ما يخ�س تلك الأدوية.

ت�ستعد 

هيئة البحرين 

ــة  ــاف ــق ــث ــل ل

�سمن  والآثار، 

ـــروع  ـــس ـــ� م

اللوؤلوؤ،  م�سار 

ال�سيخ  ومركز 

للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم 

والبحوث، لإطالق مهرجان »ليايل املحرق« 

اأول  خالل  املحرق  مدينة  يف  �سيقام  الذي 

دي�سمرب  �سهر  من  اأ�سبوع  نهاية  عطلتي 

تتنوع  فعاليات  للجمهور  و�سيقّدم   2022

ما بني املو�سيقى واملعار�س وور�س العمل 

والأ�سواق وغريها الكثري.

ــدث  اأح مــن  يعد  الـــذي  املــهــرجــان 

البحرين  مملكة  يف  الثقافية  املبادرات 

املدينة  من  متعددة  اأجــزاء  على  �سيحّل 

وحتى  �سمالً  �سيادي  جمل�س  من  بداية 

حيث  اجلنوب  اأق�سى  يف  بوماهر  قلعة 

بن  اإبراهيم  ال�سيخ  كمركز  البحر،  �ساحل 

والبحوث، �سوق  للثقافة  اآل خليفة  حممد 

�ساحل  خ�سراء،  اآثار  جناح  القي�سرية، 

من  وا�سعة  �سريحة  و�سيخاطب  بوماهر، 

ثمانية  عرب  كافة،  الأعمار  ومن  اجلمهور 

بجوانب  حتتفي  الفعاليات  من  ــواع  اأن

الفنون،  الأنواع هي  ثقافية عديدة، وهذه 

 ، لت�سميم ا

ــــــــرف،  احل

ـــولت،  ـــاأك امل

 ، �سيقى ملو ا

الــ�ــســيــنــمــا، 

العمل  ور�س 

واجلولت.

ويلقي مهرجان »ليايل املحرق« ال�سوء 

على  امل�سجل  اللوؤلوؤ  م�سار  موقع  على 

اليوني�سكو  ملنظمة  العاملي  الرتاث  قائمة 

واملمار�سات الثقافية والجتماعية والرتاث 

غري املادي امل�ساحب له، والذي يج�ّسد اإرث 

خالل  من  البحرين  يف  اللوؤلوؤ  �سيد  ع�سر 

لوؤلوؤ  م�سائد  وثالثة  اأ�سلي  �ساحلي  خط 

كلها  عامة،  و�ساحات  تاريخًيا  مبنى  و16 

مدينة  داخل  كيلومرت   3.5 مل�سافة  متتد 

املحرق التاريخية.

للثقافة  البحرين  هيئة  وتــدعــو 

الأخبار  اآخر  اإىل متابعة  والآثار اجلمهور 

وفعالياته  املهرجان  حول  والتحديثات 

ال�سيارات،  وقوف  واأماكن  ومواعيدها 

الإلــكــرتوين  موقعها  خــالل  مــن  ــك  وذل

ات  من�سّ www.culture.gov.bh وعلى 
احل�ساب  على  الجتماعي  التوا�سل 

.)@CultureBah(

جمل�ض مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

االإن�شان يناق�ض م�شروع قانون العمالة املنزلية

عقد جمل�س مفو�سي املوؤ�س�سة الوطنية 

العتيادي  اجتماعه  الن�سان  حلقوق 

اأحمد  علي  املهند�س  برئا�سة  وذلك  ال�سابع 

الدرازي رئي�س املوؤ�س�سة، وم�ساركة جميع 

العام.  والأمني  املفو�سني  جمل�س  اأع�ساء 

يف بداية الجتماع، تقدم املجل�س بالتهنئة 

مبنا�سبة  ال�سلوم  اأحمد  املجل�س  ع�سو  اىل 

فوزه يف النتخابات النيابية لعام 2022، 

متمنني له التوفيق والنجاح.

النوعية  اللجان  روؤ�ساء  ذلك  بعد  قدم 

الدائمة نبذة عن اأعمال جلانهم واجنازاتها 

خالل الثالثة اأ�سهر املا�سية، 

ال�سالح  فوزية  الدكتورة  اأو�سحت  اإذ 

رئي�سة جلنة احلقوق واحلريات العامة اأن 

اللجنة تقدمت بعدد من املقرتحات الإ�سافية 

املنزلية  العمالة  قانون  م�سروع  على 

التي  املوؤ�س�سة  لإدراجها من �سمن مرئيات 

قدمتها اىل جمل�س النواب يف عامي 2015 

و2018، اإذ ما زال م�سروع القانون ينظر 

اىل  اإ�سافة  النواب،  جمل�س  اأمــام  حاليا 

اقرتاح عدد من الن�سرات التوعوية اخلا�سة 

بالعملية النتخابية، والتي مت و�سعها يف 

مواقع التوا�سل الجتماعي للموؤ�س�سة خالل 

التي  والبلدية  النيابية  النتخابات  فرتة 

جرت الأ�سبوع املا�سي، كما اقرتحت اللجنة 

خالل  التدريبية  الربامج  من  عدد  تنظيم 

موؤ�س�سات  ت�ستهدف  والتي  القادم  العام 

املجتمع املدين.

احلمادي  اهلل  مال  الدكتور  قدم  كما 

الحتجاز  اأمــاكــن  ــارة  زي جلنة  رئي�س 

فقد  اللجنة،  عمل  عن  نبذة  واملــرافــق 

بطلب  املا�سية  الفرتة  خالل  اللجنة  قامت 

الرتكيز  �سيتم  اإذ  الأماكن،  من  عدد  زيارة 

واملراكز  الــدور  على  القادمة  الفرتة  يف 

تنفيذا  واخلا�سة،  العامة  التعليمية 

قانون  يف  الواردة  اللجنة  لخت�سا�سات 

وعمل  لتنظيم  الداخلية  والالئحة  الن�ساء 

الأماكن  ا�ستعر�س  كما  املفو�سني،  جمل�س 

ال�سابقة  الفرتة  خالل  زيارتها  متت  التي 

والتاأهيل،  الإ�سالح  مراكز  �سملت  والتي 

الحتياطي،  واحلب�س  التوقيف  ومراكز 

ودور الرعاية ومراكز البعاد.

العرادي  رو�سة  قدمت  جهتها،  من 

واملتابعة  والر�سد  ال�سكاوى  جلنة  رئي�سة 

وامل�ساعدات  الواردة،  ال�سكاوى  موجزا عن 

التي  الر�سد  وحالت  املقدمة،  القانونية 

 ،122 بلغت  والتي  املوؤ�س�سة،  �سجلتها 

ات�سال  املوؤ�س�سة 114  تلقي  اأو�سحت  كما 

خالل  املجاين  ال�ساخن  اخلط  خالل  من 

معها جميعا  التعامل  ومت  املا�سية،  الفرتة 

املعنية  اجلهات  مع  والتوا�سل  ومتابعتها 

لإيجاد احللول املنا�سبة لها.

تقرير  املفو�سني  جمل�س  واعتمد 

الأمانة العامة للربع الثالث لالأ�سهر يوليو 

 ،2022 عام  من  و�سبتمرب  واأغ�سط�س 

على  العامة  لالأمانة  �سكره  املجل�س  وقدم 

اأعمال تهدف اىل دعم عمل  ما تقوم به من 

املوؤ�س�سة.
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الوكالة التجارية العاملية لل�شيارات »IMTA« تفتتح معر�شها اجلديد »مازدا 3S« يف عراد

 ،)IMTA( افتتحت الوكالة التجارية العاملية لل�سيارات

املوزع املعتمد ل�سيارات مازدا للركاب يف مملكة البحرين، 

 3S الغيار  من�ساأة جديدة متاًما للمبيعات واخلدمة وقطع 

يف عراد.

واحد  يف  ثالثة  من  املكونة  اجلديدة  املن�ساأة  بناء  مت 

باإ�ستثمارات كبرية، ومتتد على م�ساحة 2500 مرت مربع 

ومركز  طراز  اأحدث  على  جديدة  عر�ض  �سالة  وتت�سمن 

خدمة مبيعات خم�س�ض ومركز لقطع الغيار.

تقدم �سالة العر�ض التي ي�سهل الو�سول اإليها جمموعة 

جمموعة  وت�ستوعب  العاملي  امل�ستوى  ذات  املرافق  من 

للعمالء  يوفر  ما  املعرو�سة،  مازدا  �سيارات  من  وا�سعة 

التجارية  العالمة  لتجربة  الفر�سة  واحلاليني  اجلــدد 

اليابانية ال�سهرية مبا�سرة يف بيئة جديدة منع�سة.

رئي�سة  قالت  اجلديدة،  العر�ض  �سالة  على  وتعليًقا 

لل�سيارات �سوزان �سلمان كانو:  العاملية  التجارية  الوكالة 

التي متثل احتفاًل  املن�ساأة اجلديدة  اأن نعلن عن  »ي�سعدنا 

ب�سراكتنا الطويلة الأمد مع مازدا والتي تبلغ مدتها 55 عاًما، 

اأجل تو�سيع نطاق  ونحن فخورون بالعمل يف متا�سك من 

عملياتنا. كما اأنه انعكا�ض للتزامنا الرا�سخ بالتميز ور�سا 

وتركيزنا  الكرام  لعمالئنا  بنجاحنا  مدينون  نحن  العمالء. 

على احلفاظ على عالقات ممتازة معهم بعد البيع«.

اإ�سافة اإىل تعليقات الرئي�ض، قال نائب رئي�ض الوكالة 

اأجرينا  »لقد  �سنغ:  اإن  كي  لل�سيارات  العاملية  التجارية 

اأرادوا  املحرق  منطقة  عمالئنا يف  اأن  لنا  اأظهر  مكثًفا  بحًثا 

�سمان الرعاية ذات اجلودة العالية ل�سياراتهم مع الراحة 

الإ�سافية املتمثلة يف القرب منهم. �ستلبي هذه املن�ساأة جميع 

من  التحقق  ميكنهم  اإذ  �سل�سة،  جتربة  وتوفر  احتياجاتهم 

اأو  تتم �سيانة �سياراتهم  بينما  املتاحة،  الطرازات اجلديدة 

�سراء قطع الغيار والك�س�سوارات من املركز«.

ت�شوير: عبدعلي قربان

م�شت�شفى ال�شالم التخ�ش�شي ي�شتقبل 

الربوفي�شور �شميت ا�شت�شاري جراحة العظام امل�شهور عاملًيا

ـــال  ـــب ـــق ـــت ـــس ا� مت 

الدكتور  الــروفــيــ�ــســور 

�سميت،  هوجلر  الطبيب 

العظام  جراحة  ا�ست�ساري 

اأملانيا،  من  عاملًيا  امل�سهور 

ال�سالم  م�ست�سفى  يف 

من  كجزء  التخ�س�سي، 

ال�ست�ساريني  بــرنــامــج 

الزائرين الدوليني.

ـــذه  ـــه ب حتـــــــدث   

جمال  الدكتور  املنا�سبة 

جمل�ض  رئي�ض  �ــســالــح، 

ال�سالم  م�ست�سفى  اإدارة 

وا�ست�ساري  التخ�س�سي 

ومن  اأنه  العظام،  جراحة 

الطبيب  بــرنــامــج  خــالل 

جنلب  الــــدويل،  الــزائــر 

ذوي  بارزين  اأملان  اأ�ساتذة 

ب�سكل  فريدة،  تخ�س�سات 

لعالج  البحرين  اإىل  منتظم 

والدوليني  املحليني  املر�سى 

خالل  مــن  البحرين،  يف 

املعرفة  وتبادل  امل�ساركة 

بني  ال�سريرية  واخلـــرة 

البلدين.

دعوة  متت  املرة  هذه   

الدكتور  الــروفــيــ�ــســور 

�سميت،  هوجلر  الطبيب 

بناء  ــادة  اإع يف  رائــد  وهو 

الأمامي  ال�سليبي  الرباط 

ـــة الإ�ــســابــات  ـــراح وج

مفا�سل  وتقومي  الريا�سية 

الكاحل  وجراحة  الركبة 

وجراحة الركبة باملنظار.

ال�سيد  اأحــمــد  �سرح   

الرئي�ض التنفيذي مل�ست�سفى 

اأن  التخ�س�سي  ال�سالم 

ــادة  زي �سهدت  البحرين 

ــاء  الأطــب ــدد  كــبــرية يف ع

يــزورون  الذين  الأجــانــب 

املواطنني  لعالج  الــبــالد 

اخلم�ض  ال�سنوات  خــالل 

برنامج  خالل  من  املا�سية. 

الدوليني  الزائرين  الأطباء 

ال�سالم  م�ست�سفى  يف 

مع  نتعاون  التخ�س�سي، 

البلدان  خمتلف  من  اأطباء 

الــذيــن  والتخ�س�سات 

احتياجات  عن  يبحثون 

الــرعــايــة  يف  جمتمعنا 

ال�سحية.

اأن  ــــــاف  واأ�ــــــس  

الدكتور  الــروفــيــ�ــســور 

�سميت  هــوجلــر  الطبيب 

العظام  جراحة  يف  خبري 

وجراحة احلوادث وجراحة 

والكاحل  والركبة  الــورك 

والطب الريا�سي، واأمرا�ض 

الروماتيزم والعالج بتقومي 

�سيكون  الفقري،  العمود 

بني  مــا  الــفــرتة  يف  بيننا 

 2022 نوفمر  و28   26

على  املــر�ــســى  حل�سول 

التخ�س�سية  ال�ست�سارة 

ال�سالم  م�ست�سفى  يف 

التخ�س�سي.

 حول م�شت�شفى

 ال�شالم التخ�ش�شي

يـــقـــع مــ�ــســتــ�ــســفــى 

يف  التخ�س�سي  ال�سالم 

ــع ا�ــســرتاتــيــجــي يف  ــوق م

طريق  على  البحري/    الرفاع 

مت  وقد  ال�سريع،  ال�ستقالل 

ليتوافق  ت�سميمه وجتهيزه 

مع اللوائح ال�سحية املحلية 

جمموعة  يقدم  والدولية. 

مثل  اخلدمات  من  وا�سعة 

الداخليني  املر�سى  خدمات 

ــى اخلــارجــيــني  ــس ــر� وامل

والتدخل،  والت�سخي�ض 

ــرات  ــت ــخ ـــات امل ـــدم وخ

ــات  ــدم ــريــريــة، وخ الــ�ــس

والعالج  العمليات،  غرفة 

فــ�ــســاًل عن  الــطــبــيــعــي، 

اخلدمات الطبية الأخرى.

�شركة عقارات ال�شيف تنظم حملة 

لتنظيف �شاحل نورانا مع طلبة مدر�شة ابن خلدون

امل�سوؤولية  تعزيز  يف  ا�سرتاتيجيتها  من  انطالًقا 

الجتماعية، نظمت �سركة عقارات ال�سيف وبالتعاون مع 

مدر�سة ابن خلدون حملة لتنظيف �ساحل نورانا مب�ساركة 

ا�ستملت  اإذ  املدر�سة،  من  والطالبات  الطالب  من  عدًدا 

احلملة على جمع املخلفات الورقية والبال�ستيكية وغريها 

من النفايات. 

الثالثة من نوعها  �ساحل نورانا  تنظيف  وُتعد حملة 

ابن  مدر�سة  مع  ال�سيف  عقارات  �سركة  تنظمها  التي 

�ساحل  لتنظيف  �سابقتني  حملتني  تنظيم  مت  اإذ  خلدون، 

كرباباد: الأوىل خالل العام املا�سي 2021، والثانية يف 

�سهر مايو من العام اجلاري 2022. وتهدف هذه احلملة 

اىل غر�ض مفهوم العمل اخلريي وثقافة التطوع يف عقول 

على  اإيجابي  انعكا�ض  له  يكون  مبا  وال�سباب،  الن�ضء 

املجتمع املحلي واحلفاظ على البيئة و�سواحل اململكة. 

وبهذه املنا�سبة، �سرح اأحمد يو�سف الرئي�ض التنفيذي 

با�ستمرار  �سعداء  »نحن  بالقول:  ال�سيف  عقارات  ل�سركة 

ابن خلدون يف حمالت  البناءة مع مدر�سة  ال�سراكة  هذه 

تنظيف ال�سواحل. نهدف من خالل هذا النوع من الأن�سطة 

اىل تنمية الوعي البيئي يف املجتمع، وخلق اإح�سا�ض اأكر 

طلبة  من  ال�سباب  وت�سجيع  البيئة،  جتاه  بامل�سوؤولية 

البيئة  على  احلفاظ  يف  بدورهم  امل�ساركة  على  املدار�ض 

منا�سبة مميزة  وهي  كافة،  التلوث  اأ�سكال  من  وحمايتها 

ال�سيف  عقارات  �سركة  تخ�س�سه  مبا  الن�ضء  لتعريف 

قيم  وم�ساعفة  الجتماعية  بامل�سوؤولية  كبري  اهتمام  من 

التكافل املجتمعي بني اجلميع«.

من جهته، علّق الدكتور كمال عبدالنور رئي�ض مدر�سة 

با�ستمرار  فخورون  »نحن  بالقول:  الوطنية  خلدون  ابن 

حملة  يف  العريقة  ال�سيف  عقارات  �سركة  مع  م�ساركتنا 

قلوبنا  على  العزيزة  البحرين  �سواحل  من  عدد  تنظيف 

باأهمية  اأن نزيد توعية طلبتنا  جميًعا. هو واجب وطني 

الت�سامن املجتمعي وحماية البيئة واملحيط الذي يعي�سون 

فيه لتهيئة اأجيال حمبة لعمل اخلري، وامل�ساعدة يف فعل 

دائًما  و�سن�سعى  املجتمع.  يف  واإن�ساين  جميل  هو  ما  كل 

اىل اإ�سراك املزيد من الطلبة يف م�ساريع تدعم امل�سوؤولية 

الجتماعية يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة«.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12287/PDF/INAF_20221128003037004.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/events/989121/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/989155/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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 تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء..
البدء باستقبال مقترحات المشاركة في »فكرة«

أعل��ن مكت��ب رئي��س مجلس ال��وزراء ع��ن بدء 
اس��تقبال المقترح��ات للمش��اركة في النس��خة 
الخامسة من مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« 
بدءًا من أمس، وحتى 27 ديسمبر القادم، تنفيذًا 
لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
وس��يتم من خاللها رفد مس��اعي تطوي��ر األداء 
الحكومي وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار تماشيًا 
م��ع مبادئ رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030 
القائمة على االس��تدامة والتنافس��ية والعدالة، 
األمر الذي من ش��أنه اإلسهام في تحقيق أهداف 
المس��يرة التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حض��رة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م. ويأتي طرح المس��ابقة 

في نسختها الخامسة، اس��تمرارًا لتعزيز إشراك 
موظفي القطاع العام والكوادر الوطنية في وضع 
الخطط والمب��ادرات التنموية لمملكة البحرين، 
وتأكي��دًا على الفاعلية الت��ي حققتها المبادرات 
والمش��اريع الفائ��زة ف��ي النس��خ الس��ابقة من 
»فكرة« وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل 

الحكومي.
يذكر أن استقبال الطلبات لألفراد أو المجموعات 
- م��ن 4 أف��راد كحد أقص��ى - يتم عب��ر الموقع 
ال��وزراء رئي��س مجل��س   اإللكترون��ي لمكت��ب 

 www.pmo.gov.bh، على أن تهدف المشاركات 
إلى تطوير الخدمات الحكومية أو تحس��ين األداء 
الحكومي، حيث س��يتم بعدها مرحلة المراجعة 
األولية وإج��راء المقابالت من قب��ل أعضاء لجنة 

التقييم من ذوي الشأن واالختصاص. سمو ولي العهد رٔييس الوزراء

 وزير العدل ورئيس التشريع والرأي
يزوران كبار المصوتين باالنتخابات

ق��ام وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف نواف المع��اودة، ورئيس هيئة 
التش��ريع وال��رأي القانوني ن��واف حمزة، 
بزي��ارة إل��ى المواطن��ة ثاجب��ة إبراهيم 
شعبان، والمواطن عيسى راشد العرادي، 
تقدي��رًا لمش��اركتهما ف��ي االنتخاب��ات 
باعتبارهم��ا   ،2022 والبلدي��ة  النيابي��ة 
أكب��ر المصوتي��ن ف��ي هذا االس��تحقاق 
االنتخاب��ي. وأكد الوزي��ر أن الزيارة تأتي 
تقدي��رًا لل��روح الوطني��ة العالي��ة لكبار 
الذين ش��اركوا  المواطني��ن والمواطنات 
في االنتخابات، مجس��دين بهذا الحضور 
عطاءات أبناء البحرين في مسيرة النهضة 

الوطنية الشاملة.
لكب��ار  الواس��عة  بالمش��اركة  ون��وه 
المواطني��ن والمواطنات ف��ي االنتخابات 
النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تمثل 
امت��دادًا تاريخي��ًا لدور وإس��هامات اآلباء 
واألج��داد ف��ي مختل��ف محط��ات العمل 
الوطني. وأكد أن هذه المش��اركة الكبيرة 
تعك��س م��دى العزيم��ة واإلص��رار على 
ف��ي  واإليجابي��ة  الفعال��ة  المس��اهمة 
بأهمية  إيمان��ًا  الوطنية،  االس��تحقاقات 
الحفاظ عل��ى المكتس��بات والعمل على 
تعزيزه��ا، معربًا ع��ن الش��كر والتقدير 
للمواطنْين لمشاركتهما في االنتخابات، 

والتي تشكل مصدر إلهام وفخر واعتزاز.

»نهرا«: نفاد بعض األدوية الزدياد الطلب.. 
وكميات إضافية تصل مطلع ديسمبر

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
»نهرا« أنه باإلشارة إلى ما نشرته إحدى الصحف المحلية 
عن نفاد بعض األدوية مث��ل البروفين ومضادات أخرى 
م��ن الصيدلي��ات الخاصة، فقد تم التواص��ل مع الوكالء 
المحليين لهذه األدوية لالستفس��ار بش��أن س��بب عدم 
توافرها، وتبين أن الكميات المس��توردة نفدت بسرعة 
كبيرة بس��بب ازدياد الطلب عليها في ه��ذه الفترة من 

العام مع انتشار موس��م اإلنفلونزا، وأفاد الوكالء بأنهم 
قاموا بطلب كميات إضافية ستصل مطلع الشهر القادم.
وأكدت الهيئ��ة أّن جميع هذه األدوية المعنية مس��جلة 
ل��دى الهيئة ومنش��ورة عل��ى موقع الهيئ��ة اإللكتروني 
مع أس��عارها وأس��ماء الوكالء تحت البيان��ات المفتوحة 
ويمكن للجميع البحث عن الوكيل واالستفسار منهم عن 

جميع ما يخص تلك األدوية.

 »النيابة« تباشر تحقيقاتها في واقعة 
وفاة عامل وإصابة آخرين باللوزي

قال رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العامة إن النيابة 
العام��ة ق��د أخط��رت من مرك��ز ش��رطة مدينة حمد 
الجنوبي بوقوع انهيار رملي بأح��د الخنادق المحفورة 
بمش��روع تصريف مياه األمط��ار بمنطقة اللوزي، وقد 
نتج عن ذلك وفاة أحد العاملين وإصابة أربعة آخرين 
ونقلهم لمستش��فى الس��لمانية الطبي والمستشفى 

العسكري لتلقي الرعاية الطبية الالزمة.
وف��ور تلقي النياب��ة العامة اإلخط��ار انتقل فريق من 
أعض��اء النيابة العامة لمكان الح��ادث، وقاموا بإجراء 
المعاين��ة الالزم��ة لموق��ع الح��ادث وم��كان االنهيار 
الرملي، كما تم مناظرة جثة المجني عليه، واالستعالم 
عن حالة المجني عليهم المصابين لس��ماع أقوالهم، 

وقد ندب��ت النياب��ة العامة الطبيب الش��رعي لتوقيع 
الكشف الطبي الشرعي على جثة المجني عليه للوقوف 
على س��بب الوفاة وفحص المجن��ي عليهم المصابين 
لبيان م��ا بهم من إصابات وكيفي��ة حدوثها وتحديد 
مدة الع��الج، كما أمرت النياب��ة بالتحفظ على مكان 
الحادث وندبت الس��ادة خبراء مس��رح الجريمة إلجراء 
المعاينة الالزمة، كما ندبت الس��ادة خبراء الس��المة 
المهنية ب��وزارة العم��ل للوقوف على س��بب االنهيار 
الرمل��ي، وطلب��ت تحري��ات الش��رطة ح��ول الواقعة، 
والزالت التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة الواقعة 
وأسباب حدوث االنهيار الرملي وتقديم المتسببين في 

الوفاة وإحداث إصابات العاملين للمحاكمة العاجلة.

03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 28 Nov 2022  |  السنة 17  |   العدد 6197   |  االثنين 04 جمادى األول 1444هـ

 تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء..
البدء باستقبال مقترحات المشاركة في »فكرة«

أعل��ن مكت��ب رئي��س مجلس ال��وزراء ع��ن بدء 
اس��تقبال المقترح��ات للمش��اركة في النس��خة 
الخامسة من مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« 
بدءًا من أمس، وحتى 27 ديسمبر القادم، تنفيذًا 
لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
وس��يتم من خاللها رفد مس��اعي تطوي��ر األداء 
الحكومي وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار تماشيًا 
م��ع مبادئ رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030 
القائمة على االس��تدامة والتنافس��ية والعدالة، 
األمر الذي من ش��أنه اإلسهام في تحقيق أهداف 
المس��يرة التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حض��رة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م. ويأتي طرح المس��ابقة 

في نسختها الخامسة، اس��تمرارًا لتعزيز إشراك 
موظفي القطاع العام والكوادر الوطنية في وضع 
الخطط والمب��ادرات التنموية لمملكة البحرين، 
وتأكي��دًا على الفاعلية الت��ي حققتها المبادرات 
والمش��اريع الفائ��زة ف��ي النس��خ الس��ابقة من 
»فكرة« وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل 

الحكومي.
يذكر أن استقبال الطلبات لألفراد أو المجموعات 
- م��ن 4 أف��راد كحد أقص��ى - يتم عب��ر الموقع 
ال��وزراء رئي��س مجل��س   اإللكترون��ي لمكت��ب 

 www.pmo.gov.bh، على أن تهدف المشاركات 
إلى تطوير الخدمات الحكومية أو تحس��ين األداء 
الحكومي، حيث س��يتم بعدها مرحلة المراجعة 
األولية وإج��راء المقابالت من قب��ل أعضاء لجنة 

التقييم من ذوي الشأن واالختصاص. سمو ولي العهد رٔييس الوزراء

 وزير العدل ورئيس التشريع والرأي
يزوران كبار المصوتين باالنتخابات

ق��ام وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف نواف المع��اودة، ورئيس هيئة 
التش��ريع وال��رأي القانوني ن��واف حمزة، 
بزي��ارة إل��ى المواطن��ة ثاجب��ة إبراهيم 
شعبان، والمواطن عيسى راشد العرادي، 
تقدي��رًا لمش��اركتهما ف��ي االنتخاب��ات 
باعتبارهم��ا   ،2022 والبلدي��ة  النيابي��ة 
أكب��ر المصوتي��ن ف��ي هذا االس��تحقاق 
االنتخاب��ي. وأكد الوزي��ر أن الزيارة تأتي 
تقدي��رًا لل��روح الوطني��ة العالي��ة لكبار 
الذين ش��اركوا  المواطني��ن والمواطنات 
في االنتخابات، مجس��دين بهذا الحضور 
عطاءات أبناء البحرين في مسيرة النهضة 

الوطنية الشاملة.
لكب��ار  الواس��عة  بالمش��اركة  ون��وه 
المواطني��ن والمواطنات ف��ي االنتخابات 
النيابي��ة والبلدي��ة 2022، والت��ي تمثل 
امت��دادًا تاريخي��ًا لدور وإس��هامات اآلباء 
واألج��داد ف��ي مختل��ف محط��ات العمل 
الوطني. وأكد أن هذه المش��اركة الكبيرة 
تعك��س م��دى العزيم��ة واإلص��رار على 
ف��ي  واإليجابي��ة  الفعال��ة  المس��اهمة 
بأهمية  إيمان��ًا  الوطنية،  االس��تحقاقات 
الحفاظ عل��ى المكتس��بات والعمل على 
تعزيزه��ا، معربًا ع��ن الش��كر والتقدير 
للمواطنْين لمشاركتهما في االنتخابات، 

والتي تشكل مصدر إلهام وفخر واعتزاز.

»نهرا«: نفاد بعض األدوية الزدياد الطلب.. 
وكميات إضافية تصل مطلع ديسمبر

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
»نهرا« أنه باإلشارة إلى ما نشرته إحدى الصحف المحلية 
عن نفاد بعض األدوية مث��ل البروفين ومضادات أخرى 
م��ن الصيدلي��ات الخاصة، فقد تم التواص��ل مع الوكالء 
المحليين لهذه األدوية لالستفس��ار بش��أن س��بب عدم 
توافرها، وتبين أن الكميات المس��توردة نفدت بسرعة 
كبيرة بس��بب ازدياد الطلب عليها في ه��ذه الفترة من 

العام مع انتشار موس��م اإلنفلونزا، وأفاد الوكالء بأنهم 
قاموا بطلب كميات إضافية ستصل مطلع الشهر القادم.

وأكدت الهيئ��ة أّن جميع هذه األدوية المعنية مس��جلة 
ل��دى الهيئة ومنش��ورة عل��ى موقع الهيئ��ة اإللكتروني 
مع أس��عارها وأس��ماء الوكالء تحت البيان��ات المفتوحة 
ويمكن للجميع البحث عن الوكيل واالستفسار منهم عن 

جميع ما يخص تلك األدوية.

 »النيابة« تباشر تحقيقاتها في واقعة 
وفاة عامل وإصابة آخرين باللوزي

قال رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العامة إن النيابة 
العام��ة ق��د أخط��رت من مرك��ز ش��رطة مدينة حمد 
الجنوبي بوقوع انهيار رملي بأح��د الخنادق المحفورة 
بمش��روع تصريف مياه األمط��ار بمنطقة اللوزي، وقد 
نتج عن ذلك وفاة أحد العاملين وإصابة أربعة آخرين 
ونقلهم لمستش��فى الس��لمانية الطبي والمستشفى 

العسكري لتلقي الرعاية الطبية الالزمة.
وف��ور تلقي النياب��ة العامة اإلخط��ار انتقل فريق من 
أعض��اء النيابة العامة لمكان الح��ادث، وقاموا بإجراء 
المعاين��ة الالزم��ة لموق��ع الح��ادث وم��كان االنهيار 
الرملي، كما تم مناظرة جثة المجني عليه، واالستعالم 
عن حالة المجني عليهم المصابين لس��ماع أقوالهم، 

وقد ندب��ت النياب��ة العامة الطبيب الش��رعي لتوقيع 
الكشف الطبي الشرعي على جثة المجني عليه للوقوف 
على س��بب الوفاة وفحص المجن��ي عليهم المصابين 
لبيان م��ا بهم من إصابات وكيفي��ة حدوثها وتحديد 
مدة الع��الج، كما أمرت النياب��ة بالتحفظ على مكان 
الحادث وندبت الس��ادة خبراء مس��رح الجريمة إلجراء 
المعاينة الالزمة، كما ندبت الس��ادة خبراء الس��المة 
المهنية ب��وزارة العم��ل للوقوف على س��بب االنهيار 
الرمل��ي، وطلب��ت تحري��ات الش��رطة ح��ول الواقعة، 
والزالت التحقيقات جارية للوقوف على حقيقة الواقعة 
وأسباب حدوث االنهيار الرملي وتقديم المتسببين في 

الوفاة وإحداث إصابات العاملين للمحاكمة العاجلة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/28/watan-20221128.pdf?1669610038
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/1039041
https://alwatannews.net/article/1039031
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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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هنأ وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة وائل المبارك الس��يد 
عبدالعزي��ز النعار النتخابه رئيس��ًا لمجل��س بلدي المحرق 
للدورة البلدية السادس��ة، كما هنأ صالح بوهزاع النتخابه 
نائب��ًا للرئي��س. جاء ذلك خالل أولى جلس��ات مجلس بلدي 
المح��رق والذي تم خاللها انتخ��اب الرئيس ونائبه بعد أن 
أدى أعضاء مجلس بلدي المحرق القسم بحضور وزير شؤون 
البلديات والزراعة، في مجلس بلدي المحرق، بحضور وكيل 
الوزارة لش��ؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد 
آل خليف��ة ومدير عام بلدية المح��رق إبراهيم الجودر وعدد 

من مسؤولي الوزارة ووسائل اإلعالم المحلية.
وأكد المبارك أن الدورة البلدية السادسة من عمر المجالس 
البلدية ستش��كل إضافة مهمة في محطات العمل البلدي، 
مش��يرًا إلى ما تتضمنه من تراكم معرفي وخبرات يحملها 
الكثي��ر من األعضاء، فضاًل عن اس��تكمال ما بدأه األعضاء 

السابقون من مشاريع وخدمات.
وشدد المبارك على أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تسخر 

كافة إمكانياتها للمجالس البلدية من أجل القيام بمهامها 
الوطنية على أكمل وجه، ومن أجل استمرار مسيرة التنمية 
والبناء انطالقًا من مفهوم الشراكة المجتمعية وما تمثله 
ه��ذه المجالس م��ن أهمية ل��دى المواطنين ف��ي ترجمة 
طموحاته��م وتطلعاتهم الخدمية في ض��وء أحكام قانون 

البلديات رقم )35( لسنة 2001 والئحته التنفيذية.
وق��ال »إن المجالس البلدية وانطالقًا من كونها أحد روافد 
المسيرة التنموية الشاملة، شريك أساسي في صنع واتخاذ 
الق��رار من خالل المس��اهمة ف��ي وضع اللوائ��ح المنظمة، 
وإقرار أولويات تنفيذ المش��اريع والبرام��ج الخدمية«. الفتًا 
إلى أن »التجربة البلدية الحديثة في مملكة البحرين أثبتت 
نجاحها، واستطاعت أن تقدم نموذجًا متقدمًا على مستوى 

التجارب البلدية في العالم«.
وأش��ار المبارك إل��ى أن الوزارة تعمل عل��ى تهيئة األرضية 
المناسبة لممارسة األعضاء الجدد مهامهم البلدية، وذلك 
م��ن خالل إطالق ع��دد من البرامج وتهيئ��ة أعضاء مجلس 

أمانة العاصمة والمجالس البلدية للدورة البلدية السادسة 
»2022-2026« خ��الل األي��ام القادم��ة، عب��ر مجموع��ة 
متكاملة م��ن ورش العمل والمحاض��رات المتخصصة في 

الموضوعات القانونية واالجتماعية، باإلضافة إلى منهجية 
التعامل مع المؤسس��ات واألجهزة الحكومية، والتي سوف 

يقدمها نخبة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية.
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المجلس يفتتح أولى جلساته

النعار رئيسًا لبلدي المحرق وبوهزاع نائبًا
ياسمينا صالح «

افتت��ح مجل��س بل��دي المح��رق أم��س أول��ى 
جلساته بحضور وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائل المبارك، وبدأت أولى الجلس��ات بانتخاب 
عل��ي النعار رئيس��ًا للمجلس وصال��ح بوهزاع 
نائب��ًا للرئي��س. وترش��ح عبدالعزي��ز النع��ار 
وأحم��د المقه��وي ودالل المقهوي للرئاس��ة، 
وف��ي الجولة األول��ى للتصويت حص��ل النعار 
عل��ى 4 أص��وات وأحم��د المقه��وي 3 أصوات 
ودالل المقه��وي ص��وت واح��د، وف��ي الجولة 
الثانية حصل النعار على 5 أصوات بينما حصل 
المقه��وي عل��ى ثالثة أص��وات، ليف��وز النعار 

بمنصب رئيس مجلس بلدي المحرق.
وف��ي التصويت عل��ى انتخاب نائ��ب الرئيس 
ترشح كل من صالح بوهزاع وفاضل العود وتم 
إعادة التصويت مرتين لتساوي األصوات حيث 
حصل كل منه��م على 4 أصوات، وانتهى األمر 
بعم��ل قرعة وتم حس��م الفائز بهذا المنصب 

إلى صالح بوهزاع ممثل خامسة المحرق.
وهن��أ وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ 
محمد ب��ن أحم��د آل خليفة أعض��اء المجلس 
البل��دي متمني��ًا له��م التوفيق والس��داد في 

الدورة البلدية السادس��ة، وقال س��نقدم لهم 
كامل الدعم والمس��اندة ونعمل مع المجالس 
البلدية يدًا بي��د كفريق واحد وقطاع الخدمات 
مهم والب��د من األخ��ذ برأيهم ومش��اركتهم 

ووض��ع الخط��ط التنموية وتكملة المس��يرة 
معًا.

م��ن جانبه ق��ال رئيس مجلس بل��دي المحرق 
عبدالعزيز النعار إن المجلس القادم س��يكون 

عل��ى قل��ب واح��د، وس��نقوم بدراس��ة جمي��ع 
الس��ابق  المجل��س  من��ذ  العالق��ة  الملف��ات 
بصورة ش��املة، ونقوم بوض��ع خطة في ضوء 
م��ا نراه م��ن مرئيات بحاج��ة لتطوير وإصالح 
في محافظة المح��رق ولدينا صالحيات مهمة 
ويجب أن نش��يد بجهود المجلس السابق الذي 
كانت واضحة للجميع ونكمل المسيرة ونعمل 
عل��ى حل األم��ور العالقة وأكثر م��ا يهمنا هو 

مصلحة المحرق والبحرين في المقام األول.
وش��دد عل��ى أهمي��ة التع��اون م��ع ال��وزارات 
المعني��ة بش��كل دوري ومس��تمر  والجه��ات 
حفاظًا عل��ى متطلبات األهالي، وحل النواقص 

والمتابعة المستمرة حول كل ما هو عالق.
فيم��ا ق��ال نائ��ب الرئي��س صال��ح بوه��زاع  
أتمنى التوفيق والس��داد وأن أك��ون على قدر 
المس��ؤولية وس��أبذل قصارى جه��دي لخدمة 
األهال��ي بالمنطقة والبحرين أجمع ونحن على 
خطى إكمال المس��يرة الس��ابقة في المجلس 

البلدي.

هنأ رئيس مجلس بلدي المحرق بانتخابه 

 المبارك: تسخير كافة 
اإلمكانيات للمجالس البلدية للقيام بمهامها

 »االرتقاء الخيرية« توقع 
 مذكرة تفاهم مع »ميدي كاب« 

للرعاية الصحية

وقعت جمعي��ة االرتقاء الخيرية مذكرة تفاهم مع ش��ركة ميدي 
كاب للتسويق بهدف تقديم »بطاقة الرعاية الصحية« لمنسوبي 

الجمعية من الرواد وأسرهم وأعضاء مجلس اإلدارة. 
ووقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية االرتقاء الخيرية ناصر 

لوري، ورئيس مجلس إدارة ميدي كاب للتسويق ناصر عسيري.
وأوضح لوري أن توقيع االتفاقية يأتي ضمن أهداف الجمعية في 
الح��رص على توفي��ر الرعاية الصحية المتميزة لجميع منتس��بي 
الجمعية من الرواد بشكل خاص، وأسرهم وأعضاء مجلس اإلدارة 
بش��كل عام، مش��يدًا بالدعم الس��خي من قبل الش��ركة والتمثل 
تقديم البطاقة التخفيض بشكل مجاني لجميع منتسبي الجمعية 

من الرواد والموظفين وأعضاء مجلس اإلدارة وأسرهم. 
وأض��اف أن الجمعي��ة حريصة ج��دًا على توفير أفض��ل الخدمات 
الممكنة لروادها ومنتس��بيها، مؤكدًا أن بطاقة الرعاية الصحية 
س��توفر خدمات صحية وعالجية كثيرة لألس��ر المستفيدة منها، 
من قبل المؤسسات والجهات الكثيرة الموقعة من شركة ميدي 
كاب في مملكة البحرين والس��عودية والتي يبلغ عددها أكثر من 
10,000 جهة، والذي س��يؤدي بدوره لتخفي��ف كبير في ميزانية 

المصروفات لهذه األسر.
من جانب آخر أكد عسيري، حرص شركة ميدي كاب للتسويق على 
تعزيز مسؤولياتها االجتماعية، وأن هذا يأتي ضمن استراتيجية 
الشركة للتخفيف على كاهل األسر والرواد المنتسبين إلى جمعية 

االرتقاء الخيرية.

7 أعضاء يتنافسون على منصبي الرئيس ونائب الرئيس 

 الدرازي تنافس الوداعي 
وهجرس على رئاسة بلدي الشمالية

سماهر سيف اليزل  «

تنافس ممثل الدائرة الثانية عش��رة بالمحافظة 
الش��مالية زينب ال��درازي، كاًل من ممث��ل الدائرة 
األول��ى د. الس��يد ش��بر الوداعي وممث��ل الدائرة 
الثامنة جاسم هجرس على رئاسة المجلس البلدي 

بالدورة القادمة 2026-2022. 
فيما أك��د ممثل الدائرة الثالثة محمد الدوس��ري 
نيت��ه للترش��ح لمنصب نائ��ب رئي��س المجلس 
البلدي، لينافس كاًل من ممثل الدائرة السادس��ة 
عب��داهلل عاش��ور، وممث��ل الدائرة الس��ابعة زينة 
جاس��م، وممثل الدائرة العاش��رة عبداهلل شريدة، 

بحسب مصادر ل�»الوطن«. 
وبهذا يصل عدد المتنافس��ين عل��ى مقعد نائب 
الرئي��س إل��ى 4 أعض��اء منهم عضوان س��ابقان 

بالمجلس.
وأكدت الدرازي، أن المرحلة القادمة بحاجة للعمل 

الجاد الذي من شأنه تحقيق كل تطلعات المواطن 
الخدمي��ة، وذل��ك باتب��اع اس��تراتيجيات مختلفة 
وأهداف وآليات تضمن تفعيل الحراك الخدمي، إذ 
إن المجلس البلدي بالمحافظة الش��مالية يتطلع 
إلى الدفع بتنفيذ جميع الملفات والمقترحات التي 

تم رفعها بالمجلس السابق. 
وأش��ارت إل��ى أنن��ا بحاجة إل��ى دراس��ة التجربة 
البلدية للفصول التشريعية السابقة، واالستفادة 
من المعوقات وتطويرها وأيضًا تجنبها والخروج 
منه��ا بتوصيات هادفة وحلول ناجحة، وال يتحقق 
ذلك إال عب��ر تكات��ف الجهود وتفعي��ل الطاقات 
المحقق��ة ل��كل التطلع��ات التي يأمله��ا الوطن 

والمواطن. 
وبّينت الدرازي أن ترشحها لرئاسة المجلس، يأتي 

من أجل الرقي بالعمل البلدي على مستوى جميع 
دوائ��ر المحافظة الش��مالية، والنه��وض بالعمل 
البل��دي برؤية مغاي��رة ومرحلة جديدة تؤس��س 
لفصل آخر من العمل البلدي، بحيث تنقل البحرين 
إلى العالمية دولة رائدة في العمل البلدي المميز، 

وتبني التنمية المستدامة في ذلك. 
ويستعد مجلس بلدي الشمالية، ألداء القسم غدًا، 
إيذانًا بانطالق الدورة البلدية السادسة للمجالس 
البلدية، بحض��ور وزير البلدي��ات والزراعة وطاقم 
ال��وزارة وبلدي��ة المنطق��ة الش��مالية والمجلس 
البل��دي وجمي��ع األعض��اء الفائزي��ن باالنتخابات 
البلدية 2022. وس��يتم خالل الجلس��ة أداء القسم 
القانوني أم��ام الوزير، وانتخ��اب رئيس المجلس 

البلدي.

تطوير إجراءات التحقق من صحة المؤهالت العلمية

 وزير التربية: بدء تطبيق آليات 
التدقيق الجديدة على المؤهالت العلمية

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  أعل��ن 
الدكت��ور محم��د بن مب��ارك جمعة 
عن البدء في تطبيق آليات التدقيق 
الجديدة على الش��هادات الجامعية 
والمؤهالت العلمي��ة، والتي أقرها 
برئاس��ة صاحب  ال��وزراء،  مجل��س 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء حفظ��ه اهلل، بم��ا 
يضم��ن تطوي��ر إج��راءات التحقق 
العلمي��ة  المؤه��الت  صح��ة  م��ن 
الصادرة م��ن داخل مملكة البحرين 
تبس��يط وتس��هيل  وخارجه��ا، مع 
اإلجراءات، بالش��كل ال��ذي لم تعد 
مع��ه حاج��ة للتقديم ل��دى اللجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية 
أو مجل��س التعليم العال��ي، وذلك 
ف��ي إط��ار ح��رص الحكوم��ة عل��ى 
تطوي��ر خدماتها وتس��هيلها على 
المواطني��ن والمقيمين مع الحفاظ 

على جودتها.

وأش��ار إل��ى أن ه��ذه الخط��وة من 
ش��أنها تيس��ير إج��راءات التوظيف 
الحكومي والخاص،  القطاعي��ن  في 
باإلضافة إلى تقليل الفترة الزمنية 
الخدمة،  على  للحصول  المستغرقة 
مبينًا أنه بالنس��بة إل��ى المؤهالت 
الطبي��ة والصحية ف��إن الجهة التي 

ستش��رف على التدقي��ق عليها هي 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
»نه��را«،  الصحي��ة  والمؤه��الت 
وبالنسبة إلى المؤهالت الهندسية 
فإن الجهة التي س��تتولى تدقيقها 
هي مجلس تنظي��م مزاولة المهن 
الهندسية، وأما بالنسبة للمؤهالت 
الترخي��ص  )ألغ��راض  القانوني��ة 
لمكاتب المحاماة فقط( فإن الجهة 
التي س��تتولى التدقي��ق عليها هي 
وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف. وبين وزير التربية أنه في 
شأن التخصصات األخرى الممنوحة 
م��ن مؤسس��ات التعلي��م العال��ي 
والخاص��ة(  )الحكومي��ة  المحلي��ة 
ف��إن حاملي ه��ذه المؤه��الت في 
هذه التخصص��ات يمكنهم التقدم 
إل��ى الوظائف الحكومي��ة عبر جهاز 
دون  مباش��رة  المدني��ة  الخدم��ة 
تقدي��م إفادة تصدي��ق أو معادلة، 
حيث سيتولى جهاز الخدمة المدنية 

التحق��ق من صح��ة المؤه��ل بعد 
اجتي��از متطلب��ات التوظي��ف، أم��ا 
بخصوص التق��دم لوظائف القطاع 
الخ��اص، فإن عملي��ة التدقيق على 
المؤهالت غير إلزامية بالنسبة إلى 
أرب��اب العمل في القط��اع الخاص، 
مع بق��اء الخيار لمؤسس��ات العمل 
للتحق��ق من صح��ة المؤهالت عبر 
المعتمدة  بالش��ركات  االس��تعانة 
من قبل وزارة التربية والتعليم في 
ح��ال كان المؤهل من مؤسس��ات 
تعليم عال خارجي��ة، وعبر الحصول 
عل��ى التصدي��ق من قب��ل الجامعة 
مباش��رة ف��ي ح��ال كان المؤه��ل 
صادرًا م��ن جامعة محلية، حيث تم 
تفويض جمي��ع الجامعات المحلية 
م��ن قب��ل األمانة العام��ة لمجلس 
التعلي��م العالي لمباش��رة عمليات 
التصديق على ش��هادات الخريجين 
دون الحاج��ة للرج��وع إل��ى األمانة 

العامة.

وزير التربية والتعليم

 ناصر بن عبدالرحمن يشيد 
 بدور الشرطة النسائية 

في تقديم الخدمات األمنية
 اس��تقبل وكي��ل وزارة الداخلي��ة الش��يخ ناص��ر ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة، مدير عام اإلدارة العامة للشرطة النسائية العميد منى 
عبدالرحيم، والتي قدمت له، العريف س��ارة عبداهلل عبدالرحمن، 
بمناس��بة حصولها على المركز الثالث في الدورة الثالثة لبرنامج 
تدريب المرأة على العمل العسكري وحفظ السالم، والتي أقيمت 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة. وقد أشاد وكيل وزارة 
الداخلية، بالمستوى المتميز الذي حققته العريف سارة عبداهلل، 
والذي يعكس إمكانات وقدرات الش��رطة النسائية وما تتمتع به 

من جاهزية واستعداد لتقديم خدمات أمنية متقدمة.
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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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البحرين وطن يسع الجميع ويحتضن تعدد المعتقدات
لدى لقائه األسقف العام لكنائس مصر القديمة... الشيخ خالد بن عبداهلل:

المنامة - معهد بيبا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( ورئيـــس شـــبكة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا لبحـــوث اإلدارة العامة 
مملكـــة  أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  )مينابـــار( 
البحريـــن مكـــون أساســـي وجـــزء فاعل 
ومؤثـــر فـــي المجتمع البحثـــي واإلداري 
تبـــادل  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا  الدولـــي، 
الخبـــرات وفضلـــى الممارســـات اإلدارية 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز الجهود 
اإلقليمية الرامية إلى االرتقاء بمســـتوى 
والمؤسســـات  لألفـــراد،  اإلداري  األداء 
العامـــة والخاصـــة ومؤسســـات المجتمع 

نحـــو مواصلـــة  المنطقـــة،  فـــي  المدنـــي 
مســـارات  رســـم  فـــي  الـــدؤوب  العمـــل 
إســـتراتيجية لمســـتقبل اإلدارة العامـــة، 
وتوظيف المنهجيات البحثية واإلدارية 
فـــي تحقيق التنميـــة المحليـــة ومواكبة 
المرتبطـــة  المســـتقبلية  المتطلبـــات 
بتوظيـــف الرقمنـــة لتحقيـــق التطلعـــات 

العربية على صعيد العمل اإلداري.
جاء ذلك خالل جلسة أفضل الممارسات 
أقيمـــت  والتـــي  العامـــة،  اإلدارة  فـــي 
ضمـــن أعمـــال المؤتمر الدولي المشـــترك 
لشـــبكة الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
لبحـــوث اإلدارة العامـــة )مينابـــار(، الـــذي 
حمل عنـــوان “اإلقليم، الرقمنة، والتنمية 
 ،“ المحليـــة: تكامـــل وآفـــاق مســـتقبلية 

وعقد بتنظيم المدرسة الوطنية لإلدارة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  بالجمهوريـــة 
الشـــعبية وبالتعـــاون مـــع معهـــد اإلدارة 
 27-30 الفتـــرة  خـــالل  )بيبـــا(  العامـــة 

نوفمبر.
ضمـــن  تأتـــي  الجلســـة  هـــذه  إن  وقـــال 
مساعي شبكة “مينابار” لتشبيك الجهود 
اإلقليميـــة لتبـــادل الممارســـات اإلدارية، 
إضافـــة إلى صناعـــة بيئة علميـــة إدارية 
تنافســـية تســـاهم فـــي زيـــادة اإلنتاجية 
وتخلـــق مجتمعًا بحثيًا إداريًا قادرًا على 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية في 
تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة فـــي مختلف 
المجـــاالت وعلى جميع األصعدة العلمية 
والعمليـــة، مشـــيرًا إلى أن الشـــبكة ومنذ 

انطالقتهـــا فـــي العـــام 2014، تخصـــص 
يومـــًا واحدًا من أيام كل مؤتمر من أجل 
اســـتعراض أفضـــل الممارســـات اإلدارية 
العربيـــة وإلقـــاء الضـــوء علـــى التجارب 
الناجحـــة مـــن مختلف الـــدول.  وأضاف 
بن شـــمس أن مؤتمر مينابار للعام 2022 
بشـــكل عام وجلســـة أفضل الممارســـات 
إلـــى  تســـعى  خـــاص  بشـــكل  اإلداريـــة 
إيجـــاد مســـاحة مشـــتركة ما بيـــن جميع 
العلميـــة  الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــاركين 
وفضلى الممارســـات اإلدارية واســـتثمار 
المعارف الخاصة بمجـــال اإلدارة العامة 
فـــي تحقيـــق التنميـــة المحليـــة وتعزيـــز 
توظيـــف الرقمنـــة لالرتقـــاء بالمخرجات 

اإلدارية في المنطقة العربية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن التعايش 
الســـلمي والتسامح والســـالم سمات ُجبل 
البحرينـــي عبـــر مختلـــف  الشـــعب  عليهـــا 
جـــزًءا  وباتـــت  والعصـــور،  الحضـــارات 
راســـًخا مـــن الثوابـــت التي تشـــكل الهوية 
الوطنيـــة التـــي تعـــززت بفضـــل رؤى ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، لوطن يســـع 
الجميـــع ويحتضـــن بحريـــة تعـــدد األفكار 

والمعتقدات.
وأوضـــح حـــرص الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى تهيئـــة الســـبل التـــي تكفـــل 
ممارســـة المعتقـــدات والشـــعائر فـــي دور 
حريـــة  بـــكل  لذلـــك  المخصصـــة  العبـــادة 

واطمئنـــان، وهـــو مـــا جعـــل مـــن المملكـــة 
وجهة مفضلة لمعتنقي مختلف الديانات، 

وواحة أمن وأمان يستظل بها الجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة صبـــاح أمـــس، األســـقف العـــام 
لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج 

وأســـقف الخدمات العامة والمشرف على 
كنائـــس الخليج، نيافة الحبر الجليل األنبا 

يوليوس، وذلك بمناسبة زيارته المملكة.

ـــب الشـــيخ خالـــد بـــن  وخـــالل اللقـــاء، رحَّ
عبـــدهللا آل خليفة باألنبـــا يوليوس، معرًبا 
عـــن شـــكره للجهـــود التـــي يبذلها قداســـة 
البابا تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية 
بطريرك الكرازة المرقســـية، والتي تعكس 
ســـعيه الدائم إلرســـاء الســـالم والتســـامح 

وإشاعة الخير والمحبة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب األنبـــا يوليـــوس عـــن 
تقديـــره لمملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب 
المعظـــم، ومتابعـــة  البـــالد  الجاللـــة ملـــك 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، علـــى مـــا يلقـــاه أبنـــاء  مجلـــس 
الجماعة القبطية األرثوذكســـية من رعاية 
واهتمـــام، مثنًيـــا فـــي الوقـــت نفســـه بمـــا 
تتمتـــع به المملكة مـــن إرث حضاري يقوم 
على احترام األديـــان والثقافات وتعددها 

والتسامح وقبول اآلخر.

بدء استقبال المقترحات المشاركة في مسابقة “فكرة”
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
أعلـــن مكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء عن بدء اســـتقبال 
المقترحات للمشـــاركة في النســـخة الخامسة من مسابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( وذلك بـــدًءا من امـــس األحد 
ولغايـــة 27 ديســـمبر المقبل، والتي ســـيتم من خاللها رفد 
مســـاعي تطويـــر األداء الحكومـــي وتعزيز ثقافـــة اإلبداع 
واالبتـــكار تماشـــًيا مع مبـــادئ رؤية البحريـــن االقتصادية 
القائمـــة علـــى االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة،   2030
األمر الذي من شـــأنه اإلسهام في تحقيق أهداف المسيرة 

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي طرح المســـابقة في نســـختها الخامســـة اســـتمراًرا 
لتعزيـــز إشـــراك موظفي القطـــاع العام والكـــوادر الوطنية 
فـــي وضع الخطط والمبـــادرات التنموية لمملكة البحرين، 

وتأكيًدا على الفاعلية التي حققتها المبادرات والمشـــاريع 
الفائزة في النســـخ السابقة من مسابقة االبتكار الحكومي 
)فكرة( وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي.

يذكر أن اســـتقبال الطلبات لألفراد أو المجموعات - من 4 
أفـــراد كحد أقصـــى - يتم عبر الموقـــع اإللكتروني لمكتب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء www.pmo.gov.bh، علـــى أن 
الحكوميـــة  الخدمـــات  إلـــى تطويـــر  المشـــاركات  تهـــدف 
أو تحســـين األداء الحكومـــي، إذ ســـيتم بعدهـــا مرحلـــة 
المراجعة األولية وإجراء المقابالت من قبل أعضاء لجنة 

التقييم من ذوي الشأن واالختصاص.

المنامة - بنا

محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
مبـــارك البدء فـــي تطبيق آليـــات التدقيق 
الجامعيـــة  الشـــهادات  علـــى  الجديـــدة 
والمؤهـــالت العلميـــة، التـــي أقرها مجلس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا يضمـــن 
صحـــة  مـــن  التحقـــق  إجـــراءات  تطويـــر 
المؤهـــالت العلميـــة الصـــادرة مـــن داخـــل 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا، مـــع تبســـيط 
وتسهيل اإلجراءات، بالشكل الذي لم تعد 
معـــه حاجة للتقديم لـــدى اللجنة الوطنية 
مجلـــس  أو  العلميـــة  المؤهـــالت  لتقويـــم 
التعليـــم العالـــي، وذلـــك فـــي إطـــار حرص 
الحكومة على تطوير خدماتها وتســـهيلها 
علـــى المواطنيـــن والمقيمين مـــع الحفاظ 

على جودتها.
إلـــى أن  التربيـــة والتعليـــم  وأشـــار وزيـــر 
هذه الخطوة من شـــأنها تيســـير إجراءات 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  التوظيـــف 
والخاص، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية 
الخدمـــة،  علـــى  للحصـــول  المســـتغرقة 
مبينـــا أنه بالنســـبة إلى المؤهـــالت الطبية 
التـــي ستشـــرف  الجهـــة  فـــإن  والصحيـــة 

علـــى التدقيـــق عليها هي الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والمؤهالت الصحية “نهرا”، 
وبالنســـبة إلـــى المؤهـــالت الهندســـية فإن 
الجهة التي ســـتتولى تدقيقها هي مجلس 
الهندســـية، وأمـــا  المهـــن  تنظيـــم مزاولـــة 
بالنســـبة للمؤهـــالت القانونيـــة )ألغـــراض 
الترخيـــص لمكاتـــب المحاماة فقـــط( فإن 
عليهـــا  التدقيـــق  ســـتتولى  التـــي  الجهـــة 
هـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
وبيـــن الوزيـــر أنه فـــي شـــأن التخصصات 
األخـــرى الممنوحة من مؤسســـات التعليم 
والخاصـــة(  )الحكوميـــة  المحليـــة  العالـــي 
فـــإن حاملـــي هـــذه المؤهـــالت فـــي هـــذه 
التخصصات يمكنهم التقدم إلى الوظائف 
الحكوميـــة عبـــر جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة 
مباشـــرة دون تقديـــم إفـــادة تصديـــق أو 
معادلـــة، حيـــث ســـيتولى جهـــاز الخدمـــة 
المدنيـــة التحقـــق مـــن صحـــة المؤهل بعد 
اجتياز متطلبات التوظيف، أما بخصوص 
التقـــدم لوظائـــف القطـــاع الخـــاص، فـــإن 
غيـــر  المؤهـــالت  علـــى  التدقيـــق  عمليـــة 
إلزاميـــة بالنســـبة إلـــى أربـــاب العمـــل فـــي 
القطاع الخاص، مع بقاء الخيار لمؤسسات 

المؤهـــالت  صحـــة  مـــن  للتحقـــق  العمـــل 
عبـــر االســـتعانة بالشـــركات المعتمـــدة من 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي حـــال 
كان المؤهـــل مـــن مؤسســـات تعليـــم عـــاٍل 
خارجية، وعبـــر الحصول علـــى التصديق 
مـــن قبـــل الجامعة مباشـــرة في حـــال كان 
المؤهل صـــادرا من جامعـــة محلية، إذ تم 
تفويـــض جميـــع الجامعـــات المحليـــة مـــن 
قبل األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
لمباشـــرة عمليات التصديق على شهادات 
إلـــى  للرجـــوع  الحاجـــة  دون  الخريجيـــن 

األمانة العامة.
وأوضح أنه في شأن مؤهالت الماجستير 

والدكتوراه، فإن عملية التحديث الشامل 
تتيح إمكان التحقق من صحة الشـــهادات 
مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل أو مؤسســـات 
الشـــركات  عـــن طريـــق  الخـــاص  القطـــاع 
المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية 
والتعليم إذا رغبوا في ذلك، وأما بالنســـبة 
للعاملين فـــي القطاع الحكومي فإن جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة ســـيتولى التدقيق على 
هـــذه المؤهـــالت مع اســـتمرار منـــح إفادة 
إيداع الرســـائل واألطروحات العلمية في 
المكتبـــات الوطنية العامـــة التابعة لوزارة 

التربية والتعليم.
أن  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ولفـــت 
تفاصيـــل التحديث علـــى عمليات التحقق 
يمكـــن  العلميـــة  المؤهـــالت  صحـــة  مـــن 
االطالع عليها عبـــر موقع البوابة الوطنية 
)Bahrain.bh(، حيث تتضمن اإليضاحات 
الالزمـــة بشـــأن عملية التحديث الشـــامل، 
إضافـــة إلى وجود أرقام اتصال مخصصة 
مـــن قبل جميع الجهـــات المعنية للرد على 
األســـئلة واالستفســـارات طـــوال ســـاعات 

الدوام الرسمي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صرحـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحيـــة أنه باإلشـــارة إلى ما 
نشـــرته إحدى الصحف المحلية عن نفاد بعـــض األدوية )البروفين ومضادات أخرى( 
مـــن الصيدليـــات الخاصـــة، تود الهيئة أن توضـــح بأنها قامت بالتواصـــل مع الوكالء 
المحليين لهذه األدوية لالستفســـار بشـــأن ســـبب عـــدم توافرها، وتبيـــن أن الكميات 
المســـتوردة نفـــدت بســـرعة كبيرة بســـبب ازديـــاد الطلـــب عليها في هـــذه الفترة من 
العام مع انتشـــار موســـم اإلنفلونزا، وأفاد الوكالء بأنهم قاموا بطلب كميات إضافية 
ســـتصل خـــالل مطلع الشـــهر القادم. وأكـــدت الهيئـــة أّن جميع هذه األدويـــة المعنية 
مســـجلة لدى الهيئة ومنشـــورة على موقع الهيئة اإللكتروني مع أســـعارها وأســـماء 
الوكالء تحت البيانات المفتوحة ويمكن للجميع عن البحث عن الوكيل واالستفسار 

منهم عن جميع ما يخص تلك األدوية.

“نهرا”:  نفاد بعض األدوية بسبب 
ازدياد الطلب

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  شـــارك 
الـــذي  االحتفـــال  فـــي  العصفـــور  علـــي 
األجنبيـــة  المـــدارس  إحـــدى  نظمتـــه 
العيـــد  بمناســـبة  مقابـــة  منطقـــة  فـــي 
الوطنـــي المجيـــد وعيد جلـــوس جاللة 
الملـــك المعظـــم، مؤكـــدا أن مثـــل هـــذه 
الثقافـــات  تعـــدد  تعكـــس  االحتفـــاالت، 
الـــذي تعيشـــه مملكة البحريـــن، في ظل 
العهـــد اإلصالحـــي لملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ومســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة.  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
ويمثـــل البحرينيون 90 % مـــن الطاقة 
االســـتيعابية للمدرســـة، مـــا بيـــن طلبـــة 
وهيئـــة تعليمية، حيث أكد المحافظ ان 
االحتفـــال يعبر عـــن التعدديـــة والتنوع 

وروح التســـامح والتعايش السلمي في 
كافـــة الجوانـــب. وقـــدم المحافـــظ، إلى 
جميـــع أعضاء مجلـــس إدارة المدرســـة 
والهيئتين التعليمية واإلدارية والطلبة، 
والجهـــد  االحتفـــال  هـــذا  علـــى  الشـــكر 
الصادقـــة  ومشـــاعرهم  فيـــه  المبـــذول 
أعيادهـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 
الحفـــل،  المجيـــدة. واشـــتمل  الوطنيـــة 
على تقديم عدد من اللوحات اإلنشادية 
واالســـتعراضية الوطنية البحرينية من 
أداء طلبـــة المدرســـة، بعدها تـــم تكريم 
المحافظ بدرع تذكاري، واختتم الحفل 
بجولة على اللوحـــة الجدارية التي قام 
برســـمها طلبة وطالبات المدرسة بطول 
100 متر تقريبا داخل المدرســـة، تعبيرا 
مـــن الطلبة باحتفالهـــم وبهجتهم بأعياد 

الوطن.

احتفال المدارس األجنبية بأعياد 
الوطن ترسيخ للتسامح

البدء بتطبيق آليات التدقيق الجديدة على المؤهالت العلمية
بعد إقرارها من مجلس الوزراء... وزير التربية:

البحرين جزء مؤثر في المجتمع البحثي واإلداري الدولي
تشبيك الجهود اإلقليمية لتبادل الممارسات اإلدارية... بن شمس:

local@albiladpress.com
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البحرين وطن يسع الجميع ويحتضن تعدد المعتقدات
لدى لقائه األسقف العام لكنائس مصر القديمة... الشيخ خالد بن عبداهلل:

المنامة - معهد بيبا

أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( ورئيـــس شـــبكة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا لبحـــوث اإلدارة العامة 
مملكـــة  أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  )مينابـــار( 
البحريـــن مكـــون أساســـي وجـــزء فاعل 
ومؤثـــر فـــي المجتمع البحثـــي واإلداري 
تبـــادل  أهميـــة  إلـــى  مشـــيرًا  الدولـــي، 
الخبـــرات وفضلـــى الممارســـات اإلدارية 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
إفريقيـــا بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز الجهود 
اإلقليمية الرامية إلى االرتقاء بمســـتوى 
والمؤسســـات  لألفـــراد،  اإلداري  األداء 
العامـــة والخاصـــة ومؤسســـات المجتمع 

نحـــو مواصلـــة  المنطقـــة،  فـــي  المدنـــي 
مســـارات  رســـم  فـــي  الـــدؤوب  العمـــل 
إســـتراتيجية لمســـتقبل اإلدارة العامـــة، 
وتوظيف المنهجيات البحثية واإلدارية 
فـــي تحقيق التنميـــة المحليـــة ومواكبة 
المرتبطـــة  المســـتقبلية  المتطلبـــات 
بتوظيـــف الرقمنـــة لتحقيـــق التطلعـــات 

العربية على صعيد العمل اإلداري.
جاء ذلك خالل جلسة أفضل الممارسات 
أقيمـــت  والتـــي  العامـــة،  اإلدارة  فـــي 
ضمـــن أعمـــال المؤتمر الدولي المشـــترك 
لشـــبكة الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
لبحـــوث اإلدارة العامـــة )مينابـــار(، الـــذي 
حمل عنـــوان “اإلقليم، الرقمنة، والتنمية 
 ،“ المحليـــة: تكامـــل وآفـــاق مســـتقبلية 

وعقد بتنظيم المدرسة الوطنية لإلدارة 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  بالجمهوريـــة 
الشـــعبية وبالتعـــاون مـــع معهـــد اإلدارة 
 27-30 الفتـــرة  خـــالل  )بيبـــا(  العامـــة 

نوفمبر.
ضمـــن  تأتـــي  الجلســـة  هـــذه  إن  وقـــال 
مساعي شبكة “مينابار” لتشبيك الجهود 
اإلقليميـــة لتبـــادل الممارســـات اإلدارية، 
إضافـــة إلى صناعـــة بيئة علميـــة إدارية 
تنافســـية تســـاهم فـــي زيـــادة اإلنتاجية 
وتخلـــق مجتمعًا بحثيًا إداريًا قادرًا على 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية في 
تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة فـــي مختلف 
المجـــاالت وعلى جميع األصعدة العلمية 
والعمليـــة، مشـــيرًا إلى أن الشـــبكة ومنذ 

انطالقتهـــا فـــي العـــام 2014، تخصـــص 
يومـــًا واحدًا من أيام كل مؤتمر من أجل 
اســـتعراض أفضـــل الممارســـات اإلدارية 
العربيـــة وإلقـــاء الضـــوء علـــى التجارب 
الناجحـــة مـــن مختلف الـــدول.  وأضاف 
بن شـــمس أن مؤتمر مينابار للعام 2022 
بشـــكل عام وجلســـة أفضل الممارســـات 
إلـــى  تســـعى  خـــاص  بشـــكل  اإلداريـــة 
إيجـــاد مســـاحة مشـــتركة ما بيـــن جميع 
العلميـــة  الخبـــرات  لتبـــادل  المشـــاركين 
وفضلى الممارســـات اإلدارية واســـتثمار 
المعارف الخاصة بمجـــال اإلدارة العامة 
فـــي تحقيـــق التنميـــة المحليـــة وتعزيـــز 
توظيـــف الرقمنـــة لالرتقـــاء بالمخرجات 

اإلدارية في المنطقة العربية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن التعايش 
الســـلمي والتسامح والســـالم سمات ُجبل 
البحرينـــي عبـــر مختلـــف  الشـــعب  عليهـــا 
جـــزًءا  وباتـــت  والعصـــور،  الحضـــارات 
راســـًخا مـــن الثوابـــت التي تشـــكل الهوية 
الوطنيـــة التـــي تعـــززت بفضـــل رؤى ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، لوطن يســـع 
الجميـــع ويحتضـــن بحريـــة تعـــدد األفكار 

والمعتقدات.
وأوضـــح حـــرص الحكومـــة برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى تهيئـــة الســـبل التـــي تكفـــل 
ممارســـة المعتقـــدات والشـــعائر فـــي دور 
حريـــة  بـــكل  لذلـــك  المخصصـــة  العبـــادة 

واطمئنـــان، وهـــو مـــا جعـــل مـــن المملكـــة 
وجهة مفضلة لمعتنقي مختلف الديانات، 

وواحة أمن وأمان يستظل بها الجميع.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه بقصر 
القضيبيـــة صبـــاح أمـــس، األســـقف العـــام 
لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج 

وأســـقف الخدمات العامة والمشرف على 
كنائـــس الخليج، نيافة الحبر الجليل األنبا 

يوليوس، وذلك بمناسبة زيارته المملكة.

ـــب الشـــيخ خالـــد بـــن  وخـــالل اللقـــاء، رحَّ
عبـــدهللا آل خليفة باألنبـــا يوليوس، معرًبا 
عـــن شـــكره للجهـــود التـــي يبذلها قداســـة 
البابا تواضروس الثاني، بابا اإلســـكندرية 
بطريرك الكرازة المرقســـية، والتي تعكس 
ســـعيه الدائم إلرســـاء الســـالم والتســـامح 

وإشاعة الخير والمحبة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب األنبـــا يوليـــوس عـــن 
تقديـــره لمملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب 
المعظـــم، ومتابعـــة  البـــالد  الجاللـــة ملـــك 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، علـــى مـــا يلقـــاه أبنـــاء  مجلـــس 
الجماعة القبطية األرثوذكســـية من رعاية 
واهتمـــام، مثنًيـــا فـــي الوقـــت نفســـه بمـــا 
تتمتـــع به المملكة مـــن إرث حضاري يقوم 
على احترام األديـــان والثقافات وتعددها 

والتسامح وقبول اآلخر.

بدء استقبال المقترحات المشاركة في مسابقة “فكرة”
تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء

تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
أعلـــن مكتـــب رئيس مجلـــس الـــوزراء عن بدء اســـتقبال 
المقترحات للمشـــاركة في النســـخة الخامسة من مسابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( وذلك بـــدًءا من امـــس األحد 
ولغايـــة 27 ديســـمبر المقبل، والتي ســـيتم من خاللها رفد 
مســـاعي تطويـــر األداء الحكومـــي وتعزيز ثقافـــة اإلبداع 
واالبتـــكار تماشـــًيا مع مبـــادئ رؤية البحريـــن االقتصادية 
القائمـــة علـــى االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة،   2030
األمر الذي من شـــأنه اإلسهام في تحقيق أهداف المسيرة 

التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي طرح المســـابقة في نســـختها الخامســـة اســـتمراًرا 
لتعزيـــز إشـــراك موظفي القطـــاع العام والكـــوادر الوطنية 
فـــي وضع الخطط والمبـــادرات التنموية لمملكة البحرين، 

وتأكيًدا على الفاعلية التي حققتها المبادرات والمشـــاريع 
الفائزة في النســـخ السابقة من مسابقة االبتكار الحكومي 
)فكرة( وإسهاماتها في تطوير مخرجات العمل الحكومي.

يذكر أن اســـتقبال الطلبات لألفراد أو المجموعات - من 4 
أفـــراد كحد أقصـــى - يتم عبر الموقـــع اإللكتروني لمكتب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء www.pmo.gov.bh، علـــى أن 
الحكوميـــة  الخدمـــات  إلـــى تطويـــر  المشـــاركات  تهـــدف 
أو تحســـين األداء الحكومـــي، إذ ســـيتم بعدهـــا مرحلـــة 
المراجعة األولية وإجراء المقابالت من قبل أعضاء لجنة 

التقييم من ذوي الشأن واالختصاص.

المنامة - بنا

محمـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أعلـــن 
مبـــارك البدء فـــي تطبيق آليـــات التدقيق 
الجامعيـــة  الشـــهادات  علـــى  الجديـــدة 
والمؤهـــالت العلميـــة، التـــي أقرها مجلس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا يضمـــن 
صحـــة  مـــن  التحقـــق  إجـــراءات  تطويـــر 
المؤهـــالت العلميـــة الصـــادرة مـــن داخـــل 
مملكـــة البحريـــن وخارجهـــا، مـــع تبســـيط 
وتسهيل اإلجراءات، بالشكل الذي لم تعد 
معـــه حاجة للتقديم لـــدى اللجنة الوطنية 
مجلـــس  أو  العلميـــة  المؤهـــالت  لتقويـــم 
التعليـــم العالـــي، وذلـــك فـــي إطـــار حرص 
الحكومة على تطوير خدماتها وتســـهيلها 
علـــى المواطنيـــن والمقيمين مـــع الحفاظ 

على جودتها.
إلـــى أن  التربيـــة والتعليـــم  وأشـــار وزيـــر 
هذه الخطوة من شـــأنها تيســـير إجراءات 
الحكومـــي  القطاعيـــن  فـــي  التوظيـــف 
والخاص، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية 
الخدمـــة،  علـــى  للحصـــول  المســـتغرقة 
مبينـــا أنه بالنســـبة إلى المؤهـــالت الطبية 
التـــي ستشـــرف  الجهـــة  فـــإن  والصحيـــة 

علـــى التدقيـــق عليها هي الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهن والمؤهالت الصحية “نهرا”، 
وبالنســـبة إلـــى المؤهـــالت الهندســـية فإن 
الجهة التي ســـتتولى تدقيقها هي مجلس 
الهندســـية، وأمـــا  المهـــن  تنظيـــم مزاولـــة 
بالنســـبة للمؤهـــالت القانونيـــة )ألغـــراض 
الترخيـــص لمكاتـــب المحاماة فقـــط( فإن 
عليهـــا  التدقيـــق  ســـتتولى  التـــي  الجهـــة 
هـــي وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 

واألوقاف.
وبيـــن الوزيـــر أنه فـــي شـــأن التخصصات 
األخـــرى الممنوحة من مؤسســـات التعليم 
والخاصـــة(  )الحكوميـــة  المحليـــة  العالـــي 
فـــإن حاملـــي هـــذه المؤهـــالت فـــي هـــذه 
التخصصات يمكنهم التقدم إلى الوظائف 
الحكوميـــة عبـــر جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة 
مباشـــرة دون تقديـــم إفـــادة تصديـــق أو 
معادلـــة، حيـــث ســـيتولى جهـــاز الخدمـــة 
المدنيـــة التحقـــق مـــن صحـــة المؤهل بعد 
اجتياز متطلبات التوظيف، أما بخصوص 
التقـــدم لوظائـــف القطـــاع الخـــاص، فـــإن 
غيـــر  المؤهـــالت  علـــى  التدقيـــق  عمليـــة 
إلزاميـــة بالنســـبة إلـــى أربـــاب العمـــل فـــي 
القطاع الخاص، مع بقاء الخيار لمؤسسات 

المؤهـــالت  صحـــة  مـــن  للتحقـــق  العمـــل 
عبـــر االســـتعانة بالشـــركات المعتمـــدة من 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي حـــال 
كان المؤهـــل مـــن مؤسســـات تعليـــم عـــاٍل 
خارجية، وعبـــر الحصول علـــى التصديق 
مـــن قبـــل الجامعة مباشـــرة في حـــال كان 
المؤهل صـــادرا من جامعـــة محلية، إذ تم 
تفويـــض جميـــع الجامعـــات المحليـــة مـــن 
قبل األمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
لمباشـــرة عمليات التصديق على شهادات 
إلـــى  للرجـــوع  الحاجـــة  دون  الخريجيـــن 

األمانة العامة.
وأوضح أنه في شأن مؤهالت الماجستير 

والدكتوراه، فإن عملية التحديث الشامل 
تتيح إمكان التحقق من صحة الشـــهادات 
مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل أو مؤسســـات 
الشـــركات  عـــن طريـــق  الخـــاص  القطـــاع 
المتخصصة التي توصي بها وزارة التربية 
والتعليم إذا رغبوا في ذلك، وأما بالنســـبة 
للعاملين فـــي القطاع الحكومي فإن جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة ســـيتولى التدقيق على 
هـــذه المؤهـــالت مع اســـتمرار منـــح إفادة 
إيداع الرســـائل واألطروحات العلمية في 
المكتبـــات الوطنية العامـــة التابعة لوزارة 

التربية والتعليم.
أن  إلـــى  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ولفـــت 
تفاصيـــل التحديث علـــى عمليات التحقق 
يمكـــن  العلميـــة  المؤهـــالت  صحـــة  مـــن 
االطالع عليها عبـــر موقع البوابة الوطنية 
)Bahrain.bh(، حيث تتضمن اإليضاحات 
الالزمـــة بشـــأن عملية التحديث الشـــامل، 
إضافـــة إلى وجود أرقام اتصال مخصصة 
مـــن قبل جميع الجهـــات المعنية للرد على 
األســـئلة واالستفســـارات طـــوال ســـاعات 

الدوام الرسمي.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

محمد مبارك

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صرحـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات الصحيـــة أنه باإلشـــارة إلى ما 
نشـــرته إحدى الصحف المحلية عن نفاد بعـــض األدوية )البروفين ومضادات أخرى( 
مـــن الصيدليـــات الخاصـــة، تود الهيئة أن توضـــح بأنها قامت بالتواصـــل مع الوكالء 
المحليين لهذه األدوية لالستفســـار بشـــأن ســـبب عـــدم توافرها، وتبيـــن أن الكميات 
المســـتوردة نفـــدت بســـرعة كبيرة بســـبب ازديـــاد الطلـــب عليها في هـــذه الفترة من 
العام مع انتشـــار موســـم اإلنفلونزا، وأفاد الوكالء بأنهم قاموا بطلب كميات إضافية 
ســـتصل خـــالل مطلع الشـــهر القادم. وأكـــدت الهيئـــة أّن جميع هذه األدويـــة المعنية 
مســـجلة لدى الهيئة ومنشـــورة على موقع الهيئة اإللكتروني مع أســـعارها وأســـماء 
الوكالء تحت البيانات المفتوحة ويمكن للجميع عن البحث عن الوكيل واالستفسار 

منهم عن جميع ما يخص تلك األدوية.

“نهرا”:  نفاد بعض األدوية بسبب 
ازدياد الطلب

المنامة - وزارة الداخلية

الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  شـــارك 
الـــذي  االحتفـــال  فـــي  العصفـــور  علـــي 
األجنبيـــة  المـــدارس  إحـــدى  نظمتـــه 
العيـــد  بمناســـبة  مقابـــة  منطقـــة  فـــي 
الوطنـــي المجيـــد وعيد جلـــوس جاللة 
الملـــك المعظـــم، مؤكـــدا أن مثـــل هـــذه 
الثقافـــات  تعـــدد  تعكـــس  االحتفـــاالت، 
الـــذي تعيشـــه مملكة البحريـــن، في ظل 
العهـــد اإلصالحـــي لملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ومســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
خليفـــة.  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
ويمثـــل البحرينيون 90 % مـــن الطاقة 
االســـتيعابية للمدرســـة، مـــا بيـــن طلبـــة 
وهيئـــة تعليمية، حيث أكد المحافظ ان 
االحتفـــال يعبر عـــن التعدديـــة والتنوع 

وروح التســـامح والتعايش السلمي في 
كافـــة الجوانـــب. وقـــدم المحافـــظ، إلى 
جميـــع أعضاء مجلـــس إدارة المدرســـة 
والهيئتين التعليمية واإلدارية والطلبة، 
والجهـــد  االحتفـــال  هـــذا  علـــى  الشـــكر 
الصادقـــة  ومشـــاعرهم  فيـــه  المبـــذول 
أعيادهـــا  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  تجـــاه 
الحفـــل،  المجيـــدة. واشـــتمل  الوطنيـــة 
على تقديم عدد من اللوحات اإلنشادية 
واالســـتعراضية الوطنية البحرينية من 
أداء طلبـــة المدرســـة، بعدها تـــم تكريم 
المحافظ بدرع تذكاري، واختتم الحفل 
بجولة على اللوحـــة الجدارية التي قام 
برســـمها طلبة وطالبات المدرسة بطول 
100 متر تقريبا داخل المدرســـة، تعبيرا 
مـــن الطلبة باحتفالهـــم وبهجتهم بأعياد 

الوطن.

احتفال المدارس األجنبية بأعياد 
الوطن ترسيخ للتسامح
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