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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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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر 
رئيـس جمهوريـة الدومينيكان، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة ذكرى 
اســتــقــالل بــــالده، أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن خــالــص تــهــانــيــه وتمنياته 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
ــبــــحــــريــــن يهنئان بذكرى ا�ستقالل الدومينيكان ــة الــ ــئــ ــيــ وقــــــعــــــت هــ

األشغال  ووزارة  واآلثـــار  للثقافة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  ــ وشـ
مـــذكـــرة تفاهم  أمـــس  الــعــمــرانــي 
مــن أجـــل تــرمــيــم وإعـــــادة تأهيل 
مبنى بلدية المنامة. ومثل هيئة 
الثقافة الشيخة مي بنت محمد 
فيما  الهيئة،  رئيسة  خليفة  آل 
ــوزارة الــمــهــنــدس عــصــام  ــ ــ مــثــل الـ

خلف وزير األشغال.
ــاهـــم  ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكــ ــ ــي مــ ــ ــأتــ ــ ــ وت
هــذه فــي ظــل الــتــعــاون المستمر 

الهيئة  بــيــن  فــيــمــا  والــمــتــواصــل 
والوزارة من أجل االرتقاء بالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــمــمــلــكــة 
ــي مـــخـــتـــلـــف مـــدن  ــ الـــبـــحـــريـــن فـ
الــبــحــريــن، وتــعــزيــز مــكــانــة مــدن 
وباألخص  التاريخية  البحرين 

مدينتي المنامة والمحرق.
ــالـــت  ــبــــة قـ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــي بـــنـــت مــحــمــد آل  الـــشـــيـــخـــة مــ
خليفة: »سعيدون بهذه الخطوة 
رؤيتنا  فــي  تسهم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
لــالحــتــفــاء بــأكــثــر مــن مــائــة عــام 
الــبــلــدي فـــي مملكة  مـــن الــعــمــل 
ــلـــق مــن  الـــبـــحـــريـــن، الـــــــذي انـــطـ
مــديــنــة الــمــنــامــة فــي ســابــقــة في 
ــلـــيـــج«. وأكـــــــدت أن  مــنــطــقــة الـــخـ
ــح األصـــيـــلـــة  ــمــــالمــ اســــتــــعــــادة الــ
ستساعد  المنامة  بلدية  لمبنى 
ــيــــق وحــــفــــظ الـــــذاكـــــرة  فـــــي تــــوثــ
للمنامة  والعمرانية  الحضارية 
الهيئة  تسعى  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
الــتــراث  قــائــمــة  عــلــى  لتسجيلها 

العالمي لمنظمة اليونسكو.
 وأشادت بالتعاون الدائم ما 
بين هيئة الثقافة ووزارة األشغال 
في تحقيق العديد من المشاريع 
البنية  عــــززت  الــتــي  الــعــمــرانــيــة 

المملكة،  في  الثقافية  التحتية 
المهندس  إلى  بالشكر  متوجهة 
عصام خلف على دعمه لمشروع 

ترميم بلدية المنامة.
على  التفاهم  مذكرة  وتركز 
إعادة ترميم وتهيئة مبنى بلدية 
الـــمـــنـــامـــة وإعـــــادتـــــه إلـــــى شــكــلــه 
ــاء عــلــى الــمــذكــرة  ــنـ األصـــلـــي، وبـ
للثقافة  البحرين  هيئة  ستعمل 
واآلثار على تطوير أعمال ترميم 
المبنى وفقًا للمالمح العمرانية 
التي كان عليها، إضافة إلى تعيين 
ــريـــق الـــهـــنـــدســـي الــمــخــتــص  ــفـ الـ
والمصممين بالتنسيق مع وزارة 
والتخطيط  والبلديات  األشغال 

العمراني.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
ــة تـــوقـــيـــع  ــيــ ــمــ ــلــــف أهــ ــام خــ ــ ــــصـ عـ
مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أنها 
ترميم  تعزيز جهود  في  ستسهم 
المبنى الذي يعود إلى أكثر من 
مــائــة عـــام ويــــؤرخ لــبــدايــة العمل 
الــبــلــدي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
هــيــئــة  ــع  ــ مـ الــــتــــعــــاون  إن  وقــــــــال 
يثمر  ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين 
مــشــاريــع حفاظية  الـــــدوام  عــلــى 
وعمرانية ترتقي بمدن البحرين 

ومـــالمـــحـــهـــا الـــعـــمـــرانـــيـــة وتـــعـــزز 
مــكــانــتــهــا الــحــضــاريــة بــيــن دول 

العالم.
عام  المنامة  بلدية  تأسست 
انطالقة  تأسيسها  وكــان  1919م، 
لــتــشــكــيــل الـــــدوائـــــر الــحــكــومــيــة 
ــا فــي  ــهـ ــرة لـ ــيـ ــسـ ــمـ واألنــــظــــمــــة الـ
المنامة  بلدية  وكانت  البحرين. 
الخليج  منطقة  فــي  بلدية  أول 

والــثــالــثــة عــلــى مستوى  الــعــربــي 
ــان أول  الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وقــــد كــ
الشيخ  هــو  البلدية  لهذه  رئيس 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
ــع مــجــلــس بـــلـــدي مـــكـــون مــن  مــ
ثـــمـــانـــيـــة أعــــضــــاء مــعــيــنــيــن مــن 
عددهم  ازداد  ثم  الحكومة،  قبل 
ينتخب  عـــضـــوًا   24 لــيــصــبــحــوا 
في سابقة هي  بعضهم  األهــالــي 

األولى من نوعها في المنطقة.
مذكرة  توقيع  هامش  وعلى 
الــــتــــفــــاهــــم نــــاقــــشــــت الـــشـــيـــخـــة 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمـ مـــحـ ــنــــت  بــ مـــــي 
والــمــهــنــدس عــصــام خــلــف عـــددًا 
االهــتــمــام  ذات  الـــمـــواضـــيـــع  مـــن 
المشتركة  والمشاريع  المشترك 
فــي مدينتي  الــجــهــتــيــن  بــيــن  مــا 

المنامة والمحّرق.

تـــــرأس الــعــمــيــد حـــمـــود ســعــد حــمــود 
الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
البحرين  مملكة  وفـــد  الــداخــلــيــة  بــــوزارة 
ــاع الــتــحــضــيــري  ــمـ ــتـ ــارك فـــي االجـ ــشـ ــمـ الـ
لمجلس  والـــثـــالثـــيـــن  الــتــاســعــة  ــدورة  ــلــ لــ
في  عقد  والـــذي  الــعــرب،  الداخلية  وزراء 

الجمهورية التونسية الشقيقة.
وقد بحث االجتماع التحضيري عددا 
التي  المهمة،  األمنية  الموضوعات  مــن 
في  الــعــرب،  الــداخــلــيــة  وزراء  سيناقشها 
التعاون  مسيرة  تعزيز  على  العمل  إطــار 

األمني العربي.

األوقــــــــــاف  إدارة  وقـــــعـــــت 
الــســنــيــة اتـــفـــاقـــيـــة الســتــثــمــار 
ــة  ــعــ ــواقــ الــ ــة  ــيــ ــفــ ــوقــ الــ األرض 
بــمــنــطــقــة الـــهـــمـــلـــة بــمــســاحــة 
بــــ22600 متر مــربــع، مع  تقدر 
ــة بــــن فــقــيــه الــتــعــلــيــمــيــة  شـــركـ
تعليمية  مــدرســة  بناء  لغرض 
ــى مـــشـــروع  ــ ــافــــة إلـ ــة إضــ ــاصـ خـ
ســـــكـــــنـــــي خـــــــــــاص لـــمـــعـــلـــمـــي 

ومعلمات المدرسة ومسجد.
وأكـــد الــشــيــخ د. راشـــد بن 

الهاجري  فطيس  بــن  محمد 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس األوقــــــــــــاف 
في  الــشــراكــة  هـــذه  أن  السنية 
االستثمار مع شركة بن فقيه 
التي تعد إحدى أكبر الشركات 
العقارات  المعروفة في مجال 
واالستثمار هي خطوة لتفعيل 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الــــخــــطــــط االســ
ــاف  ــ الــحــديــثــة لــمــجــلــس االوقـ
الــســنــيــة الســـتـــثـــمـــار وتــطــويــر 
التي  الوقفية  الــعــقــارات  كــافــة 

تـــشـــرف عــلــيــهــا والــــدخــــول في 
شراكات متميزة لتقوية أصول 
الوقف وزيادة روافد المصارف 
ــذه  ــي هــ ــ ــأتـ ــ ــا تـ ــمــ الــــوقــــفــــيــــة، كــ
الـــشـــراكـــات مــواكــبــة لــتــطــورات 
ــتــــحــــديــــث  ــار والــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ســــــــوق الـ
البالد  تشهده  الذي  المستمر 
في عهد صاحب الجاللة ملك 

البالد المفدى.
أن  الـــهـــاجـــري  د.  وأضـــــاف 
على  دائما  يحرص  المجلس 
اســـتـــثـــمـــار عـــقـــاراتـــه الــوقــفــيــة 
ــفـــع الـــعـــام  ــنـ ــالـ ــا يــــعــــود بـ فـــيـــمـ
عــلــى الـــبـــالد مـــن خــــالل دعــم 
كالتعليم  الخدمية  المشاريع 

واإلسكان والصحة وغيرها.
مـــن جــانــبــه ثـــّمـــن الــســيــد 
فقيه  عــبــدالــواحــد  بــن  فيصل 
شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العقاري  لالستثمار  فقيه  بن 
حـــــــــرص مــــجــــلــــس األوقـــــــــــاف 
السنية على فتح باب الشراكة 
العقاري  القطاع  وبــيــن  بينها 
ــوم بــــدور  ــقــ الــــخــــاص الـــــــذي يــ
مــــحــــوري فــــي تــنــشــيــط ســـوق 
ــار بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــقـ الـــعـ
من  التجاوب  هــذا  أن  مضيفا 
دوره  على  يــدل  المجلس  قبل 
الكبير في دعم االستثمار في 
مستواه،  ورفــع  التعليم  قطاع 
ــــذي ســيــعــود بــالــنــفــع  ــر الـ ــ األمـ
ــارات الــمــجــلــس  ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى اسـ
رفع  وعلى  جهة،  من  الوقفية 
كمركز  البحرين  مملكة  اســم 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم بـــــوجـــــود مــخــتــلــف 
كافة  من  والــمــدارس  المناهج 

دول العالم.
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} خالل توقيع مذكرة التفاهم.

ــتــــورة هـــدى  وتـــحـــدثـــت الــــدكــ
ــــي عـــضـــو  ــــطـ ــقـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـ
خالل  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
الـــــــنـــــــدوة عــــــن جـــــهـــــود مــمــلــكــة 
ــــالل مــؤســســة  الـــبـــحـــريـــن مــــن خـ
احتياجات  ادمـــاج  فــي  المجلس 
ــوازن بين  ــتــ الـــمـــرأة وتــحــقــيــق الــ
المالي  الــمــجــال  فــي  الجنسين 
ــال، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــ ــمـ ــ وريــــــــادة األعـ
في  البحرينية  التجربة  عــراقــة 

هذا المجال.
وقدمت الدكتورة المسقطي 
عـــرضـــًا حــــول الــبــيــئــة الــداعــمــة 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة لــلــوصــول  ــمـ ــلـ لـ
والمشاركة  التمويل  مصادر  إلى 
الــوطــنــيــة، مشيرة  الــتــنــمــيــة  فـــي 
ــهـــود مـــصـــرف الــبــحــريــن  ــــى جـ إلـ
ــــدار الــتــعــامــيــم  ــــإصـ الــــمــــركــــزي بـ
بناء  التمييز  عدم  على  للتأكيد 
عــلــى الــجــنــس عــنــد االســتــفــادة 

من الخدمات المصرفية، مبينة 
مملكة  مساعي  الصدد  هــذا  في 
ــة  ــدامـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ــن لـــضـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
التنفيذية  المناصب  في  المرأة 
ــســــب حــــضــــورهــــا فــي  وزيــــــــــــادة نــ

مجالس اإلدارة.
السيدة  عرضت  جانبها  من 
التنفيذي  المدير  السادة  حصة 
للعمليات المصرفية في مصرف 
ــزي خــــالل  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
ــدوة بــعــض  ــ ــنـ ــ مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـ
الـــمـــؤشـــرات الــخــاصــة بــمــشــاركــة 
الـــمـــرأة فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
ــا مـــــن الــــخــــدمــــات  ــهــ ــادتــ ــفــ ــتــ واســ
إلى  السادة  وأشــارت  المصرفية. 
المجلس  بــيــن  الــقــائــم  الــتــعــاون 
األعــــــــلــــــــى لــــــلــــــمــــــرأة ومـــــصـــــرف 
ووزارة  ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ ــريــــن  ــبــــحــ الــ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة 
لــتــعــزيــز مــعــايــيــر الــحــوكــمــة في 

مجالس اإلدارة. 
ــــك، أشـــــادت الــســيــدة  إلــــى ذلـ
ــرة بــرنــامــج  ــديـ ــا مـ ــورمـ مــريــســا كـ
وودرد  بــمــركــز  األوســـــط  الـــشـــرق 
ويلسون الدولي البحثي بتجربة 
مملكة البحرين في مجال تقدم 
ــتــــوازن بين  لــلــمــرأة وتــحــقــيــق الــ
الجنسين باعتبارها قصة نجاح 

ــائـــد فــي  ــالـــوضـــع الـــسـ ــارنـــة بـ مـــقـ
تبادل  ضــرورة  مؤكدة  المنطقة، 
المجال  في  والمعرفة  الخبرات 
على  الممارسات  أفضل  لتعميم 

الدول المجاورة. 
وقــد جــاءت مشاركة كــل من 
والــســيــدة  الــمــســقــطــي  هــــدى  د. 
سلسلة  ضــمــن  الــــســــادة،  حــصــة 

ــرق  ــ ــشـ ــ ــج الـ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــات بــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
ويلسون  وودرد  لــمــركــز  األوســــط 
دول  أوضــاع  لدراسة  المخصص 
الشرق األوســط وشمال  منطقة 
إفريقيا، وقد حضر الندوة نخبة 
الخبراء من منطقة  واسعة من 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال 

والواليات المتحدة األمريكية.

ــبـــحـــريـــن  ــن مـــعـــهـــد الـ ــ ــلـ ــ أعـ
بــاب  فــتــح  الــســيــاســيــة  للتنمية 
الــتــســجــيــل مـــجـــاًنـــا لــلــبــرنــامــج 
ــتــــخــــصــــص  ــمــ الــــــتــــــدريــــــبــــــي الــ
ــابـــي.. في  ــتـــخـ »الـــبـــرنـــامـــج االنـ
ــار الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة«،  ــ إطـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ وذلـــــــــــــــك ضــــــمــــــن الـ
الوطني  البرنامج  من  الثالثة 
والبلدية  النيابية  لالنتخابات 
يــســتــهــدف  الــــــــذي   ،»2 »دَرّب 
ــي الــتــرشــح  ــيـــن فــ ــبـ ــراغـ فـــيـــه الـ
ومديري  القادمة  لالنتخابات 
االنتخابية،  وفرقهم  حمالتهم 
ــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــيـــن فــي  حـ
المشاركة بالبرنامج، التسجيل 
مــــــن خــــــــالل مـــــوقـــــع الـــمـــعـــهـــد 
bipd.org، علًما  اإللكتروني 
وأولوية  المقاعد محدودة  بأن 
القبول ستكون لمن شارك في 
ــى أو  ــ إحــــدى الــنــســخــتــيــن األولـ
 ،»2 »دَرّب  بــرنــامــج  مــن  الثانية 
للتسجيل  آخر موعد  وسيكون 

يوم األربعاء 2 مارس 2022.
ــرح  وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـ
الـــجـــهـــمـــي  اهلل  ــبــــد  عــ ــد  ــمـ ــحـ مـ
إدارة  مـــديـــر  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم 
السياسي  والــتــطــويــر  الــبــرامــج 
يأتي  الــبــرنــامــج  بـــأن  بالمعهد 
الفعاليات  من  عــدًدا  متضمًنا 
التدريبية، عبر تقنية االتصال 
عـــن ُبـــعـــد، يــقــدمــهــا نــخــبــة من 
ــن،  ــيــ ــصــ ــتــ ــخــ ــمــ ـــراء والــ ــ ــبــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــبـــرنـــامـــج إلـــى  حـــيـــث يـــهـــدف الـ
تـــوعـــيـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن بــأهــمــيــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة أهـــــــــــــداف الـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
الــــمــــســــتــــدامــــة وربـــــطـــــهـــــا فــي 
واالنتخابي،  السياسي  العمل 
أبرز  المشاركين حول  وتثقيف 
العالمية  التنموية  التحديات 
البحرين  مملكة  تعمل  والــتــي 
إليــجــاد حــلــول لــهــا، بــاإلضــافــة 
إلـــــى إدمــــــــاج الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
لمختلف  حــلــول  وضــع  عملية 

بالسياسات  وربطها  التحديات 
واألنـــظـــمـــة الــمــعــمــول بــهــا في 
إلى  إضــافــة  الــبــحــريــن،  مملكة 
وضع برنامج انتخابي يتضمن 
ــول لــلــمــشــاكــل الــتــنــمــويــة،  ــلـ حـ
والوصول إلى برنامج انتخابي 
نموذجي، يساعد الراغبين في 
النيابية  لالنتخابات  الترشح 

والبلدية.
أن  ــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ وأضـــــــــــــــاف 
الورشة األولى ستكون بعنوان، 
ــات الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم«،  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »تـ
ــاركــــون عــلــى  ــمــــشــ وســـيـــطـــلـــع الــ
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ أهـ
ــة لــــهــــم،  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ والـــــــغـــــــايـــــــات الـ
وتــعــريــفــهــم بــالــوضــع الــحــالــي 
ــا الــمــتــعــلــقــة  ــايـ ــقـــضـ ــة الـ ــافـ ــكـ لـ
ــداف بــشــكــل عــــــام، وفـــي  ــ ــاألهـ ــ بـ

البحرين بشكل خاص، التعرف 
ــات والــــفــــرص  ــديــ ــحــ ــتــ ــلــــى الــ عــ

المتاحة لكل هدف.
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ أمــــــــــا الــــــــورشــــــــة الــ
ــوات  ــ ــطـ ــ ــون بــــعــــنــــوان »خـ ــكــ ــتــ ســ
ــة«؛ وســـيـــتـــم  ــيــ ــلــ ــحــ تـــنـــمـــويـــة مــ
تــــعــــريــــف الــــمــــشــــاركــــيــــن عــلــى 
التي  الــبــحــريــن  مملكة  جــهــود 
ــا لــتــحــقــيــق أهــــــداف  ــهـ ــذتـ ــخـ اتـ
التنمية المستدامة، والحرص 
ــذه األهــــــداف  ــ عـــلـــى تـــرجـــمـــة هـ
فــي بــرامــج وطــنــيــة إلـــى جانب 
االطــــــــــــــالع عـــــلـــــى الــــقــــوانــــيــــن 
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ والــــتــــشــــريــــعــــات والــ
التنموية الحكومية والخاصة، 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــجــهــات 
تأثيرها  مدى  وقياس  المعنية 
مع  بالتعاون  تطويرها  وفرص 

المشاركين.
أن  ــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ وأضـــــــــــــــاف 
 « على  ستركز  الثالثة  الــورشــة 
دور البرلمان ودعمهم ألهداف 
الــمــســتــدامــة«، حيث  الــتــنــمــيــة 
سيتعرف المشاركون على عمل 
لمواضيع  البرلمانية  اللجان 
تـــنـــمـــويـــة مــخــتــلــفــة، وتــحــلــيــل 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــا مــــــع الــ ــهــ ــيــ ــعــــاطــ تــ
ــة وفــــتــــح مـــســـاحـــة  ــروضــ ــعــ ــمــ الــ
والتعاطي مع ممثلي  للنقاش 
الـــبـــرلـــمـــان حـــــول الـــتـــحـــديـــات 
ــتــــطــــويــــريــــة، أمـــا  والـــــفـــــرص الــ
الــــورشــــة الـــرابـــعـــة فــســتــتــنــاول 
المستدامة  التنمية  »أهــــداف 
السياسي«،  العمل  في  وربطها 
المشاركين  تعريف  خــالل  مــن 
التنمية  ــداف  ــ أهـ ربـــط  كــيــفــيــة 

المستدامة مع العمل السياسي 
اختيار  خالل  من  والبرلماني، 
األهداف والغايات األهم والتي 
تواجه  التي  التحديات  تلمس 
ربطها  على  والعمل  المملكة، 

بالبرنامج االنتخابي.
ــة  ــ ــورشـ ــ الـ أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
الخامسة واألخيرة ستركز على 
لبرنامج  مقترح  نموذج  »وضــع 
انتخابي من قبل المشاركين«، 
والــتــركــيــز عــلــى ربــــط وتـــــوازي 
حلول  مع  المطروح  البرنامج 
تـــمـــس الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
مع  تــتــوافــق  بــحــيــث  للمملكة، 
اإلســتــراتــيــجــيــات والــســيــاســات 
ــا  ــ ــًع الــــوطــــنــــيــــة لــــيــــكــــون مــــرجــ
لــلــمــرشــحــيــن فـــي االنــتــخــابــات 

النيابية والبلدية المقبلة.

ــن الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال  ــ ــلـ ــ أعـ
ــبــــول والــتــســجــيــل  ــقــ عـــمـــيـــد الــ
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن الـــدكـــتـــور 
ــاري أن  ــصــ مــحــمــد صـــالـــح األنــ
الــمــنــتــصــف  ــات  ــانـ ــحـ ــتـ امـ أداء 
كل  في  النهائية  واالمتحانات 
الـــمـــقـــررات الـــدراســـيـــة ســيــكــون 
ــبـــر الـــحـــضـــور الـــفـــعـــلـــي إلـــى  عـ
ــانــــي الـــجـــامـــعـــة،  ــبــ ــرات ومــ ــ ــقـ ــ مـ
فـــي الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي 
مـــن الـــعـــام الــجــامــعــي الــحــالــي 

هـــذا  ويـــشـــمـــل   ،2022-2021
مــقــررات مرحلة  الــقــرار كذلك 

الدراسات العليا.
أن  األنــــصــــاري  د.  وأوضـــــح 
متطلبات  مــقــررات  امــتــحــانــات 
الجامعة والبرنامج التمهيدي 

ستجرى عن بعد. 
أن  األنـــــــصـــــــاري  د.  وأكــــــــد 
كل  ستتخذ  البحرين  جامعة 
تــدابــيــر الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة، وفق 

آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، أثــنــاء 
ألداء  الفعلي  الطلبة  حــضــور 
االمتحانات  وكذلك  النصفية 

النهائية.
تــقــوم  الــجــامــعــة  أن  وأكـــــد 
بصورة  قــراراتــهــا  كــل  بمراجعة 
ــة، وذلــك وفــقــًا لما يصدر  دوريـ
عـــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ

)كوفيد-19(. 

ام��ت��ح��ان��ات  اأداء  ال��ب��ح��ري��ن:  ج��ام��ع��ة 
ال�م�ن�ت��س�ف والم�ت�ح�انات النهائية ح�سوريا 

الوكيل الم�ساعد لل�سوؤون القانونية يتراأ�س وفد المملكة
لالجتماع التح�سيري لمجل�س وزراء الداخلية العرب

م���ن  واح���دة  ف���ي  ت�س���تثمر  ال�س���نية  الأوق���اف 
اأرا�سيه���ا الوقفي���ة مع �س���ركة ب���ن فقي���ه للتعليم

»الأع���ل���ى ل��ل��م��راأة« و»ال��م�����س��رف ال��م��رك��زي« ي�����س��ارك��ان ف��ي ن��دوة 
وال��ت��م��وي��ل« »ال���م���راأة  ح���ول  الأم��ري��ك��ي  البحثي  »وي��ل�����س��ون«  م��رك��ز 

المركزي  البحرين  ومصرف  للمرأة  األعلى  المجلس  شــارك 
في ندوة نظمها مركز وودرد ويلسون الدولي البحثي في الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي تــحــت عــنــوان 
»المرأة والتمويل«، حيث جرى خاللها عرض التجربة البحرينية 
في  الجنسين  بين  والـــتـــوازن  الــمــرأة  تــقــدم  مــجــال  فــي  المتقدمة 

التمويل والوصول للفرص االقتصادية والتمويلية.

} المشاركون في الندوة.

»التنمية ال�سيا�سية« يفتح باب الت�سجيل ل�»البرنامج النتخابي.. في اإطار التنمية الم�ستدامة« 
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر 
رئيـس جمهوريـة الدومينيكان، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة ذكرى 
اســتــقــالل بــــالده، أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عــن خــالــص تــهــانــيــه وتمنياته 

لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
ــبــــحــــريــــن يهنئان بذكرى ا�ستقالل الدومينيكان ــة الــ ــئــ ــيــ وقــــــعــــــت هــ

األشغال  ووزارة  واآلثـــار  للثقافة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  ــ وشـ
مـــذكـــرة تفاهم  أمـــس  الــعــمــرانــي 
مــن أجـــل تــرمــيــم وإعـــــادة تأهيل 
مبنى بلدية المنامة. ومثل هيئة 
الثقافة الشيخة مي بنت محمد 
فيما  الهيئة،  رئيسة  خليفة  آل 
ــوزارة الــمــهــنــدس عــصــام  ــ ــ مــثــل الـ

خلف وزير األشغال.
ــاهـــم  ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكــ ــ ــي مــ ــ ــأتــ ــ ــ وت
هــذه فــي ظــل الــتــعــاون المستمر 

الهيئة  بــيــن  فــيــمــا  والــمــتــواصــل 
والوزارة من أجل االرتقاء بالبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــمــمــلــكــة 
ــي مـــخـــتـــلـــف مـــدن  ــ الـــبـــحـــريـــن فـ
الــبــحــريــن، وتــعــزيــز مــكــانــة مــدن 
وباألخص  التاريخية  البحرين 

مدينتي المنامة والمحرق.
ــالـــت  ــبــــة قـ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
ــي بـــنـــت مــحــمــد آل  الـــشـــيـــخـــة مــ
خليفة: »سعيدون بهذه الخطوة 
رؤيتنا  فــي  تسهم  الــتــي  الــكــبــيــرة 
لــالحــتــفــاء بــأكــثــر مــن مــائــة عــام 
الــبــلــدي فـــي مملكة  مـــن الــعــمــل 
ــلـــق مــن  الـــبـــحـــريـــن، الـــــــذي انـــطـ
مــديــنــة الــمــنــامــة فــي ســابــقــة في 
ــلـــيـــج«. وأكـــــــدت أن  مــنــطــقــة الـــخـ
ــح األصـــيـــلـــة  ــمــــالمــ اســــتــــعــــادة الــ
ستساعد  المنامة  بلدية  لمبنى 
ــيــــق وحــــفــــظ الـــــذاكـــــرة  فـــــي تــــوثــ
للمنامة  والعمرانية  الحضارية 
الهيئة  تسعى  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
الــتــراث  قــائــمــة  عــلــى  لتسجيلها 

العالمي لمنظمة اليونسكو.
 وأشادت بالتعاون الدائم ما 
بين هيئة الثقافة ووزارة األشغال 
في تحقيق العديد من المشاريع 
البنية  عــــززت  الــتــي  الــعــمــرانــيــة 

المملكة،  في  الثقافية  التحتية 
المهندس  إلى  بالشكر  متوجهة 
عصام خلف على دعمه لمشروع 

ترميم بلدية المنامة.
على  التفاهم  مذكرة  وتركز 
إعادة ترميم وتهيئة مبنى بلدية 
الـــمـــنـــامـــة وإعـــــادتـــــه إلـــــى شــكــلــه 
ــاء عــلــى الــمــذكــرة  ــنـ األصـــلـــي، وبـ
للثقافة  البحرين  هيئة  ستعمل 
واآلثار على تطوير أعمال ترميم 
المبنى وفقًا للمالمح العمرانية 
التي كان عليها، إضافة إلى تعيين 
ــريـــق الـــهـــنـــدســـي الــمــخــتــص  ــفـ الـ
والمصممين بالتنسيق مع وزارة 
والتخطيط  والبلديات  األشغال 

العمراني.
ــد الــمــهــنــدس  مـــن جــانــبــه أكــ
ــة تـــوقـــيـــع  ــيــ ــمــ ــلــــف أهــ ــام خــ ــ ــــصـ عـ
مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أنها 
ترميم  تعزيز جهود  في  ستسهم 
المبنى الذي يعود إلى أكثر من 
مــائــة عـــام ويــــؤرخ لــبــدايــة العمل 
الــبــلــدي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
هــيــئــة  ــع  ــ مـ الــــتــــعــــاون  إن  وقــــــــال 
يثمر  ــار  واآلثـ للثقافة  البحرين 
مــشــاريــع حفاظية  الـــــدوام  عــلــى 
وعمرانية ترتقي بمدن البحرين 

ومـــالمـــحـــهـــا الـــعـــمـــرانـــيـــة وتـــعـــزز 
مــكــانــتــهــا الــحــضــاريــة بــيــن دول 

العالم.
عام  المنامة  بلدية  تأسست 
انطالقة  تأسيسها  وكــان  1919م، 
لــتــشــكــيــل الـــــدوائـــــر الــحــكــومــيــة 
ــا فــي  ــهـ ــرة لـ ــيـ ــسـ ــمـ واألنــــظــــمــــة الـ
المنامة  بلدية  وكانت  البحرين. 
الخليج  منطقة  فــي  بلدية  أول 

والــثــالــثــة عــلــى مستوى  الــعــربــي 
ــان أول  الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وقــــد كــ
الشيخ  هــو  البلدية  لهذه  رئيس 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
ــع مــجــلــس بـــلـــدي مـــكـــون مــن  مــ
ثـــمـــانـــيـــة أعــــضــــاء مــعــيــنــيــن مــن 
عددهم  ازداد  ثم  الحكومة،  قبل 
ينتخب  عـــضـــوًا   24 لــيــصــبــحــوا 
في سابقة هي  بعضهم  األهــالــي 

األولى من نوعها في المنطقة.
مذكرة  توقيع  هامش  وعلى 
الــــتــــفــــاهــــم نــــاقــــشــــت الـــشـــيـــخـــة 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمـ مـــحـ ــنــــت  بــ مـــــي 
والــمــهــنــدس عــصــام خــلــف عـــددًا 
االهــتــمــام  ذات  الـــمـــواضـــيـــع  مـــن 
المشتركة  والمشاريع  المشترك 
فــي مدينتي  الــجــهــتــيــن  بــيــن  مــا 

المنامة والمحّرق.

تـــــرأس الــعــمــيــد حـــمـــود ســعــد حــمــود 
الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
البحرين  مملكة  وفـــد  الــداخــلــيــة  بــــوزارة 
ــاع الــتــحــضــيــري  ــمـ ــتـ ــارك فـــي االجـ ــشـ ــمـ الـ
لمجلس  والـــثـــالثـــيـــن  الــتــاســعــة  ــدورة  ــلــ لــ
في  عقد  والـــذي  الــعــرب،  الداخلية  وزراء 

الجمهورية التونسية الشقيقة.
وقد بحث االجتماع التحضيري عددا 
التي  المهمة،  األمنية  الموضوعات  مــن 
في  الــعــرب،  الــداخــلــيــة  وزراء  سيناقشها 
التعاون  مسيرة  تعزيز  على  العمل  إطــار 

األمني العربي.

األوقــــــــــاف  إدارة  وقـــــعـــــت 
الــســنــيــة اتـــفـــاقـــيـــة الســتــثــمــار 
ــة  ــعــ ــواقــ الــ ــة  ــيــ ــفــ ــوقــ الــ األرض 
بــمــنــطــقــة الـــهـــمـــلـــة بــمــســاحــة 
بــــ22600 متر مــربــع، مع  تقدر 
ــة بــــن فــقــيــه الــتــعــلــيــمــيــة  شـــركـ
تعليمية  مــدرســة  بناء  لغرض 
ــى مـــشـــروع  ــ ــافــــة إلـ ــة إضــ ــاصـ خـ
ســـــكـــــنـــــي خـــــــــــاص لـــمـــعـــلـــمـــي 

ومعلمات المدرسة ومسجد.
وأكـــد الــشــيــخ د. راشـــد بن 

الهاجري  فطيس  بــن  محمد 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس األوقــــــــــــاف 
في  الــشــراكــة  هـــذه  أن  السنية 
االستثمار مع شركة بن فقيه 
التي تعد إحدى أكبر الشركات 
العقارات  المعروفة في مجال 
واالستثمار هي خطوة لتفعيل 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الــــخــــطــــط االســ
ــاف  ــ الــحــديــثــة لــمــجــلــس االوقـ
الــســنــيــة الســـتـــثـــمـــار وتــطــويــر 
التي  الوقفية  الــعــقــارات  كــافــة 

تـــشـــرف عــلــيــهــا والــــدخــــول في 
شراكات متميزة لتقوية أصول 
الوقف وزيادة روافد المصارف 
ــذه  ــي هــ ــ ــأتـ ــ ــا تـ ــمــ الــــوقــــفــــيــــة، كــ
الـــشـــراكـــات مــواكــبــة لــتــطــورات 
ــتــــحــــديــــث  ــار والــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ســــــــوق الـ
البالد  تشهده  الذي  المستمر 
في عهد صاحب الجاللة ملك 

البالد المفدى.
أن  الـــهـــاجـــري  د.  وأضـــــاف 
على  دائما  يحرص  المجلس 
اســـتـــثـــمـــار عـــقـــاراتـــه الــوقــفــيــة 
ــفـــع الـــعـــام  ــنـ ــالـ ــا يــــعــــود بـ فـــيـــمـ
عــلــى الـــبـــالد مـــن خــــالل دعــم 
كالتعليم  الخدمية  المشاريع 

واإلسكان والصحة وغيرها.
مـــن جــانــبــه ثـــّمـــن الــســيــد 
فقيه  عــبــدالــواحــد  بــن  فيصل 
شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العقاري  لالستثمار  فقيه  بن 
حـــــــــرص مــــجــــلــــس األوقـــــــــــاف 
السنية على فتح باب الشراكة 
العقاري  القطاع  وبــيــن  بينها 
ــوم بــــدور  ــقــ الــــخــــاص الـــــــذي يــ
مــــحــــوري فــــي تــنــشــيــط ســـوق 
ــار بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــقـ الـــعـ
من  التجاوب  هــذا  أن  مضيفا 
دوره  على  يــدل  المجلس  قبل 
الكبير في دعم االستثمار في 
مستواه،  ورفــع  التعليم  قطاع 
ــــذي ســيــعــود بــالــنــفــع  ــر الـ ــ األمـ
ــارات الــمــجــلــس  ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى اسـ
رفع  وعلى  جهة،  من  الوقفية 
كمركز  البحرين  مملكة  اســم 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم بـــــوجـــــود مــخــتــلــف 
كافة  من  والــمــدارس  المناهج 

دول العالم.

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثقافة ووزارة الأ�سغال لترميم مبنى بلدية المنامة
ال�سيخة مي: المبنى يوثق لذاكرة المدينة التي ن�سعى لت�سجيلها على قائمة التراث العالمي لليون�سكو

} خالل توقيع مذكرة التفاهم.

ــتــــورة هـــدى  وتـــحـــدثـــت الــــدكــ
ــــي عـــضـــو  ــــطـ ــقـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ حـ
خالل  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
الـــــــنـــــــدوة عــــــن جـــــهـــــود مــمــلــكــة 
ــــالل مــؤســســة  الـــبـــحـــريـــن مــــن خـ
احتياجات  ادمـــاج  فــي  المجلس 
ــوازن بين  ــتــ الـــمـــرأة وتــحــقــيــق الــ
المالي  الــمــجــال  فــي  الجنسين 
ــال، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــ ــمـ ــ وريــــــــادة األعـ
في  البحرينية  التجربة  عــراقــة 

هذا المجال.
وقدمت الدكتورة المسقطي 
عـــرضـــًا حــــول الــبــيــئــة الــداعــمــة 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة لــلــوصــول  ــمـ ــلـ لـ
والمشاركة  التمويل  مصادر  إلى 
الــوطــنــيــة، مشيرة  الــتــنــمــيــة  فـــي 
ــهـــود مـــصـــرف الــبــحــريــن  ــــى جـ إلـ
ــــدار الــتــعــامــيــم  ــــإصـ الــــمــــركــــزي بـ
بناء  التمييز  عدم  على  للتأكيد 
عــلــى الــجــنــس عــنــد االســتــفــادة 

من الخدمات المصرفية، مبينة 
مملكة  مساعي  الصدد  هــذا  في 
ــة  ــدامـ ــتـ ــان اسـ ــمـ ــن لـــضـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
التنفيذية  المناصب  في  المرأة 
ــســــب حــــضــــورهــــا فــي  وزيــــــــــــادة نــ

مجالس اإلدارة.
السيدة  عرضت  جانبها  من 
التنفيذي  المدير  السادة  حصة 
للعمليات المصرفية في مصرف 
ــزي خــــالل  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
ــدوة بــعــض  ــ ــنـ ــ مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي الـ
الـــمـــؤشـــرات الــخــاصــة بــمــشــاركــة 
الـــمـــرأة فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
ــا مـــــن الــــخــــدمــــات  ــهــ ــادتــ ــفــ ــتــ واســ
إلى  السادة  وأشــارت  المصرفية. 
المجلس  بــيــن  الــقــائــم  الــتــعــاون 
األعــــــــلــــــــى لــــــلــــــمــــــرأة ومـــــصـــــرف 
ووزارة  ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ ــريــــن  ــبــــحــ الــ
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة 
لــتــعــزيــز مــعــايــيــر الــحــوكــمــة في 

مجالس اإلدارة. 
ــــك، أشـــــادت الــســيــدة  إلــــى ذلـ
ــرة بــرنــامــج  ــديـ ــا مـ ــورمـ مــريــســا كـ
وودرد  بــمــركــز  األوســـــط  الـــشـــرق 
ويلسون الدولي البحثي بتجربة 
مملكة البحرين في مجال تقدم 
ــتــــوازن بين  لــلــمــرأة وتــحــقــيــق الــ
الجنسين باعتبارها قصة نجاح 

ــائـــد فــي  ــالـــوضـــع الـــسـ ــارنـــة بـ مـــقـ
تبادل  ضــرورة  مؤكدة  المنطقة، 
المجال  في  والمعرفة  الخبرات 
على  الممارسات  أفضل  لتعميم 

الدول المجاورة. 
وقــد جــاءت مشاركة كــل من 
والــســيــدة  الــمــســقــطــي  هــــدى  د. 
سلسلة  ضــمــن  الــــســــادة،  حــصــة 

ــرق  ــ ــشـ ــ ــج الـ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــات بــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
ويلسون  وودرد  لــمــركــز  األوســــط 
دول  أوضــاع  لدراسة  المخصص 
الشرق األوســط وشمال  منطقة 
إفريقيا، وقد حضر الندوة نخبة 
الخبراء من منطقة  واسعة من 
إفريقيا  الشرق األوسط وشمال 

والواليات المتحدة األمريكية.

ــبـــحـــريـــن  ــن مـــعـــهـــد الـ ــ ــلـ ــ أعـ
بــاب  فــتــح  الــســيــاســيــة  للتنمية 
الــتــســجــيــل مـــجـــاًنـــا لــلــبــرنــامــج 
ــتــــخــــصــــص  ــمــ الــــــتــــــدريــــــبــــــي الــ
ــابـــي.. في  ــتـــخـ »الـــبـــرنـــامـــج االنـ
ــار الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة«،  ــ إطـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ وذلـــــــــــــــك ضــــــمــــــن الـ
الوطني  البرنامج  من  الثالثة 
والبلدية  النيابية  لالنتخابات 
يــســتــهــدف  الــــــــذي   ،»2 »دَرّب 
ــي الــتــرشــح  ــيـــن فــ ــبـ ــراغـ فـــيـــه الـ
ومديري  القادمة  لالنتخابات 
االنتخابية،  وفرقهم  حمالتهم 
ــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــيـــن فــي  حـ
المشاركة بالبرنامج، التسجيل 
مــــــن خــــــــالل مـــــوقـــــع الـــمـــعـــهـــد 
bipd.org، علًما  اإللكتروني 
وأولوية  المقاعد محدودة  بأن 
القبول ستكون لمن شارك في 
ــى أو  ــ إحــــدى الــنــســخــتــيــن األولـ
 ،»2 »دَرّب  بــرنــامــج  مــن  الثانية 
للتسجيل  آخر موعد  وسيكون 

يوم األربعاء 2 مارس 2022.
ــرح  وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـ
الـــجـــهـــمـــي  اهلل  ــبــــد  عــ ــد  ــمـ ــحـ مـ
إدارة  مـــديـــر  بـــأعـــمـــال  الـــقـــائـــم 
السياسي  والــتــطــويــر  الــبــرامــج 
يأتي  الــبــرنــامــج  بـــأن  بالمعهد 
الفعاليات  من  عــدًدا  متضمًنا 
التدريبية، عبر تقنية االتصال 
عـــن ُبـــعـــد، يــقــدمــهــا نــخــبــة من 
ــن،  ــيــ ــصــ ــتــ ــخــ ــمــ ـــراء والــ ــ ــبــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــبـــرنـــامـــج إلـــى  حـــيـــث يـــهـــدف الـ
تـــوعـــيـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن بــأهــمــيــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة أهـــــــــــــداف الـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
الــــمــــســــتــــدامــــة وربـــــطـــــهـــــا فــي 
واالنتخابي،  السياسي  العمل 
أبرز  المشاركين حول  وتثقيف 
العالمية  التنموية  التحديات 
البحرين  مملكة  تعمل  والــتــي 
إليــجــاد حــلــول لــهــا، بــاإلضــافــة 
إلـــــى إدمــــــــاج الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
لمختلف  حــلــول  وضــع  عملية 

بالسياسات  وربطها  التحديات 
واألنـــظـــمـــة الــمــعــمــول بــهــا في 
إلى  إضــافــة  الــبــحــريــن،  مملكة 
وضع برنامج انتخابي يتضمن 
ــول لــلــمــشــاكــل الــتــنــمــويــة،  ــلـ حـ
والوصول إلى برنامج انتخابي 
نموذجي، يساعد الراغبين في 
النيابية  لالنتخابات  الترشح 

والبلدية.
أن  ــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ وأضـــــــــــــــاف 
الورشة األولى ستكون بعنوان، 
ــات الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم«،  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »تـ
ــاركــــون عــلــى  ــمــــشــ وســـيـــطـــلـــع الــ
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ أهـ
ــة لــــهــــم،  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ والـــــــغـــــــايـــــــات الـ
وتــعــريــفــهــم بــالــوضــع الــحــالــي 
ــا الــمــتــعــلــقــة  ــايـ ــقـــضـ ــة الـ ــافـ ــكـ لـ
ــداف بــشــكــل عــــــام، وفـــي  ــ ــاألهـ ــ بـ

البحرين بشكل خاص، التعرف 
ــات والــــفــــرص  ــديــ ــحــ ــتــ ــلــــى الــ عــ

المتاحة لكل هدف.
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ أمــــــــــا الــــــــورشــــــــة الــ
ــوات  ــ ــطـ ــ ــون بــــعــــنــــوان »خـ ــكــ ــتــ ســ
ــة«؛ وســـيـــتـــم  ــيــ ــلــ ــحــ تـــنـــمـــويـــة مــ
تــــعــــريــــف الــــمــــشــــاركــــيــــن عــلــى 
التي  الــبــحــريــن  مملكة  جــهــود 
ــا لــتــحــقــيــق أهــــــداف  ــهـ ــذتـ ــخـ اتـ
التنمية المستدامة، والحرص 
ــذه األهــــــداف  ــ عـــلـــى تـــرجـــمـــة هـ
فــي بــرامــج وطــنــيــة إلـــى جانب 
االطــــــــــــــالع عـــــلـــــى الــــقــــوانــــيــــن 
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ والــــتــــشــــريــــعــــات والــ
التنموية الحكومية والخاصة، 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــجــهــات 
تأثيرها  مدى  وقياس  المعنية 
مع  بالتعاون  تطويرها  وفرص 

المشاركين.
أن  ــي  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ وأضـــــــــــــــاف 
 « على  ستركز  الثالثة  الــورشــة 
دور البرلمان ودعمهم ألهداف 
الــمــســتــدامــة«، حيث  الــتــنــمــيــة 
سيتعرف المشاركون على عمل 
لمواضيع  البرلمانية  اللجان 
تـــنـــمـــويـــة مــخــتــلــفــة، وتــحــلــيــل 
ــات  ــديــ ــحــ ــتــ ــا مــــــع الــ ــهــ ــيــ ــعــــاطــ تــ
ــة وفــــتــــح مـــســـاحـــة  ــروضــ ــعــ ــمــ الــ
والتعاطي مع ممثلي  للنقاش 
الـــبـــرلـــمـــان حـــــول الـــتـــحـــديـــات 
ــتــــطــــويــــريــــة، أمـــا  والـــــفـــــرص الــ
الــــورشــــة الـــرابـــعـــة فــســتــتــنــاول 
المستدامة  التنمية  »أهــــداف 
السياسي«،  العمل  في  وربطها 
المشاركين  تعريف  خــالل  مــن 
التنمية  ــداف  ــ أهـ ربـــط  كــيــفــيــة 

المستدامة مع العمل السياسي 
اختيار  خالل  من  والبرلماني، 
األهداف والغايات األهم والتي 
تواجه  التي  التحديات  تلمس 
ربطها  على  والعمل  المملكة، 

بالبرنامج االنتخابي.
ــة  ــ ــورشـ ــ الـ أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
الخامسة واألخيرة ستركز على 
لبرنامج  مقترح  نموذج  »وضــع 
انتخابي من قبل المشاركين«، 
والــتــركــيــز عــلــى ربــــط وتـــــوازي 
حلول  مع  المطروح  البرنامج 
تـــمـــس الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
مع  تــتــوافــق  بــحــيــث  للمملكة، 
اإلســتــراتــيــجــيــات والــســيــاســات 
ــا  ــ ــًع الــــوطــــنــــيــــة لــــيــــكــــون مــــرجــ
لــلــمــرشــحــيــن فـــي االنــتــخــابــات 

النيابية والبلدية المقبلة.

ــن الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال  ــ ــلـ ــ أعـ
ــبــــول والــتــســجــيــل  ــقــ عـــمـــيـــد الــ
بــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن الـــدكـــتـــور 
ــاري أن  ــصــ مــحــمــد صـــالـــح األنــ
الــمــنــتــصــف  ــات  ــانـ ــحـ ــتـ امـ أداء 
كل  في  النهائية  واالمتحانات 
الـــمـــقـــررات الـــدراســـيـــة ســيــكــون 
ــبـــر الـــحـــضـــور الـــفـــعـــلـــي إلـــى  عـ
ــانــــي الـــجـــامـــعـــة،  ــبــ ــرات ومــ ــ ــقـ ــ مـ
فـــي الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي 
مـــن الـــعـــام الــجــامــعــي الــحــالــي 

هـــذا  ويـــشـــمـــل   ،2022-2021
مــقــررات مرحلة  الــقــرار كذلك 

الدراسات العليا.
أن  األنــــصــــاري  د.  وأوضـــــح 
متطلبات  مــقــررات  امــتــحــانــات 
الجامعة والبرنامج التمهيدي 

ستجرى عن بعد. 
أن  األنـــــــصـــــــاري  د.  وأكــــــــد 
كل  ستتخذ  البحرين  جامعة 
تــدابــيــر الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
واإلجـــــراءات االحــتــرازيــة، وفق 

آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، أثــنــاء 
ألداء  الفعلي  الطلبة  حــضــور 
االمتحانات  وكذلك  النصفية 

النهائية.
تــقــوم  الــجــامــعــة  أن  وأكـــــد 
بصورة  قــراراتــهــا  كــل  بمراجعة 
ــة، وذلــك وفــقــًا لما يصدر  دوريـ
عـــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ

)كوفيد-19(. 

ام��ت��ح��ان��ات  اأداء  ال��ب��ح��ري��ن:  ج��ام��ع��ة 
ال�م�ن�ت��س�ف والم�ت�ح�انات النهائية ح�سوريا 

الوكيل الم�ساعد لل�سوؤون القانونية يتراأ�س وفد المملكة
لالجتماع التح�سيري لمجل�س وزراء الداخلية العرب

م���ن  واح���دة  ف���ي  ت�س���تثمر  ال�س���نية  الأوق���اف 
اأرا�سيه���ا الوقفي���ة مع �س���ركة ب���ن فقي���ه للتعليم

»الأع���ل���ى ل��ل��م��راأة« و»ال��م�����س��رف ال��م��رك��زي« ي�����س��ارك��ان ف��ي ن��دوة 
وال��ت��م��وي��ل« »ال���م���راأة  ح���ول  الأم��ري��ك��ي  البحثي  »وي��ل�����س��ون«  م��رك��ز 

المركزي  البحرين  ومصرف  للمرأة  األعلى  المجلس  شــارك 
في ندوة نظمها مركز وودرد ويلسون الدولي البحثي في الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي تــحــت عــنــوان 
»المرأة والتمويل«، حيث جرى خاللها عرض التجربة البحرينية 
في  الجنسين  بين  والـــتـــوازن  الــمــرأة  تــقــدم  مــجــال  فــي  المتقدمة 

التمويل والوصول للفرص االقتصادية والتمويلية.

} المشاركون في الندوة.

»التنمية ال�سيا�سية« يفتح باب الت�سجيل ل�»البرنامج النتخابي.. في اإطار التنمية الم�ستدامة« 
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http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16047/pdf/3-MAIN/2.pdf?fixed05863#page=1&zoom=auto,-14,1665
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286692
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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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ــد الــمــهــنــدس أحـــمـــد عــبــدالــعــزيــز  أكــ
ــوزارة لــشــؤون األشــغــال  الــ الخياط وكــيــل 
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ ــال وشـــــــــؤون الـ ــ ــغــ ــ بـــــــــــوزارة األشــ
مــجــلــس  أن  ــرانــــي  ــمــ ــعــ الــ ــيـــط  ــطـ ــخـ ــتـ والـ
ــدات قـــــام خـــال  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ الـــمـــنـــاقـــصـــات والـ
مـــنـــاقـــصـــة   12 ــيــــة  ــتــــرســ بــ ــر  ــايــ ــنــ يــ ــر  ــهــ شــ
بلغت  إجمالية  بكلفة  األشــغــال  لــشــؤون 
ومائة  مايين  )سبعة  دينار   7.145.569
وخمسة وأربعين ألًفا وخمسمائة وتسعة 

وستين ديناًرا(.
وأشــــــار الــمــهــنــدس أحـــمـــد الــخــيــاط 
ــه تــــمــــت تــــرســــيــــة 6 مـــنـــاقـــصـــات  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ إلـ
 2.523.708 بلغت  بكلفة  الطرق  لقطاع 
وعشرين  وثــاثــة  وخمسمائة  )مليونين 
ألًفا وسبعمائة وثمانية دنانير(، وتشمل 
الــمــحــافــظــات من  فــي مختلف  مــشــاريــع 
أبــــرزهــــا مــــشــــروع إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــطـــرق 
ــنـــة حـــمـــد بــكــلــفــة تــصــل  بــمــنــطــقــة مـــديـ
وتسعة  )ثــاثــمــائــة  ديــنــار   399.319 إلـــى 
وتــســعــيــن ألــًفــا وثــاثــمــائــة وتــســعــة عشر 
ــال اإلســفــلــتــيــة  ــمــ ــارا( وتـــشـــمـــل األعــ ــ ــنـ ــ ديـ
والمدنية في مواقع مختلفة في منطقة 
الحفر،  أعمال  جانب  إلــى  حمد،  مدينة 
وإنــشــاء األرصــفــة، وإعـــادة رصــف الطرق، 
وتركيب الطوب لممرات المشاة، وإنشاء 
مـــواقـــف لــلــســيــارات وصــبــاغــة الــخــطــوط 

األرضية.
ــن بــيــن  إلـــــى أن مــ ــاط  ــيـ ــخـ الـ ولـــفـــت 
مـــشـــاريـــع الـــطـــرق الـــتـــي تــمــت تــرســيــتــهــا 
ــذ إلـــــــى حـــديـــقـــة  ــفـ ــنـ مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء مـ
 186.066 وبكلفة   202 بمجمع  المحرق 
وستة  ألًفا  وثمانون  وستة  )مائة  ديــنــارا 
وســتــون ديـــنـــارا(، ويــهــدف هـــذا الــمــشــروع 
إلــــى خـــدمـــة مـــرتـــادي حــديــقــة الــمــحــرق 
فـــي تخفيف  والــــــذي ســيــســهــم  الـــكـــبـــرى 
االزدحـــامـــات الــمــروريــة وانــســيــابــيــة أكثر 

إلى  الوصول  وسهولة  المرورية  للحركة 
شارع المطار وشارع خليفة الكبير.

كما تمت ترسية مشروع إعادة تأهيل 
عدد من الطرق في جزيرة حوار وبكلفة 
واثــنــيــن  ديــنــار)مــائــتــيــن   262.583 تــبــلــغ 
وستين ألًفا وخمسمائة وثاثة وثمانين 
المشروع  عمل  نطاق  ويتضمن  ديــنــارا(، 
المتهالكة  الطرق  إنشاء  وإعـــادة  صيانة 
ــل الــجــزيــرة بــطــول 1كــم  الـــمـــوجـــودة داخــ
األعمال  على  أيًضا  يشتمل  كما  تقريبا، 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـامـــة الــــمــــروريــــة مــن 
ــرق وتـــركـــيـــب اإلشــــــــارات  ــطــ تــخــطــيــط الــ

المرورية اإلرشادية الازمة.
ترسية مناقصة  أنه تمت  إلى  وأشــار 
إعـــــادة تــأهــيــل شــــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
سلمان - دوار 18 مدينة حمد )من شارع 
وبكلفة   ،)2 رقــم  تقاطع  إلــى  العهد  ولــي 
)تــســعــمــائــة  ــنـــار  ديـ  999.734 إلــــى  تــصــل 
وأربعة  وسبعمائة  ألــًفــا  وتسعين  وتسعة 
المشروع  يشمل  حيث  ديــنــارا(،  وثاثين 
المتجهة  الشارع للمسارات  تأهيل  إعادة 
ــااًل لــتــســهــيــل حـــركـــة تنقل  ــمــ جــنــوبــا وشــ
المواطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر 

وأمان.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــاريـــع الـــصـــرف 
ــمـــت تـــرســـيـــتـــهـــا، أفــــاد  ــتــــي تـ الـــصـــحـــي الــ
تــرســيــة مناقصتين  تــمــت  بــأنــه  الــخــيــاط 
)أربــعــمــائــة  ديــنــار   440.255 تبلغ  بكلفة 
وأربعين ألًفا ومائتين وخمسة وخمسين 
تشغيل  خدمات  مشروع  وأهمها  دينارا(، 
بمحطة  الــثــاثــيــة  الــمــعــالــجــة  مــحــطــة 
الصحي  الــصــرف  مياه  لمعالجة  توبلي 
ــان مــعــالــجــة  ــمــ ــهــــدف إلــــــى ضــ والــــــــذي يــ
مستمرة وفعالة من حيث الكلفة واألداء 
معالجتها  المراد  المياه  كميات  لجميع 
وبكلفة  الثانوية،  المعالجة  بعد  ثاثًيا 

وسبعين  ــد  وواحــ )مــائــة   171.420 تبلغ 
ألًفا وأربعمائة وعشرين دينارا(.

ــاء  ــنــ ــبــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاع الــ
ــؤون األشـــغـــال  ــ ــد وكـــيـــل شـ والـــصـــيـــانـــة، أكــ
تبلغ  بكلفة  مشاريع   4 ترسية  تمت  أنــه 
ومائة  مايين  )أربعة  دينار   4.181.605
وخمسة  وستمائة  ألًفا  وثمانين  وواحــد 
دنانير(، من أبرزها مشروع توسعة مركز 
التطوير  يشمل  والــذي  الصحي  الكويت 
والـــتـــجـــديـــد الـــجـــزئـــي لــلــمــركــز الــحــالــي 
تــوســعــتــه بإنشاء  إلـــى أعــمــال  بــاإلضــافــة 
مــبــنــى إضـــافـــي مــكــون مـــن طــابــقــيــن في 
ــز، وبــكــلــفــة  ــركـ ــمـ ــلـ ــانــــب األمـــــامـــــي لـ الــــجــ
وخــمــســة  ومــــائــــة  )مـــلـــيـــون   1.145.105

وأربعون ألًفا ومائة وخمسة دنانير(.
ــرز الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي تــمــت  ــ ــ ومـــــن أبـ
ــادي  ــشـــروع تــطــويــر نـ ــا مـ ــًضـ تــرســيــتــهــا أيـ
راشد للفروسية وسباق الخيل بالصخير 
مـــبـــاٍن مخصصة  إنـــشـــاء 8  حــيــث ســيــتــم 

أحصنة   10 بطاقة  الخيول  إلسطبات 
لــكــل إســطــبــل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء 8 
تتضمن  منفصلة  مرنة  خــدمــات  مباني 
لتغسيل  منطقة  منها  خــدمــيــة،  مــرافــق 
الــخــيــل ومـــضـــمـــار لــلــتــهــيــئــة، بــاإلضــافــة 
وذلك  القائمة  المباني  هدم  أعمال  إلى 
)مليونا  ديــنــار   1.547.000 تبلغ  بكلفة 

وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف دينار(.
مبنى  إنشاء  مشروع  ترسية  وكذلك 
أكــاديــمــي إضـــافـــي بــمــدرســة أســـمـــاء ذات 
بكلفة  لــلــبــنــات،  االبــتــدائــيــة  الــنــطــاقــيــن 
وتسعة  ومائة  )مليونا   1.139.500 تبلغ 
وثاثين ألًفا وخمسمائة دينار بحريني(، 
حيث تشمل أعمال المشروع إنشاء مبنى 
ــافـــي مــتــكــامــل مـــن جــمــيــع الــنــواحــي  إضـ
يــحــتــوي عــلــى 19 فــصــًا دراســـًيـــا، فصل 
ــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، الــعــيــادة  لــ
المدرسية، معمل للتربية الفنية، مختبر 
والخدمات  للمعلمات،  غرف  الحاسوب، 

المصاحبة.
الشاملة  الــصــيــانــة  أعــمــال  ومــشــروع 
لمدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائية 
االبتدائية  المستقبل  ومــدرســة  للبنات 
)ثــاثــمــائــة   350.000 وبــكــلــفــة  لــلــبــنــات 
تنفيذ  وتتضمن  ديــنــار(،  ألــف  وخمسون 
أعمال الصيانة المدنية واإلنشائية مثل 
وصيانة  والخارجية  الداخلية  الصباغة 
واألرضيات  األسقف  وإصــاح  التشققات 
وإصــــاح أو اســتــبــدال األبــــواب والــنــوافــذ 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــيــاه،  وتــجــديــد دورات 
ــثـــل تــطــويــر  ــال الــمــيــكــانــيــكــيــة مـ ــ ــمـ ــ األعـ
المياه  واستبدال خزانات  المياه  شبكات 
ضمنها  مــن  التي  الكهربائية  واألعــمــال 
لوحات  واستبدال  الكهرباء  غرفة  تأهيل 
وغيرها  والمصابيح  الكهربائية  التوزيع 

من األعمال.

تم  الــتــي  بــالــمــشــاريــع  يتعلق  وفــيــمــا 
طــرحــهــا لــلــمــنــاقــصــة خــــال شــهــر يــنــايــر 
ــؤون األشـــغـــال  ــ ــار وكـــيـــل شـ ــ الـــمـــاضـــي، أشـ
تــم طــرح 13 مناقصة لمختلف  أنــه  إلــى 
تبلغ  تقديرية  وبكلفة  الــــوزارة  قطاعات 
)اثـــنـــي  بــحــريــنــي  ــار  ــنــ ديــ  12.315.865
عــشــر مــلــيــوًنــا وثــاثــمــائــة وخــمــســة عشر 
ديناًرا(،  وستين  وخمسة  وثمانمائة  ألًفا 
حيث تم طرح مناقصتين لقطاع الطرق 
أهمهما مناقصة تطوير تقاطع الجسرة 
)تــطــويــر الــمــداخــل الــمــؤديــة إلــى مدينة 
ــعـــة( ويــشــتــمــل  ســلــمــان - الــحــزمــة الـــرابـ
نطاق العمل على تطوير تقاطع الجسرة 
من خال توفير جسر علوي بطول 466 
مترا من الجهة اليسرى لشارع الجنبية 
إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان حيث 
ــدال الــحــواجــز  ــبـ ــتـ يــتــضــمــن تــركــيــب واسـ

الموجودة على خمسة جسور.
مــنــاقــصــات لقطاع  تـــم طـــرح 7  كــمــا 
ــا مــشــروع  الـــصـــرف الــصــحــي ومـــن أبـــرزهـ
 A، B، C تأهيل شبكات الصرف الصحي 
إنشاء  الثامنة(، ومشروع  )المرحلة   & E
شبكة الصرف الصحي في منطقة عالي 
الــصــرف  شــبــكــة  وإنــــشــــاء   .742 بــمــجــمــع 
الصحي في منطقة جدحفص - مجمع 
الـــصـــرف  شــبــكــة  إنــــشــــاء  ــروع  ــشــ ومــ  .424
 .645 مجمع   - الــنــويــدرات  فــي  الصحي 
وتــوصــيــل مـــشـــروع الــحــنــيــنــيــة اإلســكــانــي 

بمجمع 910.
مــنــاقــصــات لقطاع  تـــم طـــرح 3  كــمــا 
البناء والصيانة كان أبرزها عقد تصميم 
وبناء لصيانة مدرسة المنامة الصناعية.

} أحمد عبدالعزيز الخياط.

ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ب���ن���ي���ة  ت���ط���وي���ر  م�������ش���اري���ع  م����ن  ل���ع���دد  م��ن��اق�����ش��ة   12 ت���ر����ش���ي���ة 

الحديقة المعلقة..
 فعال معلقة..!!

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
من  مواطنا  وكــم  الــبــاد؟  في  الجامعات  في  يعمل  مواطنا  كم 
فيها؟  البحرنة  نسبة  كــم  الجامعات؟  تلك  فــي  يعمل  الهمم  ذوي 
توظيف  نسبة  وخــاصــة  الــبــحــرنــة،  بنسبة  الــجــامــعــات  اهتمت  وهــل 
البحرينيين من ذوي الهمم؟ إن كان الجواب )نعم( فأرجو نشره.. 
ألنه إنجاز، وإن كان الجواب )ال( فأتمنى تصحيحه.. ألنه إخفاق..!!

للعلم فقط:
مع عودة الحياة الطبيعية نسبيا، ورفع العديد من اإلجراءات 
بفتح صالة  الــســمــاح  الــنــاس: متى سيتم  يــتــســاءل  واالشــتــراطــات، 
والقاعات  الصاالت  العديد من  فتح  والمناسبات، في ظل  التعازي 

والمسارح لفعاليات أكثر حضورا وجمهورا.
احلديقة املعلقة.. فعال معلقة..!!:

على الرغم من أنني من مواليد حالة بوماهر بالمحرق »فريق 
الزياينة«، فإن البحث عن )الحديقة المعلقة( هناك، استغرق مني 
إرشادية،  وســؤال، وعدم وجود الفتة  وعناء  بعد بحث  كاملة،  ساعة 
إلى  يوصلني  المنطقة  قاطني  مــن  األصــدقــاء  أحــد  كــاد  أن  وبــعــد 
)الــســوق الــمــركــزي( وتــأكــيــده بـــأن الــحــديــقــة مــوجــودة بــالــقــرب من 

هناك..!!
العديد  شأن  شأنه  المعلقة(،  )الحديقة  مشروع  عن  الحديث 
ــوال  مـــن الــمــشــاريــع الــتــي تــصــرف عــلــيــهــا الـــدولـــة الــكــثــيــر مـــن األمــ
إلنشائها، ثم مبالغ طائلة من أجل صيانتها، ثم تترك من دون أي 
والخوف  واالفتتاح،  التدشين  بعد  ما  لمرحلة  الستثمارها  تفكير 
في  التفكير  ثم  ومن  الخراب،  عليها  يسيطر  هكذا حتى  تترك  أن 
إلغائها وإغاقها، أو تحويلها إلى مبنى لمواقف السيارات لألهالي.
للوصول  مــصــعــدا  فيها  أجـــد  ولـــم  المعلقة،  الــحــديــقــة  دخــلــت 
أن  أحــد  رغــب  إن  النظافة،  إلــى  إليها، ووجــدت سلما بحاجة ماسة 
يصطحب معه سائحا من بلد خليجي أو أجنبي، ليقول له بفخر: 
إن لدينا حديقة معلقة، ومن يتصور أنها حديقة تناطح السحاب، 
وأن الغيوم تدخل بين جوانبها، فعليه أن يصحح معلوماته، ألنها 

تطل على أمور أخرى..!!
لألمانة الحديقة بها ألعاب لألطفال، وهي نظيفة في الداخل، 
وتوجد بها غرفة كافتيريا ولكنها مغلقة، وبها نافورة ولكنها معطلة 
ال تعمل، ومواقف للسيارات لمرتادي الحديقة، ولكن تم استغالها 

بالكامل من قاطني المنطقة.
الحديقة المعلقة بحاجة إلى مزيد من االستثمار واالهتمام.. 

وإال فإن الحديقة المعلقة، ستبقى فعا معلقة..!!
مالحظة واجبة:

وقعت  السعودية  الصحة  وزارة  أن  قرأت خبرا  القريب  باألمس 
أكــثــر مــن 100 اتفاقية تــعــاون مع  حــزمــة مــن االتــفــاقــيــات تــجــاوزت 
مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، وذلك رغبة في مد جسور 
الحكومية  القطاعات  بين  الشراكات االستراتيجية  وبناء  التواصل 
والعيادات  والمستشفيات  هنا  الصحة  وزارة  عن  فماذا  والخاصة.. 

الخاصة..؟؟
آخر السطر:

ـــراء والـــمـــعـــراج.. مــــرت عــلــيــنــا بــــدون ذكــــر أي  ذكــــرى لــيــلــة اإلســـ
خروج  ظل  في  العطرة..  بالذكرى  تليق  احتفالية  حتى  وال  إشــارة 
اإلســراء  حقيقة  في  تشكك  إعامية«،  »عربية  نشاز  أصــوات  بعض 

والمعراج..!! 

الزياني  راشــد  بــن  زايــد  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر  شــارك 
السفير  أقامها  التي  المستديرة  الطاولة  أعمال  في  رئيسي  كمتحدث 
البحرين  مملكة  لدى  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  سفير  بوكمان  كاي 

بحضور عدد من المسؤولين في كا الجانبين.
وخال فعاليات الجلسة أكد الوزير حرص حكومة مملكة البحرين 
الــعــالــمــيــة،  الــمــؤســســات والــفــعــالــيــات  تــوثــيــق عــاقــاتــهــا بمختلف  عــلــى 
وتقديرها لكل الجهود التي تقوم بها والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز 
الشراكات العالمية وتحقيق االنفتاح والمواءمة بين كل شعوب العالم.

الموضوعات  عــدد مــن  اســتــعــراض ومناقشة  تــم  ذلــك  وإلـــى جــانــب 
العاقات  على  تركز  التي  االقــتــصــادي،  بالشأن  الصلة  ذات  والقضايا 
االقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية 
مجاالت  في  األلماني  البحريني  التعاون  تفعيل  بينها:  من  كان  والتي 

الطيران والسياحة، واستقطاب المزيد من الخبرات واالستثمارات بين 
الجانبين وفتح المزيد من آفاق التعاون في ذلك، والتعاون في مجاالت 
أهمية مثل هذه  إلى  منوها  الموضوعات،  وغيرها من  والمناخ  الطاقة 
الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة في تطوير العاقات وتعزيزها.

كــمــا لــفــت الــوزيــر إلـــى أهــمــيــة ودور الــقــطــاع الــخــاص فــي توطيد 
في  مشيرًا  التجارية،  الــمــبــادالت  حجم  وزيـــادة  المشتركة،  العاقات 
البحرين  حكومة  تقدمها  التي  المتميزة  العروض  إلــى  الصدد  هــذا 
كبير  بشكل  أسهمت  والــتــي  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع  مــن  للمستثمرين 
كما  الضخمة،  المشاريع  مــن  للعديد  أول  وخــيــارا  وجهة  جعلها  فــي 
سبيل  فــي  الحكومة  تنتهجها  التي  الميسرة  ــراءات  اإلجــ إلــى  تطرق 
الكبرى لإلقامة في  المشروعات  القطاع االقتصادي وتشجيع  تعزيز 

البحرين.

وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة م��ت��ح��دث��ا رئ��ي�����س��ي��ا ف��ي اأع���م���ال ال��ط��اول��ة 
ال��م�����س��ت��دي��رة ال���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ال�������س���ف���ارة الأل��م��ان��ي��ة

} وزير الصناعة والسفير األلماني.
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 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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ــلــــيــــج  ــــم جـــــامـــــعـــــة الــــخــ ــــظـ ــنـ ــ تـ
لألمراض  الثاني  المؤتمر  العربي 
الــبــاطــنــيــة فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 24 
فــنــدق  فــــي  الـــمـــقـــبـــل  مـــــــارس  و26 
بمشاركة  بلو،  راديــســون  ديبلومات 
دول  مــخــتــلــف  مــــن  مـــتـــحـــدثـــا   44
ــم الــقــضــايــا  ــ الـــعـــالـــم، مـــنـــاقـــشـــًا أهـ
بــاألمــراض  المتعلقة  والمواضيع 
وتخصصاتها  بتفرعاتها  الباطنية 
الدقيقة في مجلس التعاون لدول 
في  التعمق  مــع  العربية،  الخليج 
مـــدى تــأثــيــر جــانــحــة كـــورونـــا على 
ــي تــنــظــيــم  ــأتــ صـــحـــة اإلنـــــســـــان. ويــ
الجامعة لهذا المؤتمر بهدف دعم 
المهتمين  قــدرات األطباء وإطــاع 
على أحدث المستجدات العاجية 
الـــتـــخـــصـــص  ــذا  ــ ــهـ ــ بـ ــة  ــلــ الــــصــ ذات 
الــحــيــوي الــمــهــم وخــاصــة فــي ظل 
جائحة كورونا وما ترتب عليها من 

تداعيات صحية. 
ــال رئــيــس الــمــؤتــمــر رئــيــس  وقــ
بكلية  الــبــاطــنــيــة  ــراض  ــ األمــ قــســم 
الــدكــتــور أمجد  فــي جامعة  الــطــب 
الباز إن المؤتمر الذي ينظم للمرة 

الــثــانــيــة يــطــرح مـــحـــاور مــهــمــة في 
الباطنية  األمـــــراض  تــفــرعــات  كــل 
كأمراض القلب واألوعية الدموية، 
ــدم والــســكــري،  ــ ــاع ضــغــط الـ ــفــ وارتــ
ــــراض الــكــلــى والــكــبــد والــجــهــاز  وأمـ
الهضمي، وأمراض الغدد الصماء، 
وأمراض الدم واألورام السرطانية، 
ــراض الــــرومــــاتــــزم،  ــ ــ ــانـــب أمـ ــــى جـ إلـ
وأمــــــــــــــراض الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
ــزة، واألمـــــــراض  ــركــ ــمــ ــة الــ ــايــ ــرعــ والــ

المعدية واألمراض العصبية.
يــتــحــدث فــي الــمــؤتــمــر أطــبــاء 
مــن  دول  عـــــدة  مــــن  ــون  ــيــ ــمــ ــاديــ وأكــ
المملكة  البحرين،  مملكة  بينها: 
الكويت،  دولــة  السعودية،  العربية 
المتحدة،  العربية  اإلمــــارات  دولــة 
باإلضافة  مــصــر..  عــمــان،  سلطنة 
الى متحدثين دوليين من إسبانيا، 
ألــــمــــانــــيــــا، الـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
في  يشارك  أن  ويتوقع  األمريكية. 

مـــن 400 مــشــارك  أكـــثـــر  الــمــؤتــمــر 
في  والمتخصصين  األطـــبـــاء  مــن 
مختلف  مــن  الباطنية  األمــــراض 
إلــــى  إضــــــافــــــة  ــة،  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ الــ دول 
طــلــبــة كــلــيــة الــــطــــب، والــبــاحــثــيــن 
فـــي مـــجـــال األمــــــراض الــبــاطــنــيــة، 
واألطباء، والممرضين، والعاملين 

الصحيين. 
ــب ذلـــــــــــك، يـــشـــهـــد  ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الـــمـــؤتـــمـــر انـــعـــقـــاد إحــــــدى عــشــرة 

ــلـــســـة مـــتـــخـــصـــصـــة عــــلــــى مـــــدار  جـ
ــام، وهــي تــعــادل 24 ساعة  ثــاثــة أيـ
معتمدة، ويتوقع أن يخرج المؤتمر 
بمجمل  تتعلق  مــهــمــة  بــتــوصــيــات 
األمــــــــراض الـــســـائـــدة فــــي مــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ولــمــعــرفــة الــمــزيــد حـــول هــذا 
الــمــؤتــمــر يــمــكــنــكــم زيـــــارة الــمــوقــع 
https://aim-conf. اإللــكــتــرونــي: 

/org

جامع��ة الخلي��ج تعق��د م�ؤتم��ر الأمرا���ض الباطني��ة 24 مار���س

} د. أمجد الباز.

األمين  لبنى صليبيخ  الدكتورة  أعلنت 
للتربية  الــوطــنــيــة  الــبــحــريــن  للجنة  الــعــام 
رئــيــس المجلس  نــائــب  والــثــقــافــة  والــعــلــوم 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة )األلــكــســو( ارتــفــاع عــدد 
الــــــمــــــدارس الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــمـــنـــتـــســـبـــة إلـــى 
المنظمة إلى 15 مدرسة حكومية وخاصة، 
في ضوء النجاح الذي حققته التجربة في 
آل  حمد  بنت  مـــوزة  الشيخة  سمو  مــدرســة 

خليفة الشاملة للبنات منذ عام 2020.
ــلـــقـــاء  ــــت صـــلـــيـــبـــيـــخ، خــــــال الـ ــافــ ــ وأضــ
اللجنة لهذه  أقامته  الذي  األول  التعريفي 
الــــمــــدارس، بــمــدرســة ســمــو الــشــيــخــة مـــوزة 
بــنــت حــمــد آل خــلــيــفــة الــشــامــلــة لــلــبــنــات، 
يعّد  )األلــكــســو(  إلــى منظمة  االنــتــســاب  أن 
فرصة متميزة لتبادل الخبرات بين جميع 
ــدارس الــــوطــــن الـــعـــربـــي الــمــنــضــمــة إلـــى  ــ ــ مـ
الدفع  إلــى  تــؤدي  أنشطة  وتنفيذ  الشبكة، 
وطنيا  والتعليمي  التربوي  التطور  بعجلة 
االختيار  أن  إلى  مشيرًة  وعالميا،  وإقليميا 
جاء بناء على تميز المدارس في االنتساب 
إلـــــى مــنــظــمــة األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
)الــيــونــســكــو(، وجهودها  والــثــقــافــة  والــعــلــوم 
العربية  باللغة  االهــتــمــام  فــي  الملحوظة 

ودروسها وأنشطتها الطابية. 
النعيمي  عائشة  أ.  ألقت  جانبها،  مــن 

مديرة مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد 
آل خليفة الشاملة للبنات كلمًة أكدت فيها 
أن انتساب المدرسة إلى منظمة )األلكسو(، 
غنية  تجربة  يعد  بحرينية،  مــدرســة  كـــأول 
الـــعـــربـــي، لتطوير  الـــتـــعـــاون  أبـــــواب  فــتــحــت 
النظم التربوية العربية وتحديثها، لضمان 
للتعليم، ومواكبته الحتياجات  أعلى  جودة 
قــدرات  وتنمية  وتطلعاته،  الــعــربــي  الــواقــع 
واإلبــداع،  االبتكار  وتشجيعهم على  الطلبة 
بـــنـــاء مجتمع  فـــي  اإليـــجـــابـــيـــة  لــلــمــشــاركــة 
المعرفة، مع األخذ بعين االعتبار النهوض 

والتعريف  واإلســامــيــة  الــعــربــيــة  بالثقافة 
بإنجازاتها. 

قدمته  على عرض  اللقاء  اشتمل  وقد 
أ. أمينة البستكي أخصائي منظمات دولية 
والعلوم  للتربية  الوطنية  البحرين  بلجنة 
تعد  التي  )األلكسو(  منظمة  عن  والثقافة 
إحــــدى مــنــظــمــات جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
وتـــعـــنـــى بـــالـــحـــفـــاظ والـــنـــهـــوض بــالــثــقــافــة 
الــعــربــيــة فـــي مـــجـــاالت الــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم، وقد أنشئت بموجب المادة الثالثة 
وتم  العربية،  الثقافية  الــوحــدة  ميثاق  من 

بــالــقــاهــرة في  اإلعــــان رســمــيــا عــن قيامها 
تونس،  الرئيسي  ومقرها   ،1970 يوليو   25
وقـــد انــضــمــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــيــهــا في 
الــحــيــن وهـــي توثق  عـــام 1975، ومــنــذ ذلـــك 
عــاقــتــهــا بــهــا بــاعــتــبــارهــا بــيــتــا مـــن بــيــوت 

الخبرة المساهمة في تطوير التعليم.
كما قدمت مدرسة سمو الشيخة موزة 
بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات عرضًا 
عن أنشطتها وفعالياتها التي نظمتها منذ 
المنتسبة  الــمــدارس  شبكة  إلــى  انضمامها 

إلى )األلكسو(، تحقيقًا ألهدافها.

15 مدر�س�ة بحريني�ة تنت�س�ب اإل�ى المنظمة العربي�ة للتربية )الألك�س��(

} جانب من اللقاء التعريفي الذي أقامته لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

الـــشـــيـــخـــة  د.  ــلــــت  ــبــ ــتــــقــ اســ
رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي نـــائـــب رئــيــس 
العالي  التعليم  أمــنــاء  مجلس 
جسنك  ارونـــا  السيدة  بمكتبها 
القائم بأعمال سفارة جمهورية 
مملكة  لــدى  المعتمد  النيبال 

البحرين.
وخــــــال الـــلـــقـــاء، أكــــــدت د. 
ــا بـــنـــت عــيــســى بــن  ــ الــشــيــخــة رنـ
مملكة  آل خليفة حرص  دعيج 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــعـــزيـــز ســبــل 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مــجــالــي 
التعليم العالي والبحث العلمي 
ــرات الــعــلــمــيــة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وتــــــبــــــادل الـ
واألكاديمية بما يسهم في دعم 
ويعود  الشاملة  التنمية  مسيرة 
البلدين  عــلــى  والــخــيــر  بــالــنــفــع 

وشعبيهما الصديقين. 
السيدة  عبرت  جانبها،  من 
ارونا جسنك عن اعتزازها بلقاء 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
وجهود  لــدور  وتقديرها  العالي، 

بالتعليم  المجلس في االرتقاء 
ــيـــر كــــل مــقــومــات  ــالـــي وتـــوفـ الـــعـ
في  االســتــثــمــار  ونــجــاح  تشجيع 
التعليم العالي، متمنية لألمين 

العام كل التوفيق والنجاح.

النيب��ال  م��ع  التع��اون  يب�ح���ث  ال�ع���الي  التعلي��م 
ف���ي م��ج��ال��ي ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي

} د. ال�سيخة رنا اآل خليفة ت�ستقبل القائم باأعمال �سفارة النيبال.

رئيسة  زينل  بنت عبداهلل  فوزية  استقبلت 
مجلس النواب، بمكتبها أمس، السفير بيوش 
شــريــفــاســتــاف ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 

مملكة البحرين.
ــات  ــعــــاقــ  وخـــــــــال الــــلــــقــــاء تـــــم بــــحــــث الــ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بارز  تعاون  من  تشهده  وما  الهند،  وجمهورية 
جانب  التنموية، إلى  الــمــســارات  مختلف  فــي 

الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
الــمــجــال الــبــرلــمــانــي، بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح 
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما 
تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
ــائــــب عـــيـــســـى يــوســف  ــنــ ــلــــقــــاء الــ ــر الــ حـــضـ
الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني.

رئ��ي�����س��ة م��ج��ل�����ض ال����ن�����اب ت�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�����س��ف��ي��ر ال���ه���ن���دي ل�����دى ال��ب��ح��ري��ن
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الهيئة  بين  المستمر  التعاون  إطــار  في 
الــتــربــيــة  ووزارة  الـــفـــضـــاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة 
بالفضاء  الــوعــي  مستوى  لتعزيز  والتعليم 
وعـــلـــومـــه الــمــتــنــوعــة وتــطــبــيــقــاتــه الــعــديــدة 
بدور  الدكتورة  وجهت  الــمــدارس،  طلبة  بين 
مــحــمــد بــوحــجــي رئــيــس مــركــز الــمــوهــوبــيــن 
دعوة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتنفيذ 
الموهوبين  مركز  لمنتسبي  تعليمية  ورشــة 
مــن كــافــة الــمــراحــل الــدراســيــة مــن الــمــدارس 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة حـــول »الــبــيــئــة وعــالــم 
الـــفـــضـــاء«، حــيــث مــثــل الــهــيــئــة الــمــهــنــدســة 
مــنــيــرة جــاســم الــمــالــكــي، وقـــد القـــت الــورشــة 
التعليمية اهتماما وتفاعال كبيرا من الطلبة 
اهتمامهم  مستوى  مــن  ورفــعــت  المشاركين 

وشغفهم.
رئيسية:  مــحــاور  ثــالثــة  الــورشــة  شملت 
الفضاء  بعلوم  والتعريف  بالبيئة  التعريف 

والتطبيقات البيئية في المهمات الفضائية، 
تقنيات  بين  العالقة  توضيح  إلــى  باإلضافة 
شــرح مجموعة  خــالل  مــن  والبيئة  الــفــضــاء 
المفاهيم واستعراض عدد من األمثلة،  من 
كما اشتملت الورشة على تعريف المشاركين 
ــة  ــروريــ بـــبـــعـــض الــــمــــبــــادئ األســــاســــيــــة الــــضــ
ذلك  في  بما  المطروحة،  األفكار  الستيعاب 
الفضائية  والــصــور  الــبــيــانــات  عــلــى  الــتــعــرف 
وآلــيــات  الــصــنــاعــيــة،  األقــمــار  مــن  الملتقطة 
المتخصصة  البرمجيات  بواسطة  تحليلها 
ــي بــشــكــل  ــنـــاعـ ــطـ ــاء االصـ ــ ــذكـ ــ وتـــطـــبـــيـــقـــات الـ
ألهمية  بيانا  الــورشــة  تــنــاولــت  كما  مبسط، 
على  المحافظة  في  الفضائية  البيانات  دور 
ــد ومــراقــبــة األشــجــار  الــبــيــئــة مـــن خـــالل رصـ
والمحميات،  والمصانع  والغابات  والنباتات 
وقد تم تقديم أمثلة على دور قطاع الفضاء 
القرم  وأشــجــار  النخيل  أشــجــار  مــراقــبــة  فــي 

االصطناعي  الذكاء  بتقنيات  رصدها  وسبل 
وأيضا  ومواقعها  صحتها  لمعرفة  وتحليلها 
األشياء  إنترنت  مثل  أخــرى  بتقنيات  ربطها 
أية عوامل قد تؤثر فيها مثل سوسة  لرصد 
الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء والـــتـــلـــوث الـــمـــائـــي. كما 
بيانات  استغالل  كيفية  إلى  الورشة  تطرقت 
االستشعار عن بعد في الفهم العلمي لدورة 
الحرارة  درجــات  وتغير  الهواء  وجــودة  المياه 
والــتــغــيــر الــمــنــاخــي وغــيــرهــا مـــن الــجــوانــب 

األخرى للبيئة الطبيعية. 
في نهاية الورشة تم فتح المجال للطلبة 
المشاركين لطرح أسئلتهم لإلجابة عنها من 
قبل المهندسة منيرة المالكي، كما تم قياس 
مستوى استيعاب المشاركين في الورشة عن 
طــريــق األنــشــطــة االفــتــراضــيــة الــتــي شــاركــوا 
للمادة  فهمهم  لتعزيز  صممت  والــتــي  فيها 

العلمية بما يحقق أهم أهداف الورشة.

نـــظـــمـــت مـــــبـــــادرة »ابـــتـــســـامـــة« 
الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى دعــــــــم األطـــــفـــــال 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان وأهــالــيــهــم في 
مع  وبــالــتــعــاون  الــبــحــريــن،  مملكة 
منصة  الــحــكــومــيــة،  المستشفيات 
سنتر  السيتي  مجمع  فــي  توعوية 
أيــام، بهدف نشر  مــدى ثالثة  على 
الوعي بمرض سرطان األطفال في 
اليوم  بمناسبة  الــبــحــريــن،  مملكة 
الــذي  األطــفــال  لسرطان  العالمي 

يصادف 15 فبراير من كل عام.
ــرب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــ  وأعــ
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
أحمد محمد األنصاري عن شكره 
وتــقــديــره لــمــبــادرة »ابــتــســامــة« على 
جــهــودهــا الــفــعــالــة فــي رفـــع الــوعــي 
الــمــجــتــمــعــي فــيــمــا يــخــص مــرض 
ســرطــان األطــفــال، ومــا تقدمه في 
هــــذا الـــشـــأن مـــن حـــمـــالٍت تــوعــويــة 
وفــــعــــالــــيــــاٍت مـــتـــنـــوعـــة تــســتــهــدف 

مختلف فئات المجتمع.

ــــة  ــاركـ ــ ــــشـ مـ أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
ــة فــي  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـ
ــذه الــفــعــالــيــات الــتــوعــويــة تــأتــي  هــ
لتعزيز  الــبــالــغــة  لــأهــمــيــة  تــأكــيــًدا 
فخره  عــن  معرًبا  الصحي،  الــوعــي 
الموجودين  المتطوعين  باألطباء 
في المنصة، ومؤكًدا ضرورة تكاتف 
كـــل األطـــــــراف فـــي إطـــــار الــشــراكــة 
المجتمعية من أجل دعم األطفال 
ــيـــن  ــسـ ــى الــــــســــــرطــــــان وتـــحـ ــ ــرضــ ــ مــ

تجربتهم العالجية.
الدكتورة  تقدمت  جانبها  مــن 
خــلــود خــلــيــفــة الــســعــد، اســتــشــاريــة 
بمجمع  األطفال  سرطان  أمــراض 
السلمانية الطبي، بخالص الشكر 
والــتــقــديــر لــكــل مــن أســهــم وشـــارك 
ــذه الــحــمــلــة  ــامـــة وإنـــجـــاح هــ فـــي إقـ
الــتــوعــويــة والـــتـــي تــهــدف إلـــى رفــع 
مستوى الوعي حول مرض سرطان 
ــال فــــي مــجــتــمــعــنــا، ونــشــر  ــ ــفـ ــ األطـ
الـــحـــقـــائـــق وتــصــحــيــح الــمــفــاهــيــم 

الــخــاطــئــة الــمــتــعــلــقــة بــــه، وأكــــدت 
رائــعــة  هــي صـــورة  الحملة  هـــذه  أن 
ــور الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــ مــــن صـ
والمتمثل  الحكومي  القطاع  بين 
فــــي مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة الــطــبــي 
والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة تحت 
محمد  أحمد  الدكتور  سعادة  إدارة 
األنـــــصـــــاري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، وبــيــن 
ــي والـــمـــتـــمـــثـــل فــي  ــلــ ــاع األهــ ــطـ ــقـ الـ
لجمعية  التابعة  ابتسامة  مــبــادرة 
رئاسة  تحت  الشبابية  المستقبل 
الزياني  السيد صباح عبدالرحمن 
رئيس جمعية المستقبل الشبابية.
رئيس جمعية  أعرب  إلى ذلك 
الــتــي تتبع  الــشــبــابــيــة  الــمــســتــقــبــل 
ــة« الــســيــد  ــامــ ــتــــســ ــا مـــــبـــــادرة »ابــ ــهـ لـ
صــبــاح عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي عن 
ــتــــور أحــمــد  ــن الــــدكــ شـــكـــره لـــكـــل مــ
األطباء  وجميع  األنصاري  محمد 
الــمــتــطــوعــيــن الـــمـــشـــاركـــيـــن بــهــذه 

بالجهود  أيــضــا  مــنــوًهــا  الــفــاعــلــيــة، 
»ابتسامة«  متطوعو  يبذلها  الــتــي 
حرص  ومؤكدا  الصعيد،  هذا  على 
الــــمــــبــــادرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الــمــجــتــمــعــيــة مــــع الــمــســتــشــفــيــات 
الحكومية من أجل تنظيم المزيد 
إعالنها  التي سيتم  الفعاليات  من 

قريبا.
وتــنــظــم »ابــتــســامــة« بــالــتــعــاون 
مـــــع الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وعــلــى مـــدى أســبــوعــيــن، عــــدًدا من 
مجمعات  فــي  التوعوية  المنصات 
تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة يـــحـــضـــر فــيــهــا 
مــتــطــوعــو الـــمـــبـــادرة لــلــحــديــث عن 
والنفسية  االجــتــمــاعــيــة  الــجــوانــب 
لمرض سرطان األطفال، جنًبا إلى 
الذين  جنب مع عــدد من األطــبــاء 
الحكومية  المستشفيات  ترشحهم 
الصحية  الــجــوانــب  عــن  لــلــحــديــث 
ــايـــة والــكــشــف  لــلــمــرض مــثــل الـــوقـ

المبكر والعالج.

متطلبات  للبنات  االبتدائية  السهلة  بمدرسة  معلمة   22 اجتازت 
الحصول على شهادة المعلم الخبير من شركة مايكروسوفت العالمية، 
متطلبات حصول  وذلـــك ضمن  الــمــدرســة،  معلمات  مــن   %50 بــواقــع 
أن حصلت جميع  بعد  للتكنولوجيا«،  »الحاضنة  لقب  على  المدرسة 
المعلمات في وقت سابق على شهادة المعلم المبتكر من الشركة ذاتها.

ــئـــات الــمــعــلــمــيــن والــمــعــلــمــات  ــيـــاق حـــصـــول مـ ــــك فــــي سـ ــأتـــي ذلـ يـ
بالمدارس الحكومية على الشهادات االحترافية المعتمدة في المجال 
التعليم،  في  الرقمي  التمكين  برنامج  لتفعيل  تعزيزًا  التكنولوجي، 

الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم. 
وأشادت رضية يوسف اختصاصية التكنولوجيا بالمدرسة باهتمام 
الوزارة بتمهين وتطوير كفاءة كوادرها، مع توفير بيئة محفزة وداعمة 
هذه  على  الحصول  في  دور  لها  كــان  والتميز،  اإلبــداع  على  ومشجعة 
الـــذي حصلت عليه  الــتــدريــب  إلـــى أن  الــمــشــّرفــة، مــشــيــرًة  اإلنـــجـــازات 
وقــدراتــهــن  الــطــالــبــات  نتائج  على  مــبــاشــرة  بــصــورة  انعكس  المعلمات 

الالفتة في استثمار التقنية في التعّلم الفعال.

أكــــــــدت األســـــــتـــــــاذة كـــفـــايـــة 
ــيــــل الــمــســاعــد  ــزور الــــوكــ ــنــ ــعــ الــ
أهمية  التعليمية  لــلــخــدمــات 
تـــــرســـــيـــــخ جــــــســــــور الـــــتـــــعـــــاون 
ــيــــق مــــــع الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنــــســ ــتــ والــ
التعليمية- العملية  لتجويد 

الــتــعــلــمــيــة فـــي ضــــوء مــســاعــي 
دورها  لتعزيز  الحثيثة  الــوزارة 
ــل، وهــــو  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الـ
الــشــراكــة  إدارة  عــنــه  انــبــثــق  مـــا 
المجتمعية في الهيكل الوزاري 
بتأسيس  لــتــضــطــلــع  الــجــديــد 
المجتمع  مـــع  وثــيــقــة  شـــراكـــة 
ــلـــى مــــا تـــحـــقـــق مــن  لـــلـــبـــنـــاء عـ
التعليمية  المسيرة  في  نجاح 
الـــــــرائـــــــدة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــفــضــل 
من  السامية  الملكية  الرعاية 
لـــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 
والمتابعة الحثيثة من صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت العنزور أن التكامل 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ والـــــــتـــــــرابـــــــط فـــــــي الـ
الــتــعــلــيــمــيــة-والــتــعــلــمــيــة مــع 
المحلي  المجتمع  احتياجات 
العمل  خـــالل  مــن  وتحقيقها 
ــــف مـــــؤســـــســـــات  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـــــــــع مـ
ــام والــــخــــاص هو  ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
ــة االســتــراتــيــجــيــات  ــ حــجــر زاويـ

التربية  وزارة  وضــعــتــهــا  الــتــي 
بمخرجات  لالرتقاء  والتعليم 
تطلعات  يــواكــب  بــمــا  التعليم 
الــمــمــلــكــة لــمــواصــلــة ريــادتــهــا 
لكون  العمل  ميادين  في شتى 
تمثل  والتعليم  التربية  وزارة 
مرتكزا مهما في مسيرة البناء 
ــر واإلنــــــجــــــاز الـــتـــي  ــويــ ــتــــطــ والــ

تشهدها البحرين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لـــقـــاء 
ــزور مــــع األســـــتـــــاذة أمـــل  ــنــ ــعــ الــ
مدير  بأعمال  القائم  الكعبي 
الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــراكـــة  إدارة 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن قـــــــيـــــــادات 
الخطة  على  لــالطــالع  اإلدارة 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــوضـــوعـــة 
ــإلدارة ومـــا انــبــثــق عــنــهــا من  ــ لــ
تحقيقها  ســبــيــل  فـــي  أهـــــداف 
عــــــلــــــى الـــــــــمـــــــــدى الــــــقــــــريــــــب، 
ــيــــد. مــن  ــعــ ــبــ ــتــــوســــط والــ ــمــ والــ
بأعمال  القائم  أكــدت  جهتها، 
مدير إدارة الشراكة المجتمعية 
ــيـــط  ــطـ ــخـ ــتـ عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة الـ
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــلــــوصــــول 
ــة  ــوعـ ــمـــوضـ إلــــــى األهـــــــــــداف الـ
وقــيــاس مــا تتركه مــن أثــر في 
التعليمية-التعلمية  العملية 
وتــــجــــويــــدهــــا ووضـــــــــع بــصــمــة 
النجاح واإلنــجــاز  واضــحــة فــي 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، مـــــشـــــددًة عــلــى 

ضرورة تشييد روابط قوية مع 
مــخــتــلــف مــكــونــات الــمــجــتــمــع 
البحريني لما يشكله ذلك من 
ــوزارة  الــ لــنــجــاح  ــرورة مهمة  ضــ

في بلوغ األهداف المنشودة.
وثـــمـــنـــت الـــكـــعـــبـــي الـــدعـــم 
التربية  وزارة  الذي حظيت به 
والتعليم في مختلف أنشطتها 
إلى  الفتًة  القائمة،  وجهودها 
أن الـــــــوزارة تــهــدف الـــيـــوم إلــى 
الـــعـــمـــل مـــــن قــــــرب مـــــع شــتــى 
شـــرائـــح الــمــجــتــمــع لــتــأســيــس 
على  تنعكس  حقيقية  شــراكــة 
وتثمر  التعليمية  المخرجات 

مكاسب عديدة للمجتمع.

هيئ�ة عل�وم الف�ض�اء تحا�ض�ر ع�ن »البيئ�ة والف�ض�اء«

} جانب من المنصة التوعوية بمجمع السيتي سنتر.

»ابت�ضامة« و»الم�ضت�ضفيات الحكومية« تنظمان من�ضة توعوية بمر�ض �ضرطان الأطفال

22 معلم���ة خبي���رة ف���ي التكنولوجي���ا بابتدائي���ة ال�ض���هلة للبنات

»ال�ضراكة المجتمعية« تعر�ض خططها ال�ضتراتيجية للمرحلة القادمة

} خالل لقاء األستاذة كفاية العنزور مع األستاذة أمل الكعبي القائم بأعمال مدير إدارة الشراكة المجتمعية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16047/pdf/1-Supplime/16047.pdf?fixed9531
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/1286685
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286762
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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انتهاء  يعني  ال  االحرتازية  االإجراءات  تخفيف 

اجلائحة، ولكن يعني اأنه ميكننا التعاي�ش معها لتعزيز 

امل�س�ؤولية الفردية واملجتمعية.

ميكن الق�ل اأن جل ما جرى ويجري يف هذا الع�سر، 

وغري هذا الع�سر رمبا، من ك�ارث اإن�سانية مل تت�سبب 

فيها الطبيعة، ه� نتيجة »لعبة اأمم« اأو دول ال عالقة لها 

بال�سع�ب التي هي يف النهاية من يدفع كل الثمن.. لعبة 

يبداأها الكبار ويدفع ثمنها ال�سغار، وال عزاء لالإن�سانية..
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يبتكر  كاروثرز  هي�م  واال�ش   -  1935
النايل�ن.

1942 - الق�ات اليابانية تنزل يف جزيرة 
اإندوني�سيا خالل احلرب العاملية الثانية.

وفرن�سي�ش  وات�س�ن  جيم�ش   -  1953
كريك يعلنان الأ�سدقائهما اكت�سافهما للرتكيب 

االإعالن  كان  بينما   ،)DNA( للدنا  الكيميائي 

الر�سمي عنه يف 25 اأبريل بعد �سدور مقالهما 

يف جملة نيت�سر يف 2 اأبريل.

1974 - ال�اليات املتحدة وم�سر ي�ستاأنفان 
من  �سن�ات   7 بعد  الدبل�ما�سية  العالقات 

قطعها.

جملة  من  االأول  العدد  �سدور   -  1979
ماجد االإماراتية واملخ�س�سة لالأطفال.

ال�س�يد  وزراء  رئي�ش  اغتيال   -  1986
اأول�ف بامل يف اأثناء خروجه من ال�سينما.

1991 - العراق يعلن قب�له بجميع قرارات 
االأمم املتحدة املتعلقة بغزوه للك�يت.

ع�سر  ال�ساد�ش  بندكت  البابا   -  2013
بعد  بابا  اأول  ليك�ن  من�سبه  من  ي�ستقيل 

غريغ�ري احلادي ع�سر يف �سنة 1415.

ج�ائز  ت�زيع  حفل  اختتام   -  2016
فيلم  بتت�يج  والثمانني  الثامن  االأو�سكار 

�سب�ت اليت بجائزة اأف�سل فيلم، واأليخاندرو 

ولي�ناردو  خمرج،  اأف�سل  اإيناريت�  غ�نزاليز 

الر�س�ن  وبري  ممثل،  اأف�سل  كابري�  دي 

اأف�سل ممثلة.

اأنطونيو �شيغي يودع مطبوعات ال�شعر احلجرية ونقو�ش احلنني
ُت�يف ال�شبت الر�شام والنحات الأرجنتيني اأنط�ني� 

�شيغي، عن عمر ناهز 88 عاًما، يف ب�ين�ص اآير�ص، وفق 

اأحد  اأفادت م�شادر عدة مقربة من الراحل الذي ُيعد  ما 

اأبرز الفنانني يف اأمريكا الالتينية.

من  غنًيا  ر�شيًدا  وراءه  �شيغي  اأنط�ني�  وترك 

تت�شم  التي  والنق��ص  احلجرية  واملطب�عات  الل�حات 

�شاخرة  نظرة  عن  وتعبرّ  ال�شعري  والطابع  باحلنني 

رجال  �شخ�شيات  فيها  ح�شرت  ما  غالًبا  املجتمع،  اإىل 

يعتمرون القبعات.

وكان الفنان الذي اأقام يف فرن�شا منذ �شتينات القرن 

الع�شرين م�ج�ًدا مع زوجته يف الأرجنتني لدى وفاته، 

بح�شب ما اأبلغ م�شدر يف وزارة الثقافة الفرن�شية وكالة 

فران�ص بر�ص.

اأ�شرة  ونقلت �شحيفة »ل نا�شي�ن« عن مقربني من 

�شيغي اأنه ت�يف ب�شكتة قلبية بعد خ�ش�عه جلراحة يف 

ال�رك.

اأنط�ني�  لأعمال  فردي  معر�ص   200 نح�  واأقيم 

 11 يف  امل�ل�د  للفنان  الط�يلة  امل�شرية  خالل  �شيغي 

 700 بعد  على  ال�اقعة  ك�ردوبا  يف   1934 يناير 

كيل�مرت اإىل الغرب من ب�ين�ص اآير�ص.

�شابط  برتبة  و�شاًما   2018 عام  ُقلرّد  فرن�شا  يف 

الأكادميية  يف  ع�شً�ا  وكان  والفن�ن  الآداب  جمال  يف 

الأوروبية للعل�م والفن�ن والآداب.

يف  والنحت  الر�شم  درا�شته  بعد  ل�شيغي  وكانت 

فرن�شا واإ�شبانيا ابتداًء من عام 1951 حمطات يف كل 

عام  فرن�شا  يف  اأخرًيا  وا�شتقر  الالتينية،  اأمريكا  اأنحاء 

ال�طنية  للمكتبة  تبع   ،2019 العام  ويف   .1963

الفرن�شية بنح� 500 من اأعماله.

احتفلت دار Temperley London هذا العام 

مبرور 22 عاًما على انطالقتها. وقد عر�ست 

بهذه املنا�سبة جمم�عتها اخلا�سة باخلريف 

وال�ستاء املقبلني على �سكل فيلم ق�سري تزامنًا 

مع فعاليات اأ�سب�ع لندن للم��سة.

وك�سفت م�سممة الدار األي�ش متربيل عن 

و�سعها الرقم 22 و�سًما على يدها احتفاالً 

مبرور 22 عاًما على انطالقة دارها. وقد 

ا�ستطاعت هذه امل�سممة ط�ال املرحلة املا�سية 

اأن حتقق النجاح تل� االآخر، وحتجز لدارها 

مكانة بارزة على خريطة امل��سة العاملية.

عنكبوت يق�شي

 على م�شروع ديزين الند

ال�شنتمرت  ط�له  يتجاوز  ل  �شغري  عنكب�ت 

يف«  تي  و»اآي  �شي«  بي  »بي  حمطتي  يجب  ال�احد 

 3.5 بقيمة  مل�شروع  خمططات  من  الن�شحاب  على 

اإ�شرتليني، يطلق عليه و�شف ديزين  مليارات جنيه 

لند بريطانيا.

بيئيني  نا�شطني  اأن  اإىل  ولفت م�قع »ديلي ميل« 

املعر�شة  القافزة  العناكب  وال�شبب  املخطط،  ن�شف�ا 

خلطر النقرا�ص التي زعم�ا اأن م�شروع منتجع لندن 

�شيق�شي عليها.

اإن�شاوؤه  املزمع  املنتجع  اأن ي�شم  املقرر  وكان من 

�ش�انزك�مب  بلدة  يف  التاميز  نهر  �شفاف  على 

من  م�شت�حاة  منزلقات  البيطانية  كنت  مبقاطعة 

اأ�شهر برامج »بي بي �شي«، مثل »دكت�ر ه�« و»ت�ب 

الذي  »ثندربريد�ص«  فيلم  كما  و»�شريل�ك«  غري« 

عر�شته حمطة »اآي تي يف«.

املتنزه املمتدة م�شاحته على 465 هكتاًرا  اأن  اإل 

ا عقب ان�شحاب املحطتني منه. ي�اجه م�شتقبالً غام�شً

الإنرتنت  البيئي�ن حملة عب  النا�شط�ن  واأطلق 

عن  الدعم  �شحب  اإىل  �شي«  بي  »بي  مبحطة  دفعت 

امل�شروع ب��شفه يتعار�ص مع الطبيعة.

ومت ت�شنيف امل�قع املزمع لبناء امل�شروع على اأنه 

البية  احلياة  لتن�ع  نظًرا  علمية مميزة  اأهمية  ذات 

فيه، يف ن�فمب املا�شي.

تاك�شي جوي م�شري �شمن اأن�شطة الطريان املدين
املن�شاآت  اأو  لل�شركات  يج�ز  التي  املدين  للطريان  املحددة  الأن�شطة  عن  م�شر  ك�شفت 

ممار�شتها، وكان من �شمنها التاك�شي اجل�ي لأكرث من 10 ركاب واأقل من 50 راكًبا.

وعلى  الد�شت�ر  على  الطالع  بعد  جاء  القرار  اأن  امل�شرية  الر�شمية  اجلريدة  واأكدت 

اتفاقية �شيكاغ� للطريان املدين الدويل امل�قعة يف 7 دي�شمب 1944، وعلى عدة ق�انني 

اأخرى.

اأن القرار يتم العمل به من الي�م التايل من ن�شره يف  اإىل  واأ�شارت اجلريدة الر�شمية 

املنتظم وغري  »النقل اجل�ي  ت�شمل  النقل اجل�ي  اأن�شطة  اأن  اإىل  الر�شمية، لفتة  اجلريدة 

املنتظم للركاب الداخلي واخلارجي، والب�شائع الداخلي واخلارجي، التاك�شي اجل�ي حتى 

10 ركاب واأقل من 50 راكًبا«.

واأ�شبحت تقنية التاك�شي اجل�ي من بني التقنيات اجلديدة املرتقبة يف الفرتة املقبلة، 

اإذ ت�شعى العديد من الدول اإىل ابتكارات جديدة يف هذا املجال وت�ظيفها يف ال�شياحة، ولعل 

اأحدث التجارب للتاك�شي الطائر كانت لنقل ال�شياح اإىل املطاعم على اأبراج بيئية 100 قدم 

تطل على احلياة البية الإيطالية.

3 حاالت وفاة و2916 اإ�شابة
 جديـــدة بكورونـــا وتعافــــي 3091

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م الأحد 27 فباير 2022، 

اأن فح��شات )PCR( اأظهرت ت�شجيل 2916 حالة قائمة 

جديدة، و3 وفيات، وتعايف 3091 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 25848 حالة، 

منها 58 حالت تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى بينما تخ�شع 

14 حالة يف العناية املركزة.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثنني 27 رجب 1443 ـ العدد 12014
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انتهاء  يعني  ال  االحرتازية  االإجراءات  تخفيف 

اجلائحة، ولكن يعني اأنه ميكننا التعاي�ش معها لتعزيز 

امل�س�ؤولية الفردية واملجتمعية.

ميكن الق�ل اأن جل ما جرى ويجري يف هذا الع�سر، 

وغري هذا الع�سر رمبا، من ك�ارث اإن�سانية مل تت�سبب 

فيها الطبيعة، ه� نتيجة »لعبة اأمم« اأو دول ال عالقة لها 

بال�سع�ب التي هي يف النهاية من يدفع كل الثمن.. لعبة 

يبداأها الكبار ويدفع ثمنها ال�سغار، وال عزاء لالإن�سانية..
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يبتكر  كاروثرز  هي�م  واال�ش   -  1935
النايل�ن.

1942 - الق�ات اليابانية تنزل يف جزيرة 
اإندوني�سيا خالل احلرب العاملية الثانية.

وفرن�سي�ش  وات�س�ن  جيم�ش   -  1953
كريك يعلنان الأ�سدقائهما اكت�سافهما للرتكيب 

االإعالن  كان  بينما   ،)DNA( للدنا  الكيميائي 

الر�سمي عنه يف 25 اأبريل بعد �سدور مقالهما 

يف جملة نيت�سر يف 2 اأبريل.

1974 - ال�اليات املتحدة وم�سر ي�ستاأنفان 
من  �سن�ات   7 بعد  الدبل�ما�سية  العالقات 

قطعها.

جملة  من  االأول  العدد  �سدور   -  1979
ماجد االإماراتية واملخ�س�سة لالأطفال.

ال�س�يد  وزراء  رئي�ش  اغتيال   -  1986
اأول�ف بامل يف اأثناء خروجه من ال�سينما.

1991 - العراق يعلن قب�له بجميع قرارات 
االأمم املتحدة املتعلقة بغزوه للك�يت.

ع�سر  ال�ساد�ش  بندكت  البابا   -  2013
بعد  بابا  اأول  ليك�ن  من�سبه  من  ي�ستقيل 

غريغ�ري احلادي ع�سر يف �سنة 1415.

ج�ائز  ت�زيع  حفل  اختتام   -  2016
فيلم  بتت�يج  والثمانني  الثامن  االأو�سكار 

�سب�ت اليت بجائزة اأف�سل فيلم، واأليخاندرو 

ولي�ناردو  خمرج،  اأف�سل  اإيناريت�  غ�نزاليز 

الر�س�ن  وبري  ممثل،  اأف�سل  كابري�  دي 

اأف�سل ممثلة.

اأنطونيو �شيغي يودع مطبوعات ال�شعر احلجرية ونقو�ش احلنني
ُت�يف ال�شبت الر�شام والنحات الأرجنتيني اأنط�ني� 

�شيغي، عن عمر ناهز 88 عاًما، يف ب�ين�ص اآير�ص، وفق 

اأحد  اأفادت م�شادر عدة مقربة من الراحل الذي ُيعد  ما 

اأبرز الفنانني يف اأمريكا الالتينية.

من  غنًيا  ر�شيًدا  وراءه  �شيغي  اأنط�ني�  وترك 

تت�شم  التي  والنق��ص  احلجرية  واملطب�عات  الل�حات 

�شاخرة  نظرة  عن  وتعبرّ  ال�شعري  والطابع  باحلنني 

رجال  �شخ�شيات  فيها  ح�شرت  ما  غالًبا  املجتمع،  اإىل 

يعتمرون القبعات.

وكان الفنان الذي اأقام يف فرن�شا منذ �شتينات القرن 

الع�شرين م�ج�ًدا مع زوجته يف الأرجنتني لدى وفاته، 

بح�شب ما اأبلغ م�شدر يف وزارة الثقافة الفرن�شية وكالة 

فران�ص بر�ص.

اأ�شرة  ونقلت �شحيفة »ل نا�شي�ن« عن مقربني من 

�شيغي اأنه ت�يف ب�شكتة قلبية بعد خ�ش�عه جلراحة يف 

ال�رك.

اأنط�ني�  لأعمال  فردي  معر�ص   200 نح�  واأقيم 

 11 يف  امل�ل�د  للفنان  الط�يلة  امل�شرية  خالل  �شيغي 

 700 بعد  على  ال�اقعة  ك�ردوبا  يف   1934 يناير 

كيل�مرت اإىل الغرب من ب�ين�ص اآير�ص.

�شابط  برتبة  و�شاًما   2018 عام  ُقلرّد  فرن�شا  يف 

الأكادميية  يف  ع�شً�ا  وكان  والفن�ن  الآداب  جمال  يف 

الأوروبية للعل�م والفن�ن والآداب.

يف  والنحت  الر�شم  درا�شته  بعد  ل�شيغي  وكانت 

فرن�شا واإ�شبانيا ابتداًء من عام 1951 حمطات يف كل 

عام  فرن�شا  يف  اأخرًيا  وا�شتقر  الالتينية،  اأمريكا  اأنحاء 

ال�طنية  للمكتبة  تبع   ،2019 العام  ويف   .1963

الفرن�شية بنح� 500 من اأعماله.

احتفلت دار Temperley London هذا العام 

مبرور 22 عاًما على انطالقتها. وقد عر�ست 

بهذه املنا�سبة جمم�عتها اخلا�سة باخلريف 

وال�ستاء املقبلني على �سكل فيلم ق�سري تزامنًا 

مع فعاليات اأ�سب�ع لندن للم��سة.

وك�سفت م�سممة الدار األي�ش متربيل عن 

و�سعها الرقم 22 و�سًما على يدها احتفاالً 

مبرور 22 عاًما على انطالقة دارها. وقد 

ا�ستطاعت هذه امل�سممة ط�ال املرحلة املا�سية 

اأن حتقق النجاح تل� االآخر، وحتجز لدارها 

مكانة بارزة على خريطة امل��سة العاملية.

عنكبوت يق�شي

 على م�شروع ديزين الند

ال�شنتمرت  ط�له  يتجاوز  ل  �شغري  عنكب�ت 

يف«  تي  و»اآي  �شي«  بي  »بي  حمطتي  يجب  ال�احد 

 3.5 بقيمة  مل�شروع  خمططات  من  الن�شحاب  على 

اإ�شرتليني، يطلق عليه و�شف ديزين  مليارات جنيه 

لند بريطانيا.

بيئيني  نا�شطني  اأن  اإىل  ولفت م�قع »ديلي ميل« 

املعر�شة  القافزة  العناكب  وال�شبب  املخطط،  ن�شف�ا 

خلطر النقرا�ص التي زعم�ا اأن م�شروع منتجع لندن 

�شيق�شي عليها.

اإن�شاوؤه  املزمع  املنتجع  اأن ي�شم  املقرر  وكان من 

�ش�انزك�مب  بلدة  يف  التاميز  نهر  �شفاف  على 

من  م�شت�حاة  منزلقات  البيطانية  كنت  مبقاطعة 

اأ�شهر برامج »بي بي �شي«، مثل »دكت�ر ه�« و»ت�ب 

الذي  »ثندربريد�ص«  فيلم  كما  و»�شريل�ك«  غري« 

عر�شته حمطة »اآي تي يف«.

املتنزه املمتدة م�شاحته على 465 هكتاًرا  اأن  اإل 

ا عقب ان�شحاب املحطتني منه. ي�اجه م�شتقبالً غام�شً

الإنرتنت  البيئي�ن حملة عب  النا�شط�ن  واأطلق 

عن  الدعم  �شحب  اإىل  �شي«  بي  »بي  مبحطة  دفعت 

امل�شروع ب��شفه يتعار�ص مع الطبيعة.

ومت ت�شنيف امل�قع املزمع لبناء امل�شروع على اأنه 

البية  احلياة  لتن�ع  نظًرا  علمية مميزة  اأهمية  ذات 

فيه، يف ن�فمب املا�شي.

تاك�شي جوي م�شري �شمن اأن�شطة الطريان املدين
املن�شاآت  اأو  لل�شركات  يج�ز  التي  املدين  للطريان  املحددة  الأن�شطة  عن  م�شر  ك�شفت 

ممار�شتها، وكان من �شمنها التاك�شي اجل�ي لأكرث من 10 ركاب واأقل من 50 راكًبا.

وعلى  الد�شت�ر  على  الطالع  بعد  جاء  القرار  اأن  امل�شرية  الر�شمية  اجلريدة  واأكدت 

اتفاقية �شيكاغ� للطريان املدين الدويل امل�قعة يف 7 دي�شمب 1944، وعلى عدة ق�انني 

اأخرى.

اأن القرار يتم العمل به من الي�م التايل من ن�شره يف  اإىل  واأ�شارت اجلريدة الر�شمية 

املنتظم وغري  »النقل اجل�ي  ت�شمل  النقل اجل�ي  اأن�شطة  اأن  اإىل  الر�شمية، لفتة  اجلريدة 

املنتظم للركاب الداخلي واخلارجي، والب�شائع الداخلي واخلارجي، التاك�شي اجل�ي حتى 

10 ركاب واأقل من 50 راكًبا«.

واأ�شبحت تقنية التاك�شي اجل�ي من بني التقنيات اجلديدة املرتقبة يف الفرتة املقبلة، 

اإذ ت�شعى العديد من الدول اإىل ابتكارات جديدة يف هذا املجال وت�ظيفها يف ال�شياحة، ولعل 

اأحدث التجارب للتاك�شي الطائر كانت لنقل ال�شياح اإىل املطاعم على اأبراج بيئية 100 قدم 

تطل على احلياة البية الإيطالية.

3 حاالت وفاة و2916 اإ�شابة
 جديـــدة بكورونـــا وتعافــــي 3091

اأعلنت وزارة ال�شحة الي�م الأحد 27 فباير 2022، 

اأن فح��شات )PCR( اأظهرت ت�شجيل 2916 حالة قائمة 

جديدة، و3 وفيات، وتعايف 3091 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 25848 حالة، 

منها 58 حالت تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى بينما تخ�شع 

14 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12014/pdf/INAF_20220228013742999.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://img.alayam.com/upload/issue/2022/12014/pdf/24.pdf
https://www.alayam.com/online/local/949596/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

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5924
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حفظ الذاكرة الحضارية والعمرانية للمنامة التاريخية

 »الثقافة« و»األشغال« توقعان 
مذكرة تفاهم لترميم مبنى بلدية المنامة

للثقاف��ة  البحري��ن  وقع��ت هيئ��ة 
وش��ؤون  األش��غال  ووزارة  واآلث��ار 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
أمس مذكرة تفاهم من أجل ترميم 
وإعادة تأهيل مبنى بلدية المنامة. 
ومث��ل هيئ��ة الثقافة الش��يخة مي 
بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة، 
فيما مثل ال��وزارة المهندس عصام 

خلف وزير األشغال. 
وتأت��ي مذك��رة التفاه��م هذه في 
ظل التعاون المس��تمر والمتواصل 
فيما بين الهيئ��ة والوزارة من أجل 
االرتق��اء بالبنية التحتي��ة الثقافية 
للمملكة في مختلف مدن البحرين، 
البحري��ن  م��دن  مكان��ة  وتعزي��ز 
مدينت��ي  وباألخ��ص  التاريخي��ة 

المنامة والمحرق. 
وقالت الش��يخة مي بن��ت محمد آل 
خليف��ة: »س��عداء به��ذه الخط��وة 
الكبي��رة التي تس��اهم ف��ي رؤيتنا 

لالحتف��اء بأكثر من مئ��ة عام من 
العمل البل��دي في البحري��ن، الذي 
انطل��ق م��ن مدين��ة المنام��ة في 

سابقة في منطقة الخليج«.
وأكدت أن استعادة المالمح األصيلة 
لمبنى بلدية المنامة ستس��اعد في 
توثيق وحف��ظ الذاك��رة الحضارية 
التاريخي��ة  للمنام��ة  والعمراني��ة 
التي تسعى الهيئة لتسجيلها على 
قائم��ة الت��راث العالم��ي لمنظمة 

اليونيسكو. 
وأش��ادت بالتعاون الدائ��م ما بين 
األش��غال  ووزارة  الثقاف��ة  هيئ��ة 
في تحقي��ق العديد من المش��اريع 
العمرانية التي عززت البنية التحتية 
الثقافي��ة ف��ي المملك��ة، متوجهة 
بالش��كر إلى المهندس عصام خلف 
عل��ى دعمه لمش��روع ترميم بلدية 

المنامة. 
وتركز مذكرة التفاه��م على إعادة 

ترميم وتهيئة مبنى بلدية المنامة 
وإعادت��ه إلى ش��كله األصلي، وبناء 
هيئ��ة  س��تعمل  المذك��رة  عل��ى 
البحرين للثقافة واآلثار على تطوير 
أعم��ال ترميم المبنى وفقًا للمالمح 
العمرانية الت��ي كان عليها، إضافة 
الهندس��ي  الفري��ق  تعيي��ن  إل��ى 
بالتنس��يق  والمصممين  المختص 
والبلدي��ات  األش��غال  وزارة  م��ع 

والتخطيط العمراني. 
من جانب��ه، أكد المهن��دس عصام 
خل��ف عل��ى أهمي��ة توقي��ع مذكرة 
التفاهم، مشيرًا إلى أنها ستساهم 
ف��ي تعزيز جه��ود ترمي��م المبنى. 
وقال إن التعاون مع هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلث��ار يثمر عل��ى الدوام 
مش��اريع حفاظية وعمرانية ترتقي 
بمدن البحرين ومالمحها العمرانية 
وتعزز مكانتها الحضارية بين دول 

العالم. 

 مختصون يعاينون مخالفة التعدي 
على البيئة الساحلية بقرية باربار

نظ��م المجلس البلدي ف��ي المنطقة 
الشمالية زيارة استطالعية لعدد من 
المختصي��ن في س��احل قري��ة باربار 
للتحقيق في واقع��ة مخالفة التعدي 

على البيئة الساحلية.
وق��ال ممث��ل الدائ��رة األول��ى ش��بر 
الزي��ارة جمع��ت ع��دد  أن  الوداع��ي 
م��ن المختصين في ش��ؤون الرقابة 
والتفتيش والنظافة العامة والشؤون 
قس��م  يمثل��ون  والبحري��ة  البيئي��ة 
النظافة  والتفتيش وقس��م  الرقاب��ة 
في بلدية المنطقة الش��مالية وإدارة 
التن��وع الحيوي في المجل��س األعلى 
للبيئة وإدارة الثروة البحرية في وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني يتمثل هدفها المحوري في 
تش��خيص طبيعة التعدي ومس��توى 
التج��اوزات القانوني��ة والتعدي على 

الشريط الس��احلي ودراسة اإلجراءات 
الحل��ول  اتجاه��ات  عل��ى  والتفاه��م 

لمعالجة المشكلة.
وأش��ار إل��ى أن��ه بن��اء عل��ى الزي��ارة 
والمالحظ��ات إل��ى واق��ع التعدي تم 

الجه��ات  تتول��ى  أن  عل��ى  التأكي��د 
المختص��ة الداخل��ة ضم��ن منظومة 
تقري��ر  إع��داد  اإلجرائ��ي  العم��ل 
مفص��ل يت��م بموجبه اإلجاب��ة على 
األس��ئلة المطروح��ة في ش��أن واقع 

الدقيقة  المعاين��ة  وف��ق  المخالف��ة 
للواقع المش��هود وتحدي��د مرئياتها 
في اتجاه��ات الحلول باالرت��كاز على 

مسؤولياتها.
وأوض��ح بعد اس��تكمال عملي��ة إزالة 
المخلفات واإلنقاض بتاريخ 10 فبراير 
الج��اري ومقارنة الصور والفيديوهات 
التي ت��م توثيقها لطبيعة الس��احل 
بعد تنظيف األحراش المتواجدة على 
الس��احل بتاري��خ 20 2021م بتوجيه 
من وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، وجدنا أن هناك 
ردم��ًا للمنطق��ة المبينة ف��ي الصور 
للشريط الس��احلي بمخلفات انقاض 
البن��اء والت��ي تع��د مخالف��ة لقواعد 
قانون رقم )10( لس��نة 2019 بش��أن 
النظافة العامة وقانون رقم 21 لسنة 

1996 بش�أن البيئة.

»ابتسامة« و»المستشفيات 
الحكومية« تنّظمان منصة 

توعوية بمرض سرطان األطفال
نظم��ت مب��ادرة »ابتس��امة« الرامي��ة لدع��م األطف��ال مرضى 
الس��رطان وأهاليهم في البحرين، وبالتعاون مع المستش��فيات 
 الحكومي��ة، منص��ة توعوية في مجمع الس��تي س��نتر على مدى 
3 أيام، بهدف نش��ر الوعي بمرض سرطان األطفال في البحرين، 
 بمناس��بة الي��وم العالم��ي لس��رطان األطف��ال ال��ذي يص��ادف 

15 فبراير من كل عام.
وأع��رب الرئيس التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور 
أحمد األنصاري عن ش��كره للمبادرة، عل��ى جهودها الفعالة في 
رف��ع الوعي المجتمعي فيما يخص مرض س��رطان األطفال، وما 
تقدم��ه في هذا الش��أن من حمالٍت توعوي��ة وفعالياٍت متنوعة 

تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأش��ار إل��ى أن مش��اركة المستش��فيات الحكومي��ة ف��ي ه��ذه 
الفعالي��ات التوعوية تأتي تأكيدًا عل��ى األهمية البالغة لتعزيز 
الوعي الصحي،معربًا عن فخره باألطباء المتطوعين الموجودين 
ف��ي المنصة، مؤكدًا على ضرورة تكات��ف كافة األطراف في إطار 
الش��راكة المجتمعية من أج��ل دعم األطفال مرضى الس��رطان 

وتحسين تجربتهم العالجية.

 »علوم الفضاء« تنفذ 
 ورشة تعليمية لمنتسبي 

مركز الموهوبين
وجه��ت رئي��س مرك��ز الموهوبي��ن الدكتورة ب��دور بوحجي، 
دع��وة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتنفيذ ورش��ة تعليمية 
لمنتس��بي مركز الموهوبين من كافة المراحل الدراس��ية من 
الم��دارس الحكومية والخاصة حول »البيئ��ة وعالم الفضاء«، 
حي��ث مثل الهيئ��ة منيرة المالك��ي، والقت الورش��ة اهتمامًا 
وتفاع��اًل كبيرًا من الطلبة المش��اركين ورفعت من مس��توى 

اهتمامهم وشغفهم.
يأت��ي ذلك، ف��ي إطار التعاون المس��تمر بي��ن الهيئة ووزارة 
التربي��ة والتعليم لتعزيز مس��توى الوعي بالفض��اء وعلومه 

المتنوعة وتطبيقاته العديدة بين طلبة المدارس. 
وشملت الورشة 3 محاور رئيس��ة؛ التعريف بالبيئة والتعريف 
بعلوم الفضاء والتطبيق��ات البيئية في المهمات الفضائية، 
باإلضاف��ة إلى توضي��ح العالقة بين تقني��ات الفضاء والبيئة 
من خالل ش��رح مجموعة من المفاهيم واستعراض عدد من 

األمثلة.
كم��ا اش��تملت عل��ى تعري��ف المش��اركين ببع��ض المبادئ 
األساس��ية الضرورية الس��تيعاب األف��كار المطروحة، بما في 
ذل��ك التع��رف عل��ى البيانات والص��ور الفضائي��ة الملتقطة 
م��ن األقمار الصناعي��ة، وآليات تحليلها بواس��طة البرمجيات 

المتخصصة وتطبيقات الذكاء االصطناعي بشكل مبسط.
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 »األشغال«: ترسية 12 مناقصة
لمشاريع بنية تحتية بـ7 ماليين دينار خالل يناير

أكد وكيل الوزارة لش��ؤون األش��غال 
ب��وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمران��ي أحمد الخياط، 
أن مجل��س المناقص��ات والمزايدات 
قام خالل يناير الماضي بترس��ية 12 
مناقص��ة لش��ؤون األش��غال بتكلفة 

إجمالية 7.145.569 دينار.
وأوض��ح، أن المناقص��ات الت��ي ت��م 
ترس��يتها ش��ملت قطاعات ال��وزارة 
البن��اء  الصح��ي،  الص��رف  الط��رق، 
والصيانة، األمر الذي يؤكد استمرارية 
العمل الدؤوب الذي تقوم به الوزارة 
في تطوي��ر البنية التحتي��ة وتطوير 
الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا 
لبرنام��ج الحكومة ودعم��ًا لالقتصاد 

الوطني وخطة التعافي االقتصادي.
 6 ترس��ية  تم��ت  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
بكلف��ة  الط��رق  لقط��اع  مناقص��ات 
بلغ��ت 2.523.708 دين��ار، وتش��مل 
مش��اريع في مختلف المحافظات من 
أبرزها مش��روع إع��ادة تأهيل الطرق 
بمنطقة مدينة حمد بكلفة تصل إلى 

399.319 دينار.
وتشمل األعمال اإلسفلتية والمدنية 
في مواقع مختلفة في منطقة مدينة 
حمد، إلى جانب أعمال الحفر، وإنشاء 
الط��رق،  رص��ف  وإع��ادة  األرصف��ة، 
وتركي��ب الط��وب لممرات المش��اة، 
وإنش��اء مواق��ف للس��يارات وصباغة 

الخطوط األرضية.
ولفت الخياط إلى أن من بين مشاريع 
الطرق التي تمت ترس��يتها مش��روع 
إنش��اء منف��ذ إل��ى حديق��ة المحرق 
 186.066 وبتكلف��ة   202 بمجم��ع 
دينار، حيث يهدف المشروع إلى خدمة 
مرتادي حديقة المحرق الكبرى والذي 
سيس��هم ف��ي تخفي��ف االزدحام��ات 
المروري��ة وانس��يابية أكث��ر للحركة 
المرورية وسهولة الوصول إلى شارع 

المطار وشارع خليفة الكبير.
كم��ا تم��ت ترس��ية مش��روع إعادة 
تأهي��ل عدد م��ن الطرق ف��ي جزيرة 
ح��وار وبكلفة تبل��غ 262.583 دينار. 
المش��روع  ويتضم��ن نط��اق عم��ل 

الط��رق  إنش��اء  وإع��ادة  صيان��ة 
المتهالكة الموج��ودة داخل الجزيرة 
بط��ول 1 ك��م تقريبا، كما يش��تمل 
المرتبط��ة  األعم��ال  عل��ى  أيض��ًا 
بالس��المة المروري��ة م��ن تخطي��ط 
الط��رق وتركيب اإلش��ارات المرورية 

اإلرشادية الالزمة.
وأش��ار إلى أنه تمت ترسية مناقصة 
إع��ادة تأهي��ل ش��ارع الش��يخ خليفة 
ب��ن س��لمان - دوار 18 مدين��ة حمد 
م��ن ش��ارع ول��ي العهد إل��ى تقاطع 
رقم 2، وبكلف��ة تصل إلى 999.734 
دينار، حيث يش��مل المش��روع إعادة 
تأهيل الش��ارع للمس��ارات المتجهة 
جنوبًا وش��مااًل لتس��هيل حركة تنقل 
المواطنين من وإلى مس��اكنهم بكل 

يسر وأمان.
وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي 
الت��ي تمت ترس��يتها، ذك��ر الخياط 
أن��ه تمت ترس��ية مناقصتين بكلفة 
440.255 دين��ار، وأهمه��ا مش��روع 
خدم��ات تش��غيل محط��ة المعالجة 
الثالثي��ة بمحط��ة توبل��ي لمعالجة 
مي��اه الصرف الصح��ي، والذي يهدف 
إلى ضمان معالجة مستمرة وفعالة 
من حيث الكلفة واألداء لجميع كميات 
المي��اه المراد معالجته��ا ثالثيًا بعد 
تبلغ  وبكلف��ة  الثانوي��ة،  المعالج��ة 

171.420 دينار.
وفيما يتعلق بقطاع البناء والصيانة، 

أكد وكيل ش��ؤون األشغال، أنه تمت 
ترسية 4 مشاريع بكلفة 4.181.605 
دين��ار، من أبرزها مش��روع توس��عة 
مرك��ز الكويت الصحي والذي يش��مل 
للمركز  الجزئ��ي  والتجديد  التطوي��ر 
الحالي باإلضافة إلى أعمال توسعته 
بإنش��اء مبن��ى إضاف��ي مك��ون م��ن 
طابقين في الجانب األمامي للمركز، 

وبكلفة 1.145.105 دينار.
وم��ن أب��رز المش��اريع الت��ي تم��ت 
تطوي��ر  مش��روع  أيض��ًا،  ترس��يتها 
نادي راش��د للفروس��ية وسباق الخيل 
بالصخير حيث س��يتم إنش��اء 8 مباٍن 
مخصصة إلس��طبالت الخيول بطاقة 
10 أحصن��ة لكل إس��طبل، باإلضافة 
إل��ى إنش��اء 8 مبان��ي خدم��ات مرنة 
منفصل��ة تتضم��ن مراف��ق خدمية، 
منها منطقة لتغسيل الخيل ومضمار 
أعم��ال  إل��ى  باإلضاف��ة  للتهيئ��ة، 
هدم المبان��ي القائم��ة بكلفة تبلغ 

1.547.000 دينار.
كما تمت ترسية مشروع إنشاء مبنى 
أكاديم��ي إضاف��ي بمدرس��ة أس��ماء 
ذات النطاقي��ن االبتدائي��ة للبن��ات، 
حي��ث  دين��ار،   1.139.500 بكلف��ة 
تش��مل أعمال المش��روع إنشاء مبنى 
إضاف��ي متكامل من جمي��ع النواحي 
يحتوي على 19 فصاًل دراس��يًا، فصل 
ل��ذوي االحتياجات الخاص��ة، العيادة 

الفنية،  للتربي��ة  المدرس��ية، معمل 
مختبر الحاس��وب، غ��رف للمعلمات، 

والخدمات المصاحبة.
إل��ى جان��ب ذل��ك، مش��روع أعم��ال 
الش��املة لمدرس��ة فاطمة  الصيانة 
للبن��ات  االبتدائي��ة  الخط��اب  بن��ت 
ومدرسة المستقبل االبتدائية للبنات 

وبكلفة 350 ألف دينار.
 وتتضم��ن تنفي��ذ أعم��ال الصيانة 
الصباغة  المدنية واإلنش��ائية مث��ل 
وصيان��ة  والخارجي��ة  الداخلي��ة 
التشققات وإصالح األسقف واألرضيات 
وإصالح أو اس��تبدال األبواب والنوافذ 
وتجدي��د دورات المياه، باإلضافة إلى 
األعم��ال الميكانيكي��ة مث��ل تطوير 
ش��بكات المي��اه واس��تبدال خزان��ات 
المي��اه واألعم��ال الكهربائي��ة التي 
من ضمنه��ا تأهيل غرف��ة الكهرباء 
واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية 

والمصابيح وغيرها من األعمال.
الت��ي  بالمش��اريع  يتعل��ق  وفيم��ا 
ت��م طرحه��ا للمناقصة خ��الل يناير 
الماضي، أش��ار إلى أنه ت��م طرح 13 
مناقص��ة لمختل��ف قطاع��ات الوزارة 
 12.315.865 تبلغ  تقديرية  وبكلفة 
دين��ار، حي��ث ت��م ط��رح مناقصتين 
لقط��اع الط��رق أهمهم��ا مناقص��ة 
»تطوي��ر  الجس��رة  تقاط��ع  تطوي��ر 
المداخل المؤدية إلى مدينة سلمان 

- الحزمة الرابعة«. ويش��تمل نطاق 
العمل عل��ى تطوير تقاطع الجس��رة 
م��ن خالل توفير جس��ر عل��وي بطول 
466 مترًا من الجهة اليس��رى لشارع 
الجنبي��ة إل��ى ش��ارع الش��يخ عيس��ى 
بن س��لمان حي��ث يتضم��ن تركيب 
اس��تبدال الحواج��ز الموج��ودة عل��ى 

خمسة جسور.
كم��ا ت��م ط��رح 7 مناقص��ات لقطاع 
الصرف الصحي ومن أبرزها مش��روع 
 A, B, تأهيل شبكات الصرف الصحي
C & E )المرحلة الثامنة(، ومش��روع 

إنش��اء ش��بكة الص��رف الصح��ي في 
منطقة عال��ي بمجمع 742، وإنش��اء 
ش��بكة الص��رف الصحي ف��ي منطقة 
جدحف��ص - مجم��ع 424، ومش��روع 
إنش��اء ش��بكة الص��رف الصح��ي في 
النوي��درات - مجم��ع 645، وتوصيل 
مش��روع الحنينية اإلس��كاني بمجمع 

.910
كم��ا ت��م ط��رح 3 مناقص��ات لقطاع 
البن��اء والصيان��ة كان أبرزه��ا عق��د 
مدرس��ة  لصيان��ة  وبن��اء  تصمي��م 

المنامة الصناعية.

حمد الخياط أ

جامعة البحرين: أداء امتحانات 
المنتصف والنهائية حضوريًا

أعل��ن القائ��م بأعم��ال عمي��د القب��ول والتس��جيل بجامعة 
البحرين الدكتور محمد األنصاري، أن أداء امتحانات المنتصف 
واالمتحان��ات النهائية في كل المقررات الدراس��ية س��يكون 
عب��ر الحضور الفعلي إلى مقرات ومباني الجامعة، في الفصل 
الدراس��ي الثاني من الع��ام الجامعي الحال��ي 2022-2021، 

ويشمل هذا القرار كذلك مقررات مرحلة الدراسات العليا.
وأوض��ح أن امتحانات مق��ررات متطلبات الجامع��ة والبرنامج 
التمهيدي ستجرى عن بعد، مؤكدًا أن الجامعة ستتخذ كافة 
تدابي��ر التباعد االجتماعي، واإلج��راءات االحترازية، وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، أثناء حضور 
الطلبة الفعلي إلى أداء النصفية وكذلك االمتحانات النهائية.

وأضاف، أن الجامع��ة تقوم بمراجعة كاف��ة قراراتها بصورة 
دوري��ة، وذل��ك وفقًا لم��ا يصدر ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا »كوفيد19«.

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة

باآالف الدنانري البحرينيةباآالف الدنانري البحرينيةباآالف الدنانري البحرينية

باآالف الدنانري البحرينية

بيان املركز املايل املوحد 
كما يف 31 دي�سمرب 2021

بيان الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

بيان التدفقات النقدية املوحد    
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

اعتمدت البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 27 فرباير 2022 ووقعها بالنيابة عن املجل�س:

�سمري عبداهلل نا�س
رئي�س جمل�س االإدارة

�سامي عبداهلل نا�س
نائب رئي�س جمل�س االإدارة والع�ضو املنتدب

31 دي�ضمرب31 دي�سمرب 
20212020

املوجودات
25,67528,120العقارات واملن�ضاآت واملعدات  

5,3014,915موجودات حق االنتفاع
1,0171,665ا�ضتثمارات حمت�ضبة بطريقة حقوق امللكية

283-موجودات اأخرى
31,99334,983جمموع املوجودات غري املتداولة

7,5696,963املخزون
51,22858,972ذمم جتارية وذمم مدينة اأخرى

22,69236,236موجودات العقود
1,2012,814مبالغ م�ضتحقة من اأطراف ذوي عالقة

1,0701,304ودائع لدى البنوك
16,5799,903النقد وما يف حكمه

100,339116,192جمموع املوجودات املتداولة
132,332151,175جمموع املوجودات

حقوق امللكية
22,00022,000راأ�س املال

)1,597()1,597(اأ�ضهم اخلزينة
8,7678,767احتياطي قانوين
6,73724,701اأرباح م�ضتبقاة  

4856احتياطي تربعات واأعمال خريية
35,95553,927حقوق امللكية املن�سوبة حلاملي اأ�سهم ال�سركة الأم

1,8432,379ح�ضة غري م�ضيطرة  
37,79856,306جمموع حقوق امللكية 

املطلوبات
4,0243,506مطلوبات االإيجار

6,0327,482قرو�س بنكية
7,0476,894منافع املوظفني

17,10317,882جمموع املطلوبات غري املتداولة

33,72634,313ذمم جتارية وذمم دائنة اأخرى 
1,4991,510مطلوبات االإيجار
12,7248,131مطلوبات العقود
3,6313,871منافع املوظفني

8,1509,104مبالغ م�ضتحقة الأطراف ذوي عالقة
2,0412,929�ضندات مالية م�ضتحقة

2,6952,272قرو�س بنكية
12,96514,857�سحب على املك�سوف

77,43176,987جمموع املطلوبات املتداولة
94,53494,869جمموع املطلوبات

132,332151,175جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

2020 2021

141,195 95,042 االإيرادات

)132,623( )98,224( تكلفة املبيعات
8,572 )3,182( اإجمايل )اخل�سارة( / الربح

2,365 2,129 اإيرادات اأخرى
2,394 440 م�ضاعدة حكومية

)12,651( )12,216( امل�ضروفات العمومية واالإدارية
)1,721( )3,954( خ�ضائر انخفا�س القيمة على املوجودات املالية 

99 77 اإيرادات التمويل
)1,211( )1,138( تكاليف التمويل

115 37 ح�ضة املجموعة من اأرباح امل�ضاريع امل�ضرتكة, �ضايف

)2,038( )17,807( خ�سارة ال�سنة 

- - الدخل ال�سامل الخر لل�سنة

)2,038( )17,807( جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

اخل�سارة وجمموع الدخل ال�سامل املن�سوب اإىل:
)2,822( )17,964( م�ضاهمي ال�ضركة االأم

784 157 ح�ضة غري م�ضيطرة

)2,038( )17,807(

العائد على ال�سهم 
)13.12( )83.52( العائد االأ�ضا�ضي واملخف�س لل�ضهم )فل�س(

من�ضوب اإىل حاملي اأ�ضهم ال�ضركة االأم
جمموع ح�ضة احتياطي تربعات اأرباح احتياطي اأ�ضهم راأ�س 2021

حقوق امللكية غري م�ضيطرة املجموع واأعمال خريية م�ضتبقاة قانوين اخلزينة املال
 

56,306 2,379 53,927 56 24,701 8,767 )1,597( 22,000 يف 1 يناير 2021  

)17,807( 157 )17,964( - )17,964( - - - اخل�ضارة وجمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة
)718( )718( - - - - - - اأرباح اأ�ضهم معلنة ل�ضنة 2020 

25 25 - - - - - - م�ضاهمة من ح�ضة غري م�ضيطرة
)8( - )8( )8( - - - - ا�ضتخدام احتياطي تربعات واأعمال خريية

37,798 1,843 35,955 48 6,737 8,767 )1,597( 22,000 يف 31 دي�سمرب 2021

من�ضوب اإىل حاملي اأ�ضهم ال�ضركة االأم
جمموع ح�ضة املجموع احتياطي تربعات اأرباح احتياطي اأ�ضهم راأ�س 2020

حقوق امللكية غري م�ضيطرة واأعمال خريية م�ضتبقاة قانوين اخلزينة املال
 

59,037 2,280 56,757 64 27,523 8,767 )1,597( 22,000 يف 1 يناير 2020  

)2,038( 784 )2,822( - )2,822( - - - اخل�ضارة وجمموع الدخل ال�ضامل لل�ضنة
)685( )685( - - - - - - اأرباح اأ�ضهم معلنة ل�ضنة 2019 

)8( - )8( )8( - - - - ا�ضتخدام احتياطي تربعات واأعمال خريية

56,306 2,379 53,927 56 24,701 8,767 )1,597( 22,000 يف 31 دي�ضمرب 2020

2020 2021
التدفقات النقدية من اأن�سطة العمليات

)2,038( )17,807( خ�سارة ال�سنة  

ت�سويات:
6,332 5,200 ا�ضتهالك العقارات واملن�ضاآت واملعدات 
2,272 1,880 اإطفاء موجودات حق االنتفاع

43 - ا�ضتهالك ا�ضتثمارات عقارية
1,011 3,031 اإنخفا�س قيمة ذمم جتارية وذمم مدينة اأخرى, �ضايف

701 )147( )عك�س( / خم�ض�س اإنخفا�س قيمة موجودات العقود
18 1,073 انخفا�س قيمة مبالغ م�ضتحقة من اأطراف ذوي عالقة

374 457 انخفا�س قيمة العقارات واملن�ضاآت واملعدات  
5 - اإطفاء ا�ضتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ضتحقاق

)1,128( )1,527( ربح من بيع عقارات ومن�ضاآت ومعدات  
69 - خ�ضارة من بيع ا�ضتثمارات عقارية

)115( )37( احل�ضة من اأرباح ا�ضتثمارات حمت�ضبة بطريقة حقوق امللكية
3,488 3,235 منافع املوظفني

التغريات يف:
2,437 )606( املخزون
5,983 4,713 ذمم جتارية وذمم مدينة اأخرى 

729 13,691 موجودات العقود
924  815 مبالغ م�ضتحقة من اأطراف ذوي عالقة 

)2,670( )811( ذمم جتارية وذمم دائنة اأخرى
)5,351( 4,593 مطلوبات العقود
)3,467( )3,322( منافع املوظفني املدفوعة
)1,164( )736( مبالغ م�ضتحقة الأطراف ذوي عالقة

194 )888( �ضندات مالية م�ضتحقة 
8,647 12,807 �سايف التدفقات النقدية من اأن�سطة العمليات

التدفقات النقدية من اأن�سطة ال�ستثمار
)8,606( )3,471( �ضراء عقارات ومن�ضاآت ومعدات 

710 1,318 مقبو�ضات من بيع عقارات ومن�ضاآت ومعدات 
1,360 - مقبو�ضات من بيع  ا�ضتثمارات عقارية  

- 685 اأرباح اأ�ضهم من ا�ضتثمارات حمت�ضبة بطريقة حقوق امللكية
)800( 234 احلركة يف ودائع لدى البنوك

- 283 مقبو�ضات ا�ضتحقاق موجودات اأخرى
)7,336( )951( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل
5,393 764 مقبو�ضات من قرو�س بنكية

)1,652( )1,791( �ضداد قرو�س بنكية
)1,797( )1,535( مدفوعات مطلوبات االإيجار
)1,575( - اأرباح اأ�ضهم مدفوعة مل�ضاهمي ال�ضركة االأم

)685( )718( اأرباح اأ�ضهم مدفوعة مل�ضاهمي احل�ضة غري امل�ضيطرة
)8( )8( تربعات خريية مدفوعة

)324( )3,288( التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل

987 8,568 �سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
)5,941( )4,954( النقد وما يف حكمه يف 1 يناير
)4,954( 3,614 النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

مت ا�ستخراج املعلومات املالية اأعاله من املعلومات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 
املدققة من قبل: كي بي اأم جي فخرو
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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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القبـــول  عميـــد  بأعمـــال  القائـــم  أعلـــن 
والتســـجيل بجامعـــة البحريـــن محمـــد 
األنصـــاري أن أداء امتحانات المنتصف 
واالمتحانات النهائية في كل المقررات 
الحضـــور  عبـــر  ســـيكون  الدراســـية 
الفعلـــي إلى مقـــرات ومبانـــي الجامعة، 
فـــي الفصل الدراســـي الثاني مـــن العام 
الجامعي الحالي 2022-2021، ويشمل 
مرحلـــة  مقـــررات  كذلـــك  القـــرار  هـــذا 

الدراسات العليا.
مقـــررات  امتحانـــات  أن  وأوضـــح 

متطلبات الجامعة والبرنامج التمهيدي 
ستجرى عن بعد.  

وأكد أن جامعة البحرين ســـتتخذ كافة 
تدابير التباعد االجتماعي، واإلجراءات 
االحترازية، وفق آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشـــار فيروس كورونا، أثناء 
حضور الطلبة الفعلي إلى أداء النصفية 
وكذلـــك االمتحانـــات النهائيـــة، مختتما 
كافـــة  بمراجعـــة  تقـــوم  الجامعـــة  أن 
قراراتهـــا بصـــورة دوريـــة، وذلـــك وفقًا 
لمـــا يصدر عـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد- 19(. 
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دعوة الخريجين القتناص فرص التوظيف بالقطاعات الواعدة
مفتتًحا معرض “التدريب والتعليم ما قبل العمل 2022”... حميدان:

أكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة 
تحديـــات  مواجهـــة  أن  حميـــدان  جميـــل 
المســـتقبل بالنســـبة للخريجيـــن ال تقتصر 
فقـــط على التعـــرف على المهـــن المطلوبة 
فـــي المرحلـــة القادمـــة، وإنمـــا تعتمد على 
التـــي  والبرامـــج  التحتيـــة  البنـــى  وضـــع 
تجعلنـــا قادريـــن علـــى تحديـــد مواصفات 
ومعاييـــر الوظائف والمهن وكذلك الفرص 

التعليمية والتدريبية.
وأضـــاف أن علـــى الشـــباب الجامعـــي أن 
يطلع علـــى برامـــج الحكومة فيمـــا يتعلق 
بالفـــرص  ملمـــًا  ليكـــون  العمـــل  بســـوق 
المتوفرة، والذي ســـيكون للقطاع الخاص 
دور محـــوري فيهـــا عبـــر إيجـــاد مزيد من 
فـــرص التوظيف للخريجين خصوصا في 
القطاعات الواعدة التي تشـــهد استحداث 

العديد من الوظائف الجديدة.
جـــاء ذلـــك خـــال افتتاحـــه أمـــس األحد، 
معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل 
العمـــل 2022، و”منتـــدى التعليـــم وســـوق 
العمـــل” الـــذي تنظمـــه شـــركة ميدبوينـــت 
لتنظيـــم الفعاليـــات فـــي الفتـــرة مـــن -27
للمؤتمـــرات،  الخليـــج  28 فبرايـــر، بمركـــز 
وبحضـــور رئيس مجلس اإلدارة الشـــركة، 
الشـــيخة نـــورة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، 

وعدد من الشـــخصيات وأصحاب األعمال 
والمؤسسات التعليمية ومسؤولي الموارد 

البشرية.
الطلبـــة  تعريـــف  إلـــى  المعـــرض  ويهـــدف 
هـــم  مـــن  أو  الجامعييـــن،  الخريجيـــن 
علـــى وشـــك التخـــرج أو طلبـــة المرحلـــة 

الثانويـــة بالفـــرص التعليميـــة والتدريبيـــة 
والوظيفيـــة المتاحـــة واحتياجات ســـوق 
العمـــل، واالطاع علـــى المهـــارات العلمية 
مهنـــة  كل  تتطلبهـــا  التـــي  والوظيفيـــة 
بمختلـــف القطاعات بســـوق العمـــل، فضاً 
والتوجيـــه  اإلرشـــاد  تقديـــم خدمـــة  عـــن 

المهني، كما تقوم الشـــركات والمؤسســـات 
المشـــاركة بالتعريـــف بالفـــرص الوظيفيـــة 
والتدريبيـــة المتوفرة الســـتقطاب الكوادر 
الوطنية في ســـوق العمـــل. بدورها، قالت 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة شـــركة ميدبوينت 
لتنظيـــم الفعاليـــات الشـــيخة نـــورة بنـــت 
البحريـــن  خليفـــة آل خليفـــة إن معـــرض 
للتدريـــب والتعليـــم مـــا قبـــل العمـــل فـــي 
منصـــة  يعـــد  عشـــرة،  الحاديـــة  نســـخته 
ســـنوية لتعريـــف الطلبة وأوليـــاء أمورهم 
على نوعية فـــرص التعليم والتدريب في 
مختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدة في 
هذا السياق أهمية التعاون بين مؤسسات 
التعليـــم والجهات الحكوميـــة ذات الصلة؛ 
مـــن أجل رفـــع معـــدالت التنمية البشـــرية 
وتأهيل الشـــباب البحريني وتهيئته علميًا 
ومهنيًا، وتعزيز فرص إدماجهم في سوق 

العمل.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قالـــت 
تعليقها على ما نشـــرته “البـــاد” بعنوان 
“التربيـــة ترفـــض معادلـــة شـــهادة طبية 
متفوقة” إن الطالبة لم تستوِف المؤهل 

العلمي.
الماحظـــة  علـــى  الـــرد  الموضـــوع: 
عنـــوان  تحـــت  البـــاد  فـــي  المنشـــورة 

“التربية ترفض معادلة
شهادة طبية متفوقة “
وفيما يأتي نص الرد:

باإلشـــارة إلى الماحظة المنشـــورة في 
جريدتكم الغراء، تحت عنوان: “التربية 
ترفض معادلة شـــهادة طبيـــة متفوقة”، 
وبعد العـــودة للجهـــة المختصة نفيدكم 
معادلـــة  بطلـــب  تقدمـــت  الطالبـــة  بـــأن 
مؤهلها العلمي “طبيب جراحة األسنان” 

الممنوحة لها من جامعتها. 
وبحسب النظام المعمول به لدى القسم 
لتقويـــم  الوطنيـــة  للجنـــة  إحالتـــه  تـــم 
المؤهـــات العلميـــة والتـــي بدورهـــا لـــم 
تستوِف المؤهل العلمي وذلك لمخالفته 
 2014 لســـنة   )1459( الـــوزاري  للقـــرار 
الصـــادر بتاريـــخ 28 أغســـطس 2014م 
والذي نـــص على “أن المعـــدل التراكمي 
للطالـــب فـــي الثانويـــة العامـــة ال يقـــل 
عـــن 90 % بالنســـبة للمؤهـــات العلمية 
فـــي تخصصـــات الطـــب البشـــري وطب 
األسنان”، علمًا بأن الطالبة حصلت على 
معدل الثانوية العامة من مدرســـتها 73 
% وعلـــى اعتبار أن الطالبة قد التحقت 
بالبرنامـــج الطبـــي بعـــد صـــدور القـــرار 

الوزاري السالف ذكره.

“التربية” عن رفض المؤهل الطبي 
لطالبة: معدلها بالثانوية 73 %

محرر الشؤون المحلية

ا إجراء امتحانات المنتصف والنهائية حضوريًّ
وسط تدابير التباعد االجتماعي... جامعة البحرين:

توثيق لذاكرة المدينة ومساٍع إلدراجها على قائمة اليونيسكو
تفاهم بين “الثقافة” و “األشغال” لترميم مبنى بلدية المنامة... مي بنت محمد:

وبهـــذه المناســـبة، قالـــت الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة: “ســـعيدون بهذه 
التـــي تســـاهم فـــي  الخطـــوة الكبيـــرة 
رؤيتنـــا لاحتفـــاء بأكثـــر من مئـــة عام 
مـــن العمل البلدي فـــي مملكة البحرين، 
الـــذي انطلـــق مـــن مدينـــة المنامـــة في 
ســـابقة فـــي منطقة الخليـــج”.  وأكدت 
أن اســـتعادة المامـــح األصيلـــة لمبنى 
بلديـــة المنامـــة ستســـاعد فـــي توثيـــق 
وحفظ الذاكرة الحضاريـــة والعمرانية 
للمنامـــة التاريخية التي تســـعى الهيئة 

لتســـجيلها على قائمة التـــراث العالمي 
مذكـــرة  وتركـــز  اليونيســـكو.  لمنظمـــة 
التفاهـــم علـــى إعـــادة ترميـــم وتهيئـــة 
مبنى بلدية المنامة وإعادته إلى شكله 
األصلـــي، وبنـــاء على المذكرة ســـتعمل 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار علـــى 
المبنـــى وفقـــًا  تطويـــر أعمـــال ترميـــم 
للمامـــح العمرانيـــة التـــي كان عليهـــا، 
إضافـــة إلـــى تعييـــن الفريق الهندســـي 
المختـــص والمصمميـــن بالتنســـيق مـــع 
وزارة األشـــغال والبلديات والتخطيط 

العمراني. من جانبـــه، أكد خلف أهمية 
توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم، مشـــيرًا إلـــى 
أنها ستســـاهم فـــي تعزيز جهود ترميم 
المبنـــى الـــذي يعـــود إلى أكثـــر من مئة 
عـــام ويـــؤرخ لبداية العمـــل البلدي في 
مملكة البحرين. وقال إن التعاون هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار يثمـــر علـــى 
الـــدوام مشـــاريع حفاظيـــة وعمرانيـــة 

ومامحهـــا  البحريـــن  بمـــدن  ترتقـــي 
العمرانيـــة وتعـــزز مكانتهـــا الحضاريـــة 
بيـــن دول العالم. وعلـــى هامش توقيع 
مذكـــرة التفاهم ناقشـــت الشـــيخة مي 
والوزيـــر خلـــف عـــددًا مـــن المواضيـــع 
والمشـــاريع  المشـــترك  االهتمـــام  ذات 
المشتركة ما بين الجهتين في مدينتي 

المنامة والمحّرق.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وقعت هيئة البحرين للثقافة واآلثار ووزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي أمــس مذكرة تفاهم؛ من أجل ترميم وإعــادة تأهيل مبنى بلدية المنامة. 
ومثــل هيئــة الثقافــة رئيســة الهيئــة الشــيخة مي بنت محمــد آل خليفــة، فيما مثل 

الوزارة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

عرض التجربة البحرينية بشأن التوازن بين الجنسين في المجال المالي
مريسا كورما: قصة نجاح مقارنة بالوضع السائد في المنطقة

شارك المجلس األعلى للمرأة ومصرف 
البحريـــن المركـــزي فـــي نـــدوة نظمهـــا 
مركـــز وودرد ويلســـون الدولي البحثي 
في الواليـــات المتحـــدة األمريكية عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي تحـــت عنوان 
“المـــرأة والتمويل”، حيـــث جرى خالها 
عـــرض التجربـــة البحرينيـــة المتقدمـــة 
فـــي مجال تقـــدم المرأة والتـــوازن بين 
والوصـــول  التمويـــل  فـــي  الجنســـين 

للفرص االقتصادية والتمويلية.
وتحدثت عضو المجلس األعلى للمرأة 
هدى المســـقطي في النـــدوة عن جهود 
مملكـــة البحريـــن مـــن خـــال مؤسســـة 
المجلـــس في إدمـــاج احتياجات المرأة 
وتحقيـــق التـــوازن بيـــن الجنســـين في 
المجال المالي وريادة األعمال، مشيرة 
إلـــى عراقة التجربة البحرينية في هذا 

المجال.
وقدمت المســـقطي عرضًا حول البيئة 
الداعمـــة للمـــرأة البحرينيـــة؛ للوصـــول 

إلـــى مصـــادر التمويـــل والمشـــاركة في 
التنميـــة الوطنيـــة، مشـــيرة إلـــى جهود 
بإصـــدار  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
التعاميـــم للتأكيـــد علـــى عـــدم التمييـــز 
االســـتفادة  عنـــد  الجنـــس  علـــى  بنـــاء 
مـــن الخدمـــات المصرفيـــة، مبينـــة في 
هـــذا الصدد مســـاعي مملكـــة البحرين؛ 
لضمان اســـتدامة المرأة فـــي المناصب 
التنفيذيـــة وزيادة نســـب حضورها في 

مجالس اإلدارة.

مـــن جانبها، عرضـــت المديـــر التنفيذي 
مصـــرف  فـــي  المصرفيـــة  للعمليـــات 
البحريـــن المركزي حصة الســـادة خال 
مشـــاركتها في الندوة بعض المؤشرات 
الخاصـــة بمشـــاركة المرأة فـــي القطاع 
المصرفـــي واســـتفادتها مـــن الخدمات 

المصرفية. 
وأشـــارت الســـادة إلـــى التعـــاون القائم 
بين المجلـــس األعلى للمـــرأة ومصرف 
الصناعـــة  ووزارة  المركـــزي  البحريـــن 

والتجـــارة والســـياحة؛ لتعزيـــز معاييـــر 
الحوكمة في مجالس اإلدارة. 

برنامـــج  مديـــرة  أشـــادت  ذلـــك،  إلـــى 
الشـــرق األوسط بمركز وودرد ويلسون 
الدولـــي البحثي مريســـا كورما بتجربة 
مملكـــة البحرين في مجال تقدم للمرأة 
الجنســـين؛  بيـــن  التـــوازن  وتحقيـــق 
بوصفهـــا قصـــة نجـــاح مقارنـــة بالوضع 
الســـائد فـــي المنطقـــة، مؤكـــدة ضرورة 
تبادل الخبـــرات والمعرفة في المجال؛ 
لتعميـــم أفضل الممارســـات على الدول 

المجاورة.  
وقـــد جـــاءت مشـــاركة كل مـــن هـــدى 
المسقطي وحصة السادة ضمن سلسلة 
فعاليات برنامج الشـــرق األوسط لمركز 
لدراســـة  المخصـــص  ويلســـون  وودرد 
أوضـــاع دول منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا، وقـــد حضـــر النـــدوة 
نخبـــة واســـعة من الخبراء مـــن منطقة 
إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 

والواليات المتحدة األمريكية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الصخير - جامعة البحرين

توصية بإعالن األرباح عن عام 2021

عقد  الذي  اجتماعه  في  )ش.م.ب.(  الخليج  فنادق  مجموعة  إدارة  مجلس  قرر 
 31 في  المنتهية  للسنة  األرباح  بتوزيع  التوصية   2022 فبراير   27 بتاريخ 
ديسمبر 2021 على المساهمين المسجلة أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ 
األستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية 

العامة القادم, وفيما يلي التوزيع المقترح:

أ( أرباح نقدية: %20 من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 20 فلس للسهم 
الواحد ما مجموعه 4,519,897 دينار بحريني

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة
27 فبراير 2022

التاريخالحدث
تاريخ اجتماع الجمعية العامة 

)تاريخ موافقة المساهمين(
23 مارس 2022

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في 

سجل األسهم يوم االستحقاق(

24 مارس 2022

 تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

27 مارس 2022

يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم 

الحق في الحصول على األرباح(

28 مارس 2022

يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

10 أبريل 2022

بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

بالدينار البحريني

بالدينار البحرينيبالدينار البحريني

القوائم المالية المرحلية المختصرة ٣1 ديسمبر 201٩

فاروق يوسف المؤيد
رئيس مجلس اإلدارة 

فوزي أحمد كانو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلد جونز
الرئيس التنفيذي

شربل سركيس
رئيس الشؤون المالية

لقد تم إعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناءا على قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1٩ فبراير 2020 وأصدرت من قبل كي بي إم جي برأي غير متحفظ وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩بيان المركز المالي الموحد كما في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٩
٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

الموجودات 
97.014.031102.538.484عقارات ومعدات

821.017797.676عقارات استثمارية 
9.350.3039.563.532استثمار في شركات زميلة 

13.366.35813.870.550أوراق مالية استثمارية
120.551.70٩126.770.242الموجودات غير المتداولة

3.146.1913.439.004مخزون
2.318.6391.950.625ذمم تجارية مدينة 
3.579.6052.884.172موجودات أخرى 

7.130.5816.600.498نقد وأرصدة لدى بنوك
16.175.01614.874.299الموجودات المتداولة
1٣6.726.725141.644.541مجموع الموجودات

حقوق الملكية
22.599.48722.599.487رأس المال

17.514.44217.514.442عالوة إصدار األسهم
)33.248(-أسهم خزانة

24.820.30923.437.131احتياطيات أخرى
50.044.78050.166.694أرباح مستبقاة

114.٩7٩.018113.684.506مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
1.489.2462.137.984مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11.736.00014.000.000الجزء غير المتداول من القرض
1٣.225.24616.137.984المطلوبات غير المتداولة

2.316.4282.063.973ذمم تجارية دائنة
5.382.0335.758.078مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

824.0004.000.000الجزء المتداول من القرض
8.522.46111.822.051المطلوبات المتداولة
21.747.70727.960.035مجموع المطلوبات 

1٣6.726.725141.644.541مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
5,950,1306.921.515ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:
7,597,2675.690.528استهالك 

)1.316.919()1,607,916(حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة
)835.664()787,374(إيراد أرباح األسهم

)355.726()83,950(إيراد الفوائد
895,839419.837فوائد بنكية

)134.624(32,769مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
)21.645()6,309(مخصص مخزون بطيء الحركة 

312,826288.731مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

12,303,28210.656.033ربح السنة بعد التعديالت

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
299,121114.314مخزون

)1.563.100()1,105,684(ذمم تجارية مدينة وأخرى
150,9641.770.776ذمم تجارية دائنة وأخرى

)314.750()277,000(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
)214.902()961,564(مكافآت نهاية الخدمة الموظفين 

10.40٩.11٩10.448.371صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)52.376.891()2,152,644(شراء عقارات ومعدات

2,5٣7,581356.732بيع أوراق مالية استثمارية
8٣,٩50355.726فوائد مستلمة

1,٩00,0001.701.000أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
86٣,52٩835.663أرباح أسهم مستلمة من استثمارات

575,٩4٩14.643.455ودائع ألجل بتواريخ استحقاق ألكثر من 90 يوماً

)34.484.315(3,808,365صافي النقد من / )المستخدم في(  األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
أرباح أسهم مدفوعة

)6.654.906()6,734,687(بيع أسهم خزانة
-2٣,055تبرعات خيرية مدفوعة

-)54,361(فوائد مدفوعة
)251.067()905,459(قرض مدفوع
-)5,440,000(قرض مستلم

-18.000.000
11.094.027)1٣,111,452(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)12.941.917(1,106,032صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه

6,024,54٩18.966.466النقد وما في حكمه في 1 يناير
7,1٣0,5816.024.549النقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

38.569.81035.111.278اإليرادات  
)20.063.366()21.379.281(التكاليف التشغيلية المباشرة

17.1٩0.52٩15.047.912إجمالي ربح عمليات الفنادق
787.374835.664أرباح األسهم

1.288.4653.422.953رسوم إدارة وإيرادات أخرى
1.607.9161.316.919الحصة من أرباح الشركات الزميلة                

83.950355.726إيراد الفوائد

٣.767.7055.931.262إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

3.343.6073.153.045تكلفة الموظفين
7.597.2675.690.528استهالك

895.839419.837فوائد بنكية                                             
134.4861.057.899مصروفات قبل تشغيل مشروع

32.76939.480مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
1.058.519-انخفاض قيمة العقارات والمعدات 

3.004.1362.638.351مصروفات تشغيلية أخرى                           
15.008.10414.057.659مجموع المصروفات

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة
2631العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

٣1 ديسمبر
 201٩

31 ديسمبر
2018

5.٩50.1٣06.921.515ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
البنود التي لن يتم تصنيفها للربح أو الخسارة:

أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2.041.314472.998- صافي التغير في القيمة العادلة

78.85537.081استثمار في شركات زميلة – حصة المجموعة في تغير القيمة العادلة للالستثمارات

2.120.16٩510.079الدخل الشامل اآلخر للسنة
8.070.2٩٩7.431.594مجموع الدخل الشامل للسنة

احتياطيات أخرى

رأس201٩
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي 
القيمة
العادلة

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0984.899.28950.166.694113.684.506)33.248(22.599.48717.514.442في 1 يناير 2019
الدخل الشامل للسنة

5.950.1305.950.130-------ربح الفترة
2.120.169-2.120.169------الدخل الشامل اآلخر للسنة

2.120.16٩5.٩50.1٣08.070.2٩٩------مجموع الدخل الشامل للسنة

المحول عند بيع استثمار في األوراق 
المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل

الدخل 
-702.406)702.406(------الشامل اآلخر

3.70833.248)3.708(---33.248--بيع أسهم خزانة
)30.877(--)30.877(-----تبرعات خيرية مدفوعة

)6.778.158()6.778.158(-------أرباح أسهم معلنة لسنة 2018   

11.299.7445.000.0002.207.2216.313.34450.044.780114.979.018-22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2019

احتياطيات أخرى

رأس2018
المال

عالوة إصدار
األسهم

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

احتياطي
األعمال
الخيرية

احتياطي القيمة
العادلة

أرباح أسهم
موصى 
بتوزيعها

أرباح
مستبقاة

مجموع
حقوق الملكية

11.299.7445.000.0002.238.0983.127.3586.776.62343.246.229111.768.733)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2017
أثر تطبيق المعيار الدولي العداد

1.260.802--1.260.802------التقارير المالية رقم )9( 
الحصة من أثر تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية

-)42.843(-42.843------رقم )9( للشركات الزميلة
األرصدة المعدلة كما في

11.299.7445.000.0002.238.0984.431.0036.776.62343.203.386113.029.535)33.248(122.599.48717.514.442 يناير 2018
الدخل الشامل للسنة:

6.921.5156.921.515--------ربح السنة
510.079--510.079------الدخل الشامل اآلخر للسنة

6.921.5157.431.594-510.079------مجموع الدخل الشامل للسنة

-41.793-)41.793(------- ربح محقق من بيع استثمارات
)6.776.623(-)6.776.623(-------- أرباح أسهم معلنه لسنة 2017

50.166.694113.684.506-11.299.7445.000.0002.238.0984.899.289)33.248(22.599.48717.514.442كما في 31 ديسمبر 2018

 المنامة-وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  شـــارك 
والسياحة  زايد الزياني كمتحدث رئيس 
فـــي أعمـــال الطاولـــة المســـتديرة التـــي 
أقامها سفير جمهورية ألمانيا االتحادية 
بوكمـــان   كاي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 
بحضـــور عـــدد مـــن المســـؤولين في كا 
الجانبين. وخال فعاليات الجلســـة أكد 
الوزيـــر حرص حكومة مملكـــة البحرين 
توثيـــق عاقاتهـــا بمختلف المؤسســـات 
والفعاليـــات العالميـــة، وتقديرهـــا لكافة 
الجهـــود التي تقوم بها والهادفة بشـــكل 
أساســـي إلـــى تعزيز الشـــراكات العالمية 
وتحقيـــق االنفتـــاح والموائمـــة بيـــن كل 

شعوب العالم .
وإلـــى ذلـــك تـــم اســـتعراض ومناقشـــة 
عـــددًا مـــن الموضوعـــات والقضايا ذات 
الصلة بالشـــأن االقتصـــادي، والتي تركز 
علـــى العاقـــات االقتصادية المشـــتركة 
بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة والتي كان مـــن بينها تفعيل 
التعاون البحريني األلماني في مجاالت 

الطيران والســـياحة ، اســـتقطاب المزيد 
بيـــن  واالســـتثمارات  الخبـــرات  مـــن 
الجانبين وفتح المزيد من آفاق التعاون 
في ذلك ، والتعاون في مجاالت الطاقة 
 ، الموضوعـــات  مـــن  وغيرهـــا  والمنـــاخ 
منوهـــا ســـعادته علـــى أهميـــة مثل هذه 
الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة 

في تطوير العاقات وتعزيزها .
كما لفت الوزير إلى أهمية ودور القطاع 
الخاص في توطيد العاقات المشتركة، 
التجاريـــة،  المبـــادالت  حجـــم  وزيـــادة 
مشـــيرًا في هـــذا الصـــدد إلـــى العروض 
المتميـــزة التي تقدمها حكومة البحرين 
الموقرة للمســـتثمرين مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، والتي أســـهمت بشـــكل كبير في 
جعلهـــا وجهـــة وخيـــار أول للعديـــد مـــن 
إلـــى  تطـــرق  كمـــا  الضخمـــة،  المشـــاريع 
تنتهجهـــا  التـــي  الميســـرة  اإلجـــراءات 
القطـــاع  تعزيـــز  فـــي ســـبيل  الحكومـــة 
المشـــروعات  وتشـــجيع  االقتصـــادي 

الكبرى لإلقامة في البحرين .

الزياني متحدث رئيس في أعمال الطاولة 
المستديرة التي تنظمها السفارة األلمانية

local@albiladpress.com
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تطبيق حجز مواعيد األسنان عبر مركز االتصال في يونيو المقبل
في رّدها على سؤال برلماني للنائب فاطمة القطري... “الصحة”:

قالـــت وزارة الصحـــة فـــي رّدها على ســـؤال برلماني 
للنائـــب فاطمـــة عبـــاس القطـــري إنه تم تطويـــر آلية 
حجز مواعيد األســـنان، وتمكيـــن المراجعين لضمان 
الحصول على موعد لألسنان في أي وقت من خالل 
حجـــز المواعيد عبـــر مركز االتصال، وســـيتم تفعيل 
هـــذه اآلليـــة فـــي كل المناطـــق الصحيـــة فـــي يونيو 

.2022
وذكـــرت الوزارة أن نظـــام المواعيـــد بعيادات صحة 
العمـــل  يـــوم  تقســـيم  علـــى  يقـــوم  واألســـنان  الفـــم 
االعتيادي إلى تخصيص 8 مواعيد لكل عيادة أسنان 
عامـــة، وموعديـــن متابعـــة للعالجات التي تســـتغرق 
وقًتـــا طوياًل تقدر بحوالـــي 45 دقيقة، باإلضافة إلى 

5 مواعيد للحاالت الطارئة.
وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد العيادات التخصصية 
تتـــراوح بين 5 إلـــى 7 مواعيد بحســـب العالج، و10 
مواعيد فنيي األسنان للعالجات الوقائية، باإلضافة 

إلى 15 موعًدا لفحص طلبة المدارس.
وبّينـــت أنه يمكن حجز المواعيـــد في مراكز الرعاية 
األولـــى  الصحيـــة  المنطقـــة  فـــي  األوليـــة  الصحيـــة 
والثالثـــة مـــن خـــالل مركـــز االتصـــال )80007000(، 
وأنه جاٍر العمل على تفعيل اآللية في بقية المناطق 

الصحية.

استشارات الهاتف

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم بعض االستشارات 
الممكنة عبـــر الهاتف )وباألخـــص للمرضى المصابين 
بفايـــروس كورونـــا أو من هم في الحجـــر(، مما يؤثر 
إيجاًبـــا في تقديم الخدمة، وجاٍر العمل على دراســـة 
التوســـع في تقديم االستشـــارة الطبيـــة عبر الهاتف، 
حيث سيســـاهم في اســـتغالل وقت العيادة بطريقة 
مـــن  عـــدد ممكـــن  الخدمـــة ألكبـــر  أفضــــل وتوفيـــر 

المرضى.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى عملهـــا على تطويـــر خدمات 
طب الفم واألســـنان لكبار الســـن، إضافـــة إلى العمل 
على تشـــغيل العيادات بمركز مدينة خليفة الصحي، 
عبـــدهللا  الشـــيخ  بمركـــز  العيـــادات  عـــدد  وزيـــادة 
خالـــد الصحـــي، بما يتناســـب مـــع الكثافة الســـكانية 

واحتياجات المرضى.
وأشارت الوزارة إلى العمل على دراسة إستراتيجية 
الستقاللية كل مركز من حيث فتح العيادات الالزمة 
للفترة المسائية مما يتناسب مع احتياجات المرضى 
في ظل مشـــروع التسيير الذاتي، إلى جانب دراسة 
تفعيـــل برامج صحـــة فم وأســـنان األم والطفل دون 

6 سنوات.
ولفتت الوزارة إلى العمل على تنفيذ برامج توعوية 
أمورهـــم  وأوليـــاء  الخاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي 
والقائميـــن عليهـــم، وتحديد االحتياجـــات التدريبية 
لجميـــع الكوادر مـــن أطباء وفنيين ومســـاعدين في 
عيـــادات األســـنان، وتوفير التعليم المســـتمر لهم من 
خـــالل ورش عمـــل متعـــددة وعمـــل دورات تدريبية 

لمساعدي أطباء األسنان.
وصرحت الوزارة بأنه يتم العمل على دراســـة هيكلة 
خدمات األسنان في إطار التسيير الذاتي والتنسيق 
مع قطاع المستشفيات الحكومية، لتقديم الخدمات 

حسب االختصاص مع ضمان استدامة الخدمة.

112 عيادة

وصرحـــت الـــوزارة إن إجمالي العيـــادات المخصصة 
لصحـــة األســـنان فـــي مراكـــز الرعايـــة األوليـــة يبلـــغ 
112 عيـــادة، وأنـــه جاٍر العمل على دراســـة آلية عمل 
العيادات مع قطاع المستشفيات الحكومية في ظل 

التسيير الذاتي والفصل المؤسسي.
ولفتـــت إلى أن هذه العيادات موزعة على 53 عيادة 
عامـــة و16 عيـــادة تخصصية، إلى جانـــب 26 عيادة 
الفنييـــن، و17 عيادة تدريبية. وأشـــارت إلى أنه يتم 
تحديد عدد العيادات في كل مركز صــــحي اســـتناًدا 
لحجـــم المركز والســـعة المكانيـــة المتوافـــرة، والتي 
تشـــمل الكثافـــة الســـكانية، وتكلفـــة إنشـــاء عيادات 

األسنان، وعدد مرتادي المركز الصحي.
وقالـــت إنه ونظًرا لزيادة الحاجة لخدمات األســـنان، 
توجهـــت الخدمات الصحيـــة للفم واألســـنان بمراكز 
الرعايـــة األوليـــة إلـــى زيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية 
للمتردديـــن بالمراكـــز الصحيـــة، حيث تـــم تجهيز 13 
عيـــادة بمركـــز أحمد علي كانو الصــــحي، و6 عيادات 
أسنان بمركز بنك البحرين والكويت الصـحي بالحد، 

و9 عيادات بمركز حالة بوماهر الصحي، و9 عيادات 
الصحـــي، و8  إنجنيـــر  عبدالرحمـــن  يوســـف  بمركـــز 

عيادات بمركز الشيخ جابر الصحي.
وأشـــارت إلـــى أن عـــدد العامليـــن فـــي قطـــاع صحة 
الفم واألســـنان بمراكـــز الصحة األوليـــة 295 موظًفا 

وموظفة.

 خدمات العيادات

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
عيـــادات األســـنان بمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
تتمثل في التثقيف الوقائي ألمراض الفم واألسنان، 
طـــالء   – )الفلورايـــد  لألســـنان  الوقائـــي  والعـــالج 
األسنان(، وعالج وتنظيف اللثة، وحشوات األسنان، 
اللبنيـــة  األســـنان  وخلـــع  األســـنان،  جـــذور  وعـــالج 
والدائمة البســـيط والجراحي، إضافـــة إلى التحويل 

للخدمات التخصصية المتوافرة لألسنان.
ولفتـــت إلـــى تقديم المراكـــز أيًضا خدمـــات عالجية 
للحـــاالت الطارئـــة األوليـــة لحيـــن تحويلهـــا للرعاية 
الصحيـــة الثانوية، وتشـــمل التهاب األســـنان واللثة، 
وألم األســـنان والفم، ونزيف ما بعد الخلع، وإصابات 

الفم واألسنان.
وذكـــرت أن مـــن بين الخدمـــات التي تقدمهـــا مراكز 
الرعايـــة األولية هـــي خدمات األســـنان المتخصصة 
من خالل عيادات تقويم األسنان والفكين، وعيادات 
طب أسنان األطفال، وعيادات عالج عصب األسنان، 

وعيادات عالج اللثة واألنسجة الداعمة لألسنان.
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أنه يجـــري العمل على دراســـة 
إعادة هيكلة خدمات األسنان التخصصية بالتنسيق 
مـــع قطـــاع المستشـــفيات الحكوميـــة، ومشـــيرة إلى 
تقديم خدمات وقائية وعالجية إكلينيكية من خالل 
الفحـــص الدوري للفم واألســـنان، وتنظيف األســـنان 
وعالج اللثة، وتطبيق المواد الوقائية على األســـنان 

مثل طالء األسنان والطالء بمادة الفلورايد.
وتطرقـــت الـــوزارة إلـــى تقديمهـــا خدمـــات تثقيفية 
توعوية مدرســـية ومجتمعية تشمل برنامج تفريش 
األســـنان للمرحلـــة االبتدائية، ومحاضـــرات تثقيفية 
المدرســـين  مـــن  لـــكل  الفـــم واألســـنان  عـــن صحـــة 
وأوليـــاء األمـــور، ومحاضـــرات تثقيفيـــة عـــن صحة 
الفـــم واألســـنان للمرحلتيـــن اإلعداديـــة والثانويـــة، 
ومحاضـــرات تثقيفيـــة عـــن صحـــة الفـــم واألســـنان 
مكافحـــة  إلـــى ورش  باإلضافـــة  األطفـــال،  لريـــاض 
التدخيـــن وتأثيره علـــى الفم واألســـنان، والفعاليات 
واألنشطة المجتمعية الخاصة بصحة الفم واألسنان 

في شتى مؤسسات المجتمع المدني البحريني.

فاطمة القطري

البوعينين: البحرين تزخر بمنجزات رائدة بمجال حماية حقوق اإلنسان
بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها... إطالق التقرير السنوي األول لوحدة التحقيق الخاصة

أعلــن النائــب العــام علــي البوعينيــن أمس عن إطــاق التقرير الســنوي األول 
القضائيــة  ألعمالهــا  إحصائيــة  يتضمــن  الــذي  الخاصــة  التحقيــق  لوحــدة 
والتدريبية والتنظيمية خال العام 2021. جاء ذلك خال كلمته االفتتاحية 
لمؤتمــر “الــدور الفاعــل لألجهــزة واآلليات الوطنية في حمايــة وتعزيز حقوق 
اإلنســان” الــذي نظمتــه وحــدة التحقيــق الخاصــة بالتعاون مــع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومعهد الدراســات القضائية والقانونية بمناســبة مرور 10 

سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة.

وأضـــاف البوعينيـــن أن مملكـــة البحرين 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة تزخر 
بمنجـــزات تنمويـــة وحقوقيـــة رائدة في 

كفالة حقوق اإلنسان والحريات العامة.
حقـــوق  حمايـــة  أن  البوعينيـــن  وذكـــر 
هـــي  العامـــة  والحريـــات  اإلنســـان 
القاعـــدة األساســـية للنهضة التشـــريعية 
والحقوقية عن طريق استحداث العديد 
والتأهيليـــة  العقابيـــة  التشـــريعات  مـــن 
وتوفير الضمانـــات اإلجرائية التي تعمل 
على صون كرامة اإلنسان وتحافظ على 
حقوقه األساسية. وأشار إلى أن مواصلة 
للســـجل الحقوقي المشـــرف فـــي حماية 
حقـــوق الطفـــل ورعايته في ظـــل قانون 
العدالـــة اإلصالحية لألطفـــال وحمايتهم 
مـــن ســـوء المعاملـــة، فقـــد أضيفـــت إلى 
تعليمات أعمال وحدة التحقيق الخاصة 
إجـــراءات يجـــب اتباعهـــا في الشـــكاوى 
المقدمة بشـــأن األطفـــال وبالتعـــاون مع 
مكتـــب التنفيذ والرعايـــة الالحقة بنيابة 
األســـرة والطفـــل بهـــدف دعـــم وتعزيـــز 

منظومة الرعاية الالحقة للطفل.
ولفت إلى أن النيابة العامة حرصت على 
التطبيق الفعال لنظم العدالة التصالحية 
المســـتحدثة بالتشـــريع البحريني والتي 
تهـــدف إلى التعويض المباشـــر والســـريع 
للمجني عليه، وتأهيل الجاني وإصالحه 

ليعود عضًوا نافًعا في المجتمع.

الدور اإليجابي 

بدوره، أكد وزيـــر الخارجية عبداللطيف 

النهـــج  أن  ألقاهـــا  كلمـــة  فـــي  الزيانـــي 
اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك يرتكز 
علـــى ترســـيخ احتـــرام وحمايـــة حقـــوق 
اإلنســـان، وتعزيز المســـيرة الديمقراطية 
ومواصلة جهود التنمية الشـــاملة للدولة 
للمواطـــن  والنفـــع  الخيـــر  يحقـــق  بمـــا 
والمقيم في شتى المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والثقافيـــة والتنموية، وأن 
الـــدور التكاملـــي الـــذي تقوم بـــه اآلليات 
الوطنية المعنية بحماية حقوق اإلنسان 
الدولـــة  أجهـــزة  مـــع مختلـــف  بالتعـــاون 
الرســـمية، يعد الدعامة الرئيســـية لنشـــر 
ثقافـــة تعزيـــز حمايـــة واحتـــرام حقـــوق 

اإلنسان.
وأشاد الزياني بالدور اإليجابي والمسئول 
الذي تضطلع به وحدة التحقيق الخاصة 
فـــي مباشـــرة اختصاصاتها ممـــا عزز من 
أهمية وجودها كإحدى آليات االنتصاف 

الوطنية.

 العدالة الجنائية 

مكتـــب  رئيـــس  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائي باإلنابة 
بمملكـــة البحريـــن أيـــكان موكانبيتوفـــا، 
أن التعـــاون الوثيق مـــع اآلليات الوطنية 
المعنيـــة بتحقيـــق العدالـــة الجنائيـــة في 
شـــتى المجـــاالت قـــد أســـهم فـــي بنـــاء 
القدرات القانونيـــة والهيكلية وتعزيزها؛ 
لالســـتمرار في مباشـــرتها ألعمالهـــا وفقًا 
للمعاييـــر والبروتكـــوالت الدوليـــة؛ وهـــو 
ما يعزز حقوق اإلنســـان ويحقق أهداف 

التنمية المستدامة.

 سيادة القانون

وأشـــار رئيـــس وحدة التحقيـــق الخاصة 
محمد الهزاع، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر 
حقـــوق  حمايـــة  لمؤتمـــر  امتـــداًدا  يعـــد 
اإلنســـان في منظومـــة العدالـــة الجنائية 
الســـابق انعقاده في البحرين خالل العام 
2019، والخـــاص بدور اآلليـــات الوطنية 
اإلنســـان،  فـــي حمايـــة وتعزيـــز حقـــوق 
والذي خُلص إلـــى العديد من التوصيات 
القانونيـــة والحقوقيـــة من بينهـــا تعميم 
البحرينيـــة  الوطنيـــة  اآلليـــات  تجربـــة 
المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان فـــي منظومة 
العدالة الجنائية، إلعمال سيادة القوانين 
بشـــكل حاســـم والســـعي نحـــو احتـــرام 

االتفاقيات والمواثيق الدولية.

خطوات جديدة

إلـــى ذلـــك، قال رئيـــس معهد الدراســـات 
القضائيـــة والقانونيـــة خالد ســـري صيام 
بشـــكل  يأتـــي  المؤتمـــر  هـــذا  إقامـــة  إن 
متصـــل مع المؤتمر الســـابق، متطلًعا إلى 
أن تكون توصيات المؤتمر محل تطبيق 

والتزام، وبّين أن مرور 10 ســـنوات على 
إنشـــاء الوحـــدة مناســـبة يســـتذكر فيهـــا 
الوحـــدة،  إلنشـــاء  األولـــى  اإلرهاصـــات 
ومـــا حققته مـــن نجاح هو محـــل تكريم 

ومصدر سعادة.
وأكد صيام أهمية شراكة جميع الجهات 
المؤسســـات  جميـــع  مـــع  الصلـــة  ذات 
المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان، علـــى صعيد 
العمل أو على مســـتوى التبادل المعرفي، 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان بشـــكل فاعـــل، 
ليس فـــي تطبيـــق القانون فقـــط بل في 
وصـــول الشـــعور لـــكل مواطن بأنـــه فرد 
يمـــارس حقوقـــه كحـــق كامـــل تحترمـــه 
أهميـــة  إلـــى  المؤسســـات، الفًتـــا  جميـــع 
البناء واالســـتمرار علـــى منجزات مملكة 
مبيًنـــا  األخيـــر،  العقـــد  خـــالل  البحريـــن 
أهميـــة رصـــد التحديـــات والتأكيـــد على 
إقامـــة خطوات جديـــدة تعزز من حقوق 

اإلنسان.

 جلسات المؤتمر

جلســـات،  خمـــس  المؤتمـــر  وتضمـــن   
مواكبـــة  األولـــى  الجلســـة  وناقشـــت 

التشـــريعات الوطنيـــة للجهـــود الدوليـــة 
برئاسة القاضي بمحكمة التمييز إبراهيم 
الزايـــد، وتضمنـــت محاور تتعلـــق بتطور 
التشـــريع البحرينـــي فـــي مجـــال حمايـــة 
حقوق اإلنســـان قدمها المستشـــار محمد 
عبدالرحمن، وإبراز االتفاقيات والمعايير 
الدوليـــة المعنية بحقوق اإلنســـان قدمها 
مال هللا الحمـــادي، واالتفاقيات الدولية 
والمواثيق التي صادقت عليها وانضمت 
إليهـــا مملكـــة البحريـــن قدمتهـــا فاطمـــة 

الدوسري.
 أمـــا الجلســـة الثانيـــة، فجـــاءت بعنـــوان 
تجـــارب وطنية فـــي التعامل مـــع جرائم 
التعذيب والمعاملة الالإنســـانية برئاســـة 
رئيـــس نيابـــة الجرائـــم الماليـــة وغســـل 
األمـــوال بالنيابة العامة المستشـــار نايف 
يوســـف محمود وتضمنت محاور تتعلق 
بآليـــات ضبط وتحقيـــق جرائم التعذيب 
غـــادة  قدمتهـــا  الالإنســـانية  والمعاملـــة 
حبيـــب، والفـــرق بيـــن جرائـــم التعذيـــب 
وإســـاءة المعاملة وخصوصيـــة التعامل 
مـــع الشـــكاوى الخاصة باألطفـــال قدمها 

محمد الزباري.

 وجاءت الجلســـة الثالث بعنوان الجهود 
الوطنيـــة الخاصة لحماية وتعزيز حقوق 
اإلنســـان والتي ترأســـها  مســـاعد النائب 
العام المستشـــار وائل بوعالي، وتضمنت 
محـــاور عديـــدة تتعلق بحمايـــة المجني 
عليهم والشـــهود قدمها المستشـــار أحمد 
الحمـــادي، وضمانـــات المحاكمـــة العادلة 
قدمهـــا القاضـــي الدكتور علـــي الجزاف، 
والتعامل مع جرائم االتجار باألشـــخاص 
قدمها المستشـــار الدكتور علي الشويخ، 
البديلـــة  والتدابيـــر  العقوبـــات  وقانـــون 

قدمها السيد أحمد الحداد.
وناقشت الجلسة الرابعة موضوع تعزيز 
التكامل بين األجهـــزة واآلليات الوطنية 
برئاســـة المستشـــار أســـامة علي العوفي 
رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، 
تم فيهـــا التطرق إلـــى دور ومهام وحدة 
التحقيـــق الخاصة في منظومـــة العدالة 
الهـــزاع، ودور  الجنائيـــة قدمهـــا محمـــد 
الجهـــات التنفيذية لمنـــع الجريمة قدمها 
العقيـــد حســـين مطـــر، ودور اإلعالم في 
التوعية والنشـــر قدمتهـــا لولوة بودالمة، 
ودور وزارة الخارجيـــة فـــي التعامـــل مع 
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

باألمم المتحدة قدمتها أروى السيد.
عرًضـــا  الخامســـة  الجلســـة  وتضمنـــت 
للتحديات التـــي تواجه اآلليات الوطنية 
برئاسة  رئيس معهد الدراسات القضائية 
والقانونية خالد صيام تم فيها مناقشـــة 
عامة بشـــأن المشـــاكل والمعوقـــات التي 
تعتـــرض عمـــل اآلليـــات الوطنية، شـــارك 
فيهـــا: نواف المعـــاودة ومحمد الرميحي 

ومحمد الهزاع ود. فوزية الصالح.

 )التفاصيل على الموقع 

اإللكتروني(

ينعـــي وزير اإلعالم علي الرميحي، 
األستاذ عبدالرحمن عبدهللا الراعي 
األســـبق،  البحريـــن  إذاعـــة  مديـــر 
الـــذي انتقـــل إلى رحمـــة هللا تعالى 
بعـــد مســـيرة طويلـــة حافلـــة فـــي 
العمـــل اإلذاعـــي واإلعالمي تميزت 
بالعطـــاء واإلبـــداع واإلخالص في 

حب الوطن.
األســـرة  أن  اإلعـــالم  وزيـــر  وأكـــد 
اإلعالميـــة فقـــدت برحيـــل الفقيـــد 
َعلًمـــا مـــن أعـــالم إذاعـــة البحريـــن 
وواحـــًدا مـــن روادهـــا المؤسســـين، 
والـــذي تـــرك بصمـــات متميـــزة في 
مسيرة اإلذاعة منذ بداياتها األولى، 
مشـــيدا بمناقـــب الفقيد ومـــا قدمه 
من خدمات جليلة لوطنه بكل حب 
وتفـــان وإخـــالص، داعًيا هللا تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، 
وأن  جناتـــه،  فســـيح  يســـكنه  وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والســـلوان، 

و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.
األســـتاذ  الفقيـــد  أن  إلـــى  ويشـــار 
عبدالرحمـــن عبـــدهللا الراعي انضم 
إلى إذاعة البحرين في العام 1954، 
وســـاهم برفقة المغفور له األســـتاذ 
علـــى  العمـــل  فـــي  كانـــو  إبراهيـــم 

االنطالقـــة األولى إلذاعـــة البحرين 
منـــذ لحظـــة تســـلمه مهـــام عملـــه، 
وتـــدرج في عدد من الوظائف منها 
)ضابـــط محطـــة إذاعية، ومســـاعد 
مذيـــع، ومذيع( حتى صـــدر في 24 
سبتمبر 1990م قرار بتعيينه مديرًا 
صاحبـــت  حيـــث  اإلذاعـــة،  إلدارة 
فترته العديد من مشـــاريع التطوير 
والتحديـــث وزيادة جرعـــة اإلنتاج 
البرامجـــي ممـــا أســـهم فـــي تعزيـــز 
محليـــًا وخليجيـــًا  اإلذاعـــة  مكانـــة 
وعربيـــًا، إلـــى أن تقاعد عـــن العمل 

في عام 2001.
وقـــد عـــرف الفقيد الراحـــل بتميزه 
المواضيـــع  تقديـــم  فـــي  وإبداعـــه 
واخراجهـــا  اإلذاعيـــة  والبرامـــج 
بأســـلوب ســـابق لعصـــره، إذ تزخـــر 
المكتبة اإلذاعيـــة البحرينية بمئات 
ســـاهم  التـــي  اإلذاعيـــة  الســـاعات 
بتقديمهـــا طـــوال فتـــرة عملـــه، كما 
حرص رحمه هللا على نقل المعرفة 
التـــي اكتســـبها ســـواء مـــن العمـــل 
التدريبيـــة  الـــدورات  أو  اإلذاعـــي 
جيـــل  وتدريـــب  لبنـــاء  الخارجيـــة 
إذاعـــي بحريني ســـاهم في إيصال 

صوت البحرين إلى العالم.

وزير اإلعالم ينعى األستاذ عبدالرحمن 
عبداهلل مدير إذاعة البحرين األسبق
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