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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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أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، في برقية 
تهنئة إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  بــن حــمــد آل خليفة 
وكل  والمستمرة،  الدؤوبة  سموه  بجهود  الـــوزراء، 
الــعــامــلــيــن مــع ســمــوه إلنــجــاح ســبــاق الــفــورمــوال 
الخليج  لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة  واحــد، 
الجديدة، معربا عن أخلص  2022م، في نسخته 
الــتــهــانــي وأجـــمـــل الــتــبــريــكــات لــســمــوه عــلــى هــذا 

النجاح الكبير وهذا التميز الباهر.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  أكــد  كما 
رئيس مجلس الوزراء في برقية تهنئة رفعها إلى 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، أن هذا 
النجاح يأتي بفضل ما يوليه جاللته من حرص 
واهــتــمــام ودعـــم لــمــواصــلــة تــعــزيــز مــكــانــة مملكة 

البحرين على كل الصعد.
ــام ســمــوه بـــزيـــارة أمـــس لــحــلــبــة الــبــحــريــن  وقــ
ــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى  ــيـــة، مـــؤكـــدا أن جـ الـــدولـ
لطيران الخليج »للفورموال وان« تؤكد ما تتمتع 
تعزز  تنافسية  مقومات  من  البحرين  مملكة  به 
من مكانتها وتثبت ريادتها في استقطاب وإقامة 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة، 

ويبرهن على ما تمتلكه المملكة من خبرة واسعة 
على صعيد تنظيم وإدارة السباقات الرياضية.

وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
فيراري  فريق  متسابق  لوكلير  تشارلز  الشباب، 
ســـكـــوديـــريـــا الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
وكارلوس   ،2022 وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
ســايــنــز مــتــســابــق فـــريـــق فـــيـــراري ســكــوديــريــا في 
ولويس هاميلتون من مرسيدس  الثاني،  المركز 
معرًبا  الثالث،  المركز  فــي  بتروناس  جــي  ام  ايــه 
المشاركين  لجميع  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  ســمــوه 

الذين قدموا أداًء رائًعا خالل سباق الجائزة.
الــدولــيــة فــي ختام  الــبــحــريــن  وأعــلــنــت حلبة 
أكبر  الــتــي حــضــرت  الجماهير  عــدد  أن  الــســبــاق، 
حدث رياضي واجتماعي في الشرق األوسط بلغ 
التي  للسباق  األربعة  األيــام  في  ألف شخص   98
امتدت من 17 وحتى 20 مارس الجاري، وبحضور 
35.000 شخص فقط في يوم السباق والذي يعد 
عددا قياسيا بالنسبة إلى تاريخ جائزة البحرين 

الكبرى.

الشرعية  دعم  تحالف  أعلن  العربية.نت: 
ــي  ــدائـ ــوم عـ ــيــــمــــن، أمـــــــس، »وقــــــــوع هــــجــ فــــي الــ
البترولية  المنتجات  توزيع  محطة  استهدف 

التابع ألرامكو في جدة«. 
نشب  »إن حريقا محدودا  التحالف  وقــال 
من  عليه  السيطرة  وتمت  الخزانات  أحــد  في 

دون إصابات أو خسائر بشرية«.
الحوثية  »الــهــجــمــات  أن  الــتــحــالــف  وأكــــد 
وإنهاء  السالم  جهود  لرفض  تأكيد  العدائية 

معاناة الشعب اليمني«.
وقال التحالف في بيان: »سنمارس ضبط 
النفس إلنجاح الحوار اليمني-اليمني برعاية 
إلــى  مــشــيــرا  الــــرد«،  بــحــق  ونحتفظ  خليجية 
إلنــجــاح  والـــدولـــي  الخليجي  الــمــوقــف  دعــمــه 
الحوثيون  يسعى  الــتــي  اليمنية،  الــمــشــاورات 

إلفشالها. 
تكرار  بعدم  الحوثيين  التحالف  وطــالــب 
إلنهاء  التحالف  جهود  تفسير  في  أخطائهم 

األزمة.
بــأنــه تم  وفــي وقــت ســابــق، أفـــاد التحالف 
وإحـــبـــاط  بـــالـــحـــديـــدة،  مــفــخــخ  زورق  تــدمــيــر 
هـــجـــوم وشـــيـــك الســـتـــهـــداف حـــريـــة الــمــالحــة 
 106 »دمرنا  التحالف:  وقال  األحمر.  بالبحر 
زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية المالحة 

بجنوب البحر األحمر«. 
وأضــــــاف: »جـــهـــودنـــا أســهــمــت فـــي حــمــايــة 
خطوط المالحة البحرية والتجارة العالمية«.

بــأنــه تم  وفــي وقــت ســابــق، أفـــاد التحالف 
تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وإحباط هجوم 
الــمــالحــة بالبحر  وشــيــك الســتــهــداف حــريــة 

األحمر.
وقال التحالف: »دمرنا 106 زوارق مفخخة 
شكلت تهديدا لحرية المالحة بجنوب البحر 

األحمر«. 
وأضــــــاف: »جـــهـــودنـــا أســهــمــت فـــي حــمــايــة 
خطوط المالحة البحرية والتجارة العالمية«.

النف�س  ���ض��ب��ط  ���ض��ن��م��ار���س  ال��ت��ح��ال��ف: 
لإن����ج����اح ال����ح����وار ال��ي��م��ن��ي-ال��ي��م��ن��ي

المل�ك ي�ض�يد بالنج�اح الكبير الباهر ل�ض�باق فورمول1
ولي العهد رئي�س ال�زراء: نجاح ال�سباق ي�ؤكد ريادة البحرين وقدراتها التناف�سية العالمية

ن�����ا���ض�����ر ب�������ن ح�����م�����د ي�������ت�������وج ال�����ف�����رن��������ض��������ي ل��وك��ل�����ي�����ر ب���ل���ق���ب ج����ائ����زة ال���ب���ح���ري���ن ال���ك���ب���رى

ص2 و15و16و17 أخبار البحرين والرياضة
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوج الفائز بجائزة البحرين الكبرى.

المهندس  اإلسكان  وزير  كشف 
باسم بن يعقوب الحمر عن انتهاء 
المرحلة األولى  الــوزارة من أعمال 
سكنيا  بــرجــا   16 أســاســات  لتنفيذ 
إلى  ارتفاعها  بمدينة سلمان يصل 
سكنية  شقة   1382 وتــوفــر  دورا   19
بمساحة تصل إلى 3600 متر مربع 

إلـــى أن نسب  لــكــل طـــابـــق، مــشــيــرا 
اإلنجاز بالموقع بلغت %27.

يتم  السكنية  األبـــراج  إن  وقــال 
ــــق تــصــامــيــم الــجــيــل  تــشــيــيــدهــا وفـ
وإن  السكنية،  لــلــعــمــارات  الــســادس 
الـــمـــشـــروع يــتــضــمــن كـــل الــخــدمــات 
الــــتــــجــــاريــــة ومـــــواقـــــف الــــســــيــــارات، 

والمساحات الخضراء والمتنزهات 
ــاة  ــشــ ــمــ والــــــحــــــدائــــــق ومـــــــمـــــــرات الــ
للدراجات  المخصصة  والــمــســارات 
الهوائية، ومن المؤمل االنتهاء من 

تنفيذه بحلول عام 2023م.

ص2 أخبار البحرين

�ضلمان �ضقة بمدينة   1382 �ضكنيا توفر  16 برجا  اإن�ضاء 

أصـــــدر حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى أمرا ملكيا بمنح 
الوطنية وسام األمير سلمان بن  رؤســاء تحرير الصحف 
وتقديرا  لهم  تكريما  وذلـــك  الــطــبــي؛  لالستحقاق  حمد 
انتشار  أثناء  المتميزة  وإسهاماتهم  الجليلة  لجهودهم 

جائحة كورونا »كوفيد-19«. 
جاء ذلك في الجريدة الرسمية.

أنــور  هــم  بــالــوســام  المكرمين  أن  الملكي  األمــر  وذكــر 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »أخـــبـــار 
صحيفة  تحرير  رئيس  الشايجي  علي  وعيسى  الخليج« 
األيــــام ومــؤنــس الـــمـــردي رئــيــس تــحــريــر صحيفة الــبــالد 
وإيهاب أحمد محمد رئيس تحرير صحيفة الوطن، كما 
اشتمل األمر على راشد نبيل الحمر نائب رئيس جمعية 

الصحفيين البحرينية.

م��ن��ح روؤ����ض���اء ت��ح��ري��ر ال�����ض��ح��ف ال��وط��ن��ي��ة و���ض��ام 
الطبي ل��ا���ض��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ض��ل��م��ان  الأم���ي���ر 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل زيارته لحلبة البحرين الدولية.

»الخل�ي�ج  م�ل�ح�ق  ال�ع�دد  م�ع 
الط�بي« المكون من 68 �ضفحة

رق������م ق���ي���ا����س���ي ل��ل��ج��م��اه��ي��ر.. 
ال�������س���ب���اق ح���������س����روا  األ�����ف�����ا   ٩٨

أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، في برقية 
تهنئة إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  بــن حــمــد آل خليفة 
وكل  والمستمرة،  الدؤوبة  سموه  بجهود  الـــوزراء، 
الــعــامــلــيــن مــع ســمــوه إلنــجــاح ســبــاق الــفــورمــوال 
الخليج  لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة  واحــد، 
الجديدة، معربا عن أخلص  2022م، في نسخته 
الــتــهــانــي وأجـــمـــل الــتــبــريــكــات لــســمــوه عــلــى هــذا 

النجاح الكبير وهذا التميز الباهر.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  أكــد  كما 
رئيس مجلس الوزراء في برقية تهنئة رفعها إلى 
حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، أن هذا 
النجاح يأتي بفضل ما يوليه جاللته من حرص 
واهــتــمــام ودعـــم لــمــواصــلــة تــعــزيــز مــكــانــة مملكة 

البحرين على كل الصعد.
ــام ســمــوه بـــزيـــارة أمـــس لــحــلــبــة الــبــحــريــن  وقــ
ــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى  ــيـــة، مـــؤكـــدا أن جـ الـــدولـ
لطيران الخليج »للفورموال وان« تؤكد ما تتمتع 
تعزز  تنافسية  مقومات  من  البحرين  مملكة  به 
من مكانتها وتثبت ريادتها في استقطاب وإقامة 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة، 

ويبرهن على ما تمتلكه المملكة من خبرة واسعة 
على صعيد تنظيم وإدارة السباقات الرياضية.

وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل 
فيراري  فريق  متسابق  لوكلير  تشارلز  الشباب، 
ســـكـــوديـــريـــا الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الــبــحــريــن الــكــبــرى 
وكارلوس   ،2022 وان  للفورموال  الخليج  لطيران 
ســايــنــز مــتــســابــق فـــريـــق فـــيـــراري ســكــوديــريــا في 
ولويس هاميلتون من مرسيدس  الثاني،  المركز 
معرًبا  الثالث،  المركز  فــي  بتروناس  جــي  ام  ايــه 
المشاركين  لجميع  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  ســمــوه 

الذين قدموا أداًء رائًعا خالل سباق الجائزة.
الــدولــيــة فــي ختام  الــبــحــريــن  وأعــلــنــت حلبة 
أكبر  الــتــي حــضــرت  الجماهير  عــدد  أن  الــســبــاق، 
حدث رياضي واجتماعي في الشرق األوسط بلغ 
التي  للسباق  األربعة  األيــام  في  ألف شخص   98
امتدت من 17 وحتى 20 مارس الجاري، وبحضور 
35.000 شخص فقط في يوم السباق والذي يعد 
عددا قياسيا بالنسبة إلى تاريخ جائزة البحرين 

الكبرى.

الشرعية  دعم  تحالف  أعلن  العربية.نت: 
ــي  ــدائـ ــوم عـ ــيــــمــــن، أمـــــــس، »وقــــــــوع هــــجــ فــــي الــ
البترولية  المنتجات  توزيع  محطة  استهدف 

التابع ألرامكو في جدة«. 
نشب  »إن حريقا محدودا  التحالف  وقــال 
من  عليه  السيطرة  وتمت  الخزانات  أحــد  في 

دون إصابات أو خسائر بشرية«.
الحوثية  »الــهــجــمــات  أن  الــتــحــالــف  وأكــــد 
وإنهاء  السالم  جهود  لرفض  تأكيد  العدائية 

معاناة الشعب اليمني«.
وقال التحالف في بيان: »سنمارس ضبط 
النفس إلنجاح الحوار اليمني-اليمني برعاية 
إلــى  مــشــيــرا  الــــرد«،  بــحــق  ونحتفظ  خليجية 
إلنــجــاح  والـــدولـــي  الخليجي  الــمــوقــف  دعــمــه 
الحوثيون  يسعى  الــتــي  اليمنية،  الــمــشــاورات 

إلفشالها. 
تكرار  بعدم  الحوثيين  التحالف  وطــالــب 
إلنهاء  التحالف  جهود  تفسير  في  أخطائهم 

األزمة.
بــأنــه تم  وفــي وقــت ســابــق، أفـــاد التحالف 
وإحـــبـــاط  بـــالـــحـــديـــدة،  مــفــخــخ  زورق  تــدمــيــر 
هـــجـــوم وشـــيـــك الســـتـــهـــداف حـــريـــة الــمــالحــة 
 106 »دمرنا  التحالف:  وقال  األحمر.  بالبحر 
زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية المالحة 

بجنوب البحر األحمر«. 
وأضــــــاف: »جـــهـــودنـــا أســهــمــت فـــي حــمــايــة 
خطوط المالحة البحرية والتجارة العالمية«.
بــأنــه تم  وفــي وقــت ســابــق، أفـــاد التحالف 
تدمير زورق مفخخ بالحديدة، وإحباط هجوم 
الــمــالحــة بالبحر  وشــيــك الســتــهــداف حــريــة 

األحمر.
وقال التحالف: »دمرنا 106 زوارق مفخخة 
شكلت تهديدا لحرية المالحة بجنوب البحر 

األحمر«. 
وأضــــــاف: »جـــهـــودنـــا أســهــمــت فـــي حــمــايــة 
خطوط المالحة البحرية والتجارة العالمية«.

النف�س  ���ض��ب��ط  ���ض��ن��م��ار���س  ال��ت��ح��ال��ف: 
لإن����ج����اح ال����ح����وار ال��ي��م��ن��ي-ال��ي��م��ن��ي

المل�ك ي�ض�يد بالنج�اح الكبير الباهر ل�ض�باق فورمول1
ولي العهد رئي�س ال�زراء: نجاح ال�سباق ي�ؤكد ريادة البحرين وقدراتها التناف�سية العالمية

ن�����ا���ض�����ر ب�������ن ح�����م�����د ي�������ت�������وج ال�����ف�����رن��������ض��������ي ل��وك��ل�����ي�����ر ب���ل���ق���ب ج����ائ����زة ال���ب���ح���ري���ن ال���ك���ب���رى

ص2 و15و16و17 أخبار البحرين والرياضة
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوج الفائز بجائزة البحرين الكبرى.

المهندس  اإلسكان  وزير  كشف 
باسم بن يعقوب الحمر عن انتهاء 
المرحلة األولى  الــوزارة من أعمال 
سكنيا  بــرجــا   16 أســاســات  لتنفيذ 
إلى  ارتفاعها  بمدينة سلمان يصل 
سكنية  شقة   1382 وتــوفــر  دورا   19
بمساحة تصل إلى 3600 متر مربع 

إلـــى أن نسب  لــكــل طـــابـــق، مــشــيــرا 
اإلنجاز بالموقع بلغت %27.

يتم  السكنية  األبـــراج  إن  وقــال 
ــــق تــصــامــيــم الــجــيــل  تــشــيــيــدهــا وفـ
وإن  السكنية،  لــلــعــمــارات  الــســادس 
الـــمـــشـــروع يــتــضــمــن كـــل الــخــدمــات 
الــــتــــجــــاريــــة ومـــــواقـــــف الــــســــيــــارات، 

والمساحات الخضراء والمتنزهات 
ــاة  ــشــ ــمــ والــــــحــــــدائــــــق ومـــــــمـــــــرات الــ
للدراجات  المخصصة  والــمــســارات 
الهوائية، ومن المؤمل االنتهاء من 

تنفيذه بحلول عام 2023م.

ص2 أخبار البحرين

�ضلمان �ضقة بمدينة   1382 �ضكنيا توفر  16 برجا  اإن�ضاء 

أصـــــدر حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى أمرا ملكيا بمنح 
الوطنية وسام األمير سلمان بن  رؤســاء تحرير الصحف 
وتقديرا  لهم  تكريما  وذلـــك  الــطــبــي؛  لالستحقاق  حمد 
انتشار  أثناء  المتميزة  وإسهاماتهم  الجليلة  لجهودهم 

جائحة كورونا »كوفيد-19«. 
جاء ذلك في الجريدة الرسمية.

أنــور  هــم  بــالــوســام  المكرمين  أن  الملكي  األمــر  وذكــر 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »أخـــبـــار 
صحيفة  تحرير  رئيس  الشايجي  علي  وعيسى  الخليج« 
األيــــام ومــؤنــس الـــمـــردي رئــيــس تــحــريــر صحيفة الــبــالد 
وإيهاب أحمد محمد رئيس تحرير صحيفة الوطن، كما 
اشتمل األمر على راشد نبيل الحمر نائب رئيس جمعية 

الصحفيين البحرينية.

م��ن��ح روؤ����ض���اء ت��ح��ري��ر ال�����ض��ح��ف ال��وط��ن��ي��ة و���ض��ام 
الطبي ل��ا���ض��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ض��ل��م��ان  الأم���ي���ر 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل زيارته لحلبة البحرين الدولية.

»الخل�ي�ج  م�ل�ح�ق  ال�ع�دد  م�ع 
الط�بي« المكون من 68 �ضفحة

رق������م ق���ي���ا����س���ي ل��ل��ج��م��اه��ي��ر.. 
ال�������س���ب���اق ح���������س����روا  األ�����ف�����ا   ٩٨

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16068/pdf/1-Supplime/16068.pdf?fixed7550
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://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16067/pdf/5-Medi-Supplime/suppp_medical.pdf?fixed8068
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289283
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16067/pdf/5-Medi-Supplime/suppp_medical.pdf?fixed8068
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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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شارك المركز الوطني لألمن 
إدارة  فــــي  مـــتـــمـــثـــًا  الـــســـيـــبـــرانـــي 
والتثقيف بركن توعوي  المتابعة 
وتعريفي في فعالية »يوم الشراكة 
وزارة  نظمتها  التي  المجتمعية« 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم فــــي مــجــمــع 
ــحـــرق،  ــمـ ــيـــف بـــمـــحـــافـــظـــة الـ الـــسـ
بالتعريف  الــمــعــنــيــون  قـــام  حــيــث 
وتعزيز مفاهيم  الوطني  بالمركز 
األمن السيبراني، ومواكبة أفضل 
الازمة  واالحــتــرازات  الممارسات 
للحماية من التهديدات المواكبة 
للتطور التكنولوجي واالستخدام 

ــزة عـــبـــر شــبــكــات  ــهــ اآلمــــــــن لــــألجــ
اإلنترنت والمواطنة الرقمية.

توزيع  الفعالية  تضمنت  كما 
مــــنــــشــــورات تـــعـــريـــفـــيـــة بـــالـــمـــركـــز 
الوطني، وكتيبات تتضمن أنشطة 
ــا الـــطـــفـــل  ــهــ ــالــ ــن خــ ــ ــعــــرف مــ ــتــ يــ
مـــفـــاهـــيـــم األمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــخــدام منصة 
من  للتمكن  التفاعلية  األلــعــاب 
قياس وعي األفراد ومدى اتباعهم 
والصحيحة،  اآلمنة  للممارسات 
الوعي  مستوى  كــان  مــن  وتحفيز 
لــديــهــم عــالــيــا مـــن خـــال تقديم 

الــجــوائــز لــهــم وحــثــهــم عــلــى نشر 
ــذه الـــمـــعـــرفـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــ هـ
الموقع  زيــارة  إلى  الجمهور  دعــوة 
االلكتروني للمركز من خال رمز 
QR الموجود ضمن المنشورات.

المساعد  الوكيل  قامت  وقــد 
لــلــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة األســـتـــاذة 
كــفــايــة الـــعـــنـــزور بــتــكــريــم الــمــركــز 
على  السيبراني  لــألمــن  الــوطــنــي 
مــشــاركــتــه فـــي الــفــعــالــيــة، مــعــربــًة 
المشاركة  هذه  على  امتنانها  عن 
التعاون  مــن  مزيد  إلــى  وتطلعها 

لتنظيم مثل هذه الفعاليات.

ــربـــت الــشــيــخــة مـــي بنت  وأعـ
سعادتها  عــن  خليفة  آل  محمد 
ــر أمـــيـــن أغــا  ــيـ بـــزيـــارة ســمــو األمـ
ما  التعاون  أهمية  مــؤكــدة  خــان، 
بين الثقافة في مملكة البحرين 
األغــا خــان، وخصوصًا  ومؤسسة 
في جائزة األغا خان للعمارة التي 
فــــازت بــهــا مــديــنــة الــمــحــّرق عــام 
المملكة  تحجز  والــيــوم  2019م، 
التوجيهية.  لجنتها  في  مقعدًا 
ــر أمـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــعــــت ســـمـــو األمـ ــلــ وأطــ
تفاصيل  عــلــى  خـــان  أغـــا  محمد 
ــراك الــثــقــافــي والــمــنــجــزات  الـــحـ
التي حققتها المملكة في مجال 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وتــطــويــر 

البنية التحتية الثقافية الهادفة 
إلى االرتقاء بالمجتمع المحلي 
الثقافية  السياحة  واســتــقــطــاب 

النوعية.
أمـــيـــن  األمـــــيـــــر  ــو  ــمــ ســ وزار 
مـــحـــمـــد أغـــــــا خـــــــان عـــــــــــددًا مــن 
الـــمـــواقـــع والــــصــــروح الــثــقــافــيــة، 
بـــــدايـــــة مـــــن مــــســــرح الـــبـــحـــريـــن 
دوره  على  تــعــّرف  الـــذي  الوطني 
في تعزيز الحراك الثقافي منذ 
من  كــواحــد  2012م  عــام  تأسيسه 
الثقافة  فــي  االستثمار  مشاريع 
صاحب  حضرة  مــن  كريم  بدعم 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 

البحرين  بــاب  كذلك  سموه  وزار 
فــي الــمــنــامــة، حــيــث تــم اطــاعــه 
به من  ومــا يحيط  الموقع  على 
مـــامـــح عــمــرانــيــة تـــؤكـــد مــكــانــة 
حضاري  كمركز  المنامة  مدينة 

وثقافي في المنطقة.
ــت جــــــــولــــــــة ســــمــــو  ــ ــ ـــلـ ــ ــمــ ــ ــ وشـ
البحرين  لمتحف  زيــارة  األمير 
دور  تــعــّرف على  الــوطــنــي، حيث 
الـــمـــتـــحـــف فــــي حـــفـــظ وعــــرض 
ــن الـــقـــطـــع األثـــريـــة  الـــعـــديـــد مــ
ــيـــات الــــدائــــمــــة الـــتـــي  ــنـ ــتـ والـــمـــقـ
البحرين  حــضــارة  قــّصــة  تحكي 
الــتــي تــعــود إلــــى عــصــر حــضــارة 
دلمون قبل أكثر من أربعة آالف 
المواقع  عــددًا من  زار  كما  عــام، 
فــي مدينة الــمــحــّرق، بــدايــة من 
قلعة بوماهر ومركز المعلومات، 
مــوقــع  زّوار  مـــركـــز  إلــــى  إضـــافـــة 
ــؤ الــمــســجــل عــلــى  ــؤلـ ــلـ مـــســـار الـ
قائمة التراث العالمي لمنظمة 
اليونسكو ومركز الشيخ إبراهيم 
للثقافة  خليفة  آل  محمد  بــن 

والبحوث، حيث أخذ سمّوه فكرة 
حــــول أهــمــيــة الــعــمــل الــثــقــافــي 

األهلي في المملكة.
ــه حــضــر  ــ ــارتـ ــ وفـــــي خــــتــــام زيـ
ــر أمـــيـــن أغـــــا خـــان  ــيــ ســـّمـــو األمــ
ــار مـــوســـيـــقـــيـــي فـــرقـــة  ــبــ ــل كــ ــفـ حـ
ــّدم هـــذا الحفل  األغـــا خـــان. وقــ
الـــذي تــم إنــتــاجــه بــالــتــعــاون مع 
للموسيقى  األغـــا خــان  بــرنــامــج 
أخـــذوا  بــارعــيــن  فــنــانــيــن  خمسة 
موسيقية  رحــلــة  فـــي  الــجــمــهــور 
مستوحاة من جذورهم العميقة 
ــــط  ــافـــات الــــشــــرق األوسـ فــــي ثـــقـ
وحـــوض الــبــحــر األبــيــض وآســيــا 
لغاتهم  عبر  ومرتبطة  الوسطى 

الموسيقية الفريدة.
وكــــــــــان ســــــمــــــّوه قــــــد حــضــر 
محاضرة »الحوار بين الثقافات 
من خال الفنون« مع الدكتورة 
أولــــريــــك الـــخـــمـــيـــس، الـــمـــديـــرة 
لمتحف  التنفيذية  والــرئــيــســة 
األغـــــا خــــان فـــي تـــورنـــتـــو بــكــنــدا 
ــا مــتــحــف  ــهــ ــافــ ــتــــضــ والــــــتــــــي اســ

ألقت  حيث  الــوطــنــي،  البحرين 
األغــا خان  على متحف  الضوء 
وطـــرقـــه الــمــبــتــكــرة الســتــخــدام 
ــن الـــعـــالـــم  ــ الـــقـــطـــع الـــفـــنـــّيـــة مـ
ــل لــلــتــعــلــيــم  ــائـ اإلســـــامـــــّي كـــوسـ
ــأداٍة  والـــحـــوار بــيــن الــثــقــافــات وكــ

لصنع السام. 
الخميس  الــدكــتــورة  وقــالــت 
2014م  عــام  افتتح  المتحف  إن 
بين  مــا  الــتــواصــل  ليمد جــســور 
يخدم  أنه  إلى  مشيرة  الشعوب، 
ويعرض  أمريكا  شمال  منطقة 
الفن  من  قطعة   1200 من  أكثر 
اإلســـامـــي ويــحــتــضــن مــســرحــًا 

للعروض الفنية. 
أنه قطعة تعكس  وأوضحت 
ــثـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات  لـــقـــاء الـ
مـــصـــر،  مـــــن  دول  إلـــــــى  وتـــــعـــــود 
وتركيا، والعراق وسوريا وغيرها، 
وبـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــى مــجــمــوعــتــه 
ــتــــحــــف  الــــــــدائــــــــمــــــــة، فــــــــــإن الــــمــ
يــســتــضــيــف مـــن حــيــن إلـــى آخــر 

معارض مؤقتة.

عبدالعزيز  العميد  أكــد  وقــد 
ــيـــحـــي مــــديــــر عـــام  ــيـــوف الـــرمـ مـــعـ
واألدلــة  للمباحث  العامة  اإلدارة 
الجنائية أن الشراكة المجتمعية 
ــبـــحـــت تــحــتــل  فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة أصـ
األمــنــي،  العمل  فــي  كبيرة  مكانة 
مــشــيــرا إلــــى تــوجــيــهــات الــفــريــق 
عـــبـــداهلل  ــن  بــ راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول 
التي  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة  آل 
البحريني  المجتمع  تجسد وعي 
الوطنية  المسؤولية  تحمله  فــي 
بــالــشــراكــة مـــع األجـــهـــزة األمــنــيــة 
الوطن  أمــن  على  المحافظة  في 
ــراره، وتـــضـــافـــر الــجــهــود  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الحكومية  للمؤسسات  الوطنية 
والـــخـــاصـــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
كشركاء  والمقيمين  والمواطنين 
فـــي تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار األمــنــي، 
تـــحـــت شـــعـــار »األمــــــــن مــســؤولــيــة 
الـــجـــمـــيـــع«، بـــاعـــتـــبـــاره الـــضـــامـــن 
لـــحـــمـــايـــة الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
للنهضة  أساسية  وركــيــزة  العامة، 

التنموية الشاملة والمستدامة.
الــعــامــة  اإلدارة  أن  وأضــــــاف 
للمباحث واألدلة الجنائية تسعى 
جاهدة لتطبيق هذا المبدأ بكافة 
جــوانــبــه مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
التجسيد األمثل للعاقة الوثقى 
بين المواطنين والمجتمع ورجال 
الشراكة  بــأن  منها  إيــمــانــًا  األمـــن 
الــمــجــتــمــعــيــة مـــمـــارســـة وطــنــيــة 
في  للمواطن  وسلوكية وحضارية 
باده تتمثل في المشاركة الجادة 
ــة الـــبـــحـــريـــن وشــعــبــهــا،  فــــي خـــدمـ
وهــــي مــشــاركــة نــابــعــة مـــن الــقــيــم 
البحرينية  والــتــقــالــيــد  والـــعـــادات 
العربية األصيلة، وجزء ال يتجزأ 
من المشروع اإلصاحي لحضرة 
صاحب الجالة الملك المفدى، 
وصورة من صور التاحم الوطني 
والتعايش اإلنساني بين مختلف 
والــمــذاهــب،  السياسية  األطــيــاف 
كما أن تعاون المواطن البحريني 
المدني مع  المجتمع  ومؤسسات 
تحقيق  على  يعمل  األمـــن  رجـــال 
ومكافحتها  الجرائم  من  الوقاية 
ــدي  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومــــــعــــــالــــــجــــــتــــــهــــــا، والـ
في  آمنة  بيئة  وخلق  لمرتكبيها، 
ــة والــمــجــتــمــع  ــدرســ ــمــ الـــبـــيـــت والــ
األمنية  الثقافة  وغـــرس  والــعــمــل 
المجتمعية ونشر الوعي األمني.

حسن  عيسى  العميد  وأشـــار 
لمديرية  الــعــام  الــمــديــر  الــقــطــان 
إلى  الشمالية  المحافظة  شرطة 

في  تحتفل  البحرين  مملكة  أن 
ــارس بأحد  كــل عـــام بــتــاريــخ 18 مـ
أعــراســهــا االجــتــمــاعــيــة، وهـــو يــوم 
اليوم  وهذا  المجتمعية،  الشراكة 
تــخــتــلــج فـــيـــه مـــشـــاعـــر االنـــتـــمـــاء 
ــتـــي تــمــتــزج  والــــحــــس الـــوطـــنـــي الـ
الحقيقية  الــرغــبــة  مـــع  وتــقــتــرن 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــوم الـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ لــــتــــحــــقــــيــــق مـ
الــمــجــتــمــعــيــة الــــذي يــعــزز األمـــن 
وهذه  الوطنية،  والهوية  الشامل 
لفلسفة  انــعــكــاس  هــي  الــمــشــاعــر 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ونهج 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
خــلــيــفــة،  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
ــام  ــمــ ــتــ ــد لـــــإشـــــراف واالهــ ــيــ ــأكــ وتــ
الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب  الــدائــم 
ــد آل  ــمــ ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الشراكة  مفهوم  بترسيخ  ــوزراء  الـ
الــمــجــتــمــعــيــة لـــــدى كــــافــــة فــئــات 

المجتمع.
هــــذه  قــــــواعــــــد  أن  وأضــــــــــــاف 
ــادرة الـــوطـــنـــيـــة والــفــلــســفــة  ــبــ ــمــ الــ
الــتــنــمــويــة تــبــنــى فــكــرتــهــا الــفــريــق 
آل  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  أول 
ــر الـــداخـــلـــيـــة رئــيــس  ــ خــلــيــفــة وزيــ
لــجــنــة مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني، 
ــيـــم الـــمـــواطـــنـــة  ــز قـ ــزيـ ــعـ ــهــــدف تـ بــ
الـــحـــّق لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــتــي 
ــى لــبــنــتــهــا األولـــــى الــمــشــروع  ــ أرسـ
ــة  ــدي جــــالــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ اإلصــــــــاحــــــــي لـ
الملك، والتي استطاعت أن تبني 
ــدة بـــيـــن الــمــجــتــمــع  ــيــ عـــاقـــة وطــ
ورجــال األمــن قائمة على أهداف 
مشتركة بما يخدم الصالح العام.
ــه، ثـــمـــن الـــنـــائـــب  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الــســابــق حــســن بــوخــمــاس مــبــادرة 
يـــــــــوم الــــــشــــــراكــــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
واالنتماء الوطني، الذي يصادف 
ــام،  ــ عــ ــل  ــ كــ ــن  ــ مــ مـــــــــارس   18 يـــــــوم 
الشيخ  أول  الــفــريــق  مــن  بــمــبــادرة 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
لتعزيز  تسعى  والــتــي  الــداخــلــيــة، 
ــي لــجــالــة  ــ ــــاحـ ــروع اإلصـ ــشــ ــمــ الــ
ــن خــــال  ــ ــلــــك الـــــمـــــفـــــدى، مــ ــمــ الــ
اتــبــاع ســيــاســة أمــنــيــة تــرتــكــز على 
وتعمل على  المجتمعية  الشراكة 
واألمــن  الوطنية  الــهــويــة  ترسيخ 
الطائفية  مع  والقطيعة  الوطني 

واإلرهاب.
وزارة  مــــــــبــــــــادرات  أن  وأكـــــــــد 
الـــداخـــلـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق أول 
ــداهلل آل  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ راشــــــــد بـ

يـــكـــون  أن  ــي  ــ فـ نـــجـــحـــت  خـــلـــيـــفـــة 
وفاعًا  أساسيًا  شريكًا  المجتمع 
واالنــتــمــاء  ــوالء  الـ قيم  تعزيز  فــي 
ــن  ــي حـــمـــايـــة األمــ والـــمـــشـــاركـــة فــ
الشراكة  يوم  أن  معتبرًا  الوطني، 
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
يعتبر مساهمة فاعلة في تجديد 
الــمــشــروع اإلصــاحــي الـــذي بــدأه 
جالة الملك منذ توليه مقاليد 
إشـــادات  ونـــال   ،1999 عــام  الحكم 
وطنية ودولية واسعة، ألنه انطلق 
عـــلـــى أرضـــــيـــــة وطـــنـــيـــة خــالــصــة 
دينه  كان  مهما  اإلنسان،  أساسها 
السياسي،  اتــجــاهــه  أو  مذهبه  أو 
حقوق  باحترام  إجــراءاتــه  فكانت 
السياسية  واإلصــاحــات  اإلنــســان 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة هي 

صمام األمان.
واعــتــبــر بــوخــمــاس أن مــبــادرة 
واالنــتــمــاء  المجتمعية  الــشــراكــة 
الوطني وفق هذا المنظور ال تمثل 
تطورا نوعيا في السياسة األمنية 
فـــقـــط، بـــل إنـــهـــا تـــعـــزز الــمــشــروع 
اإلصـــاحـــي عـــن طـــريـــق الــوقــايــة 
من األزمات التي قد تحدث، كما 
تــوســع هـــذه الــمــبــادرة مــن مفهوم 
األمـــــــــن الــــوطــــنــــي الـــــــــذي يــعــنــي 
على  الحفاظ  على  الــدولــة  قــدرة 
ومكتسباتها  واســتــقــرارهــا  أمــنــهــا 
الحضارية في مواجهة التحديات 
فأصبح  والــخــارجــيــة،  الــداخــلــيــة 
فيها  تشترك  جماعية  مسؤولية 
الحكومية  الدولة  مؤسسات  كافة 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــسـ ــؤسـ ومـ
ورجـــــال الـــديـــن ووســـائـــل اإلعــــام 

والمواطنون أنفسهم.
وثمن بوخماس الجهود التي 
بــهــا لــجــنــة مــتــابــعــة تنفيذ  تــقــوم 
الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 
»بحريننا«، برئاسة وزير الداخلية 
ــات  ــهـ ــجـ وعــــضــــويــــة الـــــــــــــوزارات والـ
الــمــعــنــيــة، فـــي تــعــمــيــق الــشــراكــة 
الوطني،  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
إلى  و)الــمــؤثــريــن(  الشباب  داعــيــًا 
إطـــــــاق حــــمــــات مــــســــانــــدة عــلــى 
ــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ مــــواقــــع الــ
ــكــــل أشـــكـــالـــه  ــنــــف بــ ــعــ ــرفـــــض الــ ــ لـ
والتصدي ألي ظاهرة أو ممارسة 

ــى الـــكـــراهـــيـــة وتــمــزيــق  ــ ــهـــدف إلـ تـ
الوحدة الوطنية.

أكد الدكتور بدر محمد عادل 
أســتــاذ الــقــانــون الــعــام الــمــشــارك 
ــيــــن  ــفــــوضــ ــمــ عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــ
ــنـــيـــة لــحــقــوق  بـــالـــمـــؤســـســـة الـــوطـ
البحريني  المجتمع  أن  اإلنــســان 
بــكــافــة مــكــونــاتــه يــســتــذكــر فــي كل 
عــــام يــــوم الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
يصادف  الذي  الوطني  واالنتماء 
الــيــوم  لــهــذا  لــمــا  18 مـــارس 2022 
من قيمة كبيرة في تعزيز الشراكة 
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 

لكل بحريني.
ونــــــوه الــــدكــــتــــور بـــــدر مــحــمــد 
المجتمعية  الشراكة  يــوم  أن  إلــى 
ــذا الـــعـــام  ــ ــتــــمــــاء الـــوطـــنـــي هـ واالنــ
ــد ثــــــاث ســــنــــوات عــلــى  ــعـ ــأتــــي بـ يــ
لتعزيز  الوطنية  الخطة  تدشين 
االنــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ قيم 
الــرؤيــة  والــتــي تجسد  الــمــواطــنــة 
الملكية السامية لحضرة صاحب 
الـــجـــالـــة مــلــك الـــبـــاد الــمــفــدى 
لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة بـــيـــن أبـــنـــاء 
الشراكة  يوم  أن  موضحا  الوطن، 
ــن الــقــيــم  ــّبـــر عــ الــمــجــتــمــعــيــة يـــعـ
على  القائمة  األصــيــلــة  السامية 
التي  والحرية  والــمــســاواة  الــعــدل 
البحريني  المجتمع  بها  يتمتع 
الوطني  السلوك  جسدها  والــتــي 
اإليجابي للمواطن والمقيم على 
والــتــي  الــحــبــيــبــة  مــمــلــكــتــنــا  أرض 
عززت من مسيرة البناء والتنمية 
وأضحى يشعر بها كل من يعيش 

على هذا الوطن وخارجه. 
الـــــــشـــــــراكـــــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
ــة أضـــــحـــــت واقـــــعـــــًا  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
ملموسًا يشهد به الجميع والتي 
بين  المتينة  الــعــاقــة  فــي  تجلت 
ــع فــي  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ رجــــــــال األمــــــــن والـ
انعكس  ما  وهــو  المجاالت،  شتى 
باألمن  الشعور  حالة  على  بــدوره 
والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة ولــــــــدى الــجــمــيــع 
بــاعــتــبــار أن األمــــن والــطــمــأنــيــنــة 

دعامتا المجتمع البحريني.
إيلي  ديــنــا  نانسي  أكـــدت  كما 
الــشــورى  خــضــوري عــضــو مجلس 
المجتمعية  الــشــراكــة  تفعيل  أن 

ــهــــود  ُيــــســــهــــم فــــــي تــــوحــــيــــد الــــجــ
الكوادر المخلصة  الوطنية وبناء 
الهادفة إلى دعم مرتكزات العمل 
الــحــكــومــي ضــمــن مــســيــرة الــبــنــاء 
والتنمية، مثمنًة االهتمام الكبير 
ــيــــه حــــضــــرة صـــاحـــب  الــــــــذي يــــولــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
لبرامج  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 
منه  إيــمــاًنــا  المجتمعة  الــشــراكــة 
والـــرؤى  الــجــهــود  تضافر  بأهمية 
والــــــطــــــاقــــــات لــــبــــلــــوغ األهــــــــــداف 
ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــودة، واالسـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
المجتمع كعنصر ال غنى عنه في 
مــن أجل  الــوطــنــي  واجــبــه  تقديم 

ازدهار واستقرار الوطن.
ــة  ــراكــ وبـــمـــنـــاســـبـــة يـــــــوم الــــشــ
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
الــــــــذي يـــــصـــــادف الــــثــــامــــن عــشــر 
مــن شــهــر مــــارس، أشــــادت بجهود 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الــــــــوزراء، لــيــكــون تــعــزيــز 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على 
المجتمعي  والـــتـــعـــاون  الـــشـــراكـــة 
أحـــد أهـــم عــنــاصــر بــرنــامــج عمل 
الـــحـــكـــومـــة، وجــــــزءا أســـاســـيـــا من 
معربًة  الــقــادمــة،  األجــيــال  ثقافة 
عــن اعــتــزازهــا بـــالـــدور الــمــحــوري 
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  لــلــفــريــق 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
ولــجــنــة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ الــخــطــة 
ــز االنــــتــــمــــاء  ــزيــ ــعــ ــتــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 
تــأتــي ترجمة  والــتــي  »بــحــريــنــنــا«، 
السامية  الملكية  واإلرادة  للرغبة 
المندرجة ضمن أهداف المشروع 
حضرة  بقيادة  الكبير  اإلصاحي 
صاحب الجالة الملك المفدى.

أن  خــــــــضــــــــوري  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المجتمعية  الــشــراكــة  تطبيقات 
فـــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن أعـــطـــت 
جائحة  خال  المشرفة  نتائجها 
كوفيد 19 على سبيل المثال، من 
الوطن  أبــنــاء  جميع  تبني  خــال 
الوطنية  وواجباتهم  مسؤولياتهم 
وسامة  صحة  على  للمحافظة 
وضمان  والمقيمين،  المواطنين 
ــور  ــتــــطــ ــرار االزدهــــــــــــــار والــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

لمملكة البحرين، وهو ما لم يكن 
الرفيعة  الــمــكــانــة  لـــوال  ليتحقق 
الشراكة  مبادئ  بها  تحظى  التي 
األصعدة  كافة  على  المجتمعية 
الــرســمــيــة واألهـــلـــيـــة، مــبــيــنــًة أن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
البحرين تنظم  بها مملكة  تزخر 
المجتمعية  الــشــراكــة  تطبيقات 
وتوجد  وعصري،  حضاري  بشكل 
لــهــا الــمــكــانــة الــكــبــيــرة بــنــاء على 
ــداف وغــايــات  مــا تتسم بــه مــن أهـ
واالســتــقــرار  األمـــن  تحقق  نبيلة 

للمجتمع.
أحمد  عمار  النائب  أكــد  كما 
الــبــنــاي رئــيــس الــلــجــنــة الــنــوعــيــة 
الــدائــمــة لــحــقــوق اإلنـــســـان عضو 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 
النواب  بمجلس  الوطني  واألمــن 
الــمــجــتــمــعــيــة  ــة  ــراكــ الــــشــ يـــــوم  أن 
ــنـــي هــــو فــرصــة  ــاء الـــوطـ ــمــ ــتــ واالنــ
ــاء والـــــوالء  ــمـ ــتـ لــتــعــزيــز قــيــم االنـ
واألمــــــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــي فـــــي ظــل 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــيـ ــسـ ــمـ الـ
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الباد.

الــســلــطــة  دور  الـــبـــنـــاي  ــد  ــ وأكــ
دور  تــــعــــزيــــز  فــــــي  ــة  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
مملكة  فــي  المجتمعية  الشراكة 
ــة دور  ــيـ ــمـ أهـ مــــؤكــــدا  الـــبـــحـــريـــن، 
النــخــراطــه  المجتمع  فــي  الــفــرد 
بـــمـــشـــاريـــع ومــــــبــــــادرات الــمــمــلــكــة 
ــن لـــدعـــم  ــريـ ــحـ ــبـ ــق الـ ــريــ ــن فــ ــمـ ضـ
مــســيــرة الــبــنــاء والــتــقــدم وتــعــزيــز 
بذلك  مشيدا  واالستقرار،  األمــن 
ــر الــداخــلــيــة قــبــل 15  بــمــبــادرة وزيـ
عــــامــــا »الــــشــــراكــــة الــمــجــتــمــعــيــة« 
والـــذي تــحــول الــيــوم إلــى مشروع 
متميز  ومجتمعي  رائــد  حــضــاري 
وغدا نهجا أصيا وثقافة راسخة، 
تعزز العاقة اإليجابية بين رجل 

األمن والمواطن.
د. ســوســن  الـــنـــائـــب  وأشـــــــادت 
ــواب  ــ ــنـ ــ ــو مـــجـــلـــس الـ ــال عــــضــ ــ ــمـ ــ كـ
باستراتيجية الشراكة المجتمعية 
الداخلية  وزارة  التي تعمل عليها 
ُد  تتفَرّ وقالت:  البحرين،  بمملكة 
فــي  ــرة  ــوقــ ــمــ الــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــنــهــٍج حــديــٍث 
األمني  التفكير  على  يقتصر  ال 
إنما  التحديات،  مع  التعامل  في 
وتـــوعـــوٌي  تــثــقــيــفــٌي  دوٌر  يـــرافـــقـــه 
السبب  هو  وهــذا  مجتمعي،  ودوٌر 
الذي أنجح الوزارة الموقرة تحت 
الشيخ  أول  الفريق  معالي  مظلة 
آل خليفة وزير  راشــد بن عبداهلل 

الداخلية.
اســتــراتــيــجــيــة  أَنّ  وأضــــافــــت 
الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة الــُمــتــبــعــة 
تستطيع  الداخلية  وزارة  جعلت 
في  مــتــوقــعــة  غــيــر  أداءاٍت  إنـــجـــاز 
مـــجـــال وظــيــفــتــهــا األولـــــــى، وهــي 
ــة الــمــجــتــمــع  حــفــظ أمــــن وســـامـ
ــيـــن  ــرمـ ــمـــجـ الـ وردع  الــــمــــحــــلــــي، 
المخالفين  وإيقاف  واإلرهابيين 
لــلــقــانــون والــمــتــجــاوزيــن لـــه، فا 
ُيـــمـــكـــن تــحــقــيــق هـــــذه الــوظــيــفــة 
تيسير  يــتــم  أن  دون  مــن  الصعبة 
الداعمة  المجتمعية  الحاضنة 
لـــعـــمـــل رجـــــــال األمـــــــن بــمــخــتــلــف 

أدوارهم.

»الأمن م�س�ؤولية الجميع«..

فعاليات ت�ش���يد بال�ش���راكة المجتمعية.. وت�ؤكد مكانتها في العمل الأمني
ال�����ص��راك��ة ن��اب��ع��ة م���ن ال��ق��ي��م وال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة

المملكة  فــي  المجتمعية  الشراكة  أن  الفعاليات  مــن  عــدد  أكــد 
لفلسفة  وانعكاسا  األمني  العمل  في  كبيرة  مكانة  تحتل  أصبحت 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ونهج 
الــدائــم  واالهــتــمــام  لــإشــراف  وتــأكــيــدًا  آل خليفة،  بــن عيسى  حمد 
لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية لدى 
راشد بن عبداهلل  الشيخ  بتوجيهات  المجتمع، مشيدين  كافة فئات 
آل خليفة وزير الداخلية التي جعلت المواطنين والمقيمين شركاء 
في تحقيق االستقرار األمني تحت شعار »األمن مسؤولية الجميع«.

} د. بدر محمد عادل.} العقيد عيسى حسن القطان.} حسن عيد بوخماس.

�ش���م� الأمي���ر اأمي���ن اأغا خ���ان يطلع عل���ى اإنج���ازات البحري���ن الثقافية
شهدت مملكة البحرين خال يومي 18 و19 مارس 2022م زيارة 
لسمو األمير أمين محمد أغا خان، حيث كان في مقّدمه مستقبليه 
للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  آل خليفة  بنت محمد  مي  الشيخة 
واآلثار. واّطلع سمّوه على أهم اإلنجازات الثقافية والحضارية وزار 

عددًا من المواقع المهمة في مدينتي المنامة والمحّرق.

ال��م��رك��ز ال���ط��ن��ي ل���أم��ن ال�����ش��ي��ب��ران��ي ي�����ش��ارك 
ف���ي ف��ع��ال��ي��ة »ي������م ال�������ش���راك���ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة«

كتب إسام محفوظ:

في سابقة هي األولى من نوعها ارتكب شاب 
فيروس  تطعيم  نوع  في  تزوير  واقعة  بحريني 
إلى  كورونا الذي حصل عليه بغرض الدخول 
المملكة العربية السعودية عبر الجسر، وذلك 
المصرح  التطعيم  أنـــواع  الشــتــراطــات  تــفــاديــا 
الثاثيني على  الشاب  أقدم  للعبور، حيث  بها 
عن  عليه  تحصل  الـــذي  التطعيم  نــوع  تغيير 

طريق الحاسب اآللي، بحسب ما اعترف به.
وكان باغ من مكتب الصحة على الجسر 
من الجانب السعودي قد كشف الواقعة، حيث 
المتهم  بــضــبــط  الــبــحــريــنــي  الــجــانــب  أبــلــغــوا 
الخاص  اللقاح  على  وبحوزته شهادة حصوله 
المتهم  وبــجــلــب  مـــــزورة،  أنــهــا  إال  بــالــفــيــروس 

التطعيم  من  جرعتين  على  بحصوله  اعترف 
وجرعة منشطة أخرى إال أنه وألسباب العبور 
عــن طــريــق الــجــســر اســتــخــدم الــحــاســب اآللــي 
وقام بتغيير نوع التطعيم الذي تحصل عليه.

ــدت الـــنـــيـــابـــة إلـــــى الـــمـــتـــهـــم أنــــــه، فــي  ــنــ أســ
فــي محرر  تـــزويـــرا  ارتــكــب  ــام 2022،  عـ غــضــون 
رسمي وهو شهادة التطعيم الخاصة بفيروس 
الصحة  وزارة  إلــى  صــدورهــا  المنسوب  كــورونــا 
عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن بــالــتــحــقــيــقــات، بـــأن قــام 
إظهار  شأنه  من  نحو  على  الشهادة  باصطناع 
الكبرى  المحكمة  أنها صحيحة، حيث نظرت 
الجنائية األولى أولى جلسات محاكمة المتهم 
مــارس  إلـــى 27  القضية  تــأجــيــل  ــررت  وقــ أمـــس 
الجاري لاستماع لمرافعة دفاع المتهم وأمرت 

بإخاء سبيله بضمان محل إقامته. 

�ش�هادة ي�زور  �ش�اب  ن�عه�ا..  م�ن  ق�شي�ة  اأول  ف�ي 
الج�ش�ر لعب��ر  ك�رون�ا  لق�اح  ن��ع  ويع�دل  التطعي�م 
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أّكـــــد حــســيــن مــحــمــد رجــب 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
تمكين جزء  »تمكين« أّن  العمل 
متكاملة  وطــنــيــة  منظومة  مــن 
تــعــمــل ضــمــن رؤيـــــة اقــتــصــاديــة 
تـــنـــمـــويـــة تـــحـــظـــى بــتــوجــيــهــات 
واهتمام من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وبـــدعـــم ومــتــابــعــة مـــن صــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء. 
وقــــــــال رجــــــــب: مـــســـتـــمـــرون 
فــــي تــمــكــيــن بــعــمــلــنــا الـــــــدؤوب 
التعافي  أهداف خطة  لتحقيق 
االقـــتـــصـــادي ودعـــــم أولــويــاتــهــا 
وبرامجها، والنهوض باالقتصاد 
الوطني لتعزيز المكانة الدولية 
ــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعـ ــيـ ــرفـ الـ
وحاضن  كمركز  ودوليًا  إقليميًا 
للريادة في مختلف المجاالت. 
وتابع رجب أّن أحد األهداف 
تمكين  أنـــشـــئ  ــتـــي  الـ الــرئــيــســة 
لــتــحــقــيــقــهــا هــــي دعـــــم تــأهــيــل 

الـــكـــوادر الــبــحــريــنــيــة وتــزويــدهــا 
بـــــالـــــتـــــدريـــــب الـــــــــــــالزم لـــتـــكـــون 
ــل لــلــتــوظــيــف  ــ ــــضـ ــار األفـ ــيــ الــــخــ
ــوق الـــعـــمـــل، مــضــيــفــًا أّن  فـــي ســ
تــمــكــيــن يــســعــى لــتــحــقــيــق هــذا 
الـــــهـــــدف مـــــن خـــــــالل تــصــمــيــم 
مع  تــتــالءم  متخصصة  بــرامــج 
مختلف مراحل تطور الفرد في 
نوع  وبحسب  الوظيفي،  السلم 

االحتياجات التدريبية. 
هـــذه  مــــن  أن  ــب  ــ رجــ وبــــّيــــن 
ــب  ــ ــدريـ ــ الــــــبــــــرامــــــج بـــــرنـــــامـــــج تـ
ــر فـــرصـــا  ــ ــوفـ ــ األفــــــــــــراد الـــــــــذي يـ
تــدريــبــيــة لــجــمــيــع األفـــــــراد من 
عن  وباحثين  الــتــخــرج  حديثي 
ــم بــرنــامــج  عــمــل ومــوظــفــيــن، ثـ
ــــذي  الــــتــــدريــــب والــــتــــوظــــيــــف الـ
ــم تـــدريـــب  ــدعــ ــدم الـــمـــنـــح لــ ــقــ يــ
ــف الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فــي  ــيــ ــوظــ وتــ
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ ــات، بــ ــمــــؤســــســ الــ
الذي  الوظيفي  التطور  برنامج 
أجل  مــن  الـــالزم  التدريب  يقدم 
التطور المهني، وبرنامج إعداد 
التنفيذية  والوظائف  القيادات 
الــمــؤســســات على  الـــذي يشجع 

زيـــــادة اعــتــمــادهــا عــلــى الـــكـــوادر 
ــنـــاصـــب  ــمـ ــي الـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فــ
البرنامج  جانب  إلــى  القيادية، 
الــوطــنــي لــلــتــوظــيــف بــالــشــراكــة 
والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــع  ــ مـ

االجتماعية. 
ــّم  ــا أفـــــــاد رجـــــب بــــأّنــــه تـ كـــمـ
ــب  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ إطـــــــــــالق بـــــرنـــــامـــــج الـ
الــعــالــمــي بــهــدف تــعــزيــز فــرص 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـ
ــدة  ــ ــرائـ ــ الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــركـــات الـ

عــالــمــيــًا فــي مــجــاالت الــتــدريــب 
ــة والــــــالمــــــحــــــدودة،  ــفـ ــلـ ــتـ ــمـــخـ الـ
ــــالف  ــتـ ــ ــاخـ ــ الـــــــتـــــــي تــــخــــتــــلــــف بـ
الــتــدريــبــيــة، منها  االحــتــيــاجــات 
مــهــارات الــتــوظــيــف، والــمــهــارات 
الـــــمـــــســـــتـــــجـــــدة، والــــــمــــــؤهــــــالت 
االحترافية، والمهارات التقنية.
وأضاف رجب أنه تّم مؤّخرًا 
إعــــــــادة إطــــــالق بــــرامــــج الـــدعـــم 
بــــصــــورة جــــديــــدة تــتــمــاشــى مــع 
الحالية،  المرحلة  احــتــيــاجــات 
ــات خــطــة الــتــعــافــي  ــويــ ــع أولــ ومــ
أّن  ــى  ــ إلـ ــادي، مـــشـــيـــرًا  ــصــ ــتــ االقــ
الــــدعــــم الـــمـــقـــدم لــلــمــؤســســات 
جاء  الماضيين  العامين  خالل 
ــم الــمــالــيــة  ضــمــن حـــزمـــة الـــدعـ
والتي  الحكومة  أعلنتها  الــتــي 
تــقــديــم  فـــي  دور  لــتــمــكــيــن  كــــان 
الــمــنــح الــمــالــيــة الـــتـــي تــســاعــد 
المؤسسات على الحد من تأثر 
أعمالها بتبعات جائحة فيروس 
كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( وقـــــرارات 
ــتــــمــــراريــــة  اإلغــــــــــالق لــــدعــــم اســ

أعمالها.

»ت��م��ك��ي��ن« ي���وؤك���د اال����س���ت���م���رار ف���ي ت����أه���ي���ل ال���ك���وادر 
ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل���ت���ك���ون ال���خ���ي����ر االأف�������س���ل ل��ل��ت��وظ��ي��ف

} حسين محمد رجب.

الأن�شاري خالل م�شاركتها في منتدى المراأة الخليجية:

ت��ج���ه  ال���ت���ع����ون  دول  م���واق���ف  ت��ن�����س��ي��ق  �����س����رورة 
م��و���س��وع���ت ال����م����راأة اأم������م ال��م��ن��ظ��م���ت ال��دول��ي��ة

األنصاري  هالة  األستاذة  أكدت 
ــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى  ــعــ ــن الــ ــيــ األمــ
دول  مــواقــف  تنسيق  ضـــرورة  للمرأة 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــ ــاون لـ ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
الــعــربــيــة تـــجـــاه مـــوضـــوعـــات الـــمـــرأة 
أمام المحافل والمنظمات الدولية. 
ــالل مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي  ــ ــــك خــ ــاء ذلــ ــ جــ
ــيــــة لــمــنــتــدى  ــتــــاحــ ــتــ ــة االفــ ــسـ ــلـ ــجـ الـ
أجل  مــن  ريـــادة  الخليجية:  »الــمــرأة 
غــد مــســتــدام« الـــذي أقــيــم عــن بعد، 
حيث استهلت الكلمة بتأكيد أهمية 
ــذي »يـــقـــام بجهد  هـــذا الــمــنــتــدى الــ
لمجلس  مــشــتــرك،  وبتنظيم  مــقــدر 
شــــؤون األســـــرة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
لمجلس  العامة  واألمانة  السعودية 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
استجابًة لمقترح تقدم به المجلس 
األعـــلـــى لــلــمــرأة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الشأن  بهذا  الجهتين  مع  بالتشاور 
دول  قــادة  توجيهات  مع  يتسق  وبما 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــ ــاون لـ ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
ــرار دعـــم  ــمــ ــتــ ــيـــة بـــأهـــمـــيـــة اســ ــعـــربـ الـ
في  الخليجية  الـــمـــرأة  دور  وتــعــزيــز 
ورفــع  االقــتــصــاديــة  التنمية  بــرامــج 
مسيرة  ضمن  مشاركتها  مستويات 

العمل المشتركة«.
وأشــــــــــادت األنــــــصــــــاري بـــمـــا تــم 
أولوية  ذات  موضوعات  من  اختياره 
فـــي تــنــاولــهــا لــقــضــايــا تــتــفــاعــل مع 
الـــمـــتـــغـــيـــرات الــعــالــمــيــة والــــظــــروف 
ــانـــت مــتــعــلــقــة  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، ســــــواء كـ
التحديات  أو  المناخية  بالتحوالت 
دون  من  يتطلب،  وكالهما  األمنية، 
شـــك، وعـــيـــًا ثــقــافــيــًا وبـــنـــاًء مــعــرفــيــًا 
ــًا، لــتــمــكــيــن  ــاديــ ــتــــصــ واســــتــــقــــالاًل اقــ
ــي مــن  ــربـ ــعـ ــي الــخــلــيــج الـ الــــمــــرأة فــ
ريـــادتـــهـــا الــمــنــشــودة مـــن أجــــل ذلــك 

الغد المستدام.
للمجلس  العام  األمين  وقالت 
األعلى للمرأة في كلمتها إن مملكة 
الــبــحــريــن »تــأمــل مــن خـــالل أعــمــال 
حيث  من  نوعه  من  األول  المنتدى 
تركيزه على شؤون المرأة الخليجية، 
بالخروج بإطار عمل موحد يختص 
تجاه  دولــنــا  بين  الــمــواقــف  بتنسيق 
مــخــتــلــف الــقــضــايــا، وخـــصـــوصـــًا ما 
والمنظمات  المحافل  مــن  لنا  يــرد 
الدولية، كي نتمكن، من خالل مثل 

هذا التنسيق، أن نعمل على إيصال 
الصورة الحقيقية للمرأة الخليجية 
فـــي بـــنـــاء مــجــتــمــعــاتــهــا وإنــجــازاتــهــا 
قاعدة  على  والمتحققة  الميدانية 

عدالة الفرص بينها وبين الرجل«.
يتطلب  أمــــر  »هـــــذا  وأضــــافــــت: 
إلى  بالنظر  وضــوحــًا،  أكثر  تنسيقًا 
طــبــيــعــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا 
التجمع  هــــذا  وبـــرعـــايـــة  الــمــنــطــقــة، 
الخليجي العريق، لتنطلق من على 
رسالة  لحمل  تكاملية  آلية  منصته 
مـــوحـــدة أمـــــام الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
دولــنــا  ــويـــات  وأولـ تــراعــي خصوصية 
ــرأة  ــمـ ــقــــدم الـ ــال تــنــمــيــة وتــ ــجـ فــــي مـ

الخليجية«.
البحرين  مملكة  أن  وأوضــحــت 
ــدد بــبــعــض  ــي هـــــذا الــــصــ تـــقـــدمـــت فــ
ــن عـــــــــدد مـــن  ــ ــمـ ــ ــات ضـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
لمجلس  والـــقـــنـــوات  االجـــتـــمـــاعـــات 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــيـــجـــي، مـ ــلـ الــــتــــعــــاون الـــخـ
ــيـــل لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــقـــيـــة تــحــت  ــكـ تـــشـ
لدول  التعاون  مجلس  أمانة  مظلة 
الخليج العربية تختص بالنظر في 
بــالــمــرأة  الــمــوضــوعــات ذات الــعــالقــة 
الخليجية، وقد نالت الفكرة ترحيب 
عدد من الدول الخليجية الشقيقة، 
فــي مــنــاســبــات ســابــقــة، مــن منطلق 
والتكامل  التنسيق  بأهمية  القناعة 
بين دول مجلس التعاون في مجال 
ــع ويـــدعـــم  الـــــمـــــرأة، وبـــمـــا يــتــســق مــ

ــرارات والـــســـيـــاســـات الــحــداثــيــة  ــ ــقـ ــ الـ
لحكوماته على صعيد شراكة المرأة 

في الشأن الوطني.
وتابعت: انه من بين مقترحات 
مملكة البحرين أيضا توصية بوضع 
أثــر  لــقــيــاس  مــؤشــر خليجي مــوحــد 
االقتصاد  في  المرأة  وعائد مشاركة 
ــي، تـــم تــقــديــمــهــا فـــي خــتــام  ــنـ ــوطـ الـ
لورشة  البحرين  مملكة  استضافة 
ــة  ــاركـ ــشـ ــر مـ ــ ــــؤشـ ــمــــل »تـــصـــمـــيـــم مـ عــ
الــــمــــرأة الــخــلــيــجــيــة فــــي الــتــنــمــيــة« 
ــي  ــائـ مــــن تــنــظــيــم الــــمــــركــــز اإلحـــصـ
بناء  الفكرة  جــاءت  الخليجي حيث 
في  البحرين  لمملكة  تجربة  على 
وضع نموذج وطني لتحقيق التوازن 
بين الجنسين، يعمل بشكل رئيسي 
على التحقق من جدوى السياسات 
لتقليص  الــعــامــة  واالســتــراتــيــجــيــات 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــل والـ ــ ــرجـ ــ الــــفــــجــــوات بـــيـــن الـ
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــتـــنـــمـــوي، وتـــأخـــذ 
التوصية في االعتبار أهمية تطوير 
والمعرفية  اإلحصائية  المنظومة 
إلــى  بالنظر  الخليجية  دولــنــا  بــيــن 
في  والمتقدمة  المتاحة  الــخــبــرات 

هذا المجال. 
وأعـــربـــت األنـــصـــاري عــن تطلع 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن ألن يــوصــي هــذا 
ــر فــــــي هـــذيـــن  ــظــ ــنــ ــالــ الــــمــــنــــتــــدى بــ
التشاور  أوجــه  ــة  ودراسـ المقترحين 
بشأنهما وتطبيقهما بما يتناسب مع 

الخليجي  التعاون  مجلس  تطلعات 
وسبل  المرأة  بمكانة  الكرام  وقادته 
نعمل  أن  يتطلب  أمــر  وهــو  تقدمها، 
ــًا عــلــى االســـتـــجـــابـــة لــــه، بــوضــع  مـــعـ

آلياته المناسبة.
وشــهــدت الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
لــلــمــنــتــدى كـــلـــمـــات مــــن الــمــهــنــدس 
ــي  ــحــ ــراجــ ــيــــمــــان الــ ــلــ ــن ســ ــ ــد بــ ــ ــمـ ــ أحـ
ــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  ــمــ ــر الــ ــ وزيـ
شؤون  مجلس  ورئيس  االجتماعية 
األسرة بالمملكة العربية السعودية، 
وزيــرة  بوحميد  عيسى  بنت  وحصة 
العربية  باإلمارات  المجتمع  تنمية 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــدكـــتـــور نـــايـــف فــالــح 
مــــبــــارك الـــحـــجـــرف األمــــيــــن الـــعـــام 
ــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــعـ ــتـ لــمــجــلــس الـ
العربية ألقاها نيابة عنه خليفة بن 
سعيد العبري مساعد األمين العام 
في  والتنموية  االقتصادية  للشؤون 
األمــانــة الــعــامــة لـــ»مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي«.
وجــــرى خـــالل الــجــلــســة األولـــى 
الــمــرأة  »دور  عــنــوان  تحت  للمنتدى 
االســتــدامــة  تحقيق  فــي  الخليجية 
ــتـــي تــضــمــنــت مــشــاركــة  الــبــيــئــيــة« الـ
الدكتورة صباح صالح الجنيد أستاذ 
بكلية  الجغرافية  المعلومات  نظم 
الخليج  بجامعة  العليا  الـــدراســـات 
ــي عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــعـــربـ الـ
ــل الــمــنــتــدى  ــواصــ ــلــــمــــرأة، فــيــمــا يــ لــ
أعـــمـــالـــه يــــوم االثـــنـــيـــن بــجــلــســتــيــن، 
تعقد األولــــى تــحــت عــنــوان »الــمــرأة 
االقــتــصــادي«  والتمكين  الخليجية 
تـــديـــرهـــا الـــدكـــتـــورة النــــا حــســن بن 
ــرأة فــي  ــ ــمـ ــ ــيـــســـة لـــجـــنـــة الـ ســـعـــيـــد رئـ
مجلس شؤون األسرة وتشارك فيها 
خليفة  آل  راشــد  بنت  دينا  الشيخة 
ــعــــام لــلــمــجــلــس  ــيــــن الــ مـــســـاعـــد األمــ
األعلى للمرأة والثانية تحت عنوان 
التعاون  في  الخليجية  الــمــرأة  »دور 
الــدكــتــورة لجلين  تــديــرهــا  األمـــنـــي« 
ــرأة فــي  ــمــ الــحــقــيــل عـــضـــو لــجــنــة الــ
مجلس شؤون األسرة، وتشارك فيها 
العميد منى علي عبدالرحيم مدير 
عام اإلدارة العامة للشرطة النسائية 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة عــضــو الــمــجــلــس 

األعلى للمرأة.

} األمين العام للمجلس األعلى للمرأة خالل مشاركتها في المنتدى.

استقبلت األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بمكتبها بديوان 
الوزارة 2022 الدكتور جورج شريان رئيس األطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى 
اإلرســـالـــيـــة األمــريــكــيــة بــالــبــحــريــن، حــيــث تـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث واســتــعــراض 
مستجدات مشروع إنشاء مستشفى »الملك حمد-اإلرسالية األمريكية« بمنطقة 
عالي المقرر افتتاحه في نهاية العام الجاري 2022 والذي يشكل أحد أبرز وأهم 

المساهمات الداعمة للقطاع الصحي بمملكة البحرين.
ورحبت الوزيرة بالرئيس التنفيذي الدكتور جورج شريان، مشيدًة بالمسيرة 
في  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى  بها  قــام  التي  والنبيلة  العريقة  التاريخية 
والعالجية  الطبية  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم  وفــي  البحريني  المجتمع  خــدمــة 

للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وقـــد ثــمــنــت وزيــــرة الــصــحــة الــدعــم الــالمــحــدود والـــــرؤى الــســامــيــة للقيادة 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب  الحكيمة 
الملكي األمير سلمان  السمو  المفدى وبمساندة صاحب  البحرين  ملك مملكة 
والــذي تجسد من خالله  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 
تحقيق كل سبل االرتقاء والتطوير في مستوى الخدمات الصحية والمتخصصة 
العام  القطاعين  بالتنسيق مع  وذلك  والكفاءة،  الجودة  بأعلى معايير  المقدمة 
والخاص، مؤكدة أن هذه المرافق الجديدة تأتي بشكل داعم للمنظومة الصحية 
بالمملكة، وذلك عبر العمل على توفير مرافق جديدة خالل الفترة القادمة والتي 

تأتي تزامنًا مع تطبيق نظام الضمان الصحي.
لوزيرة  وتقديره  شكره  عميق  عــن  شــريــان  جــورج  الدكتور  أعــرب  جانبه،  مــن 

الصحة وللدعم الذي يحظى به المستشفى من حكومة مملكة البحرين، معربًا 
عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النجاحات ومد جسور التعاون لما فيه صالح 

القطاع الصحي في المملكة.
تتعلق  الــتــي  المستجدات  أبـــرز  ومناقشة  اســتــعــراض  اللقاء  خــالل  تــم  وقــد 
بقرب افتتاح هذا الصرح الطبي الذي سيعمل على تقديم خدمات طبية ونوعية 
مملكة  ومكانة  موقع  تعزيز  إلــى  المتواصل  السعي  إطــار  في  وذلــك  متخصصة، 
البحرين على الخارطة الصحية والسياحة العالجية من خالل تقديم خدمات 
الرعاية الصحية بأحدث األساليب والتقنيات الطبية الحديثة التي تضاهي ما 

تقدمة الدول األكثر تطورًا في المجال الصحي.

افتت��ح م�ست�س�فى المل�ك حمد-االإر�س��لية االأمريكي�ة نه�ي�ة الع��م الج�ري

} جانب من اللقاء.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16068/pdf/1-Supplime/16068.pdf?fixed7550
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1289282
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العدد:  12035

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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ال�سالح ت�سيد بدور م�ست�سفى الإر�سالية 

الأمريكية يف دعم القطاع ال�سحي

ا�شتقبلت وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح مبكتبها 

املوافق  االأحد  اأم�س  �شباح  اخلري  اأبراج  يف  الوزارة  بديوان 

االأطباء  رئي�س  �شريان  جورج  الدكتور   2022 مار�س   20

والرئي�س التنفيذي مل�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية بالبحرين، 

م�شروع  م�شتجدات  وا�شتعرا�س  بحث  اللقاء  خالل  مت  حيث 

االأمريكية« مبنطقة  االإر�شالية   - »امللك حمد  م�شت�شفى  اإن�شاء 

والذي   2022 اجلاري  العام  نهاية  يف  افتتاحه  املقرر  عايل 

ال�شحي  للقطاع  الداعمة  امل�شاهمات  واأهم  اأبرز  اأحد  ي�شكل 

مبملكة البحرين.

التنفيذي  بالرئي�س  الوزيرة  رّحبت  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

العريقة  التاريخية  بامل�شرية  م�شيدًة  �شريان،  الدكتور جورج 

خدمة  االأمريكية  االإر�شالية  م�شت�شفى  بها  قام  التي  والنبيلة 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ويف  البحريني  املجتمع 

والعالجية للمواطنني واملقيمني باململكة.

والروؤى  الالحمدود  الدعم  ال�شحة  وزيرة  ثّمنت  وقد 

ال�شامية للقيادة احلكيمة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى حفظه  البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

االأمري �شلمان بن  امللكي  ال�شمو  اهلل ورعاه ومب�شاندة �شاحب 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

االرتقاء  �شبل  كافة  حتقيق  خالله  من  جت�شد  والذي  ورعاه 

والتطوير يف م�شتوى اخلدمات ال�شحية واملتخ�ش�شة املقدمة 

باأعلى معايري اجلودة والكفاءة، وذلك بالتن�شيق مع القطاعني 

تاأتي  اجلديدة  املرافق  هذه  اأن  على  موؤكدة  واخلا�س،  العام 

ب�شكل داعم للمنظومة ال�شحية باململكة، وذلك عرب العمل على 

توفري مرافق جديدة خالل الفرتة القادمة والتي تاأتي تزامًنا مع 

تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي.

وزارة ال�سحة حتتفل 

 باليوم العاملي للدرن

للدرن  العاملي  باليوم  العامل  دول  عام  كل  يف  حتتفل 

»ل�شل«؛ والذي ُي�شادف 21 من مار�س، اإذ تاأتي هذه املنا�شبة 

الوعي  م�شتوى  رفع  اأمام  وامل�شاعي  اجلهود  تعزيز  بهدف 

واالجتماعية  ال�شحية  والعواقب  املر�س  هذا  حول  ال�شحي 

امل�شاعي  تكثيف  ا�شتمرار  مع  عليه.  املرتتبة  واالقت�شادية 

االأمرا�س  من  ُيعترب  الذي  الدرن  على  الق�شاء  اأمام  الدولية 

املعدية الفتاكة؛ والتي مت حما�شرتها والق�شاء عليها يف العديد 

من دول العامل.

وياأتي االحتفال باليوم العاملي للدرن »ال�شل« لهذا العام 

2022 ا�شتثمروا يف اإنهاء ال�شل، اأنقذوا االأرواح، تاأكيًدا على 

املوارد  ا�شتثمار  اإىل  واحلاجة  ال�شل  مكافحة  جهود  موا�شلة 

اليوم  اأهداف  اأهم  ومن  ال�شل،  مر�س  مكافحة  جهود  لتكثيف 

اأحد  ُيعترب  الذي  املر�س  هذا  على  التعرف  هو  للدرن  العاملي 

االأمرا�س ال�شدرية املعدية؛ والتي ُتهاجم فيها العدوى الرئتني 

التدابري الوقائية لتجنب االإ�شابة  مع معرفة انت�شاره وكذلك 

التغطية  اأهداف  اإطار  يف  وذلك  عالجه،  وكيفية  باملر�س 

ال�شحية ال�شاملة.

امل�شاركة  البحرين على  ال�شحة مبملكة  وحتر�س وزارة 

ال�شراكة  وتفعيل  والربامج  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  يف 

خمتلف  بني  التوعية  ن�شر  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا  املجتمعية 

فئات املجتمع حول هذا املر�س واحلث على اأهمية الت�شخي�س 

املبكر وجتنب االإ�شابة وامل�شاعفات املحتملة، وذلك من خالل 

ذات  والعالجية  الوقائية  ال�شحية  االأنظمة  اأحدث  توفري 

االإجراءات  اإىل جانب متابعة  امل�شتويات  الكفاءة على خمتلف 

الفاعلة والكفيلة بالرت�شد والوقاية من املر�س.

كما يتم احلر�س على حتفيز الربامج التوعوية بالتعاون 

مع منظمة ال�شحة العاملية يف �شبيل موا�شلة االإ�شرتاتيجيات 

واخلطط الوقائية التي ت�شاهم يف اإذكاء ون�شر الوعي املجتمعي 

الالزم خا�شة يف ظل جائحة كورونا »كوفيد-19« مع �شمان 

ا�شتمرارية توفري اخلدمات الوقائية والعالجية املقدمة لتاأمني 

جانب  اإىل  وعالجه  وت�شخي�شه  بال�شل  االإ�شابة  من  الوقاية 

ت�شليط ال�شوء على اأبرز اجلهود والتدابري الوقائية واالأهداف 

املن�شودة التي ت�شعى اإىل الق�شاء على وباء ال�شل ب�شكل نهائي 

من خالل تكاتف اجلهود املحلية واالإقليمية والدولية يف �شبيل 

التخل�س من هذا املر�س وتداعياته.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تنظم املوؤمتر 

الوطني الأول حلقوق الإن�سان يف ريادة الأعمال

مع  بالتعاون  االن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تنظم 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية  البحرين  جمعية 

املوؤمتر الوطني االأول حلقوق االن�شان يف ريادة االعمال حتت 

عنوان »ريادة االعمال كنهج قائم على حقوق االإن�شان: حتليل 

نظري لال�شتدامة والتنمية«.

اأو�شح املهند�س علي الدرازي رئي�س املوؤ�ش�شة، باأن  وقد 

الذي �شيقام على مدار يومي 21 و22  تنظيم هذا املوؤمتر - 

اأهداف  من  االأول  للهدف  تنفيًذا  �شيكون   - اجلاري  مار�س 

 ،2025-2022 لالأعوام  املوؤ�ش�شة  عمل  وخطة  ا�شرتاتيجية 

االأعمال«، حيث  وريادة  االقت�شاد  كورونا يف  جائحة  »تاأثري 

قطاع  باأهمية  الوعي  تعزيز  على  العمل  اىل  املوؤ�ش�شة  تهدف 

اأن  على  واأكد  االإن�شان،  حقوق  مبادئ  مع  االأعمال  ريادة 

خمرجات هذا املوؤمتر �شيتم تعميمها على جميع اجلهات ذات 

العالقة، مع متابعتها ب�شكل فعال.

من جانبه، بني النائب اأحمد �شباح ال�شلوم رئي�س جمعية 

ع�شو  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية  البحرين 

جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة، باأن مملكة البحرين تويل اهتماًما 

كبرًيا بامللف احلقوقي الذي يت�شمن امللف االقت�شادي وريادة 

احلريات  كفل  قد  الوطني  العمل  ميثاق  ان  مبيًنا  االعمال، 

ال�شخ�شية وامل�شاواة، واحلق يف العمل، واحلرية االقت�شادية 

للح�شول  بالتدريب  املواطن  ودعم  اخلا�شة،  امللكية  و�شون 

على فر�س اأرحب من العمل، كما اأ�شاف اأن املوؤمتر يهدف اىل 

املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب  االعمال  رواد  على حق  ال�شوء  ت�شليط 

امل�شاريع،  واإن�شاء  االبتكار واالبداع  ال�شغرية واملتو�شطة يف 

 2030 االقت�شادية  البحرين  روؤية  على  الرتكيز  خالل  من 

واأثرها يف ريادة االأعمال وحقوق االإن�شان.

النتهاء من املرحلة الأوىل لتنفيذ اأ�سا�سات 16 برًجا �سكنًيا.. وزير الإ�سكان:

 27% ن�سبة الإجناز يف م�سروع تنفيذ 1382 �سقة مبدينة �سلمان

ك�شف املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير االإ�شكان 

عن انتهاء الوزارة من اأعمال املرحلة االأوىل لتنفيذ اأ�شا�شات 

16 برًجا �شكنًيا مبدينة �شلمان، والتي توفر 1382 �شقة 

لكل طابق،  مربع  اإىل 3600 مرت  ت�شل  �شكنية مب�شاحة 

م�شرًيا اإىل اأن ن�شب االإجناز باملوقع بلغت %27.

وفق  ت�شييدها  يتم  ال�شكنية  االأبراج  اإن  الوزير  وقال 

ت�شاميم اجليل ال�شاد�س للعمارات ال�شكنية، وان امل�شروع 

ال�شيارات،  ومواقف  التجارية  اخلدمات  كافة  يت�شمن 

وممرات  واحلدائق  واملتنزهات  اخل�شراء  وامل�شاحات 

ومن  الهوائية،  للدراجات  املخ�ش�شة  وامل�شارات  امل�شاة 

املوؤمل االنتهاء من تنفيذه بحلول عام 2023م.

وحول تفا�شيل �شري امل�شروع اأ�شار الوزير اإىل االنتهاء 

من مرحلة االأ�شا�شات واالأعمال االإن�شائية لطوابق مواقف 

اأدوار، �شمن 16 برًجا �شكنًيا  ال�شيارات البالغ عددها 4 

بع�شها  ي�شل  �شقق  وعدد  دوًرا،   19 اإىل  ارتفاعها  ي�شل 

اإىل 16 �شقة �شكنية بالدور الواحد، باإجمايل م�شاحة تقدر 

ا�شتثنائية  معايري  اعتماد  مت  كما  مربع،  مرت  بـ3600 

منا�شبة  لتكون  ال�شكنية  ال�شقق  من  عدد  لتجهيز  خا�شة 

لهم  ت�شمن  اجل�شدية  االإعاقة  وذوي  العزم  الأ�شحاب 

ولذويهم بيئة معي�شية الئقة ومنا�شبة.

يعك�س  الهند�شي  اجلهد  اأن  احلمر  املهند�س  واأكد 

امل�شاريع  اإدارة  يف  والكفاءة  امل�شبق  التخطيط  م�شتوى 

االإنتاجية  والوفرة  والقدرة  البحرين،  مبملكة  االإ�شكانية 

لدى  املرتاكمة  اخلربات  عن  ف�شالً  املحلية،  للم�شانع 

نحو  اأجنز  امل�شروع  اأن  مو�شًحا  الوزارة،  مهند�شي 

1،500،000 مليون �شاعة عمل دون حوادث اأو اإ�شابات، 

ال�شحة  ملتطلبات  كبرًيا  اهتماًما  الوزارة  تويل  حيث 

من  والتاأكد  التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ  وال�شالمة يف 

االلتزام مبتطلبات ال�شالمة مع �شرعة االإجناز.

م�شاريعها  يف  الوزارة  مراعاة  اإىل  الوزير  وتطّرق 

ل�شرورة االعتماد على توفري معايري اال�شتدامة، كالطاقة 

اخل�شراء ومواد البناء �شديقة للبيئة، وتوفري بيئة اآمنة 

لتحقيق  امل�شتفيدين  احتياجات  مع  تتنا�شب  وع�شرية 

اأعلى م�شتويات اجلودة، مع جميع املرافق وخدمات البنية 

التحتية التي تتبعها الوزارة �شمن ا�شرتاتيجيتها اجلديدة 

يف جميع املدن احلديثة وذلك يف اإطار جهود اململكة لتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030، وحتديداً الهدف احلادي 

ع�شر، الذي ين�س على »جعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية 

�شاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة«.

خالل اجتماعه برئي�س ق�سم مكافحة الجتار بالب�سر بالأمم املتحدة 

العلوي يبحث تعزيز جهود البحرين للت�سدي جلرمية العمل اجلربي 

وتبادل  ال�شراكات  تعزيز  اإطار  يف 

ذات  املتحدة  االأمم  وكاالت  مع  اخلربات 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  التقى  ال�شلة، 

اللجنة  ورئي�س  العمل،  �شوق  تنظيم 

باالأ�شخا�س  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

اإليا�س  مع  العلوي،  العزيز  عبد  جمال 

االجتار  مكافحة  ق�شم  رئي�س  ت�شاتزي�س، 

االأمم  مبكتب  املهاجرين  وتهريب  بالب�شر 

واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 

االأمم  ملكتب  االإقليمي  املمثل  بح�شور 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول 

جمل�س التعاون الدكتور حامت علي، وذلك 

مبقر رئا�شة املكتب يف فيينا.

وخالل اللقاء َبنّي العلوي حر�س مملكة 

والتعاون  ال�شراكة  تعزيز  على  البحرين 

جمال  يف  اخلربات  وتبادل  اال�شرتاتيجي، 

واحلد  العمل،  اأطراف  كافة  حقوق  حماية 

بكافة  باالأ�شخا�س  االجتار  جرمية  من 

�شورها، ال �شيما ق�شايا اال�شتغالل والعمل 

اأهم  ا  م�شتعر�شً العمل،  بيئة  يف  اجلربي 

مملكة  اأطلقتها  التي  وامل�شاريع  املبادرات 

بالدور  منوهاً  املجال  هذا  يف  البحرين 

املحوري الذي تقوم به مملكة البحرين يف 

نقل اخلربات وق�ش�س النجاح التي حققتها 

قنوات  فتح  على  والعمل  املنطقة  لدول 

التوا�شل  ا�شتدامة  بغر�س  معهم  دائمة 

والقيام بالدور اال�شت�شاري واال�شرت�شادي 

املطلوب بغر�س تعميم التجربة الرائدة يف 

املنطقة.

االأمم  مكتب  اأن  اإىل  العلوي  اأ�شار  كما 

ُيعد  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 

منظومة  يف  االأ�شا�شيني  ال�شركاء  اأحد 

مبملكة  باالأ�شخا�س  االجتار  مكافحة 

البحرين، ويف الوقت نف�شه اثنى على دوره 

الوقاية  �شيا�شات  ر�شم  يف  امل�شاهمة  يف 

االآليات  تطوير  على  والعمل  واحلماية، 

واالأدوات يف املنظومة، باالإ�شافة اإىل تقدمي 

للتدريب  االإقليمي  للمركز  الفني  الدعم 

وبناء القدرات ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س 

تراعي  تدريبية  برامج  اإعداد  خالل  من 

واخل�شو�شية  لل�شحية،  النف�شي  الو�شع 

ال�شرق  ملنطقة  واالقت�شادية  االجتماعية 

من  اجلرمية  وتطور  جهة،  من  االأو�شط 

الكوادر  اإىل تدريب  اأخرى، باالإ�شافة  جهة 

املعنية بهدف رفع اجلاهزية والكفاءة يف 

والعمل  اال�شتغالل  ممار�شات  عن  الك�شف 

اجلربي يف بيئة العمل.

ت�شاتزي�س  ا�شتعر�س  جانبه،  ومن 

اأوجه التعاون القائمة مع مملكة البحرين 

املتحدة  االأمم  وكاالت  وم�شاندة  دعم  يف 

االأمم  مكتب  وخا�شة  التابعة  واأجهزتها 

واملخدرات،  باجلرمية  املعني  املتحدة 

املبادرات  تنفيذ  يف  الريادي  ودورها 

الدولية  املمار�شات  اأف�شل  وفق  والربامج 

املعتمدة بهدف احلد من ق�شايا اال�شتغالل 

ورفع  العمل،  بيئة  يف  اجلربي  والعمل 

م�شيًدا  حيالها.  املجتمعي  الوعي  م�شتوى 

منها  جعلت  التي  البحرين  مملكة  بجهود 

االإقليمي  م�شتوى  على  فريدة  جتربة 

والدويل.

وناق�س اجلانبان امكانية بلورة برامج 

ثنائية اإ�شافية ت�شمن اال�شتفادة الق�شوى 

مكافحة  جمال  يف  البحرين  دور  واإبراز 

و�شمان  باالأ�شخا�س  االجتار  جرمية 

اليات  �شمن  منها  االأخرى  الدول  ا�شتفادة 

االأمم املتحدة املتبعة يف هذا ال�شاأن.

الذهبي  باليوبيل  احتفالها  خالل 

البحرينية  املهند�شني  جمعية  لتاأ�شي�س 

والذي اأقيم حتت الرعاية ال�شامية حل�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

وبح�شور  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

نائب راعي احلفل ال�شيخ خالد بن عبداهلل 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل 

بجائزتها  الفائزين  عن  اجلمعية  اأعلنت 

الهند�شية بن�شختها الثالثة، لفئة املهند�س 

املتميز، وكذلك لفئة اأف�شل م�شروع تخرج 

واملدنية  املعمارية  الهند�شة  تخ�ش�س  يف 

واالإلكرتونية  والكهربائية  وامليكانيكية 

بجائزة  فاز  وقد  الكيميائي،  والهند�شة 

اإبراهيم  املهند�س  املتميز  املهند�س 

البور�شيد.

اأف�شل  فئة  عن  للفائزين  بالن�شبة  اأما 

الهند�شة  جمال  ويف  تخرج،  م�شروع 

علي  زهرة  املهند�شة  فازت  الكيميائية 

ح�شني  �شيد  بتول  واملهند�شة  الب�شري 

العريبي  الق�شاب واملهند�شة فاطمة جالل 

ويف  الكيميائية،  الهند�شة  تخ�ش�س 

فازت  املعمارية  الهند�شة  تخ�ش�س 

ويف  املعماري،  فريد  فجر  املهند�شة 

تخ�ش�س الهند�شة امليكانيكية فاز املهند�س 

حممود  واملهند�س  علي  طاهر  حممود 

اأحمد،  اإبراهيم  اأحمد  واملهند�س  مهدي 

فازت  املدنية  الهند�شة  تخ�ش�س  يف  اأما 

مرهون  عبدال�شاحب  مع�شومة  املهند�شة 

واملهند�شة فاطمة ح�شني الفراج واملهند�شة 

راوية حممد فخرو واملهند�شة اأمينة حممد 

الب�شتكي.

خالل  اجلوائز  توزيع  مت  وقد  هذا، 

اأقيمت  التي  الذهبي  اليوبيل  احتفالية 

للمعار�س  الدويل  البحرين  مبركز 

واملوؤمترات م�شاء يوم الثالثاء 15 مار�س 

اجلاري بح�شور عدد كبري من امل�شوؤولني 

وروؤ�شاء  واالأعيان  والوجهاء  باململكة 

الهيئات الهند�شية اخلليجية واملهند�شني.

جمعية  رئي�س  اعترب  جانبه،  من 

�شياء  الدكتور  البحرينية  املهند�شني 

جائزة  توزيع  اأن  توفيقي  عبدالعزيز 

جمعية املهند�شني البحرينية يف احتفالية 

اليوبيل الذهبي وبرعاية جاللة امللك املفدى 

ت�شريف  هو  احلفل  راعي  نائب  وبح�شور 

الفائزون  ومنهم  املهند�شني  لكافة  كبري 

املنا�شبة  ال�شتثنائية  نظًرا  باجلائزة، 

ورمزيتها الكبرية يف م�شرية اجلمعية بعد 

خم�شني عاًما من التاأ�شي�س، والعمل اجلاد 

وجمال�س  املوؤ�ش�شني  قبل  من  وامل�شني 

اإدارة  على  تعاقبت  التي  اجلمعية  اإدارات 

االأع�شاء طيلة  اإىل جهود  اإ�شافة  اجلمعية 

تلك الفرتة.

وتقدم توفيقي بالتهنئة لكافة الفائزين 

متمنياً لهم التوفيق يف حياتهم املهنية، كما 

تقدم بال�شكر اإىل كافة القائمني على اإجناح 

مبادرة جائزة جمعية املهند�شني البحرينية 

اجلائزة  على  امل�شرفة  اللجنة  �شيما  وال 

وجلنتي التحكيم لتاأكيد دور اجلمعية يف 

الربامج  اإطالق  يف  واال�شتمرار  املحافظة 

واملبادرات املهنية التي ت�شب يف م�شلحة 

واملهند�س  عام  ب�شكل  الهند�شي  القطاع 

التوفيق  متمنًيا  خا�س،  ب�شكل  البحريني 

والنجاح للفائزين من املهند�شني امل�شاركني 

يف اجلائز، موؤكداً على اأن جمعية املهند�شني 

البحرينية م�شتمرة يف تطوير هذه اجلائزة 

املهنية املتخ�ش�شة مبا يوؤدي لزيادة فئات 

وا�شتقطاب  املهند�شني  وحتفيز  اجلائزة 

عدد اأكرب منهم للم�شاركة يف اجلائزة.

اإىل ذلك، هناأ املهند�س عماد عبدالرحمن 

املوؤيد رئي�س اللجنة امل�شرفة على اجلائزة 

املهند�شني  جمعية  بجائزة  الفائزين 

عن  واأعرب  فئاتها  بجميع  البحرينية 

اجلائزة  وتوزيع  باإعالن  �شعادته  بالغ 

للجمعية  الذهبي  اليوبيل  منا�شبة  يف 

املهند�شني  وهي منا�شبة عزيزة على كافة 

بهذا  كذلك  �شعادته  عن  معرًبا  البالد،  يف 

اجلمعية  جائزة  وجناح  املتميز  االإجناز 

لكل  تهانيه  قدم  حيث  الثالثة  بن�شختها 

م�شاركات  من  املزيد  ومتنى  الفائزين 

االأع�شاء يف الن�شخ التالية من اجلائزة.

املهند�شني  جمعية  اأن  اإىل  ي�شار 

البحرينية اطلقت جائزتها الهند�شية للمرة 

االأوىل يف احتفاالت اجلمعية بيوم املهند�س 

اأكتوبر   15 �شادف  والذي  البحريني 

على  املهند�شني  حتفيز  اأجل  من   ،201

االبتكار واالإبدع يف املجال الهند�شي وح�شد 

خلدمة  البحرينيني  املهند�شني  اإمكانيات 

مملكة البحرين ورفع �شاأن مهنة الهند�شة 

واملهني  العلمي  مب�شتواها  والنهو�س 

البحرينيني  املهند�شني  مب�شتوى  واالرتقاء 

مهنيا واجتماعيا وثقافيا وعلمي، وهو ما 

يوؤدي لنه�شة القطاع الهند�شي امل�شاهم يف 

ال�شاملة يف  التنموية والعمرانية  النه�شة 

الوطن العزيز.

خالل احتفالها باليوبيل الذهبي

جمعية املهند�سني تعلن عن الفائزين بجائزتها ال�سنوية
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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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ال�سالح ت�سيد بدور م�ست�سفى الإر�سالية 

الأمريكية يف دعم القطاع ال�سحي

ا�شتقبلت وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح مبكتبها 

املوافق  االأحد  اأم�س  �شباح  اخلري  اأبراج  يف  الوزارة  بديوان 

االأطباء  رئي�س  �شريان  جورج  الدكتور   2022 مار�س   20

والرئي�س التنفيذي مل�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية بالبحرين، 

م�شروع  م�شتجدات  وا�شتعرا�س  بحث  اللقاء  خالل  مت  حيث 

االأمريكية« مبنطقة  االإر�شالية   - »امللك حمد  م�شت�شفى  اإن�شاء 

والذي   2022 اجلاري  العام  نهاية  يف  افتتاحه  املقرر  عايل 

ال�شحي  للقطاع  الداعمة  امل�شاهمات  واأهم  اأبرز  اأحد  ي�شكل 

مبملكة البحرين.

التنفيذي  بالرئي�س  الوزيرة  رّحبت  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

العريقة  التاريخية  بامل�شرية  م�شيدًة  �شريان،  الدكتور جورج 

خدمة  االأمريكية  االإر�شالية  م�شت�شفى  بها  قام  التي  والنبيلة 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ويف  البحريني  املجتمع 

والعالجية للمواطنني واملقيمني باململكة.

والروؤى  الالحمدود  الدعم  ال�شحة  وزيرة  ثّمنت  وقد 

ال�شامية للقيادة احلكيمة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى حفظه  البحرين  ملك مملكة  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

االأمري �شلمان بن  امللكي  ال�شمو  اهلل ورعاه ومب�شاندة �شاحب 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

االرتقاء  �شبل  كافة  حتقيق  خالله  من  جت�شد  والذي  ورعاه 

والتطوير يف م�شتوى اخلدمات ال�شحية واملتخ�ش�شة املقدمة 

باأعلى معايري اجلودة والكفاءة، وذلك بالتن�شيق مع القطاعني 

تاأتي  اجلديدة  املرافق  هذه  اأن  على  موؤكدة  واخلا�س،  العام 

ب�شكل داعم للمنظومة ال�شحية باململكة، وذلك عرب العمل على 

توفري مرافق جديدة خالل الفرتة القادمة والتي تاأتي تزامًنا مع 

تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي.

وزارة ال�سحة حتتفل 

 باليوم العاملي للدرن

للدرن  العاملي  باليوم  العامل  دول  عام  كل  يف  حتتفل 

»ل�شل«؛ والذي ُي�شادف 21 من مار�س، اإذ تاأتي هذه املنا�شبة 

الوعي  م�شتوى  رفع  اأمام  وامل�شاعي  اجلهود  تعزيز  بهدف 

واالجتماعية  ال�شحية  والعواقب  املر�س  هذا  حول  ال�شحي 

امل�شاعي  تكثيف  ا�شتمرار  مع  عليه.  املرتتبة  واالقت�شادية 

االأمرا�س  من  ُيعترب  الذي  الدرن  على  الق�شاء  اأمام  الدولية 

املعدية الفتاكة؛ والتي مت حما�شرتها والق�شاء عليها يف العديد 

من دول العامل.

وياأتي االحتفال باليوم العاملي للدرن »ال�شل« لهذا العام 

2022 ا�شتثمروا يف اإنهاء ال�شل، اأنقذوا االأرواح، تاأكيًدا على 

املوارد  ا�شتثمار  اإىل  واحلاجة  ال�شل  مكافحة  جهود  موا�شلة 

اليوم  اأهداف  اأهم  ومن  ال�شل،  مر�س  مكافحة  جهود  لتكثيف 

اأحد  ُيعترب  الذي  املر�س  هذا  على  التعرف  هو  للدرن  العاملي 

االأمرا�س ال�شدرية املعدية؛ والتي ُتهاجم فيها العدوى الرئتني 

التدابري الوقائية لتجنب االإ�شابة  مع معرفة انت�شاره وكذلك 

التغطية  اأهداف  اإطار  يف  وذلك  عالجه،  وكيفية  باملر�س 

ال�شحية ال�شاملة.

امل�شاركة  البحرين على  ال�شحة مبملكة  وحتر�س وزارة 

ال�شراكة  وتفعيل  والربامج  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  يف 

خمتلف  بني  التوعية  ن�شر  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا  املجتمعية 

فئات املجتمع حول هذا املر�س واحلث على اأهمية الت�شخي�س 

املبكر وجتنب االإ�شابة وامل�شاعفات املحتملة، وذلك من خالل 

ذات  والعالجية  الوقائية  ال�شحية  االأنظمة  اأحدث  توفري 

االإجراءات  اإىل جانب متابعة  امل�شتويات  الكفاءة على خمتلف 

الفاعلة والكفيلة بالرت�شد والوقاية من املر�س.

كما يتم احلر�س على حتفيز الربامج التوعوية بالتعاون 

مع منظمة ال�شحة العاملية يف �شبيل موا�شلة االإ�شرتاتيجيات 

واخلطط الوقائية التي ت�شاهم يف اإذكاء ون�شر الوعي املجتمعي 

الالزم خا�شة يف ظل جائحة كورونا »كوفيد-19« مع �شمان 

ا�شتمرارية توفري اخلدمات الوقائية والعالجية املقدمة لتاأمني 

جانب  اإىل  وعالجه  وت�شخي�شه  بال�شل  االإ�شابة  من  الوقاية 

ت�شليط ال�شوء على اأبرز اجلهود والتدابري الوقائية واالأهداف 

املن�شودة التي ت�شعى اإىل الق�شاء على وباء ال�شل ب�شكل نهائي 

من خالل تكاتف اجلهود املحلية واالإقليمية والدولية يف �شبيل 

التخل�س من هذا املر�س وتداعياته.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تنظم املوؤمتر 

الوطني الأول حلقوق الإن�سان يف ريادة الأعمال

مع  بالتعاون  االن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تنظم 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية  البحرين  جمعية 

املوؤمتر الوطني االأول حلقوق االن�شان يف ريادة االعمال حتت 

عنوان »ريادة االعمال كنهج قائم على حقوق االإن�شان: حتليل 

نظري لال�شتدامة والتنمية«.

اأو�شح املهند�س علي الدرازي رئي�س املوؤ�ش�شة، باأن  وقد 

الذي �شيقام على مدار يومي 21 و22  تنظيم هذا املوؤمتر - 

اأهداف  من  االأول  للهدف  تنفيًذا  �شيكون   - اجلاري  مار�س 

 ،2025-2022 لالأعوام  املوؤ�ش�شة  عمل  وخطة  ا�شرتاتيجية 

االأعمال«، حيث  وريادة  االقت�شاد  كورونا يف  جائحة  »تاأثري 

قطاع  باأهمية  الوعي  تعزيز  على  العمل  اىل  املوؤ�ش�شة  تهدف 

اأن  على  واأكد  االإن�شان،  حقوق  مبادئ  مع  االأعمال  ريادة 

خمرجات هذا املوؤمتر �شيتم تعميمها على جميع اجلهات ذات 

العالقة، مع متابعتها ب�شكل فعال.

من جانبه، بني النائب اأحمد �شباح ال�شلوم رئي�س جمعية 

ع�شو  واملتو�شطة،  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  لتنمية  البحرين 

جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة، باأن مملكة البحرين تويل اهتماًما 

كبرًيا بامللف احلقوقي الذي يت�شمن امللف االقت�شادي وريادة 

احلريات  كفل  قد  الوطني  العمل  ميثاق  ان  مبيًنا  االعمال، 

ال�شخ�شية وامل�شاواة، واحلق يف العمل، واحلرية االقت�شادية 

للح�شول  بالتدريب  املواطن  ودعم  اخلا�شة،  امللكية  و�شون 

على فر�س اأرحب من العمل، كما اأ�شاف اأن املوؤمتر يهدف اىل 

املوؤ�ش�شات  واأ�شحاب  االعمال  رواد  على حق  ال�شوء  ت�شليط 

امل�شاريع،  واإن�شاء  االبتكار واالبداع  ال�شغرية واملتو�شطة يف 

 2030 االقت�شادية  البحرين  روؤية  على  الرتكيز  خالل  من 

واأثرها يف ريادة االأعمال وحقوق االإن�شان.

النتهاء من املرحلة الأوىل لتنفيذ اأ�سا�سات 16 برًجا �سكنًيا.. وزير الإ�سكان:

 27% ن�سبة الإجناز يف م�سروع تنفيذ 1382 �سقة مبدينة �سلمان

ك�شف املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير االإ�شكان 

عن انتهاء الوزارة من اأعمال املرحلة االأوىل لتنفيذ اأ�شا�شات 

16 برًجا �شكنًيا مبدينة �شلمان، والتي توفر 1382 �شقة 

لكل طابق،  مربع  اإىل 3600 مرت  ت�شل  �شكنية مب�شاحة 

م�شرًيا اإىل اأن ن�شب االإجناز باملوقع بلغت %27.

وفق  ت�شييدها  يتم  ال�شكنية  االأبراج  اإن  الوزير  وقال 

ت�شاميم اجليل ال�شاد�س للعمارات ال�شكنية، وان امل�شروع 

ال�شيارات،  ومواقف  التجارية  اخلدمات  كافة  يت�شمن 

وممرات  واحلدائق  واملتنزهات  اخل�شراء  وامل�شاحات 

ومن  الهوائية،  للدراجات  املخ�ش�شة  وامل�شارات  امل�شاة 

املوؤمل االنتهاء من تنفيذه بحلول عام 2023م.

وحول تفا�شيل �شري امل�شروع اأ�شار الوزير اإىل االنتهاء 

من مرحلة االأ�شا�شات واالأعمال االإن�شائية لطوابق مواقف 

اأدوار، �شمن 16 برًجا �شكنًيا  ال�شيارات البالغ عددها 4 

بع�شها  ي�شل  �شقق  وعدد  دوًرا،   19 اإىل  ارتفاعها  ي�شل 

اإىل 16 �شقة �شكنية بالدور الواحد، باإجمايل م�شاحة تقدر 

ا�شتثنائية  معايري  اعتماد  مت  كما  مربع،  مرت  بـ3600 

منا�شبة  لتكون  ال�شكنية  ال�شقق  من  عدد  لتجهيز  خا�شة 

لهم  ت�شمن  اجل�شدية  االإعاقة  وذوي  العزم  الأ�شحاب 

ولذويهم بيئة معي�شية الئقة ومنا�شبة.

يعك�س  الهند�شي  اجلهد  اأن  احلمر  املهند�س  واأكد 

امل�شاريع  اإدارة  يف  والكفاءة  امل�شبق  التخطيط  م�شتوى 

االإنتاجية  والوفرة  والقدرة  البحرين،  مبملكة  االإ�شكانية 

لدى  املرتاكمة  اخلربات  عن  ف�شالً  املحلية،  للم�شانع 

نحو  اأجنز  امل�شروع  اأن  مو�شًحا  الوزارة،  مهند�شي 

1،500،000 مليون �شاعة عمل دون حوادث اأو اإ�شابات، 

ال�شحة  ملتطلبات  كبرًيا  اهتماًما  الوزارة  تويل  حيث 

من  والتاأكد  التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ  وال�شالمة يف 

االلتزام مبتطلبات ال�شالمة مع �شرعة االإجناز.

م�شاريعها  يف  الوزارة  مراعاة  اإىل  الوزير  وتطّرق 

ل�شرورة االعتماد على توفري معايري اال�شتدامة، كالطاقة 

اخل�شراء ومواد البناء �شديقة للبيئة، وتوفري بيئة اآمنة 

لتحقيق  امل�شتفيدين  احتياجات  مع  تتنا�شب  وع�شرية 

اأعلى م�شتويات اجلودة، مع جميع املرافق وخدمات البنية 

التحتية التي تتبعها الوزارة �شمن ا�شرتاتيجيتها اجلديدة 

يف جميع املدن احلديثة وذلك يف اإطار جهود اململكة لتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030، وحتديداً الهدف احلادي 

ع�شر، الذي ين�س على »جعل املدن وامل�شتوطنات الب�شرية 

�شاملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�شمود وم�شتدامة«.

خالل اجتماعه برئي�س ق�سم مكافحة الجتار بالب�سر بالأمم املتحدة 

العلوي يبحث تعزيز جهود البحرين للت�سدي جلرمية العمل اجلربي 

وتبادل  ال�شراكات  تعزيز  اإطار  يف 

ذات  املتحدة  االأمم  وكاالت  مع  اخلربات 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  التقى  ال�شلة، 

اللجنة  ورئي�س  العمل،  �شوق  تنظيم 

باالأ�شخا�س  االجتار  ملكافحة  الوطنية 

اإليا�س  مع  العلوي،  العزيز  عبد  جمال 

االجتار  مكافحة  ق�شم  رئي�س  ت�شاتزي�س، 

االأمم  مبكتب  املهاجرين  وتهريب  بالب�شر 

واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 

االأمم  ملكتب  االإقليمي  املمثل  بح�شور 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لدول 

جمل�س التعاون الدكتور حامت علي، وذلك 

مبقر رئا�شة املكتب يف فيينا.

وخالل اللقاء َبنّي العلوي حر�س مملكة 

والتعاون  ال�شراكة  تعزيز  على  البحرين 

جمال  يف  اخلربات  وتبادل  اال�شرتاتيجي، 

واحلد  العمل،  اأطراف  كافة  حقوق  حماية 

بكافة  باالأ�شخا�س  االجتار  جرمية  من 

�شورها، ال �شيما ق�شايا اال�شتغالل والعمل 

اأهم  ا  م�شتعر�شً العمل،  بيئة  يف  اجلربي 

مملكة  اأطلقتها  التي  وامل�شاريع  املبادرات 

بالدور  منوهاً  املجال  هذا  يف  البحرين 

املحوري الذي تقوم به مملكة البحرين يف 

نقل اخلربات وق�ش�س النجاح التي حققتها 

قنوات  فتح  على  والعمل  املنطقة  لدول 

التوا�شل  ا�شتدامة  بغر�س  معهم  دائمة 

والقيام بالدور اال�شت�شاري واال�شرت�شادي 

املطلوب بغر�س تعميم التجربة الرائدة يف 

املنطقة.

االأمم  مكتب  اأن  اإىل  العلوي  اأ�شار  كما 

ُيعد  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 

منظومة  يف  االأ�شا�شيني  ال�شركاء  اأحد 

مبملكة  باالأ�شخا�س  االجتار  مكافحة 

البحرين، ويف الوقت نف�شه اثنى على دوره 

الوقاية  �شيا�شات  ر�شم  يف  امل�شاهمة  يف 

االآليات  تطوير  على  والعمل  واحلماية، 

واالأدوات يف املنظومة، باالإ�شافة اإىل تقدمي 

للتدريب  االإقليمي  للمركز  الفني  الدعم 

وبناء القدرات ملكافحة االجتار باالأ�شخا�س 

تراعي  تدريبية  برامج  اإعداد  خالل  من 

واخل�شو�شية  لل�شحية،  النف�شي  الو�شع 

ال�شرق  ملنطقة  واالقت�شادية  االجتماعية 

من  اجلرمية  وتطور  جهة،  من  االأو�شط 

الكوادر  اإىل تدريب  اأخرى، باالإ�شافة  جهة 

املعنية بهدف رفع اجلاهزية والكفاءة يف 

والعمل  اال�شتغالل  ممار�شات  عن  الك�شف 

اجلربي يف بيئة العمل.

ت�شاتزي�س  ا�شتعر�س  جانبه،  ومن 

اأوجه التعاون القائمة مع مملكة البحرين 

املتحدة  االأمم  وكاالت  وم�شاندة  دعم  يف 

االأمم  مكتب  وخا�شة  التابعة  واأجهزتها 

واملخدرات،  باجلرمية  املعني  املتحدة 

املبادرات  تنفيذ  يف  الريادي  ودورها 

الدولية  املمار�شات  اأف�شل  وفق  والربامج 

املعتمدة بهدف احلد من ق�شايا اال�شتغالل 

ورفع  العمل،  بيئة  يف  اجلربي  والعمل 

م�شيًدا  حيالها.  املجتمعي  الوعي  م�شتوى 

منها  جعلت  التي  البحرين  مملكة  بجهود 

االإقليمي  م�شتوى  على  فريدة  جتربة 

والدويل.

وناق�س اجلانبان امكانية بلورة برامج 

ثنائية اإ�شافية ت�شمن اال�شتفادة الق�شوى 

مكافحة  جمال  يف  البحرين  دور  واإبراز 

و�شمان  باالأ�شخا�س  االجتار  جرمية 

اليات  �شمن  منها  االأخرى  الدول  ا�شتفادة 

االأمم املتحدة املتبعة يف هذا ال�شاأن.

الذهبي  باليوبيل  احتفالها  خالل 

البحرينية  املهند�شني  جمعية  لتاأ�شي�س 

والذي اأقيم حتت الرعاية ال�شامية حل�شرة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

وبح�شور  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

نائب راعي احلفل ال�شيخ خالد بن عبداهلل 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل 

بجائزتها  الفائزين  عن  اجلمعية  اأعلنت 

الهند�شية بن�شختها الثالثة، لفئة املهند�س 

املتميز، وكذلك لفئة اأف�شل م�شروع تخرج 

واملدنية  املعمارية  الهند�شة  تخ�ش�س  يف 

واالإلكرتونية  والكهربائية  وامليكانيكية 

بجائزة  فاز  وقد  الكيميائي،  والهند�شة 

اإبراهيم  املهند�س  املتميز  املهند�س 

البور�شيد.

اأف�شل  فئة  عن  للفائزين  بالن�شبة  اأما 

الهند�شة  جمال  ويف  تخرج،  م�شروع 

علي  زهرة  املهند�شة  فازت  الكيميائية 

ح�شني  �شيد  بتول  واملهند�شة  الب�شري 

العريبي  الق�شاب واملهند�شة فاطمة جالل 

ويف  الكيميائية،  الهند�شة  تخ�ش�س 

فازت  املعمارية  الهند�شة  تخ�ش�س 

ويف  املعماري،  فريد  فجر  املهند�شة 

تخ�ش�س الهند�شة امليكانيكية فاز املهند�س 

حممود  واملهند�س  علي  طاهر  حممود 

اأحمد،  اإبراهيم  اأحمد  واملهند�س  مهدي 

فازت  املدنية  الهند�شة  تخ�ش�س  يف  اأما 

مرهون  عبدال�شاحب  مع�شومة  املهند�شة 

واملهند�شة فاطمة ح�شني الفراج واملهند�شة 

راوية حممد فخرو واملهند�شة اأمينة حممد 

الب�شتكي.

خالل  اجلوائز  توزيع  مت  وقد  هذا، 

اأقيمت  التي  الذهبي  اليوبيل  احتفالية 

للمعار�س  الدويل  البحرين  مبركز 

واملوؤمترات م�شاء يوم الثالثاء 15 مار�س 

اجلاري بح�شور عدد كبري من امل�شوؤولني 

وروؤ�شاء  واالأعيان  والوجهاء  باململكة 

الهيئات الهند�شية اخلليجية واملهند�شني.

جمعية  رئي�س  اعترب  جانبه،  من 

�شياء  الدكتور  البحرينية  املهند�شني 

جائزة  توزيع  اأن  توفيقي  عبدالعزيز 

جمعية املهند�شني البحرينية يف احتفالية 

اليوبيل الذهبي وبرعاية جاللة امللك املفدى 

ت�شريف  هو  احلفل  راعي  نائب  وبح�شور 

الفائزون  ومنهم  املهند�شني  لكافة  كبري 

املنا�شبة  ال�شتثنائية  نظًرا  باجلائزة، 

ورمزيتها الكبرية يف م�شرية اجلمعية بعد 

خم�شني عاًما من التاأ�شي�س، والعمل اجلاد 

وجمال�س  املوؤ�ش�شني  قبل  من  وامل�شني 

اإدارة  على  تعاقبت  التي  اجلمعية  اإدارات 

االأع�شاء طيلة  اإىل جهود  اإ�شافة  اجلمعية 

تلك الفرتة.

وتقدم توفيقي بالتهنئة لكافة الفائزين 

متمنياً لهم التوفيق يف حياتهم املهنية، كما 

تقدم بال�شكر اإىل كافة القائمني على اإجناح 

مبادرة جائزة جمعية املهند�شني البحرينية 

اجلائزة  على  امل�شرفة  اللجنة  �شيما  وال 

وجلنتي التحكيم لتاأكيد دور اجلمعية يف 

الربامج  اإطالق  يف  واال�شتمرار  املحافظة 

واملبادرات املهنية التي ت�شب يف م�شلحة 

واملهند�س  عام  ب�شكل  الهند�شي  القطاع 

التوفيق  متمنًيا  خا�س،  ب�شكل  البحريني 

والنجاح للفائزين من املهند�شني امل�شاركني 

يف اجلائز، موؤكداً على اأن جمعية املهند�شني 

البحرينية م�شتمرة يف تطوير هذه اجلائزة 

املهنية املتخ�ش�شة مبا يوؤدي لزيادة فئات 

وا�شتقطاب  املهند�شني  وحتفيز  اجلائزة 

عدد اأكرب منهم للم�شاركة يف اجلائزة.

اإىل ذلك، هناأ املهند�س عماد عبدالرحمن 

املوؤيد رئي�س اللجنة امل�شرفة على اجلائزة 

املهند�شني  جمعية  بجائزة  الفائزين 

عن  واأعرب  فئاتها  بجميع  البحرينية 

اجلائزة  وتوزيع  باإعالن  �شعادته  بالغ 

للجمعية  الذهبي  اليوبيل  منا�شبة  يف 

املهند�شني  وهي منا�شبة عزيزة على كافة 

بهذا  كذلك  �شعادته  عن  معرًبا  البالد،  يف 

اجلمعية  جائزة  وجناح  املتميز  االإجناز 

لكل  تهانيه  قدم  حيث  الثالثة  بن�شختها 

م�شاركات  من  املزيد  ومتنى  الفائزين 

االأع�شاء يف الن�شخ التالية من اجلائزة.

املهند�شني  جمعية  اأن  اإىل  ي�شار 

البحرينية اطلقت جائزتها الهند�شية للمرة 

االأوىل يف احتفاالت اجلمعية بيوم املهند�س 

اأكتوبر   15 �شادف  والذي  البحريني 

على  املهند�شني  حتفيز  اأجل  من   ،201

االبتكار واالإبدع يف املجال الهند�شي وح�شد 

خلدمة  البحرينيني  املهند�شني  اإمكانيات 

مملكة البحرين ورفع �شاأن مهنة الهند�شة 

واملهني  العلمي  مب�شتواها  والنهو�س 

البحرينيني  املهند�شني  مب�شتوى  واالرتقاء 

مهنيا واجتماعيا وثقافيا وعلمي، وهو ما 

يوؤدي لنه�شة القطاع الهند�شي امل�شاهم يف 

ال�شاملة يف  التنموية والعمرانية  النه�شة 

الوطن العزيز.

خالل احتفالها باليوبيل الذهبي

جمعية املهند�سني تعلن عن الفائزين بجائزتها ال�سنوية
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الثنني 18 �شعبان 1443 ـ العدد 12035

20 صفحة .  220 فلًسا
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البحرين يف امل�صار ال�صحيح على طريق التعايف 

االقت�صادي.. فعاليات نوعية م�صتمرة وتنظيم متقدم 

جائزة  �صباق  توّجه  كبري..  جماهريي  وح�صور 

البحرين الكربى اأم�س.

البحرين  تاألقت  حلم..  ليلة  كانت 

.f1# 1باأجمل �صباق #فورموال

Monday 21st March 2022 - No. 12035 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1556 - اإعدام اأ�صقف كانرتبري توما�س 
يف  الهرطقة،  بتهمة  ح��رًق��ا  يتم  ك��رامن��ر 

اأك�صفورد.

يف  ق��ري  اأب��و  معركة  ن�صوب   -  1801
االإ�صكندرية بني القوات الربيطانية والفرن�صية 

بالقرب من اأنقا�س نيكوبولي�س يف م�صر.

1857 - زلزال يف طوكيو يودي بحياة 
حوايل 107000 �صخ�س.

1921 - املجاعة جترب الزعيم ال�صوفيتي 
اقت�صاد  عن  الرتاجع  على  لينني  فالدميري 

�صيوعية احلرب.

املتحدة  وال��والي��ات  فرن�صا   -  1961
�صناعي  قمر  لبناء  ات��ف��اق  على  توقعان 

م�صرتك.

يف  الكرامة  معركة  ن�صوب   -  1968
االأردن بني القوات االإ�صرائيلية واالأردنية.

النجا�صي  من�صب  اإل��غ��اء   -  1975
)االمرباطور( يف اإثيوبيا، واالإعالن عن قيام 

اجلمهورية.

ال�صاد�س  حممد  املغرب  ملك   -  2002
يعقد قرانه على �صلمى بناين والتي اأ�صبحت 

تلقب باالأمرية �صلمى.

مايل  يف  ع�صكري  ان��ق��الب   -  2012
يطيح بنظام الرئي�س حامادو توماين توري، 

اأم��ادو  برئا�صة  انتقالية  حكومة  وت�صكيل 

�صانوغو.

2017 - الريا�صياتي الفرن�صي اإيف ماير 
يح�صل على جائزة اأبيل مل�صاهماته احلا�صمة 

يف تطوير نظرية املويجات.

التقط الباحث الفلكي حممد ر�صا الع�صفور لقطات تظهر �صروق ال�صم�س �صباح يوم اأم�س الذي توّدع فيه مملكة البحرين ف�صل ال�صتاء 

وت�صتقبل ف�صل الربيع يف متام ال�صاعة 06:33 م�صاًء. ويف يوم االعتدالني الربيعي واخلريفي ُت�صرق ال�صم�س من نقطة ال�صرق احلقيقية 

وتغرب من نقطة الغرب احلقيقية وتكون اأ�صعتها عمودية على خط اال�صتواء، كما يت�صاوى فيه الليل والنهار ب�صكل ن�صبي.

»ال�سرطان« ُينهي حياة الفنان زكي فطني عبدالوهاب

فطني  زكي  امل�شري  واملخرج  املمثل  ُت�يف 

عبدال�هاب اأم�ص الأحد عن عمر ناهز 61 عاًما 

بعد �شراع مع مر�ص ال�شرطان.

اإ�شابته  عن  يف  اأعلن  قد  الراحل  وكان 

من  وتعافيه   2019 عام  الرئة  يف  بال�شرطان 

ب�رم  اإ�شابته  عن   2021 يف  اأعلن  ثم  املر�ص 

جديد يف املخ.

فنية  لعائلة   1961 عام  عبدال�هاب  ولد 

واأمه  عبدال�هاب  فطني  الكبري  املخرج  ف�الده 

امللحن  وخاله  مراد  ليلى  ال�شهرية  املطربة 

املعروف منري مراد.

لل�شينما  العايل  املعهد  يف  الإخراج  تعلم 

�شعاد  الفنانة  من  طالًبا  يزال  ل  وه�  وتزّوج 

ح�شني التي كانت تكربه ب�شن�ات وانف�شال بعد 

�شه�ر.

بداأ م�ش�اره الفني م�شاعًدا لالإخراج مع كبار 

)اأهل  فيلم  يف  بدرخان  على  اأمثال  املخرجني 

القمة( و�شمري �شيف يف فيلم )�ش�ارع من نار( 

وي��شف �شاهني يف فيلم )الي�م ال�شاد�ص(.

اأخرج فيلمه الأول )رومانتيكا( عام 1996 

الذي �شادف م�شكالت كثرية رمبا كانت ال�شبب 

يف عدم تكرار التجربة لحًقا.

اأفالم  يف  ف�شارك  التمثيل  طريق  �شلك 

وكمان(  كمان  و)اإ�شكندرية  �شيفية(  )�شرقات 

و)واحد  ال�شيما(  و)بحب  و)مر�شيد�ص( 

�شحيح( و)الفاج�مي( و)حرام اجل�شد( و)عمر 

الأزرق(.

التلفزي�ن  يف  الدرامية  اأعماله  اأبرز  من 

�شربا(  و)دوران  كايرو(  )اأهل  م�شل�شالت 

م�ؤقت(  و)ا�شم  و)العراف(  ثالث(  و)طرف 

م�شت�ى  و)ف�ق  الأ�ش�د(  و)ال�شندوق 

ال�شبهات( و)اأي�ب( و)بني ال�شما والأر�ص(.

للق�ساء على الإعاقة.. دمج الإن�سان والربوتات
التي  التحديات  من  للتخفيف  م�شب�قة  غري  ا  فر�شً للدماغ  العميق  الفهم  اأتاح 

تفر�شها الإعاقة. اإذ ياأخذ العلماء واملهند�ش�ن اإ�شارات ت�شميمية من علم الأحياء نف�شه 

لإن�شاء تقنيات ث�رية ت�شتعيد وظيفة الأج�شام املت�شررة من الإ�شابة اأو ال�شيخ�خة 

اأو املر�ص، من الأطراف ال�شناعية التي تتيح التنقل ب�شه�لة يف الت�شاري�ص ال�شعبة، 

اإىل الأنظمة الع�شبية الرقمية التي حترك اجل�شم بعد اإ�شابة احلبل ال�ش�كي.

من اأجل هذه الغاية، اأن�شاأ معهد ما�شات�ش��شت�ص للتكن�ل�جيا MIT مركًزا جديًدا 

للبي�نك�ص«،  يانغ  ليزا  »مركز  �شمي   ،)bionics( احلي�ية  الإلكرتونيات  لهند�شة 

تيّمًنا بفاعلة اخلري التي م�لته. وه� مركز طم�ح يهدف اإىل دمج ج�شم الإن�شان مع 

تكن�ل�جيا متقدمة كالهياكل اخلارجية الروب�تية exoskeletons وواجهات الدماغ 

يانغ حم�ًرا  مركز  »�شي�فر  رايف:  رافاييل  املعهد  رئي�ص  وقال  البينية.  والكمبي�تر 

للتكن�ل�جيا  ما�شات�ش��شت�ص  معهد  عرب  وامل�شممني  واملهند�شني  للعلماء  ديناميكًيا 

للعمل مًعا على حل�ل ث�رية لتحديات الإعاقة. من خالل هذه الهدية احلكيمة، تطلق 

ليزا يانغ العنان ل�شرتاتيجية تعاونية ق�ية، �شيك�ن لها تاأثري وا�شع عرب جمم�عة 

كبرية من الظروف الب�شرية، وهي تر�شل اإ�شارة م�شرقة للعامل باأن حياة الأفراد الذين 

يعان�ن من الإعاقة مهمة للغاية«.

»ال�سحة« ت�سّجل 1016 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 1310 حالت

التي بلغ عددها  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

ت�شجيل  واأظهرت   ،2022 مار�ص   20 اأم�ص  ي�م   6309

حالة   1310 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1016

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.534239

حالة،   9147 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 22 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و 6 حالت يف 

العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12035/pdf/INAF_20220321011839490.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/953010/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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 حميدان: تسجيل المواطنين
البحرينيين الباحثين عن عمل فقط

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
أن  حمي��دان،  جمي��ل  االجتماعي��ة 
الوزارة حريصة عل��ى مواصلة كافة 
جهوده��ا م��ن أجل توفي��ر خدمات 
عمالي��ة واجتماعي��ة داعمة لجميع 
إلى سعيها  باإلضافة  المستحقين، 
المس��تمر نحو توظي��ف البحرينيين 
وتأهيله��م ِوف��ق احتياجات س��وق 

العمل.
القواني��ن  أن  حمي��دان  وذك��ر 
الس��ارية  الوطني��ة  والتش��ريعات 
تنص على أن وزارة العمل والتنمية 
بتس��جيل  معني��ة  االجتماعي��ة 
المواطني��ن البحرينيي��ن الباحثي��ن 
عن عمل ل��دى قوائم الوزارة فقط، 
مشيرًا إلى أن الوزارة جهة تنفيذية 
والتش��ريعات  للقواني��ن  تخض��ع 
المنظم��ة، ومعرًب��ا ع��ن ترحي��ب 
ال��وزارة بالتع��اون والش��راكة م��ع 
الس��لطة التش��ريعية ومناقشة أي 
أفكار ومقترحات تصب في مصلحة 

الوطن والمواطنين.
وقال إّن المادة التاسعة من قانون 
العم��ل في القط��اع األهلي الصادر 
بالمرس��وم رقم )36( لس��نة 2012 
نصت عل��ى أن »ل��كل مواطن قادر 
عل��ى العم��ل راغب في��ه أن يتقدم 
بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي 

من المراكز التابع��ة لها«، كما إن 
قانون التأمي��ن ضد التعطل ينص 
عل��ى أنه تمنح اإلعان��ة للباحث عن 
عمل ألول مرة إذا توافرت في شأنه 
عدد من الش��روط، وف��ي مقدمتها 
أن يكون بحريني الجنس��ية، مؤكدًا 
أن ال��وزارة جه��ة تنفيذي��ة تخضع 
في  الوطنية  والتشريعات  للقوانين 

هذا الجانب.
ون��وه ب��أن المواط��ن البحرين��ي 
الباح��ث ع��ن عم��ل يس��تفيد من 
الت��ي  واالمتي��ازات  الخدم��ات 
توفرها الوزارة للمواطنين، ومنها 
التس��جيل في نظ��ام التأمين ضد 
التعط��ل ال��ذي ش��هد تعدي��ات 
مهمة في الع��ام 2019، حيث تم 
زي��ادة إعانة التعط��ل عن العمل 
من 150 إل��ى 200 دينار ش��هريًا 
دين��ارًا   120 وم��ن  للجامعيي��ن، 
لغي��ر  ش��هريًا  دين��ارًا   150 إل��ى 
الجامعيي��ن، كم��ا ت��م رف��ع مدة 

االس��تحقاق من س��تة أش��هر إلى 
تسعة ش��هور، حيث تسهم إعانة 
التعطل في مس��اعدة المواطنين 

خال فترة التعطل المؤقتة.
كما يستفيد المواطنون المسجلون 
في قوائم الباحثي��ن عن عمل لدى 
ال��وزارة من التدريب المجاني، حيث 
يتم إدخاله��م ف��ي دورات تدريبية 
يتطلبها  الت��ي  لتعزي��ز مهاراتهم 
س��وق العمل عبر البرامج التدريبية 
االحترافي��ة والمواكب��ة للتط��ورات 
العم��ل  س��وق  ف��ي  المتس��ارعة 
واحتياجات��ه الفعلية م��ن العناصر 

الوطنية.
وأشار إلى اس��تعداد الوزارة لتعزيز 
التع��اون والش��راكة اإليجابي��ة مع 
للتنس��يق  المعنية  الجهات  مختلف 
في دراس��ة أوضاع أبناء البحرينيات 
الخدم��ات  ه��ذه  م��ن  لاس��تفادة 
بموج��ب  للمواطني��ن  المقدم��ة 

القانون.

وزير العمل

 وزير اإلسكان: 27٪ نسبة اإلنجاز
في مشروع تنفيذ 1382 شقة بمدينة سلمان

كش��ف وزير اإلسكان باس��م الحمر 
ع��ن انته��اء ال��وزارة م��ن أعم��ال 
المرحلة األولى لتنفيذ أساسات 16 
برجًا سكنيًا بمدينة سلمان، والتي 
توفر 1382 ش��قة سكنية بمساحة 
تص��ل إل��ى 3600 متر مرب��ع لكل 
طابق، مش��يرًا إلى أن نسب اإلنجاز 

بالموقع بلغت %27.
وق��ال الوزي��ر إن األبراج الس��كنية 
يتم تش��ييدها وفق تصاميم الجيل 
الس��ادس للعمارات الس��كنية، وإن 
الخدمات  المش��روع يتضمن كافة 
الس��يارات،  ومواق��ف  التجاري��ة 
والمتنزهات  الخضراء  والمس��احات 
المش��اة  ومم��رات  والحدائ��ق 
والمس��ارات المخصص��ة للدراجات 
الهوائي��ة، ومن المؤم��ل االنتهاء 

من تنفيذه بحلول عام 2023م.
 وبش��أن تفاصيل س��ير المش��روع 
أشار الوزير إلى االنتهاء من مرحلة 

اإلنش��ائية  واألعم��ال  األساس��ات 
لطواب��ق مواق��ف الس��يارات البالغ 
 16 ضم��ن  أدوار،  أربع��ة  عدده��ا 
برجا س��كنيا يص��ل ارتفاعه��ا إلى 
19 دورا، وعدد شقق يصل بعضها 
إلى 16 شقة سكنية بالدور الواحد، 

بإجمال��ي مس��احة تقدر ب��� 3600 
متر مربع، كما ت��م اعتماد معايير 
اس��تثنائية خاصة لتجهيز عدد من 
الش��قق الس��كنية لتكون مناس��بة 
اإلعاق��ة  وذوي  الع��زم  ألصح��اب 
الجس��دية تضمن له��م ولذويهم 

بيئة معيشية الئقة ومناسبة. 
 وأكد أن الجهد الهندس��ي يعكس 
المس��بق  التخطي��ط  مس��توى 
المش��اريع  إدارة  ف��ي  والكف��اءة 
البحري��ن،  بمملك��ة  اإلس��كانية 
والقدرة والوفرة اإلنتاجية للمصانع 
الخب��رات  ع��ن  فض��ًا  المحلي��ة، 
المتراكمة لدى مهندس��ي الوزارة، 
موضح��ا أن المش��روع أنج��ز نح��و 
مليون و500 ألف مليون ساعة عمل 
دون حوادث أو إصابات، حيث تولي 
ال��وزارة اهتمامًا كبي��رًا لمتطلبات 
الصحة والسامة في تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية والتأكد من االلتزام 

بمتطلب��ات الس��امة م��ع س��رعة 
اإلنجاز.

 وتط��رق إل��ى مراع��اة ال��وزارة في 
االعتماد على  مش��اريعها لضرورة 
توفير معايير االستدامة، كالطاقة 
البن��اء صديق��ة  وم��واد  الخض��راء 
للبيئة، وتوفير بيئة آمنة وعصرية 
تتناسب مع احتياجات المستفيدين 
لتحقي��ق أعلى مس��تويات الجودة، 
مع جميع المراف��ق وخدمات البنية 
ال��وزارة  تتبعه��ا  الت��ي  التحتي��ة 
الجدي��دة  اس��تراتيجيتها  ضم��ن 
ف��ي جميع الم��دن الحديث��ة وذلك 
ف��ي إطار جه��ود المملك��ة لتنفيذ 
 ،2030 المستدامة  التنمية  أهداف 
وتحدي��دًا اله��دف الح��ادي عش��ر، 
ال��ذي ين��ص عل��ى »جع��ل المدن 
ش��املة  البش��رية  والمس��توطنات 
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

ومستدامة«.

وزير اإلسكان

معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها

 وزير العدل يصدر 10 قرارات
لتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية

البيان��ات  حماي��ة  هيئ��ة  أعلن��ت 
الش��خصية، عن إصدار وزير العدل 
واألوق��اف  اإلس��امية  والش��ؤون 
الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة، 
عش��رة ق��رارات ف��ي إط��ار تنظيم 
عملية معالجة البيانات الش��خصية 
ف��ي ض��وء تطبي��ق قان��ون حماية 

البيانات الشخصية.
تحدي��د  الق��رارات  وتضمن��ت 
االش��تراطات التي يتعين توافرها 
ف��ي التدابي��ر الفني��ة والتنظيمية 
الكفيلة بحماية البيانات الشخصية، 
وقواعد وإج��راءات معالجة البيانات 
الشخصية الحّساسة، ونقل البيانات 
البحري��ن،  خ��ارج  إل��ى  الش��خصية 
وش��روط إنش��اء س��جات البيانات 
الشخصية الُمتاح للجمهور االطاع 
عليه��ا، وتحدي��د رس��وم القيد في 
البيان��ات  س��جل مراقب��ي حماي��ة 
ورسوم تجديد القيد وحاالت اإلعفاء 

منها وردها.
كم��ا ش��ملت اإلج��راءات والقواعد 
الخاص��ة بتقدي��م الش��كاوى ع��ن 

القان��ون،  ه��ذا  أح��كام  مخالف��ة 
وضمان��ات  ضواب��ط  وتحدي��د 
المحافظ��ة عل��ى س��رية البيان��ات 
المتعلق��ة برفع الدع��وى الجنائية 
ومباش��رتها وباألح��كام الص��ادرة 
تقديم  وإج��راءات  وقواع��د  فيه��ا، 
البيانات  لهيئ��ة حماي��ة  اإلخط��ار 
الشخصية وطلب التصريح المسبق 
للمعالج��ة والبت في��ه، إضافة إلى 

حقوق صاحب البيانات الش��خصية، 
وبشأن مراقبي حماية البيانات.

وطبق��ًا للق��رار ذي الصل��ة، يمكن 
البيان��ات  نق��ل  البيان��ات  لم��دراء 
الش��خصية مباش��رة إل��ى البل��دان 
واألقالي��م المدرج��ة ف��ي الكش��ف 
الحاج��ة  دون  للق��رار  المراف��ق 
للحصول عل��ى تصريح من الهيئة، 
كما يجوز نقل البيانات الش��خصية 
إل��ى غي��ر تل��ك البل��دان واألقاليم 
بتصريح م��ن هيئة حماية البيانات 
الش��خصية في كل حالة على حدة. 
كما أتاحت لمدراء البيانات معالجة 
البيانات الش��خصية الحساسة دون 
موافق��ة صاحبها في ح��ال توافرت 
إح��دى الحاالت الُمبين��ة في المادة 
)5( م��ن قان��ون حماي��ة البيان��ات 
الشخصية، على أن ُتجرى المعالجة 
ف��ي اإلطار المس��موح ب��ه وضمن 
نط��اق موافق��ة صاح��ب البيانات، 
أو ضمن نط��اق التصري��ح الصادر 
من الهيئ��ة، وال يجوز بأي حال من 
األحوال معالجة البيانات الشخصية 

بخ��اف  آخ��ر  لغ��رض  الحساس��ة 
ال��ذي منحت م��ن أجل��ه الموافقة 
أو التصري��ح، مع اس��تخدام تدابير 
تقنية للمعالجة بمستوى عاٍل من 
األم��ان تكفل درجة حماي��ة عالية 
من انتهاك الس�رية والمعالجة غير 

القانونية.
قي��د  إج��راءات  الق��رارات  وبين��ت 
مراق��ب حماي��ة البيان��ات الخارجي 
في س��جل مراقبي حماي��ة البيانات 
عب��ر تقديم طلب بذل��ك من خال 
الموق��ع اإللكترون��ي للهيئ��ة، مع 
والمس��تندات  البيان��ات  إرف��اق 
الثبوتية المطلوبة، وهي بالنس��بة 
للشخص الطبيعي؛ شهادة الخبرة، 
وش��هادة ُحس��ن س��يرة وس��لوك، 
ونس��خة من بطاقة الهوية أو جواز 
الس��فر، وصورة شخصية، والعنوان 
والمؤه��ات  االتص��ال،  وبيان��ات 
العلمية والسيرة الذاتية، وبالنسبة 
االعتب��اري؛ نس��خة من  للش��خص 
والترخي��ص،  التج��اري  الس��جل 

والعنوان وبيانات االتصال.

وزير العدل

وزير العمل: األم البحرينية
تكّرس جهودها من أجل أسرتها ووطنها

تح��ت رعاية وزير العم��ل والتنمية 
االجتماعية، جميل حميدان، أقامت 
ال��وزارة وبالتع��اون مع ن��ادي درة 
الرف��اع االجتماع��ي للوالدين حفل 
يوم األسرة »عيد األم«، وذلك أمس 

بمبنى النادي بمنطقة الرفاع.
وف��ي كلمة ل��ه خال الحفل، أش��اد 
حمي��دان بإقام��ة ه��ذه الفعالي��ة 
ذات المغزى اإلنس��اني واالجتماعي 
والتنم��وي، مؤك��دًا أن تكريم األم 
الت��ي هي عم��اد األس��رة وصانعة 
األجي��ال الت��ي تخ��دم المجتمعات 
واألوط��ان، يمث��ل وف��اء المجتم��ع 
وتقديره لجهودها وتضحياتها من 
أجل أسرة متماس��كة ومجتمع آمن 
ومس��تقر، الفت��ًا إل��ى أن الحكومة 

حريصة على دعم األسرة وتنميتها 
ف��ي جمي��ع م��ا يت��م طرح��ه م��ن 
برامج ومب��ادرات. وأش��ار إلى الدور 
الاف��ت والمه��م ال��ذي قام��ت به 

األم البحرينية خ��ال جائحة كورونا 
تحملت  أنه��ا  )كوفي��د19(، مؤكدًا 
ضغوطات غير مس��بوقة تمثلت في 
إضاف��ة دور آخر له��ا وهو االهتمام 

كرس��ت  حي��ث  الصح��ي،  باألم��ن 
جهودها المضاعفة من أجل سامة 
األم  مع��دن  أن  مؤك��دًا  أس��رتها، 
يتجلى أكثر في الظروف االستثنائية 
التي تم��ر بها المجتمع��ات، داعيًا 
لمزيد من االهتمام باألم ورعايتها 

وتوفير جودة الحياة لها.
س��ر  أمي��ن  قال��ت  جانبه��ا،  م��ن 
الجمعية البحريني��ة لتنمية المرأة، 
نادية سيادي، إن عيد األم له أهمية 
رمزي��ة نس��تذكر فيه��ا تضحي��ات 
وعط��اءات األم وكفاحها للمحافظة 
على األس��رة وتماس��كها، مش��يدة 
في هذا الس��ياق باللفت��ة الكريمة 
الطيبة لتكري��م نماذج  والمب��ادرة 

من األمهات في هذا الحفل.

وزيرة الصحة تبحث مستجدات 
مشروع مستشفى »الملك 
حمد-اإلرسالية األمريكية«

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتبها بديوان الوزارة 
أمس رئيس األطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى اإلرسالية 
األمريكية بالبحرين جورج ش��ريان، حيث تم خال اللقاء بحث 
واس��تعراض مس��تجدات مشروع إنش��اء مستش��فى »الملك 
حمد -اإلرس��الية األمريكية« بمنطقة عال��ي المقرر افتتاحه 
ف��ي نهاية العام الج��اري 2022 والذي يش��كل أحد أبرز وأهم 

المساهمات الداعمة للقطاع الصحي بمملكة البحرين.
وخال اللقاء، أش��ادت الوزي��رة بالمس��يرة التاريخية العريقة 
والنبيلة التي قام بها مستش��فى اإلرس��الية األمريكية خدمة 
المجتم��ع البحرين��ي وف��ي تقديم أفض��ل الخدم��ات الطبية 

والعاجية للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وثمنت الدع��م الامحدود والرؤى الس��امية للقيادة الحكيمة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى وبمس��اندة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 
والذي تجس��د من خاله تحقيق كافة سبل االرتقاء والتطوير 
في مس��توى الخدمات الصحية والمتخصصة المقدمة بأعلى 
معايير الجودة والكفاءة، وذلك بالتنسيق مع القطاعين العام 
والخاص، مؤكدة على أن هذه المرافق الجديدة تأتي بش��كل 
داع��م للمنظوم��ة الصحية بالمملكة، وذل��ك عبر العمل على 
توفير مراف��ق جديدة خال الفترة القادمة والتي تأتي تزامنًا 

مع تطبيق نظام الضمان الصحي.
م��ن جانبه، أعرب ش��ريان عن عميق ش��كره وتقديره لوزيرة 
الصح��ة وللدع��م ال��ذي يحظى به المستش��فى م��ن حكومة 
مملكة البحرين، معرب��ًا عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من 
النجاحات ومد جس��ور التعاون لما في��ه صالح القطاع الصحي 

في المملكة.
وقد تم خال اللقاء اس��تعراض ومناقش��ة أبرز المس��تجدات 
الت��ي تتعلق بق��رب افتتاح هذا الصرح الطبي الذي س��يعمل 
على تقديم خدمات طبي��ة ونوعية متخصصة، وذلك في إطار 
الس��عي المتواصل إلى تعزيز موق��ع ومكانة مملكة البحرين 
عل��ى الخارطة الصحية والس��ياحة العاجي��ة من خال تقديم 
خدم��ات الرعاية الصحية بأحدث األس��اليب والتقنيات الطبية 
الحديث��ة والتي تضاهي م��ا تقدمة الدول األكث��ر تطورًا في 

المجال الصحي.

مستشار الملك للشؤون 
الدبلوماسية يستقبل سفير إسرائيل

اس��تقبل مستشار جالة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خال��د بن أحم��د بن محم��د آل خليفة، أمس بمكتبه، س��فير 
دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين إيتان نائيه، حيث نوه بما 
تش��هده العاقات بي��ن مملكة البحرين ودولة إس��رائيل من 
تط��ور وتقدم على المس��تويات كافة بم��ا يعكس تطلعهما 
للمض��ي ُقدم��ًا بالتع��اون الثنائ��ي آلف��اق أرحب بم��ا يعزز 
مصالحهما المش��تركة ويدعم جهود ترسيخ األمن والتنمية 

واالستقرار لدول وشعوب المنطقة. 
من جانبه، أكد الس��فير إيتان نائيه حرص باده على تطوير 
العاقات مع البحرين في جميع المجاالت، متمنيًا للبحرين كل 

الرقي واالزدهار. 
وجرى خال اللقاء استعراض آخر التطورات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يبحث تنمية 
العالقات مع بنغالديش

اس��تقبل وزير الخارجية عبداللطي��ف الزياني، في مكتبه بمقر 
الوزارة أمس، سفير جمهورية بنغاديش لدى مملكة البحرين 

محمد نذر اإلسام.
وجرى خ��ال اللقاء، اس��تعراض عاقات الصداق��ة والتعاون 
المتنامي��ة الت��ي تجم��ع بي��ن مملك��ة البحري��ن وجمهورية 
بنغاديش، وسبل تنميتها واالرتقاء بها إلى مستويات أشمل 
بما يحقق التطلعات واألهداف المشتركة للبلدين والشعبين، 
باإلضاف��ة إلى بح��ث عدد م��ن الموضوع��ات والقضايا محل 

االهتمام المشترك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/21/watan-20220321.pdf?1647836492
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/996786
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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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5

4
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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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برعاية رنا بنت دعيج ومشاركة باحثين من جامعات عربية وعالمية

 انطالق فعاليات مؤتمر األهلية الدولي
لألعمال والتكنولوجيا األربعاء المقبل

ع��ن  األهلي��ة  الجامع��ة  أعلن��ت 
لألعم��ال  األهلي��ة  مؤتم��ر  تنظي��م 
والتكنولوجي��ا بمش��اركة لفي��ف من 
العلم��اء والمفكري��ن واألكاديميي��ن 
والباحثين من منطقة الخليج والوطن 
الجامع��ات  م��ن  والعدي��د  العرب��ي 
اآلس��يوية والغربية والمراكز البحثية 
المتخصص��ة في مجاالت التكنولوجيا 
األربع��اء  يوم��ي  وذل��ك  واألعم��ال، 
والخمي��س المقبلي��ن الموافقي��ن ل� 
23 و24 م��ارس 2022 حيث س��يزاوج 
الفعل��ي  الحض��ور  بي��ن  المؤتم��ر 
التفاعل��ي،  اإللكترون��ي  والتواص��ل 
فيما يستضيف فندق ويندهام جراند 

المنامة فعاليات المؤتمر.
وتقي��م كلية العلوم اإلدارية والمالية 
بالجامعة األهلية هذا المؤتمر تحت 
رعاي��ة الدكت��ورة الش��يخة رن��ا بنت 
عيس��ى بن دعي��ج آل خليف��ة األمين 
العام لمجل��س التعليم العالي نائب 
رئيس مجلس أمن��اء مجلس التعليم 
أمي��ن  وبحض��ور  العال��ي  التعلي��م 
ع��ام وزارة التعلي��م العال��ي والبحث 
العلم��ي األردني��ة الدكت��ور مأم��ون 
الدبع��ي وبالش��راكة م��ع نخب��ة من 
المتمي��زة عربي��ا ودوليا  الجامع��ات 
وه��ي: الجامع��ة األردني��ة، وجامعة 
برونيل البريطانية، وجامعة أبوظبي، 
وجامع��ة  الهاش��مية،  والجامع��ة 

بالمملك��ة  والتكنولوجي��ا  األعم��ال 
العربية الس��عودية، وكلي��ة اإلمارات 
للتكنولوجيا، باإلضافة إلى عدد واسع 
من العلم��اء واألكاديميين والباحثين 
وأعض��اء كليات األعمال وممثلين عن 

المؤسسات والشركات البحرينية.
وأش��اد الرئي��س المؤس��س رئي��س 
مجل��س األمن��اء البروفيس��ور عبداهلل 
الح��واج برعاي��ة الدكت��ورة الش��يخة 
رن��ا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة 
لفعالي��ات المؤتم��ر تأكي��دا لل��دور 
المتمي��ز لمجل��س التعلي��م العال��ي 
وأمانت��ه العامة في دعم ومس��اندة 
البحرينية وتش��جيع جهود  الجامعات 
البح��ث العلم��ي بما يعزز م��ن ريادة 

مملك��ة البحرين وتألقها في س��ماء 
البحث العلمي على مستوى المنطقة.
وأك��د البروفيس��ور الح��واج ترحيب��ه 
بمش��اركة أمي��ن ع��ام وزارة التعليم 
العال��ي والبح��ث العلم��ي األردني��ة 
الدكت��ور مأمون الدبعي ف��ي افتتاح 
المؤتمر وجلس��اته المصاحبة ونخبة 
من العلماء والمفكرين واألكاديميين 
الممثلين لعدد واس��ع من الجامعات 
الخليجي��ة  الجامع��ات  وخصوص��ا 

والعربية المشاركة في المؤتمر.
وم��ن جهت��ه أك��د رئي��س الجامعة 
البروفيس��ور منص��ور العالي بأن هذا 
المؤتم��ر يش��كل نقل��ة نوعي��ة في 
تعزيز جه��ود البح��ث العلمي منوها 

برعاي��ة الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة لفعاليات 
المؤتمر ومش��اركة أمين ع��ام وزارة 
العلم��ي  والبح��ث  العال��ي  التعلي��م 
األردنية الدكت��ور مأمون الدبعي في 

فعالياته.
أيض��ا  المؤتم��ر  يحظ��ى  وأض��اف: 
بمش��اركة أس��ماء المع��ة عالميا في 
مج��االت البح��ث العلم��ي كالدكت��ور 
حس��ين جهانش��لو مؤس��س قاع��دة 
بيان��ات بيتكوي��ن بجامع��ة كارديف 
البريطانية، والدكتور خالد السرطاوي 
نائ��ب الرئيس للش��ؤون األكاديمية 
بجامع��ة  األعم��ال  كلي��ة  وعمي��د 
فيالدلفي��ا والدكت��ور معت��ز الدبعي 
عميد كلي��ة األعم��ال بجامعة عمان 
البيانات  األهلية والمتخص��ص بعلم 

الضخمة والتكنولوجيا السحابية.
ومن جانب��ه أوضح عميد كلية العلوم 
اإلدارية والمالية الدكتور عالم حمدان 
بأن اللجنة العليا للمؤتمر أغلقت باب 
استالم األبحاث على 201 بحث علمي 
والتي ت��م تحكيمها من قب��ل اثنين 
من المحكمي��ن على األقل لكل بحث، 
حيث حظي 67 بحث��ا منها باالعتماد 
والقبول وس��يتم اس��تعراضها ضمن 
فعاليات المؤتمر في ورش وجلس��ات 

جانبية متزامنة.

البروفيسور عبداهلل الحواج الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

 فعاليات أمنية ومجتمعية: الشراكة
المجتمعية تحتل مكانة كبيرة في العمل األمني

أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدل��ة الجنائية العمي��د عبدالعزيز 
الرميح��ي، أن الش��راكة المجتمعي��ة 
ف��ي المملك��ة أصبحت تحت��ل مكانة 
كبيرة في العمل األمني، مش��يرًا إلى 
توجيهات وزير الداخلي��ة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة التي 
تجس��د وعي المجتم��ع البحريني في 
تحمله المسؤولية الوطنية بالشراكة 
م��ع األجه��زة األمنية ف��ي المحافظة 
على أمن الوطن واستقراره، وتضافر 
للمؤسس��ات  الوطني��ة  الجه��ود 
الحكومية والخاصة والمجتمع المدني 
والمواطنين والمقيمين كش��ركاء في 
تحقيق االس��تقرار األمني، تحت شعار 
»األمن مس��ؤولية الجميع«، باعتباره 
الضام��ن لحماية الحق��وق والحريات 
العام��ة، وركي��زة أساس��ية للنهضة 

التنموية الشاملة والمستدامة.
وأض��اف أن اإلدارة العام��ة للمباحث 
جاه��دة  تس��عى  الجنائي��ة  واألدل��ة 
لتطبي��ق ه��ذا المبدأ بكاف��ة جوانبه 
من أجل الوصول إلى التجسيد األمثل 
للعالق��ة الوثق��ى بي��ن المواطني��ن 
والمجتم��ع ورجال األم��ن إيمانًا منها 
المجتمعية ممارس��ة  الش��راكة  بأن 
وطنية وس��لوكية وحضارية للمواطن 
ف��ي ب��الده تتمث��ل ف��ي المش��اركة 
الجادة في خدمة البحرين وش��عبها، 
وه��ي مش��اركة نابع��ة م��ن القي��م 
والعادات والتقاليد البحرينية العربية 
األصيلة، وجزء ال يتجزأ من المش��روع 
اإلصالح��ي لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك، وص��ورة م��ن ص��ور التالحم 
الوطن��ي والتعاي��ش اإلنس��اني بين 
مختلف األطياف السياسية والمذاهب، 
كم��ا أن تع��اون المواط��ن البحريني 
ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال 
األم��ن يعمل عل��ى تحقي��ق الوقاية 
من الجرائ��م ومكافحتها ومعالجتها، 
والتص��دي لمرتكبيه��ا، وخل��ق بيئة 
آمنة في البيت والمدرس��ة والمجتمع 

األمني��ة  الثقاف��ة  وغ��رس  والعم��ل 
المجتمعية ونشر الوعي األمني.

وأش��ار المدير العام لمديرية شرطة 
المحافظة الش��مالية العميد عيس��ى 
القط��ان أن مملك��ة البحرين تحتفل 
في كل ع��ام بتاريخ 18 م��ارس بأحد 
ي��وم  وه��و  االجتماعي��ة  أعراس��ها 
الش��راكة المجتمعي��ة، وه��ذا اليوم 
تختلج فيه مش��اعر االنتم��اء والحس 
الوطني التي تمت��زج وتقترن الرغبة 
الحقيقي��ة لتحقيق مفهوم الش��راكة 
المجتمعية الذي يعزز األمن الشامل 
والهوي��ة الوطني��ة، وهذه المش��اعر 
هي انعكاس لفلسفة ونهج المسيرة 
التنموي��ة الش��املة لحض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، وتأكي��دًا عل��ى اإلش��راف 
واالهتم��ام الدائ��م لصاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
الوزراء، في ترس��يخ مفهوم الشراكة 
المجتمعية لدى كافة فئات المجتمع.
المب��ادرة  قواع��د ه��ذه  أن  وأض��اف 
تبنى  التنموية  والفلس��فة  الوطني��ة 
فكرتها الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية رئيس 
لجنة متابعة تنفي��ذ الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني، بهدف تعزيز 

قيم المواطنة الحقة لتحقيق األهداف 
التي أرس��ى لبنتها األولى المش��روع 
والت��ي  المل��ك،  لجالل��ة  اإلصالح��ي 
استطاعت أن تبني عالقة وطيدة بين 
المجتم��ع ورج��ال األم��ن قائمة على 
أهداف مش��تركة بما يخ��دم الصالح 

العام.
 م��ن جانب��ه، ثم��ن النائب الس��ابق 
حس��ن بوخماس مبادرة يوم الشراكة 
الوطن��ي،  واالنتم��اء  المجتمعي��ة 
بمبادرة من الفريق أول الش��يخ راشد 
بن عبداهلل آل خليف��ة وزير الداخلية، 
المش��روع  لتعزي��ز  تس��عى  والت��ي 
اإلصالح��ي لجالل��ة المل��ك المفدى، 
م��ن خالل اتباع سياس��ة أمنية ترتكز 
عل��ى الش��راكة المجتمعي��ة وتعمل 
على ترس��يخ الهوية الوطنية واألمن 
الوطن��ي والقطيع��ة م��ع الطائفي��ة 

واإلرهاب.
الداخلي��ة  وزارة  مب��ادرات  أن  وأك��د 
بقيادة الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبد اهلل آل خليفة، نجحت في أن يكون 
المجتمع ش��ريكًا أساس��يًا وفاعاًل في 
تعزيز قيم الوالء واالنتماء والمشاركة 
في حماية األم��ن الوطني، معتبرًا أن 
يوم الش��راكة المجتمعي��ة واالنتماء 
الوطن��ي يعتبر مس��اهمة فاعلة في 
تجدي��د المش��روع اإلصالح��ي ال��ذي 

بدأه جاللة المل��ك منذ توليه مقاليد 
الحك��م ع��ام 1999، ون��ال إش��ادات 
وطني��ة ودولية واس��عة، ألنه انطلق 
عل��ى أرضية وطنية خالصة أساس��ها 
اإلنس��ان، مهم��ا كان دينه أو مذهبه 
أو اتجاهه السياسي، فكانت إجراءاته 
باحترام حقوق اإلنس��ان واإلصالحات 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

هي صمام األمان.
من جانبه أكد بدر محمد عادل أستاذ 
القانون العام المشارك عضو مجلس 
الوطني��ة  بالمؤسس��ة  المفوضي��ن 
المجتم��ع  ب��أن  اإلنس��ان،  لحق��وق 
البحرين��ي بكافة مكوناته يس��تذكر 
في كل عام يوم الشراكة المجتمعية 
واالنتم��اء الوطني ال��ذي يصادف 18 
مارس 2022 لما لهذا اليوم من قيمة 
كبيرة في تعزيز الشراكة المجتمعية 

واالنتماء الوطني لكل بحريني.
ون��وه أن ي��وم الش��راكة المجتمعية 
واالنتم��اء الوطن��ي هذا الع��ام يأتي 
بعد ثالث سنوات على تدشين الخطة 
الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء الوطن��ي 
وترس��يخ قيم المواطنة والتي يجسد 
الرؤي��ة الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المفدى 
وترس��خ  الوطن��ي  االنتم��اء  لتعزي��ز 

الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

حسن بوخماس د.  بدر عادلالعميد عيسى القطان

 رئيس تحرير                  يحصل على وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

صحيف��ة  تحري��ر  رئي��س  حص��ل 
»الوط��ن« إيهاب أحمد على وس��ام 
األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطبي، تكريمًا له وتقديرًا لجهوده 
الجليلة وإس��هاماته المتميزة أثناء 
انتشار جائحة كورونا »كوفيد19«، 
وذل��ك ضم��ن قائمة ضم��ت 650 
ش��خصية وطني��ة، بينه��م رؤس��اء 

تحرير الصحف المحلية.
وصدر أمر ملكي رقم 11 لسنة 2022 
بمنح الوس��ام، ونش��ر ف��ي الجريدة 
الرس��مية أم��س، حيث ج��اء نصه: 
»نح��ن حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
ملك مملك��ة البحرين، بعد االطالع 

المرس��وم  وعل��ى  الدس��تور  عل��ى 
بقان��ون رق��م 19 لس��نة 1976 في 
أمرنا  وتعديالته،  األوس��مة  ش��أن 

باآلتي:
الم��ادة األول��ى يمنح وس��ام األمير 
لالس��تحقاق  حم��د  ب��ن  س��لمان 
الطب��ي إل��ى األس��ماء ال��واردة في 
القائم��ة المرفق��ة، وذل��ك تكريمًا 
له��م وتقدي��رًا لجهوده��م الجليلة 
وإسهاماتهم المتميزة أثناء انتشار 

جائحة كورونا »كوفيد19«.
الم��ادة الثانية، يعم��ل بهذا األمر 
م��ن تاري��خ ص��دوره وينش��ر ف��ي 

الجريدة الرسمية.
إيهاب أحمد

 زينل: تعزيز التعاون
الفاعل مع غرفة التجارة

أعربت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل ع��ن بالغ التهاني 
والتبريكات للفائزين ف��ي انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصناع��ة البحري��ن لل��دورة )30(، الذي��ن نال��وا ثقة الش��ارع 
التج��اري، مؤك��دة أن العرس الديمقراطي التج��اري هو نجاح 
لمملك��ة البحري��ن، وتعزيز لمس��ار التقدم الوطن��ي في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وثمنت التوجيهات الملكية الس��امية، والدعم المتواصل من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، في مساندة دور القطاع الخاص، 
وتعزي��ز مس��اهمته في دع��م االقتص��اد الوطن��ي، وتفعيل 
شراكته، تحقيقًا لألهداف واالستراتيجيات والمبادرات الخاصة 

بالتعافي االقتصادي.
وأشارت إلى أن القطاع التجاري يعد شريكًا استراتيجيًا للعمل 
البرلماني التش��ريعي، وأن العمل المشترك والتعاون الفاعل 
بين مجلس النواب وغرفة التجارة سيش��هد المزيد من تعزيز 

التواصل والتنسيق لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
متمني��ة لمجل��س إدارة الغرفة تحقيق التطلع��ات واألهداف 
الرامي��ة لمزيد م��ن اإلنجازات واالس��تدامة والنم��اء للقطاع 

التجاري.

العسومي يشارك في افتتاح 
الجمعية الـ144 لالتحاد 

البرلماني الدولي في بالي

ش��ارك رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العس��ومي 
في حفل افتتاح الجمعية ال� ١٤٤ لالتحاد البرلماني الدولي التي 
تس��تضيفها جمهورية إندونيسيا في مدينة بالي، وذلك بحضور 

رئيس جمهورية إندونيسيا.
وم��ن المقرر أن تنطلق أعم��ال الجمعية الي��وم االثنين، وكذلك 
االجتماعات المصاحبة له��ا، وخاصة اجتماعات المجلس الحاكم 

واللجان الدائمة باالتحاد.
ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام الجمعية 
العام��ة لالتحاد حول الموضوع الرئيس للنقاش في هذه الدورة، 
والمتعلق بأزمة تغير المناخ، كما ستتناول التطورات الجارية على 
الصعيدي��ن اإلقليمي والدولي. وعلى هامش ه��ذه االجتماعات، 
س��وف يعقد »العس��ومي« عددًا م��ن اللقاءات مع بعض رؤس��اء 

برلمانات دول العالم المشاركة في هذه االجتماعات.

»أمانة التظلمات« تستقبل وفدًا 
من موظفي الكونغرس األمريكي

اس��تقبلت نائب األمين العام للتظلمات غادة حبيب وفدًا من 
موظف��ي الكونج��رس األمريكي، وال��ذي قام بزي��ارة إلى مقر 
األمانة العامة للتظلمات بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.
وخ��الل اللقاء أكدت نائب األمين الع��ام أن هذه الزيارة تأتي 
ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفو مجلس 
النواب والشيوخ بالواليات المتحدة إلى أمانة التظلمات ضمن 
جوالت زيارتهم في مملك��ة البحرين، وأكدت أيضًا أن األمانة 
العام��ة للتظلمات ترحب بمثل هذه الزيارات التي تفتح أفاقا 
من التعاون المش��ترك وتعد فرصة الط��الع المهتمين على 
أنشطة وجهود األمانة ودورها كذلك في تعزيز احترام مبادئ 

احترام حقوق اإلنسان في مجاالت اختصاصاتها.
كما استعرضت مع أعضاء الوفد أهم اإلحصائيات والمعلومات 
الواردة في التقرير السنوي الثامن لألمانة العامة للتظلمات، 
وأهم مدلوالت ما ورد فيه ومنها نماذج للتحقيقات في بعض 
التظلم��ات وآلي��ة العمل فيه��ا والنتائج التي خلص��ت إليها، 
ضم��ن منهجية احترافي��ة مهنية وقانونية. كم��ا تناولت مع 
الوفد بعضًا من أنشطة التعاون الدولي التي تحرص األمانة 
العامة عليها ضمن خطط التطوير واالستفادة المتبادلة من 
أهم الخبرات والممارس��ات الدولية المتبعة في مجاالت عمل 

مكاتب أمناء التظلمات، وأمناء تظلمات السجون.

 منع سفر طفلتين مع
والدتهما العربية إال بإذن الوالد

أيمن شكل «

قضت المحكمة الشرعية بمنع سفر طفلتين خارج البحرين إال 
بإذن والدهما، خشية س��فر والدتهما العربية الجنسية بهما 
دون العودة إلى البحرين مرة أخرى، وذلك بعد أن وقع الطالق 
خلعًا بين الزوجين وتنازلت الزوجة عن كافة حقوقها. وأشارت 
أوراق الدعوى بحس��ب ما ذكرته المحامية خلود مظلوم وكيلة 
ال��زوج، بأنه كان قد ع��اد إلى المدعى عليه��ا بعد أن طلقها 
ليتزوجه��ا مرة أخرى في فبراير ع��ام 2019، ثم لجأت الزوجة 
للمحكم��ة لطلب الخل��ع بع��د أن تنازلت عن كاف��ة حقوقها 
الش��رعية، لكن كان بينهما طفلتين، ف��ي حضانة والدتهما، 

فتقدم الزوج بدعواه وطلب فيها منع سفر البنتين إال بإذنه.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/21/watan-20220321.pdf?1647836492
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/996809
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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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نكّرم “صانعة األجيال” تقديرا لجهودها وتضحياتها
معدن األم يتجلى أكثر خالل األزمات... حميدان:

الخارجيـــة  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أقامـــت الـــوزارة 
الرفـــاع  درة  نـــادي  مـــع  وبالتعـــاون 
األحـــد  أمـــس  للوالديـــن  االجتماعـــي 
بمبنى النادي بمنطقة الرفاع، حفل يوم 

األسرة )عيد األم(.
وفـــي كلمـــة لـــه خـــال الحفـــل، أشـــاد 
ذات  الفعاليـــة  هـــذه  بإقامـــة  حميـــدان 
واالجتماعـــي  اإلنســـاني  المغـــزى 
والتنمـــوي، مؤكًدا أن تكريـــم األم التي 
هـــي عمـــاد األســـرة وصانعـــة األجيـــال 
التـــي تخـــدم المجتمعـــات واألوطـــان، 
يمثل وفاء المجتمع وتقديره لجهودها 

وتضحياتها من أجل أســـرة متماســـكة 
ومجتمـــع آمـــن ومســـتقر، الفًتـــا إلى أن 
الحكومـــة الموقـــرة حريصـــة على دعم 
األســـرة وتنميتهـــا فـــي جميـــع مـــا يتم 
طرحـــه مـــن برامـــج ومبادرات. وأشـــار 

حميـــدان إلـــى الـــدور الافـــت والمهـــم 
الـــذي قامـــت بـــه األم البحرينيـــة خال 
جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، مؤكـــًدا 
أنهـــا تحملـــت ضغوطات غير مســـبوقة 
تمثلـــت فـــي إضافـــة دور آخـــر لها وهو 

االهتمام باألمن الصحي، حيث كرست 
جهودهـــا المضاعفـــة مـــن أجل ســـامة 
أســـرتها، مؤكـــًدا أن معـــدن األم يتجلى 
أكثـــر فـــي الظـــروف االســـتثنائية التي 
تمـــر بها المجتمعـــات، داعًيـــا لمزيد من 

االهتمـــام باألم ورعايتها وتوفير جودة 
الحياة لها.

مـــن جانبهـــا، قالـــت أمين ســـر الجمعية 
البحرينية لتنمية المرأة نادية ســـيادي، 
إن عيـــد األم لـــه أهمية رمزية نســـتذكر 

فيها تضحيات وعطاءات األم وكفاحها 
وتماســـكها،  األســـرة  علـــى  للمحافظـــة 
مشيدة في هذا السياق باللفتة الكريمة 
والمبـــادرة الطيبـــة لتكريـــم نمـــاذج من 

األمهات في هذا الحفل.
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  قـــام  بعدهـــا، 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان بتكريـــم 
عدد من األمهات بهذه المناسبة، وكذلك 
الفريق المتطوع في أنشطة وفعاليات 
األنديـــة النهارية ورعاية الوالدين التي 
تشـــرف عليها الـــوزارة، تقديًرا لدورهن 
في أداء الواجب اإلنساني النبيل تجاه 

أسرهم والمجتمع.
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افتتاح مستشفى“الملك حمد - اإلرسالية األميركية” نهاية 2022
الصالح: مرافق جديدة تزامنا مع تطبيق نظام الضمان الصحي

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
بمكتبهـــا بديـــوان الـــوزارة فـــي أبـــراج 
الخيـــر أمس، رئيس األطباء والرئيس 
اإلرســـالية  لمستشـــفى  التنفيـــذي 
األميركيـــة بالبحريـــن جورج شـــريان، 
إذ تم خال اللقاء بحث واســـتعراض 
مســـتجدات مشروع إنشاء مستشفى 
“الملـــك حمـــد - اإلرســـالية األميركية” 
بمنطقـــة عالـــي المقـــرر افتتاحـــه فـــي 
نهاية العام الجاري 2022، الذي يشكل 
أحـــد أبرز وأهـــم المســـاهمات الداعمة 

للقطاع الصحي بمملكة البحرين.
وثمنـــت الوزيـــرة الدعـــم الامحـــدود 
الحكيمـــة  للقيـــادة  الســـامية  والـــرؤى 
بقيـــادة عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبمســـاندة ولي العهـــد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والـــذي 
جميـــع  تحقيـــق  خالـــه  مـــن  تجســـد 
ســـبل االرتقاء والتطوير في مســـتوى 
والمتخصصـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 

الجـــودة  معاييـــر  بأعلـــى  المقدمـــة 
مـــع  بالتنســـيق  وذلـــك  والكفـــاءة، 
القطاعين العـــام والخاص، مؤكدة أن 
هـــذه المرافـــق الجديـــدة تأتي بشـــكل 
داعـــم للمنظومـــة الصحيـــة بالمملكـــة، 

وذلـــك عبـــر العمل على توفيـــر مرافق 
جديـــدة خـــال الفترة المقبلـــة، والتي 
تأتي تزامًنا مـــع تطبيق نظام الضمان 

الصحي.
وتم خال اللقاء استعراض ومناقشة 
أبـــرز المســـتجدات التـــي تتعلق بقرب 
الـــذي  الطبـــي  الصـــرح  هـــذا  افتتـــاح 
ســـيعمل علـــى تقديـــم خدمـــات طبية 
ونوعيـــة متخصصة، وذلـــك في إطار 
الســـعي المتواصـــل إلـــى تعزيـــز موقع 
ومكانة مملكة البحرين على الخارطة 
مـــن  العاجيـــة  والســـياحة  الصحيـــة 
خال تقديم خدمات الرعاية الصحية 
بأحدث األســـاليب والتقنيـــات الطبية 
الحديثـــة والتـــي تضاهـــي مـــا تقدمة 
المجـــال  فـــي  تطـــوًرا  األكثـــر  الـــدول 

الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

العلوي: قصص نجاح سطرتها البحرين في التصدي للعمل الجبري
وتبـــادل  الشـــراكات  تعزيـــز  إطـــار  فـــي 
الخبـــرات مـــع وكاالت األمـــم المتحـــدة 
ذات الصلـــة، التقـــى الرئيـــس التنفيـــذي 
جمـــال  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  لهيئـــة 
الوطنيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس  العلـــوي، 
مـــع  باألشـــخاص،  االتجـــار  لمكافحـــة 
إلياس تشاتزيس، رئيس قسم مكافحة 
المهاجريـــن  وتهريـــب  بالبشـــر  االتجـــار 
المعنـــي  المتحـــدة  األمـــم  بمكتـــب 
بالمخـــدرات والجريمة، بحضور الممثل 
اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمـــة لـــدول مجلـــس 
حاتـــم   UNODC والجريمـــة  التعـــاون 
علـــي، وذلـــك بمقـــر رئاســـة المكتب في 

فيينا.
وخال اللقاء بّين العلوي حرص مملكة 
البحرين على تعزيز الشـــراكة والتعاون 

االســـتراتيجي، وتبـــادل الخبـــرات فـــي 
مجـــال حمايـــة حقـــوق جميـــع أطـــراف 
االتجـــار  جريمـــة  مـــن  والحـــد  العمـــل، 
ســـيما  ال  صورهـــا،  بـــكل  باألشـــخاص 
قضايا االســـتغال والعمـــل الجبري في 
بيئة العمل، مســـتعرًضا أهـــم المبادرات 
مملكـــة  أطلقتهـــا  التـــي  والمشـــروعات 
البحرين في هذا المجال، منوًها بالدور 
المحوري الذي تقوم به مملكة البحرين 
في نقل الخبرات وقصص النجاح التي 
حققتها لدول المنطقة والعمل على فتح 
قنـــوات دائمـــة معهـــم بغرض اســـتدامة 
التواصـــل والقيـــام بالـــدور االستشـــاري 
واالسترشـــادي المطلوب بغرض تعميم 

التجربة الرائدة في المنطقة.
كما أشـــار العلـــوي إلـــى أن مكتب األمم 
المتحدة المعنـــي بالمخدرات والجريمة 

فـــي  األساســـيين  الشـــركاء  أحـــد  ُيعـــد 
منظومـــة مكافحة االتجار باألشـــخاص 
بمملكـــة البحريـــن، وفـــي الوقت نفســـه 
اثنى على دوره في المساهمة في رسم 
سياســـات الوقايـــة والحمايـــة، والعمـــل 
فـــي  واألدوات  اآلليـــات  تطويـــر  علـــى 
المنظومـــة، باإلضافة إلـــى تقديم الدعم 

الفنـــي للمركز اإلقليمـــي للتدريب وبناء 
القـــدرات لمكافحة االتجار باألشـــخاص 
مـــن خال إعداد برامج تدريبية تراعي 
الوضع النفســـي للضحية، والخصوصية 
لمنطقـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
وتطـــور  جهـــة،  مـــن  األوســـط  الشـــرق 
الجريمـــة مـــن جهـــة أخـــرى، باإلضافـــة 

إلى تدريـــب الكوادر المعنية بهدف رفع 
الجهوزيـــة والكفـــاءة فـــي الكشـــف عن 
ممارســـات االســـتغال والعمـــل الجبري 

في بيئة العمل.
من جانبه، اســـتعرض تشـــاتزيس أوجه 
التعـــاون القائمة مع مملكة البحرين في 
دعم ومســـاندة وكاالت األمـــم المتحدة 

وأجهزتها التابعة خصوصا مكتب األمم 
المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، 
ودورهـــا الريـــادي في تنفيـــذ المبادرات 
الممارســـات  أفضـــل  وفـــق  والبرامـــج 
الدولية المعتمدة بهدف الحد من قضايا 
االســـتغال والعمـــل الجبـــري فـــي بيئـــة 
العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي 
حيالها. مشـــيًدا بجهـــود مملكة البحرين 
التـــي جعلـــت منهـــا تجربة فريـــدة على 

مستوى اإلقليمي والدولي. 
وناقـــش الجانبـــان إمكان بلـــورة برامج 
االســـتفادة  تضمـــن  إضافيـــة  ثنائيـــة 
القصوى وابراز دور البحرين في مجال 
مكافحـــة جريمـــة االتجـــار باألشـــخاص 
وضمـــان اســـتفادة الدول األخـــرى منها 
ضمـــن اليات األمم المتحدة المتبعة في 

هذا الشأن.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

تأهيل الكوادر الوطنية لتكون الخيار األفضل للتوظيف
تعزيز المكانة الدولية للبحرين كحاضن للريادة... “تمكين”:

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
)تمكيـــن( حســـين رجـــب أن “تمكيـــن” 
جـــزء مـــن منظومـــة وطنيـــة متكاملة 
تعمل ضمـــن رؤية اقتصاديـــة تنموية 
تحظى بتوجيهات واهتمام من عاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم ومتابعـــة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة. 
وقـــال رجب “مســـتمرون فـــي تمكين 
بعملنـــا الدؤوب لتحقيق أهداف خطة 
التعافـــي االقتصادي ودعـــم أولوياتها 
باالقتصـــاد  والنهـــوض  وبرامجهـــا، 
الدوليـــة  المكانـــة  لتعزيـــز  الوطنـــي 
إقليمًيـــا  البحريـــن  لمملكـــة  الرفيعـــة 
ودولًيـــا كمركـــز وحاضـــن للريـــادة في 

مختلف المجاالت”. 
وتابع رجب أن أحد األهداف الرئيسة 
التـــي أنشـــأت تمكيـــن لتحقيقهـــا هـــي 

البحرينيـــة  الكـــوادر  تأهيـــل  دعـــم 
وتزويدهـــا بالتدريـــب الـــازم لتكـــون 
الخيـــار األفضـــل للتوظيف في ســـوق 
يســـعى  تمكيـــن  أن  مضيًفـــا  العمـــل، 
خـــال  مـــن  الهـــدف  هـــذا  لتحقيـــق 
تصميـــم برامج متخصصة تتاءم مع 
مختلف مراحل تطور الفرد في السلم 
الوظيفي، وبحسب نوع االحتياجات 

التدريبية. 
وبيـــن رجـــب أنـــه مـــن هـــذه البرامج، 
برنامـــج تدريـــب األفـــراد الـــذي يوفـــر 
فـــرص تدريبيـــة لجميـــع األفـــراد مـــن 
حديثـــي التخـــرج وباحثيـــن عن عمل 
التدريـــب  برنامـــج  ثـــم  وموظفيـــن، 
والتوظيـــف الـــذي يقدم المنـــح لدعم 
تدريـــب وتوظيـــف البحرينييـــن فـــي 
المؤسســـات، باإلضافـــة إلـــى برنامـــج 
التطور الوظيفي الذي يقدم التدريب 
المهنـــي،  التطـــور  أجـــل  مـــن  الـــازم 
وبرنامـــج إعداد القيـــادات والوظائف 

التنفيذية والذي يشـــجع المؤسســـات 
علـــى زيـــادة اعتمادهـــا علـــى الكـــوادر 
البحرينية في المناصب القيادية، إلى 
جانـــب البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
بالشـــراكة مـــع وزارة العمـــل والتنمية 

االجتماعية. 
كمـــا أفاد رجب بأنه تم إطاق برنامج 
التدريب العالمـــي بهدف تعزيز فرص 

الدوليـــة  الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة 
للشـــركات الرائدة عالمًيا في مجاالت 
والامحـــدودة،  المختلفـــة  التدريـــب 
والتـــي تختلف باختاف االحتياجات 
التدريبيـــة، منهـــا مهـــارات التوظيـــف، 
والمؤهـــات  المســـتجدة،  والمهـــارات 

االحترافية، والمهارات التقنية.
وأضـــاف رجب بأنـــه تم أخيـــرا إعادة 
إطـــاق برامج الدعم بصـــورة جديدة 
المرحلـــة  احتياجـــات  مـــع  تتماشـــى 
الحالية، ومـــع أولويات خطة التعافي 
الدعـــم  أن  إلـــى  االقتصـــادي، مشـــيًرا 
المقـــدم للمؤسســـات خـــال العاميـــن 
الماضييـــن جـــاء ضمـــن حزمـــة الدعم 
المالية التـــي أعلنتها الحكومة، والتي 
كان لتمكيـــن دور فـــي تقديـــم المنـــح 
المالية التي تســـاعد المؤسسات على 
الحد من تأثـــر أعمالها بتبعات جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 19( وقرارات 

اإلغاق لدعم استمرارية أعمالها.

ضاحية السيف - تمكين

في مثل هذا اليوم...
في مثل هذا اليوم، وألكثر من عشرين عاًما، كنت قد تعّودت على قضاء وقتي في 

أسواق الذهب، أسعى لشراء هدية جميلة لوالدتي بمناسبة عيد األم.
كانــت والدتــي مولعــة بالذهــب، كانت ســيدة أنيقــة وفخــورة، ال تقبل بغيــر األفضل، 
وكنــت أســعى إلرضائها بالبحث عما قد يرضــي ذوقها الرفيع، وتبدأ رحلة البحث مع 

بدء شهر مارس أو حتى فبراير، لضمان الحصول على الهدية التي تليق بمقامها.
اليــوم، وفــي الذكــرى األولى لرحيلها، يبدو هــذا العيد غريًبا، ويبــدو المال عاجًزا عن 
شــراء تلــك الســعادة التــي كنــت أشــعرها عندما تعجــب هديتــي والدتي، فكم أشــعر 
اليوم أني فقيرة، إذ إني عاجزة عن شــراء تلك الســعادة التي ال مثيل لها.. ورغم كم 
النــاس حولــي، كــم أشــعر بأني وحيدة، وحدة ال يمليها كل أنــس الدنيا، فرفقة األم ال 
توازيها رفقة.. ولكن، بفضل هداية هللا ولطفه، فلدي اليوم ما يواســيني، مواســاتي 
أن والدتــي غــادرت راضيــة عنــي، فهــي رحلــت تاركــة لــي تلــك الجمل التــي أحيا بها 
ســعيدة اليــوم، إذ كانــت تقــول لــي دائمــا في لحظــات ضعفهــا وقوتها “أنت مــن أكبر 
نعــم هللا علــي”، “ماذا كنت ســأفعل لوالك”، “ال أعلــم ما قدمت في دنياي ليرزقني هللا 
إياك”، “ال أحتاج أحدا طالما أنِت جنبي”، “ربي يحفظك لي دوًما”. الفوز بتلك الجمل، 
كانت أهداًفا حياتية وضعتها لنفســي، وســخرت نفســي وأســرتي لضمان أن أســمعها 
دائًما، وتلك الجمل ذاتها هي ما يواسيني اليوم، وأنا أشعر بالغّصة كلما رأيت أسواق 

الذهب أمامي، لكن دون أم أشتري لها.
كنت ألمي الصديقة واألخت واالبنة، وعندما َمِرَضت أصبحت لها الطبيبة والعضيدة 
واألم، رافقتها في كل مراحل مرضها، ألبستها وأطعمتها وصففت شعرها، بفضل هللا 
لم تصل أمي لتلك الحاجة، فهي ماتت قبل أن يتغلب المرض على جســدها، ولكني 
كنت أفعل ذلك ألدّللها فحســب، وألحفظ لها ثقتها بنفســها، كنت أريدها أن تؤمن أن 
الرعاية ال تعني العجز بل تعني الحب، وأن اهتمامي بها ليس لغير أني أسعد بداللها. 
كنت عندما آخذها لزيارات المستشفى الكثيرة، أحرص على جعل تلك الزيارة رحلة 
ممتعــة، فكنــت أصحــب أطفالي، ونذهب أواًل للبرادة لشــراء رقائــق البطاطا والكعك 
والشــوكوال والعصير لنتســلى بهم في قاعة االنتظار التي كانت تطول لساعات، وكنا 
نجلس ونتســامر ونروي القصص ونضحك ونأكل كي ال تشــعر أمي بأنها عالة علينا، 

وبذلك كانت رحات المستشفى ممتعة لنا جميعا.
أذكر الساعات الطويلة التي جلستها في غرف الطوارئ جنبها وهي نائمة، وأنا أحمل 
جهــاز الكمبيوتــر معي أقوم بأعمالي اإلدارية وهي نائمة، وســاعات انتظار دورنا في 
زيارة الطبيب وأنا أقوم باجتماعاتي عن طريق الهاتف في إحدى زوايا المستشــفى 
الذي أصبح يعلم أسرار عملي الذي تعودت أن أقوم به وأنا برفقتها في المستشفى، 
لكنــي لــم أقّصــر يومــا باتجــاه عملــي وال باتجــاه والدتي بقــدر ما آتانــي هللا من صبر 

وقوة. 
وعندما اشتد المرض، وكثرت الفحوصات وغرسات اإلبر، وتم منع األطفال والزيارات 
في المستشــفيات بســبب كورونا، وظلت والدتي طريحة الفراش بالمستشفى تشعر 
بالضيــق والملــل، حرصــت علــى تجميــع كل مــا أمكــن من قصــص األهــل واألصدقاء 
وزيارتها والدردشــة معها ومشــاهدة التلفاز وعمل االتصاالت المصورة لكي ال تشــعر 
بالملل أو الضيق، وال زلت أذكر كم ضحكنا وتحدثنا في ليلتها األخيرة، وأذكر القبلة 

األخيرة التي طبعتها على رأسها.
رســالتي لكل شــخص ما زال يملك كنز األم، أود أن تعلم أن هذا الكنز ســينتهي يوًما، 
والمواساة الوحيدة التي ستملكها حينها هي الرضا، الرضا بأنك لم ُتحزن أمك يوًما، 
وأنها رحلت راضية عنك، فكل ما يشــغلك عنها اليوم، ســتجده غًدا ال يســاوي شــيًئا 

أمام رؤيتها سعيدة بوجودك جنبها.
حفظ هللا جميع األمهات.

معصومة المطاوعة

حسين رجب
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