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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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ال��م��ل��ك وول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال����وزراء 
ي��ه��ن��ئ��ان ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي لإي��رل��ن��دا
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس مايكل دانييل هيجنز رئيس 
جمهورية إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. وأعرب جاللته في 
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  الوطنية.  وبعث صاحب  المناسبة 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
الوطني  الــيــوم  بمناسبة  إيــرلــنــدا،  جمهورية  رئيس  هيجنز  دانييل  مايكل 
لبالده. وأعرب سموه عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة 
ولي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما  الوطنية.  المناسبة  بهذه  والسعادة 
إلى دولة السيد ميشيل  الــوزراء برقية تهنئة مماثلة  العهد رئيس مجلس 

مارتن رئيس وزراء جمهورية إيرلندا. 

برقيتي  يتلقى  الوزراء  رئي�س  العهد  ولي 
�شكر جوابيتين من اأمير الكويت وولي عهده

ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  تلقى 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من صاحب السمو الشيخ 
رًدا على  وذلك  الشقيقة،  الكويت  دولة  أمير  الصباح  الجابر  األحمد  نواف 
برقية التهنئة التي بعث بها سموه إلى أمير دولة الكويت بمناسبة الذكرى 

السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت.
وأعرب سمو أمير دولة الكويت في برقيته عن خالص الشكر والتقدير 
مشاعره  على  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب 
موفور  لسموه  متمنًيا  الوطنية،  المناسبة  بهذه  الصادقة  وتمنياته  الطيبة 
الصحة وتمام العافية، ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم واالزدهار في 
ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

البالد المفدى.
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  تلقى  كما 
الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ  سمو  أخيه  من  مماثلة  جوابية  شكر  برقية 

الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. 

خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  سمو  ركــن  أول  الفريق  التقى 
رئــيــس الـــحـــرس الــوطــنــي، مـــع الــجــنــرال نــديــم أنــجــم مــديــر عـــام جــهــاز 
مارس(   16( امس   ،)ISI( المشترك  الباكستاني  العسكري  االستخبارات 
في مكتبه بالعاصمة إسالم آباد، وذلك على هامش زيارة سمّوه الرسمية 

لجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة.
ورحب مدير عام جهاز االستخبارات العسكري الباكستاني المشترك، 
بزيارة سموه لجمهورية باكستان اإلسالمية، وما تشهده العالقات الثنائية 

من تطور وتنمية في ظل قيادة البلدين الشقيقين.
كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بما حققته القوات المسلحة 
اإلرهـــاب  مكافحة  مــجــال  فــي  وتــطــور  تــقــدم  مــن  وأجــهــزتــهــا  الباكستانية 
لضمان أمن واستقرار المنطقة، متمنيًا لجمهورية باكستان اإلسالمية 
الشقيقة دوام التقدم واالزدهار. وشهد اللقاء استعراض عالقات التعاون 
القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمية، وما تشهده 
من تطور على مختلف األصعدة، وخاصة ما يتعلق بالتنسيق والتعاون 

في جميع المجاالت العسكرية.

مدير  مع  ي�شتعر�س  الوطني  الحر�س  رئي�س 
جهاز ال�شتخبارات الباك�شتاني عالقات التعاون

بن  محمد  الشيخ  سمو  ركــن  أول  الفريق  اجتمع 
عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، مع الجنرال 
قــمــر جــاويــد بــاجــوه قــائــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
العامة  القيادة  بمقر  مكتبه  في  مــارس(   16( األربــعــاء 
راولــبــنــدي  مدينة  فــي  الباكستانية  المسلحة  لــلــقــوات 
المجاورة للعاصمة إسالم آباد، على هامش زيارة سمّوه 

الرسمية لجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة.
شــاكــرًا  بسموه،  الباكستاني  الجيش  قــائــد  ورحـــب 
إياه على تلبية دعوته لحضور احتفاالت يوم باكستان.

مـــن جــانــبــه أشــــاد ســمــو رئــيــس الـــحـــرس الــوطــنــي 
بــالــمــســتــوى الــعــالــي الــــذي وصــلــت إلــيــه آفــــاق الــتــعــاون 
وتبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا مواصلة الجهود 
فــي صالح  يــصــب  بــمــا  الثنائية  الــعــالقــات  تــعــزيــز  نــحــو 

البلدين الشقيقين.
كــمــا شــهــد الــلــقــاء مــنــاقــشــة عـــدد مـــن الــمــواضــيــع 

ذات االهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون 
والجيش  الــوطــنــي  الــحــرس  بين  العسكري  والتنسيق 
الــبــاكــســتــانــي فـــي الـــمـــجـــاالت كـــافـــة، وبــحــث الــجــانــبــان 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. 
وقد وصل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني إلى إسالم آباد 
في زيارة رسمية بناًء على دعوة من الجنرال قمر جاويد 
)كضيف  للمشاركة  الباكستاني  الجيش  قــائــد  بــاجــوه 
اإلسالمية  باكستان  جمهورية  احــتــفــاالت  فــي  شـــرف( 

بيوم باكستان الذي يصادف تاريخ 23 مارس.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى 
راولبندي عدد من  بمدينة  العسكرية  »نورخان«  قاعدة 
كبار قادة الجيش الباكستاني، والسيد محمد إبراهيم 
محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان 

اإلسالمية الشقيقة وأعضاء السفارة.

رئي�س الحر�س الوطني يجتمع مع قائد الجي�س الباك�شتاني

} رئي�س الحر�س الوطني.

} �سمو ولي العهد ال�سعودي. } خادم الحرمين ال�شريفين. } جاللة الملك.

ال����م����ل����ك وول���������ي ال����ع����ه����د رئ����ي���������س ال��������������وزراء ي���ه���ن���ئ���ان 
خ����������ادم ال����ح����رم����ي����ن ب����ن����ج����اح ال����ف����ح����و�����ش����ات ال���ط���ب���ي���ة

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى برقية تهنئة 
إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
العربية  المملكة  عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، ضــمــنــهــا جــاللــتــه خــالــص 
تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل 
الـــريـــاض والـــتـــي تكللت  بــالــعــاصــمــة  الــتــخــصــصــي 

بفضل اهلل وتوفيقه بالنجاح.

ــاًل جــاللــتــه الـــمـــولـــى الــعــلــي الـــقـــديـــر، أن  ــائـ سـ
ويمتعه  الشريفين  الحرمين  خــادم  أخــاه  يحفظ 
بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يبقيه 
وشعبها  السعودية  العربية  للمملكة  وسندًا  ذخــرًا 
الشقيق لمواصلة مسيرة التقدم واالزدهار في ظل 

قيادته الحكيمة.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك 

المملكة  عــاهــل  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه أطيب 
تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل 
الـــريـــاض والـــتـــي تكللت  بــالــعــاصــمــة  الــتــخــصــصــي 

بالنجاح التام بفضل اهلل وتوفيقه.
سائاًل سموه المولى العلي القدير أن يحفظ 
خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة 
وســنــدًا  ذخـــرًا  يبقيه  وأن  العمر،  وطـــول  والــســعــادة 

الشقيق  الــســعــوديــة وشــعــبــهــا  الــعــربــيــة  لــلــمــمــلــكــة 
قيادته  ظل  في  والتقدم  النماء  مسيرة  لمواصلة 

الحكيمة.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 
بن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  أخــيــه 
العهد نائب  العزيز آل سعود ولي  سلمان بن عبد 
بالمملكة  الـــدفـــاع  وزيــــر  الـــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 

العربية السعودية الشقيقة.

} �شمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يه��نئان رئ��ي���س 
ترك����مان�شتان بمنا�شبة فوزه في النتخابات الرئا�شية

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
البالد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار بيردي محمدوف 

رئيس تركمانستان، وذلك بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية.
لفخامته  التمنيات  وخالص  التهاني  أطيب  بالبرقية  جاللته  وضّمن 
تركمانستان  ولشعب  والــنــجــاح،  التوفيق  ودوام  والــســعــادة  الصحة  بموفور 

الشقيق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار. 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيردار 
بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، وذلك بمناسبة فوزه في االنتخابات 

الرئاسية.
ــــرب ســمــوه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب الــتــهــانــي وخـــالـــص التمنيات  وأعـ
والـــنـــجـــاح، ولشعب  الــتــوفــيــق  ودوام  والـــســـعـــادة  الــصــحــة  مـــوفـــور  لــفــخــامــتــه 

تركمانستان الشقيق تحقيق المزيد من االزدهار والنماء. 
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ــة  ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ قــــــامــــــت الــــكــــلــــيــــة الـ
جامعة   - أيرلندا  فــي  للجراحين 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة بــافــتــتــاح مركز 
جامعة البحرين الطبية لألبحاث 
الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة الــحــيــويــة 
ــــألورام  بـــداخـــل مـــركـــز الــبــحــريــن لـ
بــالــتــعــاون مـــع مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي فــي حــفــٍل رسمي 
الــفــريــق طبيب  أقــيــم تحت رعــايــة 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــــبــــداهلل آل 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة، 
ــورة  ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــور الـ ــ ــــضـ ــــحـ ــة وبـ ــلـــصـــحـ لـ
رنا بنت عيسى بن دعيج  الشيخة 
لمجلس  العام  األمين  آل خليفة، 
ــائــــب رئــيــس  ــالـــي ونــ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــنـ مــجــلــس أمـ

العالي.
ولــقــد حــضــر حــفــل االفــتــتــاح 
الـــــــرســـــــمـــــــي الــــــــدكــــــــتــــــــورة مــــريــــم 
الــجــاهــمــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة والــعــمــيــد 
الــبــروفــيــســور هـــشـــام يـــوســـف علي 
الشيخ سلمان  اللواء طبيب  نائب 
آل خليفة، قائد مستشفى الملك 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي والـــبـــروفـــيـــســـور 
إلياس فاضل، مدير مركز البحرين 
البحرينية  الهيئة  ورئيس  لــألورام 
الوطنية لألورام، والدكتورة جليلة 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــواد  جـ الــســيــد 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز 
والدكتور أحمد محمد األنصاري، 
للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
فيرجال  والبروفيسور  الحكومية 

لألبحاث  الرئيس  نــائــب  أوبــرايــن، 
واالبتكار ورئيس مجموعة أبحاث 
ــي الــكــلــيــة  ــ ــة فـ ــجــ ــســ هـــنـــدســـة األنــ
أيــرلــنــدا  فــي  للجراحين  الملكية 
ــور ســتــيــفــن  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ بـــدبـــلـــن والــ
ــن، رئـــيـــس كــلــيــة الــــدراســــات  ــيـ ــكـ أتـ
ــة  ــافــ الـــعـــلـــيـــا والـــــبـــــحـــــوث، بــــاإلضــ
ــيـــن  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ إلـــــــــى األعــــــــضــــــــاء الـ
بجامعة  التدريس  هيئة  وأعــضــاء 
البحرين الطبية والكوادر الطبية 
بمستشفى الملك حمد الجامعي، 
وطلبة الطب المهتمين باألبحاث 

من جامعة البحرين الطبية.
وفــــــي بـــــدايـــــة الـــحـــفـــل الـــقـــى 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
عبداهلل آل خليفة، رئيس المجلس 
ــال  ــ ــى لـــلـــصـــحـــة كـــلـــمـــتـــه وقـ ــ ــلـ ــ األعـ
فــيــهــا:  »نــشــأت رؤيـــة افــتــتــاح مركز 
جامعة البحرين الطبية لألبحاث 
الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة الــحــيــويــة 
بـــهـــدف الـــمـــســـاعـــدة فـــي مــعــالــجــة 
الــمــشــاكــل الــصــحــيــة الــســائــدة في 
مملكة البحرين، ولقد تم تحقيق 
هـــذه الـــرؤيـــة بــقــيــادة الــبــروفــيــســور 
ــيــــس جــامــعــة  ــوم، رئــ ــتــ ــعــ ســـمـــيـــر الــ
طبيب  والــلــواء  الطبية  البحرين 
قائد  آل خــلــيــفــة،  الــشــيــخ ســلــمــان 
مستشفى الملك حمد الجامعي، 
والبروفيسور ستيفن أتكين، رئيس 
والبحوث،  العليا  الــدراســات  كلية 
وسيساهم مركز األبحاث في تهيئة 
مــركــزا  لتصبح  الــبــحــريــن  مملكة 
مـــتـــمـــّيـــزا فــــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
العلمي بين دول مجلس  والبحث 

التعاون الخليجي وعلى المستوى 
اإلقليمي«.

اكــدت  للحضور  كلمتها  وفـــي 
عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
بن دعيج آل خليفة، األمين العام 
ونــائــب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس 
ــاء مــجــلــس  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـ
الــذي  البحث  ان  العالي  التعليم 
سيجري في مركز جامعة البحرين 
ــبــــحــــوث الــــســــريــــريــــة  ــلــ ــيــــة لــ ــبــ الــــطــ
والــجــزيــئــيــة الــحــيــويــة والــنــتــائــج 
التي ستنتجه لن تؤدي فقط إلى 
لعاج  كفاءة  وأكثر  أرخص  وسائل 
بــعــض األمــــراض األكــثــر انــتــشــاًرا، 
األعباء  من  أيًضا  ستقلل  ولكنها 
نظام  على  واللوجستية  المالية 
الرعاية الصحية العامة، وبالتالي 
رفــع جـــودة الــخــدمــات الــتــي يمكن 
تــقــديــمــهــا وتــحــســيــن نــوعــيــة حياة 
حيث  والــمــقــيــمــيــن.  البحرينيين 
ــنـــدرج تحت  يـ الــطــبــي  الــبــحــث  إن 
سيساهم  والــذي  العلمي   البحث 
ــائــــز األســـاســـيـــة  ــي تـــطـــويـــر الــــركــ فــ
لــلــمــجــتــمــع الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم 
والــمــؤهــات الــوطــنــيــة والــتــي تعد 
أحـــد الــمــحــركــات الــرئــيــســيــة التي 
تدعم رؤية مملكة البحرين 2030.
وفي ظل البروتوكات المقررة 
ــارب الـــســـريـــريـــة  ــجــ ــتــ ــلــ حــــديــــًثــــا لــ
ــة مـــــن جــهــة  ــيــ لـــلـــخـــايـــا الــــجــــذعــ
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة 
والخدمات الصحية وبما يتماشى 
مع الخطة الوطنية للصحة ورؤية 
مركز  إنــشــاء  تــم   ،2030 الــبــحــريــن 

جامعة البحرين الطبية لألبحاث 
الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة الــحــيــويــة 
واألبــحــاث  التعليم  تــعــزيــز  بــهــدف 
التي تركز على األمراض الصحية 
الــمــنــتــشــرة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مــثــل مـــرض الــســكــري، والــســمــنــة، 
والــــــحــــــاالت الـــصـــحـــيـــة األخـــــــرى. 
ــرا لـــمـــوقـــعـــه اإلســـتـــراتـــيـــجـــي  ــظــ ونــ
بداخل مركز البحرين لألورام يوفر 
تــجــربــة متميزة  األبـــحـــاث   مــركــز 
الــبــاحــثــون واألطــبــاء  حــيــث يعمل 
البحرين  جامعة  فــي  الــســريــريــون 
إجراء  تعاوني على  بشكل  الطبية 
عبر  الــرائــدة  االنتقالية  األبــحــاث 
العلوم  اختصاصات  مجموعة من 

الصحية.
ــور ســمــيــر  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ وقــــــــال الــ

الـــعـــتـــوم، رئـــيـــس الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
جامعة  أيــرلــنــدا-  فــي  للجراحين 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة: »ُيـــعـــد مــركــز 
األبـــحـــاث الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة 
الــحــيــويــة فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــوة لـــألمـــام  ــطـ الــطــبــيــة بــمــثــابــة خـ
الراسخ  االلــتــزام  تعزيز  سبيل  في 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــتـــحـــســـيـــن الـــصـــحـــة 
الـــبـــشـــريـــة ورعــــايــــة الـــمـــرضـــى مــن 
خـــال بـــذل الــمــســاعــي، واألبــحــاث 
ــرة، والــــــتــــــعــــــاون. نــشــكــر  ــكــ ــتــ ــبــ ــمــ الــ
مساهمتهم  على  شركائنا  جميع 
األبحاث  مركز  إنشاء  في  القديرة 
كـــونـــه خـــطـــوة عــظــيــمــة فـــي تــاريــخ 

الجامعة«.
ــاس  ــيـ وقـــــــال الـــبـــروفـــيـــســـور إلـ
فــــاضــــل، مــــديــــر مــــركــــز الــبــحــريــن 

الـــمـــلـــكـــيـــة  ــيــــة  ــلــ الــــكــ أن  لـــــــــــــألورام 
جامعة  إيــرلــنــدا-  فــي  للجراحين 
ــن خـــال  ــ ــريـــن الـــطـــبـــيـــة ومــ ــبـــحـ الـ
الجينية  األبــحــاث  مختبر  افتتاح 
والــجــزيــئــيــة فـــي مـــركـــز الــبــحــريــن 
مـــع مستشفى  بــالــتــعــاون  لـــــألورام 
الملك حمد الجامعي تهدف إلى 
تعزيز التعليم وتطوير النشاطات 
مختلف  في  واألكاديمية  البحثية 
وخصوصًا  الطب  مجاالت  جميع 
في مجال علوم الخايا الجذعية 
ــــك بـــإشـــراف بــفــريــق مـــن أهــل  وذلـ
اإلختصاص. وقد نوه البروفيسور 
الــبــحــوث  ــــى أن  الـ فـــاضـــل  إلــــيــــاس 
هـــي ركــــن أســـاســـي إلنـــتـــاج قــاعــدة 
مــن الــبــيــانــات تــســاهــم فــي تطوير 
وتـــنـــمـــيـــة الـــــقـــــدرات الــتــشــخــصــيــة 

والــعــاجــيــة مــمــا يــســاهــم فــي رفــع 
ــات الــطــبــيــة في  مــســتــوى الـــخـــدمـ

مملكة البحرين.
ــد  ــيـ ــمـ ــعـ ــن أشـــــــــــاد الـ ــ ــيـ ــ فـــــــي حـ
بـــروفـــيـــســـور هـــشـــام يـــوســـف حسن 
الـــمـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــطــبــيــة 
واســتــشــاري أمـــراض األنــف واألذن 
والـــحـــنـــجـــرة بــمــســتــشــفــى الــمــلــك 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي بـــالـــتـــعـــاون بــيــن 
ــز الـــبـــحـــريـــن  ــ ــركـ ــ الـــمـــســـتـــشـــفـــى ومـ
لـــــــــــــــــألورام والـــــكـــــلـــــيـــــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
جامعة   - أيرلندا  فــي  للجراحين 
ــة فـــــي مـــجـــال  ــيـ ــبـ ــطـ الـــبـــحـــريـــن الـ
األبـــحـــاث الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة 
بــدوره  والـــذي  المتطورة  الحيوية 
في  األبحاث  تطوير  في  سيساهم 
المعايير  وفقا ألعلى  بيئة علمية 
المختصين  مـــن  نــخــبــة  ــاشـــراف  بـ
في  الممارسين  من  الخبرة  وذوي 
هذا المجال، باعتبار المركز جزءا 
طبية  مــؤســســة  أي  مـــن  أســـاســـيـــا 
كـــبـــيـــرة، وســيــشــكــل مـــن األنــشــطــة 
كبير  بشكل  تعمل  والتي  اليومية 
في تحسين القدرات التشخيصية 
ــــك فـــي مــجــاالت  والـــعـــاجـــيـــة، وذلـ

وأنشطة عديدة.
وقــــــال الـــبـــروفـــيـــســـور ســتــيــفــن 
ــن، رئـــيـــس كــلــيــة الــــدراســــات  ــيـ ــكـ أتـ
الــعــلــيــا والــبــحــوث، والــــذي يشرف 
وجميع  األبحاث  مركز  على  أيًضا 
مركز  »يتمتع  البحثية:  المبادرات 
جامعة البحرين الطبية لألبحاث 
الــســريــريــة والــجــزيــئــيــة الــحــيــويــة 
ــدة عــالــمــًيــا في  ــرائــ بــالــتــقــنــيــات الــ

كــل مــن الــطــب الــســريــري والــطــب 
التحويلي بهدف تمكين الباحثين 
واألطــــبــــاء الـــســـريـــريـــن الــعــامــلــيــن 
بــالــمــركــز مــن الــتــعــاون فــي إجـــراء 
المريض  على  تركز  رائــدة  أبحاث 
مما يؤدي إلى مواجهة التحديات 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
والـــعـــالـــمـــيـــة. وبـــفـــضـــل األنـــظـــمـــة 
وزارة  أطــلــقــتــهــا  الــتــي  والــقــوانــيــن 
الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم 
ــات الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــمـــهـــن والـ
الدعم  األبحاث  سوف يقدم مركز 
البحرين  مملكة  لتحويل  الـــازم 
ــاث  إلـــــــى مــــركــــز مـــــحـــــوري لـــألبـــحـ
ُمصّنعي  مــن  الــمــزيــد  واستقطاب 
ــى الــســوق  األدويــــــة الــعــالــمــيــيــن إلــ

البحريني«.
البحرين  وبالتعاون مع مركز 
لــــــــــألورام، ســيــعــمــل قـــســـم أبـــحـــاث 
األمــــــــــــــراض الــــســــرطــــانــــيــــة عــلــى 
مـــواصـــلـــة الــبــحــث فـــي اســتــخــدام 
مـــــضـــــادات مـــســـتـــقـــبـــات ســيــجــمــا 
ــاث »فـــي  ــ ــحـ ــ أبـ ــن  ــ ــات مـ ــانــ ــيــ ــبــ 1 والــ
السيلكون )in-silico(« في عاج 
ــان الــــثــــدي. بـــاإلضـــافـــة الــى  ســـرطـ
على  األبــحــاث  مركز  سيقوم  ذلــك 
فــي الحمض  رائـــدة  أعــمــال  تنفيذ 
ــنـــقـــوص  الـــــــنـــــــووي الــــــريــــــبــــــوزي مـ
والــحــمــض   )DNA( األكــســجــيــن 
النووي الريبوزي   )RNA(بهدف 
في  والــعــامــات  الــجــيــنــات  تحليل 
المستخدمة  الــســريــريــة  الــعــيــنــات 
ــــي تـــشـــخـــيـــص مــــــرض الـــســـكـــري  فـ

والسرطان.

حم���د   المل���ك  م�شت�ش���فى  ف���ي  للبح���وث  الطبي���ة  البحري���ن  جامع���ة  مرك���ز  افتت���اح 
�لمركز يهدف �إلى تهيئة �لبحرين لت�صبح مركز� متميز� في �لرعاية �ل�صحية و�لبحث �لعلمي �إقليميا

} جانب من افتتاح مركز جامعة البحرين الطبية.
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 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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تحت رعاية الدكتور علي بن 
الــعــام،  الــنــائــب  البوعينين  فضل 
عقدت أمس عبر تقنية االتصال 
ــة بــيــن  ــيـ ــاشـ ــقـ ــلـــقـــة نـ ــي حـ ــرئــ ــمــ الــ
نيابة  فــي  ممثلة  العامة  النيابة 
الجهات  وبعض  والطفل،  األســرة 
الــمــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ أحـــكـــام قــانــون 
الـــعـــدالـــة اإلصـــاحـــيـــة لــأطــفــال 
المعاملة،  ســـوء  مــن  وحــمــايــتــهــم 
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ ــأن الــــعــــقــــوبــــات والــ ــ ــشـ ــ بـ
ترسيخ  بهدف  البديلة لأطفال، 
تحقق  متكاملة  عــمــل  مــنــظــومــة 
الــغــايــات الــقــانــونــيــة والــتــأهــيــلــيــة 
المنظورة من تطبيق أحكام هذا 

القانون.
ــعـــام في  ــد الــنــائــب الـ ــد أكــ وقــ
انــعــقــاد  أن  االفــتــتــاحــيــة  كــلــمــتــه 
هـــذه الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة ُيــبــرهــن 
القضائية  الــجــهــات  تكاتف  على 
والــتــنــفــيــذيــة لــمــواصــلــة الــســجــل 
فــي حماية  الــمــشــرف  الــحــقــوقــي 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــفــــل ورعـ حــــقــــوق الــــطــ
ــانــــون الـــعـــدالـــة  ــقــ ــل الـــعـــمـــل بــ ــ ظـ
وحمايتهم  لأطفال  اإلصاحية 
ُيمثل  الــذي  المعاملة،  ســوء  مــن 
خطوة رائدة في منظومة العدالة 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ وحـــمـــايـــة حــــقــــوق األطـ
تتويجًا  وُيــعــد  البحرين،  مملكة 
لــريــادتــهــا  وتــمــيــزهــا فـــي احـــتـــرام 
ــة،  ــامـ ــعـ ــات الـ ــ ــريـ ــ ــــحـ الــــحــــقــــوق والـ
التطوير  مسيرة  مــع  ومنسجمًا 

ــات  ــعـ ــريـ ــتـــشـ والــــتــــحــــديــــث فـــــي الـ
الــعــقــابــيــة مــنــذ الــعــمــل بــقــانــون 
في  البديلة،  والتدابير  العقوبات 
ــي لــحــضــرة  ــانـ ــسـ ظــــل الـــنـــهـــج اإلنـ
صاحب الجالة  الملك حمد بن 
الباد،  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
الذي باتت المملكة تحت قيادته 
الحكيمة تزخر بمنجزات تنموية 
وحقوقية رائدة في كفالة حقوق 
اإلنـــســـان والــحــريــات الــعــامــة؛ ما 
يحظى  تشريعيًا  نموذجًا  جعلها 
اإلقليمي  والــتــقــديــر  بـــاإلشـــادات 

والدولي. 
هــم  ــال  ــ ــفــ ــ األطــ أن  وأضـــــــــاف 
ثــــــــروة األمــــــــم ومـــنـــبـــع نــهــضــتــهــا 
وأساس استكمال مسيرة التنمية 
الــــمــــســــتــــدامــــة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
الــمــمــلــكــة فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، 
يـــتـــكـــاتـــف  أن  ــيــــع  الــــجــــمــ وعـــــلـــــى 
ــان حــقــوقــهــم  ــمــ لــحــمــايــتــهــم وضــ
األســـاســـيـــة والــعــمــل عــلــى حفظ 
كـــرامـــتـــهـــم وســـامـــتـــهـــم ضــــد كــل 
أو ســـوء  لــلــخــطــر  ُيـــعـــرضـــهـــم  ــا  مــ

المعاملة.

ــة  ــقــ ــلــ وقـــــــــــد تـــــــنـــــــاولـــــــت الــــحــ
رئيسية  مـــحـــاور  عـــدة  الــنــقــاشــيــة 
من بينها آليات التواصل الفعال 
بين الجهات القضائية والوزارات 
والجهات العامة المعنية بتنفيذ 
منظومة  لخلق  الــقــانــون،  أحــكــام 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــمـــان 
حــــقــــوق األطــــــفــــــال وحـــمـــايـــتـــهـــم 
ــوء الــمــعــامــلــة، والـــبـــرامـــج  ــن ســ مـ
تُحول  التي  واإلرشادية  التوعوية 
دون استدراج الطفل أو استغاله، 
والتأهيلية  التدريبية  والــبــرامــج 

والــتــربــويــة واألعـــمـــال واألنــشــطــة 
الخدمية والتطوعية، التي تعمل 
عـــلـــى تــنــمــيــة شــخــصــيــة الــطــفــل 
وإصاحه وإعادة تأهيله وإدماجه 
الدور  توضيح  مع  المجتمع،  في 
المهم الذي تقوم به نيابة األسرة 
القانوني  التواصل  في  والطفل، 
بتنفيذ  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  بــيــن 

وتطبيق أحكام القانون.
وقـــــــــــــد حـــــــضـــــــر فـــــعـــــالـــــيـــــات 

وزارة  مــن  كــل  النقاشية  الحلقة 
والشؤون  العدل  وزارة  الداخلية، 
وزارة  واألوقــــــــــــــاف،  ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
األشغال  وزارة  والتعليم،  التربية 
ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ وشــ
ــواصـــات  ــمـ الـ وزارة  الـــعـــمـــرانـــي، 
الشباب  وزارة شؤون  واالتصاالت، 
والرياضة، وزارة الصحة، والهيئة 
والمحافظات  للرياضة،  العامة 
والـــبـــلـــديـــات والــمــجــلــس األعــلــى 

للمرأة.
ــة  ــقــ ــلــ ــحــ وقــــــــــــد خـــــلـــــصـــــت الــ
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــة إلـــــــى الـ ــنــــقــــاشــ الــ
التوصيات من بينها تأكيد أهمية 
والعمل  األطــفــال  حــقــوق  حماية 
على عدم تعرضهم للعنف أو سوء 
المعاملة أو وجودهم في أي حالة 
مـــن حـــــاالت الـــتـــعـــرض لــلــخــطــر، 
الجهات  التكامل بين كل  وتعزيز 
الوطنية المعنية بحماية حقوق 

األطفال ورعايتهم لدعم وتعزيز 
ــة الـــاحـــقـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ مـــنـــظـــومـــة الـ
تطوير  نحو  والــســعــي  لــأطــفــال، 
الــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة لــأطــفــال 
والمناسب من  المائم  لتتضمن 
المستحدثة  الحقوقية  التعاليم 
ــة  ــيـ ــة اإلصـــاحـ ــدالــ ــعــ بــــقــــانــــون الــ
لــأطــفــال وحــمــايــتــهــم مـــن ســوء 
الـــمـــعـــامـــلـــة، وآلــــيــــات الــمــســاعــدة 
القانونية والرعاية الاحقة لهم.

التنفيذ  قــانــون  ســريــان تطبيق  الــيــوم  يــبــدأ 
ــار تــحــول جـــذري فــي مــســارات  الــجــديــد، فــي إطـ
مــبــادرات  تحقيق  ضمن  يــأتــي  والـــذي  التنفيذ، 
ــول إلـــى الــعــدالــة مـــن خـــال رفــع  تــعــزيــز الـــوصـ
التنفيذية  ــراءات  ــ اإلجـ وســرعــة  وفعالية  كــفــاءة 
وزارة  وقــالــت  للمحاكم،  الــمــســانــدة  والــخــدمــات 
ــة واألوقــــــــــاف إن  ــيــ الــــعــــدل والـــــشـــــؤون اإلســــامــ
وفًقا  القضائية  األحكام  تنفيذ  طلبات  تقديم 
للقانون الجديد سيستمر عبر خدمات التنفيذ 
الــمــقــدمــة مـــن الـــــــوزارة عــبــر الـــبـــوابـــة الــوطــنــيــة 

للحكومة اإللكترونية.
ووفًقا للنظام الجديد، يتم اتخاذ اإلجراءات 
التنفيذية تلقائًيا ضمن الُمدد المحددة حسب 
قــيــمــة الــمــطــالــبــة تــحــت إشــــراف قــضــاة محاكم 
التنفيذ، وذلك فور اعتماد ملف التنفيذ، ودون 
الحاجة لتقديم طلب لكل إجراء، مع االشتراط 
ــداًء أن يـــقـــوم الــمــنــفــذ لـــه بـــإرســـال إخــطــار  ــتــ ابــ
الــمــطــلــوب عن  بــالــديــن  لــلــوفــاء  ــده  للمنفذ ضـ
طريق خدمة »تقديم طلبات قضائية« المتاحة 
ضمن خدمات الدعاوى القضائية المقدمة من 
خال الحكومة اإللكترونية أو بخطاب ُمسجل 
بعلم الوصول عبر بريد البحرين، وذلك قبل 7 
التنفيذ، من  تقديم طلب  األقــل من  أيــام على 
خـــال مـــلء اســتــمــارة اإلخــطــار الــمــتــوفــرة على 
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تقديم  عند  ُيشترط  فإنه  ذلــك،  إثــر  وعلى 
له  المنفذ  قبل  مــن  إلــكــتــرونــًيــا  التنفيذ  طلب 
ــا يــفــيــد قــيــامــه بـــاإلخـــطـــار أو تـــعـــذره،  ــاق مـ ــ إرفــ
ــادر مـــن طــالــب  ــة إلــــى الــتــوكــيــل الــــصــ ــافـ بـــاإلضـ
وترجمة  التنفيذي،  والسند  وجــد،  إن  التنفيذ 
الــمــقــدمــة إن وجــــدت،  لــلــمــســتــنــدات  مــعــتــمــدة 
وشـــهـــادة مــعــتــمــدة مـــن الــبــنــك بـــرقـــم الــحــســاب 

المصرفي الدولي )IBAN( لطالب التنفيذ.
ــي الــيــوم  ــده فـ كــمــا يــجــب عــلــى الــمــنــفــذ ضــ
التالي من تاريخ إعانه أو علمه بأي إجراء من 
أيــام باإلفصاح  التنفيذ وخــال سبعة  إجــراءات 
عــن أمـــوالـــه فــي حــــدود قــيــمــة الـــديـــن، ويستمر 
التزامه باإلفصاح عن أمواله من أي تغيير يطرأ 
خال  مــن  وذلـــك  التنفيذ،  تــمــام  وحــتــى  عليها 
ملء النموذج المعد لذلك والمتوفر على موقع 

.moj.gov.bh الوزارة
ــادرة بــالــوفــاء  ــبـ ــمـ ــده الـ ويــمــكــن لــلــمــنــفــذ ضــ
الحكم  لتنفيذ  مــبــاشــر  بــشــكــل  كــامــًا  بــالــديــن 
ــده، وذلـــك شــريــطــة الــســداد الكامل  الــصــادر ضـ
التنفيذ  تقديمه طلب  عند  الفوري  اإليــداع  أو 

إلكترونًيا.
ــتـــحـــدث الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد مــهــنــة  ــد اسـ ــ وقـ
الـــمـــنـــفـــذ الـــــخـــــاص، والــــتــــي أتــــاحــــت إمــكــانــيــة 
الُمرخصين  الخاصين  بالمنفذين  االستعانة 
ــقـــديـــم طــلــب  لــلــقــيــام بـــــإجـــــراءات اإلخــــطــــار وتـ

الــتــنــفــيــذ والــمــتــابــعــة بــهــذا الـــشـــأن، كــمــا أوجـــب 
بالمنفذ  االســتــعــانــة  لــه  المنفذ  على  الــقــانــون 
الخاص الستكمال إجراءات التنفيذ في ملفات 
التنفيذ التي صدرت فيها قرارات بالحجز على 
أموال المنفذ ضده »عقارات، مركبات، منقوالت، 
تحضيرها  تتضمن  والــتــي  ومــســتــنــدات«،  أســهــم 
في  والسير  وتثمينها  جردها  من  ابتداًء  للبيع 
إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها 
للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع 

حصيلة البيع.
وحــــول مــلــفــات الــتــنــفــيــذ الــقــائــمــة، وطــبــًقــا 
ــاع التي  ــ لــلــقــرار الــمــنــظــم لــفــتــرة تــوفــيــق األوضـ
ستستمر  الجديد،  القانون  تطبيق  مع  ستبدأ 
اإلجــــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة فــــي مـــواجـــهـــة الــمــنــفــذ 
ضــدهــم مـــن األفــــــراد والـــشـــركـــات، إال فـــي حــال 
لــأفــراد  بالنسبة  للدين  كاملة  تسوية  تقديم 
الــشــركــات  والــشــخــصــيــات االعــتــبــاريــة مـــن دون 
تــقــديــم  الـــمـــالـــيـــة، أو  الـــتـــجـــاريـــة والـــمـــؤســـســـات 
المالي  الوضع  عن  افصاح  التجارية  الشركات 
السداد  عن  الشركة  عجز  يفيد  بــإقــرار  مقروًنا 
إفـــاس، بشرط  ــادة  مــع رفــع دعـــوى تنظيم وإعــ
موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات اإلفاس 
فيها، كما ستستمر اإلجراءات التي اتخذت في 
ملفات التنفيذ القائمة بما في ذلك طلبات بيع 

العقارات والمنقوالت التي تم البدء فيها.

إرشــاد  له  للمنفذ  يمكن  السياق،  هــذا  وفــي 
محكمة التنفيذ عن أية أموال مملوكة للمنفذ 
في حال  وذلــك  عليها،  التنفيذ  لمباشرة  ضــده 
ارتأى المنفذ له أن إجــراءات الحجز المتخذة 
المطلوبة  الــحــجــوزات  كافة  تغطي  ال  السابقة 

على أموال المنفذ ضده.
وتبًعا للقانون والقرارات ذات الصلة، سيتم 
إحالة جميع ملفات التنفيذ التي يكون المنفذ 
إلــى مصرف  التجارية  البنوك  أحــد  فيها  ضــده 
وذلـــك التــخــاذ اإلجــــراءات  الــمــركــزي،  البحرين 
القانونية الُمحددة من قبل المصرف من أجل 

مباشرة تنفيذ الدين محل السند التنفيذي.
ــاز الـــقـــانـــون تــقــديــم طــلــبــات  ــ ــــك، أجـ ــى ذلـ إلــ
التظلم من اإلجراءات المتعلقة بالحجز ومن 
قرارات رسو البيع، وتوزيع المبالغ، والمصاريف 
القضائية، والتي يكون البت فيها بموجب قرار 
مــســبــب مـــن قــاضــي مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ، وتــكــون 
أمام  لاستئناف  قابلة  الــصــادرة  الــقــرارات  كافة 
واإلجـــراءات  لأسباب  طبًقا  الكبرى  المحكمة 

المنصوص عليها في القانون.
يــذكــر أن خــدمــة االســتــعــام عـــن الـــدعـــاوى 
ــة مــلــف  ــالـ الــقــضــائــيــة تــتــيــح االطـــــــاع عـــلـــى حـ
عن  والمتوفرة  المتخذة،  ــراءات  واإلجـ التنفيذ 
اإللكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة  طريق 
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خالل حلقة نقا�شية مع بع�ض الوزراء والجهات العامة..

النائب العام: الأطفال ثروة الأمم واأ�سا����س ا�س���تكمال م�س���يرة التنمية الم�ستدامة
دع���وة اإل���ى تطوي���ر المناه���ج التعليمي���ة لالأطف���ال ل�شم���ان حمايته���م م���ن �ش���وء المعامل���ة

ب��ح��ث ت��وف��ي��ر اأع���م���ال ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ���س��ح��ة ال��ط��ف��ل ك��ع��ق��وب��ة ب��دي��ل��ة

تطبيق قانون التنفيذ الجديد يبداأ اليوم

القان���ون ي�سم���ن تعزي���ز فعالي���ة اإج���راءات التنفي���ذ و�س���رعة ا�س���تيفاء الدائ���ن لحقوق���ه
الإج�����راءات  واخ��ت�����ش��ار  التنفيذ  ���ش��رع��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��خ��ا���ض  ال��ق��ط��اع  اإم��ك��ان��ي��ات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

كتبت فاطمة علي:

سرطان  عن  المبكر  للكشف  الوطنية  الحملة  فحوصات  كشفت 
 2019 فــي  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  أطلقها  الــتــي  الــقــولــون 
 25 منها  القولون،  بسرطان  مؤكدة  إصابة   28 أرقامها عن  أحــدث  في 
حالة في مراحل مبكرة وتم شفاؤها بشكل تام بعد تقديم العاجات 
المناسبة لها، ومنهم من خضع لعمليات جراحية وعاجات كيماوية، 

وآخرون أجريت لهم عمليات استئصال بالمنظار.
أعلن ذلك مستشفى الملك حمد الجامعي عبر حسابه الرسمي 
الجهاز  استشاري  أوضــح  إذ  »االنــســتــغــرام«،  االجتماعية  المنصة  فــي 
الــهــضــمــي والــكــبــد بــالــمــســتــشــفــى الـــدكـــتـــور عــمــر شــريــف أن الــنــتــائــج 
ورغــم  الــحــمــلــة  انــطــاق  مــنــذ  تــم جمعها  الــتــي  لــلــعــيــنــات  التحليلية 
أظــهــرت  وقـــد  عــيــنــة  بــلــغــت 10 آالف و582  كـــورونـــا  تــداعــيــات جــائــحــة 
من  المزيد  إجــراء  يستدعي  ما   %6.8 نسبته  ما  إيجابية  عينة   639

الفحوصات للتأكد من األصابة وكشف أسباب ايجابية التحليل.
ــرى الـــفـــريـــق الــطــبــي  ــ ــوء الــنــتــائــج الــســابــقــة أجـ ــه فـــي ضــ وبـــيـــن أنــ
اكتشاف 28 اصابة مؤكدة  نتج عنها  بالمستشفى 390 عملية منظار 
بسرطان القولون، 17 منهم ذكورا و11 أنثى، إضافة إلى اكتشاف 224 
تحمل  وإنــمــا  اعـــراض  أي  تسبب  ال  سرطانية  لحمية  ــأورام  بــ إصــابــة 

خطورة تحولها الى أورام سرطانية خبيثة في حال تأخر الكشف عنها، 
وقد تم استئصالها بالمنظار بشكل فوري وشفاء المرضى تماما. 

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل يــرعــى الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الحملة  الــيــوم  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
التي  والمستقيم  الــقــولــون  ســرطــان  عــن  المبكر  للكشف  الــتــوعــويــة 
لــاورام..  البحرين  ومركز  الجامعي  الملك حمد  ينظمها مستشفى 
الــعــاشــرة  الــســاعــة  الــبــحــريــن مــن  الــســتــي سنتر  والــحــمــلــة فــي مجمع 

صباحا حتى الساعة 8 مساء لمدة 3 أيام.
القولون  سرطان  عن  المبكر  للكشف  الوطنية  الحملة  أن  يذكر 
لـــاورام  البحرين  ومــركــز  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  أطلقها 
في 13 يونيو 2019 مستهدفة الفئة التي تبلغ 150 ألف مواطن على 
مستوى المملكة، وتهدف الى تشجيع المجتمع على الكشف المبكر 
العالم  ازديــــاد على مستوى  فــي  الــمــرض  أن  الــمــرض وخــصــوصــا  عــن 
سيقلل  المبكر  الكشف  أن  كما  الصحي،  غير  الحياة  أســلــوب  بسبب 
ألف   150 الواحد  المريض  يكلف  حيث  المريض،  عاج  تكاليف  من 
دينار بحريني. وقد أعلن المستشفى منذ انطاق الحملة أنه يمتلك 
الف   150 بقيمة  الحملة  عمر  مــن  قــادمــة  ســنــوات   3 يغطي  مــخــزونــا 
النوعي ضمن  الفحص  ان هناك مخططا إلدراج هذا  دينار وخاصة 
كل  مــرة  بمعدل  للمواطنين  المقدمة  المجانية  الــدوريــة  الفحوص 

الفحوص  مــن  يعّد  المستخدم  المخبري  الفحص  أن  كما  عامين، 
العالية الدقة، وهو معتمد دوليا ناهيك عن سهولة إجرائه إذ يقوم به 
المرضى في منازلهم وال يتطلب حمية خاصة أو تجنب أدوية معينة، 

وهو ما زاد من حجم المشاركة وساسة سير الحملة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن ســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم يــعــد ثــانــي 
أنــواع  أكثر  وثالث  البحرين،  مملكة  في  انتشارا  السرطان  أنــواع  أكثر 
السرطان شيوعا في العالم، وأن برنامج االكتشاف المبكر يهدف إلى 

ان  قبل  المرضى  لعاج  الــمــادي  الــعــبء  وتقليل  الشفاء  فــرص  زيـــادة 
ينتشر لديهم مرض السرطان، إذ أثبتت الدراسات ان برامج التوعية 
التي تحث المجتمع على تجنب عوامل الخطر المؤدية الى السرطان 
مثل قلة النشاط البدني والسمنة والتدخين وغيرها، وبرامج الكشف 
القولون  بسرطان  المرتبطة  الوفيات  نسبة  تقليل  الى  تــؤدي  المبكر 
والمستقيم، ما يعزز أهمية التركيز على الوقاية والكشف المبكر عن 

هذا المرض.

مع ا�شتئناف ن�شاطها الح�شوري بمجمع ال�شيتي اليوم..
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ولــفــت الــوزيــر الــى ان الـــوزارة 
الوطنية  الخطة  بــإعــداد  ستقوم 
بالتنسيق  الــعــمــل  ســـوق  لتنظيم 
ــوق الــعــمــل،  مـــع هــيــئــة تــنــظــيــم ســ
وذلك طبقا لتعديل أحكام قانون 
نص  والـــذي  العمل  ســوق  تنظيم 
المعنية  الــــــوزارة  »تــضــع  ان  عــلــى 
بشؤون العمل في القطاع األهلي 
بالتنسيق مع الهيئة«، مضيفا ان 
سوق  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس 
الــعــمــل هــو مــن يــضــع الــســيــاســات 
للهيئة ويشرف على تنفيذها وفق 

ما نص عليه القانون.
قــانــون تنظيم  أن  إلــى  وأشـــار 
ــل نـــظـــم صـــاحـــيـــات  ــمـ ــعـ ـــوق الـ ــ سـ
تنظيم  هيئة  إدارة  ومهام مجلس 
سوق العمل باعتباره هو السلطة 
الــعــلــيــا الــتــي تــتــولــى شـــؤون هيئة 
تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الــــعــــمــــل ورســــــم 
سياستها واإلشراف على تنفيذها 
ــى الــمــهــام األخــــرى،  بــاإلضــافــة إلـ
مــضــيــفــا ان خــطــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل ال تتضمن فقط سياسات 
ــم ســــوق  ــيـ ــظـ ــنـ وخـــــطـــــط هـــيـــئـــة تـ
الــعــمــل بـــل إنــهــا تــتــضــمــن مــحــاور 

أساسية تسعى لتكامل المنجزات 
ــبـــل مــخــتــلــف  الــمــتــحــقــقــة مــــن قـ
الحكومية  والمؤسسات  الجهات 
ــة لـــتـــطـــويـــر واســـتـــقـــرار  والــــخــــاصــ
ــوق الـــعـــمـــل،  ــ ــو ســ ــمـ واســــتــــدامــــة نـ
وتوفير إطار استراتيجي تسترشد 
ــه مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــمــعــنــيــة  بــ
ــيـــم ســــــوق الــعــمــل  ــنـــظـ بـــــــــــإدارة وتـ
بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــع أصحاب 
الــعــمــل والـــعـــمـــال، وهـــــذا االطــــار 
االستراتيجي ال يشكل بديا عن 
الطابع  ذات  التشغيلية  الخطط 
العملي لكل من مؤسسات الدولة 
ببرنامج  والــمــرتــبــطــة  المختصة 
وإنما  القادمة،  للفترة  الحكومة 
يتضمن التوجهات والمبادئ ذات 
الطابع االستراتيجي بما يتوافق 
ويــنــســجــم مـــع ســيــاســات وخــطــط 
ــرة تــطــبــيــق  ــتــ ــال فــ ــ الـــمـــمـــلـــكـــة خــ

الخطة.
وذكر الوزير في رده على سؤال 
للنائب أحمد السلوم بشأن خطة 
ستقوم  الــــــوزارة  أن  الــعــمــل  ســـوق 
بالتنسيق  الـــجـــاري  الــعــام  خـــال 
المعنية  الــجــهــات  مــع  والــشــراكــة 

بإعداد خطة سوق العمل القادمة 
يتم  وســوف   ،2027-2023 للفترة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــهـ ــجـ مــخــاطــبــة الـ
مــرئــيــاتــهــم  ألخـــــذ  ــة  ــعـــاقـ الـ ذات 
ذات  ــم  ــهــ ــادراتــ ــبــ ومــ ــهــــم  وتــــصــــوراتــ
وتنظيمه،  العمل  بسوق  العاقة 
تــتــابــع  الــــــــــوزارة  أن  الـــــى  مـــشـــيـــرا 
وتقيم ما يتم تنفيذه من الخطة 
تــمــهــيــدا   2023-2021 الـــحـــالـــيـــة 

إلعداد الخطة القادمة.
أن مبادرات خطة سوق  وبين 
الــعــمــل الـــقـــادمـــة ســتــكــون ضمن 
الخطط االستراتيجية للحكومة 
ــا وخـــطـــة  ــهـ ــلـ ــل بــــرنــــامــــج عـــمـ ــثــ مــ
ــادي وخــطــط  ــتــــصــ الـــتـــعـــافـــي االقــ
الجهات الحكومية المعلنة سواء 
االســتــراتــيــجــيــة  او  الــتــشــغــيــلــيــة 
ــابــــة  ــلــــرقــ ــا لــ ــ ــضــ ــ والـــــخـــــاضـــــعـــــة أيــ
ــبــــل الــســلــطــة  والـــتـــقـــيـــيـــم مـــــن قــ

التشريعية.
وأضاف أن من ضمن أهداف 
ــمــــل الـــحـــالـــيـــة  ــعــ خــــطــــة ســـــــوق الــ

دعـــم جــهــود ربـــط الــبــاحــثــيــن عن 
ــهـــدف تــعــزيــز  عـــمـــل بـــالـــشـــركـــات بـ
في  البحرينيين  تــوظــيــف  فـــرص 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص ودعــمــا 
ــمـــل وتـــطـــويـــر  لــلــبــاحــثــيــن عــــن عـ
المتاحة  االلكترونية  الــخــدمــات 
لــلــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل مـــن خــال 
ــة االلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــمـ ــظـ تـــطـــويـــر األنـ
والتنمية  الــعــمــل  لــــوزارة  الــتــابــعــة 
تقديم  يعزز من  بما  االجتماعية 
والتوجيهية  االرشادية  الخدمات 
ــر الــــــفــــــرص الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
وتــشــجــيــع إنـــشـــاء شـــركـــات الــقــوى 
الــعــالــيــة  الـــمـــهـــارات  ذات  الــعــامــلــة 
ــتــــاءم مــع  ــــرص تــ ــهـــدف خـــلـــق فـ بـ
والــقــدرات  االحــتــيــاجــات  مختلف 
وتـــمـــكـــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عــمــل 
مـــن صــقــل مـــهـــاراتـــهـــم واكــتــســاب 
الخبرات بحسب ما يناسبهم من 
حلقة  خلق  مــع  متعددة  خــيــارات 
ربط مباشر بين الباحث عن عمل 

وشركات القطاع الخاص.

قام اللواء عبداهلل محمد الزايد نائب 
ــن الـــعـــام بــجــولــة مــيــدانــيــة في  رئــيــس األمــ
تــفــقــد خالها  الـــدولـــيـــة،  الــبــحــريــن  حــلــبــة 
الازمة  األمنية  والترتيبات  االســتــعــدادات 
الــبــحــريــن الكبرى  إلنــجــاح بــطــولــة جــائــزة 
لــســبــاقــات الــفــورمــوال 1، حــيــث اطــلــع على 
من  والــتــأكــد  ــراءات  ــ واإلجـ األمنية  الخطة 
األمن  لحفظ  والفاعلية  الجاهزية  مــدى 

والنظام.
ــام  ــعــ وأشــــــــــاد نــــائــــب رئــــيــــس األمــــــــن الــ
بــتــوجــيــهــات وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة التـــخـــاذ كل 
تحقيق  التي تضمن  والتدابير  اإلجــراءات 

الحماية األمنية المطلوبة لتأمين السباق 
سعادة  بمتابعة  منوهًا   ، فيه  والمشاركين 
رئيس األمن العام للخطة األمنية إلنجاح 

هذا الحدث العالمي وتأمينه.
وأضاف أن الخطط الرئيسية وخطط 
الـــطـــوارئ تــمــت دراســتــهــا والــتــدريــب عليها 
واختبارها بشكل دقيق من خال عدد من 
األجهزة  نفذتها  التي  األمنية  الفرضيات 
جاهزية  عكست  والــتــي  المشاركة  األمنية 
الــمــشــاركــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى تنفيذ  ــوات  ــقـ الـ
 ، ومهنية  احــتــرافــيــة  بكل  الخطط  جميع 
منوهًا في الوقت ذاته إلى استكمال عملية 

التنسيق مع جميع األجهزة المعنية فيما 
بــالــتــرتــيــبــات األمــنــيــة، ســـواء داخــل  يتعلق 
التفتيش  عــمــلــيــات  خـــال  مــن  أو  الــحــلــبــة 
في  والمشاركة  الــدخــول  وتنظيم  الدقيقة 

الفعاليات.
ــن الـــعـــام إلــى  ــار نــائــب رئــيــس األمــ ــ وأشـ
انتشار قوات األمن في محيط الحلبة من 
خال دوريات منتظمة، فضا عن انتشارها 
إلــى  الــمــؤديــة  الــرئــيــســيــة  الـــشـــوارع  بجميع 
لكل  الــتــوفــيــق  للجميع  متمنيا  الــحــلــبــة، 
ــاح هـــذا  ــجــ الـــقـــائـــمـــيـــن والـــمـــســـاهـــمـــيـــن إلنــ

الحدث الرياضي العالمي.

بنت  فائقة  األســتــاذة  أكـــدت 
سعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 
لــتــنــمــيــة الــــــكــــــوادر الــحــكــومــيــة 
ــل عــمــلــيــة الــتــطــويــر عبر  ــواصـ يـ
ونقل  الوطنية  الــكــوادر  تشجيع 
في  واقــع عملهم  إلى  مخرجاته 
وإكسابهم  القطاعات،  مختلف 
الــــــخــــــبــــــرات الــــــــازمــــــــة لـــصـــقـــل 
ــوانـــب  الــــــقــــــدرات، وتـــنـــمـــيـــة الـــجـ
يعززها  ومــا  والمهنية  القيادية 
التطوير  نحو  أساسية  كمهارات 

والتغيير.
جــــــــــاء ذلــــــــــك لــــــــــدى لــــقــــاء 
السابعة  الدفعة  الصحة  وزيـــرة 
مــــن مــنــتــســبــي بـــرنـــامـــج رئــيــس 
الكوادر  لتنمية  الـــوزراء  مجلس 
االتصال  عبر  وذلــك  الحكومية، 
ــت عــن  ــ ــربــ ــ ــث أعــ ــيــ الـــــمـــــرئـــــي، حــ

فخرها بالمستوى المميز الذي 
البحريني  الــشــبــاب  إلــيــه  ــل  وصـ
وإســــهــــامــــاتــــه فـــــي دفـــــــع عــجــلــة 
رعاية حضرة  في ظل  التطوير، 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المستمرة  والمتابعة  المفدى، 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ ــــن صــ مـ
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــمـــان بـ ــر ســـلـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وحرصهم على مواصلة 
البشري  العنصر  في  االستثمار 
لــكــونــه أســـــاس الــتــطــويــر الـــذي 
المجاالت  في  البحرين  تنشده 

كافة.
ــاء، رحــبــت  ــقـ ــلـ فـــي بـــدايـــة الـ
ــة بـــمـــنـــتـــســـبـــي  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ وزيــــــــــــــرة الـ
الـــبـــرنـــامـــج، مــشــيــدًة بــالــطــاقــات 
الــشــبــابــيــة الــطــمــوحــة مــن أبــنــاء 

الــبــحــريــن الــمــخــلــصــيــن، الــذيــن 
الــمــنــجــزات  تحقيق  اســتــطــاعــوا 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت الــعــمــل، 
يمتلكه  الــــذي  الــطــمــوح  مــؤكــدة 
الــشــبــاب الــــذي يــســهــم فــي خلق 
بحسب  العمل  وتطوير  ــداع  اإلبـ
الرؤية التي وضعت نحو تحقيق 
ــلــــة بــمــمــلــكــة  ــامــ ــة الــــشــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ

البحرين.
إلــى واقــع  الــوزيــرة  وتطرقت 
الخدمات الصحية في البحرين 
حكومي،  صحي  قطاع  كــل  ودور 
ــب الـــتـــنـــســـيـــق لــتــحــقــيــق  ــ ــوانـ ــ وجـ
الــتــكــامــل فــيــمــا بــيــنــهــا لــتــجــاوز 
القطاع  تواجه  التي  التحديات 
تقوم  التي  والمبادرات  الصحي، 
الحيوي  القطاع  هذا  لدعم  بها 
التي  واالستراتيجيات  والمهم، 
وضعت من أجل تطوير البرامج 

والخطط المستقبلية.
ــم فـــتـــح بـــاب  ــ بـــعـــد ذلــــــــك، تـ
النقاش للكوادر الشبابية، والرد 
عــلــى االســـتـــفـــســـارات، وتـــجـــارب 

وزارة الصحة الناجحة.
وفـــي خــتــام الــلــقــاء، أعــربــت 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة عــــن ســعــادتــهــا 
الطموح،  الشباب  مع  بالحديث 
ــيـــن فــي  ــاركـ ــلـــمـــشـ ــا لـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــنـ وتـــمـ
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  بــرنــامــج 
لــتــنــمــيــة الــــــكــــــوادر الــحــكــومــيــة 
هذا  عليهم  يعود  وأن  بالتوفيق، 
البحرين  التدريب وعلى مملكة 
بالنفع والفائدة، منوهة إلى أننا 
في بلد معطاء قدم إلينا الكثير 
ويــتــوجــب عــلــيــنــا الـــيـــوم رد هــذا 
واالجــتــهــاد  الــجــّد  عبر  الجميل 
أجل  العمل من  واإلخـــاص في 

رفعته.

أكـــدت فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب أن الــتــوجــيــهــات الــمــبــاركــة 
لـــدن حــضــرة صاحب  مــن  الحكيمة  ــرؤى  والــ
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
متكامًا  نهجًا  تمثل  المفدى،  الباد  عاهل 
من  وتبلغ  الوطنية،  الغايات  عبره  تتسامى 
خــالــه مــســيــرة الــعــمــل الــوطــنــي الــمــشــتــرك 
الــتــطــلــعــات الــتــي تــصــب فـــي خــدمــة الــوطــن 

والمواطنين.
الشاملة  التنموية  المسيرة  أن  وأكـــدت 
حققت منجزات واسعة، وأحرزْت الريادة في 
التوجيهات  والتقدم بفضل  العطاء  مستوى 
والدعم الملكي السامي، الذي يظُل الركيزة 
والنبراس  الوطنية،  األساس لرافعة الجهود 

الــــذي يــهــتــدي بـــه الــعــمــل الــوطــنــي الــجــامــع 
ــــى مــســتــقــبــل أفــضــل  ــمـــؤديـــة إلـ ــداف الـ ــأهــ لــ

لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
الملكي  السمو  صاحب  بجهود  وأشــادت 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حيث أسهمت متابعة 
ســمــوه الــحــثــيــثــة وتــوجــيــهــاتــه الــكــريــمــة، في 
ترجمة التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ 
التنموية  والمشاريع  والخطط  الطموحات 
سكنية،  وحــدة  ألــف   40 بتوفير  تتصل  التي 
عبر جهود وطنية متواصلة، وخطط وبرامج 
عــمــل رفــيــعــة، ومــــبــــادرات وحـــلـــول تــمــويــلــيــة، 
كل  وبــتــعــاون  متكاملة،  منهجية  خـــال  مــن 
مقومات  أفضل  لتحقيق  المعنية،  الجهات 

الحياة الكريمة للمواطنين.
لما  والــثــنــاء  التقدير  بالغ  عــن  وأعــربــت 
قامت وزارة اإلسكان والجهات المساندة في 
المستمر  والسعي  السامي،  الهدف  تحقيق 
ــكـــان، وعــبــر  لــصــيــاغــة حـــلـــول مــبــتــكــرة لـــإسـ
الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص، فــي تحقيق 
ــذي يــضــاف  االنـــجـــاز االســكــانــي الــمــتــمــيــز الــ
إلـــى ســجــل االنـــجـــازات الــوطــنــيــة فــي مملكة 

البحرين.
وأكدت الدعم النيابي لمواصلة التعاون 
المستمر  والــســعــي  الــحــكــومــة،  مــع  الــفــاعــل 
لجعل المواطن البحريني الركيزة األساسية 
لتوجيهات  تحقيقا  والبناء  التنمية  لعملية 

وتطلعات جالة الملك المفدى.

بمنا�سبة االنتهاء من توفير 40 األف وحدة �سكنية للمواطنين

رئي�سة مجل�س النواب: التوجيهات الملكية ال�سامية نبرا�س العمل الوطني الجامع
جهود بارزة لولي العهد رئي�س الوزراء في تحقيق االإنجاز االإ�سكاني المتميز

} نائب رئيس األمن العام يتفقد حلبة البحرين.
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وزير العمل ردا على النائب اأحمد ال�سلوم:

البرنامج الوطني للتوظيف حقق اأهدافه وتجاوز الأهداف المعلنة
التن�سيق مع الجهات المعنية باإعداد خطة �سوق العمل 2027-2023

كتب وليد دياب:
أكـــد وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل حــمــيــدان ان 
البرنامج الوطني للتوظيف حقق أهدافه وتجاوز األهداف المعلنة 
الــخــاص في  الــقــطــاع  فــي  ألــف بحريني  أكــثــر مــن 26  عبر توظيف 
تعمل  ــوزارة  ــ الـ ان  بــحــريــنــي، مضيفا  ألـــف   12 نــحــو  وتــدريــب   ،2021
لخطة  المعلن  الهدف  تنفيذ  على  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون 
آالف  و10  عمل  فــرصــة  ألــف   20 توفير  وهــو  االقــتــصــادي،  التعافي 

فرصة تدريبية سنويا في الفترة 2026-2022.

} أحمد السلوم.} وزير العمل.

وزي��������رة ال�������س���ح���ة ت��ل��ت��ق��ي ال����دف����ع����ة ال�����س��اب��ع��ة
م���ن برنام���ج رئي����س ال���وزراء لتنمي���ة الك���وادر الحكومي���ة

رحــــب الـــرئـــيـــس الــمــؤســس 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
األهــلــيــة الــبــروفــيــســور عــبــداهلل 
ــتــــعــــاون الــعــلــمــي  ــالــ الـــــحـــــواج بــ
والبحثي بين الجامعة األهلية 
ووكسن  وجامعة  البحرين  فــي 
ــا اعــــتــــزازه  ــديـ ــبـ ــنــــد، مـ ــهــ فــــي الــ
بالنخبة المتميزة من العلماء 
التصميم  ومــحــتــرفــي  والــنــقــاد 
ــر  ــمــ ــؤتــ الـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن فــــــــي مــ
الــتــصــمــيــم والـــعـــمـــارة الـــهـــادف 
التصميم  مستقبل  بحث  إلــى 
والــــعــــمــــارة فــــي إطـــــــار الـــنـــظـــام 

البيئي المستدام.
الحواج  البروفيسور  وحــث 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فــــــــي كــــلــــمــــتــــه االفـ
ــر أمــــس  ــمــ ــؤتــ ــمــ لــــفــــعــــالــــيــــات الــ
األربعاء، على التعاون والمزيد 
مـــــــن الـــــــشـــــــراكـــــــات لـــتـــحـــقـــيـــق 
الــجــانــب  مـــن  أفــضــل  مستقبل 
الــتــعــلــيــمــي والــمــهــنــي ومــواكــبــة 
ــات  ــتــــحــــديــ ــتــــجــــدات والــ ــمــــســ الــ
المعاصرة، مشددا على أهمية 
اإلبـــداع واالبــتــكــار فــي مجاالت 

العمارة والتصميم.
وبدوره أكد رئيس الجامعة 
منصور  الــبــروفــيــســور  األهــلــيــة 
الـــعـــالـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــطــبــيــق 

مقترحات التصاميم المبتكرة 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــي فـ ــ والـــــمـــــتـــــداولـــــة فــ
ــع،  ــواقـ الـ أرض  عــلــى  الــمــؤتــمــر 
والــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــرات الــتــي 
تـــطـــرأ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة وإضـــفـــاء 
ــبـــشـــري الســـتـــدامـــة  اإلبــــــــداع الـ

األنظمة البيئية.
عميدة  رحــبــت  جهتها  مــن 
كلية الفنون والتصميم بجامعة 
ووكسن الهندية الدكتورة أديتي 
المشاركين  بجميع  ساكسينا 
مــؤكــدة  للمؤتمر  والمنظمين 
لتقييم  الــمــؤتــمــر  ــذا  هـ أهــمــيــة 
ــة الــتــوجــهــات الــجــديــدة  ــ ودراســ

فــــــي الــــهــــنــــدســــة الـــمـــعـــمـــاريـــة 
والــتــصــمــيــم، بـــاالســـتـــفـــادة من 
الـــحـــضـــور الــمــتــمــيــز لــلــعــديــد 
والمحترفين  المختصين  من 
ــيـــن  ــاريـ ــعـــمـ والـــــنـــــقـــــاد مـــــن الـــمـ
والــمــهــنــدســيــن والــمــصــمــمــيــن 
ذات  ــات  ــوعـ ــمـــوضـ الـ لــمــنــاقــشــة 

الصلة بالمؤتمر.
ــة،  ــيــــســ ــرئــ وفــــــــي ورقــــــتــــــه الــ
قـــــدم رئـــيـــس لــجــنــة الــهــنــدســة 
الــمــعــمــاريــة وتــخــطــيــط الــمــدن 
ــابــــع  ــتــ بـــــفـــــرع فــــــروتــــــســــــواف الــ
ألكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــبــولــنــديــة 
يــانــوش  الــبــروفــيــســور   )PAN(

ــا تـــــنـــــاول  ــ ــًيـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ عـــــــرًضـــــــا تـ
ــنـــمـــاذج  أبــــــرز الـــمـــقـــتـــرحـــات والـ
والــــــتــــــصــــــامــــــيــــــم واألنــــــظــــــمــــــة 
العصر  في  المبتكرة  الهيكلية 
الحديث في المجال الهندسي 
والمعماري، وشدد على مراعاة 
المعقدة  الظروف  من  العديد 
في عملية التصميم المعماري 
ــي، وأشـــــــــار إلــــــى أن  ــدســ ــنــ ــهــ والــ
الكمبيوتر  تــقــنــيــات  اســتــخــدام 
التصميم  عــمــلــيــات  فــي  تسهم 
والعمارة، مما يسهم في تقليل 
ــتــــهــــاك الــــطــــاقــــة والــــمــــواد  اســ

الازمة وقت التنفيذ.
الرئيسة  الجلسة  وناقشت 
للمؤتمر أهمية مراعاة إضفاء 
فــي  ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ اإلرث  طـــــابـــــع 
للوحدات  الحديثة  التصاميم 
السكنية أو المباني أو المنشآت 
والـــمـــحـــات الــمــخــتــلــفــة، إلـــى 
ــداع  ــال اإلبــ ــ جــانــب أهــمــيــة إدخـ
الـــــــبـــــــشـــــــري مـــــــــع اســــــتــــــخــــــدام 
الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
تصاميم  إنــتــاج  فــي  المساهمة 
عــصــريــة مــبــتــكــرة، وتــحــدث في 
هذا الصدد د. نهال المرباطي، 
د.  شــارمــا،  كريشان  أنجالي  د. 

توماس ميكال، أ.نيام شاه.

موؤتمر الجامعة االأهلية يناق�س تحديات الت�سميم ما بعد الجائحة

البروفي�سور الحواج يوؤكد اأهمية الإبداع والبتكار في مجالت العمارة

} د. منصور العالي. } البروفيسور الحواج

تــــحــــت رعـــــايـــــة وزيــــــــر الــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
حميدان  علي  محمد  بــن  جميل  االجتماعية 
تنطلق صباح اليوم فعاليات يوم المهن العاشر 
بالجامعة األهلية، حيث تفتح الجامعة أبوابها 
مختلف  مــن  والخريجين  الطلبة  الستقبال 
المعاهد والجامعات، وذلك في الرواق العلوي 
بمجمع  األهلية،  للجامعة  الجامعي  بالحرم 
الــوزارات  أكثر من 55 من  التأمينات، بمشاركة 

والمؤسسات والشركات.
وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال عميد 
شؤون الطلبة الدكتور فيصل الشويخ أن إقامة 
رعاية  تحت  األهلية  الجامعة  فــي  المهن  يــوم 
العمل  وزيـــر  حــمــيــدان  علي  محمد  بــن  جميل 
الحكومة  حــرص  تؤكد  االجتماعية  والتنمية 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة 
الــوزراء  رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
التعليم  فـــرص  وتــوفــيــر  الــشــبــاب  رعـــايـــة  عــلــى 

والتدريب والتوظيف المناسبة لهم.
وأثنى الشويخ على الجهود التي تضطلع 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة من  الــعــمــل  وزارة  بــهــا 
الحصول  من  البحريني  الشباب  تمكين  أجــل 

على وظائف مناسبة والعمل بجهد للحيلولة 
العاملين في مختلف  دون تسريح المواطنين 

القطاعات في فترات الجائحة. 
ــال إن مــعــرض يـــوم الــمــهــن فــي نسخته  وقـ
بربط  الجامعة  الهتمام  تأكيدا  يأتي  العاشرة 
واحتياجاته  العمل  بسوق  وخريجيها  طلبتها 
إدارة  أن  إلــــى  مــنــوهــا  بـــاســـتـــمـــرار،  الـــمـــتـــطـــورة 
الــجــامــعــة، بــعــد أن رصــدنــا رغــبــة الــعــديــد من 
الــخــريــجــيــن والــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل مـــن غير 
جعل  إلــى  وجهت  األهلية،  الجامعة  منتسبي 
بـــاب الــمــشــاركــة والــحــضــور لــفــعــالــيــات معرض 
وخريجي  طلبة  لجميع  مفتوحا  المهن  يــوم 
المعاهد والجامعات والباحثين عن عمل، في 
بها  تتسم  التي  المجتمعية  المسؤولية  إطــار 

سياسات الجامعة األهلية.
المهنية  العاقات  مدير  أوضح  من جهته 
أن  حبيب  محمد  حسين  األهــلــيــة  بالجامعة 
ــن الــطــلــبــة  ــوم الــمــهــن يــســتــقــطــب الـــعـــديـــد مـ يــ
الجامعة تحرص على  أن  والخريجين، مؤكدا 
اضــافــة الــجــديــد فــي هــذا الــمــعــرض عــامــا بعد 

آخر.

الــــــــــوزارات  إلــــــى أن عــــــدد   وأشــــــــار حـــبـــيـــب 
العام  لهذا  المشاركة  والــشــركــات  والمؤسسات 
قــد تــجــاوز 70 مــؤســســة مــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
ــاص، مــــن بــيــنــهــا مـــؤســـســـات حــكــومــيــة  ــ ــخــ ــ والــ
ــات اتــــصــــاالت  ــ ــركــ ــ ــة وشــ ــيـ ــرفـ ومــــؤســــســــات مـــصـ
ومؤسسات خدمات الضيافة وممثلين عن قطاع 
البيع بالتجزئة والشركات النفطية والصناعية 

وعدد من مؤسسات التدريب المهني.
الــذي  الوظيفية  الــشــواغــر  بنك  أن   وذكـــر 
دشــنــتــه الــجــامــعــة عــلــى مــوقــعــهــا االلــكــتــرونــي 
على  يــربــو  مــا  قــد حصد  المهن  يــوم  بمناسبة 
800 وظيفة بالنظامين الكلي والجزئي تتوزع 
في  وتــتــنــوع  وظيفي  مسمى   200 حــوالــي  على 
مستوياتها بين وظائف راقية وأخرى متوسطة 

وأخرى دون المستوى المتوسط.
يشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة من خال 
إدارة العاقات المهنية التابعة لها تقيم بشكل 
بالجوانب  تدريبية تختص  ودورات  ورشا  دوري 
وخريجيها  الــجــامــعــة  طلبة  لــتــزويــد  المهنية 
المطلوبة  بــالــمــهــارات  تخصصاتهم  بمختلف 

لخوض غمار سوق العمل.

وزي���ر العم���ل يفتت���ح معر�س ي���وم المه���ن بالجامع���ة الأهلي���ة اليوم
موؤ�س�سة  70 لدى  �ساغرة  وظيفة   800 من  اأكثر  للمعر�س  ح�سدنا  حبيب: 

} جانب من تشجير حديقة محمد بن فارس.

»دمت خ�سراء« ت�سجر حديقة محمد بن فار�س ب� 260 �سجرة و�سجيرة

وجــــــاءت الــفــعــالــيــة انــطــاقــا 
مــن الــعــمــل الــوطــنــي الــمــشــتــرك، 
ــاال لــــمــــشــــروع تـــطـــويـــر  ــمــ ــكــ ــتــ واســ
حيث  فـــارس،  بــن  محمد  حديقة 
لتنمية  الوطنية  المبادرة  أعلنت 
الـــزراعـــي إطــــاق حملة  الــقــطــاع 
تشجير في الحديقة بالتعاون من 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
والتخطيط العمراني والمجلس 
من  كريم  وبدعم  للبيئة،  األعلى 
شركة STC  البحرين، وبمشاركة 
منتسبي  مــن  وفــــردا  ضــابــطــا   15
ــادة  ــ زيـ ــهـــدف  بـ ــة،  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
الحديقة  فــي  الــخــضــراء  الــرقــعــة 
للمساهمة  ظــل  أشــجــار  وتــوفــيــر 
في تنقية البيئة وتخفيف درجات 
الحرارة في المنطقة المحيطة.

ــي مـــســـاهـــمـــة الــحــمــلــة  ــ ــأتـ ــ وتـ
الوطنية للتشجير »ُدمت خضراء« 
والتي انطلقت برعاية كريمة من 
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 

خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
قـــريـــنـــة عـــاهـــل الــــبــــاد الــمــفــدى 
رئـــيـــســـة الـــمـــجـــلـــس االســـتـــشـــاري 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
ــي، كـــاســـتـــجـــابـــة مــبــاشــرة  ــ ــزراعــ ــ الــ
لـــتـــطـــلـــعـــات أهـــــالـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، 
السيدة  مــن  الحثيثة  والمتابعة 
زيــنــل رئيسة  فــوزيــة بنت عــبــداهلل 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب الســـتـــكـــمـــال  مــــجــ
الحديقة،  تــأهــيــل  ــادة  إعــ مــشــروع 
حيث قامت وزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
ملعب،  وإنشاء  الموقع،  بتجديد 
للمشي،  ومــضــمــار  واســـتـــراحـــات، 
وألعاب لمختلف األعمار، وأجهزه 
رياضية، إلى جانب مقهى وكشك 

وصالة ألعاب ومبنى للخدمات.
وســـاهـــمـــت الـــحـــمـــلـــة بــغــرس 
وشجيرات  أشجار  من  شتلة   260
والطبيعة  الــمــوقــع  مــع  تــتــنــاســب 
دون  البحرين  لمملكة  المناخية 

الــتــأثــيــر عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للحديقة.

أكد  الفعالية،  هامش    وعلى 
ــن عـــبـــداهلل  الـــمـــهـــنـــدس عـــصـــام بــ
خـــلـــف وزيــــــــر األشـــــغـــــال وشـــئـــون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
أن الوزارة حريصة على توفير كل 
الدعم الازم إلنجاح حملة »دمت 
المبادرة  خضراء« مشيدا بجهود 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
والتي تتماشى مع خطط وبرامج 
في  التشجير  تكثيف  في  الـــوزارة 
ــاريــــع الـــبـــلـــديـــة  ــمــــشــ مـــخـــتـــلـــف الــ
ــوارع والــتــقــاطــعــات الــعــامــة  ــشــ والــ
ــــك ضــمــن الــخــطــة الــوطــنــيــة  وذلـ
أقـــرهـــا مجلس  الـــتـــي  لــلــتــشــجــيــر 

الوزراء.
ــر إلــــى اهــتــمــام  ــوزيــ وأشــــــار الــ
زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  السيدة 
بمشروع  الــنــواب  مجلس  رئــيــســة 
فارس  بن  محمد  حديقة  تطوير 
الـــحـــديـــقـــة  ــتــــمــــال  اشــ أن  مـــبـــيـــنـــا 
ضمن الحملة سيشكل استكماال 
بعدا  وسيعطي  التطوير  لعملية 

جماليا وبيئيا أكبر للحديقة.
ــــدت أمــيــن  ومــــن جــانــبــهــا، أكـ
الــوطــنــيــة لتنمية  الــمــبــادرة  عـــام 
ــاع الـــــــزراعـــــــي الـــشـــيـــخـــة  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ

بـــنـــت عــيــســى آل خــلــيــفــة  مــــــرام 
بــالــتــعــاون  فــخــورة  الــمــبــادرة  »إن 
ــر والـــــمـــــشـــــتـــــرك مــع  ــمــ ــتــ ــمــــســ الــ
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــامـــة 
ــة، لــكــونــهــا  ــيــ ــلــ والــــخــــاصــــة واألهــ
واضح  وبشكل  للجميع  جسدت 
ــا يــمــكــن  ــ ــزة مــ ــ ــيــ ــ ــرة وجــ ــ ــتـ ــ ــي فـ ــ فــ
نحو  الــجــهــود  بتظافر  تحقيقه 
تــحــقــيــق األهــــــــداف الــمــشــتــركــة 
ــع األهـــــــــداف  ــ ــي تـــتـــســـق مــ ــ ــتــ ــ والــ

الوطنية لمملكة البحرين«.
الوطنية  الــحــمــلــة  أن  يــذكــر 
ــــت خـــضـــراء« قد  لــلــتــشــجــيــر »دمـ
2021م،  أكــتــوبــر   20 فــي  أطــلــقــت 
ــن صــاحــبــة  ــ ــة كـــريـــمـــة مـ ــايــ ــرعــ بــ
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
ــبـــاد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عـــاهـــل الـ
للمبادرة  االســتــشــاري  المجلس 
ــة الــــقــــطــــاع  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الــــوطــــنــــيــــة لـ
 27 وتستهدف تشجير  الــزراعــي، 
موقعًا حتى مارس في المرحلة 
األولى من الحملة، على مساحة 
ألــــف متر  مـــن 70  بــأكــثــر  تـــقـــدر 
مـــربـــع، وأكـــثـــر مـــن 21 ألـــف متر 
 50 يزيد على  ما  لــزراعــة  طولي 
بتكلفة  وشــجــيــرة،  شــجــرة  ألـــف 

تتجاوز النصف مليون دينار.

النواب  رئيسة مجلس  زينل  بنت عبداهلل  فوزية  السيدة  شاركت 
أمــــس )األربــــعــــاء( فـــي فــعــالــيــة تــشــجــيــر حــديــقــة مــحــمــد بـــن فـــارس 
الحملة  ضمن  وذلــك  الجنوبية،  بالمحافظة  الخامسة  الدائرة  في 

الوطنية للتشجير ُدمِت خضراء.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16064/pdf/1-Supplime/16064.pdf?fixed9446
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/1288834
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288724
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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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تخليًد� لذكرى �لر�حل �ل�شيخ عبد�هلل بن خالد �آل خليفة.. خلف:

 �لبدء يف تنفيذ كلية عبد�هلل بن خالد للدر��شات �لإ�شالمية 

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س  �شرح 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير 

من  ال�شامي  امللكي  للأمر  تنفيًذا  باأنه  العمراين 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة عاهل البلد املفدى، حفظه اهلل باإن�شاء 

م�ؤ�ش�شة تعليم عاٍل حتت م�شمى »كلية عبداهلل 

م�ؤخًرا  مت  فقد  الإ�شلمية«  للدرا�شات  خالد  بن 

قبل  من  للم�شروع  الن�شائية  الأعمال  تر�شية 

جمل�س املناق�شات واملزايدات على �شركة �شرايا 

 1،129،570 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  للمقاولت 

ديناًرا بحرينًيا )ملي�ن ومائة وت�شٍع وع�شرون 

من  حيث  ديناًرا(،  و�شبع�ن  وخم�شمائة  األًفا 

ال�شهر  خلل  امل�شروع  تنفيذ  يف  البدء  امل�ؤمل 

احلايل، على اأن يتم النتهاء من الأعمال وت�شليم 

امل�شروع خلل فرتة زمنية قدرها 12 �شهًرا.

واأفاد ال�زير اأن تنفيذ هذا امل�شروع، والذي 

تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغف�ر  ا�شم  بحمل  ت�شرف 

�شم� ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب اهلل 

ثراه، وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�شلمية ورئي�س 

الأ�شبق  الإ�شلمية  لل�ش�ؤون  الأعلى  املجل�س 

و�شاحب الإ�شهامات العديدة يف خدمة الإ�شلم 

والعتدال،  ال��شطية  ثقافة  واإ�شاعة  وامل�شلمني 

والرائد يف تاأ�شي�س العديد من القطاعات الدينية 

باململكة وتط�ير العمل والت�شريعات يف املحاكم 

يف  ياأتي  الأوقاف،  و�ش�ؤون  واملدنية  ال�شرعية 

الأ�شغال  وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  اإطار 

البلديات والتخطيط العمراين ملختلف  و�ش�ؤون 

اجله�د  وكذلك  احلك�مية،  والهيئات  ال�زارات 

التعليمية  باملنظ�مة  الرتقاء  اأجل  من  املبذولة 

الدرا�شية  التخ�ش�شات  يف  والت��شع  باململكة 

املختلفة.

واأ�شار املهند�س ع�شام بن عبد اهلل خلف اإىل 

اإن�شاء كلية ال�شيخ عبداهلل بن خالد  اأن م�شروع 

للدرا�شات الإ�شلمية، والتي روعي يف ت�شميمها 

خلق بيئة تعليمية ملئمة للطلبة ومب�ا�شفات 

اأحدث  وفق  املبنى،  جماليات  تعك�س  معمارية 

واملن�شاآت  للمباين  املعتمدة  العاملية  املعايري 

للبيئة  �شديقة  فنية  ومب�ا�شفات  التعليمية 

تعزز من ال�شتدامة واملباين اخل�شراء وتطبيق 

على  للحفاظ  الطاقة  ا�شتهلك  تر�شيد  �شيا�شة 

قطعة  على  �شيقام  الطبيعية،  وامل�ارد  البيئة 

اأر�س تبلغ م�شاحتها 4،177 مرًتا مربًعا بينما 

مربًعا،  مرًتا   3،567 فيها  البناء  م�شاحة  تبلع 

ويت�شع  ط�ابق  ثلثة  من  امل�شروع  و�شيتك�ن 

الطابق  يتك�ن  حيث  م�شتخدم،   300 حل�ايل 

ومكتب  الرئي�شي،  املدخل  �شالة  من  الأر�شي 

وغرفة  ومعر�س،  والت�شجيل،  ال�شتقبال 

واأخرى  للرتفيه  وقاعة  واملعل�مات،  الأمن 

للكمبي�تر،  ومعمل  ومكتبة،  للجتماعات، 

اإىل  بالإ�شافة  والأر�شيف،  للإدارة  ومكاتب 

طابق  يتك�ن  بينما  امل�شرتكة.  اخلدمات  جميع 

امليزانني من 7 ف�ش�ل تعليمية، و�شالة جمل�س 

للطلب، وغرفة للتدريب، ومكاتب اأع�شاء هيئة 

مكاتب  من  الأول  الطابق  ويتك�ن  التدري�س. 

خدمات  وغرفة  للجتماعات،  وغرفة  للإدارة، 

املرافق  جانب  اإىل  هذا  لل�شلة،  وغرف  الطلبة، 

اخلدمية امل�شاندة وم�اقف لل�شيارات. 

منارة  تعترب  الكلية  باأن  ال�زير  واأ�شاف 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأهداف  لتحقق  علمية 

من  ال�شرعية  العل�م  لتدري�س  حقيقًة  وا�شافة 

تعزيز  من  متمكنة  فكرية  كفاءات  اإعداد  خلل 

لث�ابت  وفًقا  والإ�شلمية  العربية  اله�ية 

اأكفاء يف  واإعداد خريجني  الإ�شلمية،  ال�شريعة 

والتعليم  واخلطابة  والإر�شاد  ال�عظ  جمالت 

والإجراءات ال�شرعية، وتزويد الطلبة بالأدوات 

املعرفية واملهارات العلمية والكفايات الأ�شا�شية 

يف العل�م ال�شرعية والعل�م امل�شاندة وتاأهيلهم 

خلدمة املجتمع، وربط املجتمع البحريني برتاثه 

وثقافته العربية والإ�شلمية وتعريفه بالثقافات 

الأخرى لدعم الت�ا�شل واحل�ار.

غلق حملني ور�شد 29 خمالفة

 �شمن حمالت �لتفتي�ش للقيمة �مل�شافة

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وا�شلت 

بالتعاون مع اجلهاز ال�طني للإيرادات تكثيف احلملت 

ا�شتمراًرا  التجارية  واملن�شاآت  املحال  على  التفتي�شية 

القيمة  ن�شبة  تعديل  قان�ن  تطبيق  منذ  املبذولة  للجه�د 

حملً   40 تفتي�س  مت  اإذ   ،2022 العام  مطلع  امل�شافة 

البحرين،  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف  جتارية  ومن�شاأة 

لتطبيق  التجارية  املن�شاآت  امتثال  على  للطلع  وذلك 

ال�عي  ون�شر  املعدلة  الأ�شا�شية  بن�شبتها  امل�شافة  القيمة 

بالآليات ال�اجب اتباعها على النح� الذي يكفل م�شلحة 

التفتي�س  اإجراءات  من  وكجزء  رئي�س،  ب�شكل  امل�شتهلكني 

والرقابة العتيادية على املن�شاآت التجارية يف اململكة.

خمالفة   29 ر�شد  عن  التفتي�شية  احلملت  واأ�شفرت 

اإىل  ت�شل  قد  التي  الإدارية  الغرامات  فر�س  ت�شت�جب 

امل�شافة،  القيمة  لقان�ن  وفًقا  بحريني  دينار  اآلف   10

حالت  من  تعد  قد  التي  احلالت  بع�س  ر�شد  جانب  اإىل 

امل�شافة،  القيمة  لقان�ن  وفًقا  امل�شافة  القيمة  من  التهرب 

عليه  وبناًء  اثنني حتفظًيا،  غلق حملني  ا�شت�جبت  والتي 

الإجراءات  اتخاذ  ب�شدد  للإيرادات  ال�طني  اجلهاز  فاإن 

القان�نية حيال املن�شاآت املخالفة، واإحالة من يثبت ارتكابه 

ت�شل  قد  والتي  امل�شافة،  القيمة  من  التهرب  جرائم  لأحد 

تعادل  وغرامة  �شن�ات  خم�س  ملدة  ال�شجن  اإىل  عق�بتها 

اجلهات  اإىل  عنها،  املتهرب  امل�شافة  القيمة  اأمثال  ثلثة 

املخت�شة لتحريك الدع�ى اجلنائية يف م�اجهته.

واأكدت وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واجلهاز 

الأطراف  جه�د  ت�شافر  اأهمية  على  للإيرادات  ال�طني 

للتطبيق، و�شددت  املختلفة  املراحل  املعنية كافة لإجناح 

اإىل تقدمي  على دع�ة امل�شتهلكني وكل امل�اطنني واملقيمني 

ال�شكاوى عند ملحظة اأي خمالفة اأو جتاوز لقان�ن القيمة 

الأ�شا�شية  بن�شبتها  امل�شافة  القيمة  تطبيق  اأو  امل�شافة 

اأحد املخت�شني يف مركز  املعدلة، وذلك عرب الت�ا�شل مع 

مدار  امل�ج�دين على  الرقم 80008001  الت�شال على 

اأو  ال�شتف�شارات  اإر�شال  اأو  الأ�شب�ع،  اأيام  ط�ال  ال�شاعة 

.)vat@nbr.gov.bh( امللحظات على الربيد الإلكرتوين

بح�شور �لأمني �لعام ملجل�ش �لتعليم �لعايل ورعاية رئي�ش �ملجل�ش �لأعلى لل�شحة 

�فتتاح مركز جامعة �لبحرين �لطبية للبحوث يف م�شت�شفى �مللك حمد �جلامعي

قامت الكلية امللكية للجراحني 

البحرين  جامعة   - اإيرلندا  يف 

جامعة  مركز  بافتتاح  الطبية 

للأبحاث  الطبية  البحرين 

احلي�ية  واجلزيئية  ال�شريرية 

للأورام  البحرين  مركز  بداخل 

بالتعاون مع م�شت�شفى امللك حمد 

اأقيم  ر�شمي  حفٍل  يف  اجلامعي 

الفريق طبيب  معايل  رعاية  حتت 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

رنا  ال�شيخة  الدكت�رة  وبح�ش�ر 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

الأمني العام ملجل�س التعليم العايل 

ونائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س 

التعليم العايل.

الفتتاح  حفل  ح�شر  ولقد 

الر�شمي الدكت�رة مرمي اجللهمة، 

الرئي�س التنفيذي للهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ه�شام  الربوفي�ش�ر  والعميد 

والل�اء طبيب  نائب،  ي��شف علي 

قائد  خليفة،  اآل  �شلمان  ال�شيخ 

اجلامعي،  حمد  امللك  م�شت�شفى 

والربوفي�ش�ر اإليا�س فا�شل، مدير 

ورئي�س  للأورام  البحرين  مركز 

ال�طنية  البحرينية  الهيئة 

جليلة  والدكت�رة  للأورام، 

التنفيذي  الرئي�س  ج�اد،  ال�شيد 

الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ملراكز 

الأن�شاري،  حممد  اأحمد  والدكت�ر 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

احلك�مية، والربوفي�ش�ر فريجال 

للأبحاث  الرئي�س  نائب  اأوبراين، 

والبتكار ورئي�س جمم�عة اأبحاث 

هند�شة الأن�شجة يف الكلية امللكية 

بدبلن،  اإيرلندا  يف  للجراحني 

والربوفي�ش�ر �شتيفن اأتكني، رئي�س 

والبح�ث،  العليا  الدرا�شات  كلية 

التنفيذيني  الأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة 

بجامعة  التدري�س  هيئة  واأع�شاء 

الطبية  والك�ادر  الطبية  البحرين 

اجلامعي،  حمد  امللك  مب�شت�شفى 

وطلبة الطب املهتمني بالأبحاث من 

جامعة البحرين الطبية.

األقى  احلفل  بداية  ويف 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

فيها:  قال  كلمة  لل�شحة  الأعلى 

مركز  افتتاح  روؤية  »ن�شاأت 

للأبحاث  الطبية  البحرين  جامعة 

احلي�ية  واجلزيئية  ال�شريرية 

معاجلة  يف  امل�شاعدة  بهدف 

يف  ال�شائدة  ال�شحية  امل�شاكل 

حتقيق  مت  ولقد  البحرين،  مملكة 

الربوفي�ش�ر  بقيادة  الروؤية  هذه 

جامعة  رئي�س  العت�م،  �شمري 

طبيب  والل�اء  الطبية،  البحرين 

قائد  خليفة،  اآل  �شلمان  ال�شيخ 

اجلامعي،  حمد  امللك  م�شت�شفى 

اأتكني،  �شتيفن  والربوفي�ش�ر 

العليا  الدرا�شات  كلية  رئي�س 

مركز  و�شي�شاهم  والبح�ث، 

الأبحاث يف تهيئة مملكة البحرين 

لت�شبح مركًزا للتميّيز يف الرعاية 

ال�شحية والبحث العلمي بني دول 

وعلى  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

امل�شت�ى الإقليمي«.

وزير الأ�شغال

اأكد ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

وزير املالية والقت�شاد ال�طني اأن مملكة 

بدعم  م�شتمًرا  اهتماًما  ت�يل  البحرين 

باعتبارها  ال�شابة  والكفاءات  الطاقات 

الرثوة احلقيقية لل�طن، كما حتر�س على 

الأكادميي  التح�شيل  مل�ا�شلة  ت�شجيعهم 

يعزز  مبا  العلمي  بالبحث  والهتمام 

ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  يف  اإ�شهامهم 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلللة امللك حمد 

املفدى،  البلد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

�شاحب  واهتمام  مبتابعة  حتظى  والتي 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

من  عدًدا  اأم�س  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

درجة  على  احلا�شلني  ال�زارة  م�ظفي 

تهانيه  خال�س  عن  اأعرب  اإذ  املاج�شتري، 

لهم بهذه املنا�شبة، م�شيًدا معاليه باجله�د 

الذي  العلمي  حت�شيلهم  يف  بذل�ها  التي 

�شينمي قدراتهم و�شيعزز اأدائهم يف العمل 

مبا يحقق التطلعات والأهداف املن�ش�دة، 

على  الدائم  ال�زارة  حر�س  اإىل  م�شرًيا 

دعم وت�شجيع منت�شبيها كافة للدفع بهم 

نح� مزيٍد من البذل والعطاء والتح�شيل 

الت�فيق  دوام  لهم  متمنًيا  العلمي، 

والنجاح يف م�شريتهم العلمية والعملية. 

اإدارة  مدير  ح�شن  حل  األقت  كما 

عن  نيابة  كلمة  القت�شادية،  امل�ؤ�شرات 

احلا�شلني على ال�شهادات العليا، اإذ قدمت 

ال�شكر اجلزيل اإىل وزير املالية والقت�شاد 

ملنت�شبي  اللحمدود  دعمه  على  ال�طني 

التدريب  فر�س  اأف�شل  وت�فري  ال�زارة 

والتح�شيل لهم.

ما  على  ال�طني  والقت�شاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �شلمان  ال�شيخ  اأكد 

ت�شهده علقات التعاون وال�شداقة التاريخية ال�ثيقة بني مملكة البحرين وجمه�رية 

الهند من تط�ر ومن� م�شتمر على كل الأ�شعدة، م�شرًيا اإىل اأن علقات التعاون وال�شراكة 

القت�شادية املتميزة القائمة بني البلدين ت�شهد تط�ًرا مت�شارًعا بف�شل ما حتظى به من 

اهتمام من قبل البلدين، واحلر�س الدائم على م�ا�شلة تعزيزها لل��ش�ل بها اإىل اآفاق 

اأكرث تقدًما، مبا يع�د بالنفع والنماء على البلدين وال�شعبني ال�شديقني. 

ال�شديقة  الهند  جمه�رية  �شفري  �شريفا�شتاف  بي��س  اأم�س  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

لدى مملكة البحرين، حيث رحب بال�شفري الهندي معرًبا عن اعتزازه مبا و�شلت اإليه 

علقات التعاون وال�شراكة القت�شادية القائمة بني البلدين من تقدم يف كافة املجالت، 

من�ًها باأهمية م�ا�شلة العمل على تعزيزها مبا ي�شب يف حتقيق التطلعات والأهداف 

امل�شرتكة. 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  امل��ش�عات  من  عدد  ا�شتعرا�س  اللقاء  خلل  جرى  كما 

ومناق�شة اآخر التط�رات وامل�شتجدات على �شعيد القت�شاد العاملي.

 وزير �ملالية: تعزيز �ل�شر�كة �لقت�شادية

 بني �لبحرين و�لهند مل�شتويات �أكرث تقدًما

وزير �ملالية يلتقي موظفني مبنا�شبة 

ح�شولهم على �شهاد�ت �أكادميية عليا

اأكدت هالة الأن�شاري الأمني العام للمجل�س 

الأعلى للمراأة اأن ت�جيه ح�شرة �شاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى 

بت�فري 40 األف وحدة �شكنية يعمل على تعزيز 

مملكة  يف  املجتمعي  والأمن  الأ�شري  ال�شتقرار 

البحرين، نظًرا ملا ي�شكله امل�شكن من اأهمية كبرية 

والرتقاء  والطماأنينة  الكرمية  احلياة  ت�فري  يف 

بج�دة احلياة جلميع اأفراد الأ�شرة.

ال�شتثنائية  باجله�د  الأن�شاري  واأ�شادت 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  امل�قرة  للحك�مة 

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

جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، يف ترجمة الت�جيهات 

عن  يزيد  ملا  الإ�شكانية  اخلدمات  بت�فري  امللكية 

حر�س  منطلق  من  بحرينية،  اأ�شرة  األف   40

احلك�مة على تلبية الطلبات الإ�شكانية للم�اطنني 

وامل�اطنات، وفق برنامج زمني وم�ؤ�شرات تنفيذ 

قيا�شية، تت�شق مع اأهداف برنامج عمل احلك�مة 

ال�شاأن،  لهذا  امل��ش�عة  والربامج  واخلطط 

الإ�شكانية  اخلدمات  ت�فري  نهج  على  والقائمة 

وا�شتدامتها.

املتابعات  خلل  »من  الأن�شاري:  وقالت 

وال�شت�شارات التي يقدمها املجل�س الأعلى للمراأة 

اأهمية  مدى  متاماً  ندرك  املراأة،  دعم  مركز  عرب 

ال�شكن يف حتقيق ال�شتقرار النف�شي والجتماعي 

لها  ي�شمن  الذي  اأ�شرتها،  اأفراد  وخمتلف  للمراأة 

م�شيدة  اآمنة«،  اأ�شرية  لتن�شئة  امل�اتية  البيئة 

ت�فري  البحرين يف  �شهدتها مملكة  التي  بالطفرة 

الأع�ام  خلل  البحرينية  للأ�شرة  اللئق  ال�شكن 

الثلثة املا�شية يف ت�شييد مدن جديدة تت�افق مع 

متطلبات الأ�شر.

واعتربت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 

احلديثة  الإ�شكانية  وامل�شاريع  اجلديدة  املدن  اأن 

احلياة  ج�دة  مبادئ  حتقيق  يف  اأمن�ذًجا  متثل 

ت�فريها  على  للمراأة  الأعلى  املجل�س  ي�ؤكد  التي 

للمراأة البحرينية، ومبا يتيح لها العي�س الكرمي 

باخلدمات  تتمتع  م�اتية  عمرانية  بيئة  يف 

واملرافق الع�شرية.

باإجراءات  �شلة  ذي  �شعيد  على  ون�هت 

على  وامل�اطنات  امل�اطنني  ح�ش�ل  ت�شريع 

يف  اجلديدة  الأجيال  تطلعات  وتلبية  ال�شكن، 

ومتعددة  ف�رية  اإ�شكانية  خدمات  من  ال�شتفادة 

تن�يع  جه�د  جناح  اإىل  م�شرية  اخليارات، 

اخلدمات الإ�شكانية ما بني وحدات �شكنية و�شقق 

اإ�شكانية  ومت�يلت  �شكنية  وق�شائم  متليك 

برنامج  من  ال�شتفادة  اإىل  بالإ�شافة  متن�عة 

امل�شتمر  التط�ير  اإطار �شيا�شات  مزايا، وذلك يف 

خلدمات ال�شكن الجتماعي مبملكة البحرين التي 

تاأخذ على عاتقها ت�فري تلك اخلدمات مل�شتحقيها.

مبنا�شبة �لإعالن عن ��شتكمال توزيع 40 �ألف وحدة �شكنية.. �لأن�شاري: 

�لتوجيه �ل�شامي يعزز ��شتقر�ر �لأ�شرة ويرتقي بجودة حياتها

هالة الأن�شاري

حممد  الدكت�ر  ا�شتقبل 

الرئي�س  الع�شريي  اإبراهيم 

ال�طنية  للهيئة  التنفيذي 

مكتبه  يف  الف�شاء  لعل�م 

الأربعاء،  اأم�س  �شباح 

�شفرية  ت�شاكيل  اإي�شن 

لدى  الرتكية  اجلمه�رية 

ت�شمن  البحرين.  مملكة 

ملجم�عة  ا  ا�شتعرا�شً اللقاء 

املتعلقة  امل�ا�شيع  من 

ب�ش�ؤون الف�شاء وبحث �شبل 

من  التعاون يف عدد  تعزيز 

ميكن  ال�شلة  ذات  املجالت 

لها اأن تخدم اأهداف البلدين 

املجال  هذا  يف  ال�شديقني 

احلي�ي.

اأبدت  اللقاء،  خلل 

اإعجابها  الرتكية  ال�شفرية 

التي  اخلدمات  مب�شت�ى 

ال�طنية  الهيئة  تقدمها 

لعل�م الف�شاء، كما واأ�شادت 

يف  الناجح  بال�شتثمار 

ال�شابة  البحرينية  العنا�شر 

ا  يف قطاع الف�شاء وخ�ش��شً

املراأة  عليه  ح�شلت  ما 

ودعم  متكني  من  البحرينية 

جمالت  اأكرث  من  واحد  يف 

ما  على  مثنية  تقدما،  العلم 

من  الي�م  الهيئة  به  تتميز 

�شمعة على امل�شت�ى الدويل. 

هيئة �لف�شاء تبحث �شبل تعزيز �لتعاون مع �ل�شفرية �لرتكية
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م�ست�سار امللك ل�س�ؤون الإعالم يت�سلم 

ن�سخة من كتاب »كلمة لل�طن« لن�ار املط�ع

م�ست�سار امللك ل�س�ؤون الإعالم يت�سلم ن�سخة 

من ر�سالة املاج�ستري للباحثة �سناء الزياين

بن  نبيل  ا�شتقبل  

م�شت�شار  احلمر  يعقوب 

جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم، 

الق�شيبية  بق�شر  يف مكتبه 

املطوع  عبداهلل  نوار  اأم�س، 

الذي اأهداه ن�شخة من كتابه 

»كلمة للوطن«.

عن  احلمر  اأعرب  وقد 

الإهداء،  هذا  على  �شكره 

املطوع  واأ�شاد بجهود نوار 

الذي  الكتاب  هذا  اإعداد  يف 

كتبها  التي  مقالته  ت�شمن 

التي  الوطن،  حب  يف 

اأبناء  يجمع  ما  على  توؤكد 

روح  من  الكرام  البحرين 

واللحمة  واملحبة  الأخوة 

التاريخ،  مر  على  الوطنية 

التوفيق  كل  له  متمنًيا 

وال�شداد.

نوار  اأعرب  من جانبه، 

املطوع عن �شكره وامتنانه 

للم�شت�شار نبيل احلمر على 

تقدير  من  دائًما  يبديه  ما 

الكتاب  بجهود  واإ�شادة 

البحرينيني،  والباحثني 

نحو  لهم  حافًزا  ي�شكل  ما 

والتميز  العطاء  من  املزيد 

وازدهار  تقدم  فيه  ما  لكل 

وطننا العزيز.

بن  نبيل  ا�شتقبل 

م�شت�شار  احلمر  يعقوب 

جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم، 

الق�شيبية  بق�شر  مكتبه  يف 

الباحثة  الأربعاء،  اأم�س 

اإذ  الزياين،  اأحمد  �شناء 

ر�شالة  من  ن�شخة  اأهدته 

التي  الإعالم  يف  املاج�شتري 

جامعة  من  عليها  ح�شلت 

البحرين.

اأعرب  اللقاء،  وخالل 

امل�شت�شار احلمر عن تقديره 

باجلهد  ونوه  الإهداء،  لهذا 

�شناء  الباحثة  بذلته  الذي 

هذه  اعداد  يف  الزياين 

بعطاء  م�شيًدا  الأطروحة، 

ال�شابة  البحرينية  الطاقات 

وتفانيهم يف خدمة وطنهم 

كل  يف  مكانته  وتعزيز 

والتخ�ش�شات،  املجالت 

متمنًيا لها دوام التوفيق يف 

حياتها العلمية والعملية.

الباحثة  اأعربت  وقد 

�شكرها  عن  الزياين  �شناء 

للم�شت�شار  وتقديرها 

دعمه  على  احلمر  نبيل 

البحرين  لأبناء  وت�شجيعه 

العلمي  ملوا�شلة حت�شيلهم 

والأكادميي.

»علم النف�ص« بجامعة البحرين يبحث مع »نهرا« تراخي�ص املهن خلريجيه

بجامعة  الآداب  كلية  يف  النف�س  علم  ق�شم  بحث 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة  البحرين 

ال�شحية )نهرا( املعايري اخلا�شة مبنح الرتاخي�س املهنية 

للطلبة الدار�شني يف برامج ق�شم علم النف�س باجلامعة. 

تقنية  -عرب  الطرفان  عقده  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الت�شال املرئي- لبحث اآفاق التعاون امل�شرتك، والتن�شيق 

فيما يت�شل مبنح الرتاخي�س خلريجي برامج ق�شم علم 

النف�س يف اجلامعة الوطنية، �شواء يف مرحلة املاج�شتري 

اأم التخ�ش�س الفرعي يف علم النف�س. 

الدكتورة  الق�شم  رئي�شة  النف�س  علم  ق�شم  ومثلت 

الق�شم  التدري�س يف  اأحمد اجلنيد، واأع�شاء هيئة  �شيخة 

عبداملنعم،  توفيق  والدكتور  جالل،  �شعد  اأحمد  الدكتور 

املحجوب،  �شامي  والدكتور  املطوع،  حممد  والدكتور 

ال�شحية  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مّثل  حني  يف 

املهن  تنظيم  ق�شم  رئي�س  )نهرا(  ال�شحيــة  واخلدمات 

ال�شحية الدكتــورة زبيدة ال�شيخ، وم�شجل املهن الطبية 

الطبية  املهن  م�شجل  وم�شاعد  حمود،  هيــفاء  املعاونة 

املعاونة نوف ال�شافعي. 

م�سيًدا باأداء �س�ؤون اجلن�سية واجل�ازات والإقامة.. وزير الداخلية:

اإعادة هند�سة خدمات الإدارات لتعك�ص الت�جهات والروؤية اجلديدة

ال�شامية  امللكية  الروؤية  من  انطالًقا 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

على  بالعمل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

للمواطنني،  متكاملة  ع�شرية  خدمات  تقدمي 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  ومبتابعة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س الوزراء، لتنفيذ هذه الروؤية وترجمتها 

ال�شيخ  اأول  الفريق  قام  الواقع،  اأر�س  على 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

اأم�س، بزيارة اإىل �شوؤون اجلن�شية واجلوازات 

والإقامة، حيث كان يف ا�شتقباله لدى و�شوله 

ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن اآل خليفة وكيل 

وزارة الداخلية ل�شوؤون اجلن�شية واجلوازات 

والإقامة، وعدد من امل�شوؤولني.

دعم  اأن  الوزير  اأكد  الزيارة،  بداية  ويف 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ورعاية ح�شرة 

له بالغ الأثر يف حتقيق نقلة نوعية يف الأداء 

مثمًنا  اخلدمات،  تقدمي  يف  التميز  وموا�شلة 

اإطالق جمل�س الوزراء املوقر برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

24 مبادرة لتطوير خدمات �شوؤون اجلن�شية 

التعايف  خطة  �شمن  والإقامة،  واجلوازات 

القت�شادي.

لوكيل  وتقديره  �شكره  عن  الوزير  وعرب 

�شوؤون  يف  العاملني  وجميع  الداخلية  وزارة 

اجلن�شية واجلوازات والإقامة، م�شيًدا بتنفيذ 

جهود  خالل  من  اجلديدة  العمل  ا�شرتاتيجية 

واجلودة  الكفاءة  معايري  وتطبيق  خمل�شة، 

يف تقدمي اخلدمات والعمل على تطوير الآليات 

املطلوب  النفتاح  ا�شتيعاب  يف  ت�شاعد  التي 

ومواكبة برامج احلكومة املوقرة.

واأكد حر�شه على تقدمي كل اأ�شكال الدعم 

اأو  بالتدريب  يتعلق  فيما  �شواء  والإ�شناد، 

للمواطنني  اخلدمات  تقدمي  اأجل  من  التجهيز 

بنف�س  واخلارج،  الداخل  يف  البحرينيني 

اإىل  م�شرًيا  والإجناز،  الدقة  من  امل�شتوى 

يف  ومعايريه  الأداء  م�شتوى  مراقبة  اأهمية 

على  يعتمد  متكامل  اأداء  وتقدمي  الإدارات  كل 

ال�شتخدام ال�شحيح للتقنيات احلديثة.

يكون  اأن  �شرورة  اإىل  الوزير  واأ�شار 

الختيار ال�شحيح لكوادر ال�شفوف الأمامية 

والتجهيزات  التدريب  توفري  على  قائًما 

اأن  على  وا�شحة،  معايري  وفق  الالزمة، 

م�شتوى  بح�شب  م�شتمر،  ب�شكل  التقييم  يتم 

املواطنني  ا�شتفادة  ي�شمن  مبا  الكفاءة، 

واجلودة  بال�شكل  اخلدمات  من  واملقيمني 

املطلوبة.

على  الزيارة  خالل  الوزير  اطلع  وقد 

الزمني  الإجنازات واخلط  اأهم  ت�شمن  اإيجاز 

لتنفيذ مبادرات �شوؤون اجلن�شية واجلوازات 

واإح�شاءات  التطويرية  والأهداف  والإقامة 

بعدد امل�شافرين والقادمني، اإ�شافة اإىل تفا�شيل 

امل�شاريع واملبادرات الهادفة اإىل تقدمي خدمات 

اإلكرتونية وذات كفاءة عالية، بجانب و�شع 

وت�شويقية  وت�شغيلية  ا�شرتاتيجية  خطة 

الإدارات  خدمات  هند�شة  واإعادة  جديدة 

لتعك�س التوجهات والروؤية اجلديدة.

النائب العام: خالل حلقة نقا�سية مع بع�ص ال�زراء واجلهات العامة

الدع�ة للم�ساهمة يف تقدمي عق�بات بديلة تنا�سب نف�سية الأطفال

حتت رعاية الدكتور علي بن ف�شل 

انعقدت  فقد  العام،  النائب  البوعينني، 

املرئي حلقة  الت�شال  تقنية  اأم�س عرب 

ممثلة  العامة  النيابة  بني  نقا�شية 

وبع�س  والطفل،  الأ�شرة  نيابة  يف 

قانون  اأحكام  بتنفيذ  املعنية  اجلهات 

العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم 

العقوبات  ب�شاأن  املعاملة،  �شوء  من 

بهدف  لالأطفال،  البديلة  والتدابري 

حتقق  متكاملة  عمل  منظومة  تر�شيخ 

الغايات القانونية والتاأهيلية املنظورة 

من تطبيق اأحكام هذا القانون.

كلمته  يف  العام  النائب  اأكد  وقد 

احللقة  هذه  انعقاد  اأن  الفتتاحية 

اجلهات  تكاتف  على  يربهن  النقا�شية 

ال�شجل  ملوا�شلة  والتنفيذية  الق�شائية 

حقوق  حماية  يف  امل�شرف  احلقوقي 

بقانون  العمل  الطفل ورعايته يف ظل 

العدالة الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم 

خطوة  ميثل  الذي  املعاملة،  �شوء  من 

وحماية  العدالة  منظومة  يف  رائدة 

البحرين،  مملكة  يف  الأطفال  حقوق 

يف  لريادتها  ومتيزها  تتويًجا  ويعد 

العامة،  واحلريات  احلقوق  احرتام 

التطوير  م�شرية  مع  ومن�شجًما 

العقابية  الت�شريعات  يف  والتحديث 

منذ العمل بقانون العقوبات والتدابري 

الإن�شاين  النهج  ظل  يف  البديلة، 

حل�شرة �شاحب اجلاللة  امللك حمد بن 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى 

اململكة  باتت  الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه 

حتت قيادته احلكيمة  تزخر مبنجزات 

كفالة  يف  رائدة  وحقوقية  تنموية 

العامة؛  واحلريات  الإن�شان  حقوق 

يحظى  ت�شريعًيا  منوذًجا  جعلها  مما 

بالإ�شادات والتقدير الإقليمي والدويل.

واأ�شاف اأن الأطفال هم ثروة الأمم 

ا�شتكمال  واأ�شا�س  نه�شتها  ومنبع 

م�شرية التنمية امل�شتدامة التي ت�شهدها 

اململكة يف �شتى املجالت، وعلى اجلميع 

اأن يتكاتف حلمايتهم و�شمان حقوقهم 

كرامتهم  على حفظ  والعمل  الأ�شا�شية 

و�شالمتهم �شد كل ما ُيعر�شهم للخطر 

اأو �شوء املعاملة. 

هذا، وقد تناولت احللقة النقا�شية 

اآليات  بينها  من  رئي�شية  حماور  عدة 

التوا�شل الفعال بني اجلهات الق�شائية 

املعنية  العامة  واجلهات  والوزارات 

القانون، خللق منظومة  اأحكام  بتنفيذ 

حقوق  �شمان  على  تعمل  متكاملة 

الأطفال  وحمايتهم  من  �شوء  املعاملة، 

والإر�شادية  التوعوية  والربامج 

الطفل  ا�شتدراج  دون  حتول  التي 

التدريبية  والربامج  ا�شتغالله،  اأو 

والأعمال  والرتبوية  والتاأهيلية 

التي  والتطوعية،  اخلدمية  والأن�شطة 

الطفل  �شخ�شية  تنمية  على  تعمل 

واإدماجه  تاأهيله  واإعادة  واإ�شالحه 

املهم  الدور  تو�شيح  مع  املجتمع،  يف 

الذي تقوم به نيابة الأ�شرة والطفل، يف 

التوا�شل القانوين بني اجلهات املعنية 

بتنفيذ وتطبيق اأحكام القانون. 

احللقة  فعاليات  ح�شر  وقد 

الداخلية،  وزارة  من:  كل  النقا�شية 

الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة 

والتعليم،  الرتبية  والأوقاف،،وزارة 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة 

وزارة  العمراين،  والتخطيط 

املوا�شالت والت�شالت، وزارة �شوؤون 

ال�شحة،  وزارة  والريا�شة،  ال�شباب 

واملحافظات  للريا�شة،  العامة  الهيئة 

والبلديات واملجل�س الأعلى للمراأة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12031/pdf/INAF_20220317005907538.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/952404/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/952380/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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.
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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
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.
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�سباقات  فعاليات  تنّظم  التي  البحرينية  الكوادر 

باتت  الفورموال1  ل�سباقات  الدولية  البحرين  حلبة 

متتلك خربات عالية.. جهودكم حمّل �سكر وتقدير.

لدور  اأكرب  تعزيًزا  تتطلب  الراهنة  املرحلة 

الغرفة ملواجهة التحديات التي تفر�سها املتغريات 

االقت�سادية على امل�ستويني االإقليمي والدويل.
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1916 - اإيطاليا تن�سم اإىل معاهدة �سايك�س 
بيكو املوقعة بني اإجنلرتا وفرن�سا ورو�سيا.

ودول  املتحدة  واململكة  فرن�سا   -  1948
اأول  يف  بروك�سل«  »اتفاقية  يوقعون  بنلوك�س 

خطوة لتاأ�سي�س حلف �سمال االأطل�سي.

1959 - الداالي الما الرابع ع�سر يهرب من 
ال�سينيني  ب�سبب مالحقة  الهند وذلك  اإىل  التبت 

له.

1966 - عودة املركبة الف�سائية »جيميني 8« 
الف�ساء  رائَدا  اأقلعت قبل يوم وعلى متنها  التي 

نيل اآرم�سرتونغ وديفيد �سكوت والتي جنحت يف 

اأول اإر�ساء ناجح مع ال�ساروخ الف�سائي اأجينا.

1969 - انتخاب جولدا مائري رئي�سة لوزراء 
اإ�سرائيل، لتكون اأول امراأة تتوىل من�سب رئي�س 

وزراء فيها.

الند  عالمة  ت�سرتي  فورد  �سركة   -  2000
روفر من �سركة بي اإم دبليو لل�سيارات.

روبن  الربيطاين  اخلارجية  وزير   -  2003
رف�سه  ب�سبب  وذلك  من�سبه  من  ي�ستقيل  كوك 

احلرب على العراق.

االنف�سال،  ال�ستفتاء  مترير  بعد   -  2014
اأوكرانيا  عن  ا�ستقاللها  تعلن  القرم  جمهورية 

وتبداأ عملية االن�سمام اإىل االحتاد الرو�سي.

يعنّي  ال�ساد�س  حممد  املغرب  ملك   -  2017
املغربية  للحكومة  رئي�ًسا  العثماين  الدين  �سعد 

خلًفا لعبداالإله بن كريان.

Bur -  باتت دار

erry موؤخًرا 
حديث ال�ساعة من 

خالل اأول عر�س 

مبا�سر لها، بعد 

انقطاع دام عامني 

ب�سبب الظروف 

التي فر�ستها 

جائحة كورونا. 

وقد اختارت 

الدار هذه املرة 

تقدمي جديدها 

يف مدينة لندن، 

خارج روزنامة 

�سهر املو�سة، 

ويف اأجواء مثرية 

للجدل.

وفاة عامل الآثار الفرن�سي 

جان بيار كورتيجاين عا�سق م�سر

ُت�يف عامل الآثار الفرن�شي املتخ�ش�ص يف م�شر القدمية 

ما  بح�شب  عاًما،  الثالثاء، عن 79  ك�رتيجاين،  بيار  جان 

اأعلنت عائلته ل�كالة فران�ص بر�ص الأربعاء.

اأم�شى  قد   1942 عام  امل�ل�د  ك�رتيجياين  وكان 

اأربعني عاًما يف القاهرة ليكّر�ص نف�شه ل�شغفه.

املعهد  يف  والتقنية  العلمية  العالقات  ق�شم  واأدار 

اإليه  ويع�د   .2007 عام  حتى  ال�شرقية  لالآثار  الفرن�شي 

الف�شل يف اكت�شاف بقايا منارة ال�شكندرية يف  ا  خ�ش��شً

اإمبريور  اإيف  جان  مع  الع�شرين،  القرن  ت�شعينات  اأوائل 

�شد  بناء  كان  وبينما  الهلن�شتي.  الع�شر  يف  املتخ�ش�ص 

املغم�رة  البقايا  بدفن  يهدد  القدمي  ال�شكندرية  ميناء  اأمام 

املنطقة  هذه  ا�شتك�شاف  اأوكل  الأبد،  اإىل  ال�شهرية  للمنارة 

عمليات  �شل�شلة  اأجريا  اللذين  الفرن�شيني  الآثار  عاملي  اإىل 

نب�ص حتت املاء. واأتاحت هذه العمليات الك�شف عن بع�ص 

العنا�شر من املنارة، واإعادة جتميع متثال امللك بطليم��ص 

الثاين. كما مّكنت العملية من اإعادة ت�شكيل »�شابع عجائب 

الدنيا«، من خالل �ش�ر مت اإن�شاوؤها ب�ا�شطة احلا�ش�ب.

رحيل الفنانة الُعمانية �سمعة حممد
حممد،  �شمعة  العمانية  الفنانة  ت�فيت 

اإذ  ال�شع�دية،  عاًما يف  يناهز 64  عن عمر 

الدرامية،  اأعمالها  اأحد  لت�ش�ير  فيها  كانت 

ح�شبما اأكدت م�اقع عربية.

�شمعة  الراحلة  الفنانة  كتبته  ما  واآخر 

الحتفال  ت�يرت  على  ح�شابها  على  حممد، 

وكتبت  مار�ص،   8 ي�م  العاملي  املراأة  بي�م 

اأو  ب�شكل  رائعات  الن�شاء  »جميع  قائلة: 

باآخر. ل ي�جد امراأة اإل وحتمل علي كتفيها 

ال�ش�ء ملدينة كاملة ي�م املراأة العاملي«.

الك�يت  ُولدت يف  الفنانة �شمعة حممد 

عام 1958، وتلقت تعليمها ما بني الك�يت 

�شلطنة  اإىل  الفنانة  وانتقلت  والبحرين 

عمان يف منت�شف �شبعينات القرن املا�شي، 

يف  وحتديًدا  احلك�مي،  القطاع  يف  وعملت 

منها  انطلقت  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة 

جمدًدا اإىل عامل التمثيل بتقدمي عمل لل�زارة 

بداية  العمل  ذلك  ليك�ن  الأمية،  حم�  عن 

جديدة للفنانة الراحلة يف عامل الفن.

منذ  الفنية  م�شريتها  �شمعة  وبداأت 

نهاية ال�شبعينات، اإذ �شاركت يف العديد من 

وامل�شرحية  والتلفزي�نية  الإذاعية  الأعمال 

التلفزي�ن  يف  اأعمالها  ومن  ال�شلطنة  يف 

غ�شات  من�شي،  دفرت  يف  )قراءة  م�شل�شل 

احلنني، طا�ص ما طا�ص، الفرية، العا�ش�ف، 

كان  امل�شرح  ويف  الأعمال(،  من  وغريها 

للفنانة �شمعة عدة م�شاركات م�شرحية، منها 

م�شرحية »اخل�ف«، وم�شرحية »الع�امة«، 

وم�شرحية »املهر«.

روبوت ي�سّهل احل�سول على املاء والأك�سجني يف الف�ساء

Rolls- �شركة  �شت�شنع 

روب�ًتا  الربيطانية   Royce
للح�ش�ل على املاء والأك�شجني يف 

الف�شاء.

اأن  اإىل   Sky News وت�شري 

العل�م  وزير  فرميان  ج�رج 

منحة  تخ�شي�ص  اأعلن  الربيطاين 

جنيه  ملي�ن   2 قدرها  مالية 

 ،Rolls-Royce اإ�شرتليني ل�شركة

م�شروع  تنفيذ  على  �شتعمل  التي 

بناء حمطة ف�شائية اآلية للح�ش�ل 

على الأك�شجني يف الف�شاء.

هذه  تخ�شي�ص  اأن  واأ�شافت 

تط�ير  على  �شي�شاعد  الأم�ال 

ل�شتك�شاف  مبتكرة  م�شاريع 

حت�شني  وكذلك  الف�شاء،  ودرا�شة 

�شبيل  فعلى  الأر�ص.  على  احلياة 

Rolls- �شركة  �شتعمل  املثال، 

وكالة  من  مهند�شني  مع   Royce
ابتكار  على  الربيطانية  الف�شاء 

على  للح�ش�ل  جديدة  طريقة 

املفت�ح  الف�شاء  من  واملاء  اله�اء 

اأنها  كما  روب�ت.  با�شتخدام 

ت�شاعد  تكن�ل�جيا  لبتكار  تخطط 

العالية  امل�شت�يات  حتمل  على 

لالإ�شعاعات الف�شائية على الك�كب 

الت�شالت  الأحمر، وكذلك حت�شني 

املريخ والأر�ص، وكذلك �شنع  بني 

على  امل�ارد  عن  للبحث  روب�ت 

القمر.

عل�م  خمترب  علماء  اأن  ويذكر 

ال�شطناعي  والذكاء  احلا�ش�ب 

ملعهد  التابع   »CSAIL«

للتكن�ل�جيا  ما�شات�ش��شت�ص 

لروب�تات  اأولًيا  من�ذًجا  ابتكروا 

من  الف�شاء.  يف  �شكلها  تغري 

التقنية  هذه  ت�شمح  اأن  املفرت�ص 

الذاتي  الق�ش�ر  خ�شائ�ص  بتغيري 

من  يقلل  ما  الف�شائية،  للمركبة 

ا�شتهالك ال�ق�د.

ال�سّحة: ت�سجيل 1196 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا

 16 امل�افق  الأربعاء  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022 مار�ص 

ا، ليك�ن بذلك اإجمايل  فريو�ص ك�رونا بلغت 6871 فح�شً

ا. الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9523578 فح�شً

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 1196 حالة قائمة 

احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة 

القائمة 11420 حالة، وبلغ عدد املتعافني 1785 حالة، 

القائمة  واحلالت   .528300 املتعافني  اإجمايل  لبيلغ 

حالت،   6 العناية  وحتت  حالة،   25 بلغت  بامل�شت�شفى 

وبلغ اجمايل عدد ال�فيات 1464 حالة وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12031/pdf/INAF_20220317005907538.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/952394/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 افتتاح مركز جامعة البحرين الطبية
للبحوث بمستشفى الملك حمد الجامعي

قام��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلن��دا - جامعة 
البحري��ن الطبي��ة بافتتاح مرك��ز جامعة البحري��ن الطبية 
لألبحاث السريرية والجزيئية الحيوية بداخل مركز البحرين 
لألورام بالتعاون مع مستش��فى المل��ك حمد الجامعي في 
حفٍل رسمي أقيم تحت رعاية رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، وبحضور 
األمين العام لمجلس التعليم العالي ونائب رئيس مجلس 
أمن��اء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 

دعيج آل خليفة.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس المجلس األعلى للصحة كلمة 
قال فيها: »نشأت رؤية افتتاح مركز جامعة البحرين الطبية 
لألبحاث السريرية والجزيئية الحيوية بهدف المساعدة في 
معالجة المش��اكل الصحية الس��ائدة في مملكة البحرين، 
وسيس��اهم هذا المركز في تهيئة مملكة البحرين لتصبح 
مركزًا للتمّيز في الرعاية الصحية والبحث العلمي بين دول 

مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى اإلقليمي«.
وأكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
في كلمتها أن البحث الذي سيجرى في مركز جامعة البحرين 
الطبية للبحوث السريرية والجزيئية الحيوية والنتائج التي 
س��تنتجه لن تؤدي فقط إلى وس��ائل أرخص وأكثر كفاءة 
لعالج بعض األمراض األكثر انتشارًا، ولكنها ستقلل أيضًا

ً من األعباء المالية واللوجستية على نظام الرعاية الصحية 
العامة، وبالتالي رفع جودة الخدمات التي يمكن تقديمها 
وتحس��ين نوعية حي��اة   البحرينيي��ن والمقيمي��ن، حيث إن 
البح��ث الطبي ين��درج تحت البحث العلمي الذي سيس��اهم 
في تطوير الركائز األساس��ية للمجتمع المتعلقة بالتعليم 
والمؤه��الت الوطني��ة التي تعد أحد المحركات الرئيس��ية 

التي تدعم رؤية مملكة البحرين 2030.

وفي ظل البروت��وكالت المقررة حديثًا للتجارب الس��ريرية 
للخاليا الجذعية من جهة الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة وبما يتماش��ى م��ع الخط��ة الوطنية 
للصح��ة ورؤي��ة البحرين 2030، تم إنش��اء مرك��ز جامعة 
البحري��ن الطبي��ة لألبحاث الس��ريرية والجزيئي��ة الحيوية 
بهدف تعزي��ز التعليم واألبحاث التي ترك��ز على األمراض 
الصحية المنتشرة في مملكة البحرين مثل مرض السكري، 
والس��منة، والح��االت الصحي��ة األخرى. ونظ��رًا إلى موقعه 
اإلس��تراتيجي بداخ��ل مركز البحري��ن ل��ألورام يوفر مركز 
األبح��اث تجربة متمي��زة حيث يعم��ل الباحث��ون واألطباء 
الس��ريريون ف��ي جامعة البحري��ن الطبية بش��كل تعاوني 
عل��ى إج��راء األبحاث االنتقالي��ة الرائدة عب��ر مجموعة من 

اختصاصات العلوم الصحية.
وقال رئيس الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلندا- جامعة 
البحري��ن الطبي��ة س��مير العت��وم: »ُيع��د مرك��ز األبحاث 
الس��ريرية والجزيئية الحيوية في جامع��ة البحرين الطبية 
بمثابة خطوة إلى األمام في س��بيل تعزيز االلتزام الراس��خ 
للجامعة بتحس��ين الصحة البش��رية ورعاي��ة المرضى من 
خالل بذل المس��اعي، واألبحاث المبتكرة، والتعاون. نشكر 
جميع ش��ركائنا على مس��اهمتهم القديرة في إنشاء مركز 

األبحاث كونها خطوة عظيمة في تاريخ الجامعة«.
وقال مدي��ر مركز البحرين لألورام إلي��اس فاضل إن الكلية 
الملكي��ة للجراحين في أيرلن��دا- جامع��ة البحرين الطبية 
م��ن خالل افتت��اح مختبر األبح��اث الجيني��ة والجزيئية في 
مركز البحرين لألورام بالتعاون مع مستش��فى الملك حمد 

الجامعي ته��دف إلى تعزي��ز التعليم وتطوير النش��اطات 
البحثي��ة واألكاديمية في جميع مج��االت الطب، وخصوصًا 
ف��ي مجال عل��وم الخاليا الجذعية وذلك بإش��راف فريق من 
أه��ل االختصاص. وقد نوه البروفيس��ور إلي��اس فاضل إلى 
أن البح��وث ه��ي ركن أساس��ي إلنتاج قاعدة م��ن البيانات 
تساهم في تطوير وتنمية القدرات التشخصية والعالجية، 
ما يس��اهم في رفع مس��توى الخدمات الطبي��ة في مملكة 

البحرين.
وأش��اد المدير العام للش��ؤون الطبية واستش��اري أمراض 
األنف واألذن والحنجرة بمستش��فى المل��ك حمد الجامعي 
هشام يوس��ف بالتعاون بين المستش��فى ومركز البحرين 
ل��ألورام والكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلن��دا - جامعة 
البحري��ن الطبية في مج��ال األبحاث الس��ريرية والجزيئية 
الحيوي��ة المتط��ورة وال��ذي بدوره سيس��اهم ف��ي تطوير 
األبحاث في بيئة علمية وفقًا ألعلى المعايير بإشراف نخبة 
م��ن المختصصي��ن وذوي الخبرة من الممارس��ين في هذا 
المجال، باعتبار المركز جزءًا أساس��يًا من أي مؤسسة طبية 
كبيرة، وسيشكل من األنش��طة اليومية التي تعمل بشكل 
كبير في تحسين القدرات التشخيصية والعالجية، وذلك في 

مجاالت وأنشطة عديدة.
وينقس��م مركز جامعة البحرين الطبية لألبحاث الس��ريرية 
والجزيئي��ة الحيوي��ة إل��ى أقس��ام مختلف��ة متخصصة في 
مج��االت بحثية متنوع��ة. ويتمثل أحد مج��االت الخبرة في 
مرك��ز األبحاث بتقديم التجارب الس��ريرية وف��ق المعايير 
الدولي��ة ف��ي وح��دة التجارب الس��ريرية، حيث س��يتم أخذ 

العينات م��ن المرضى من جانب فريق األبحاث الس��ريرية 
ومعالجتها وتحليلها على الفور باس��تخدام أحدث التقنيات 
الموجود في المركز. ولقد أكملت هذه الوحدة ثالث تجارب 
س��ريرية وطنية بعد ترش��يحها في ع��ام 2020 من جانب 
المجل��س األعلى للصحة والفري��ق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د-19( به��دف تس��هيل ودع��م 
االس��تجابة الوطني��ة لجمي��ع التجارب الس��ريرية لفيروس 

)كوفيد-19( في مملكة البحرين.
كما ُيعد تجديد األنس��جة من المجاالت التي س��يتم إجراء 
األبح��اث عليها في قس��م أبحاث هندس��ة األنس��جة، حيث 
ستتم دراسة تجديد األنسجة الرخوة، مثل الجلد واألعصاب 
باس��تخدام مواد حيوية مصّنعة ف��ي المختبرات، باإلضافة 
إلى دراس��ة الس��قاالت المنش��طة للجينات واالس��تجابات 
الخلوية اللتئام الجروح، وس��ينطبق ه��ذا البحث على وجود 
عالج تقرحات القدم والس��كري وتقييم اس��تجابة البروتين 
المضاد للش��يخوخة على تحس��ين التئام الج��روح. كما تم 
تكوين قس��م هندس��ة الخالي��ا الجذعية والجين��وم بهدف 
إيج��اد عالجات لالضطرابات الس��كرية والعصبية من خالل 
اس��تخدام الخالي��ا الجذعية متع��ددة الق��درات باإلضافة 
إلى هندس��ة الجين��وم المحّفز باس��تخدام تقنية كريس��بر 
CRISPR. باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك س��يعمل قس��م الخالي��ا 
الجذعية الجزيرية البنكرياسية على دراسة الخاليا الجزيرية 
البنكرياس��ية حتى تمتلك القدرة على تحسين االستجابات 
الخلوي��ة للمرض من أجل تحقيق الهدف المتمثل في عالج 

داء السكري من النوعين األول والثاني.

 انطالق المؤتمر العام للمهندسين
 وتوقيع اتفاقّيتي تعاون ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي

افتتحت جمعية المهندسين البحرينية مؤتمرها الهندسي 
الع��ام تحت ش��عار »نحو بيئة هندس��ية مس��تدامة وآفاق 
هندس��ية واع��دة« بحض��ور ع��دد كبي��ر من المس��ؤولين 
واألكاديميين والمهندس��ين والمعنيين بقطاع الهندسة، 
تحدث في��ه نخبة م��ن المتحدثين من البحري��ن وخارجها 
مم��ن يمتلكون الخبرات الواس��عة في القطاع الهندس��ي، 
كما شهد على هامش أعماله توقيع اتفاقيتي تعاون بين 
الجمعي��ة ومجلس أمان��ة العاصمة ومعهد المهندس��ين 

المدنيين بالمملكة المتحدة.
وأك��د رئيس الجمعية الدكتور ضي��اء توفيقي، أن المؤتمر 
هو إحدى فعاليات اليوبيل الذهبي للجمعية التي تش��رفت 
بالرعاية الس��امية من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى. وأشار إلى 
ثراء جلس��اته ومناقش��اته التي تناول��ت مختلف المواضيع 
والف��رص والتحديات واإلس��تراتيجيات المتعلق��ة بإعداد 
األجي��ال القادمة للمهندس��ين البحرينيي��ن وذلك لمواكبة 
التطورات الحديث��ة والمتعلقة بالمهندس��ين البحرينيين 

خالل المرحلة المقبلة بعد 50 عاًما من النش��اط الهندسي 
في الجمعية. وأش��ار إلى أن الجمعية ماضية في مد جسور 
التواص��ل والتع��اون بينها م��ع كافة الجه��ات األكاديمية 
والهندس��ية التي تسعى الجمعية من خالل التعاون معها 
إلى تعزيز القطاع الهندس��ي ورفد سوق العمل بالكفاءات 
الواع��دة. وأض��اف أن االتفاقي��ة األول��ى الت��ي وقعها عن 
الجمعي��ة كانت م��ع مجلس أمانة العاصم��ة، حيث وقعها 
رئي��س المجل��س صال��ح ط��رادة، فيم��ا كان��ت االتفاقية 
الثاني��ة م��ع معه��د المهندس��ين المدنيي��ن بالمملك��ة 
المتح��دة ووقعه��ا عنه جون بارنز. م��ن جانبه، أكد رئيس 
المؤتمرالع��ام للمهندس��ين عب��د النب��ي الصب��اح أنه قد 
ناقش موضوعات عدة، منها التدريب الهندسي والصناعة 
من خالل ثالث جلس��ات، حيث ترأس الجلس��ة األولى جاسم 
الشيراوي وتحدث فيها ضيف شرف المؤتمر غونغ كي رئيس 
االتح��اد العالمي للمنظمات الهندس��ية، وتن��اول موضوع 
الف��رص والتحدي��ات التي تواجه المهندس��ين في س��ياق 
االقتصاد الرقمي، فيما قدم رئيس الجمعية عرضًا بعنوان 

»نح��و نموذج متق��دم لمزاولة وتطوير مهنة الهندس��ة«. 
وأضاف الصباح أن المؤتمر ش��هد اس��تعراضًا لتجارب عدد 
من الش��ركات الوطنية الرائدة، حيث تح��دث محمود ميرزا 
مدير عام الهندسة شركة نفط البحرين بابكو عن موضوع 

تأثير التدريب في الصناعة للمهندسين البحرينيين.
كما اس��تعرض ج��الل مجيد االستش��اري األول في ش��ركة 
جافكون لتحس��ين اإلنتاجية دراس��ة جمعية المهندس��ين 
البحرينية ح��ول االحتياجات االقتصادي��ة العالمية لمهنة 
الهندسة في العشرين سنة القادمة وآفاق نمو المهندسين 
البحرينيي��ن، فيم��ا تناول محم��د أحمدي مدي��ر المهارات 
بصندوق العمل تمكين دور القطاع الهندس��ي في تحقيق 
أهداف رؤي��ة 2030، واس��تعرض الدكتور حمي��د عبد اهلل 
المدير التنفيذي لجمعية المهندس��ين البحرينية تصميمًا 

لبرنامج تدريبي وطني مبتكر للمهندسين حديثي التخرج.
وأشار الصباح إلى أن الجلسة الثانية حول التدريب الهندسي 
والصناعة ترأس��ها حسين العلي وتحدث فيها كل من علي 
عب��د اللطيف نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للموارد البش��رية 

والخدمات بهيئة الكهرباء والماء، وتيرنس هاريسون مدير 
أكاديمية النفط والغاز في بابكو والمهندس أمين سلطان 
رئيس الطاقة في ش��ركة ألمنيوم البحرين ألبا عن موضوع 

جودة التدريب الهندسي كتجربة رائدة في المنطقة.
وأكد رئيس المؤتم��ر أهمية موضوع التمهين في القطاع 
الهندس��ي والتشريعات المنظمة للمهنة، وهو ما كان أحد 
الموضوعات التي ناقش��ها المؤتمر، حيث ترأس جلس��ته 
المستش��ار القانوني األول الدكتور جميل العلوي وتحدثت 
فيه مري��م جمعان رئي��س مجلس تنظي��م مزاولة المهن 
الهندس��ية ع��ن التش��ريعات والقوانين المنظم��ة لمهنة 
الهندس��ة، فيما تحدث نائب رئيس المجلس الدكتور عبد 
المجيد عبد الكريم عن القوانين المنظمة لمهنة الهندسة 
في مملك��ة البحرين والتعديالت األخي��رة التي صدرت في 

.2021
أما م��ازن العم��ران رئيس جمعي��ة المكاتب الهندس��ية، 
فتناول موضوع مس��اهمة التش��ريعات المنظمة لمزاولة 

المهن الهندسية في تطوير بيئة العمل الهندسي.

»األهلية«: بنك الشواغر اإللكتروني يحصد 800 وظيفة
أك��د مدير العالق��ات المهني��ة بالجامع��ة األهلية 
حس��ين حبي��ب أن بن��ك الش��واغر الوظيفي��ة الذي 
دش��نته الجامعة على موقعها اإللكتروني بمناسبة 
ي��وم المهن حصد أكثر من 800 وظيفة بالنظامين 
الكل��ي والجزئ��ي تتوزع عل��ى حوالي 200 مس��مى 
وظيف��ي وتتنوع في مس��توياتها بين وظائف راقية 

وأخرى متوسطة وأخرى دون المستوى المتوسط.
وتح��ت رعاية وزي��ر العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 
جميل حميدان، تنطلق الي��وم فعاليات يوم المهن 
العاش��ر بالجامع��ة، حيث تفت��ح الجامع��ة أبوابها 
الس��تقبال الطلبة والخريجين من مختلف المعاهد 
والجامع��ات، في ال��رواق العلوي بالح��رم الجامعي 
للجامعة األهلية، بمجمع التأمينات، بمشاركة أكثر 

من 55 من الوزارات والمؤسسات والشركات.
فيم��ا أك��د القائ��م بأعمال عمي��د ش��ؤون الطلبة 
الدكت��ور فيصل الش��ويخ أن إقامة ي��وم المهن في 
الجامع��ة يؤك��د ح��رص الحكومة بقي��ادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس ال��وزراء، على رعاية الش��باب وتوفير 

فرص التعليم والتدريب والتوظيف المناسبة لهم.
وأثن��ى على الجه��ود التي تضطلع به��ا الوزارة من 
أج��ل تمكين الش��باب البحريني م��ن الحصول على 
وظائف مناسبة والعمل بجهد للحيلولة دون تسريح 
المواطني��ن العاملي��ن ف��ي مختل��ف القطاعات في 

فترات الجائحة.
وأوضح أن معرض يوم المهن في نسخته العاشرة 

يأتي تأكي��دا على اهتمام الجامع��ة بربط طلبتها 
وخريجيه��ا بس��وق العم��ل واحتياجات��ه المتطورة 

باستمرار.
من جهته، أوضح حبيب بأن يوم المهن يس��تقطب 
العدي��د من الطلبة والخريجي��ن مؤكدا أن الجامعة 
تحرص على إضاف��ة الجديد في هذا المعرض عاما 
بعد آخر. وأش��ار إلى أن عدد الوزارات والمؤسس��ات 
والشركات المشاركة لهذا العام تجاوز 70 مؤسسة 
من القطاعين العام والخاص، من بينها مؤسسات 
حكومية ومؤسس��ات مصرفية وش��ركات اتصاالت 
ومؤسس��ات خدمات الضيافة وممثل��ون عن قطاع 
البيع بالتجزئة والشركات النفطية والصناعية وعدد 

حسين حبيبمن مؤسسات التدريب المهني. د. فيصل الشويخ

محمد بن عبداهلل: مركز جامعة البحرين الطبية يهيئ المملكة للتميز صحيًا وعلميًا
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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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مجلس التعليم العالي

للجنـــة  الســـادس  االجتمـــاع  عقـــد 
أمنـــاء  عـــن  المنبثقـــة  االستشـــارية 
وذلـــك  العالـــي،  التعليـــم  مجلـــس 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  برئاســـة 
التعليـــم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة  آل 
والتدريـــب  التعليـــم  جـــودة  لهيئـــة 
طارق السندي، وأمين سر المجلس 

األعلـــى لتطوير التعليـــم والتدريب 
مريم مصطفى.

مـــن  العديـــد  اللجنـــة  وقـــد بحثـــت 
الموضوعـــات التـــي تمـــت إحالتهـــا 
إليهـــا مـــن مجلـــس أمنـــاء التعليـــم 
فـــي  بالنظـــر  قامـــت  كمـــا  العالـــي، 
بعـــض  مـــن  المقدمـــة  الطلبـــات 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي لألمانة 
العالـــي  التعليـــم  لمجلـــس  العامـــة 
والتي تتعلق بالنواحي األكاديمية.

“التعليم العالي” ينظر في الطلبات األكاديمية للمؤسسات

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - بنا

اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي، مع وزير التربية والتعليم 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة حســـين الحمـــادي، علـــى 
هامـــش انعقاد قمـــة المعرفة بإمارة 
دبي، حيث تم االتفاق على تشكيل 
فـــرق عمـــل لتطويـــر التعـــاون فـــي 

وخصوصـــًا  التعليميـــة،  المجـــاالت 
المناهـــج  بتطويـــر  يتعلـــق  فيمـــا 
المبكـــرة،  والطفولـــة  الدراســـية، 
والتدريـــب،  األطفـــال  وريـــاض 
والزيـــارات  الخبـــرات  وتبـــادل 
للعالقـــات  تجســـيدًا  الميدانيـــة، 

الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني، أمس، مع 
األمين العام لمجلس التعليم العالي 
ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنـــا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة، لبحث 
ســـبل التعـــاون والعمـــل المشـــترك 
بين الجانبين. وأكد الزياني أهمية 
قطـــاع التعليـــم ودوره فـــي تطوير 
واالجتماعية  االقتصاديـــة  التنمية 
فـــي البحرين، الـــذي يشـــكل اليوم 
أحـــد أبـــرز القطاعات المهمـــة التي 
الحكومـــة  اهتمامـــات  تتصـــدر 

مهمـــة  اســـتراتيجية  لهـــا  وتـــدرج 
ترتكـــز علـــى الكثير مـــن المقومات 
التـــي  البحريـــن  بهـــا  تتميـــز  التـــي 
أصبحـــت بموجبها وجهـــة تعليمية 
تستقطب أعدادا متنامية من دول 
المنطقة والعالـــم، تدل في مجملها 
التعليميـــة  الحركـــة  تطـــور  علـــى 
وأهميـــة مواصلة النمـــو وفق رؤى 
وخطـــط واضحة بتضافـــر الجهود 

الحكومية والخاصة.
المبـــادرات  اســـتعراض  وجـــرى 
مـــن  التـــي  التعليميـــة  والبرامـــج 
الـــرؤى  مـــع  تتشـــارك  أن  الممكـــن 
الصناعـــة  لقطـــاع  االســـتراتيجية 

التي تم اإلعالن عنها مؤخرا.

فرق عمل بحرينية إماراتية لتعزيز التعاون التعليمي

بحث الرؤى االستراتيجية لقطاع الصناعة

الصالح: يدا بيد لتجاوز التحديات الصحية
مواصلة االستثمار في العنصر البشري

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
برنامـــج رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة 
الكوادر الحكومية يواصل عملية التطوير 
ونقـــل  الوطنيـــة  الكـــوادر  تشـــجيع  عبـــر 
مخرجاتـــه إلـــى واقع عملهم فـــي مختلف 
القطاعـــات، وإكســـابهم الخبـــرات الالزمـــة 
لصقل القدرات، وتنمية الجوانب القيادية 
والمهنيـــة ومـــا يعززها كمهارات أساســـية 

نحو التطوير والتغيير.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة بالدفعة 
رئيـــس  برنامـــج  منتســـبي  مـــن  الســـابعة 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، 
وذلك عبر االتصـــال المرئي، حيث أعربت 
عـــن فخرها بالمســـتوى المميز الذي وصل 
إليـــه الشـــباب البحرينـــي وإســـهاماته في 
دفـــع عجلة التطوير، في ظـــل رعاية ملك 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، وحرصهم على مواصلة االستثمار 
في العنصر البشري؛ لكونه أساس التطوير 

الذي تنشده البحرين في المجاالت كافة.
وفي بدايـــة اللقاء، رحبـــت وزيرة الصحة 
بالطاقـــات  مشـــيدًة  البرنامـــج،  بمنتســـبي 
الشـــبابية الطموحـــة مـــن أبنـــاء البحريـــن 
المخلصيـــن، والذيـــن اســـتطاعوا تحقيـــق 

المنجـــزات فـــي مختلـــف مجـــاالت العمل، 
مؤكدة الطموح الذي يمتلكه الشباب الذي 
يســـهم في خلـــق اإلبـــداع وتطويـــر العمل 
بحســـب الرؤية التي وضعت نحو تحقيق 

التنمية الشاملة بمملكة البحرين.
وتطرقـــت الوزيـــرة إلـــى واقـــع الخدمـــات 
الصحيـــة فـــي البحريـــن ودور كل قطـــاع 
التنســـيق  وجوانـــب  حكومـــي،  صحـــي 
لتجـــاوز  بينهـــا  فيمـــا  التكامـــل  لتحقيـــق 
التحديـــات التي تواجه القطـــاع الصحي، 
والمبـــادرات التـــي تقـــوم بهـــا لدعـــم هـــذا 
القطاع الحيوي والمهم، واالستراتيجيات 
التـــي وضعـــت؛ من أجـــل تطويـــر البرامج 

والخطط المستقبلية.
بعـــد ذلك، تـــم فتح بـــاب النقـــاش للكوادر 
االستفســـارات،  علـــى  والـــرد  الشـــبابية، 

وتجارب وزارة الصحة الناجحة.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - أكاديمية محمد بن مبارك

بـــن مبـــارك آل  أكاديميـــة محمـــد  تطلـــق 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، النسخة 
الدبلوماســـيين  برنامـــج  مـــن  الثانيـــة 
الدولييـــن “ضيافـــة”، وذلـــك فـــي الفتـــرة 
مـــا بيـــن ١٩ مـــارس إلـــى ١ أبريـــل ٢٠٢٢. 
وتتمحـــور فكـــرة برنامـــج “ضيافـــة” لهذا 
لحـــوار  الرئيـــس  المحـــور  حـــول  العـــام 
التعـــاون اآلســـيوي “التعافـــي األخضر ما 
بعد جائحة كورونا”، وذلك لرئاسة مملكة 
البحريـــن للـــدورة الحالية للحـــوار للفترة 
مـــن ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، حيـــث سيشـــارك في 
البرنامـــج نحـــو ٢٠ دبلوماســـيا من الدول 

األعضاء في المنظمة.
ويأتـــي هذا البرنامج في نســـخته الثانية 
اســـتكمااًل للنســـخة األولـــى ذات الطابـــع 
أطلقتهـــا  التـــي  والترويجـــي  التعريفـــي 
األكاديمية في العام ٢٠١٩، والتي تهدف 
إلـــى إظهـــار مكانـــة مملكـــة البحرين على 

خارطة العالم، وتعزيـــز وتكثيف التعاون 
المثمر والشراكة الحيوية واإلستراتيجية 
مع مختلـــف وزارات الخارجية والمعاهد 
للـــدول  الدبلوماســـية  واألكاديميـــات 
برنامـــج  ويمنـــح  والصديقـــة.  الشـــقيقة 
“ضيافة” الفرصة لعدد من الدبلوماسيين 
المرّشـــحين من ِقبـــل وزارات خارجيتهم 

الستكشاف إرث وتاريخ مملكة البحرين 
عن كثب، واالطـــالع على تجاربها الثرية 
ومنجزاتها الحضارية المتميزة، وأهدافها 
مختلـــف  فـــي  المســـتقبلية  وسياســـاتها 
المجـــاالت والقطاعـــات. كمـــا تعتبـــر هذه 
النســـخة فرصـــة لتبـــادل األفـــكار وبنـــاء 
روابـــط دائمـــة بيـــن دبلوماســـيي الـــدول 

األعضاء في حوار التعاون اآلسيوي.
علـــى  “ضيافـــة”  برنامـــج  يحتـــوي  كمـــا 
برنامـــج تدريبـــي شـــامل ومتنـــوع يدمج 
بين الجانـــب األكاديمي النظري والجانب 
العملي التطبيقي فـــي مختلف المجاالت 
والثقافيـــة،  واالقتصاديـــة،  السياســـية، 
يتـــم  حيـــث  والرياضيـــة،  واالجتماعيـــة، 
خالله عقد عـــدد من المحاضرات وورش 
العمـــل وتنظيـــم مجموعـــة مـــن الزيارات 
الميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية 

والخاصة.

ينطلق بمشاركة 20 دبلوماسيا ويستمر حتى 1 أبريل

“ضيافة” يناقش “التعافي األخضر ما بعد جائحة كورونا”

ضيافة

المنامة - هيئة علوم الفضاء

لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  نظمـــت 
خاصـــة  تعليميـــة  ورشـــة  الفضـــاء 
لمنتســـبي مركـــز الموهوبيـــن التابـــع 
حـــول  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
تطبيقـــات الـــذكاء االصطناعـــي في 
المجاالت ذات الصلة بالفضاء تحت 
عنوان “الذكاء االصطناعي في عالم 
الفضاء”، وقدمتها مهندســـة الفضاء 
عائشـــة الحـــرم وذلـــك عبـــر منصـــة 

االتصال المرئي.
وانطلقـــت الورشـــة بالتعريف بعلوم 
الفضـــاء وأهميتهـــا، مـــع اســـتعراض 
أمثلـــة حـــول أبـــرز تطبيقاتهـــا فـــي 
حياتنـــا المعاصـــرة، حيـــث عرضـــت 
المحاضـــرة عـــددًا مـــن االختراعات 
المعروفـــة والتي وجـــدت من خالل 
جهود استكشـــاف الفضـــاء وتطوير 
تقنياته بشكل مباشر أو غير مباشر. 

التعريـــف  إلـــى  تطرقـــت  كمـــا 
بالـــذكاء االصطناعـــي وأبـــرز أنـــواع 
االصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــات 
وتطبيقاتـــه في مختلـــف المجاالت. 
وقـــد تـــم التركيـــز علـــى تطبيقـــات 
علـــوم  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
الفضـــاء ولعل مـــن أهمهـــا تطبيقاته 

والبيانـــات  الصـــور  تحليـــل  فـــي 
الفضائيـــة؛ لتقليـــل الوقـــت والجهـــد 
للبيانـــات  وزيـــادة كفـــاءة التحليـــل 

الضخمة. 
كما تم خالل الورشة إقامة مسابقة 
تعليمية؛ بهـــدف تحفيز الطلبة على 
االبتكار وإطالق العنـــان إلبداعاتهم 
في طـــرح مقترحـــات ألفـــكار يمكن 
االســـتفادة منها في مملكة البحرين 
عـــن طريق توظيف تقنيـــات الذكاء 
الفضـــاء،  علـــوم  فـــي  االصطناعـــي 
وقد القت هذه المســـابقة اســـتجابة 
وتفاعالً كبيرًا من الطلبة. واختتمت 
الحرم ورشتها بتشـــجيع الطلبة من 
علـــى  الموهوبيـــن  مركـــز  منتســـبي 
االهتمـــام بالعلوم األساســـية، حيث 
إنهـــا األســـاس للتمكن مـــن احتراف 

علوم المستقبل.

الحرم: تذليل الصعوبات أمام الطلبة لتحصيل المعارف الحديثة

تشجيع الموهوبين على توظيف الذكاء االصطناعي في الفضاء

عائشة الحرم

البدء بتنفيذ “كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية”
يستغرق 12 شهًرا بكلفة 1.1 مليون دينار... “األشغال”:

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  صـــرح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بأنـــه  خلـــف  هللا  عبـــد  بـــن  عصـــام 
تنفيـــذًا لألمـــر الملكـــي الســـامي مـــن 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بـــن عيســـى آل خليفة، بإنشـــاء 
مؤسســـة تعليـــم عـــاٍل تحت مســـمى 
“كليـــة عبـــدهللا بـــن خالـــد للدراســـات 
اإلســـالمية”، فقـــد تم مؤخرًا ترســـية 
مـــن  للمشـــروع  اإلنشـــائية  األعمـــال 
ِقَبل مجلـــس المناقصات والمزايدات 
على شـــركة ســـرايا للمقاوالت بتكلفة 
دينـــار،   1,129,570 تبلـــغ  إجماليـــة 
حيـــث مـــن المؤمـــل البدء فـــي تنفيذ 
المشـــروع خالل الشـــهر الجاري، على 
أن يتم االنتهاء من األعمال وتســـليم 
المشـــروع في فترة زمنية قدرها 12 

شهرًا.
هـــذا  تنفيـــذ  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأفـــاد 
المشـــروع، والذي تشّرف بحمل اسم 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية  وزيـــر 
ورئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــؤون 
اإلســـالمية األســـبق المغفـــور له بإذن 
هللا تعالى ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
ثـــراه،  هللا  طّيـــب  خليفـــة  آل  خالـــد 
فـــي  العديـــدة  اإلســـهامات  صاحـــب 
خدمة اإلســـالم والمســـلمين وإشاعة 
ثقافة الوســـطية واالعتـــدال، والرائد 
في تأســـيس العديـــد مـــن القطاعات 
العمـــل  وتطويـــر  بالمملكـــة  الدينيـــة 
والتشـــريعات في المحاكم الشـــرعية 
والمدنيـــة وشـــؤون األوقـــاف، يأتـــي 
فـــي إطـــار الخدمـــات التـــي تقدمهـــا 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
لمختلـــف  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحكوميـــة،  والهيئـــات  الـــوزارات 
وكذلـــك الجهـــود المبذولـــة مـــن أجل 
التعليميـــة  بالمنظومـــة  االرتقـــاء 
بالمملكة والتوســـع فـــي التخصصات 

الدراسية المختلفة.
وأشـــارخلف إلى أن مشـــروع إنشـــاء 
خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  كليـــة 
للدراســـات اإلســـالمية، والتي ُروعي 

فـــي تصميمهـــا خلـــق بيئـــة تعليميـــة 
مالئمة للطلبـــة وبمواصفات معمارية 
تعكس جماليات المبنى، وفق أحدث 
المعاييـــر العالميـــة المعتمـــدة للمباني 
وبمواصفـــات  التعليميـــة  والمنشـــآت 
مـــن  تعـــزز  للبيئـــة  صديقـــة  فنيـــة 
الخضـــراء  والمبانـــي  االســـتدامة 
وتطبيـــق سياســـة ترشـــيد اســـتهالك 
الطاقة للحفـــاظ على البيئة والموارد 
الطبيعيـــة، ســـيقام علـــى قطعة أرض 
تبلـــغ مســـاحتها 4,177 متـــرا مربعـــا، 
بينما تبلع مســـاحة البناء فيها 3,567 
المشـــروع  وســـيتكون  مربعـــا،  متـــرا 
مـــن ثالثة طوابق ويتســـع لنحو 300 
الطابـــق  يتكـــون  حيـــث  مســـتخدم، 
األرضـــي من صالة المدخـــل الرئيس، 
والتســـجيل،  االســـتقبال  مكتـــب 
معـــرض، غرفـــة األمـــن والمعلومـــات، 
قاعـــة للترفيه وُأخـــرى لالجتماعات، 
مكاتـــب  للكمبيوتـــر،  معمـــل  مكتبـــة، 
إلـــى  باإلضافـــة  وأرشـــيف  لـــإدارة 
بينمـــا  المشـــتركة.  الخدمـــات  جميـــع 
يتكون طابق الميزانين من 7 فصول 
للطـــالب،  مجلـــس  صالـــة  تعليميـــة، 
أعضـــاء  ومكاتـــب  للتدريـــب  غرفـــة 
الطابـــق  ويتكـــون  التدريـــس.  هيئـــة 
لـــإدارة وغرفـــة  األول مـــن مكاتـــب 
لالجتماعات وغرفـــة خدمات الطلبة 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  للصـــالة،  وغـــرف 
المرافق الخدمية المساندة ومواقف 

للسيارات.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

تمرين “درع الوطن 2022” وتحقيق األهداف المرسومة
التاريـــخ يؤكـــد مـــن خـــال صفحاتـــه المختلفـــة أن الدفـــاع األمنـــي فـــي مملكة 
البحرين بكل صورة يعتبر صفحة غنية من الفداء والتضحية، وعزما وتصميما 
وبذل الجهود المستمرة وحشد كل الطاقات واإلمكانيات الضخمة من أجل أمن 
واستقرار هذه األرض الطيبة والدفاع عنها بكل بسالة وتضحية، وبما أن مملكة 
البحريـــن لها ميزة اســـتراتيجية كبـــرى فابد أن تكون لها قـــوة وقدرة لمواجهة 

التحديات ومختلف التهديدات على حد سواء.
إن تمرين “درع الوطن 2022” الذي نفذته قوة دفاع البحرين بمشاركة الحرس 
الوطني ووزارة الداخلية صباح يوم الثاثاء الماضي بكل كفاءة، ونفذ بأساليب 
متطورة وكفاءة قتالية عالية جدا من قبل قوى بشرية مؤهلة علميا وفنيا، لهو 
أكبـــر دليـــل على أن مملكـــة البحرين ال تقف عند حد معين فيما يتعلق بسياســـة 
تطوير الكفاءة القتالية والقدرات الدفاعية لحفظ المكتسبات الوطنية وحماية 
البحريـــن وأمنهـــا وســـامتها، وســـتبقى القـــاع الشـــامخة “قوة دفـــاع البحرين، 
والحـــرس الوطنـــي، ووزارة الداخليـــة” الحصن المنيع للوطن فـــي كل المواقف، 
وموضـــع االهتمـــام األول والرعايـــة الدائمـــة عنـــد ســـيدي جالة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، وسيدي صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

هللا ورعاه.
معالي المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفـــة القائد العام لقوة دفاع 
البحرين قال خال تفقده التمرين: “إن هذه التمارين تســـهم في إعداد الكوادر 
القياديـــة اإلعـــداد األمثـــل للعمـــل العســـكري المشـــترك بيـــن القـــوات العســـكرية 
والجهـــات األمنيـــة المعنية في هذا الشـــأن من أجل توحيـــد المفاهيم والخطط 
وتهيئـــة منظومـــة عملياتيـــة مشـــتركة، وذلـــك مـــن خـــال عمليـــات التنســـيق 
مختلـــف  ولمواجهـــة  المشـــتركة،  الدفاعيـــة  للعمليـــات  والتنفيـــذ  والتخطيـــط 
التهديـــدات والتحديـــات واألخطار، كما أنهـــا تعمل على تقييـــم وتطوير معايير 
التدريـــب للوصول بالعمل المشـــترك إلى مســـتويات عالية مـــن الكفاءة القيادية 

والمقدرة القتالية المتقدمة”.
إن تمريـــن “درع الوطـــن” وغيره مـــن التمارين المماثلة يرفع مســـتوى الجاهزية 
ويحقـــق أعلـــى درجـــات التطويـــر والمتابعـــة والمراقبـــة والتعامل مـــع األحداث 
والتطورات، كما أنه يحقق األهداف المرســـومة لحماية أمن الوطن بكل اقتدار 

وشجاعة.
هذه هي البحرين.. تضيء درب العالم بالسالم، وقناديل قوتها متوهجة  «

دائما ال تنطفئ.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المدير النحيس
في مشـــوار يفترض أن ال يتجاوز نصف ســـاعة من المحرق إلى مدينة 
عيســـى، استغرق مني ســـاعة ونصف ساعة كاملة، بســـبب االختناقات 
المرورية التي عادت للشـــوارع مجددًا، بســـيناريوهات تدمير النفسية، 

والتعطيل، وعودة المشاجرات اللفظية بين السائقين.
وكنـــا قـــد ارتحنـــا نوعا مـــا من هـــذه األفـــام المؤرقة بفتـــرة اإلغاقات 
التـــي منحتنـــا الفرصة ألن نلتقط أنفاســـنا، ونريـــح أعصابنا من فوضى 
االختناقـــات المروريـــة، والتـــي يحـــاول بهـــا البعـــض أن يصـــل لوجهته 

بسرعة، حتى لو لم يكن مشغوالً، وبضريبة ندفعها نحن.
ومما يبدو، فإن الكثير من الشـــركات والمؤسسات التجارية والصناعية 
لم تتعلم بعد من المزايا الجيدة للعمل عن بعد، ومن جدواه االقتصادية 
للشـــركة والعاملين بها على حد ســـواء، والدليل، عودة الكثير منها إلى 
ســـابق عهدها اآلن، لســـبب أو بدون ســـبب، وكأن الجائحة هذه لم تكن، 
ولـــم توجـــد، ولـــم تر لنفســـها طريقا في حياتنـــا، بالرغم ممـــا خلفته من 
دروس وعبر ومعاني كثيرة، تحتاج بالفعل من يتأملها بتمعن واهتمام.
وكنـــت قد تحدثت بهذا األمر مع عدد من األصدقاء، وبتوافق جماعي، 
بـــأن من مســـببات التعطيـــل هذه “المدير النحيس” الـــذي ال يهدأ له بال، 
إال والموظفون جالســـون أمامه، ســـواء كان لديهم عمل، أم ال، يأمرهم 

ويستمتع بوجودهم.
وال تهـــم “المديـــر النحيـــس” الكلفة التجاريـــة على المؤسســـة من دوام 
الموظـــف الـــذي يســـتطيع أداء واجبـــه علـــى أكمـــل وجـــه مـــن البيـــت، 
كاستهاك النت والكهرباء والقرطاسية، بقدر تواجدهم أمامه، وبنتائج 

سلبية نراها بالشوارع وغيرها، اليوم وكل يوم.
يجـــب أن ينظـــر أربـــاب العمل للنظريـــات اإلدارية الحديثـــة، والتجارب 
اليوميـــة للعمـــل عن بعـــد، لرفد العمـــل باإليجابيات والنتائـــج المرضية، 
والتـــي منها توفير النفقات والمصروفات، ومنح الموظفين المناســـبين 
الفرصـــة إلنجـــاز مهماتهـــم، بـــأداء قد يكـــون أفضل من الحضـــور لرأس 

العمل.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

واحد سيكفي
هـــي أمور قـــد يجدها البعـــض صغيرة، وربمـــا يصنفها البعـــض على أنها 
ضمـــن توافـــه األمور وبديهياتهـــا، إال أنها كبيرة ومهمـــة، وال يعرف مدى 
أهميتهـــا وضرورتهـــا إال مـــن يمـــر بتجربة شـــخصية في طـــوارئ مجمع 

السلمانية الطبي.
أن تقف على رجليك لســـاعات قد تمتد إلى ثماني ساعات أو أكثر، أمام 
سرير مريضك الذي أتيت معه مرافقًا، أمر في غاية اإلجهاد، فباإلضافة 
إلـــى التعب النفســـي، كونه ال حول لك وال قـــوة أمام الوعكة الصحية أو 
الحادث المفاجئ الذي ألم بعزيزك، فإن التعب الجســـدي ســـيرهقك إلى 
حٍد قد يتسبب لك بالمرض واإلعياء! هذا إن كنت شابًا، وتعينك رجاك 
علـــى تحمـــل كل هـــذا التعب واإلرهاق، ولـــك أن تتخيـــل الوضع إن كان 
المرافق كبيرًا في السن، كأم أو أب لم يجدا بدياً عنهما لمرافقة ابنهما!
لمن يقول: ال داعي لوجود مرافق مع المريض طالما أنه في المستشفى، 
أو فليبقـــى المرافـــق في الصالـــة الخارجية وينتظر! أقـــول: كيف لك أن 
تتـــرك مريضك دون مرافق؟ فالمريض في حالة بحاجة إلى اإلحســـاس 
باالطمئنـــان، وإلـــى الدعم النفســـي من أهله، ناهيك عـــن حاجته إلى من 
يعينـــه علـــى قضاء احتياجاته الخاصة التي قد يعجز عن أدائها بنفســـه 
بســـبب مرضـــه، كمســـاعدته فـــي األكل والشـــرب ودخـــول دورة الميـــاه 
أو تبديـــل مابســـه، أو حتـــى متابعـــة عاجـــه وفحوصاتـــه مـــع األطباء 

والممرضين. 
بعض المرضى، ولعدم تحمل مرافقيهم تعب الوقوف لســـاعات طويلة، 
يبقـــون وحدهـــم، فتجدهـــم يطلبـــون مـــن مرافقـــي المرضـــى اآلخريـــن 
مســـاعدتهم، وإن لم يجدوا تلك المســـاعدة بقوا - دون أية مبالغة - با 
أكل أو شـــرب لســـاعات طويلة، فا يقوى البعـــض منهم حتى على فتح 

ُعلب األكل اليومية دون مساعدة من أحد.
توفير كرســـي واحـــد على أقل تقدير بجانب كل ســـرير ســـيكون كافيًا، 
ولن يكون عبئًا على ميزانية الوزارة، وهناك أيضًا من هو مستعد للتبرع 
بتلك الكراســـي، فوجود كرسي بجوار المريض سيحفظ الحق اإلنساني 
للمرافقين، وفي ذات الوقت لن يخل ذلك أبدًا بقوانين المستشفى التي 

تسمح بوجود مرافق واحد فقط لكل مريض.
ياسمينة: قرار بسيط.. لكن بأثر كبير. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

يبـــدو أن النظـــام اإليراني لم ولن يتعلم الدرس أبدًا، ذلك ما يبرر دورانه في الفلك 
المظلم الذي يقبع فيه حاليًا والعزلة الدولية التي فرضها على نفسه قبل أن يفرضها 
عليه المجتمع الدولي، فلم تكن تمضي سويعات قليلة بعد إعان بغداد احتضانها 
الجولة الخامســـة من المفاوضات السعودية - اإليرانية حتى عادت حليمة لعادتها 

القديمة المتجددة في دس أنفها في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
فطهـــران التـــي أعلنـــت تعليـــق المفاوضات مـــع الســـعودية احتجاجًا علـــى تنفيذ 
المملكة شـــرع هللا بإعدام عدد من المحكومين لديها في قضايا إرهابية تعلم أنها 
المتضـــرر األول مـــن قرارها ذلك، فالنظام اإليراني يحتـــاج لتلك المفاوضات أكثر 
مـــن أيـــة دولة أخرى، فهـــو الطرف المتـــأزم والمنبوذ في تفاعاتـــه الدولية، إال أن 
اســـتعاء واستكبار طهران وقراراتها المترتبة على ذلك ستكبدها بالتأكيد الكثير 

والكثير.
فقبل سنوات وفي مشهد مماثل قامت طهران بتصعيد شنيع بعد أن احتجت على 
إعدام المملكة العربية السعودية مواطنا أدين باإلرهاب، األمر الذي وصل النتهاك 
حرمة المباني الدبلوماســـية واالعتداء على القنصلية الســـعودية في إيران، األمر 

الـــذي ترتب عليه قطع العاقات الســـعودية اإليرانية، وهو مـــا كبد طهران العديد 
من الخسائر، ذلك أن المملكة العربية السعودية تمتلك العديد من المقومات التي 
تجعل منها العبًا مهمًا ومؤثرًا ليس على الساحة اإلقليمية فحسب بل حتى على 

الساحة الدولية.
أجهـــل كيـــف قام صانع القرار السياســـي في طهران بحســـاب موقفـــه األخير، هل 
يعتقـــد أنـــه وفي ظـــل تداعيات الحـــرب الروســـية – األوكرانية وأزمـــة الطاقة أن 
المجتمع الدولي سيرخي القيود عليه، وأن الفرصة اليوم مواتية لتتويج جوالت 
مفاوضات فيينا باتفاق جديد تعود من خاله طهران لوضع يدها في يد الاعبين 

الكبار وتستغني بذلك عن تصحيح العاقات مع المملكة العربية السعودية.
إذا كانت طهران قد وضعت حســـاباتها وخططها بناء على ذلك فهي قد حشـــرت 
نفســـها في زاوية حرجة إن لم تكن فعلت ذلك أساســـًا، فبغض النظر عما ستؤول 
إليه مفاوضاتها مع دول الخمسة زائد واحد تبقى المملكة العربية السعودية أحد 
أهـــم أقطـــاب النظام الدولي، ومن الصعب جـــدًا تجاهل أو تعويض الضرر الاحق 

بطهران نتيجة سلوكها الشاذ في المنطقة.

بدور عدنان

ذلك ديدنهم

bedoor.articles
@gmail.com

مكافحة العاداِت الســـيئة من أصعب أنواع الكفاح، ألن الخصَم هو نفُســـك، 
وألن النفَس أمارٌة بالسوء، فهي الصامدُة بالميدان، تجاهُد إلقناعك بصعوبة 
مـــا تريد، وتتفنُن في تقديم الحجِج واألعـــذار. إن النصَر على النفس يكون 
حين نؤمُن بأنَّ النجاح يتطلُب منا أن نعيَد برمجة أدمغتنا قبل الوصول إلى 
الهدف المنشود الذي يدفع بنا نحو خلق عاداٍت جديدٍة أكثر صحة وتناسبا 
مع احتياجاتنا العمرية والجسدية والنفسية.. هل نحن حقًا نحتاُج ألربعين 
نهارًا نكرر فيه عاداتنا الجديدة، كي ُندخلها ضمن عاداتنا الجيدة لألبد، وما 

هو السبيُل لتغييِر عاداتنا السيئة؟
ثـــاُث خطـــواٍت فحســـب هي ما يلـــزم لخلق عـــاداٍت جيدة ولتغييـــر عاداٍت 
ســـيئٍة نـــودُّ التخلَص منها، أوُلهـــا اليقظة، أْن نراقَب أفكارنـــا وأفعالنا بصورٍة 
واعية، فنسأَل أنفسنا: ماذا نفعل، ولَم نفعل ذلك؛ فإن ذلك كفيٌل بأْن يمنحنا 
نظـــرًة شـــاملة علـــى ما نقـــوم بعملـــه، فنركز علـــى تصرفاتنا واألســـباِب التي 
تدفُعنـــا لتلـــك التصرفات. ثانيًا، هل هذه التصرفـــاُت التي نقوم بها جيدٌة أم 
ســـيئة؟ هل تخـــدم هذه التصرفـــات خطَتنا في الوصـــول ألهدافنا المرجوة 

في الحياة أم ُتعرقُلها؟ ثالثًا، البد لنا أن نعمل على خلق عاداٍت مضادة لتلك 
العادات الســـيئة التي نمارســـها عادًة. بعد مراقبتنا عاداتنا وتقصينا الســـيء 
منهـــا، يتوجب علينا بعدهـــا أن نخلَق عاداٍت جيدة تكـــون على النقيض من 
َض أنفســـنا على عادات أخرى  عاداتنـــا القديمة التـــي نرغب في تركها؛ فنروِّ

أكثر صحة.
ليـــس األمـــُر ســـهاً بطبيعة الحال، فهـــو يتطلـــُب المزيد من الجهـــد والوقت 
واالستمرارية للوصول للغاية. يمكننا كتابة ماحظاتنا الخاصة بالتصرفات 
الجديـــدة في كراســـٍة ما، كأْن نكتب ماحظًة ألنفســـنا قبل حضور مناســـبٍة 
ما ولقاء أشـــخاص ُجدد، لكســـِر حاجز الخجل لدينا، أو كتابة ماحظٍة على 
بـــاب الثاجـــة، تمنعنـــا من تنـــاول المزيد من الطعـــام، أو أن نقـــوم بالحديث 
مـــع أنفســـنا لنمنعها بلطف من تكرار عادٍة ســـيئة ونحثها علـــى عادٍة جديدٍة 
جيـــدة.. كل هذه الطرق قد تســـاهم بإيجابية في تعزيـــز تصرفاتنا الجديدة 
الجيدة لتحَل في نهاية المطاف محل السيِء من عاداتنا. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

تغييُر العادات
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