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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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وجـــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
بمباشرة  المدنية،  الخدمة  رئيس مجلس  الــوزراء، 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل فائض اإلجازات 
الـــســـنـــويـــة لــلــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن فــــي الــصــفــوف 
المساندة  والجهات  الصحية  الكوادر  من  األمامية 
األخــــــرى، وكـــلـــف ســـمـــوه جـــهـــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
اإلجــازات  فائض  ترحيل  أجــل  من  يلزم  ما  باتخاذ 
تــجــاوز  الــذيــن  المستحقين  للموظفين  الــســنــويــة 
 31 نهاية  فــي  يــومــًا   75 السنوية  إجــازاتــهــم  رصــيــد 

ديسمبر 2021م.
 جـــــاء ذلـــــك خـــــالل تــــــرؤس ســـمـــوه االجـــتـــمـــاع 
عقد  الــذي  الـــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

أمس بقصر القضيبية.
العالمي  اليوم  بمناسبة  الـــوزراء  مجلس  وأكــد 
ــوم الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة،  ــ لــحــريــة الــصــحــافــة ويـ
اإلسهامات المقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
ــاء الــبــحــريــن الــعــامــلــيــن بـــمـــيـــدان الــصــحــافــة  ــنــ وأبــ
واإلعالم في مسيرة العمل الوطني كشركاء فاعلين 
في التنمية، معربًا عن شكره وتقديره للدور الذي 
الرسالة  تأدية  في  الوطنية  الصحافة  به  تضطلع 
ــم مـــســـارات العمل  اإلعــالمــيــة الــتــي تــســهــم فـــي دعـ
التطلعات  يحقق  بما  للمملكة  والتنموي  الوطني 

المنشودة.
مجلس  أكــد  العالمي،  العمال  يــوم  وبمناسبة   

من جهد  تبذله  ومــا  الوطنية  العمالة  دور  الـــوزراء 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  التميز  مــن  عـــزز  وعــطــاء 
العمل،  ســوق  في  األول  الخيار  المواطن  جعل  ما 
العمل  مواقع  في مختلف  الوطنية  للكوادر  شاكرًا 
في  اإلنــجــاز  على  وإصــرارهــم  الــمــقــدرة  إسهاماتهم 

مختلف الظروف.
الخدمة  مجلس  مذكرة  على  المجلس  ووافــق 
ــادة هــيــكــلــة وتــطــويــر  ــ الــمــدنــيــة بـــشـــأن مـــواصـــلـــة إعــ
عــمــل عـــدد مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــهــدف زيـــادة 
الــكــفــاءة وتــحــســيــن األداء، كــمــا وافـــق عــلــى مــذكــرة 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
البحرين  مملكة  مساهمة  بشأن  المالي  والــتــوازن 
في عدد من المنظمات الدولية بما يدعم خبرات 
المملكة ويعززها في مختلف المجاالت اإلنسانية، 
ــق على  ــ والــتــدريــبــيــة، والــمــهــنــيــة، والــعــمــالــيــة، ووافـ
بشأن  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  مــذكــرة 
إضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى قائمة 
البحرية  الشحن  لخدمة  كشريك  المدرجة  الدول 
- الجوية بمملكة البحرين، باإلضافة إلى 14 دولة 
مقرًا  الــدول  هذه  تتخذ من  التي  للشركات  ُيسمح 
لهذه  كمشغل  االعتماد  على  للحصول  التقدم  لها 

الخدمات.

بدأ برنامج ولي العهد للمنح 
االمتحانات  العالمية  الدراسية 
والــطــالــبــات  للطلبة  الــتــأهــيــلــيــة 
الذين تقدموا خالل شهر مارس 
للعام  البرنامج  لبعثات  الماضي 
عـــددهـــم  بـــلـــغ  إذ   2023 ــادم  ــ ــقـ ــ الـ
من  وطالبة  طالبا   1254 حوالي 
والخاصة،  الحكومية  الــمــدارس 
بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن الطلبة 

خارج مملكة البحرين. 
بالتعاون  البرنامج  بــدأ  وقــد 
مــع مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــدراســات 
 )BIBF( والـــمـــالـــيـــة  الــمــصــرفــيــة 
التأهيلية  االمــتــحــانــات  إجـــــراء 
المستوفين  للطلبة  دفعات  على 

ــم لـــتـــحـــديـــد  ــديــ ــقــ ــتــ لـــــشـــــروط الــ
ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ ــة اإلنـ ــغــ ــلــ ــتــــوى الــ ــســ مــ

والقدرات الذهنية.
ــــذى  الـــــســـــيـــــدة شـ  وأكـــــــــــــدت 

ــلــــي مـــــديـــــرة الــــشــــؤون  أحــــمــــد عــ
أن  بالبرنامج  واإلداريــــة  المالية 
تشمل  الــتــأهــيــلــيــة  االخـــتـــبـــارات 
اخـــتـــبـــارا إلـــكـــتـــرونـــيـــا فــــي الــلــغــة 

ــيــــزيــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــلــ اإلنــــجــ
مــجــمــوعــة مـــن ثــالثــة اخــتــبــارات 
ــدرة الـــذهـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــي مــــجــــال الــ ــ فـ
اللفظية  الطلبة  قــدرات  لتقييم 
والــحــســابــيــة والــبــيــانــيــة، وقــالــت 
بــالــتــرتــيــبــات  قــــام  الـــبـــرنـــامـــج  إن 
للمتقدمين  بــالــنــســبــة  الـــالزمـــة 
البحرين،  خــارج  يدرسون  الذين 
لــيــقــومــوا بــتــقــديــم االخـــتـــبـــارات 
الثانوية  بــمــدارســهــم  التأهيلية 
تحت إشراف مسؤول معتمد من 

قبل البرنامج. 

كتب محمد القصاص: 
تصوير: عبداألمير السالطنة

المناخي بأن ثمة غبارا سطحيا  المؤشر  أفاد 
بدأ في دخول البحرين بسبب الرياح الهابطة من 
ومن  الــســعــوديــة،  فــي  المتنقلة  الــركــامــيــة  السحب 
فترة  خــالل  تدريجيا  الغبار  يتالشى  أن  المتوقع 
الــعــواصــف  إن  ويــــذر«  »أوال  مــوقــع  ــال  وقــ الــمــســاء. 
وشــمــال شبه  وســط  على  ملحوظة  باتت  الــرعــديــة 
الجزيرة العربية، وإن التغيرات في الحالة الجوية 

من المتوقع أن تتوسع أكثر لتشمل مناطقنا خالل 
األيام القادمة على أن تستمر عدة أيام وتعتبر من 

السرايات.  
ــد تــشــمــل  الـــقـــادمـــة قــ ــيـــرات  ــتـــغـ الـ وأضـــــــاف أن 
مفاجئ  بــشــكــل  تتشكل  وقـــد  أخــــرى،  دون  مــنــاطــق 
عشوائية  السرايات  طبيعة  أن  إلى  مشيرا  وسريع، 
األجــواء صحوة وهادئة ومن  تكون  ومفاجئة، فقد 
السرعة  شديدة  أو  قوية  هابطة  برياح  تفاجئ  ثم 
من السحب الركامية وأمطار تكون غزيرة أحيانا.. 

واهلل -تعالى- أعلم.

ــايــــمــــز«   ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »تــ
ــه مـــن الــمــتــوقــع  ــ الــبــريــطــانــيــة »أنـ
في  الــمــســؤولــة  تــقــريــر  يحمل  أن 
ــراي،  ــ ــو جـ ــة الـــمـــدنـــيـــة ســ الـــخـــدمـ
حـــــــول« فــضــيــحــة الـــحـــفـــالت فــي 
ــتـــي انــتــهــكــت  مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة، الـ
التجمعات  عــلــى  الــحــظــر  قــانــون 
إدانــة واضحة  وبــاء كورونا،  خالل 
لرئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون. 
وذكرت الصحيفة في عنوانها 
األولــى  صفحتها  على  الرئيسي 
الــوطــأة  شــديــد  التقرير  إن  أمــس 
ــن يــجــعــل  ــ ــد الـــــــــذي لــ ــ ــحـ ــ إلـــــــى الـ
بوريس  استقالة  من  مفرًا  هناك 

جونسون من منصبه.
أن  المسؤولين  كبار  ويعتقد 
جــراي،  سو  أعدته  الــذي  التقرير 
بــــشــــأن حــــفــــالت الــــحــــظــــر تـــلـــك، 
يـــحـــمـــل مــــن اإلدانـــــــــة لــلــحــكــومــة 

ــا ســيــضــطــره  ــيــــس الـــــــــوزراء مــ ورئــ
تقرير  ينقل  كما  االستقالة،  إلى 
»التايمز« عن مسؤولين  صحيفة 

على علم بمحتوى التقرير. 
ويوجه التقرير انتقادات حادة 
ومــبــاشــرة إلـــى بــوريــس جــونــســون 
لــحــضــوره بــعــض تــلــك الــحــفــالت، 
وللثقافة السائدة بمقر الحكومة 

في ظل قيادته لها.
وانتهت سو جراي تقريبًا من 
إعــــداد تــقــريــرهــا بــهــذا الــشــأن في 
شهر يناير الماضي، لكن المسألة 
كــانــت قــد أحــيــلــت إلـــى الــشــرطــة، 
الـــتـــي بــــــدأت تــحــقــيــقــًا جــنــائــيــا، 
أال  البريطانية  الشرطة  وطلبت 
يــنــشــر تــقــريــر ســو جــــراي قــبــل أن 
وتــصــدر  تحقيقاتها،  مــن  تنتهي 
من  عــلــى  المستحقة  الــغــرامــات 
في  بالمشاركة  الــقــانــون  انتهكوا 

تلك الحفالت.

التايمز: تقرير ف�سيحة الحفالت �س�يجبر جون�س�ون على اال�س�تقالة

الأمامية ال�صفوف  في  العاملين  اإجازات  فائ�ض  بترحيل  يوجه  الوزراء  رئي�ض  العهد  ولي 

ال�سكر والتقدير لل�سحافة ودوره�ا الوط�ن�ي

متقدم�ا طالب�ا   1254 لحوال�ي  التاأهيلي�ة  االخ��ت�ب��ارات  ب��دء 
العالم�ي��ة ال�درا�س��ي��ة  ل�ل�م��ن��ح  ال�ع�ه���د  ول��ي  ل�ب�رن�ام��ج 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل اجتماع مجلس الوزراء.
ص2 أخبار البحرين
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وع����ي����د ال���ف���ط���ر ال���م���ب���ارك 
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميٌم بشأن عطلة يوم 
لعام  المبارك  الفطر  عيد  وعطلة  2022م،  لعام  العالمي  العمال 

1443هـ.
لعام  العالمي  العمال  يــوم  بمناسبة  أنــه  التعميم  في  وجــاء   
يوم  العامة  ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات  ُتعطل  2022م، 
وزارات  ُتعطل  كما  2022م،  مايو  شهر  من  األول  الموافق  األحــد 
الفطر  عــيــد  بمناسبة  الــعــامــة  ومــؤســســاتــهــا  وهيئاتها  المملكة 
وإذا  لــه،  التاليين  والــيــومــيــن  العيد  يــوم  ـــ  1443هــ لــعــام  الــمــبــارك 
بتمديد  عنه  ض  يعوَّ رسمية،  يوم عطلة  العيد  أيــام  أحد  صــادف 

العطلة يوما آخر. ص3 أخبار البحرين

»اأخبار الخليج« ت�سدر كتاب 
»اليوبيل الذهبي للبحرين.. 

)50( عاما من بناء الوطن«
ــبــــار الــخــلــيــج لــلــصــحــافــة والـــنـــشـــر« كــتــاب  ــدر عـــن »أخــ صــ
الــوطــن«.  بناء  مــن  عاما   )50( للبحرين..  الذهبي  »اليوبيل 
تاريخي متسلسل مسيرة حافلة من  الكتاب في سرد  ويوثق 
خالل  البحرين  سطرتها  الــتــي  النجاح  وقــصــص  اإلنــجــازات 
العقود الخمسة الماضية في مختلف المجاالت والقطاعات. 
حكام  تالحم  قصة  تعكس  ضخمة  موسوعة  الكتاب  ويعتبر 
يلقي  كما  الــبــالد.  فــي  والتغيير  التطوير  مسيرة  فــي  وشعب 
الـــضـــوء عــلــى الـــبـــدايـــات الــبــســيــطــة لــلــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
إنــجــازات  فــي صــنــع  نــجــحــوا  البحرينية مــمــن  والــشــخــصــيــات 

مشهودة وتحقيق أهدافهم المنشودة.
الذهبي للبحرين.. )50( عاما من  »اليوبيل  ويأتي كتاب 
التاريخ،  بــذاكــرة  تبدأ  صفحة،   240 حوالي  في  الــوطــن«  بناء 
عام  منذ  وتحديدا  قــرن  نصف  قبل  ما  مرحلة  إلــى  وتتطرق 
 ،1971 عام  من  انطالقا  الشاملة  النهضة  ببدء  مــرورا   ،1900
وصــــوال إلـــى تــســلــم عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وما صاحب ذلك من مشروع 

إصالحي وإنجازات حضارية كبيرة.
الشخصية  الـــرؤى  مــن  مجموعة  الكتاب  يستعرض  كما 
والشهادات الحية لشخصيات وعائالت كان لها اسمها ودورها 

في مختلف المجاالت بالمملكة.
في  البحرين  إلنــجــازات  مستقال  بابا  الكتاب  ويخصص 
الــتــي تحققت مــن أجل  الــواســعــة  الــمــرأة والــخــطــوات  تمكين 
المساواة بين الجنسين والتي كانت محل إشادة دولية كبيرة.
ــم الــمــحــطــات  ــ ــتـــاب اســـتـــعـــراضـــا ألهـ ــكـ ــدم الـ ــقـ وأخــــيــــرا يـ
االقتصادية ومسيرة التحول وتعزيز دور القطاع الخاص في 
متطورة  مجاالت  في  البحرين  وتميز  االقتصادية،  التنمية 
مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع االتصاالت والصناعة 

وغيرها.

} جانب من االختبارات التأهيلية.

اإلفطار

اإلمساك
6:07
3:42

أكــــدت وزارة الــصــحــة أنــهــا بــصــدد االنــتــهــاء مــن صــرف 
الصفوف  فــي  المتطوعين  مــن  جــديــدة  لقائمة  المكافآت 
التي  السابقة  للقوائم  استكمااًل  وذلــك  قــريــًبــا،  األمــامــيــة 
في  إيداعها  تــم  والــتــي  المستحقة،  المكافآت  لها  صرفت 
الفترة  خــالل  بالمتطوعين  الخاصة  البنكية  الحسابات 
فــي الصحف  تــداولــه  تــم  مــا  ردًا على  ذلــك  الماضية. جــاء 
صرف  عــدم  حــول  االجتماعي  التواصل  ومــواقــع  المحلية 
الــمــكــافــآت لــبــعــض الــمــتــطــوعــيــن فـــي الــصــفــوف األمــامــيــة 

للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
الــوطــنــيــة  لــلــجــهــود  تــقــديــرهــا  الــصــحــة  وزارة  وأكــــــدت 
في  المستحقين  من  العاملين  كل  بذلها  التي  المخلصة 
الــصــفــوف األمــامــيــة والــذيــن قــدمــوا أســمــى مــعــانــي وصــور 
العطاء واإلخالص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين 
والــتــصــدي لــلــجــائــحــة، والــمــحــافــظــة عــلــى صــحــة وســالمــة 
جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة قامت بصرف مستحقات 
المتطوعين  مـــن  مــتــعــددة  لــمــجــمــوعــات  ومــكــافــآت  مــالــيــة 
التصدي  مــواقــع  بمختلف  المستحقة  الوطنية  والــكــوادر 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــائـــــــــحـــــــــة، 
أن  ــد  ــ ــعــ ــ بــ وذلـــــــــــــك 
خــــضــــعــــت جـــمـــيـــع 
الــقــوائــم الــخــاصــة 
بــــالــــمــــتــــطــــوعــــيــــن 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــيـــــــــم 
والـــــــــمـــــــــراجـــــــــعـــــــــة، 
ــتـــعـــاون  ــالـ وذلــــــــك بـ
والـــــــــتـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــق 
ــع  الــــــمــــــشــــــتــــــرك مـ
الجهات المختصة 

والمعنية.

المكافاآت  �سرف  من  االنتهاء  ال�سحة: 
لعدد من المتطوعين الم�ستحقين قريًبا

م��وج��ة غ��ب��ار ف��ي ���س��م��اء ال��م��م��ل��ك��ة.. وت��غ��ي��رات 
ف���ي ح���ال���ة ال��ط��ق�����س خ����الل االأي�������ام ال��ق��ادم��ة

} رسم كاريكاتوري نشرته تايمز حول تقرير الفضيحة.

محمد بن �سلمان يتوج فريق �سالح البحرية 
الملكية المدفعية  لبطولة  بطال  الملكي 

ــوج ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  تـ
فريق  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
البحريني  الملكي  البحرية  سالح 
ــة مــن  ــامـــسـ بـــطـــال لــلــنــســخــة الـــخـ
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــيــ ــعــ ــدفــ ــمــ بــــطــــولــــة الــ
القدم  لكرة  للضباط  الرمضانية 
رعــايــة سموه،  ُأقــيــمــت تحت  الــتــي 
وذلك بعد فوزه بنتيجة 5-3 على 

فريق الدروع الملكية في المباراة 
الفريقين  جمعت  التي  النهائية 
الملكية،  الــمــدفــعــيــة  مــلــعــب  عــلــى 
وذلـــــــك بـــحـــضـــور الـــــلـــــواء الـــركـــن 
الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة 
والشيخ  الملكية،  المدفعية  قائد 
رئيس  خليفة  آل  خليفة  بن  علي 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

ص16 الرياضة

وجـــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
بمباشرة  المدنية،  الخدمة  رئيس مجلس  الــوزراء، 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل فائض اإلجازات 
الـــســـنـــويـــة لــلــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن فــــي الــصــفــوف 
المساندة  والجهات  الصحية  الكوادر  من  األمامية 
األخــــــرى، وكـــلـــف ســـمـــوه جـــهـــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
اإلجــازات  فائض  ترحيل  أجــل  من  يلزم  ما  باتخاذ 
تــجــاوز  الــذيــن  المستحقين  للموظفين  الــســنــويــة 
 31 نهاية  فــي  يــومــًا   75 السنوية  إجــازاتــهــم  رصــيــد 

ديسمبر 2021م.
 جـــــاء ذلـــــك خـــــالل تــــــرؤس ســـمـــوه االجـــتـــمـــاع 
عقد  الــذي  الـــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

أمس بقصر القضيبية.
العالمي  اليوم  بمناسبة  الـــوزراء  مجلس  وأكــد 
ــوم الــصــحــافــة الــبــحــريــنــيــة،  ــ لــحــريــة الــصــحــافــة ويـ
اإلسهامات المقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
ــاء الــبــحــريــن الــعــامــلــيــن بـــمـــيـــدان الــصــحــافــة  ــنــ وأبــ
واإلعالم في مسيرة العمل الوطني كشركاء فاعلين 
في التنمية، معربًا عن شكره وتقديره للدور الذي 
الرسالة  تأدية  في  الوطنية  الصحافة  به  تضطلع 
ــم مـــســـارات العمل  اإلعــالمــيــة الــتــي تــســهــم فـــي دعـ
التطلعات  يحقق  بما  للمملكة  والتنموي  الوطني 

المنشودة.
مجلس  أكــد  العالمي،  العمال  يــوم  وبمناسبة   

من جهد  تبذله  ومــا  الوطنية  العمالة  دور  الـــوزراء 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  التميز  مــن  عـــزز  وعــطــاء 
العمل،  ســوق  في  األول  الخيار  المواطن  جعل  ما 
العمل  مواقع  في مختلف  الوطنية  للكوادر  شاكرًا 
في  اإلنــجــاز  على  وإصــرارهــم  الــمــقــدرة  إسهاماتهم 

مختلف الظروف.
الخدمة  مجلس  مذكرة  على  المجلس  ووافــق 
ــادة هــيــكــلــة وتــطــويــر  ــ الــمــدنــيــة بـــشـــأن مـــواصـــلـــة إعــ
عــمــل عـــدد مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــهــدف زيـــادة 
الــكــفــاءة وتــحــســيــن األداء، كــمــا وافـــق عــلــى مــذكــرة 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
البحرين  مملكة  مساهمة  بشأن  المالي  والــتــوازن 
في عدد من المنظمات الدولية بما يدعم خبرات 
المملكة ويعززها في مختلف المجاالت اإلنسانية، 
ــق على  ــ والــتــدريــبــيــة، والــمــهــنــيــة، والــعــمــالــيــة، ووافـ
بشأن  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  مــذكــرة 
إضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى قائمة 
البحرية  الشحن  لخدمة  كشريك  المدرجة  الدول 
- الجوية بمملكة البحرين، باإلضافة إلى 14 دولة 
مقرًا  الــدول  هذه  تتخذ من  التي  للشركات  ُيسمح 
لهذه  كمشغل  االعتماد  على  للحصول  التقدم  لها 

الخدمات.

بدأ برنامج ولي العهد للمنح 
االمتحانات  العالمية  الدراسية 
والــطــالــبــات  للطلبة  الــتــأهــيــلــيــة 
الذين تقدموا خالل شهر مارس 
للعام  البرنامج  لبعثات  الماضي 
عـــددهـــم  بـــلـــغ  إذ   2023 ــادم  ــ ــقـ ــ الـ
من  وطالبة  طالبا   1254 حوالي 
والخاصة،  الحكومية  الــمــدارس 
بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن الطلبة 

خارج مملكة البحرين. 
بالتعاون  البرنامج  بــدأ  وقــد 
مــع مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــدراســات 
 )BIBF( والـــمـــالـــيـــة  الــمــصــرفــيــة 
التأهيلية  االمــتــحــانــات  إجـــــراء 
المستوفين  للطلبة  دفعات  على 

ــم لـــتـــحـــديـــد  ــديــ ــقــ ــتــ لـــــشـــــروط الــ
ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــجـ ــة اإلنـ ــغــ ــلــ ــتــــوى الــ ــســ مــ

والقدرات الذهنية.
ــــذى  الـــــســـــيـــــدة شـ  وأكـــــــــــــدت 

ــلــــي مـــــديـــــرة الــــشــــؤون  أحــــمــــد عــ
أن  بالبرنامج  واإلداريــــة  المالية 
تشمل  الــتــأهــيــلــيــة  االخـــتـــبـــارات 
اخـــتـــبـــارا إلـــكـــتـــرونـــيـــا فــــي الــلــغــة 

ــيــــزيــــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــلــ اإلنــــجــ
مــجــمــوعــة مـــن ثــالثــة اخــتــبــارات 
ــدرة الـــذهـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــي مــــجــــال الــ ــ فـ
اللفظية  الطلبة  قــدرات  لتقييم 
والــحــســابــيــة والــبــيــانــيــة، وقــالــت 
بــالــتــرتــيــبــات  قــــام  الـــبـــرنـــامـــج  إن 
للمتقدمين  بــالــنــســبــة  الـــالزمـــة 
البحرين،  خــارج  يدرسون  الذين 
لــيــقــومــوا بــتــقــديــم االخـــتـــبـــارات 
الثانوية  بــمــدارســهــم  التأهيلية 
تحت إشراف مسؤول معتمد من 

قبل البرنامج. 

كتب محمد القصاص: 
تصوير: عبداألمير السالطنة

المناخي بأن ثمة غبارا سطحيا  المؤشر  أفاد 
بدأ في دخول البحرين بسبب الرياح الهابطة من 
ومن  الــســعــوديــة،  فــي  المتنقلة  الــركــامــيــة  السحب 
فترة  خــالل  تدريجيا  الغبار  يتالشى  أن  المتوقع 
الــعــواصــف  إن  ويــــذر«  »أوال  مــوقــع  ــال  وقــ الــمــســاء. 
وشــمــال شبه  وســط  على  ملحوظة  باتت  الــرعــديــة 
الجزيرة العربية، وإن التغيرات في الحالة الجوية 

من المتوقع أن تتوسع أكثر لتشمل مناطقنا خالل 
األيام القادمة على أن تستمر عدة أيام وتعتبر من 

السرايات.  
ــد تــشــمــل  الـــقـــادمـــة قــ ــيـــرات  ــتـــغـ الـ وأضـــــــاف أن 
مفاجئ  بــشــكــل  تتشكل  وقـــد  أخــــرى،  دون  مــنــاطــق 
عشوائية  السرايات  طبيعة  أن  إلى  مشيرا  وسريع، 
األجــواء صحوة وهادئة ومن  تكون  ومفاجئة، فقد 
السرعة  شديدة  أو  قوية  هابطة  برياح  تفاجئ  ثم 
من السحب الركامية وأمطار تكون غزيرة أحيانا.. 

واهلل -تعالى- أعلم.

ــايــــمــــز«   ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »تــ
ــه مـــن الــمــتــوقــع  ــ الــبــريــطــانــيــة »أنـ
في  الــمــســؤولــة  تــقــريــر  يحمل  أن 
ــراي،  ــ ــو جـ ــة الـــمـــدنـــيـــة ســ الـــخـــدمـ
حـــــــول« فــضــيــحــة الـــحـــفـــالت فــي 
ــتـــي انــتــهــكــت  مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة، الـ
التجمعات  عــلــى  الــحــظــر  قــانــون 
إدانــة واضحة  وبــاء كورونا،  خالل 
لرئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون. 
وذكرت الصحيفة في عنوانها 
األولــى  صفحتها  على  الرئيسي 
الــوطــأة  شــديــد  التقرير  إن  أمــس 
ــن يــجــعــل  ــ ــد الـــــــــذي لــ ــ ــحـ ــ إلـــــــى الـ
بوريس  استقالة  من  مفرًا  هناك 

جونسون من منصبه.
أن  المسؤولين  كبار  ويعتقد 
جــراي،  سو  أعدته  الــذي  التقرير 
بــــشــــأن حــــفــــالت الــــحــــظــــر تـــلـــك، 
يـــحـــمـــل مــــن اإلدانـــــــــة لــلــحــكــومــة 

ــا ســيــضــطــره  ــيــــس الـــــــــوزراء مــ ورئــ
تقرير  ينقل  كما  االستقالة،  إلى 
»التايمز« عن مسؤولين  صحيفة 

على علم بمحتوى التقرير. 
ويوجه التقرير انتقادات حادة 
ومــبــاشــرة إلـــى بــوريــس جــونــســون 
لــحــضــوره بــعــض تــلــك الــحــفــالت، 
وللثقافة السائدة بمقر الحكومة 

في ظل قيادته لها.
وانتهت سو جراي تقريبًا من 
إعــــداد تــقــريــرهــا بــهــذا الــشــأن في 
شهر يناير الماضي، لكن المسألة 
كــانــت قــد أحــيــلــت إلـــى الــشــرطــة، 
الـــتـــي بــــــدأت تــحــقــيــقــًا جــنــائــيــا، 
أال  البريطانية  الشرطة  وطلبت 
يــنــشــر تــقــريــر ســو جــــراي قــبــل أن 
وتــصــدر  تحقيقاتها،  مــن  تنتهي 
من  عــلــى  المستحقة  الــغــرامــات 
في  بالمشاركة  الــقــانــون  انتهكوا 

تلك الحفالت.

التايمز: تقرير ف�سيحة الحفالت �س�يجبر جون�س�ون على اال�س�تقالة

الأمامية ال�صفوف  في  العاملين  اإجازات  فائ�ض  بترحيل  يوجه  الوزراء  رئي�ض  العهد  ولي 

ال�سكر والتقدير لل�سحافة ودوره�ا الوط�ن�ي

متقدم�ا طالب�ا   1254 لحوال�ي  التاأهيلي�ة  االخ��ت�ب��ارات  ب��دء 
العالم�ي��ة ال�درا�س��ي��ة  ل�ل�م��ن��ح  ال�ع�ه���د  ول��ي  ل�ب�رن�ام��ج 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل اجتماع مجلس الوزراء.
ص2 أخبار البحرين
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وع����ي����د ال���ف���ط���ر ال���م���ب���ارك 
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميٌم بشأن عطلة يوم 
لعام  المبارك  الفطر  عيد  وعطلة  2022م،  لعام  العالمي  العمال 

1443هـ.
لعام  العالمي  العمال  يــوم  بمناسبة  أنــه  التعميم  في  وجــاء   
يوم  العامة  ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات  ُتعطل  2022م، 
وزارات  ُتعطل  كما  2022م،  مايو  شهر  من  األول  الموافق  األحــد 
الفطر  عــيــد  بمناسبة  الــعــامــة  ومــؤســســاتــهــا  وهيئاتها  المملكة 
وإذا  لــه،  التاليين  والــيــومــيــن  العيد  يــوم  ـــ  1443هــ لــعــام  الــمــبــارك 
بتمديد  عنه  ض  يعوَّ رسمية،  يوم عطلة  العيد  أيــام  أحد  صــادف 

العطلة يوما آخر. ص3 أخبار البحرين

»اأخبار الخليج« ت�سدر كتاب 
»اليوبيل الذهبي للبحرين.. 

)50( عاما من بناء الوطن«
ــبــــار الــخــلــيــج لــلــصــحــافــة والـــنـــشـــر« كــتــاب  ــدر عـــن »أخــ صــ
الــوطــن«.  بناء  مــن  عاما   )50( للبحرين..  الذهبي  »اليوبيل 
تاريخي متسلسل مسيرة حافلة من  الكتاب في سرد  ويوثق 
خالل  البحرين  سطرتها  الــتــي  النجاح  وقــصــص  اإلنــجــازات 
العقود الخمسة الماضية في مختلف المجاالت والقطاعات. 
حكام  تالحم  قصة  تعكس  ضخمة  موسوعة  الكتاب  ويعتبر 
يلقي  كما  الــبــالد.  فــي  والتغيير  التطوير  مسيرة  فــي  وشعب 
الـــضـــوء عــلــى الـــبـــدايـــات الــبــســيــطــة لــلــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
إنــجــازات  فــي صــنــع  نــجــحــوا  البحرينية مــمــن  والــشــخــصــيــات 

مشهودة وتحقيق أهدافهم المنشودة.
الذهبي للبحرين.. )50( عاما من  »اليوبيل  ويأتي كتاب 
التاريخ،  بــذاكــرة  تبدأ  صفحة،   240 حوالي  في  الــوطــن«  بناء 
عام  منذ  وتحديدا  قــرن  نصف  قبل  ما  مرحلة  إلــى  وتتطرق 
 ،1971 عام  من  انطالقا  الشاملة  النهضة  ببدء  مــرورا   ،1900
وصــــوال إلـــى تــســلــم عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وما صاحب ذلك من مشروع 

إصالحي وإنجازات حضارية كبيرة.
الشخصية  الـــرؤى  مــن  مجموعة  الكتاب  يستعرض  كما 
والشهادات الحية لشخصيات وعائالت كان لها اسمها ودورها 

في مختلف المجاالت بالمملكة.
في  البحرين  إلنــجــازات  مستقال  بابا  الكتاب  ويخصص 
الــتــي تحققت مــن أجل  الــواســعــة  الــمــرأة والــخــطــوات  تمكين 
المساواة بين الجنسين والتي كانت محل إشادة دولية كبيرة.

ــم الــمــحــطــات  ــ ــتـــاب اســـتـــعـــراضـــا ألهـ ــكـ ــدم الـ ــقـ وأخــــيــــرا يـ
االقتصادية ومسيرة التحول وتعزيز دور القطاع الخاص في 
متطورة  مجاالت  في  البحرين  وتميز  االقتصادية،  التنمية 
مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع االتصاالت والصناعة 

وغيرها.

} جانب من االختبارات التأهيلية.

اإلفطار

اإلمساك
6:07
3:42

أكــــدت وزارة الــصــحــة أنــهــا بــصــدد االنــتــهــاء مــن صــرف 
الصفوف  فــي  المتطوعين  مــن  جــديــدة  لقائمة  المكافآت 
التي  السابقة  للقوائم  استكمااًل  وذلــك  قــريــًبــا،  األمــامــيــة 
في  إيداعها  تــم  والــتــي  المستحقة،  المكافآت  لها  صرفت 
الفترة  خــالل  بالمتطوعين  الخاصة  البنكية  الحسابات 
فــي الصحف  تــداولــه  تــم  مــا  ردًا على  ذلــك  الماضية. جــاء 
صرف  عــدم  حــول  االجتماعي  التواصل  ومــواقــع  المحلية 
الــمــكــافــآت لــبــعــض الــمــتــطــوعــيــن فـــي الــصــفــوف األمــامــيــة 

للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
الــوطــنــيــة  لــلــجــهــود  تــقــديــرهــا  الــصــحــة  وزارة  وأكــــــدت 
في  المستحقين  من  العاملين  كل  بذلها  التي  المخلصة 
الــصــفــوف األمــامــيــة والــذيــن قــدمــوا أســمــى مــعــانــي وصــور 
العطاء واإلخالص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين 
والــتــصــدي لــلــجــائــحــة، والــمــحــافــظــة عــلــى صــحــة وســالمــة 
جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة قامت بصرف مستحقات 
المتطوعين  مـــن  مــتــعــددة  لــمــجــمــوعــات  ومــكــافــآت  مــالــيــة 
التصدي  مــواقــع  بمختلف  المستحقة  الوطنية  والــكــوادر 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــائـــــــــحـــــــــة، 
أن  ــد  ــ ــعــ ــ بــ وذلـــــــــــــك 
خــــضــــعــــت جـــمـــيـــع 
الــقــوائــم الــخــاصــة 
بــــالــــمــــتــــطــــوعــــيــــن 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــيـــــــــم 
والـــــــــمـــــــــراجـــــــــعـــــــــة، 
ــتـــعـــاون  ــالـ وذلــــــــك بـ
والـــــــــتـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــق 
ــع  الــــــمــــــشــــــتــــــرك مـ
الجهات المختصة 

والمعنية.

المكافاآت  �سرف  من  االنتهاء  ال�سحة: 
لعدد من المتطوعين الم�ستحقين قريًبا

م��وج��ة غ��ب��ار ف��ي ���س��م��اء ال��م��م��ل��ك��ة.. وت��غ��ي��رات 
ف���ي ح���ال���ة ال��ط��ق�����س خ����الل االأي�������ام ال��ق��ادم��ة

} رسم كاريكاتوري نشرته تايمز حول تقرير الفضيحة.

محمد بن �سلمان يتوج فريق �سالح البحرية 
الملكية المدفعية  لبطولة  بطال  الملكي 

ــوج ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  تـ
فريق  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
البحريني  الملكي  البحرية  سالح 
ــة مــن  ــامـــسـ بـــطـــال لــلــنــســخــة الـــخـ
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــيــ ــعــ ــدفــ ــمــ بــــطــــولــــة الــ
القدم  لكرة  للضباط  الرمضانية 
رعــايــة سموه،  ُأقــيــمــت تحت  الــتــي 
وذلك بعد فوزه بنتيجة 5-3 على 

فريق الدروع الملكية في المباراة 
الفريقين  جمعت  التي  النهائية 
الملكية،  الــمــدفــعــيــة  مــلــعــب  عــلــى 
وذلـــــــك بـــحـــضـــور الـــــلـــــواء الـــركـــن 
الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة 
والشيخ  الملكية،  المدفعية  قائد 
رئيس  خليفة  آل  خليفة  بن  علي 

االتحاد البحريني لكرة القدم.

ص16 الرياضة
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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
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في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

المجل�س يهنئ الملك وولي العهد رئي�س الوزراء بقرب حلول عيد الفطر المبارك
توجي���ه الخدم���ة المدنية بمبا�س���رة اإج���راءات ترحي���ل فائ����س الإج���ازات للعاملين ف���ي ال�سف���وف الأمامية
الإ�������س������ادة ب�������دور ال�������س���ح���اف���ة ال���وط���ن���ي���ة واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا ف����ي ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي وال���ت���ن���م���وي

ج��ه��د  م����ن  ت���ب���ذل���ه  وم�����ا  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ع���م���ال���ة  دور  ت���اأك���ي���د 
وع����ط����اء ع������زز م����ن ال���ت���م���ي���ز ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���الت

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤس الجلسة.

والتنمية  العمل  وزير  التقى 
بن  الــســيــد جميل  االجــتــمــاعــيــة، 
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، الــنــائــب 
أحــمــد يــوســف األنـــصـــاري، وذلــك 

في مكتبه بالوزارة.
وخــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، أطــــلــــع 
حــــمــــيــــدان الــــنــــائــــب األنـــــصـــــاري 
ــادرة الـــتـــوظـــيـــف ضــمــن  ــبــ عـــلـــى مــ
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، 
لــتــســريــع وتــيــرة تــوظــيــف وإدمـــاج 
ــوق الــعــمــل،  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي سـ
القطاعات  استهداف  عبر  وذلــك 
الــنــوعــيــة الــتــي تــشــهــد نـــمـــًوا في 
ــات  ــركـ ــشـ ــالـ ــيــــف بـ ــتــــوظــ فـــــــرص الــ
والـــمـــؤســـســـات، مــــؤكــــدا فــــي هـــذا 
الــســيــاق أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
إلنجاح  التشريعية  السلطة  مع 
الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــروعـــات الــتــي 
تنفذها الوزارة لتحقيق تطلعات 
ــي تـــوفـــيـــر فـــرص  الـــمـــواطـــنـــيـــن فــ
التدريب  وبرامج  الجاذبة  العمل 
في  إدمــاجــهــم  لتسهيل  الــنــوعــي 

سوق العمل. 

األنــصــاري  أثــنــى  مــن جانبه، 
ــوزارة فــي توظيف  ــ عــلــى جــهــود الـ
القطاع  منشآت  فــي  المواطنين 
الخاص، معرًبا عن شكره للوزير 
ــدد مــــن قـــوائـــم  ــ عـــلـــى تـــوظـــيـــف عـ
الــبــاحــثــيــن عــن عــمــل مــن أهــالــي 
ــرة، الفـــًتـــا إلــــى أن ســيــاســة  ــدائــ الــ

الوزارة وتعاونها مع الجهات ذات 
النواب،  مجلس  وخاصة  الصلة، 
ــاب الـــعـــمـــل  ــ ــحــ ــ ــب أصــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــعـــدالت  ــمـــت فــــي ارتـــــفـــــاع مـ ــاهـ سـ
التعافي  مــرحــلــة  فــي  الــتــوظــيــف 
االقتصادي التي تشهدها مملكة 

البحرين. 

وزي����ر ال��ع��م��ل ي��ن��وه ب��اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م���ن خطة 
ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي ل��ت�����س��ري��ع وت���ي���رة ال��ت��وظ��ي��ف

} وزير العمل خالل لقاء النائب األنصاري.

} جانب من حفل تسليم منتسبي المجلس األعلى للبيئة وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

المبعوث  ديــنــه  بــن  مــبــارك  بــن  الــدكــتــور محمد  أكـــد 
للمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــاخ  لــشــؤون  الــخــاص 
األعلى للبيئة أن اعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وتثمين 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــوزراء لــلــجــهــود الــوطــنــيــة  ــ ــ ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
المخلصة لكل العاملين في الصفوف األمامية للتصدي 
لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، 
المساندة، يمثل دافعًا  الداخلية، وجميع الجهات  ووزارة 
لمواصلة العمل بذات العطاء والعزم، مثنًيا على ما أبداه 
العاملون في مختلف القطاعات خالل فترة  الموظفون 

جائحة فيروس كورونا من كفاءة عالية وعزيمة مستمرة 
لتحقيق األهداف الموضوعة، والتي أسهمت في أن تنال 
الجائحة  مــســارات  مــع  التعامل  فــي  اإلشــــادات  المملكة 

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
جــاء ذلــك خــالل حفل تسليم األوســمــة الــذي نظمه 
آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  المجلس 
خليفة ممثل جاللة الملك المفدى، حيث قام المبعوث 
للمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــاخ  لــشــؤون  الــخــاص 
بــن حمد  األمــيــر سلمان  »وســـام  بتسليم  للبيئة،  األعــلــى 
الــوطــنــيــة مـــن منتسبي  لـــلـــكـــوادر  الــطــبــي«  لــالســتــحــقــاق 
الملك  لجاللة  السامي  الملكي  لألمر  إنــفــاًذا  المجلس 

ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيه  إطــار  وفــي  المفدى، 
الـــــــوزراء، لــكــل الــجــهــات المعنية  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس 
من  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  للعاملين  الــوســام  بتسليم 
الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفــاع  وقــوة  الصحية،  الكوادر 

وكل الجهات المساندة.
تهنئة  دينه  بن  الدكتور محمد بن مبارك   وقد نقل 
خليفة  آل  حمد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  الحفل  راعـــي 
»وســام  على  للحاصلين  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي«، مــعــربــًا 
سعادته عن اعتزازه بما قدمه منتسبو المجلس األعلى 
للبيئة من جهود مشرفة وعمل دؤوب أسهم في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا وما تبعتها من ظروف استثنائية 

على كافة األصعدة.
الحفاظ  أن  المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  وأكــد 
الــمــزيــد من  بـــذل  الــيــوم يستدعي  عــلــى مــا تحقق حــتــى 
بالجهود  منوًها  المنشودة،  للنجاحات  للوصول  الجهود 
وضع  في  جدارته  أثبت  الــذي  البحرين  لفريق  الوطنية 
االســتــراتــيــجــيــات الــمــتــمــيــزة فـــي الــتــعــامــل مـــع مختلف 
لدى  العطاء  وروح  المجتمعي  بالوعي  مشيًدا  الظروف، 
كان جوهر نجاح  والــذي  الوطن بمختلف مكوناته  أبناء 

في دعم الجهود المبذولة لتجاوز مختلف الظروف.
للبيئة  األعلى  المجلس  منتسبو  أعرب  جانبهم  من 
ــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد  الـــذيـــن تــشــرفــوا بــتــســلــم وســ
ــزاز بهذا  ــتـ لــالســتــحــقــاق الــطــبــي، عــن بــالــغ الــفــخــر واالعـ
التكريم السامي، مؤكدين أن هذا التكريم ما هو إال حافز 
الوطن  خدمة  سبيل  في  العطاء  من  المزيد  لبذل  لهم 

والمواطنين.

ال���م���ب���ع���وث ال���خ���ا����س ل�������س���وؤون ال���م���ن���اخ ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال��م��ج��ل�����س
الأع���ل���ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة و����س���ام الأم���ي���ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
 فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، رفــع 
التهاني  أصـــدق  الـــــوزراء  مجلس 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى مـــقـــام حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــاحـــب الــســمــو  ــى صـ ــ الـــمـــفـــدى وإلــ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء بــمــنــاســبــة قـــــرب حــلــول 
عـــيـــد الـــفـــطـــر الــــمــــبــــارك، ســـائـــاًل 
ُيــعــيــد  قـــدرتـــه أن  الـــمـــولـــى جــلــت 
ــذه الــمــنــاســبــة عــلــيــهــمــا وعــلــى  ــ هـ
واألمتين  والمقيمين  المواطنين 
ــيــــة بــالــخــيــر  الـــعـــربـــيـــة، واإلســــالمــ

والُيمن والمسرات.

السمو  صــاحــب  وجــه   بعدها 
ــي ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــكــ ــلــ ــمــ الــ
رئـــيـــس مجلس  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الخدمة المدنية، بمباشرة اتخاذ 
اإلجـــــــــــــراءات الـــــالزمـــــة لــتــرحــيــل 
ــنــــويــــة  ــــض اإلجـــــــــــــــــازات الــــســ ــائــ ــ فــ
ــيــــن الــــعــــامــــلــــيــــن فـــي  ــفــ ــمــــوظــ ــلــ لــ
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
الــصــحــيــة والـــجـــهـــات الــمــســانــدة 
األخـــــــــــرى. وكــــلــــف ســــمــــوه جـــهـــاز 
يلزم  باتخاذ ما  المدنية  الخدمة 
من أجل ترحيل فائض اإلجازات 
السنوية للموظفين المستحقين 
الـــذيـــن تـــجـــاوز رصـــيـــد إجــازاتــهــم 
الــســنــويــة 75 يــومــا فــي نــهــايــة 31 
مجلس  أكــد  2021م،  ثم  ديسمبر 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  ــوزراء  الــ
الصحافة  ويوم  الصحافة  لحرية 
المقدرة  اإلســهــامــات  البحرينية 
الوطنية  اإلعــالمــيــة  للمؤسسات 

وأبناء البحرين العاملين بميدان 
فـــي مسيرة  ــالم  ــ واإلعــ الــصــحــافــة 
فاعلين  كشركاء  الوطني  العمل 
فـــي الــتــنــمــيــة، مــعــربــًا عـــن شــكــره 
ــــذي تضطلع  الـ ــلـــدور  لـ وتـــقـــديـــره 
تأدية  فــي  الوطنية  الصحافة  بــه 
الــرســالــة اإلعــالمــيــة الــتــي تسهم 
الوطني  العمل  مسارات  دعــم  في 
يحقق  بــمــا  للمملكة  والــتــنــمــوي 

التطلعات المنشودة.
ــوم  ــد ذلــــــك وبـــمـــنـــاســـبـــة يـ ــعـ بـ
أكــــد مجلس  الـــعـــالـــمـــي،  الـــعـــمـــال 
وما  الوطنية  العمالة  دور  الــوزراء 
تبذله مــن جهد وعــطــاء عــزز من 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  التميز 
األول  الخيار  الــمــواطــن  جعل  مــا 
الــعــمــل، شــاكــرًا للكوادر  فــي ســوق 
ــيـــة فــــي مــخــتــلــف مـــواقـــع  ــنـ الـــوطـ
الـــعـــمـــل إســـهـــامـــاتـــهـــم الـــمـــقـــدرة 
وإصـــــــرارهـــــــم عـــلـــى اإلنـــــجـــــاز فــي 

مختلف الظروف.
 بعدها قرر المجلس ما يلي:
ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة   أواًل: 

المذكرات التالية:
الخدمة  مجلس  مــذكــرة   .1 
الــمــدنــيــة بـــشـــأن مـــواصـــلـــة إعــــادة 
هــيــكــلــة وتـــطـــويـــر عــمــل عــــدد من 
زيــادة  بــهــدف  الحكومية  الجهات 

الكفاءة وتحسين األداء.
 2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
مساهمة  بشأن  المالي  والــتــوازن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــــدد من 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــمــا يــدعــم 
ــبــــرات الــمــمــلــكــة ويـــعـــززهـــا فــي  خــ
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت اإلنــســانــيــة، 
والتدريبية، والمهنية، والعمالية.

الـــصـــنـــاعـــة  وزيـــــــر  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ  .3
إضافة  بشأن  والسياحة  والتجارة 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

إلى قائمة الدول المدرجة كشريك 
لخدمة الشحن البحرية - الجوية 
إلى  باإلضافة  البحرين،  بمملكة 
14 دولــــة ُيــســمــح لــلــشــركــات الــتــي 
الــــدول مــقــرًا لها  تتخذ مــن هـــذه 
االعتماد  على  للحصول  الــتــقــدم 

كمشغل لهذه الخدمات.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  4. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
حول رد الحكومة على 4 اقتراحات 
برغبة واقتراح بقانون مقدمة من 

مجلس النواب.
ــلـــس  ــمـــجـ ثـــــــم اســـــتـــــعـــــرض الـ

الموضوع التالي:
التنسيقية  اللجنة  مذكرة   .1
ــة مــن  ــدثـ ــحـ ــمـ ــأن الـــنـــســـخـــة الـ ــشــ بــ
اإلطار الموحد للبرامج الحكومية 
على  تنفيذه  تم  وما  األولوية  ذات 
صعيد تحقيق االستدامة المالية 

ودعم البيئة االستثمارية.
علمًا  المجلس  أخــذ   بعدها 
مــن خـــالل الــتــقــريــر الــمــرفــوع من 

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
بــشــأن الــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 

الــربــيــع لــمــجــمــوع الــبــنــك الــدولــي 
وصندوق النقد.

ال����م����واف����ق����ة ع���ل���ى م�����ذك�����رة ال����خ����دم����ة ال���م���دن���ي���ة ب�����اإع�����ادة 
ه���ي���ك���ل���ة وت����ط����وي����ر ع���م���ل ع������دد م�����ن ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

فائ���س لترحي��ل  الإج��راءات  اتخ��اذ  المدني��ة:  الخدم��ة 
الإج�������ازات ال�����س��ن��وي��ة ل��م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��وف الأم��ام��ي��ة

الــســمــو الملكي  لــتــوجــيــه صــاحــب  تــنــفــيــذا 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الخدمة  رئيس مجلس  الــوزراء  رئيس مجلس 
الــالزمــة  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  بمباشرة  المدنية، 
للموظفين  السنوية  اإلجــازات  لترحيل فائض 
الــكــوادر  مــن  األمامية  الصفوف  فــي  العاملين 

الصحية والجهات المساندة األخرى، قام جهاز 
الخدمة المدنية بناًء على تكليف سموه باتخاذ 
الموظفين  إجـــازات  بشأن  الــالزمــة  اإلجــــراءات 
إجــازاتــهــم  رصــيــد  تــجــاوز  الــذيــن  المستحقين 

السنوية 75 يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.
تنظيم  أن  المدنية  الخدمة  وأوضــح جهاز 

خــــروج الــمــوظــفــيــن الــمــشــمــولــيــن فـــي إجــــازات 
سنوية الستنفاد الفائض المرحل خالل فترة 
اعتماد  على  الجهة  حصول  مــن  اعــتــبــارًا  تبدأ 
 31 أقصاه  المدنية حتى موعد  الخدمة  جهاز 
مقتضيات  يــراعــي  نحو  على  2023م،  ديسمبر 

} أحمد الزايد.العمل.
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في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

المجل�س يهنئ الملك وولي العهد رئي�س الوزراء بقرب حلول عيد الفطر المبارك
توجي���ه الخدم���ة المدنية بمبا�س���رة اإج���راءات ترحي���ل فائ����س الإج���ازات للعاملين ف���ي ال�سف���وف الأمامية
الإ�������س������ادة ب�������دور ال�������س���ح���اف���ة ال���وط���ن���ي���ة واإ����س���ه���ام���ات���ه���ا ف����ي ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي وال���ت���ن���م���وي

ج��ه��د  م����ن  ت���ب���ذل���ه  وم�����ا  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ع���م���ال���ة  دور  ت���اأك���ي���د 
وع����ط����اء ع������زز م����ن ال���ت���م���ي���ز ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���الت

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤس الجلسة.

والتنمية  العمل  وزير  التقى 
بن  الــســيــد جميل  االجــتــمــاعــيــة، 
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، الــنــائــب 
أحــمــد يــوســف األنـــصـــاري، وذلــك 

في مكتبه بالوزارة.
وخــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، أطــــلــــع 
حــــمــــيــــدان الــــنــــائــــب األنـــــصـــــاري 
ــادرة الـــتـــوظـــيـــف ضــمــن  ــبــ عـــلـــى مــ
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، 
لــتــســريــع وتــيــرة تــوظــيــف وإدمـــاج 
ــوق الــعــمــل،  ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي سـ
القطاعات  استهداف  عبر  وذلــك 
الــنــوعــيــة الــتــي تــشــهــد نـــمـــًوا في 
ــات  ــركـ ــشـ ــالـ ــيــــف بـ ــتــــوظــ فـــــــرص الــ
والـــمـــؤســـســـات، مــــؤكــــدا فــــي هـــذا 
الــســيــاق أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
إلنجاح  التشريعية  السلطة  مع 
الـــمـــبـــادرات والـــمـــشـــروعـــات الــتــي 
تنفذها الوزارة لتحقيق تطلعات 
ــي تـــوفـــيـــر فـــرص  الـــمـــواطـــنـــيـــن فــ
التدريب  وبرامج  الجاذبة  العمل 
في  إدمــاجــهــم  لتسهيل  الــنــوعــي 

سوق العمل. 

األنــصــاري  أثــنــى  مــن جانبه، 
ــوزارة فــي توظيف  ــ عــلــى جــهــود الـ
القطاع  منشآت  فــي  المواطنين 
الخاص، معرًبا عن شكره للوزير 
ــدد مــــن قـــوائـــم  ــ عـــلـــى تـــوظـــيـــف عـ
الــبــاحــثــيــن عــن عــمــل مــن أهــالــي 
ــرة، الفـــًتـــا إلــــى أن ســيــاســة  ــدائــ الــ

الوزارة وتعاونها مع الجهات ذات 
النواب،  مجلس  وخاصة  الصلة، 
ــاب الـــعـــمـــل  ــ ــحــ ــ ــب أصــ ــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــعـــدالت  ــمـــت فــــي ارتـــــفـــــاع مـ ــاهـ سـ
التعافي  مــرحــلــة  فــي  الــتــوظــيــف 
االقتصادي التي تشهدها مملكة 

البحرين. 

وزي����ر ال��ع��م��ل ي��ن��وه ب��اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م���ن خطة 
ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي ل��ت�����س��ري��ع وت���ي���رة ال��ت��وظ��ي��ف

} وزير العمل خالل لقاء النائب األنصاري.

} جانب من حفل تسليم منتسبي المجلس األعلى للبيئة وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

المبعوث  ديــنــه  بــن  مــبــارك  بــن  الــدكــتــور محمد  أكـــد 
للمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــاخ  لــشــؤون  الــخــاص 
األعلى للبيئة أن اعتزاز حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وتثمين 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــوزراء لــلــجــهــود الــوطــنــيــة  ــ ــ ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
المخلصة لكل العاملين في الصفوف األمامية للتصدي 
لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، 
المساندة، يمثل دافعًا  الداخلية، وجميع الجهات  ووزارة 
لمواصلة العمل بذات العطاء والعزم، مثنًيا على ما أبداه 
العاملون في مختلف القطاعات خالل فترة  الموظفون 

جائحة فيروس كورونا من كفاءة عالية وعزيمة مستمرة 
لتحقيق األهداف الموضوعة، والتي أسهمت في أن تنال 
الجائحة  مــســارات  مــع  التعامل  فــي  اإلشــــادات  المملكة 

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
جــاء ذلــك خــالل حفل تسليم األوســمــة الــذي نظمه 
آل  حمد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  المجلس 
خليفة ممثل جاللة الملك المفدى، حيث قام المبعوث 
للمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــنــاخ  لــشــؤون  الــخــاص 
بــن حمد  األمــيــر سلمان  »وســـام  بتسليم  للبيئة،  األعــلــى 
الــوطــنــيــة مـــن منتسبي  لـــلـــكـــوادر  الــطــبــي«  لــالســتــحــقــاق 
الملك  لجاللة  السامي  الملكي  لألمر  إنــفــاًذا  المجلس 

ولي  الملكي  السمو  صاحب  توجيه  إطــار  وفــي  المفدى، 
الـــــــوزراء، لــكــل الــجــهــات المعنية  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس 
من  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  للعاملين  الــوســام  بتسليم 
الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفــاع  وقــوة  الصحية،  الكوادر 

وكل الجهات المساندة.
تهنئة  دينه  بن  الدكتور محمد بن مبارك   وقد نقل 
خليفة  آل  حمد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو  الحفل  راعـــي 
»وســام  على  للحاصلين  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي«، مــعــربــًا 
سعادته عن اعتزازه بما قدمه منتسبو المجلس األعلى 
للبيئة من جهود مشرفة وعمل دؤوب أسهم في مواجهة 
جائحة فيروس كورونا وما تبعتها من ظروف استثنائية 

على كافة األصعدة.
الحفاظ  أن  المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  وأكــد 
الــمــزيــد من  بـــذل  الــيــوم يستدعي  عــلــى مــا تحقق حــتــى 
بالجهود  منوًها  المنشودة،  للنجاحات  للوصول  الجهود 
وضع  في  جدارته  أثبت  الــذي  البحرين  لفريق  الوطنية 
االســتــراتــيــجــيــات الــمــتــمــيــزة فـــي الــتــعــامــل مـــع مختلف 
لدى  العطاء  وروح  المجتمعي  بالوعي  مشيًدا  الظروف، 
كان جوهر نجاح  والــذي  الوطن بمختلف مكوناته  أبناء 

في دعم الجهود المبذولة لتجاوز مختلف الظروف.
للبيئة  األعلى  المجلس  منتسبو  أعرب  جانبهم  من 
ــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد  الـــذيـــن تــشــرفــوا بــتــســلــم وســ
ــزاز بهذا  ــتـ لــالســتــحــقــاق الــطــبــي، عــن بــالــغ الــفــخــر واالعـ
التكريم السامي، مؤكدين أن هذا التكريم ما هو إال حافز 
الوطن  خدمة  سبيل  في  العطاء  من  المزيد  لبذل  لهم 

والمواطنين.

ال���م���ب���ع���وث ال���خ���ا����س ل�������س���وؤون ال���م���ن���اخ ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال��م��ج��ل�����س
الأع���ل���ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة و����س���ام الأم���ي���ر ���س��ل��م��ان ب���ن ح��م��د ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي

الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
 فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، رفــع 
التهاني  أصـــدق  الـــــوزراء  مجلس 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى مـــقـــام حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــاحـــب الــســمــو  ــى صـ ــ الـــمـــفـــدى وإلــ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء بــمــنــاســبــة قـــــرب حــلــول 
عـــيـــد الـــفـــطـــر الــــمــــبــــارك، ســـائـــاًل 
ُيــعــيــد  قـــدرتـــه أن  الـــمـــولـــى جــلــت 
ــذه الــمــنــاســبــة عــلــيــهــمــا وعــلــى  ــ هـ
واألمتين  والمقيمين  المواطنين 
ــيــــة بــالــخــيــر  الـــعـــربـــيـــة، واإلســــالمــ

والُيمن والمسرات.

السمو  صــاحــب  وجــه   بعدها 
ــي ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــكــ ــلــ ــمــ الــ
رئـــيـــس مجلس  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الخدمة المدنية، بمباشرة اتخاذ 
اإلجـــــــــــــراءات الـــــالزمـــــة لــتــرحــيــل 
ــنــــويــــة  ــــض اإلجـــــــــــــــــازات الــــســ ــائــ ــ فــ
ــيــــن الــــعــــامــــلــــيــــن فـــي  ــفــ ــمــــوظــ ــلــ لــ
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
الــصــحــيــة والـــجـــهـــات الــمــســانــدة 
األخـــــــــــرى. وكــــلــــف ســــمــــوه جـــهـــاز 
يلزم  باتخاذ ما  المدنية  الخدمة 
من أجل ترحيل فائض اإلجازات 
السنوية للموظفين المستحقين 
الـــذيـــن تـــجـــاوز رصـــيـــد إجــازاتــهــم 
الــســنــويــة 75 يــومــا فــي نــهــايــة 31 
مجلس  أكــد  2021م،  ثم  ديسمبر 
العالمي  الــيــوم  بمناسبة  ــوزراء  الــ
الصحافة  ويوم  الصحافة  لحرية 
المقدرة  اإلســهــامــات  البحرينية 
الوطنية  اإلعــالمــيــة  للمؤسسات 

وأبناء البحرين العاملين بميدان 
فـــي مسيرة  ــالم  ــ واإلعــ الــصــحــافــة 
فاعلين  كشركاء  الوطني  العمل 
فـــي الــتــنــمــيــة، مــعــربــًا عـــن شــكــره 
ــــذي تضطلع  الـ ــلـــدور  لـ وتـــقـــديـــره 
تأدية  فــي  الوطنية  الصحافة  بــه 
الــرســالــة اإلعــالمــيــة الــتــي تسهم 
الوطني  العمل  مسارات  دعــم  في 
يحقق  بــمــا  للمملكة  والــتــنــمــوي 

التطلعات المنشودة.
ــوم  ــد ذلــــــك وبـــمـــنـــاســـبـــة يـ ــعـ بـ
أكــــد مجلس  الـــعـــالـــمـــي،  الـــعـــمـــال 
وما  الوطنية  العمالة  دور  الــوزراء 
تبذله مــن جهد وعــطــاء عــزز من 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  التميز 
األول  الخيار  الــمــواطــن  جعل  مــا 
الــعــمــل، شــاكــرًا للكوادر  فــي ســوق 
ــيـــة فــــي مــخــتــلــف مـــواقـــع  ــنـ الـــوطـ
الـــعـــمـــل إســـهـــامـــاتـــهـــم الـــمـــقـــدرة 
وإصـــــــرارهـــــــم عـــلـــى اإلنـــــجـــــاز فــي 

مختلف الظروف.
 بعدها قرر المجلس ما يلي:

ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة   أواًل: 
المذكرات التالية:

الخدمة  مجلس  مــذكــرة   .1 
الــمــدنــيــة بـــشـــأن مـــواصـــلـــة إعــــادة 
هــيــكــلــة وتـــطـــويـــر عــمــل عــــدد من 
زيــادة  بــهــدف  الحكومية  الجهات 

الكفاءة وتحسين األداء.
 2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
مساهمة  بشأن  المالي  والــتــوازن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــــدد من 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــمــا يــدعــم 
ــبــــرات الــمــمــلــكــة ويـــعـــززهـــا فــي  خــ
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت اإلنــســانــيــة، 
والتدريبية، والمهنية، والعمالية.

الـــصـــنـــاعـــة  وزيـــــــر  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ  .3
إضافة  بشأن  والسياحة  والتجارة 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 

إلى قائمة الدول المدرجة كشريك 
لخدمة الشحن البحرية - الجوية 
إلى  باإلضافة  البحرين،  بمملكة 
14 دولــــة ُيــســمــح لــلــشــركــات الــتــي 
الــــدول مــقــرًا لها  تتخذ مــن هـــذه 
االعتماد  على  للحصول  الــتــقــدم 

كمشغل لهذه الخدمات.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  4. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
حول رد الحكومة على 4 اقتراحات 
برغبة واقتراح بقانون مقدمة من 

مجلس النواب.
ــلـــس  ــمـــجـ ثـــــــم اســـــتـــــعـــــرض الـ

الموضوع التالي:
التنسيقية  اللجنة  مذكرة   .1
ــة مــن  ــدثـ ــحـ ــمـ ــأن الـــنـــســـخـــة الـ ــشــ بــ
اإلطار الموحد للبرامج الحكومية 
على  تنفيذه  تم  وما  األولوية  ذات 
صعيد تحقيق االستدامة المالية 

ودعم البيئة االستثمارية.
علمًا  المجلس  أخــذ   بعدها 
مــن خـــالل الــتــقــريــر الــمــرفــوع من 

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
بــشــأن الــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 

الــربــيــع لــمــجــمــوع الــبــنــك الــدولــي 
وصندوق النقد.

ال����م����واف����ق����ة ع���ل���ى م�����ذك�����رة ال����خ����دم����ة ال���م���دن���ي���ة ب�����اإع�����ادة 
ه���ي���ك���ل���ة وت����ط����وي����ر ع���م���ل ع������دد م�����ن ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة

فائ���س لترحي��ل  الإج��راءات  اتخ��اذ  المدني��ة:  الخدم��ة 
الإج�������ازات ال�����س��ن��وي��ة ل��م��وظ��ف��ي ال�����س��ف��وف الأم��ام��ي��ة

الــســمــو الملكي  لــتــوجــيــه صــاحــب  تــنــفــيــذا 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الخدمة  رئيس مجلس  الــوزراء  رئيس مجلس 
الــالزمــة  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  بمباشرة  المدنية، 
للموظفين  السنوية  اإلجــازات  لترحيل فائض 
الــكــوادر  مــن  األمامية  الصفوف  فــي  العاملين 

الصحية والجهات المساندة األخرى، قام جهاز 
الخدمة المدنية بناًء على تكليف سموه باتخاذ 
الموظفين  إجـــازات  بشأن  الــالزمــة  اإلجــــراءات 
إجــازاتــهــم  رصــيــد  تــجــاوز  الــذيــن  المستحقين 

السنوية 75 يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.
تنظيم  أن  المدنية  الخدمة  وأوضــح جهاز 

خــــروج الــمــوظــفــيــن الــمــشــمــولــيــن فـــي إجــــازات 
سنوية الستنفاد الفائض المرحل خالل فترة 
اعتماد  على  الجهة  حصول  مــن  اعــتــبــارًا  تبدأ 
 31 أقصاه  المدنية حتى موعد  الخدمة  جهاز 
مقتضيات  يــراعــي  نحو  على  2023م،  ديسمبر 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــد بــن  ــالـ اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور الـــشـــيـــخ خـ
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
ــز الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــعـــالـــمـــي لــلــتــعــايــش  ــركـ مـ
الــقــادة  جماعة  مــن  أمريكيا  وفـــدا  السلمي 
االنجيليين، برئاسة جويل روزنبرغ )محلل 
اإلعالمية  االســتــشــارات  مــجــال  فــي  وخبير 
مجلتي  تحرير  رئيس  الدولية  والسياسية 
إسرائيل(،  سائر  وأخبار  العرب  سائر  أخبار 

وذلك خالل زيارة رسمية للمملكة.
ــارة الـــوفـــد،  ــزيــ ــيـــس الـــمـــركـــز بــ ــــب رئـ رحـ
ــاء الــــجــــوانــــب  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ واســـــتـــــعـــــرض خــــــــالل الـ
مملكة  تميز  التي  والتاريخية  الحضارية 
والتعايش  التسامح  مجاالت  في  البحرين 
المجتمع  مــكــونــات  مختلف  بــيــن  السلمي 
الــدور  مؤكدا  والثقافية،  والعرقية  الدينية 
ــه حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة  ــذي يـــقـــوم بـ ــ الـ
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
تــعــزيــز قــيــم المحبة  الــمــفــدى، فـــي  الـــبـــالد 
اآلخــر،  على  واالنــفــتــاح  اإلنسانية  ــوة  واالخـ
والــتــي صــاغــهــا جــاللــتــه فــي وثــيــقــة »إعـــالن 
نطاق  على  دشنت  التي  البحرين«  مملكة 
عالمي ودولي، على اعتبارها إطارا منهجيا 
ــمـــوذج الــبــحــريــنــي الـــفـــريـــد فــي  ــنـ يـــرســـخ الـ
التسامح  على  المستندة  السياسات  رســم 

والتعايش اإلنساني.
كــمــا قـــام خـــالل الــلــقــاء بــتــقــديــم نــبــذة 
عن المبادرات الناجحة التي أطلقها مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في 
فلسلفة  وتقديم  اإلعــالن  ترجمة مضامين 
البرامج  وذلــك من خالل  المفدى،  العاهل 
ومتابعة  برعاية  حظيت  الــتــي  والــمــشــاريــع 

حثيثة من جاللته، مشيرا الى أن مبادرات 
الشباب  إعــداد جيل من  الى  المركز تهدف 
مـــن كـــل مــكــان فـــي الــعــالــم مــتــخــصــص في 
الــتــســامــح، مــا يــســاعــد عــلــى نــشــر وتحقيق 

رسالة المركز عالميا.
وأوضح أن المركز أطلق خالل السنوات 
الماضية كرسي الملك حمد لحوار االديان 
فــي جــامــعــة ســابــيــنــزا االيــطــالــيــة، وبــرنــامــج 
ــان بـــالـــقـــيـــادة مع  ــمــ الــمــلــك حــمــد فـــي اإليــ
جامعة أكسفورد العريقة، فضال عن مشروع 

السيبراني  للسالم  حمد  الملك  أكاديمية 
العديد من  الى جانب  في نيويورك، وذلك 
أقيمت  التي  الهادفة  والفعاليات  االنشطة 

على مستوى دولي.
من جهته، أعرب جويل روزنبرغ والوفد 
الــمــرافــق عــن إعــجــابــه بــمــا يــقــدمــه المركز 
والتسامح  السالم  قضايا  خدمة  سبيل  في 
مملكة  دور  مــثــمــنــا  الــعــالــمــي،  الــمــجــتــمــعــي 
التعايش  مــجــاالت  فــي  وجهودها  البحرين 
انطالقا  تأتي  والتي  اآلخــر،  واالنفتاح على 

من نهج جاللة الملك.
ــال أعــمــال  ويــضــم الــوفــد األمــريــكــي رجـ
ــيـــن وطـــاقـــمـــا مــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمـــريـــكـــيـــيـــن وإسـ
الصحفيين واالعالميين، وقد جرى اللقاء 
بحضور االمين العام للمركز الشيخ عبداهلل 
بن أحمد آل خليفة، وأعضاء مجلس أمناء 
المركز إبراهيم نونو وشهناز جابري وصالح 
الجودر، إلى جانب عدد من خريجي برامج 
المركز سفراء برنامج الملك حمد لإليمان 

بالقيادة مريم خورامي ولطيفة الذوادي.

رئي����ش مرك���ز المل���ك حم���د العالم���ي للتعاي����ش ال�س���لمي
ي�س���تقبل وف���د اأمريكي���ا م���ن جماع���ة الق���ادة الإنجيليي���ن

} د. الشيخ خالد بن خليفة خالل لقاء الوفد األمريكي.

ــي الــعــهــد  ــ ــدأ بـــرنـــامـــج ولــ ــ  بــ
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ لـــلـــمـــنـــح الـ
للطلبة  التأهيلية  االمــتــحــانــات 
تقدموا خالل  الذين  والطالبات 
شــهــر مـــــارس الـــمـــاضـــي لــبــعــثــات 
إذ   2023 الــقــادم  للعام  البرنامج 
طالبًا   1254 حوالي  عددهم  بلغ 
وطالبة من المدارس الحكومية 
والخاصة، باإلضافة إلى عدد من 

الطلبة خارج مملكة البحرين.
بالتعاون  البرنامج  بــدأ  وقــد 
لــلــدراســات  الــبــحــريــن  مــع معهد 
 )BIBF( والـــمـــالـــيـــة  الــمــصــرفــيــة 
التأهليلية  االمــتــحــانــات  إجــــراء 
المستوفين  للطلبة  دفعات  على 
ــقــــديــــم لـــتـــحـــديـــد  ــتــ لـــــشـــــروط الــ
ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــة اإلنـــجـ ــغــ ــلــ ــتــــوى الــ مــــســ

والقدرات الذهنية.
وأوضـــــحـــــت الـــســـيـــدة شـــذى 
ــرة الــــشــــؤون  ــ ــديـ ــ أحــــمــــد عـــلـــي مـ
أن  بالبرنامج  واإلداريـــة  المالية 
تشمل  الــتــأهــيــلــيــة  ــارات  ــبـ ــتـ االخـ
ــي الــلــغــة  ــاًرا إلــكــتــرونــيــًا فـ ــبـ ــتـ اخـ
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، بــ
مــجــمــوعــة مــن ثــالثــة اخــتــبــارات 

ــال الـــــقـــــدرة الـــذهـــنـــيـــة  ــجــ ــــي مــ فـ
اللفظية  الطلبة  قدرات  لتقييم 
والــحــســابــيــة والــبــيــانــيــة. وقــالــت 
بــالــتــرتــيــبــات  ــام  قــ الــبــرنــامــج  إن 
للمتقدمين  بــالــنــســبــة  الـــالزمـــة 

البحرين،  خارج  يدرسون  الذين 
لــيــقــومــوا بــتــقــديــم االخـــتـــبـــارات 
الثانوية  بــمــدارســهــم  التأهيلية 
تحت إشراف مسؤول معتمد من 

قبل البرنامج.

وأضـــافـــت الــســيــدة شـــذى أن 
ما  اختيار  هي  التالية  الخطوة 
ال يــقــل عـــن 60 طــالــبــًا وطــالــبــة 
كــمــرشــحــيــن لــبــعــثــات الــبــرنــامــج 
التراكمية  معدالتهم  على  بناًء 

التأهيلية.  االخــتــبــارات  ونــتــائــج 
الطلبة  اخــتــيــار  إعــــالن  وســيــتــم 
الــمــرشــحــيــن قـــبـــل نـــهـــايـــة شــهــر 
لهم  سينظم  ثــم  الــقــادم،  يونيو 
وورش  تدريبية  دورات  البرنامج 
عمل ومحاضرات تعليمية خالل 
فترة الصيف والسنة األكاديمية 
الــــقــــادمــــة لــيــتــم بـــعـــدهـــا إعــــالن 
البرنامج  منح  على  الحاصلين 
العام  أبريل من  العشر في شهر 

القادم.
وقد أوضحت مديرة الشؤون 
البرنامج  أن  ــة  ــ واإلداريـ المالية 
خالل  طلبا   1254 حوالي  تلقى 
الــفــتــرة الــمــحــددة لــلــتــقــديــم )1 
إن  حــيــث   ،)2022 مـــــارس   17  -
يكون  أن  تتطلب  التقدم  شروط 
الــمــتــقــدم بــحــريــنــي الــجــنــســيــة، 
ومن  ثانوي،  الثاني  الصف  وفي 
المرحلة  في  يتخرج  أن  المقرر 
الثانوية في عام 2023، وأن يكون 
حاصاًل على معدل تراكمي %97 
ثانوي  األول  الصف  في  أكثر  أو 
والفصل األول من الصف الثاني 

ثانوي.

ب���رن���ام���ج ول�����ي ال���ع���ه���د ل��ل��م��ن��ح ال���درا����س���ي���ة ي���ب���داأ 
الخ�����ت�����ب�����ارات ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة ل������������1254 ط��ال��ب��ا 

} جانب من اختبارات المنح الدراسية.

الخارجية  الــشــؤون  لجنة  ناقشت 
ــي بــمــجــلــس  ــنـ ــوطـ والـــــدفـــــاع واألمـــــــن الـ
الـــشـــورى خــــالل اجــتــمــاعــهــا أمــــس عن 
ُبعد، برئاسة فيصل بن راشد النعيمي، 
واستحداث  حظر  بشأن  قانون  مشروع 
وإنتاج وتخزين األسلحة البكترولوجية 
)البيولوجية( والتكسينية وتدمير تلك 
 )73( رقم  للمرسوم  المرافق  األسلحة، 
وزارة  مــمــثــلــي  بــحــضــور   ،2020 لــســنــة 

الخارجية.
السفير  مع  اللجنة  أعضاء  وبحث 
رئيس  الــحــيــدان  عــبــدالــرحــمــن  محمد 
قطاع الشؤون القانونية بالوزارة أهداف 
الــــمــــشــــروع، والــمــتــمــثــلــة فــــي مــواجــهــة 
ــيـــة  ــتـــرولـــوجـ ــبـــكـ أخـــــطـــــار األســــلــــحــــة الـ
تهدد  التي  والتكسينية  )البيولوجية( 
العالم، من خالل وجود تنظيم قانوني 
استحداث  البحرين يحظر  مملكة  في 

وإنتاج وتخزين هذه األسلحة.
ــاء الــلــجــنــة على  كــمــا اطـــلـــع أعـــضـ
أســس ومــبــادئ مــشــروع الــقــانــون والتي 
المواد  التعامل في  ستؤدي إلى ضبط 
والتكسينية  الــبــيــولــوجــيــة  والــعــنــاصــر 
والسيطرة عليها، بوجود جهة تختص 
بترخيص التعامل في مثل هذه المواد 
والعناصر لألغراض السلمية، ومراقبة 
بالشروط  لهم  المرخص  الــتــزام  مــدى 
ــع اخـــتـــصـــاصـــات  ــيـ والــــضــــوابــــط، وتـــوسـ
أسلحة  كافة  لتشمل  الوطنية  اللجنة 
بما  وتــعــديــل مسماها  الــشــامــل  الــدمــار 
ــع طــبــيــعــة االخـــتـــصـــاصـــات  ــوافـــق مــ ــتـ يـ

الممنوحة لهم.
ونـــاقـــشـــت الــلــجــنــة فـــي االجــتــمــاع 
ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض  ذاتــــــه مــــشــــروع قــ
لسنة 2019   )51( رقــم  الــقــانــون  أحــكــام 

وتخزين  وإنتاج  استحداث  بشأن حظر 
ــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــلــــحــ ــمــــال األســ ــعــ ــتــ واســ
ــر تـــلـــك األســــلــــحــــة، الـــمـــرافـــق  ــيــ وتــــدمــ
الذي   ،2020 لسنة   )72( رقم  للمرسوم 
يـــهـــدف إلــــى الـــتـــزام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بأسلحة  المتعلقة  الدولية  بالمعايير 
على  العقوبات  بفرض  الشامل  الدمار 
الجرائم المنصوص عليها في القانون 
أو  المملكة  إقليم  داخــل  ارتكبت  ســواء 
أو  إقليمها  خــارج  بحريني  مواطن  من 
المملكة قد  إقــلــيــم  داخـــل  أجــنــبــي  مــن 
ارتكب أيا من تلك الجرائم في الخارج 

ولم يكن طلب تسليمه قد قبل.
ممثلي  مع  اللجنة  أعضاء  وبحث 
أي  نطاق حظر  توسيع  مسألة  الـــوزارة 
في  الــمــدرجــة  الكيميائية  الــمــواد  مــن 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
واســـتـــعـــمـــال األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
وتـــــدمـــــيـــــر تــــلــــك األســـــلـــــحـــــة لــيــشــمــل 
هذه  من  أي  عبر  نقلها  كذلك  الحظر 
الـــــدول، وكـــذلـــك تــوســيــع اخــتــصــاصــات 
الــمــنــصــوص عليها  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة 
الشامل،  الــدمــار  أسلحة  كــافــة  لتشمل 
وتـــعـــديـــل مــســمــاهــا لــيــتــوافــق وطــبــيــعــة 

اختصاصاتها الممنوحة. 
النعيمي  راشــــد  بــن  فــيــصــل  وأشــــاد 
ــاون الــــدائــــم  ــعــ ــتــ ــالــ رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة بــ
التنفيذية  السلطتين  بين  والمستمر 
والتشريعية، والسعي إليجاد التوافقات 
بــيــن الــســلــطــتــيــن والــــــذي يـــهـــدف إلــى 
اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة 
بالتجاوب  مشيًدا  والــمــواطــن،  الــوطــن 
المثمر والبناء من وزارة الخارجية، في 
لمناقشة  الــلــجــنــة،  اجــتــمــاعــات  حــضــور 
كافة التشريعات ذات الصلة بوزاراتهم.

»خ��ارج��ي��ة ال�������س���ورى« ت��ن��اق�����ش ح��ظ��ر وا���س��ت��ح��داث واإن���ت���اج 
وت���خ���زي���ن الأ����س���ل���ح���ة ال��ب��ك��ت��رول��وج��ي��ة وال��ت��ك�����س��ي��ن��ي��ة

حــصــد الــمــســتــشــفــى الــعــســكــري على 
شــــهــــادة االعـــتـــمـــاد مــــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــ
التزامه  لتأكيد  الــمــاســيــة،  الــدرجــة  ومــنــح 
والسالمة  الــجــودة  درجـــات  أقــصــى  بتوفير 
الــصــحــيــة وضــمــانــه لتطبيق  الــرعــايــة  فــي 
االشــتــراطــات وضــوابــط ومــعــايــيــر الــجــودة 

الطبية المحلية.
وهذه هي المرة الثانية التي ينال فيها 
سبق  حيث  الماسية،  الدرجة  المستشفى 
مستشفى  كـــأول   2018 عــام  فــي  نالها  وأن 

ــن االعـــتـــمـــاد  حـــكـــومـــي يــحــصــل عــلــيــهــا مــ
الوطني بنسبة %98.

ويــتــمــاشــى هـــذا اإلنــجــاز مــع الخطط 
اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  االستراتيجية 
العليا بالخدمات الطبية الملكية برئاسة 
آل  الشيخ خالد بن علي  بروفيسور  اللواء 
الملكية(  الطبية  الخدمات  )قائد  خليفة 
بالعمل  منتسبيها  جميع  جــهــود  وتكاتف 
بروح الفريق الواحد ما حدا بالمستشفى 
الــعــســكــري إلـــى الــحــصــول عــلــى كــثــيــر من 

الشهادات واالعتمادات الدولية. 

ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ع�����س��ك��ري ي��ن��ال 
�����س����ه����ادة الع����ت����م����اد ال���م���ا����س���ي

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى، برقية شكر 
ألكساندر فوتشيتش  الرئيس  جوابية من فخامة 
رئــيــس جــمــهــوريــة صــربــيــا، وذلـــك ردًا عــلــى برقية 
التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة العيد 

الوطني لجمهورية صربيا.

وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
الرئيس  فخامة  من  جوابية  شكر  برقية  الـــوزراء، 
جــمــهــوريــة صــربــيــا،  رئــيــس  فوتشيتش  ألــكــســانــدر 
وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه 

إليه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية صربيا. 

ــث حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــعــ ــ بــ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
ــة تــهــنــئــة إلـــى  ــيـ ــرقـ الــــمــــفــــدى بـ

فــخــامــة الــســيــدة ســامــيــة حسن 
ــا  ــيـ ــنـــزانـ ــة تـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــة جــ ــســ ــيــ رئــ
ــرى  االتــــحــــاديــــة، بــمــنــاســبــة ذكــ
أعرب  لبالدها،  الوطني  العيد 

أطيب  البرقية عن  جاللته في 
لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه  تــهــانــيــه 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

يتلقي�ان  ال�وزراء  رئي��ش  العه�د  وول�ي  المل�ك 
ب��رق��ي��ت��ي ���س��ك��ر م���ن ال��رئ��ي�����ش ال�����س��رب��ي

عاه�ل الب�اد يهن�ئ رئي�س�ة تنزاني�ا بالعي�د الوطن�ي

استقبلت د. الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
العالي  التعليم  لمجلس  الــعــام 
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
رئيس  بمكتبها  الــعــالــي  التعليم 
الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة لــلــذكــاء 
ــاعـــي، الـــدكـــتـــور جــاســم  ــنـ االصـــطـ
أهـــدى لها نسخة  الـــذي  حــاجــي، 
االصطناعي..  »الذكاء  كتابه  من 
مستقبل البشرية«. حيث يتناول 
يمكنها  التي  القطاعات  الكتاب 
ــن هـــــذا الـــمـــجـــال،  ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ
واآلثـــــــار اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي ســوف 
تنعكس على الموارد البشرية من 
بشكل  وإعـــدادهـــا  تأهيلها  خـــالل 
يتوافق مع متطلبات واحتياجات 
ــويـــع  الــــــســــــوق وذلــــــــــك عــــبــــر تـــطـ
مع  لتتوافق  التعليم  مــخــرجــات 

تلك المتطلبات. 
وخـــــــالل الــــلــــقــــاء، اكـــــــدت د. 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
من  النوع  هــذا  أهمية  خليفة  آل 
تشكيل  في  تسهم  التي  االعــمــال 
للمكتبة  جــديــدة  مــضــافــة  قــيــمــة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
االصطناعي والتي تسهم في نمو 

والمتطلبات  التعليم  مخرجات 
المستقبلية لسوق العمل، وأثنت 
على الجهد اإلبداعي الذي بذله 
الــدكــتــور جــاســم حــاجــي، متمنية 

له كل التوفيق والنجاح.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 

جـــــاســـــم حـــــاجـــــي عــــــن اعــــــتــــــزازه 
ــلـــقـــاء األمــــيــــن الــــعــــام ودعـــمـــهـــا  بـ
لـــه ولــلــمــؤلــفــيــن والــبــاحــثــيــن في 
واالقتصادية  العلمية  المجاالت 
ــة فــــــي مــمــلــكــة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ

البحرين.

باأهمي��ة تن��وه  العال��ي  التعلي��م  ع��ام  اأمي��ن 
م�ساف�ة قيم�ة  ت�س�كيل  ف�ي  الفكري�ة  الإنتاج�ات 

} د. الشيخة رنا تستقبل د. جاسم حاجي.

 اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
في مقر الهيئة صباح أمس اإلثنين الموافق 25 
أبريل 2022م المهندس باسم بن يعقوب الحمر 
وزير اإلسكان. وخالل اللقاء تم بحث سبل العمل 
المشترك ما بين الجهتين من أجل تعزيز البنية 
في  التاريخية  المدن  وحفظ  الثقافية  التحتية 

البحرين.
وأشــادت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
ــا بـــيـــن هــيــئــة  ــاون مــ ــعــ ــتــ بــمــســتــوى الــتــنــســيــق والــ
البحرين للثقافة واآلثار ووزارة اإلسكان، معربة 

يعقوب  بن  باسم  المهندس  لسعادة  شكرها  عن 
الحمر على دعمه الدائم لمشاريع الثقافة التي 
تــســعــى إلـــى اســتــعــادة مـــدن الــبــحــريــن الــقــديــمــة 

وقيمتها العمرانية والحضارية والثقافية.
من جانبه ثّمن وزير اإلسكان ما تقوم هيئة 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــار مـــن جــهــود لحفظ 
ــاء  ــقـ ــراث الــثــقــافــي الــبــحــريــنــي واالرتـ ــتـ وصــــون الـ
التعاون  أهمية  التاريخية، مؤكدًا  المدن  بمكانة 
مـــا بــيــن الــجــهــتــيــن لــحــفــظ وصـــــون مــكــتــســبــات 
حــضــاري  كــمــركــز  لمكانتها  والــتــرويــج  الــبــحــريــن 

إقليمي وعالمي.

} الشيخة مي تلتقي وزير اإلسكان.

ال�����س��ي��خ��ة م��ي ت��ب��ح��ث م��ع وزي����ر الإ���س��ك��ان 
���س��ب��ل الرت����ق����اء ب���ال���م���دن ال��ت��اري��خ��ي��ة

نـــــاقـــــشـــــت لــــجــــنــــة شـــــــؤون 
ــاب بـــمـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــبــ ــشــ الــ
منفردي  إبراهيم  رضا  برئاسة 
أمــــــــــــس اإلثـــــــنـــــــيـــــــن مــــــشــــــروع 
قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
قــــانــــون الــجــمــعــيــات واألنــــديــــة 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
والـــهـــيـــئـــات الـــخـــاصـــة الــعــامــلــة 
فــي مــيــدان الــشــبــاب والــريــاضــة 
الصادرة  الخاصة  والمؤسسات 
ــوم بــــــقــــــانــــــون رقـــــم  ــ ــرســ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
الــمــرافــق  1989م،  لــســنــة   )21(
لــســنــة   )92( رقــــــم  لـــلـــمـــرســـوم 
إعــادة  يتضمن  والـــذي  2020م، 
تــنــظــيــم الــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي 
والرياضي بالمملكة من خالل 
تــعــديــل بــعــض أحــكــام الــقــانــون 

وإضافة أحكام أخرى جديدة.

ــنــــة مــــــواد  ــلــــجــ ــت الــ ــثــ ــحــ وبــ
مـــشـــروع الــقــانــون الــمــكــون من 
ديباجة و6 مواد، واطلعت على 
قرار مجلس النواب وما أجراه 
مـــن تـــعـــديـــالت، فــيــمــا تـــداولـــت 
وجــــــهــــــات نــــظــــر ومــــالحــــظــــات 
السادة أعضاء اللجنة، قبل أن 
تقرر دعوة الجهات المعنية إلى 

مزيد من النقاش والدراسة.
ويـــهـــدف مـــشـــروع الــقــانــون 
إلـــــى تــنــظــيــم وتــقــنــيــن مـــراكـــز 
ــاب، وتـــنـــظـــيـــم  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــيـــن الـ تـــمـــكـ
ــيــــزهــــا عــن  ــيــ ــا، وتــــمــ ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ أوضــ
الشبابية  الهيئات  مــن  غيرها 
فاعلية ووضــوحــا  أكــثــر  بــصــورة 
ــعــــمــــل عــلــى  ــــن الــــســــابــــق، والــ مـ
ــلـــى الــعــمــل  زيــــــــادة اإلقـــــبـــــال عـ
وتمكين  والــريــاضــي،  الــشــبــابــي 

الــشــبــاب مـــن االنــــخــــراط فــيــه، 
وإيــجــاد مــصــادر دخـــل إضافية 
والرياضية  الشبابية  للهيئات 
مـــن خـــالل الــســمــاح بــإمــكــانــيــة 
لخدمة  تجارية  شركات  إنشاء 
والرياضية  الشبابية  األنشطة 
ــابــــة عــلــى  ــرقــ فـــيـــهـــا، وزيـــــــــادة الــ
تلك  احــتــرام  لضمان  الهيئات 
الـــهـــيـــئـــات والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا 
وتنظيم  القانون،  هــذا  ألحكام 
ــوزارة  ســجــل إلــكــتــرونــي لـــدى الــ
الرقابة  من  نــوع  إضافة  بهدف 
الهيئات  عمل  على  والشفافية 
وضـــمـــان حـــقـــوق الــمــتــعــامــلــيــن 
معها، والسماح للهيئة اإلدارية 
بــــفــــرض وتـــحـــصـــيـــل الــــرســــوم 
مقابل الخدمات التي تقدمها 

للمتعاملين معها.

الجمعيات ق�انون  تع�ديل  تبحث  ال�سورى«  »�سبابية 
والريا�سي��ة والثقافي��ة  الجتماع���ية  والأندي��ة 

ــح  ــ ــالـ ــ ثــــــــّمــــــــن عــــــلــــــي بـــــــــن صـ
الــشــورى  الــصــالــح رئــيــس مجلس 
والبحثية  الــعــلــمــيــة  اإلســـهـــامـــات 
وطلبة  الــبــاحــثــون  يقدمها  الــتــي 
إبــراز  الــدراســات العليا، مــن أجــل 
مملكة  تــحــقــقــه  الـــــذي  الـــنـــجـــاح 
ــاج احــتــيــاجــات  الــبــحــريــن فــي إدمــ
والخطط  البرامج  ضمن  المرأة 
الــتــنــمــويــة الــمــتــعــددة، مـــؤكـــًدا أنَّ 
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة تــقــدم عــطــاًء 
متميًزا في تنمية شتى المجاالت 

والقطاعات في المملكة.
جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال 
الباحثة  الــشــورى  مجلس  رئــيــس 
مـــروة بــاقــر الــتــركــي، الــتــي قدمت 
الماجستير  رسالة  نسخة من  له 
التي قامت بإعدادها تحت عنوان: 
في  الجنسين  بين  المساواة  »أثر 
دمج احتياجات المرأة في تنمية 

القطاع العام في البحرين«.
وأثـــــــــنـــــــــى رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــــشــــورى عــلــى الــعــمــل الــبــحــثــي، 
الباحثة  بذلتها  الــتــي  والــجــهــود 
الــتــركــي، ومـــا قــدمــتــه مـــن نتائج 
دور  تعزيز  شأنها  مــن  وتــوصــيــات 
ــا الــفــاعــلــة  ــهـ ــتـ ــاركـ ــرأة، ومـــشـ ــ ــمــ ــ الــ

ــيـــة فـــي رفــــد الــمــســيــرة  ــابـ واإليـــجـ
التنموية باإلنجازات والنجاحات 

المشهودة.
الباحثة  قدمت  جانبها،  من 
والثناء  الشكر  التركي  باقر  مروة 
معربة  الــشــورى،  مجلس  لرئيس 
عــن الــتــقــديــر الــعــالــي لــمــا يبذله 
مجلس الشورى من مساٍع مثمرة 
لــتــطــويــر وتـــحـــديـــث الــتــشــريــعــات 
البحرينية  المرأة  دور  تعزز  التي 
لمملكة  التنموية  الــمــســارات  فــي 

البحرين.

ــد رئــيــس  مـــن جــهــة ثــانــيــة أكــ
الـــوســـائـــل  أن  ــورى  ــ ــشـ ــ الـ مــجــلــس 
تعّد شريًكا  المختلفة  اإلعامية 
نجاح  فــي  ورئــيــســًيــا  استراتيجًيا 
قيم  وترسيخ  التنموية،  البرامج 
ومبادئ الوالء واالنتماء الوطني، 
ــل  ــائـ ــه وسـ ــ ــوم بـ ــقــ ــا تــ ــمـ ــًدا بـ ــيــ مــــشــ
دور  مـــــن  ــيـــة  ــنـ ــبـــحـــريـ الـ اإلعــــــــــام 
فــاعــل ومــشــهــود فـــي نــشــر الــوعــي 
الــمــجــتــمــعــي بـــأهـــمـــيـــة اإلســــهــــام 
البحرين،  بمملكة  النهوض  فــي 
ــمـــرمـــوقـــة  ــا الـ ــتـــهـ ــانـ وتــــعــــزيــــز مـــكـ

إقليمًيا ودولًيا.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــالــه 
حيث  المهندي،  سهير  الــدكــتــورة 
أهدته نسخة من كتابها الجديد، 
ــوان: »الــــــــدور  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــدر بـ ــ ــ الــــــــذي صـ
في  لإلعام  والتنموي  التوعوي 

مكافحة الفساد«.
وأشاد رئيس مجلس الشورى 
بالجهود البحثية والعلمية التي 
وما  المهندي،  الــدكــتــورة  بذلتها 
معلومات  مــن  ــدار  ــ اإلصـ تضمنه 
الوسائل  إسهامات  تؤكد  وبيانات 

الفساد،  مكافحة  فــي  اإلعــامــيــة 
التوفيق  مــن  مــزيــًدا  لها  متمنًيا 
والنجاح في إصداراتها المقبلة.

الدكتورة  أعربت  من جانبها، 
ــيـــر الـــمـــهـــنـــدي عـــــن الــفــخــر  ســـهـ
يحظى  بما  الكبيرين  واالعــتــزاز 
ــيـــون مــن  ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــاب الـ ــتــ ــكــ ــه الــ ــ بـ
مــســانــدة وتــشــجــيــع مــســتــمــر من 
منّوهة  الـــشـــورى،  مجلس  رئــيــس 
بـــحـــرصـــه عـــلـــى تــحــفــيــز الــكــتــاب 
والــمــؤلــفــيــن لــمــواصــلــة الــكــتــابــة 

والتأليف في شتى المجاالت.
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المتخ�ص�ص���ة البحثي���ة  الإ�ص���هامات  يثّم���ن  ال�ص���ورى  رئي����س 

لإب��راز نتائ��ج اإدم��اج احتياج��ات الم��راأة ف��ي البرام��ج الوطني��ة

} رئيس مجلس الشورى  خال اللقاء.

عقد أيمن بن توفيق المؤيد 
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة  ــ ــر شـ ــ وزيـ
ــدوق  ــنـ صـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
األمل لدعم المشاريع والمبادرات 
الــشــبــابــيــة، اجــتــمــاعــا مــع أعــضــاء 
بــحــضــور  وذلـــــك  اإلدارة  مــجــلــس 

فريق مشاريع األمل. 
وفـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع رحــب 
بأعضاء  المؤيد  توفيق  بن  أيمن 
مــشــاريــع  وفـــريـــق  اإلدارة  مــجــلــس 
األمل مقدًرا الجهود التي بذلوها 
في سبيل مبادرات صندوق األمل 
الشبابي  الــقــطــاع  إلـــى  الــمــوجــهــة 
بينها  ومـــن  اســتــثــمــاراتــه،  وتنمية 
بـــــرنـــــامـــــج بــــيــــبــــان الــــــــــذي حــقــق 
ــرا عـــلـــى الــمــســتــوى  ــاهــ نـــجـــاحـــا بــ
الـــعـــربـــي بــفــضــل مـــا يــحــمــلــه من 
واستراتيجية  اســتــثــمــاريــة  فـــرص 
الشبابية  البحرينية  للمشاريع 
الموسم  أن  إلــى  مشيًرا  القائمة، 
الـــثـــانـــي مــــن الـــبـــرنـــامـــج ســيــضــم 
عددا أكبر من أصحاب المشاريع 
الـــــواعـــــدة لـــعـــرضـــهـــا أمــــــام لــجــنــة 

ــر كـــذلـــك مــــن الــمــســتــثــمــريــن  ــبـ أكـ
الــــمــــحــــلــــيــــيــــن واإلقــــلــــيــــمــــيــــيــــن 
الســـتـــقـــطـــاب عـــــــروض الـــشـــراكـــة 

واالستثمار.
وتابع أيمن بن توفيق المؤيد: 
وفــر فــرص مهمة  بيبان  »بــرنــامــج 

ــة  ــاديـ ــريـ ــاب الـــمـــشـــاريـــع الـ ألصــــحــ
الـــشـــبـــابـــيـــة والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
شتى الــقــطــاعــات الكــتــشــاف آفــاق 
ــار لكل  ــ ــ جـــديـــدة لــلــتــوســع واالزدهـ
األطـــــراف. ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 
المميزة  الــمــبــادرة  لــمــواصــلــة  تـــام 

من  ونتطلع  الثانية  نسختها  في 
خـــالـــه لــحــصــد نـــجـــاحـــات أوســـع 
دعم  فــي  الفعالة  المساهمة  مــع 
الشبابية  التجارية  األعمال  نمو 
وجــعــلــهــا أكـــثـــر انـــتـــشـــارا مــحــلــيــا 

وإقليميا وعالميا«.

وبعدها تمت مراجعة مواطن 
القوة والتطوير في الموسم األول 
تكثيف  ليتم  بــيــبــان  بــرنــامــج  مــن 
التطويرية  والــمــبــادرات  الــجــهــود 
الموسم  فــي  طرحها  سيتم  التي 
الثاني، والذي سيسعى إلى زيادة 
الــمــشــاريــع  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
الـــريـــاديـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
قابليتها  اســـتـــعـــراض  مـــع  ــــك  وذلـ
لــــلــــتــــطــــّور والـــــنـــــمـــــو مــــــع لــجــنــة 
سيشاركون  الــذيــن  المستثمرين 
بــتــقــيــيــمــهــا وتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
لــهــا،  اســتــثــمــاريــة  وعـــــروض  وآراء 
كما سيحظى المشاهدين بلمحة 
أكــبــر عـــن مــجــال ريـــــادة األعــمــال 
وعن المشاريع المحلية الواعدة.

الــمــوســم  أن  بـــالـــذكـــر  ــدر  يـــجـ
ما  استقبل  قد  بيبان  من  الثاني 
للتسجيل  طلبا   150 على  يفوق 
حــتــى الــيــوم، مــع اإلشــــارة إلـــى أن 
آخر موعد للتسجيل عبر الموقع 
 hopefund.bh/beban اإللكتروني 

هو 30 من أبريل الجاري.

وزير ال�صباب: ال�صتعدادات قائمة لإطالق المو�صم الثاني من برنامج »بيبان«

} جانب من استعدادات الموسم الثاني من برنامج بيبان.

قــــــدمــــــت شــــــركــــــة الـــــفـــــنـــــادق 
مرضى  لألطفال  تبرعًا  الوطنية 
الــســرطــان فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــبـــادرة »ابــتــســامــة« الــتــابــعــة  عــبــر مـ
لــجــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة 
والمعنية بتقديم الدعم النفسي 
واالجـــتـــمـــاعـــي لــألطــفــال مــرضــى 
أمــورهــم، حيث  وأولــيــاء  السرطان 
ــيـــس الــجــمــعــيــة الــســيــد  تــســلــم رئـ
صباح عبد الرحمن الزياني شيك 

الــتــبــرع مـــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة السيد زاهر العجاوي.

ويأتي هذا التبرع من منطلق 
الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة والــمــتــوالــيــة 
ودعمها  الوطنية  الفنادق  لشركة 
التطوعية  لــلــمــبــادرات  المستمر 
ــبـــحـــريـــن، والــــتــــزامــــًا مــنــهــا  فــــي الـ
االجــتــمــاعــي  الــتــكــافــل  قــيــم  بنشر 
ــري  ــيـ ــخـ ــــوض بـــالـــعـــمـــل الـ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ

واإلنساني تجاه المجتمع.

ــة تـــقـــدم  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
الزياني بخالص الشكر والتقدير 
لــشــركــة الـــفـــنـــادق الــوطــنــيــة على 
ــذا الـــتـــبـــرع والــــــــذي ســيــســاعــد  ــ هــ
مواصلة  على  »ابــتــســامــة«  مــبــادرة 
عملها في تقديم الدعم النفسي 
واالجــتــمــاعــي لــألطــفــال األبــطــال 
البحرين  فــي  الــســرطــان  مــرضــى 
ــج  ــرامــ ــبــ ــن خـــــــال الــ ــ ــم مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وذويـ

المتنوعة التي تقدمها المبادرة.

»الفنادق الوطنية« تتبرع للأطفال مر�سى ال�سرطان

شـــكـــرا صـــاحـــب الــســمــو 
ــر ســلــمــان  ــ ــيـ ــ ــكـــي األمـ ــلـ ــمـ الـ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
الـــــعـــــهـــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــوزراء يــا صاحب األيــادي  الـ
للخير  الــمــحــب  الــبــيــضــاء 
لوطنه وشعبه، الذي تحمل 
دائـــمـــًا تــوجــيــهــاتــه وأوامـــــره 
فـــي مــضــامــيــنــهــا الــمــشــاعــر 
لخدمة  النبيلة  اإلنسانية 
وأبــنــاء شعبه.  ووطــنــه  دينه 
فــقــد جــــاء أمــــر ســـمـــوه في 
الــمــاضــي بإطاق  األســبــوع 
خـــطـــة لــتــطــويــر الـــجـــوامـــع 
والــــــــمــــــــســــــــاجــــــــد فـــــــــــي كــــل 
محافظات مملكة البحرين 

ــا فــــــــــورا، وتـــشـــمـــل  ــهــ والــــــبــــــدء بــ
افــتــتــاح وتــرمــيــم وتــأهــيــل 20 مــســجــدًا تابعًا 
إلدارتي األوقاف السنية والجعفرية واتخاذ 
وبناء  البدء في تصميم  اإلجــراءات لسرعة 
12 مسجدًا بمدينة سلمان وتوفير الميزانية 
الكريم  لــذلــك، ليعكس هــذا األمــر  الــازمــة 
ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء مـــن أهــمــيــة كــبــرى 
للمساجد والجوامع لمكانتها العظيمة في 
كعمق  ليس  تمثله  ولما  اإلســامــي،  الــديــن 
ديني فحسب بل لما تحمله أيضًا من أبعاد 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة فــضــًا عــن تــأكــيــد من 
إبــراز  فــي  دورهـــا  التوجيه على  بــهــذا  ســمــوه 
الــبــعــد الــحــضــاري فــي هـــذا الــوطــن الــعــزيــز، 
إضافة إلى تقدير من سموه لدور الجوامع 
واستقراره  المجتمع  نهضة  في  والمساجد 
التعاون  قيم  وإشاعة  بنشر  إسهاماتها  عبر 

والتكاتف والتكافل المجتمعي.
وتلى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء أمره آنف البيان بأمر 
كريم آخر وهو سرعة مباشرة صرف الزيادة 
للعام  رجــعــي  بــأثــر  المتقاعدين  بــمــعــاشــات 
الـــعـــام 2022  مـــن  أبـــريـــل  2021 وحــتــى شــهــر 

ــا فـــي حــســابــاتــهــم  ــهـ ــالـ وإدخـ
الــمــصــرفــيــة بــالــتــزامــن مع 
مـــوعـــد صـــــرف الــمــعــاشــات 
أمر  أدخل  لقد  التقاعدية. 
ورعــاه-  اهلل  -حفظه  سموه 
ــة فــي  ــ ــرحــ ــ ــفــ ــ ــة والــ ــجــ ــهــ ــبــ الــ
وأثلج  المتقاعدين  نفوس 
صـــدورهـــم، كــمــا أنـــه يجسد 
ــتــــمــــامــــه  قــــــــرب ســـــمـــــوه واهــ
بتلبية احتياجات وتطلعات 
المواطنين والمساهمة في 
المعيشي،  مــســتــواهــم  رفـــع 
ويؤكد أيضًا أن سموه دائمًا 
كــل خير ويعمل  مــن  قــريــب 
بــكــل جــهــد واجــتــهــاد لوضع 

مصلحة المواطن أواًل.
-ضمن  ســمــوه  أمــر  ويشكل 
الــتــي يضعها سموه  ــرى  الــبــنــود األخـ حــزمــة 
دائمًا على رأس أولوياته الهادفة في جوهرها 
إلى تحسين ظروف حياة المواطنين- قربًا 
الــمــواطــنــيــن ومشاغلهم  لــهــمــوم  مــن ســمــوه 
بــاخــتــاف فــئــاتــهــم، فــضــًا عــن تــقــديــر بالغ 
لسموه لفئة خدمت الوطن بتفان وإخاص 
العناية واالهتمام  واستحقت عليه كل هذه 
لما قاموا به في أثناء عملهم الوظيفي كل 

بحسب اختصاصه.
شكرًا صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الـــوزراء على حــرص سموكم  رئيس مجلس 
وإعمار  الحنيف  الدين  بخدمة  واهتمامكم 
بدورها  قائمة  لتبقى  والجوامع  المساجد 
ــكــــرًا ســمــوكــم على  وبــهــائــهــا وجـــمـــالـــهـــا، وشــ
العمل المتواصل والدؤوب لتحقيق الحياة 
والمتقاعدين  عــامــة  للمواطنين  الكريمة 
خاصة وحفظ حقوقهم وصون مكتسباتهم.
لمواصلة  بــعــمــركــم  وأمـــد  اهلل  حفظكم 
مــســيــرة الــنــهــضــة الــشــامــلــة فـــي هـــذا العهد 
الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 

المفدى، حفظه اهلل ورعاه.

�صكرا يا �صاحب ال�صمو

بقلم: الدكتور
 ياسر بن عيسى الناصر

ــدت دراســـــــة أجــــريــــت فــي  ــ أكــ
ــة  ــفــ ــن أن خــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــعــ ــامــ جــ
الحركة االستراتيجية لها تأثير 
الــعــمــلــيــات في  أداء  فــي  مــبــاشــر 
في  المصرفية  التجزئة  قــطــاع 

المملكة العربية السعودية. 
وأجـــــــــرى الــــــدراســــــة طـــالـــب 
األعمال،  إدارة  في  الماجستير 
والـــتـــســـويـــق  اإلدارة  قـــســـم  مــــن 
بــشــيــر  األعـــــمـــــال،  إدارة  بــكــلــيــة 
عـــبـــداهلل الــنــطــار، تــحــت عــنــوان 
»دور خفة الحركة االستراتيجية 
األداء  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
تطبيقية  دراســــــة  الــتــشــغــيــلــي: 
المملكة  للقطاع المصرفي في 

العربية السعودية«. 
ــرت نــتــائــج الـــدراســـة  ــهــ وأظــ
-التي طبقت على 140 موظفًا 

من العاملين في قطاع التجزئة 
الــمــصــرفــيــة- أن خــفــة الــحــركــة 
كبيرة  لها عاقة  االستراتيجية 
بــعــوامــل الــــقــــدرات الــتــنــافــســيــة، 

أداء  على  مباشر  تأثير  لها  كما 
التجزئة  قــطــاع  فــي  الــعــمــلــيــات 
المصرفية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة. ويـــقـــصـــد بــــ»خـــفـــة 
القدرة  االستراتيجية«  الحركة 
واالزدهــــار  األداء  تحسين  عــلــى 
واالستجابة  المستمر  بالتوقع 
للتكيف مع الظروف الطارئة. 

وتــكــونــت لــجــنــة الــمــنــاقــشــة 
قسم  في  المساعد  األستاذ  من 
جامعة  فـــي  والــتــســويــق  اإلدارة 
عبدالستار  الــدكــتــور  الــبــحــريــن 
عبدالباقي العزاوي مشرفًا على 
ــتــــاذ الــمــشــارك  ــة، واألســ ــدراســ الــ
بقسم اإلدارة والتسويق الدكتور 
سيد علي حبيب األمير ممتحنًا 
عماد  الدكتور  واألستاذ  داخليًا، 

فخري طه ممتحنًا خارجيًا.

درا�س��ة بج�امع���ة الب�ح���رين تث���بت دور خف��ة الحرك��ة
اال�ستراتيجية والتناف�سية في اأداء قطاع التجزئة الم�سرفية 

} بشير عبداهلل النطار.

} رئيس المجلس األعلى للصحة خال تكريم موظفي المجلس.

أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
الوطني  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
للتصدي لفيروس كورونا أن اعتزاز حضرة صاحب الجالة 
وتثمين  الــبــاد،  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، لــلــجــهــود الــوطــنــيــة 
المخلصة لكافة العاملين في الصفوف األمامية للتصدي 
ــوادر الــصــحــيــة، وكـــافـــة الــجــهــات  ــكــ لــفــيــروس كـــورونـــا مـــن الــ
في  الطبية  لــلــكــوادر  مــحــدوًدا  دعــًمــا ال  يمثان  الــمــســانــدة، 
مختلف المواقع، وتكريًما للعطاء الوطني المخلص الذي 
جعل مملكة البحرين نموذًجا في القطاع الصحي بين دول 
فيروس  مع جائحة  التعامل  مراحل  العالم خال مختلف 

كورونا.
وأشــــاد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــداهلل آل 
الملكي  بــاألمــر  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  خليفة 
السامي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

بمنح  الملك  بتفضل جالة  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة 
الطبي«، معرًبا  األمير سلمان بن حمد لاستحقاق  »وســام 
على  المفدى  الملك  لجالة  واالمتنان  التقدير  بالغ  عن 
هذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة من جالته، الموّجه 
وللجهود  الطبي  القطاع  في  العاملين  لكل  األول  والداعم 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  المخلصة  الوطنية 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى تسليم رئيس المجلس األعلى للصحة 
الطبي«  لاستحقاق  بــن حمد  األمــيــر سلمان  »وســـام  أمــس 
لموظفي المجلس إنفاًذا لألمر الملكي السامي، وفي إطار 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  توجيه 
الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في 
الصفوف األمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
الحفاظ  »إن  للصحة:  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  وقـــال 
على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود 

مملكة  مكانة  لتعزيز  المنشودة  النجاحات  إلــى  للوصول 
الــبــحــريــن فــي مــصــاف الــــدول الــمــتــقــدمــة«، مــشــيــًرا إلـــى أن 
التكريم يعّد دافًعا لمواصلة العمل وخدمة مملكة البحرين 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة أن كافة العاملين 
فـــي الــقــطــاع الــطــبــي يــمــلــؤهــم الــفــخــر واالعــــتــــزاز بــتــقــديــر 
دعم  كــان  الظروف حيث  أحلك  في  وال سيما  لهم،  جالته 
البحرين في  لفريق  الرئيس  والمحفز  االستثنائي  جالته 
كــافــة الــقــطــاعــات لمضاعفة الــجــهــود وبـــذل أقــصــى طــاقــات 
القضاء  إلــى  وصــواًل  كورونا  فيروس  مواجهة  في  الجهوزية 

على الجائحة بإذن اهلل.
تسلموا  الـــذي  المجلس  منتسبو  أعـــرب  جــانــبــهــم،  مــن 
وسام »األمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي« عن بالغ 
هذا  أن  مؤكدين  الــســامــي،  التكريم  بهذا  واالعــتــزاز  الفخر 
الوسام ُيعّد دافًعا لمواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة 

مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل�����س��ح��ة ي�����س��ل��م و����س���ام االأم��ي��ر 
����س���ل���م���ان ل��ل���س��ت��ح��ق��اق ال���ط���ب���ي ل���م���وظ���ف���ي ال��م��ج��ل�����س

ــرى الـــــ50  ــذكــ  بــمــنــاســبــة الــ
ــراث الـــعـــالـــمـــي  ــ ــتــ ــ التـــفـــاقـــيـــة الــ
ــرة إلنــــشــــاء  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــرى الـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ والـ
ــي  ــربـ ــعـ ــمــــي الـ ــيــ ــلــ الــــمــــركــــز اإلقــ
لـــلـــتـــراث الـــعـــالـــمـــي، وفــــي إطـــار 
مــبــادرة »شــبــاب عــربــي مــن أجل 
الــــتــــراث« الـــتـــي أقـــرهـــا الــمــركــز 
مؤخًرا، أطلق المركز اإلقليمي 
ــراث الـــعـــالـــمـــي  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــقـــة األفـــــــــام الـــشـــبـــابـــيـــة  ــابـ مـــسـ
اإلقليمية بعنوان: »حكاية أثر«، 
ــى الــشــبــاب  مـــوجـــًهـــا الــــدعــــوة إلــ
الــعــربــي لــلــمــشــاركــة مـــن خــال 
إعداد فيلم قصير ومبتكر حول 
أحد مواقع التراث العالمي في 

بلدانهم.
ــة  ــ ــقــ ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ ــمــ ــ وتــــــــــــحــــــــــــّث الــ
الــمــشــاركــيــن فــيــهــا عــلــى إلــقــاء 
الـــضـــوء عــلــى الــعــاقــة مـــا بين 
الـــتـــراث الـــمـــادي وغــيــر الــمــادي 
ــبــــط بــــمــــوقــــع الــــتــــراث  ــرتــ ــمــ والــ
الـــعـــالـــمـــي الــــــذي تــــم اخـــتـــيـــاره 
إلــى  إضــافــة  للفيلم،  كــمــوضــوع 
البشري  التفاعل  على  التركيز 
الجمعية  والــذاكــرة  الموقع  مع 
ــتــــي تــحــمــلــهــا الــمــجــتــمــعــات  الــ
وتأتي  بــه.  المحيطة  المحلية 
ــادرة بــــهــــدف خــلــق  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ هــــــذه الـ
ــواقـــع  ــة بـــيـــن الـــشـــبـــاب ومـ عـــاقـ
المناطق  فــي  العالمي  الــتــراث 
إلى  تسعى  كما  لهم،  المجاورة 
ــكـــويـــن اتــــصــــال شـــخـــصـــي مــع  تـ
ــتـــراثـــي وفـــهـــم كيف  الـــمـــوقـــع الـ
في  المساهمة  للموقع  يمكن 
والــتــأثــيــر  مستقبلهم  تحسين 

في حياتهم.
وعـــلـــى الـــشـــبـــاب الــراغــبــيــن 
فــي الــمــنــافــســة فــي الــمــســابــقــة، 
ــلـــب الـــمـــشـــاركـــة فــي  إرســــــــال طـ
مــايــو 2022م  أقــصــاه 15  مــوعــد 
اإللكتروني  الموقع  خــال  مــن 
للمركز www.arcwh.org، وحول 
شروط المسابقة أوضح المركز 

اإلقليمي أن المشاركة مفتوحة 
لجميع الشباب العربي المهتم 
ــراث واإلعــــــام  ــ ــتـ ــ بــالــثــقــافــة والـ
والتكنولوجيا، وأن يتراوح عمر 
المتسابقين بين 18 و28 عاما، 
الــوصــول  بــإمــكــانــهــم  يــكــون  وأن 
إلى أحد مواقع التراث العالمي 
لغة  أن  علًما  إقامتهم،  بلد  في 

الفيلم هي اللغة العربية.
إلى  التقدم  يمكن  أنــه  كما 
كمجموعة  أو  كأفراد  المسابقة 
من ثاثة أشخاص كحد أقصى 
لـــدى  ــون  ــكــ يــ أن  يـــشـــتـــرط  وال 
في  سابقة  خــبــرة  المتسابقين 
اإلنتاج اإلعامي أو السينمائي، 
ويــمــكــن لــلــمــهــتــمــيــن الــحــصــول 
على معلومات إضافية وتقديم 

استفساراتهم من خال الموقع 
.info@arcwh.org اإللكتروني

وســـيـــحـــضـــر الــمــتــســابــقــون 
النهائية  للقائمة  الــمــخــتــارون 
ــر تـــقـــنـــيـــات  ــبــ ــمــــل عــ ورشـــــتـــــي عــ
تنظيم  مـــن  الــمــرئــي  ــال  االتـــصـ
ــيـــمـــي الــعــالــمــي  ــلـ الـــمـــركـــز اإلقـ
ــراث الـــعـــالـــمـــي لــدعــمــهــم  ــتــ ــلــ لــ
ــاج  ــتــ ــال مـــــهـــــارات اإلنــ ــجــ ــــي مــ فـ
التقنية  الــمــعــدات  واســتــخــدام 
لعملية  »التحريري«  والجانب 
التصوير. كما سيتم دعوة صناع 
األفــــــــام الـــفـــائـــزيـــن لــلــحــضــور 
لحضور  البحرين  مملكة  إلــى 
ــتـــراث  ــالـ ــفــــاالت الـــمـــركـــز بـ ــتــ احــ
العالمي وعرض أفامهم خال 

شهر سبتمبر 2022.

العالمي  ل��ل��ت��راث  ال��ع��رب��ي  االإق��ل��ي��م��ي  ال��م��رك��ز 
ي��ط��ل��ق م�����س��اب��ق��ة االأف�������لم »ح���ك���اي���ة اأث����ر«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16104/pdf/1-Supplime/16104.pdf?fixed5455
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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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العربي  الخليج  جامعة  مــركــز  استضاف 
والــتــدريــب  واالســـتـــشـــارات  المجتمع  لــخــدمــة 
والتعليم المستمر أستاذ الفيزياء التطبيقية 
بــكــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا بــجــامــعــة الــخــلــيــج 
العربي األستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر 
لتقديم محاضرة حول »االستهالل من منظور 
فيزيائي طبي«، حضرها نحو 60 مشاركا من 
طالب كلية الطب وأعضاء الهيئة االكاديمية 
ومعرفة  األهــلــة،  برصد  المهتمين  مــن  وعــدد 
وذلــك  القمرية،  الشهور  أوائـــل  تحديد  طــرق 

بالحضور المزدوج الفعلي واالفتراضي.
هدفت المحاضرة إلى خلق وعي فيزيائي 
وطــبــي وفــلــكــي حـــول مــوضــوع تــرائــي الــهــالل، 
الشخصية  البصرية  للقدرات  إن  كيف  وشــرح 
دورا في ذلك، مع تعزيز ذلك بتطبيق لمحاكاة 
)لــون  السماء صافية  كــانــت  إذا  الــهــالل  رصــد 

الغروب( أو عكرة نسبيا )زرقاء - بيضاء(.
الــنــاصــر فــي المحاضرة  الــدكــتــور  وتــنــاول 
ــمــــس ونـــــور  ــشــ ــاء الــ ــيــ ــيــــن ضــ ــان الـــــفـــــرق بــ ــ ــيـ ــ بـ
القمر، والمعايير المختلفة في طرق تحديد 
معيارا(   11 )حــوالــي  القمرية  الــشــهــور  أوائـــل 
الموحد  اإلسالمي  التقويم  بمعيار  ومقارنته 
)نظير لتقويم أم القرى( الذي تتبعه مملكة 
الــبــحــريــن، مــوضــحــًا مــا هــو االســتــهــالل، ومــا 
فوائد األهلة، وظروف رؤية هالل شوال 1443 
رغــم  م،   2022 مـــايـــو   1 األحـــــد  مـــســـاء  ــي  فـ ـــ  هـ
الساعة  عند  السبت  مساء  ستكون  والدتــه  أن 
11:30 مساء، والذي سيكون في هيئة كسوف 

يشاهد في جنوب األرجنتين. 
ــاذ الــدكــتــور وهــيــب الــنــاصــر  ــتـ وشــــرح األسـ
رصد  فــي  الــفــرديــة  الــقــدرات  لفحص  طريقة 
ــّيـــن ســبــب االخـــتـــالف فـــي الـــقـــدرة  األهـــلـــة، وبـ
التفريق  ودور قــوة  األهلة.  رؤيــة  على  الفردية 
لــلــعــيــن الــبــشــريــة فـــي رؤيـــــة الـــهـــالل وكــذلــك 
وتوزيعها  العين  قاع  في  االسطوانية  الخاليا 
عن  مسؤولة  خاليا  وهــي  العين،  شبكية  على 
ــدرة على  ــقــ ــوء الـــخـــافـــت والــ ــي الـــضـ الــــرؤيــــة فـ
رؤيـــة جــرم لــونــه مــقــارب لوسطه )الــهــالل في 
السماء بعيد الغروب(، موضحا حقيقة إبصار 
الــيــمــامــة، وكــذلــك األلــمــانــيــة فيرونيكا  زرقـــاء 

سيدر )المدرجة في موسوعة جينيس كأقوى 
البصرية في عام 1972م(،  الرؤية  شخص في 
وفي ختام المحاضرة ناقش مالحظات مهمة 
بـــشـــأن رصــــد األهـــلـــة بــيــن حــــدة رؤيـــــة الــعــيــن 
إلى  الغروبي  التوقيت  من  التحويل  وإمكانية 

الزوالي.
وخـــــــالل الـــمـــحـــاضـــرة أبــــهــــرت الـــحـــضـــور 
الــســنــة األولــــى بكلية الــطــب والــعــلــوم  طــالــبــة 
غانم  )بــروق  العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
رؤيــة  عــلــى  بــقــدرتــهــا   ) بحرينية   - السليطي 
محاكاة ستة أهلة على الشاشة )خلفية بلون 
الحضور  بــاقــي  يستطع  لــم  بينما  بــرتــقــالــي( 
رؤية إال ثالثة أهلة؛ وعند تغيير الخلفية إلى 
الطالبة نفسها  أبيض استطاعت   - أزرق  لون 
رؤية سبعة أهلة بينما استطاع اآلخرون رؤية 

ثالثة أهلة فقط! 
الناصر  الدكتور  االستاذ  قــال  ذلــك،  وعــن 
»هــذا  الــبــحــريــنــيــة:  الفلكية  الجمعية  رئــيــس 
يــقــودنــي الـــى قــنــاعــة تــامــة -لــلــمــرة الــرابــعــة- 
لها شأن خاص،  الفردية  القدرات  أن  مفادها 
بحسب  ــهـــالل  الـ ــة  ــ رؤيـ ومــعــايــيــر  ــروف  ــ ظـ وأن 
الــزاوي،  والبعد  الــزاوي،  والميل  الهالل،  عمر 
هي  وإنــمــا  فلكيا،  حسابا  ليست  واالستطالة 
بمعشر  يكفي  وعليه،  فسيولوجي..  أمر طبي 
الحاسبين أن نضع المعلومات عن إحداثيات 
ــرار لــلــمــحــاكــم الــشــرعــيــة  ــقـ الــقــمــر، ويـــتـــرك الـ
أو عدم  رؤيته  تمت  إذا  ما  تحديد  في  للدولة 

رؤية الهالل للناس«.
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الدكتور وهيب النا�سر يحا�سر عن »اال�ستهالل من منظور فيزيائي طبي«

} د. وهيب الناصر خالل المحاضرة.

احتضن معرض »المستكشف 
تجارب  ُبعد  عن  الُمنفذ  الصغير« 
علمية متنوعة لـ54 طالبا وطالبة 
تطبيقًا  ابتدائية،  مــدارس   10 من 
على  القائم  التعّلم  الستراتيجية 

التجربة واالستقصاء.
ــذ مــــــدرســــــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وحــــــــــــــول تـ
ــن ســـــــــاوى الـــتـــمـــيـــمـــي  ــ الــــمــــنــــذر بــ
ــن لــــهــــذا  ــيــ ــنــ ــبــ ــلــ االبـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة لــ
قــــال مــديــرهــا محمد  الـــمـــعـــرض، 
حــســن الــســمــاهــيــجــي: »بــالــنــســبــة 
ــإن مـــن أهــم  ــادة الـــعـــلـــوم، فــ ــ إلــــى مـ
مشاهدة  تدريسها  استراتيجيات 
التجربة العملية فعليًا، ومحاولة 
وهــذا  بــنــفــســه،  تنفيذها  الــطــالــب 
أفضل بكثير من االكتفاء بالشرح 

النظري«. 
وقال منسق العلوم بالمدرسة 
توجيه  تــم  إنـــه  الــصــيــرفــي  حسين 
ــارب  ــتـــجـ ــى تــنــفــيــذ الـ ــ الـــطـــلـــبـــة إلــ

المنهجية في المنزل، مع تصوير 
تم  ما  وتوثيق  التجربة،  خطوات 
الطالب  يسجل  أن  على  إنــجــازه، 
لمسها  التي  ونتائجه  مشاهداته 

ــه،  ــتـ ــربـ ــنــــفــــيــــذه تـــجـ ــن خـــــــالل تــ ــ مــ
لشرحها أمام زمالئه.

الطالب  قــال  مشاركته،  وعــن 
أحمد محمد رضا: »لقد اكتسبت 

ــارات الــتــجــريــب،  ــهــ الــكــثــيــر مـــن مــ
ــن وضــــع لــلــفــرضــيــات، والــقــيــام  مـ
بــالــتــجــربــة، ومـــن ثــم الــمــالحــظــة، 
ــات، واالســـتـــنـــتـــاج،  ــانـ ــيـ ــبـ ــع الـ ــمـ وجـ
ــــك ســاعــدنــي كــثــيــرًا فـــي فهم  وذلـ
وأدى  العلمية،  الظواهر  وتفسير 
ــتـــوى  ــى الـــمـــسـ ــلــ ــي عــ ــدمــ ــقــ إلـــــــى تــ

األكاديمي«.
ــذا  هـ أن  ــى  ــ إلــ ــد  ــمــ أحــ وأشــــــــار 
ــيـــزة الــمــشــاركــة  ــان ركـ الــمــعــرض كــ
الــنــاجــحــة فـــي مــســابــقــة »عــلــمــاء 
الــمــســتــقــبــل« لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، 
والــــــتــــــي نـــظـــمـــهـــا مـــــركـــــز رعــــايــــة 
الطلبة الموهوبين بوزارة التربية 
والتعليم، والتي حقق فيها المركز 
الشيخ  زميليه محمد  مع  الثالث 
وحسين العرادي، عن بحث علمي 
حمل عنوان »تأثير تقلص مساحة 
أشجار القرم في مملكة البحرين 

في تكاثر الروبيان«.

»الم�ستك�س���ف ال�سغي���ر« يعر�س تج���ارب 54 طالبا من 10 مدار����س 

لتنمية  إنـــجـــازا  الــديــمــقــراطــيــة  تــعــد 
الــســيــاســيــة اإلنــســانــيــة وقيمة  الــحــضــارة 
مشتركة للبشرية. منذ العصور القديمة، 
ــن الـــســـاســـة والــمــنــظــريــن  ــرح عـــديـــد مـ طــ
أفــكــارهــم وآراءهــــــم حـــول »مـــا هـــو معيار 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟« وطـــــــورت دول  ــل  ــكـ وشـ
العالم أشكاال متنوعة من الديمقراطية 
ــاًء عــلــى ظــروفــهــا الــوطــنــيــة وواقــعــهــا  ــنـ بـ

الحقيقي. 
دولـــــة   200 مـــــن  أكــــثــــر  ــم  ــالــ ــعــ الــ فـــــي 
وأكــثــر  قــومــيــة   2500 مــن  وأكــثــر  ومنطقة 
ــيــــارات نـــســـمـــة، فـــهـــنـــاك طـــرق  ــلــ ــن 7 مــ مــ
عـــديـــدة لــتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة ومــن 
الــمــســتــحــيــل أن تــكــون هــــذه الـــطـــرق من 
المستمر  الــتــطــور  أدى  الــواحــد.  الــقــالــب 
لــتــقــالــيــد الـــدولـــة الــتــاريــخــيــة وأصــولــهــا 
وتنميتها  ودياناتها  وقومياتها  الثقافية 
إلى  المعينة  واالجتماعية  االقتصادية 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــمــخــتــلــفــة  ــ ــدولـ ــ ظــــــروف الـ
إن  الــفــريــدة.  الديمقراطية  وسياساتها 
الشعب هو الذي يحكم ما إذا كانت دولته 
يحكم  أن  يمكن  وال  ال،  أم  ديــمــقــراطــيــة 
الناس من خارجها  من  قليل  عــدد  ذلــك 
أو الدول المعينة التي تعتبر نفسها على 

الصواب دوما.
مـــنـــذ تـــأســـيـــس جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن 
»الشعب  بمفهوم  تلتزم  ظلت  الشعبية، 
الــشــيــوعــي  ــزب  ــحــ الــ ــادة  ــيــ قــ تـــحـــت  أوال« 
الــــصــــيــــنــــي وتـــــــقـــــــوم بــــاالســــتــــطــــالعــــات 
ــة ديــمــقــراطــيــة  ــ والـــمـــمـــارســـات لــبــنــاء دولـ
والــحــفــاظ عــلــى أوســــع حــقــوق الــشــعــب. 
اســــتــــخــــدم رئــــيــــس جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــيـــن 
»الديمقراطية  بينغ  جين  شي  الشعبية 
الشعبية بعملياتها الكاملة« لشرح الميزة 
إن  الصينية، حيث  للديمقراطية  البارزة 
سيادة الشعب تمثل طبيعة الديمقراطية 
مـــمـــارســـات  إن  ــا.  ــ ــرهـ ــ ــوهـ ــ وجـ الـــصـــيـــنـــيـــة 
الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة 
تــحــت قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
تــجــمــع بــيــن الــديــمــقــراطــيــة االنــتــخــابــيــة 
ــة، وتــربــط  ــاريـ ــشـ ــتـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االسـ
القرار  وصنع  واالســتــشــارات  االنتخابات 
الــمــجــاالت  وتــشــمــل  والـــرقـــابـــة،  واإلدارة 
االقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
إرادة  واالجتماعية واأليكولوجية، لتكون 
الشعب ُتعكس وأصوات الشعب ُتسمع في 
بكامل  واالجتماعية  السياسية  الــحــيــاة 
حلقاتها وجوانبها في البالد، مما يحقق 
التوفيق بين الديمقراطية الموجهة نحو 
نحو  الموجهة  والديمقراطية  العمليات 

اإلجرائية  الديمقراطية  وبين  النتائج، 
ــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة، وبــيــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
والديمقراطية  المباشرة  الديمقراطية 
ــيـــن الــديــمــقــراطــيــة  ــرة، وبـ ــاشـ ــبـ ــمـ غـــيـــر الـ
الــــذي  األمــــــر  الــــبــــالد،  وإرادة  الــشــعــبــيــة 
يتماشى مع متطلبات الدولة االشتراكية 
بشكل أحسن. يالقي كل مشروع واقتراح 
نـــائـــب في  مـــن 3000  يـــقـــرب  مـــا  طـــرحـــه 
ــواب الـــشـــعـــب  ــ ــنــ ــ الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لــ
انتخبهم كل الشعب الصيني يصل عدده 
مــمــا يجسد  تــجــاوبــا،  نــســمــة  مــلــيــار   1.4
ذات  لالشتراكية  الديمقراطية  أن  كامال 
واسعة  ديمقراطية  الصينية  الخصائص 

وفعالة.
ــيــــن الــمــســتــمــر  ــور الــــصــ ــ ــــطـ ــم تـ ــ ــهـ ــ أسـ
للديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة 
في تعزيز فعالية حوكمة الدولة العالية 
في  المتمثلة  المعجزات  تحقيق  ودفـــع 
واالستقرار  السريع  االقتصادي  التطور 
االجتماعي الطويل األمد وتخلص أبناء 
الشعب البالغ عددهم أكثر من 1.4 مليار 
نهائي،  بشكل  المدقع  الفقر  مــن  نسمة 
األمر الذي يضع األساس المادي المتين 
الصين  ظــلــت  اإلنـــســـان.  حــقــوق  لتنمية 
اإلنــســان  حــقــوق  تنمية  بطريق  تتمسك 
إذ  الوطنية،  ظروفها  مع  يتناسب  الــذي 
حماية  بــدفــع  االلــتــزام  على  تعمل  ظلت 
حــقــوق اإلنـــســـان وســـيـــادة الـــقـــانـــون لكي 

الديمقراطية  بالحقوق  الشعب  يتمتع 
االلتزام  واألشمل وعلى  واألكمل  األوسع 
األكــمــل واألعــلــى جــودة  التوظيف  بــدفــع 
أكبر نظام  بناء  النجاح في  لكي يتحقق 
حجمًا في التعليم والحماية االجتماعية 
والــصــحــة وعــلــى االلــتــزام بـــ»الــشــعــب أوال 
والــحــيــاة فــوق كــل االعــتــبــارات« ومواجهة 
فعالة لوباء فيروس كورونا المستجد لكي 
الــشــعــب وســالمــة  تتحقق حــمــايــة صــحــة 
حياتهم إلــى أقــصــى حــد وعــلــى االلــتــزام 
بــالــمــســاواة بــيــن كــل الــقــومــيــات واحــتــرام 
ــادات الـــشـــعـــب الـــديـــنـــيـــة وحــمــايــة  ــقــ ــتــ اعــ
الــمــشــروعــة ألبــنــاء الشعب من  الــحــقــوق 
النشطة  المشاركة  وعــلــى  القوميات  كــل 
اإلنسان  لحقوق  العالمية  الحوكمة  في 
وتقديم مساهمة الصين ومشروع الصين 

لتنمية حقوق اإلنسان العالمية.
الــــــدول  قـــلـــيـــال مــــن  ــر أن عـــــــددا  ــيـ  غـ
تــقــوم مــنــذ زمـــن طــويــل بــفــرض نظامها 
وتدفع  اآلخــريــن  على  وقيمها  السياسي 
ــراطـــي« وتــســيــيــس  ــقـ ــمـ ــديـ بــــــ»اإلصـــــالح الـ
»معايير  واتـــبـــاع  اإلنـــســـان  قــضــيــة حــقــوق 
منذ  »الديمقراطية«  أن  حتى  مــزدوجــة«، 
زمــــان أصــبــحــت »ســــالح دمــــار شــامــل« في 
يـــدهـــا لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــلــدول األخــــرى. ال يـــزال عــدد قليل من 
العالم  اليوم يحاول تقسيم  الدول حتى 
و»غير  »الــديــمــقــراطــي«  المعسكرين  إلــى 
الديمقراطي« بحسب معاييره، ويحرض 
علنا على االنقسام والمواجهة. فإن هذه 
ــى مــزيــد من  ــؤدي إال إلـ تــ الــتــصــرفــات ال 
الفوضى والكارثة في المجتمع الدولي، 
إدانة ورفضا شديدين من قبل  وستالقي 

المجتمع الدولي حتما.
ترى الصين دائما أن لكل دولة حقا 
المناسب  السياسي  نظامها  اختيار  فــي 
ــاد طـــريـــقـــهـــا الــــخــــاص الــمــنــاســب  ــ ــجـ ــ وإيـ
ــيـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــــن خــــالل  ــنـــمـ ــتـ لـ
دفــــع الـــحـــوار بــيــن مــخــتــلــف الــحــضــارات 
يجب  االجــتــمــاعــيــة.  والــنــظــم  السياسية 
وإبــراز  االحــتــرام  تــبــادل  العالم  دول  على 
والتواصل  المختلف  وتعتيم  المشترك 
تحقيق  أجــل  مــن  المتبادلة  واالســتــفــادة 
االزدهـــــار فــي كــل مــنــهــا وبــشــكــل مشترك 
الحضارة  وتطوير  إغــنــاء  فــي  والمشاركة 

اإلنسانية السياسية.
سفير جمهورية الصني الشعبية

ل��ل��دي��م��ق��راط��ي��ة« »م��ر���س��د  اإل����ى  ي��ح��ت��اج  ال��ع��ال��م ال 

بقلم:

السفير انور حبيب اهلل.

ــات مــتــمــيــزات  ــالـــبـ ــت طـ ــاركــ شــ
ــريــــم فــي  ــكــ ــي تـــــــالوة الـــــقـــــرآن الــ ــ فـ
أساسيات  على  زميالتهن  تــدريــب 
مــع شهر  بالتزامن  الــمــجــال،  هــذا 
رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، وذلـــــك ضمن 
النبيه  بمدرسة  »المعلمة«  فعالية 
والتي  للبنات،  االبــتــدائــيــة  صــالــح 
طالبة، خالل   100 منها  استفادت 
ــاط والــفــســحــة  ــيــ ــتــ حـــصـــص االحــ
التعّلم  مصادر  بمركز  المدرسية، 

بالمدرسة.
والقت الفعالية التي نظمتها 
رباب  التعّلم  مصادر  اختصاصية 
مكي، بالتعاون مع معلمة التربية 
عبدالحكيم،  حكيمة  اإلســالمــيــة 
إقبااًل شديدًا من الطالبات، وإشادًة 
ــور،  وإعــجــابــًا مــن قــبــل أولــيــاء األمـ
ــــت بـــعـــض الــمــعــلــمــات  ــاركـ ــ كـــمـــا شـ
بــقــراءة  التجويد  مــن  المتمكنات 

بعض السور للطالبات.

ــة بـــالـــصـــف  ــبــ ــالــ ــطــ وأبـــــــــــدت الــ
عــلــوي  فــاطــمــة  ــي  ــدائـ ــتـ االبـ األول 
بالمشاركة في تدريب  إنها سعدت 
زميالتها وتشجيعهن على التمّكن 
من حفظ وتالوة كتاب اهلل، وكانت 
تتلوه  ما  يــرددن  وهــن  بهن  فخورة 
عـــلـــى مـــســـامـــعـــهـــن، فـــيـــمـــا عـــّبـــرت 

الصف  من  محسن  بتول  زميلتها 
بالفعالية،  إعــجــابــهــا  عــن  الــثــانــي 
اليومية  المشاركة  على  وحرصها 

فيها، لتعليم بقية الطالبات.
أما الطالبة بنين عبد الخالق 
إنها  قالت  الثاني فقد  الصف  من 
وقامت  ألقربائها،  الفعالية  نقلت 

بتعليمهن التالوة بنفس الطريقة، 
قصي  زينب  زميلتها  أشـــارت  فيما 
من الصف الرابع إلى أنها مشاركة 
والتعليم  التربية  وزارة  جائزة  في 
لــلــقــرآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة 
وتحرص   ،47 دورتها  في  الشريفة 
على التسجيل المستمر في مراكز 
تحفيظ القرآن الكريم، ونقلت ما 
تــعــلــمــتــه إلــــى طــالــبــات الــمــدرســة، 
االستمرار  فــي  استعدادها  وأبـــدت 
انتهاء  بــعــد  الــطــالــبــات  تعليم  فــي 

شهر رمضان.
ــي ذلــــــك ضـــمـــن حـــرص  ــ ــأتـ ــ ويـ
وزارة التربية والتعليم على تنفيذ 
ــة الـــطـــالبـــيـــة الــمــتــنــوعــة  ــشـــطـ األنـ
الدراسي،  العام  طيلة  والمستمرة 
والـــشـــامـــلـــة لــمــخــتــلــف الــمــجــاالت 
والــــمــــواهــــب واإلبـــــــداعـــــــات، لــرفــد 
في  والتعليمية  التربوية  العملية 

المدارس الحكومية.

الكري�م الق�راآن  ت�الوة  عل�ى  زميالته�ن  ُيدّرب�ن  ابتدائ�ي  طالب�ات 

235 بحثا طبيا من�ضورا خالل العامين الما�ضيين 

االأول التكري���م  حف���ل  يرع���ى  لل��������سحة  االأعل���ى  رئي����س 
لجائ���زة البح���وث العلمي���ة لمنت�س���بي الم�ست�س���فيات الحكومية

ــــن الـــفـــريـــق  ــة مـ ــمـ ــريـ ــايــــة كـ بــــرعــ
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــداهلل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
بن  هشام  الشيخ  وبحضور  للصحة، 
عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس 
أمـــنـــاء الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
أحمد  الدكتور  التنفيذي  والرئيس 
اإلدارة  وأعـــضـــاء  ــاري  األنـــصـ مــحــمــد 
التنفيذية للمستشفيات الحكومية، 
نــظــمــت لــجــنــة الــبــحــوث وأخــالقــيــات 
العالقات  قسم  مع  بالتعاون  البحث 
األول  الــــتــــكــــريــــم  حــــفــــل  الـــــعـــــامـــــة 
لمنتسبي  العلمية  البحوث  لجائزة 
يوم  وذلــك  الحكومية  المستشفيات 
أبريل 2022م في  الموافق 24  األحد 

فندق الخليج.
ــد رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  وأكــ
ــفــــريــــق طـــبـــيـــب الــشــيــخ  لـــلـــصـــحـــة الــ
محمد بن عبداهلل آل خليفة أهمية 
ــي مـــجـــال تــعــزيــز  ــًا فــ ــدمــ الـــمـــضـــي قــ
التطور  لــمــواكــبــة  الــطــبــيــة،  الــبــحــوث 
على  المملكة  تشهده  الـــذي  الكبير 
صــعــيــد الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، فــضــاًل 
العالمية  الــصــحــيــة  الـــتـــطـــورات  عـــن 
ــر الـــجـــهـــود  ــافــ ــضــ ــلـــب تــ ــتـــطـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
والــســعــي الــجــاد لــمــواكــبــتــهــا، مــعــربــًا 
ــن ســـعـــادتـــه بــالــمــســتــوى الــمــتــمــيــز  عـ

الطبية  للبحوث  الرصين  والعلمي 
المجاالت،  مختلف  فــي  البحرينية 
لما لها من مــردود كبير على دراسة 
وطرق  المحلية،  الصحية  األوضـــاع 
لضمان  وحوكمتها  الخدمة،  تقديم 

جودتها.
من جانبه، أعرب الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس 
عن  الحكومية  المستشفيات  أمناء 
من  الطبية  بالكوادر  واعتزازه  فخره 

الحكومية  المستشفيات  منتسبي 
ــم مملكة  ــع اسـ ومــســاهــمــتــهــم فــي رفـ
خوضهم  خــالل  من  عاليًا  البحرين 
غمار البحوث العلمية بما يسهم في 
السياسات العالجية واتخاذ القرارات 
إلــى االرتــقــاء بالقطاع  الــتــي تــهــدف 

الصحي في مملكة البحرين.
إلــى جــانــب ذلــك أشـــاد الدكتور 
أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري الــرئــيــس 
الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 

ــي مـــجـــال  ــ ــة فـ ــبــــذولــ ــمــ بـــالـــجـــهـــود الــ
اإلدارة  أن  مؤكدا  العلمية،  األبحاث 
التنفيذية بتوجيهات مجلس أمناء 
ستواصل  الحكومية  المستشفيات 
الكوادر  وكل  الطبية  للكوادر  دعمها 
ــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــمــا  ــلـــة بـ الـــعـــامـ
يمكنها من تقديم أعلى مستوى من 
دورهــا  ويــعــزز  الصحية،  الممارسات 
الصحية  المنظومة  فــي  الــمــحــوري 

في المملكة.
يذكر أن عدد البحوث المنشورة 
ــبــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــتــــســ ــنــ مـــــــن مــ
الحكومية بلغ حوالي 235 بحثًا في 
أغلبها  نشر  تم  الماضيين  العامين 
فـــي مـــجـــالت عــلــمــيــة وعــالــمــيــة ذات 
صيت وتصنيف عاٍل، كما تم تكريم 
الــفــائــزيــن بــجــوائــز لــجــنــة الــبــحــوث 
ــًا.  ــثـ ــاحـ بـ  14 عــــددهــــم  ــغ  ــلـ بـ الــــذيــــن 
وتـــأتـــي هــــذه الـــبـــحـــوث نـــتـــاج تــعــاون 
ــبـــرات الــطــويــلــة  بــيــن أصـــحـــاب الـــخـ
الشباب  طموح  ومــع  مجاالتهم  فــي 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
أجل  من  الحكومية  بالمستشفيات 
االرتقاء ورفع اسم مملكة البحرين 
عاليًا في كل المحافل وبما يتماشى 
مـــع تــطــلــعــات الــمــمــلــكــة فـــي تــطــويــر 

القطاع الصحي.

} الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة خالل حفل التكريم.

لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــهــــــدف 
مرض  في عالج  المتمثل 
الــــســــكــــري مــــن الــنــوعــيــن 
قـــــام  والـــــــثـــــــانـــــــي،  األول 
ــيـــســـور ألــكــســنــدرا  ــبـــروفـ الـ
بــاتــلــر، زمــيــل وبــاحــث أول 
ومـــــديـــــرة وحــــــــدة أبـــحـــاث 
ــا  ــيــ ــيــــولــــوجــ الـــــســـــكـــــري وبــ
ــلـــيـــة، والـــبـــروفـــيـــســـور  الـــخـ
شــــهــــريــــار خــــتــــاك بـــاحـــث 
قسم  وحـــــدة  ومـــديـــر  أول 
هندسة الخاليا الجذعية 
ــوم فـــــي الــكــلــيــة  ــنــ ــيــ ــجــ والــ
الــمــلــكــيــة مــن الــجــراحــيــن 
- جــامــعــة  إيــــرلــــنــــدا  ــي  ــ فـ
 RCSI( الطبية  البحرين 
في  بــالــتــعــاون   )Bahrain
أبحاثهم الجارية لتطوير 
ــمـــرض  ــب لـ ــاســ ــنــ عـــــــالج مــ
ــري بــــاســــتــــخــــدام  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
الخاليا الجذعية والمواد 

الحيوية.
يــوجــد لـــدى الــمــرضــى 
مــن مرض  يعانون  الــذيــن 
ــدد قــلــيــل من  الــســكــري عــ
خاليا  وهــي  البيتا  خاليا 
الــتــي تصنع  الــبــنــكــريــاس 
ــون  ــرمــ ــهــ ــيــــن )الــ ــولــ اإلنــــســ
الذي يتحكم في مستوى 
الــدم(، ومن  الجلوكوز في 
ثم يوجد لديهم مستويات 
عــالــيــة مــن الــجــلــوكــوز في 
ــعــــالج  الــــــــــدم. ولـــــذلـــــك الــ
ضروريا  أمــًرا  باإلنسولين 
لــمــرضــى مـــرض الــســكــري 
يتم  كما  األول،  النوع  من 
ــه إلـــــى جــانــب  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
العالجات األخرى لبعض 

مرضى السكري من النوع 
ــكــــن يــتــطــلــب  ــي، ولــ ــانــ ــثــ الــ
إدارة  باإلنسولين  الــعــالج 
بآثار  يتسبب  وقــد  دقيقة 
جانبية سلبية على صحة 
ــمــــرضــــى عـــلـــى الـــمـــدى  الــ

الطويل.
وحتى اآلن، تعد زراعة 
ــل  ــامـ ــكـ ــالـ الــــبــــنــــكــــريــــاس بـ
ــة  ــزولـ ــعـ ــمـ الـ الــــخــــاليــــا  أو 
ــبـــنـــكـــريـــاس  مـــــن عــــضــــو الـ
الوحيد  العالجي  الخيار 
المتاح، ولقد حققت هذه 
العمليات درجات متفاوتة 
من النجاح، ولكن ال تزال 
تــواجــه تــحــديــات مــتــعــددة 
مـــــثـــــل نـــــقـــــص فـــــــي عـــــدد 
الــمــتــبــرعــيــن الــمــتــاحــيــن 
والــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام 
األدوية المثبطة للمناعة 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة لــتــجــنــب 
المناعي  الجهاز  مهاجمة 
الــمــزروعــة  البيتا  لــخــاليــا 
وتـــدمـــيـــرهـــا. الـــهـــدف من 
الـــبـــحـــث الـــقـــائـــم بــقــيــادة 
بجامعة  ــاث  األبـــحـ فــريــق 
ــبــــحــــريــــن الـــطـــبـــيـــة هــو  الــ
إيــجــاد عـــالج بــديــل وأكــثــر 
فــعــالــيــة لــمــرض الــســكــري 
اإلجراء  من حيث سهولة 
الـــجـــراحـــي وقـــلـــة الــكــلــفــة 
ــع الـــظـــروف  ــوافــــق مــ ــتــ والــ
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــلــــمــــرضــــى 
يتم  لكي  تــوافــره  وسهولة 
مـــســـاعـــدة عــــدد كــبــيــر من 

المرضى.
البحرين  تقوم جامعة 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــبـ الـــطـ

شـــــــركـــــــة فــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
أجهزة  لتطوير  المتحدة 
تغليف جديدة باستخدام 
ــواد  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــة، نــــــظــــــًرا إلــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــوافـــرهـــا بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وســــعــــرهــــا الـــمـــنـــخـــفـــض، 
بيتا  خاليا  زراعـــة  وسيتم 
الـــمـــشـــتـــقـــة مــــن الـــخـــاليـــا 
الـــجـــذعـــيـــة بــــداخــــل هـــذه 
األجهزة. ومن الخصائص 
الــتــي يــجــب أن تــوجــد في 
ــال  جـــهـــاز الــتــغــلــيــف الــفــعَّ
الخاليا  بحماية  يقوم  أن 
وأال  المناعي  الهجوم  من 
التليف  تطور  في  يتسبب 
بــيــئــة  ــر  ــ ــوفـ ــ يـ أن  ــب  ــ ــجـ ــ ويـ
مــنــاســبــة لــبــقــاء الــخــاليــا 
على قيد الحياة ونموها.

ــور  ــيــــســ ــروفــ ــبــ وقــــــــــال الــ
ــيـــس  ــن رئـ ــيــ ــكــ ــيـــفـــن أتــ ــتـ سـ
كــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والـــبـــحـــوث، الــــذي يــشــرف 
األبحاث  أيًضا على مركز 
وجــــــمــــــيــــــع الــــــــمــــــــبــــــــادرات 
الـــبـــحـــث  إن  ــة،  ــيــ ــثــ ــبــــحــ الــ
ــتـــرك الـــــــذي يــقــوم  ــشـ ــمـ الـ
الكسندرا  البروفيسور  به 
بتلر والبروفيسور شهريار 
خــتــاك فـــي تــطــويــر عـــالٍج 
ــرض الـــــســـــكـــــري مـــن  ــ ــمــ ــ لــ
األولــــويــــات الــبــحــثــيــة في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة لــــــأبــــــحــــــاث 
الــــســــريــــريــــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
الــحــيــويــة، حــيــث ســتــكــون 
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
الــعــالج خــطــوة كــبــيــرة في 

تحسين حياة المرضى.
ولقد أظهرت التجارب 
البروفيسور  أجرتها  التي 
ألـــكـــســـنـــدرا وفــريــقــهــا في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــة لــــــأبــــــحــــــاث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
الـــســـريـــريـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
أن  المختبر  في  الحيوية 
استخدام المواد الحيوية 
ــزة الـــتـــغـــلـــيـــف لــم  ــ ــهــ ــ ألجــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــى حـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــؤثــــــــر عـ
ولم  وظيفتها  أو  الخلية 
تليًفا،  أو  الــتــهــاًبــا  يسبب 
مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه الــــمــــواد 
ــة خــــيــــارا جــيــدا  ــويـ ــيـ الـــحـ
ويقوم  التغليف.  ألجهزة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
من  الثاني  الجزء  بقيادة 
الــبــحــث الـــجـــاري إليــجــاد 
عـــــالج لــــمــــرض الـــســـكـــري 
حيث يعمل مع فريقه في 
الجذعية  الخاليا  وحــدة 
إلنتاج  الجينوم  وهندسة 
خـــاليـــا الــبــيــتــا الــمــشــتــقــة 
مـــن الـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة، 
البروفيسور  ستقوم  التي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدرا بــــزراعــــتــــهــــا 
فـــــي أجـــــهـــــزة الـــتـــغـــلـــيـــف. 
ــتــــخــــدام  ومـــــــن خـــــــالل اســ
ــة  ــ ــيـ ــ ــذعـ ــ ــجـ ــ الـــــــخـــــــاليـــــــا الـ
نجح  الــقــدرات  المتعددة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
وفــريــقــه فــي إنــتــاج خاليا 
بــيــتــا الــبــنــكــريــاســيــة الــتــي 
كـــانـــت قـــــادرة عــلــى الــنــمــو 
وإنـــتـــاج اإلنــســولــيــن عند 
استجابتها  مــن  التحقق 
ــكــــون  ــتــ لــــلــــجــــلــــوكــــوز، وســ

الخطوات التالية للبحث 
الجاري هي تصميم جهاز 
وبحث  مــتــوافــق  التغليف 
التجارب  ــراء  إجـ إمكانية 

السريرية.
ــقـــوم مـــركـــز جــامــعــة  ويـ
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن الــــطــــبــــيــــة 
ــاث الــــســــريــــريــــة  ــ ــحــ ــ ــأبــ ــ لــ

ــة  ــويـ ــيـ ــة الـــحـ ــيــ ــئــ ــزيــ ــجــ والــ
وتطوير  التعليم  بتعزيز 
ــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدف  ــهــ واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة بــ
الــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة 
ــة  ــيــ الــــــمــــــشــــــاكــــــل الــــصــــحــ
ــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــ الــــــســــــائــــــدة فـ

البحرين وخارجها.

ال يزال حلم الشباب األبدي يراود البشر ويستحوذ 
على اهتمامهم على مدار السنين، ولكن ماذا سيحدث 

لو استطعنا بالفعل أن نوقف عملية الشيخوخة؟
وقد قدم لنا بحث طبي نشر مؤخرا وعــودا وآماال 
البشر  أعــمــار  إطــالــة  يمكنه  جديد  عقار  إلــى  للتوصل 

أكثر مما هي عليه اآلن.
بابراهام  معهد  فــي  الباحثين  مــن  فــريــق  كشف  اذ 
الحياة في جامعة كامبريدج، عن تقنية  لبحوث علوم 
الــجــلــد ألشــخــاص  إعــــادة بــرمــجــة خــاليــا  تمكنهم مــن 
تتراوح أعمارهم بين 38 و53 عاما ليصبحوا أصغر سنًا.

ويمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير تقنيات من 
استعادة  طريق  عن  الشيخوخة  أمــراض  تأخير  شأنها 
أن  يثبتوا  أن  واســتــطــاعــوا  الــقــديــمــة،  الــخــاليــا  وظيفة 
وظيفتها،  تفقد  أن  دون  من  تتجدد  أن  يمكن  الخاليا 
وأن التجديد يسعى الستعادة بعض الوظائف للخاليا 

القديمة.
األولــى،  يــزال في مراحله  البحث ال  أن  وفــي حين 
في  ثــورة  تحدث  أن  المطاف  نهاية  في  للنتائج  يمكن 

عالم الطب التجديدي.
وفي التجارب تعرضت الخاليا لتركيبة من المواد 
الكيميائية التي أعادت برمجتها لتتصرف مثل الخاليا 

الشابة وتزيل التغيرات المرتبطة بالعمر.
الـــشـــيـــخـــوخـــة أمـــــر ال مـــفـــر مـــنـــه ولـــكـــن ال يــرغــب 
الكثيرون منا في إيقاف عقارب الساعة وتجنب إشعال 
شموع أعياد الميالد كلما تقدم به العمر، إذ تذكره بأن 
أكبر سنا  وبأننا أصبحنا  »األمر أصبح قدرًا محتومًا«، 
أعـــوام سبقت  مــن  قائمة طويلة  إلــى  آخــر يضاف  بعام 

وتجاوزت بالعمر مراحل الصبا والشباب.
تجاعيد الوجه، الشعر األبيض أو الرمادي، وتراجع 
المعرفية...  والــقــدرات  البدنية  الصحة  مستويات  في 

هذه هي بعض المظاهر الشائعة للشيخوخة.

ال�شباب يعود يوما

العدد )16104( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 25 رمضان 1443هـ - 26 أبريل 2022م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رانــــجــــيــــث 
مينون استشاري أمراض الكلى 
ــرق األوســـــط  ــشــ بــمــســتــشــفــى الــ
ــؤدي وظــيــفــة مهمة  تـ الــكــلــى  أن 
ــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــصــفــيــة  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الفضالت المتولدة في الجسم 

عـــن طـــريـــق الـــبـــول والــتــخــلــص 
ــمــــاط  ــمــــت أنــ ــهــ ــا وقـــــــد أســ ــهـ ــنـ مـ
الحياة المتغيرة وتحسين طرق 
الكشف  زيــــادة  فــي  التشخيص 

عن أمراض الكلى.
تــشــمــل الـــوظـــائـــف الــمــهــمــة 

للكلية ما يلي:
الفضالت  ــة  وإزالــ ترشيح   *

من الجسم عن طريق البول.
* الحفاظ على قوة العظام 
)د(  فيتامين  إنــتــاج  عــن طــريــق 

المهم.
* الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازن 

الـــــحـــــامـــــضـــــي األســــــــاســــــــي فـــي 
الجسم.

الـــــــدم  ــــط  ــغـ ــ ضـ ــنــــظــــيــــم  تــ  *
المعدل  فــي  عليه  والمحافظة 

الطبيعي.
8 قــــواعــــد ذهـــبـــيـــة لــتــجــنــب 

أمراض الكلى:
لــيــاقــتــك  عـــلـــى  حـــافـــظ   .1

ونشاطك.
انـــتـــظـــام  عـــلـــى  ــافــــظ  حــ  .2

مستوى السكر في الدم.
3. راقب ضغط الدم.

تـــنـــاول طـــعـــاًمـــا صــحــًيــا   .4

وحافظ على وزنك.
5. تناول الماء بكثرة.

6. ال تدخن.
7. ال تأخذ األدوية المتاحة 

بدون وصفة بشكل دائم. 
أمراض  ومن ثم، نظًرا ألن 
وتتسبب  عــام  كل  تتزايد  الكلى 
ــر مــــــن األمــــــــــراض  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي الــ
ــــط عـــــلـــــى الــــمــــريــــض  ــغــ ــ ــضــ ــ والــ
ــم جــــًدا  ــهـ ــمـ ــن الـ ــمـ واألســـــــــــرة، فـ
فحص الكلى بشكل منتظم في 
الصحي  المركز  أو  المستشفى 

القريب منك.

ن�سيحة رم�سانية من م�ست�سفى ال�سرق الأو�سط18

الدكتورة غادة القاسم:
 اأعرا�ض النزلت المعوية عند الأطفال وكيف تحمين طفلك؟

التي  المزعجة  األمـــراض  مــن  المعوية  الــنــزالت 
تسبب القلق لأمهات عند إصابة الطفل بها رغم أنها 
الحذر  أخــذ  يجب  ولكن  مؤقتة،  حالة  بأنها  معروفة 
غادة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حاور  لذا  لخطورتها، 
ــوارئ األطــفــال لنتعرف  الــقــاســم اســتــشــاري طــب طـ

على النزالت المعوية وطرق عالجها.
ما أسباب النزلة المعوية عند األطفال؟ 

النزالت المعوية من الحاالت التي نشاهدها 
بكثرة في أقسام طوارئ األطفال وعادة يكون أحد 
أهم أسبابه عند األطفال هي التهابات فيروسية 
المعوية في  النزلة  زيــادة حــاالت  وما تتسبب في 
الفترة األخيرة هو فيروس كوفيد 19 باإلضافة إلى 
أن  يمكن  المعوية  النزالت  وأيضا  أخــرى  فيروسات 
تكون بسبب البكتريا ولكن قلة نسبة النزالت المعوية 
االلتهابات  فكثرت  التطعيمات  بسبب  البكتيرية 
الفيروسية عن االلتهابات البكتيرية، وهناك 
أكثر من شخص  إصابة  وهو  سبب شائع 
الــذي  الــغــذائــي  بالتسمم  العائلة  فــي 
المعوية، بسبب غذاء  النزلة  يسبب 

ملوث أكله الطفل.
تكثر  معين  وقــت  هناك  هــل 

فيه النزالت المعوية؟
ــزالت الـــمـــعـــويـــة لــيــس  ــ ــنـ ــ الـ
لـــهـــا وقـــــت مـــحـــدد ويـــمـــكـــن أن 
يصاب بها الطفل في أي وقت 
مـــن الــســنــة ويــمــكــن أن تــزيــد 
االلـــتـــهـــابـــات الــفــيــروســيــة في 
ــت الـــشـــتـــاء، فــالــفــيــروســات  وقــ
تــصــيــب الــطــفــل فـــي الــجــهــاز 
الهضمي  والــجــهــاز  التنفسي 
ــابــــات الــــنــــزالت  ــهــ ــتــ ومـــنـــهـــا الــ
الـــمـــعـــويـــة ولـــكـــن نـــالحـــظ أن 
أكثر  يــزيــد  الــغــذائــي  التسمم 
في وقت الصيف وذلك بسبب 
سوء حفظ الطعام، والتعامل 
مـــع األطـــعـــمـــة بــطــريــقــة غير 

خطر  ذلــك  ويشكل  البكتيريا  تكاثر  فيكثر  صحيحة 
التسمم  يزيد  الصيف  وقــت  وفــي  الطفل  على صحة 

الغذائي بسبب سرعة تلف األطعمة.
ما النزلة المعوية؟ وما أعراضها؟

 النزالت المعوية هي التي نقصد بها أن الطفل 
يعاني من الترجيع مع اإلسهال. دائما النزلة المعوية 
يأخذ  والترجيع  اإلسهال  ذلك  وبعد  بالترجيع  تبدأ 
من يوم إلى يومين ويتوقف أما اإلسهال يستمر مدة 

أطول قد تصل إلى أسبوعين. 
وكيفية  بـــاألعـــراض  األم  مــعــرفــة  الـــضـــروري  مـــن 
التعامل مع النزالت المعوية يجب عدم تناول الطفل 
سوائل  بإعطائه  نبدأ  والدسمة،  الثقيلة  للمأكوالت 
مع محلول معالجة الجفاف ننصح فيه )بيديااليت 
الــعــنــاصــر  جــمــيــع  عــلــى  يــحــتــوي  الــــذي   )pedialyte-
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــفــل مــثــل الــســوائــل واألمـــالح 
األطفال  أجسام  تناسب  محسوبة  بنسب  والسكريات 

وال تسبب أي مشاكل.
وال أنصح بشرب سفن اب أو العصائر ألن السكر 
في  النصائح  تلك  اتــبــاع  اإلســهــال. فيجب  مــن  يــزيــد 
حالة النزلة المعوية ومن الممكن أن يصاحبها ارتفاع 
ــرارة الطفل فــال داعـــي للقلق ألنــهــا من  فــي درجـــة حـ
أحد األعراض فيمكن التعامل معها بإعطاء الطفل 
ــرارة عــنــد الــلــزوم ومــالبــس خفيفة وكــثــرة  خــافــض حــ

السوائل تتحسن الحالة من 3 إلى 4 أيام.
الجفاف  عالمات  على  التركيز  أيضا  المهم  من 
قلة  مــن:  بالحذر  األمــهــات  ننصح  دائما  الطفل  عند 
 – النوم  كثرة   – النشاط  -عــدم  األطفال  عند  التبول 
بــكــاء الــطــفــل مــن دون دمـــوع كــل هـــذا عــالمــات مهمة 
ومتقدمة من حاالت الجفاف وعند وجود أي عرض 
من األعراض السابق ذكرها يتوجه الطفل إلى المركز 
الصحي أو طبيب العائلة أو قسم الطوارئ كيف يتم 
أقسام  فــي  المعوية  بــالــنــزالت  األطــفــال  مــع  التعامل 

طوارئ األطفال؟
تحديد  الــطــوارئ  قسم  في  طبي  كفريق  مهمتنا 
النزلة  خــطــورة  أو  ســوء  ومــدى  الطفل  عند  الجفاف 
مثل  للطفل  الحيوية  الوظائف  بأخذ  نبدأ  المعوية، 

ضــربــات الــقــلــب نــســبــة األكــســجــيــن والــســكــر فــي الــدم 
إذا كان الطفل مصابا بالجفاف أو كثير من  لمعرفة 
فنعطيهم  بسيطة  الجفاف  عــالمــات  يكون  األطــفــال 
مــحــلــول الــجــفــاف عـــن طــريــق الــفــم وال يــحــتــاجــونــه 
الفم  المحلول عن طريق  وإذا كان ال يتقبل  بالوريد 
فنضطر إلى إعطائه بالوريد المحلول لفترة بسيطة 
الوعي  الطوارئ نسبة  أقسام  إلى 6 ساعات في  من 4 
اآلن أعــلــى مــن قــبــل فــنــادرا مــا نــشــاهــد الــطــفــل يأتي 

للطوارئ بجفاف حاد جدا 
هل هناك طرق للوقاية؟

طـــرق وقـــايـــة عــامــة وهـــي الـــحـــذر وخــصــوصــا في 
لحماية  التطعيمات  وأخــذ  اليدين  وغسل  المواسم 
األطــفــال، عــدم األكـــل مــن أي مــكــان غير مــوثــوق في 
نظافته والتأكد من حفظ األطعمة بشكل سليم في 

البيت وتغطيته. 
أن  البيت يفضل  في  كان هناك طفل مصاب  إذا 
عن  تنتقل  الجرثومة  ألن  منفصال  حماما  يستخدم 

طريق اإلسهال.
اإلسهال  أدويــة إليقاف  األمهات عن  تسأل  دائما 
أي  بــإعــطــاء  الـــدراســـات  ينصح بحسب  والــتــرجــيــع ال 
أدوية لوقف الترجيع أو اإلسهال ألنها ال تعمل على 
أنه عرض ويشرب  نتعامل معه على  أن  ذلك، فعلينا 
دقيقة   45 األم  وتنتظر  الترجيع  بعد  سوائل  الطفل 
كل  فـــتـــرات  عــلــى  الــطــفــل  فيتقبلها  ســـوائـــل  وتــعــطــيــه 

نصف ساعة. 
أكثر  الحيوية ألن  المضادات  بإعطاء  ينصح  وال 
دائما  ونحن  فيروسية  التهابات  المعوية  االلتهابات 
الفيروسات  ضد  تعمل  ال  الحيوية  المضادات  نقول 
فإن  استخدمها  أســيء  وإذا  البكتيريا  ضد  تعمل  بل 

أضرارها أكثر من نفعها. 
وقتا بسيطا في  تأخذ  المعوية  النزالت  أن  وأكــد 
الجفاف  على  بالتركيز  األم  وأنصح  األحيان  معظم 
في  الشك  حالة  في  وقــت  أي  في  الطبيب  واستشارة 
حالة الطفل ومهم بالنسبة إلى الطبيب أن األم تكون 
قادرة على التعامل مع الطفل في البيت ألن معلومات 

الطبيب تؤخذ من األم.

باحثو جامعة البحرين الطبية يحرزون تقدما في تطوير عالج 
لمر�ض ال�سكري با�ستخدام الخاليا الجذعية والمواد الحيوية

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16104/pdf/1-Supplime/16104.pdf?fixed5455
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293495
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293442


24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــهــــــدف 
مرض  في عالج  المتمثل 
الــــســــكــــري مــــن الــنــوعــيــن 
قـــــام  والـــــــثـــــــانـــــــي،  األول 
ــيـــســـور ألــكــســنــدرا  ــبـــروفـ الـ
بــاتــلــر، زمــيــل وبــاحــث أول 
ومـــــديـــــرة وحــــــــدة أبـــحـــاث 
ــا  ــيــ ــيــــولــــوجــ الـــــســـــكـــــري وبــ
ــلـــيـــة، والـــبـــروفـــيـــســـور  الـــخـ
شــــهــــريــــار خــــتــــاك بـــاحـــث 
قسم  وحـــــدة  ومـــديـــر  أول 
هندسة الخاليا الجذعية 
ــوم فـــــي الــكــلــيــة  ــنــ ــيــ ــجــ والــ
الــمــلــكــيــة مــن الــجــراحــيــن 
- جــامــعــة  إيــــرلــــنــــدا  ــي  ــ فـ
 RCSI( الطبية  البحرين 
في  بــالــتــعــاون   )Bahrain
أبحاثهم الجارية لتطوير 
ــمـــرض  ــب لـ ــاســ ــنــ عـــــــالج مــ
ــري بــــاســــتــــخــــدام  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
الخاليا الجذعية والمواد 

الحيوية.
يــوجــد لـــدى الــمــرضــى 
مــن مرض  يعانون  الــذيــن 
ــدد قــلــيــل من  الــســكــري عــ
خاليا  وهــي  البيتا  خاليا 
الــتــي تصنع  الــبــنــكــريــاس 
ــون  ــرمــ ــهــ ــيــــن )الــ ــولــ اإلنــــســ
الذي يتحكم في مستوى 
الــدم(، ومن  الجلوكوز في 
ثم يوجد لديهم مستويات 
عــالــيــة مــن الــجــلــوكــوز في 
ــعــــالج  الــــــــــدم. ولـــــذلـــــك الــ
ضروريا  أمــًرا  باإلنسولين 
لــمــرضــى مـــرض الــســكــري 
يتم  كما  األول،  النوع  من 
ــه إلـــــى جــانــب  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
العالجات األخرى لبعض 

مرضى السكري من النوع 
ــكــــن يــتــطــلــب  ــي، ولــ ــانــ ــثــ الــ
إدارة  باإلنسولين  الــعــالج 
بآثار  يتسبب  وقــد  دقيقة 
جانبية سلبية على صحة 
ــمــــرضــــى عـــلـــى الـــمـــدى  الــ

الطويل.
وحتى اآلن، تعد زراعة 
ــل  ــامـ ــكـ ــالـ الــــبــــنــــكــــريــــاس بـ
ــة  ــزولـ ــعـ ــمـ الـ الــــخــــاليــــا  أو 
ــبـــنـــكـــريـــاس  مـــــن عــــضــــو الـ
الوحيد  العالجي  الخيار 
المتاح، ولقد حققت هذه 
العمليات درجات متفاوتة 
من النجاح، ولكن ال تزال 
تــواجــه تــحــديــات مــتــعــددة 
مـــــثـــــل نـــــقـــــص فـــــــي عـــــدد 
الــمــتــبــرعــيــن الــمــتــاحــيــن 
والــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام 
األدوية المثبطة للمناعة 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة لــتــجــنــب 
المناعي  الجهاز  مهاجمة 
الــمــزروعــة  البيتا  لــخــاليــا 
وتـــدمـــيـــرهـــا. الـــهـــدف من 
الـــبـــحـــث الـــقـــائـــم بــقــيــادة 
بجامعة  ــاث  األبـــحـ فــريــق 
ــبــــحــــريــــن الـــطـــبـــيـــة هــو  الــ
إيــجــاد عـــالج بــديــل وأكــثــر 
فــعــالــيــة لــمــرض الــســكــري 
اإلجراء  من حيث سهولة 
الـــجـــراحـــي وقـــلـــة الــكــلــفــة 
ــع الـــظـــروف  ــوافــــق مــ ــتــ والــ
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــلــــمــــرضــــى 
يتم  لكي  تــوافــره  وسهولة 
مـــســـاعـــدة عــــدد كــبــيــر من 

المرضى.
البحرين  تقوم جامعة 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــبـ الـــطـ

شـــــــركـــــــة فــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
أجهزة  لتطوير  المتحدة 
تغليف جديدة باستخدام 
ــواد  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــة، نــــــظــــــًرا إلــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــوافـــرهـــا بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وســــعــــرهــــا الـــمـــنـــخـــفـــض، 
بيتا  خاليا  زراعـــة  وسيتم 
الـــمـــشـــتـــقـــة مــــن الـــخـــاليـــا 
الـــجـــذعـــيـــة بــــداخــــل هـــذه 
األجهزة. ومن الخصائص 
الــتــي يــجــب أن تــوجــد في 
ــال  جـــهـــاز الــتــغــلــيــف الــفــعَّ
الخاليا  بحماية  يقوم  أن 
وأال  المناعي  الهجوم  من 
التليف  تطور  في  يتسبب 
بــيــئــة  ــر  ــ ــوفـ ــ يـ أن  ــب  ــ ــجـ ــ ويـ
مــنــاســبــة لــبــقــاء الــخــاليــا 
على قيد الحياة ونموها.

ــور  ــيــــســ ــروفــ ــبــ وقــــــــــال الــ
ــيـــس  ــن رئـ ــيــ ــكــ ــيـــفـــن أتــ ــتـ سـ
كــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والـــبـــحـــوث، الــــذي يــشــرف 
األبحاث  أيًضا على مركز 
وجــــــمــــــيــــــع الــــــــمــــــــبــــــــادرات 
الـــبـــحـــث  إن  ــة،  ــيــ ــثــ ــبــــحــ الــ
ــتـــرك الـــــــذي يــقــوم  ــشـ ــمـ الـ
الكسندرا  البروفيسور  به 
بتلر والبروفيسور شهريار 
خــتــاك فـــي تــطــويــر عـــالٍج 
ــرض الـــــســـــكـــــري مـــن  ــ ــمــ ــ لــ
األولــــويــــات الــبــحــثــيــة في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة لــــــأبــــــحــــــاث 
الــــســــريــــريــــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
الــحــيــويــة، حــيــث ســتــكــون 
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
الــعــالج خــطــوة كــبــيــرة في 

تحسين حياة المرضى.
ولقد أظهرت التجارب 
البروفيسور  أجرتها  التي 
ألـــكـــســـنـــدرا وفــريــقــهــا في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــة لــــــأبــــــحــــــاث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
الـــســـريـــريـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
أن  المختبر  في  الحيوية 
استخدام المواد الحيوية 
ــزة الـــتـــغـــلـــيـــف لــم  ــ ــهــ ــ ألجــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــى حـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــؤثــــــــر عـ
ولم  وظيفتها  أو  الخلية 
تليًفا،  أو  الــتــهــاًبــا  يسبب 
مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه الــــمــــواد 
ــة خــــيــــارا جــيــدا  ــويـ ــيـ الـــحـ
ويقوم  التغليف.  ألجهزة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
من  الثاني  الجزء  بقيادة 
الــبــحــث الـــجـــاري إليــجــاد 
عـــــالج لــــمــــرض الـــســـكـــري 
حيث يعمل مع فريقه في 
الجذعية  الخاليا  وحــدة 
إلنتاج  الجينوم  وهندسة 
خـــاليـــا الــبــيــتــا الــمــشــتــقــة 
مـــن الـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة، 
البروفيسور  ستقوم  التي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدرا بــــزراعــــتــــهــــا 
فـــــي أجـــــهـــــزة الـــتـــغـــلـــيـــف. 
ــتــــخــــدام  ومـــــــن خـــــــالل اســ
ــة  ــ ــيـ ــ ــذعـ ــ ــجـ ــ الـــــــخـــــــاليـــــــا الـ
نجح  الــقــدرات  المتعددة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
وفــريــقــه فــي إنــتــاج خاليا 
بــيــتــا الــبــنــكــريــاســيــة الــتــي 
كـــانـــت قـــــادرة عــلــى الــنــمــو 
وإنـــتـــاج اإلنــســولــيــن عند 
استجابتها  مــن  التحقق 
ــكــــون  ــتــ لــــلــــجــــلــــوكــــوز، وســ

الخطوات التالية للبحث 
الجاري هي تصميم جهاز 
وبحث  مــتــوافــق  التغليف 
التجارب  ــراء  إجـ إمكانية 

السريرية.
ــقـــوم مـــركـــز جــامــعــة  ويـ
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن الــــطــــبــــيــــة 
ــاث الــــســــريــــريــــة  ــ ــحــ ــ ــأبــ ــ لــ

ــة  ــويـ ــيـ ــة الـــحـ ــيــ ــئــ ــزيــ ــجــ والــ
وتطوير  التعليم  بتعزيز 
ــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدف  ــهــ واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة بــ
الــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة 
ــة  ــيــ الــــــمــــــشــــــاكــــــل الــــصــــحــ
ــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــ الــــــســــــائــــــدة فـ

البحرين وخارجها.

ال يزال حلم الشباب األبدي يراود البشر ويستحوذ 
على اهتمامهم على مدار السنين، ولكن ماذا سيحدث 

لو استطعنا بالفعل أن نوقف عملية الشيخوخة؟
وقد قدم لنا بحث طبي نشر مؤخرا وعــودا وآماال 
البشر  أعــمــار  إطــالــة  يمكنه  جديد  عقار  إلــى  للتوصل 

أكثر مما هي عليه اآلن.
بابراهام  معهد  فــي  الباحثين  مــن  فــريــق  كشف  اذ 
الحياة في جامعة كامبريدج، عن تقنية  لبحوث علوم 
الــجــلــد ألشــخــاص  إعــــادة بــرمــجــة خــاليــا  تمكنهم مــن 
تتراوح أعمارهم بين 38 و53 عاما ليصبحوا أصغر سنًا.

ويمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير تقنيات من 
استعادة  طريق  عن  الشيخوخة  أمــراض  تأخير  شأنها 
أن  يثبتوا  أن  واســتــطــاعــوا  الــقــديــمــة،  الــخــاليــا  وظيفة 
وظيفتها،  تفقد  أن  دون  من  تتجدد  أن  يمكن  الخاليا 
وأن التجديد يسعى الستعادة بعض الوظائف للخاليا 

القديمة.
األولــى،  يــزال في مراحله  البحث ال  أن  وفــي حين 
في  ثــورة  تحدث  أن  المطاف  نهاية  في  للنتائج  يمكن 

عالم الطب التجديدي.
وفي التجارب تعرضت الخاليا لتركيبة من المواد 
الكيميائية التي أعادت برمجتها لتتصرف مثل الخاليا 

الشابة وتزيل التغيرات المرتبطة بالعمر.
الـــشـــيـــخـــوخـــة أمـــــر ال مـــفـــر مـــنـــه ولـــكـــن ال يــرغــب 
الكثيرون منا في إيقاف عقارب الساعة وتجنب إشعال 
شموع أعياد الميالد كلما تقدم به العمر، إذ تذكره بأن 
أكبر سنا  وبأننا أصبحنا  »األمر أصبح قدرًا محتومًا«، 
أعـــوام سبقت  مــن  قائمة طويلة  إلــى  آخــر يضاف  بعام 

وتجاوزت بالعمر مراحل الصبا والشباب.
تجاعيد الوجه، الشعر األبيض أو الرمادي، وتراجع 
المعرفية...  والــقــدرات  البدنية  الصحة  مستويات  في 

هذه هي بعض المظاهر الشائعة للشيخوخة.

ال�شباب يعود يوما
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رانــــجــــيــــث 
مينون استشاري أمراض الكلى 
ــرق األوســـــط  ــشــ بــمــســتــشــفــى الــ
ــؤدي وظــيــفــة مهمة  تـ الــكــلــى  أن 
ــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــصــفــيــة  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الفضالت المتولدة في الجسم 

عـــن طـــريـــق الـــبـــول والــتــخــلــص 
ــمــــاط  ــمــــت أنــ ــهــ ــا وقـــــــد أســ ــهـ ــنـ مـ
الحياة المتغيرة وتحسين طرق 
الكشف  زيــــادة  فــي  التشخيص 

عن أمراض الكلى.
تــشــمــل الـــوظـــائـــف الــمــهــمــة 

للكلية ما يلي:
الفضالت  ــة  وإزالــ ترشيح   *

من الجسم عن طريق البول.
* الحفاظ على قوة العظام 
)د(  فيتامين  إنــتــاج  عــن طــريــق 

المهم.
* الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازن 

الـــــحـــــامـــــضـــــي األســــــــاســــــــي فـــي 
الجسم.

الـــــــدم  ــــط  ــغـ ــ ضـ ــنــــظــــيــــم  تــ  *
المعدل  فــي  عليه  والمحافظة 

الطبيعي.
8 قــــواعــــد ذهـــبـــيـــة لــتــجــنــب 

أمراض الكلى:
لــيــاقــتــك  عـــلـــى  حـــافـــظ   .1

ونشاطك.
انـــتـــظـــام  عـــلـــى  ــافــــظ  حــ  .2

مستوى السكر في الدم.
3. راقب ضغط الدم.

تـــنـــاول طـــعـــاًمـــا صــحــًيــا   .4

وحافظ على وزنك.
5. تناول الماء بكثرة.

6. ال تدخن.
7. ال تأخذ األدوية المتاحة 

بدون وصفة بشكل دائم. 
أمراض  ومن ثم، نظًرا ألن 
وتتسبب  عــام  كل  تتزايد  الكلى 
ــر مــــــن األمــــــــــراض  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي الــ
ــــط عـــــلـــــى الــــمــــريــــض  ــغــ ــ ــضــ ــ والــ
ــم جــــًدا  ــهـ ــمـ ــن الـ ــمـ واألســـــــــــرة، فـ
فحص الكلى بشكل منتظم في 
الصحي  المركز  أو  المستشفى 

القريب منك.
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الدكتورة غادة القاسم:
 اأعرا�ض النزلت المعوية عند الأطفال وكيف تحمين طفلك؟

التي  المزعجة  األمـــراض  مــن  المعوية  الــنــزالت 
تسبب القلق لأمهات عند إصابة الطفل بها رغم أنها 
الحذر  أخــذ  يجب  ولكن  مؤقتة،  حالة  بأنها  معروفة 
غادة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حاور  لذا  لخطورتها، 
ــوارئ األطــفــال لنتعرف  الــقــاســم اســتــشــاري طــب طـ

على النزالت المعوية وطرق عالجها.
ما أسباب النزلة المعوية عند األطفال؟ 

النزالت المعوية من الحاالت التي نشاهدها 
بكثرة في أقسام طوارئ األطفال وعادة يكون أحد 
أهم أسبابه عند األطفال هي التهابات فيروسية 
المعوية في  النزلة  زيــادة حــاالت  وما تتسبب في 
الفترة األخيرة هو فيروس كوفيد 19 باإلضافة إلى 
أن  يمكن  المعوية  النزالت  وأيضا  أخــرى  فيروسات 
تكون بسبب البكتريا ولكن قلة نسبة النزالت المعوية 
االلتهابات  فكثرت  التطعيمات  بسبب  البكتيرية 
الفيروسية عن االلتهابات البكتيرية، وهناك 
أكثر من شخص  إصابة  وهو  سبب شائع 
الــذي  الــغــذائــي  بالتسمم  العائلة  فــي 
المعوية، بسبب غذاء  النزلة  يسبب 

ملوث أكله الطفل.
تكثر  معين  وقــت  هناك  هــل 

فيه النزالت المعوية؟
ــزالت الـــمـــعـــويـــة لــيــس  ــ ــنـ ــ الـ
لـــهـــا وقـــــت مـــحـــدد ويـــمـــكـــن أن 
يصاب بها الطفل في أي وقت 
مـــن الــســنــة ويــمــكــن أن تــزيــد 
االلـــتـــهـــابـــات الــفــيــروســيــة في 
ــت الـــشـــتـــاء، فــالــفــيــروســات  وقــ
تــصــيــب الــطــفــل فـــي الــجــهــاز 
الهضمي  والــجــهــاز  التنفسي 
ــابــــات الــــنــــزالت  ــهــ ــتــ ومـــنـــهـــا الــ
الـــمـــعـــويـــة ولـــكـــن نـــالحـــظ أن 
أكثر  يــزيــد  الــغــذائــي  التسمم 
في وقت الصيف وذلك بسبب 
سوء حفظ الطعام، والتعامل 
مـــع األطـــعـــمـــة بــطــريــقــة غير 

خطر  ذلــك  ويشكل  البكتيريا  تكاثر  فيكثر  صحيحة 
التسمم  يزيد  الصيف  وقــت  وفــي  الطفل  على صحة 

الغذائي بسبب سرعة تلف األطعمة.
ما النزلة المعوية؟ وما أعراضها؟

 النزالت المعوية هي التي نقصد بها أن الطفل 
يعاني من الترجيع مع اإلسهال. دائما النزلة المعوية 
يأخذ  والترجيع  اإلسهال  ذلك  وبعد  بالترجيع  تبدأ 
من يوم إلى يومين ويتوقف أما اإلسهال يستمر مدة 

أطول قد تصل إلى أسبوعين. 
وكيفية  بـــاألعـــراض  األم  مــعــرفــة  الـــضـــروري  مـــن 
التعامل مع النزالت المعوية يجب عدم تناول الطفل 
سوائل  بإعطائه  نبدأ  والدسمة،  الثقيلة  للمأكوالت 
مع محلول معالجة الجفاف ننصح فيه )بيديااليت 
الــعــنــاصــر  جــمــيــع  عــلــى  يــحــتــوي  الــــذي   )pedialyte-
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــفــل مــثــل الــســوائــل واألمـــالح 
األطفال  أجسام  تناسب  محسوبة  بنسب  والسكريات 

وال تسبب أي مشاكل.
وال أنصح بشرب سفن اب أو العصائر ألن السكر 
في  النصائح  تلك  اتــبــاع  اإلســهــال. فيجب  مــن  يــزيــد 
حالة النزلة المعوية ومن الممكن أن يصاحبها ارتفاع 
ــرارة الطفل فــال داعـــي للقلق ألنــهــا من  فــي درجـــة حـ
أحد األعراض فيمكن التعامل معها بإعطاء الطفل 
ــرارة عــنــد الــلــزوم ومــالبــس خفيفة وكــثــرة  خــافــض حــ

السوائل تتحسن الحالة من 3 إلى 4 أيام.
الجفاف  عالمات  على  التركيز  أيضا  المهم  من 
قلة  مــن:  بالحذر  األمــهــات  ننصح  دائما  الطفل  عند 
 – النوم  كثرة   – النشاط  -عــدم  األطفال  عند  التبول 
بــكــاء الــطــفــل مــن دون دمـــوع كــل هـــذا عــالمــات مهمة 
ومتقدمة من حاالت الجفاف وعند وجود أي عرض 
من األعراض السابق ذكرها يتوجه الطفل إلى المركز 
الصحي أو طبيب العائلة أو قسم الطوارئ كيف يتم 
أقسام  فــي  المعوية  بــالــنــزالت  األطــفــال  مــع  التعامل 

طوارئ األطفال؟
تحديد  الــطــوارئ  قسم  في  طبي  كفريق  مهمتنا 
النزلة  خــطــورة  أو  ســوء  ومــدى  الطفل  عند  الجفاف 
مثل  للطفل  الحيوية  الوظائف  بأخذ  نبدأ  المعوية، 

ضــربــات الــقــلــب نــســبــة األكــســجــيــن والــســكــر فــي الــدم 
إذا كان الطفل مصابا بالجفاف أو كثير من  لمعرفة 
فنعطيهم  بسيطة  الجفاف  عــالمــات  يكون  األطــفــال 
مــحــلــول الــجــفــاف عـــن طــريــق الــفــم وال يــحــتــاجــونــه 
الفم  المحلول عن طريق  وإذا كان ال يتقبل  بالوريد 
فنضطر إلى إعطائه بالوريد المحلول لفترة بسيطة 
الوعي  الطوارئ نسبة  أقسام  إلى 6 ساعات في  من 4 
اآلن أعــلــى مــن قــبــل فــنــادرا مــا نــشــاهــد الــطــفــل يأتي 

للطوارئ بجفاف حاد جدا 
هل هناك طرق للوقاية؟

طـــرق وقـــايـــة عــامــة وهـــي الـــحـــذر وخــصــوصــا في 
لحماية  التطعيمات  وأخــذ  اليدين  وغسل  المواسم 
األطــفــال، عــدم األكـــل مــن أي مــكــان غير مــوثــوق في 
نظافته والتأكد من حفظ األطعمة بشكل سليم في 

البيت وتغطيته. 
أن  البيت يفضل  في  كان هناك طفل مصاب  إذا 
عن  تنتقل  الجرثومة  ألن  منفصال  حماما  يستخدم 

طريق اإلسهال.
اإلسهال  أدويــة إليقاف  األمهات عن  تسأل  دائما 
أي  بــإعــطــاء  الـــدراســـات  ينصح بحسب  والــتــرجــيــع ال 
أدوية لوقف الترجيع أو اإلسهال ألنها ال تعمل على 
أنه عرض ويشرب  نتعامل معه على  أن  ذلك، فعلينا 
دقيقة   45 األم  وتنتظر  الترجيع  بعد  سوائل  الطفل 
كل  فـــتـــرات  عــلــى  الــطــفــل  فيتقبلها  ســـوائـــل  وتــعــطــيــه 

نصف ساعة. 
أكثر  الحيوية ألن  المضادات  بإعطاء  ينصح  وال 
دائما  ونحن  فيروسية  التهابات  المعوية  االلتهابات 
الفيروسات  ضد  تعمل  ال  الحيوية  المضادات  نقول 
فإن  استخدمها  أســيء  وإذا  البكتيريا  ضد  تعمل  بل 

أضرارها أكثر من نفعها. 
وقتا بسيطا في  تأخذ  المعوية  النزالت  أن  وأكــد 
الجفاف  على  بالتركيز  األم  وأنصح  األحيان  معظم 
في  الشك  حالة  في  وقــت  أي  في  الطبيب  واستشارة 
حالة الطفل ومهم بالنسبة إلى الطبيب أن األم تكون 
قادرة على التعامل مع الطفل في البيت ألن معلومات 

الطبيب تؤخذ من األم.

باحثو جامعة البحرين الطبية يحرزون تقدما في تطوير عالج 
لمر�ض ال�سكري با�ستخدام الخاليا الجذعية والمواد الحيوية

لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــهــــــدف 
مرض  في عالج  المتمثل 
الــــســــكــــري مــــن الــنــوعــيــن 
قـــــام  والـــــــثـــــــانـــــــي،  األول 
ــيـــســـور ألــكــســنــدرا  ــبـــروفـ الـ
بــاتــلــر، زمــيــل وبــاحــث أول 
ومـــــديـــــرة وحــــــــدة أبـــحـــاث 
ــا  ــيــ ــيــــولــــوجــ الـــــســـــكـــــري وبــ
ــلـــيـــة، والـــبـــروفـــيـــســـور  الـــخـ
شــــهــــريــــار خــــتــــاك بـــاحـــث 
قسم  وحـــــدة  ومـــديـــر  أول 
هندسة الخاليا الجذعية 
ــوم فـــــي الــكــلــيــة  ــنــ ــيــ ــجــ والــ
الــمــلــكــيــة مــن الــجــراحــيــن 
- جــامــعــة  إيــــرلــــنــــدا  ــي  ــ فـ
 RCSI( الطبية  البحرين 
في  بــالــتــعــاون   )Bahrain
أبحاثهم الجارية لتطوير 
ــمـــرض  ــب لـ ــاســ ــنــ عـــــــالج مــ
ــري بــــاســــتــــخــــدام  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
الخاليا الجذعية والمواد 

الحيوية.
يــوجــد لـــدى الــمــرضــى 
مــن مرض  يعانون  الــذيــن 
ــدد قــلــيــل من  الــســكــري عــ
خاليا  وهــي  البيتا  خاليا 
الــتــي تصنع  الــبــنــكــريــاس 
ــون  ــرمــ ــهــ ــيــــن )الــ ــولــ اإلنــــســ
الذي يتحكم في مستوى 
الــدم(، ومن  الجلوكوز في 
ثم يوجد لديهم مستويات 
عــالــيــة مــن الــجــلــوكــوز في 
ــعــــالج  الــــــــــدم. ولـــــذلـــــك الــ
ضروريا  أمــًرا  باإلنسولين 
لــمــرضــى مـــرض الــســكــري 
يتم  كما  األول،  النوع  من 
ــه إلـــــى جــانــب  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
العالجات األخرى لبعض 

مرضى السكري من النوع 
ــكــــن يــتــطــلــب  ــي، ولــ ــانــ ــثــ الــ
إدارة  باإلنسولين  الــعــالج 
بآثار  يتسبب  وقــد  دقيقة 
جانبية سلبية على صحة 
ــمــــرضــــى عـــلـــى الـــمـــدى  الــ

الطويل.
وحتى اآلن، تعد زراعة 
ــل  ــامـ ــكـ ــالـ الــــبــــنــــكــــريــــاس بـ
ــة  ــزولـ ــعـ ــمـ الـ الــــخــــاليــــا  أو 
ــبـــنـــكـــريـــاس  مـــــن عــــضــــو الـ
الوحيد  العالجي  الخيار 
المتاح، ولقد حققت هذه 
العمليات درجات متفاوتة 
من النجاح، ولكن ال تزال 
تــواجــه تــحــديــات مــتــعــددة 
مـــــثـــــل نـــــقـــــص فـــــــي عـــــدد 
الــمــتــبــرعــيــن الــمــتــاحــيــن 
والــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام 
األدوية المثبطة للمناعة 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة لــتــجــنــب 
المناعي  الجهاز  مهاجمة 
الــمــزروعــة  البيتا  لــخــاليــا 
وتـــدمـــيـــرهـــا. الـــهـــدف من 
الـــبـــحـــث الـــقـــائـــم بــقــيــادة 
بجامعة  ــاث  األبـــحـ فــريــق 
ــبــــحــــريــــن الـــطـــبـــيـــة هــو  الــ
إيــجــاد عـــالج بــديــل وأكــثــر 
فــعــالــيــة لــمــرض الــســكــري 
اإلجراء  من حيث سهولة 
الـــجـــراحـــي وقـــلـــة الــكــلــفــة 
ــع الـــظـــروف  ــوافــــق مــ ــتــ والــ
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــلــــمــــرضــــى 
يتم  لكي  تــوافــره  وسهولة 
مـــســـاعـــدة عــــدد كــبــيــر من 

المرضى.
البحرين  تقوم جامعة 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــبـ الـــطـ

شـــــــركـــــــة فــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
أجهزة  لتطوير  المتحدة 
تغليف جديدة باستخدام 
ــواد  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــة، نــــــظــــــًرا إلــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــوافـــرهـــا بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وســــعــــرهــــا الـــمـــنـــخـــفـــض، 
بيتا  خاليا  زراعـــة  وسيتم 
الـــمـــشـــتـــقـــة مــــن الـــخـــاليـــا 
الـــجـــذعـــيـــة بــــداخــــل هـــذه 
األجهزة. ومن الخصائص 
الــتــي يــجــب أن تــوجــد في 
ــال  جـــهـــاز الــتــغــلــيــف الــفــعَّ
الخاليا  بحماية  يقوم  أن 
وأال  المناعي  الهجوم  من 
التليف  تطور  في  يتسبب 
بــيــئــة  ــر  ــ ــوفـ ــ يـ أن  ــب  ــ ــجـ ــ ويـ
مــنــاســبــة لــبــقــاء الــخــاليــا 
على قيد الحياة ونموها.

ــور  ــيــــســ ــروفــ ــبــ وقــــــــــال الــ
ــيـــس  ــن رئـ ــيــ ــكــ ــيـــفـــن أتــ ــتـ سـ
كــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والـــبـــحـــوث، الــــذي يــشــرف 
األبحاث  أيًضا على مركز 
وجــــــمــــــيــــــع الــــــــمــــــــبــــــــادرات 
الـــبـــحـــث  إن  ــة،  ــيــ ــثــ ــبــــحــ الــ
ــتـــرك الـــــــذي يــقــوم  ــشـ ــمـ الـ
الكسندرا  البروفيسور  به 
بتلر والبروفيسور شهريار 
خــتــاك فـــي تــطــويــر عـــالٍج 
ــرض الـــــســـــكـــــري مـــن  ــ ــمــ ــ لــ
األولــــويــــات الــبــحــثــيــة في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة لــــــأبــــــحــــــاث 
الــــســــريــــريــــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
الــحــيــويــة، حــيــث ســتــكــون 
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
الــعــالج خــطــوة كــبــيــرة في 

تحسين حياة المرضى.
ولقد أظهرت التجارب 
البروفيسور  أجرتها  التي 
ألـــكـــســـنـــدرا وفــريــقــهــا في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــة لــــــأبــــــحــــــاث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
الـــســـريـــريـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
أن  المختبر  في  الحيوية 
استخدام المواد الحيوية 
ــزة الـــتـــغـــلـــيـــف لــم  ــ ــهــ ــ ألجــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــى حـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــؤثــــــــر عـ
ولم  وظيفتها  أو  الخلية 
تليًفا،  أو  الــتــهــاًبــا  يسبب 
مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه الــــمــــواد 
ــة خــــيــــارا جــيــدا  ــويـ ــيـ الـــحـ
ويقوم  التغليف.  ألجهزة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
من  الثاني  الجزء  بقيادة 
الــبــحــث الـــجـــاري إليــجــاد 
عـــــالج لــــمــــرض الـــســـكـــري 
حيث يعمل مع فريقه في 
الجذعية  الخاليا  وحــدة 
إلنتاج  الجينوم  وهندسة 
خـــاليـــا الــبــيــتــا الــمــشــتــقــة 
مـــن الـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة، 
البروفيسور  ستقوم  التي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدرا بــــزراعــــتــــهــــا 
فـــــي أجـــــهـــــزة الـــتـــغـــلـــيـــف. 
ــتــــخــــدام  ومـــــــن خـــــــالل اســ
ــة  ــ ــيـ ــ ــذعـ ــ ــجـ ــ الـــــــخـــــــاليـــــــا الـ
نجح  الــقــدرات  المتعددة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
وفــريــقــه فــي إنــتــاج خاليا 
بــيــتــا الــبــنــكــريــاســيــة الــتــي 
كـــانـــت قـــــادرة عــلــى الــنــمــو 
وإنـــتـــاج اإلنــســولــيــن عند 
استجابتها  مــن  التحقق 
ــكــــون  ــتــ لــــلــــجــــلــــوكــــوز، وســ

الخطوات التالية للبحث 
الجاري هي تصميم جهاز 
وبحث  مــتــوافــق  التغليف 
التجارب  ــراء  إجـ إمكانية 

السريرية.
ــقـــوم مـــركـــز جــامــعــة  ويـ
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن الــــطــــبــــيــــة 
ــاث الــــســــريــــريــــة  ــ ــحــ ــ ــأبــ ــ لــ

ــة  ــويـ ــيـ ــة الـــحـ ــيــ ــئــ ــزيــ ــجــ والــ
وتطوير  التعليم  بتعزيز 
ــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدف  ــهــ واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة بــ
الــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة 
ــة  ــيــ الــــــمــــــشــــــاكــــــل الــــصــــحــ
ــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــ الــــــســــــائــــــدة فـ

البحرين وخارجها.

ال يزال حلم الشباب األبدي يراود البشر ويستحوذ 
على اهتمامهم على مدار السنين، ولكن ماذا سيحدث 

لو استطعنا بالفعل أن نوقف عملية الشيخوخة؟
وقد قدم لنا بحث طبي نشر مؤخرا وعــودا وآماال 
البشر  أعــمــار  إطــالــة  يمكنه  جديد  عقار  إلــى  للتوصل 

أكثر مما هي عليه اآلن.
بابراهام  معهد  فــي  الباحثين  مــن  فــريــق  كشف  اذ 
الحياة في جامعة كامبريدج، عن تقنية  لبحوث علوم 
الــجــلــد ألشــخــاص  إعــــادة بــرمــجــة خــاليــا  تمكنهم مــن 
تتراوح أعمارهم بين 38 و53 عاما ليصبحوا أصغر سنًا.

ويمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير تقنيات من 
استعادة  طريق  عن  الشيخوخة  أمــراض  تأخير  شأنها 
أن  يثبتوا  أن  واســتــطــاعــوا  الــقــديــمــة،  الــخــاليــا  وظيفة 
وظيفتها،  تفقد  أن  دون  من  تتجدد  أن  يمكن  الخاليا 
وأن التجديد يسعى الستعادة بعض الوظائف للخاليا 

القديمة.
األولــى،  يــزال في مراحله  البحث ال  أن  وفــي حين 
في  ثــورة  تحدث  أن  المطاف  نهاية  في  للنتائج  يمكن 

عالم الطب التجديدي.
وفي التجارب تعرضت الخاليا لتركيبة من المواد 
الكيميائية التي أعادت برمجتها لتتصرف مثل الخاليا 

الشابة وتزيل التغيرات المرتبطة بالعمر.
الـــشـــيـــخـــوخـــة أمـــــر ال مـــفـــر مـــنـــه ولـــكـــن ال يــرغــب 
الكثيرون منا في إيقاف عقارب الساعة وتجنب إشعال 
شموع أعياد الميالد كلما تقدم به العمر، إذ تذكره بأن 
أكبر سنا  وبأننا أصبحنا  »األمر أصبح قدرًا محتومًا«، 
أعـــوام سبقت  مــن  قائمة طويلة  إلــى  آخــر يضاف  بعام 

وتجاوزت بالعمر مراحل الصبا والشباب.
تجاعيد الوجه، الشعر األبيض أو الرمادي، وتراجع 
المعرفية...  والــقــدرات  البدنية  الصحة  مستويات  في 

هذه هي بعض المظاهر الشائعة للشيخوخة.

ال�شباب يعود يوما
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رانــــجــــيــــث 
مينون استشاري أمراض الكلى 
ــرق األوســـــط  ــشــ بــمــســتــشــفــى الــ
ــؤدي وظــيــفــة مهمة  تـ الــكــلــى  أن 
ــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــصــفــيــة  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الفضالت المتولدة في الجسم 

عـــن طـــريـــق الـــبـــول والــتــخــلــص 
ــمــــاط  ــمــــت أنــ ــهــ ــا وقـــــــد أســ ــهـ ــنـ مـ
الحياة المتغيرة وتحسين طرق 
الكشف  زيــــادة  فــي  التشخيص 

عن أمراض الكلى.
تــشــمــل الـــوظـــائـــف الــمــهــمــة 

للكلية ما يلي:
الفضالت  ــة  وإزالــ ترشيح   *

من الجسم عن طريق البول.
* الحفاظ على قوة العظام 
)د(  فيتامين  إنــتــاج  عــن طــريــق 

المهم.
* الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازن 

الـــــحـــــامـــــضـــــي األســــــــاســــــــي فـــي 
الجسم.

الـــــــدم  ــــط  ــغـ ــ ضـ ــنــــظــــيــــم  تــ  *
المعدل  فــي  عليه  والمحافظة 

الطبيعي.
8 قــــواعــــد ذهـــبـــيـــة لــتــجــنــب 

أمراض الكلى:
لــيــاقــتــك  عـــلـــى  حـــافـــظ   .1

ونشاطك.
انـــتـــظـــام  عـــلـــى  ــافــــظ  حــ  .2

مستوى السكر في الدم.
3. راقب ضغط الدم.

تـــنـــاول طـــعـــاًمـــا صــحــًيــا   .4

وحافظ على وزنك.
5. تناول الماء بكثرة.

6. ال تدخن.
7. ال تأخذ األدوية المتاحة 

بدون وصفة بشكل دائم. 
أمراض  ومن ثم، نظًرا ألن 
وتتسبب  عــام  كل  تتزايد  الكلى 
ــر مــــــن األمــــــــــراض  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي الــ
ــــط عـــــلـــــى الــــمــــريــــض  ــغــ ــ ــضــ ــ والــ
ــم جــــًدا  ــهـ ــمـ ــن الـ ــمـ واألســـــــــــرة، فـ
فحص الكلى بشكل منتظم في 
الصحي  المركز  أو  المستشفى 

القريب منك.
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الدكتورة غادة القاسم:
 اأعرا�ض النزلت المعوية عند الأطفال وكيف تحمين طفلك؟

التي  المزعجة  األمـــراض  مــن  المعوية  الــنــزالت 
تسبب القلق لأمهات عند إصابة الطفل بها رغم أنها 
الحذر  أخــذ  يجب  ولكن  مؤقتة،  حالة  بأنها  معروفة 
غادة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حاور  لذا  لخطورتها، 
ــوارئ األطــفــال لنتعرف  الــقــاســم اســتــشــاري طــب طـ

على النزالت المعوية وطرق عالجها.
ما أسباب النزلة المعوية عند األطفال؟ 

النزالت المعوية من الحاالت التي نشاهدها 
بكثرة في أقسام طوارئ األطفال وعادة يكون أحد 
أهم أسبابه عند األطفال هي التهابات فيروسية 
المعوية في  النزلة  زيــادة حــاالت  وما تتسبب في 
الفترة األخيرة هو فيروس كوفيد 19 باإلضافة إلى 
أن  يمكن  المعوية  النزالت  وأيضا  أخــرى  فيروسات 
تكون بسبب البكتريا ولكن قلة نسبة النزالت المعوية 
االلتهابات  فكثرت  التطعيمات  بسبب  البكتيرية 
الفيروسية عن االلتهابات البكتيرية، وهناك 
أكثر من شخص  إصابة  وهو  سبب شائع 
الــذي  الــغــذائــي  بالتسمم  العائلة  فــي 
المعوية، بسبب غذاء  النزلة  يسبب 

ملوث أكله الطفل.
تكثر  معين  وقــت  هناك  هــل 

فيه النزالت المعوية؟
ــزالت الـــمـــعـــويـــة لــيــس  ــ ــنـ ــ الـ
لـــهـــا وقـــــت مـــحـــدد ويـــمـــكـــن أن 
يصاب بها الطفل في أي وقت 
مـــن الــســنــة ويــمــكــن أن تــزيــد 
االلـــتـــهـــابـــات الــفــيــروســيــة في 
ــت الـــشـــتـــاء، فــالــفــيــروســات  وقــ
تــصــيــب الــطــفــل فـــي الــجــهــاز 
الهضمي  والــجــهــاز  التنفسي 
ــابــــات الــــنــــزالت  ــهــ ــتــ ومـــنـــهـــا الــ
الـــمـــعـــويـــة ولـــكـــن نـــالحـــظ أن 
أكثر  يــزيــد  الــغــذائــي  التسمم 
في وقت الصيف وذلك بسبب 
سوء حفظ الطعام، والتعامل 
مـــع األطـــعـــمـــة بــطــريــقــة غير 

خطر  ذلــك  ويشكل  البكتيريا  تكاثر  فيكثر  صحيحة 
التسمم  يزيد  الصيف  وقــت  وفــي  الطفل  على صحة 

الغذائي بسبب سرعة تلف األطعمة.
ما النزلة المعوية؟ وما أعراضها؟

 النزالت المعوية هي التي نقصد بها أن الطفل 
يعاني من الترجيع مع اإلسهال. دائما النزلة المعوية 
يأخذ  والترجيع  اإلسهال  ذلك  وبعد  بالترجيع  تبدأ 
من يوم إلى يومين ويتوقف أما اإلسهال يستمر مدة 

أطول قد تصل إلى أسبوعين. 
وكيفية  بـــاألعـــراض  األم  مــعــرفــة  الـــضـــروري  مـــن 
التعامل مع النزالت المعوية يجب عدم تناول الطفل 
سوائل  بإعطائه  نبدأ  والدسمة،  الثقيلة  للمأكوالت 
مع محلول معالجة الجفاف ننصح فيه )بيديااليت 
الــعــنــاصــر  جــمــيــع  عــلــى  يــحــتــوي  الــــذي   )pedialyte-
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــفــل مــثــل الــســوائــل واألمـــالح 
األطفال  أجسام  تناسب  محسوبة  بنسب  والسكريات 

وال تسبب أي مشاكل.
وال أنصح بشرب سفن اب أو العصائر ألن السكر 
في  النصائح  تلك  اتــبــاع  اإلســهــال. فيجب  مــن  يــزيــد 
حالة النزلة المعوية ومن الممكن أن يصاحبها ارتفاع 
ــرارة الطفل فــال داعـــي للقلق ألنــهــا من  فــي درجـــة حـ
أحد األعراض فيمكن التعامل معها بإعطاء الطفل 
ــرارة عــنــد الــلــزوم ومــالبــس خفيفة وكــثــرة  خــافــض حــ

السوائل تتحسن الحالة من 3 إلى 4 أيام.
الجفاف  عالمات  على  التركيز  أيضا  المهم  من 
قلة  مــن:  بالحذر  األمــهــات  ننصح  دائما  الطفل  عند 
 – النوم  كثرة   – النشاط  -عــدم  األطفال  عند  التبول 
بــكــاء الــطــفــل مــن دون دمـــوع كــل هـــذا عــالمــات مهمة 
ومتقدمة من حاالت الجفاف وعند وجود أي عرض 
من األعراض السابق ذكرها يتوجه الطفل إلى المركز 
الصحي أو طبيب العائلة أو قسم الطوارئ كيف يتم 
أقسام  فــي  المعوية  بــالــنــزالت  األطــفــال  مــع  التعامل 

طوارئ األطفال؟
تحديد  الــطــوارئ  قسم  في  طبي  كفريق  مهمتنا 
النزلة  خــطــورة  أو  ســوء  ومــدى  الطفل  عند  الجفاف 
مثل  للطفل  الحيوية  الوظائف  بأخذ  نبدأ  المعوية، 

ضــربــات الــقــلــب نــســبــة األكــســجــيــن والــســكــر فــي الــدم 
إذا كان الطفل مصابا بالجفاف أو كثير من  لمعرفة 
فنعطيهم  بسيطة  الجفاف  عــالمــات  يكون  األطــفــال 
مــحــلــول الــجــفــاف عـــن طــريــق الــفــم وال يــحــتــاجــونــه 
الفم  المحلول عن طريق  وإذا كان ال يتقبل  بالوريد 
فنضطر إلى إعطائه بالوريد المحلول لفترة بسيطة 
الوعي  الطوارئ نسبة  أقسام  إلى 6 ساعات في  من 4 
اآلن أعــلــى مــن قــبــل فــنــادرا مــا نــشــاهــد الــطــفــل يأتي 

للطوارئ بجفاف حاد جدا 
هل هناك طرق للوقاية؟

طـــرق وقـــايـــة عــامــة وهـــي الـــحـــذر وخــصــوصــا في 
لحماية  التطعيمات  وأخــذ  اليدين  وغسل  المواسم 
األطــفــال، عــدم األكـــل مــن أي مــكــان غير مــوثــوق في 
نظافته والتأكد من حفظ األطعمة بشكل سليم في 

البيت وتغطيته. 
أن  البيت يفضل  في  كان هناك طفل مصاب  إذا 
عن  تنتقل  الجرثومة  ألن  منفصال  حماما  يستخدم 

طريق اإلسهال.
اإلسهال  أدويــة إليقاف  األمهات عن  تسأل  دائما 
أي  بــإعــطــاء  الـــدراســـات  ينصح بحسب  والــتــرجــيــع ال 
أدوية لوقف الترجيع أو اإلسهال ألنها ال تعمل على 
أنه عرض ويشرب  نتعامل معه على  أن  ذلك، فعلينا 
دقيقة   45 األم  وتنتظر  الترجيع  بعد  سوائل  الطفل 
كل  فـــتـــرات  عــلــى  الــطــفــل  فيتقبلها  ســـوائـــل  وتــعــطــيــه 

نصف ساعة. 
أكثر  الحيوية ألن  المضادات  بإعطاء  ينصح  وال 
دائما  ونحن  فيروسية  التهابات  المعوية  االلتهابات 
الفيروسات  ضد  تعمل  ال  الحيوية  المضادات  نقول 
فإن  استخدمها  أســيء  وإذا  البكتيريا  ضد  تعمل  بل 

أضرارها أكثر من نفعها. 
وقتا بسيطا في  تأخذ  المعوية  النزالت  أن  وأكــد 
الجفاف  على  بالتركيز  األم  وأنصح  األحيان  معظم 
في  الشك  حالة  في  وقــت  أي  في  الطبيب  واستشارة 
حالة الطفل ومهم بالنسبة إلى الطبيب أن األم تكون 
قادرة على التعامل مع الطفل في البيت ألن معلومات 

الطبيب تؤخذ من األم.

باحثو جامعة البحرين الطبية يحرزون تقدما في تطوير عالج 
لمر�ض ال�سكري با�ستخدام الخاليا الجذعية والمواد الحيوية
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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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اإلثنين،  أمــس  يــوم  أمــريــكــي،  إخــبــاري  تقرير  سلط 
يواجه  والـــذي  األردن،  فــي  الــعــربــي«  »المها  على  الــضــوء 
وفي  المياه.  بسبب شح  االنــقــراض  منه خطر  تبقى  ما 
قليلة  أعداد  توجد  المملكة،  »الشومري« شرقي  محمية 
إلى  المنتمية  الظباء  أنواع  الحيوان، وهو أحد  من هذا 
أنــبــوب مــاء،  الــبــقــريــات، حــول تــســرب صغير مــن  فصيلة 
يسهم في نمو الغطاء النباتي األخضر، بحسب التقرير 
الذي نشره موقع »المونيتور« األمريكي. وقال الموقع إن 
»بقاء المها العربي يعتمد على اإلدارة الحذرة للجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة في محمية الشومري«. وأشار 
إلى أن هذه الظباء »انقرضت سابقا في األردن ثم أعيد 
السبعينيات«.  أواخــر  المحمية في  إلــى  رأســا   11 إدخــال 
الــعــربــي ازدادت مــنــذ ذلــك  إلـــى أن »أعــــداد الــمــهــا  ولــفــت 
الحين إلى حوالي 110 رؤوس، ضمن برنامج إكثار وصف 

بأنه ناجح للغاية«.
ونــقــل الــتــقــريــر عــن مــديــر الــمــحــمــيــة »الـــشـــومـــري«، 
رفاهية  فــإن ضمان  ذلــك،  »مــع  إنــه  قوله  الحلح،  أشــرف 
المها العربي أصبح أكثر صعوبة في السنوات األخيرة«. 
وأضاف الحلح أن »النباتات هنا ال تعتمد على المطر بل 
وتيرة  في  كبيًرا  تغييًرا  نالحظ  لكننا  الفيضانات،  على 

الفيضانات«. 
القاحلة  المنطقة شبه  أن  أنه »في حين  إلى  وأشــار 
فــيــضــانــات في  أو خــمــســة  أربــعــة  كــانــت تستقبل حــوالــي 

السنة، فإن المياه انخفضت بشكل كبير«.

ف��ي  ي���ت���ج���ول  ع���م���اق  دب 
����ش���و�رع م��دي��ن��ة �أم��ري��ك��ي��ة

دبا  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد  تــداولــه  فيديو  أظــهــر مقطع 
عمالقا يتجول في وسط مدينة أشفيل بوالية نورث كارولينا األمريكية. 
وقالت الشرطة في والية نورث كارولينا إن ظهور الدببة في وسط المدن 
أسابيع  غضون  في  مشابهة  حــاالت  لثالث  استجابوا  حيث  متكررا،  بــات 
قليلة. ورصد فيديو دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات 
لكونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفق ما ذكرت وكالة »يو بي آي« لألنباء. 
وتنقل الدب العمالق عبر ممرات المشاة في منطقة بريتشارد بارك، كما 
ظهر وهو يتسلق شجرة بذات المكان. وعّلق كثيرون على الفيديو قائلين 
آخــرون عن  وعّبر  المدينة،  في  بمغامرة  القيام  قرر  الضخم  الحيوان  إن 
خوفهم من مصادفتهم لمثل هذا الدب، وماذا عليهم فعله في مثل تلك 

الظروف.

واجه المجلس البلدي 
لــمــديــنــة »بــــرومــــيــــارد« فــي 
»هيريفوردشاير«  مقاطعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة انــــتــــقــــادات 
أنـــبـــاء  ورود  بـــعـــد  واســــعــــة، 
حول إنفاقه مبلغ 90 ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي »قـــرابـــة 
أمــريــكــي«،  دوالر  ألـــف   115
التجارية  العالمة  لتغيير 
الســـم الــمــديــنــة مــن خــالل 
كتابته مع »خطأ إمالئي«، 
بــــهــــدف تــشــجــيــع الـــســـيـــاح 

على زيارتها.
التجارية  العالمة  وفي 
الـــجـــديـــدة لــلــبــلــدة، ُيــكــتــب 
الـــحـــرف األخـــيـــر مـــن اســم 
»رومــيــارد.. من خــالل قلب 
يــظــهــر  ــيـــث  حـ دي،  ــرف  ــ حــ
معاكسة،  بطريقة  مكتوبا 
بــحــســب صــحــيــفــة »ديـــلـــي 

ميل« البريطانية.
عــبــر  ــــك،  ذلــ عـــلـــى  وردا 
المدينة  سكان  من  الكثير 
عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــن حــبــهــم  ــ ــتــــمــــاعــــي عـ االجــ
ــيــــر لـــــــ»بــــــرومــــــيــــــارد«،  ــبــ ــكــ الــ
ورغــبــتــهــم بــالــتــرويــج لــهــا، 
طريقة  أن  ــرون  يــ ولــكــنــهــم 
الـــــــــمـــــــــشـــــــــروع الــــــجــــــديــــــد 

»خاطئة«. 

ــيــــاســــيــــون  وانـــــتـــــقـــــد ســ
ــان  ــ ــكـ ــ والــــــــعــــــــديــــــــد مـــــــــن سـ
ــذا  ــ ــة إنـــــــفـــــــاق هـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ

المبلغ على إعادة تصميم 
أن  رغم  التجارية،  العالمة 
مــديــنــتــهــم تــعــانــي ضــائــقــة 

مالية، إذ رأوا أن »المشروع 
ومضيعة  للتحايل،  وسيلة 
ــوال دافـــعـــي الــضــرائــب  ــ ألمـ

بالمدينة«. 
المدينة  سكان  واعتبر 
مدينتهم  اســــم  تــغــيــيــر  أن 

إمالئي،  خطأ  مع  وكتابته 
ــة،  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــط الـ ــيــ ــشــ ــنــ ــتــ لــ

يجعلهم محل »سخرية«.
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} الدب يتجول في المدينة.

»�لمها �لعربي« في محمية »�ل�شومري« �لأردنية ي�شارع �لبقاء ل�شّح �لمياه

�لعالم  في  معمرة  �أكبر  رحيل 
عاما   119 ع��ن  �ليابان  ف��ي 
تــوفــيــت مــســنــة يــابــانــيــة دخــلــت مــوســوعــة »غــيــنــيــس« 
العالم، عن  لألرقام القياسية في 2019 كأكبر معّمرة في 
االثنين.  أمــس  محليون  مــســؤولــون  قــال  كما  عــامــا،   119
ولدت كاني تاناكا يوم 2 يناير 1903 في منطقة فوكووكا 
في جنوب غرب اليابان، وهو العام الذي قام فيه األخوان 
فيه  أصبحت  والـــذي  ناجحة،  طــيــران  تجربة  بــأول  رايــت 
ــرأة تــفــوز بــجــائــزة نــوبــل. كــانــت تاناكا  مـــاري كـــوري أول امـ
وعــاشــت  قــريــب  وقـــت  نسبيا حــتــى  بــصــحــة جــيــدة  تتمتع 
باأللعاب  تستمتع  كانت  حيث  المسنين  لرعاية  دار  فــي 
الــلــوحــيــة وبــحــل مــســائــل ريــاضــيــات وتـــنـــاول الــمــشــروبــات 
الــغــازيــة والــشــوكــوالتــه. وكــانــت تــديــر فــي الــســابــق العديد 
من األعمال بما فيها متجر للنودلز ومتجر لكعك األرز. 
وأنجبت   1922 عــام  فــي  قــرن  قبل  تــانــاكــا  هيديو  تــزوجــت 
الستخدام  خططت  وهــي  خامسا.  وتبنت  أطــفــال  أربــعــة 
كــرســي مــتــحــرك لــلــمــشــاركــة فـــي مــســيــرة تــتــابــع الشعلة 
دون  حالت  الجائحة  لكن   ،2021 عــام  طوكيو  ألولمبياد 
ذلك. وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري بحياة تاناكا 
االثنين:  أمــس  بيان  في  وقــال  أبريل.   19 في  وفاتها  بعد 
»كنت أتطلع إلى رؤية كاني-سان في يوم احترام المسنين 
العام )عطلة وطنية في سبتمبر(، واالحتفال معا،  لهذا 
وتناول المشروبات الغازية والشوكوالته المفضلة لديها«. 

وأضاف: »لقد حزنت جدا عندما تلقيت الخبر«.  

ت��ح��ط��م ط�ائرة تدريب �شغيرة 
في �شمال ت�رك�يا.. ومقتل �شخ�شين 
طائرة  ان  االثنين  أمس  اقليمي  ومسؤول  تركية  إعــالم  وسائل  قالت 
تدريب بمحرك واحد تحطمت في منطقة بوسط إقليم بورصة التركي 

ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها. 
وقال مكتب حاكم إقليم بورصة في بيان انه لم يكن هناك أي شخص 

اخر على متن الطائرة غير الطيار ومساعده. 
التي  الطائرة  من  يتصاعد  أسود  دخانا  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 

تحطمت في وسط حي سكني. 
وقال حاكم بورصة يعقوب كانبوالت إن أضرارا بالغة لحقت بمنزلين 

ومركبتين، مضيفا أنه تم فتح تحقيق على الفور. 

} كاني تاناكا.

} بروميارد. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�إنجاز

الــبــحــريــنــي المعني  الــطــبــي  الــفــريــق  نــجــح 
بــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة لــلــجــيــنــوم الــبــشــري 
التسلسل  تسجيل  فــي  الــعــامــة  الــصــحــة  بــــإدارة 
نوعه  مــن  األول  الــبــشــري  للجينوم  الــمــتــكــامــل 
ــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وذلــــــك لـــثـــالث عــيــنــات  فــ
عالية  تغطية  بنسبة  بحرينية  بشرية  جينوم 
تــصــل إلــــى 97% بــعــد ســلــســلــة مـــن الــنــجــاحــات 
الخاص  الجيني  التسلسل  رصــد  فــي  السابقة 
طــوال   19- كوفيد  المستجد  كــورونــا  بــفــيــروس 
العامين المنصرمين حيث تجاوز عدد العينات 
الخاضعة للتسلسل الجيني المتكامل 27 ألف 
من  مكون  فريق  تدريب  تم  وقد  فيروسية  عينة 
عــشــريــن تــقــنــيــا وفــنــيــا فـــي عــلــوم الــجــيــنــوم وتــم 
الشفرة  فــك  بــروتــوكــوالت  أحــدث  على  التدريب 
الوراثية التي تقوم بمقارنتها نسبة إلى الجينوم 
البشري المرجعي وهي تقنية تستطيع الكشف 

عن اآلالف من األمراض والطفرات الجينية.
نــجــاح يــضــاف إلــى نــجــاحــات أخـــرى عديدة 
المجال  بينها  ومن  الحبيبة  البحرين  تحققها 
ــذي أثـــبـــتـــت فـــيـــه خـــالل  ــ الـــطـــبـــي والـــعـــالجـــي الــ
التحديات  مــواجــهــة  على  ــادرة  قـ أنــهــا  الجائحة 
بالنسبة إلى األوبئة واألمراض المعدية وصرت 
وأثبتت  الــعــالــم،  أنــظــار  محط  خــاللــه  تجاربها 
طــواقــمــهــا الــطــبــيــة الــتــي تــحــدت نــفــســهــا ســـواء 
أو  تؤديه  كانت  الذي  العمل  إلى حجم  بالنسبة 
جودته وأثبت معها شعب البحرين الذي تدافَع 
الوباء  والعمل على مواجهة  للتطوع  قوته  بكل 
وإنقاذ البحرين من محنة كبيرة والخروج منها 

أشد وأقوى وأكثر تماسكا.

»�أي�ن��ش�تاي�ن �ل��ش�غ�ير« ي�شتعد 
لدر��شة �لدكتور�ه في �شن �ل�13

تم قبول صبي يبلغ من العمر 13 عاما في برنامج الدكتوراه بالفيزياء 
في جامعة مينيسوتا األمريكية، بعدما حصل على البكالوريوس في علوم 
كثيرون  يصفه  الــذي  تانر  إلــيــوت  والـــدا  ويسعى  والــريــاضــيــات.  الفيزياء 
في  ابنهما  قبل  بعدما  دوالر،  ألــف   20 تأمين  إلــى  الصغير«  بـ»أينشتاين 
فإن  إليوت،  والدة  دراسته. وبحسب ميشيل  جامعة مينيسوتا الستكمال 
إذ أخذ يتعلم القراءة بسهولة  تعلق ابنها بالعلوم ظهر في سن الثالثة، 
ميل«  »ديلي  ونقلت صحيفة  لألرقام.  أظهر حبا  كما  مفاجئ،  نحو  على 
أكثر  أعتبرها  التي  بالفيزياء  شغف  »لــدي  قوله:  إليوت  عن  البريطانية 
جامعيين  لــطــالب  بتدريسها  أقـــوم  حيث  إلـــي،  بالنسبة  تفضيال  العلوم 
أيضا«. ووفق ما ذكرت ميشيل فإن ابنها أكمل منهاج الثانوية في عامين 
وأضــافــت  الــتــاســعــة.  فــي  وهـــو  الجامعية  دروســــه  يتلقى  ــذ  وأخـ بــالــمــنــزل، 
ميشيل: »رغم أنه كبر بسرعة خالفا لباقي األطفال، فإنه ال يزال صغيرا 

بالنسبة إلي. أتمنى أن يواصل تعليمه ويحقق أعلى الشهادات«.

} إليوت تانر.

}  المها العربي في المحمية.

عبداملنعم إبراهيم

�لحوثيون.. وتجارة �لحرب �لتي ل تبور في �ليمن!
مؤتمر الحوار السياسي حول األزمة اليمنية الذي استضافته الرياض 
الحكومة من عــدن، وقد رحبت كل  رئاسي يقود  إلى تشكيل مجلس  أفضى 
األطراف السياسية المشاركة في المؤتمر بالقرارات الصادرة عنه، وهذا ما 
شجع األمم المتحدة القتراح هدنة ووقف إلطالق النار خالل شهر رمضان، 
بقيادة  اليمن  في  الشرعية  لدعم  العربي  التحالف  قــوات  إن  بل  ذلــك،  وتــم 
واحد  شهر  وليس  شهرين  لمدة  هدنة  وقدمت  كرما،  أكثر  كانت  السعودية 

فقط.. ومع ذلك تعرضت هذه الهدنة لخروقات بين حين وآخر.
إيــران  من  المدعومين  الحوثيين  االنقالبيين  أن  مالحظة  يجب  لكن 
والممولين عسكريا من الحرس الثوري اإليراني لم يشاركوا في مؤتمر حوار 
الرئاسي،  المجلس  تشكيل  على  يوافقوا  ولم  يباركوا  ولم  األخير،  الرياض 
واضـــطـــروا إلـــى الــمــوافــقــة عــلــى هــدنــة األمــــم الــمــتــحــدة لــمــدة شــهــريــن بعد 
التحالف لمعاقلهم في صنعاء والحديدة وصعدة،  القوية لقوات  الضربات 
وذلك بقصد استرجاع أنفاسهم من جديد وتنظيم صفوفهم وتهريب عدد 
أكبر من األسلحة والصواريخ والمسيرات اإليرانية استعدادا لما بعد انتهاء 

الهدنة األممية.
مطار  فتح  المتحدة  واألمــم  الحوثيين  بين  الهدنة  اتفاقات  بين  ومــن 
صنعاء للرحالت التجارية بشكل محدود، ولكن كالعادة ال يمكنهم المراهنة 
على الثقة بـ»الحوثيين« الذين دأبوا على استغالل كل المنافذ األممية مثل 
الشرعية  الحكومة  ضد  التآمرية  مخططاتهم  لصالح  والموانئ  المطارات 
في اليمن، فقد سبق لهم أن حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية يطلقون 
والمطارات  المدن  ضد  المفخخة  والمسيرات  البالستية  الصواريخ  منها 
وكذلك  ــارات!  ــ واإلمـ السعودية  فــي  السكنية  واألحــيــاء  النفطية  والمنشآت 
حولوا ميناء الحديدة إلى مركز عسكري مليشياوي ُيصدر األلغام البحرية 
تجارية  القرصنة ضد سفينة  آخرها  وكان  العالمية،  التجارية  السفن  ضد 

إماراتية!
إذن نحن أمام هدنة هشة يحاول الحوثيون االستفادة منها السترجاع 
ما فقدوه من قوة وتسلح، وأيضًا لالستفادة من فتح مطار صنعاء للرحالت 
التآمرية ضد الحكومة الشرعية.. وكان  التجارية لكي يمرروا مخططاتهم 
آخرها ما حدث منذ يومين، إذ قالت »العربية نت«: »بينما كان مقررا أن تقلع 
يوم األحد أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، عرقلتها مليشيات الحوثي. 
المدعومة من  المليشيا  األريــانــي(  )معمر  اليمني  اإلعــالم  وزيــر  وقــد حّمل 
إيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل تلك الرحلة التي كان من المقرر 
أن تقلع من العاصمة اليمنية إلى عّمان باألردن، ضمن اتفاق هدنة الشهرين 

التي أعلنتها األمم المتحدة في اليمن مطلع شهر أبريل 2022«.
وكشف األرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر أن الحوثيين 
ــوازات الــســفــر الــصــادرة  ــ لــم يــلــتــزمــوا بــاالتــفــاق الـــذي يــنــص عــلــى اعــتــمــاد جـ

مليشيا  »نحّمل  وقــال:  الشرعية،  الحكومة  عن 
المسؤولية  إليـــران  التابعة  اإلرهــابــيــة  الحوثي 
تجارية  رحــلــة  أول  تشغيل  تعثر  عــن  الــكــامــلــة 

كان  والتي  والعودة،  عّمان،  األردنية  العاصمة  إلى  الدولي  من مطار صنعاء 
الذي  التزامها باالتفاق  أبــريــل، جــراء عــدم  يــوم األحــد 24  مــقــررًا انطالقها 
كما  الشرعية«،  الحكومة  عــن  الــصــادرة  السفر  جـــوازات  اعتماد  على  ينص 
أوضح أن المليشيات تحاول فرض 60 راكبا على متن الرحلة بجوازات سفر 
غير موثوقة صادرة عنها! وأكد أن هناك معلومات عن تخطيطها الستغالل 
الــرحــالت خـــالل شــهــري الــهــدنــة لتهريب الــعــشــرات مــن قــيــاداتــهــا، وقــيــادات 
وهمية  بأسماء  اللبناني«  اهلل  و»حـــزب  اإليــرانــي«  الــثــوري  »الــحــرس  وخــبــراء 

ووثائق مزورة.
األممي  والمبعوث  المتحدة  واألمــم  الدولي  المجتمع  األرياني  وطالب 
اإلنساني،  الملف  بهذا  التالعب  لوقف  الحوثي  مليشيات  على  بالضغط 
دون  مــن  مكاسب،  لجني  رهــائــن  سيطرتها  مناطق  فــي  المواطنين  واتــخــاذ 
بإطالق  التعجيل  على  ُمــشــّددا  المتفاقمة،  ومعاناتهم  ألوضاعهم  اكــتــراث 

الرحلة تنفيذا لبنود إعالن التهدئة برعاية أممية.
وأوضحت »العربية نت« أن األمم المتحدة كانت قد أعلنت مطلع شهر 
العسكرية،  العمليات  إيــقــاف  تتضمن  شــهــريــن،  مــدة  هــدنــة  الــجــاري  أبــريــل 
والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى 
إعادة تشغيل مطار صنعاء بواقع رحلتين أسبوعيًا، وفتح المعابر والطرقات 
ال  الهدنة  إعــالن  ومنذ  المحافظات.  من  وعــدد  المحاصرة  تعز  مدينة  في 
بين  اإلنسانية  والمعابر  الــمــمــرات  فتح  فــي  تماطل  الحوثي  مليشيا  تــزال 
إنسانيا،  مطلبا  الشرعية  الحكومة  تعتبره  مــا  وهــو  اليمنية،  المحافظات 

وإحدى أولويات الهدنة.
لكسب  الهدنة  واســتــخــدام  الــمــراوغــة  إلــى  الحوثيون  يعود  مــجــددا،  إذن 
الوقت، وتخزين المزيد من السالح والصواريخ والمسيرات القادمة من إيران 
ومن حزب اهلل اللبناني، وبالتالي فإنهم سوف يعودون من جديد إلى الحرب 
الطاحنة من دون اكتراث للجوانب اإلنسانية.. هذه هي حقيقة الحوثيين.. 
إيــران  مصلحة  أجــل  من  اليمني  بالشعب  يتاجرون  فهم  ديدنهم،  هو  وهــذا 
لــمــاذا؟ ألنــهــم ببساطة ينتظرون  الــلــبــنــانــي..  الــثــوري وحـــزب اهلل  والــحــرس 
األموال السخية التي سوف تصل إليهم من إيران بعد إفراج أمريكا وأوروبا 
عن األرصدة اإليرانية المجمدة والتي تقدر بمليارات الدوالرات األمريكية 
بعد توقيع االتفاق النووي في فيينا.. تلك األموال الملوثة بدماء األبرياء 
تجارتهم  هي  الحرب  فــإن  وبالتالي  اليمن..  في  الحوثيون  ينتظره  ما  هي 

التي ال تبور!

�ل�ش�ياح �إمائ�ي« لج�ذب  ب�»خط�اأ  ��ش�مها  مدين�ة بريطاني�ة تكت�ب 

لــــتــــحــــقــــيــــق الــــــهــــــدف 
مرض  في عالج  المتمثل 
الــــســــكــــري مــــن الــنــوعــيــن 
قـــــام  والـــــــثـــــــانـــــــي،  األول 
ــيـــســـور ألــكــســنــدرا  ــبـــروفـ الـ
بــاتــلــر، زمــيــل وبــاحــث أول 
ومـــــديـــــرة وحــــــــدة أبـــحـــاث 
ــا  ــيــ ــيــــولــــوجــ الـــــســـــكـــــري وبــ
ــلـــيـــة، والـــبـــروفـــيـــســـور  الـــخـ
شــــهــــريــــار خــــتــــاك بـــاحـــث 
قسم  وحـــــدة  ومـــديـــر  أول 
هندسة الخاليا الجذعية 
ــوم فـــــي الــكــلــيــة  ــنــ ــيــ ــجــ والــ
الــمــلــكــيــة مــن الــجــراحــيــن 
- جــامــعــة  إيــــرلــــنــــدا  ــي  ــ فـ
 RCSI( الطبية  البحرين 
في  بــالــتــعــاون   )Bahrain
أبحاثهم الجارية لتطوير 
ــمـــرض  ــب لـ ــاســ ــنــ عـــــــالج مــ
ــري بــــاســــتــــخــــدام  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
الخاليا الجذعية والمواد 

الحيوية.
يــوجــد لـــدى الــمــرضــى 
مــن مرض  يعانون  الــذيــن 
ــدد قــلــيــل من  الــســكــري عــ
خاليا  وهــي  البيتا  خاليا 
الــتــي تصنع  الــبــنــكــريــاس 
ــون  ــرمــ ــهــ ــيــــن )الــ ــولــ اإلنــــســ
الذي يتحكم في مستوى 
الــدم(، ومن  الجلوكوز في 
ثم يوجد لديهم مستويات 
عــالــيــة مــن الــجــلــوكــوز في 
ــعــــالج  الــــــــــدم. ولـــــذلـــــك الــ
ضروريا  أمــًرا  باإلنسولين 
لــمــرضــى مـــرض الــســكــري 
يتم  كما  األول،  النوع  من 
ــه إلـــــى جــانــب  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
العالجات األخرى لبعض 

مرضى السكري من النوع 
ــكــــن يــتــطــلــب  ــي، ولــ ــانــ ــثــ الــ
إدارة  باإلنسولين  الــعــالج 
بآثار  يتسبب  وقــد  دقيقة 
جانبية سلبية على صحة 
ــمــــرضــــى عـــلـــى الـــمـــدى  الــ

الطويل.
وحتى اآلن، تعد زراعة 
ــل  ــامـ ــكـ ــالـ الــــبــــنــــكــــريــــاس بـ
ــة  ــزولـ ــعـ ــمـ الـ الــــخــــاليــــا  أو 
ــبـــنـــكـــريـــاس  مـــــن عــــضــــو الـ
الوحيد  العالجي  الخيار 
المتاح، ولقد حققت هذه 
العمليات درجات متفاوتة 
من النجاح، ولكن ال تزال 
تــواجــه تــحــديــات مــتــعــددة 
مـــــثـــــل نـــــقـــــص فـــــــي عـــــدد 
الــمــتــبــرعــيــن الــمــتــاحــيــن 
والــحــاجــة إلـــى اســتــخــدام 
األدوية المثبطة للمناعة 
مـــــــدى الــــحــــيــــاة لــتــجــنــب 
المناعي  الجهاز  مهاجمة 
الــمــزروعــة  البيتا  لــخــاليــا 
وتـــدمـــيـــرهـــا. الـــهـــدف من 
الـــبـــحـــث الـــقـــائـــم بــقــيــادة 
بجامعة  ــاث  األبـــحـ فــريــق 
ــبــــحــــريــــن الـــطـــبـــيـــة هــو  الــ
إيــجــاد عـــالج بــديــل وأكــثــر 
فــعــالــيــة لــمــرض الــســكــري 
اإلجراء  من حيث سهولة 
الـــجـــراحـــي وقـــلـــة الــكــلــفــة 
ــع الـــظـــروف  ــوافــــق مــ ــتــ والــ
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــلــــمــــرضــــى 
يتم  لكي  تــوافــره  وسهولة 
مـــســـاعـــدة عــــدد كــبــيــر من 

المرضى.
البحرين  تقوم جامعة 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــبـ الـــطـ

شـــــــركـــــــة فــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
أجهزة  لتطوير  المتحدة 
تغليف جديدة باستخدام 
ــواد  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــة، نــــــظــــــًرا إلــــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــوافـــرهـــا بــكــمــيــات كــبــيــرة 
وســــعــــرهــــا الـــمـــنـــخـــفـــض، 
بيتا  خاليا  زراعـــة  وسيتم 
الـــمـــشـــتـــقـــة مــــن الـــخـــاليـــا 
الـــجـــذعـــيـــة بــــداخــــل هـــذه 
األجهزة. ومن الخصائص 
الــتــي يــجــب أن تــوجــد في 
ــال  جـــهـــاز الــتــغــلــيــف الــفــعَّ
الخاليا  بحماية  يقوم  أن 
وأال  المناعي  الهجوم  من 
التليف  تطور  في  يتسبب 
بــيــئــة  ــر  ــ ــوفـ ــ يـ أن  ــب  ــ ــجـ ــ ويـ
مــنــاســبــة لــبــقــاء الــخــاليــا 
على قيد الحياة ونموها.

ــور  ــيــــســ ــروفــ ــبــ وقــــــــــال الــ
ــيـــس  ــن رئـ ــيــ ــكــ ــيـــفـــن أتــ ــتـ سـ
كــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والـــبـــحـــوث، الــــذي يــشــرف 
األبحاث  أيًضا على مركز 
وجــــــمــــــيــــــع الــــــــمــــــــبــــــــادرات 
الـــبـــحـــث  إن  ــة،  ــيــ ــثــ ــبــــحــ الــ
ــتـــرك الـــــــذي يــقــوم  ــشـ ــمـ الـ
الكسندرا  البروفيسور  به 
بتلر والبروفيسور شهريار 
خــتــاك فـــي تــطــويــر عـــالٍج 
ــرض الـــــســـــكـــــري مـــن  ــ ــمــ ــ لــ
األولــــويــــات الــبــحــثــيــة في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة لــــــأبــــــحــــــاث 
الــــســــريــــريــــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
الــحــيــويــة، حــيــث ســتــكــون 
الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
الــعــالج خــطــوة كــبــيــرة في 

تحسين حياة المرضى.
ولقد أظهرت التجارب 
البروفيسور  أجرتها  التي 
ألـــكـــســـنـــدرا وفــريــقــهــا في 
مـــركـــز جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــة لــــــأبــــــحــــــاث  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
الـــســـريـــريـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة 
أن  المختبر  في  الحيوية 
استخدام المواد الحيوية 
ــزة الـــتـــغـــلـــيـــف لــم  ــ ــهــ ــ ألجــ
ــة  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــى حـ ــ ــ ــلـ ــ ــ يــــــــؤثــــــــر عـ
ولم  وظيفتها  أو  الخلية 
تليًفا،  أو  الــتــهــاًبــا  يسبب 
مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه الــــمــــواد 
ــة خــــيــــارا جــيــدا  ــويـ ــيـ الـــحـ
ويقوم  التغليف.  ألجهزة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
من  الثاني  الجزء  بقيادة 
الــبــحــث الـــجـــاري إليــجــاد 
عـــــالج لــــمــــرض الـــســـكـــري 
حيث يعمل مع فريقه في 
الجذعية  الخاليا  وحــدة 
إلنتاج  الجينوم  وهندسة 
خـــاليـــا الــبــيــتــا الــمــشــتــقــة 
مـــن الـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة، 
البروفيسور  ستقوم  التي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدرا بــــزراعــــتــــهــــا 
فـــــي أجـــــهـــــزة الـــتـــغـــلـــيـــف. 
ــتــــخــــدام  ومـــــــن خـــــــالل اســ
ــة  ــ ــيـ ــ ــذعـ ــ ــجـ ــ الـــــــخـــــــاليـــــــا الـ
نجح  الــقــدرات  المتعددة 
الــــبــــروفــــيــــســــور شـــهـــريـــار 
وفــريــقــه فــي إنــتــاج خاليا 
بــيــتــا الــبــنــكــريــاســيــة الــتــي 
كـــانـــت قـــــادرة عــلــى الــنــمــو 
وإنـــتـــاج اإلنــســولــيــن عند 
استجابتها  مــن  التحقق 
ــكــــون  ــتــ لــــلــــجــــلــــوكــــوز، وســ

الخطوات التالية للبحث 
الجاري هي تصميم جهاز 
وبحث  مــتــوافــق  التغليف 
التجارب  ــراء  إجـ إمكانية 

السريرية.
ــقـــوم مـــركـــز جــامــعــة  ويـ
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن الــــطــــبــــيــــة 
ــاث الــــســــريــــريــــة  ــ ــحــ ــ ــأبــ ــ لــ

ــة  ــويـ ــيـ ــة الـــحـ ــيــ ــئــ ــزيــ ــجــ والــ
وتطوير  التعليم  بتعزيز 
ــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ
ــدف  ــهــ واألكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة بــ
الــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة 
ــة  ــيــ الــــــمــــــشــــــاكــــــل الــــصــــحــ
ــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــ الــــــســــــائــــــدة فـ

البحرين وخارجها.

ال يزال حلم الشباب األبدي يراود البشر ويستحوذ 
على اهتمامهم على مدار السنين، ولكن ماذا سيحدث 

لو استطعنا بالفعل أن نوقف عملية الشيخوخة؟
وقد قدم لنا بحث طبي نشر مؤخرا وعــودا وآماال 
البشر  أعــمــار  إطــالــة  يمكنه  جديد  عقار  إلــى  للتوصل 

أكثر مما هي عليه اآلن.
بابراهام  معهد  فــي  الباحثين  مــن  فــريــق  كشف  اذ 
الحياة في جامعة كامبريدج، عن تقنية  لبحوث علوم 
الــجــلــد ألشــخــاص  إعــــادة بــرمــجــة خــاليــا  تمكنهم مــن 
تتراوح أعمارهم بين 38 و53 عاما ليصبحوا أصغر سنًا.

ويمكن أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير تقنيات من 
استعادة  طريق  عن  الشيخوخة  أمــراض  تأخير  شأنها 
أن  يثبتوا  أن  واســتــطــاعــوا  الــقــديــمــة،  الــخــاليــا  وظيفة 
وظيفتها،  تفقد  أن  دون  من  تتجدد  أن  يمكن  الخاليا 
وأن التجديد يسعى الستعادة بعض الوظائف للخاليا 

القديمة.
األولــى،  يــزال في مراحله  البحث ال  أن  وفــي حين 
في  ثــورة  تحدث  أن  المطاف  نهاية  في  للنتائج  يمكن 

عالم الطب التجديدي.
وفي التجارب تعرضت الخاليا لتركيبة من المواد 
الكيميائية التي أعادت برمجتها لتتصرف مثل الخاليا 

الشابة وتزيل التغيرات المرتبطة بالعمر.
الـــشـــيـــخـــوخـــة أمـــــر ال مـــفـــر مـــنـــه ولـــكـــن ال يــرغــب 
الكثيرون منا في إيقاف عقارب الساعة وتجنب إشعال 
شموع أعياد الميالد كلما تقدم به العمر، إذ تذكره بأن 
أكبر سنا  وبأننا أصبحنا  »األمر أصبح قدرًا محتومًا«، 
أعـــوام سبقت  مــن  قائمة طويلة  إلــى  آخــر يضاف  بعام 

وتجاوزت بالعمر مراحل الصبا والشباب.
تجاعيد الوجه، الشعر األبيض أو الرمادي، وتراجع 
المعرفية...  والــقــدرات  البدنية  الصحة  مستويات  في 

هذه هي بعض المظاهر الشائعة للشيخوخة.

ال�شباب يعود يوما
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رانــــجــــيــــث 
مينون استشاري أمراض الكلى 
ــرق األوســـــط  ــشــ بــمــســتــشــفــى الــ
ــؤدي وظــيــفــة مهمة  تـ الــكــلــى  أن 
ــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــصــفــيــة  ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الفضالت المتولدة في الجسم 

عـــن طـــريـــق الـــبـــول والــتــخــلــص 
ــمــــاط  ــمــــت أنــ ــهــ ــا وقـــــــد أســ ــهـ ــنـ مـ
الحياة المتغيرة وتحسين طرق 
الكشف  زيــــادة  فــي  التشخيص 

عن أمراض الكلى.
تــشــمــل الـــوظـــائـــف الــمــهــمــة 

للكلية ما يلي:
الفضالت  ــة  وإزالــ ترشيح   *

من الجسم عن طريق البول.
* الحفاظ على قوة العظام 
)د(  فيتامين  إنــتــاج  عــن طــريــق 

المهم.
* الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوازن 

الـــــحـــــامـــــضـــــي األســــــــاســــــــي فـــي 
الجسم.

الـــــــدم  ــــط  ــغـ ــ ضـ ــنــــظــــيــــم  تــ  *
المعدل  فــي  عليه  والمحافظة 

الطبيعي.
8 قــــواعــــد ذهـــبـــيـــة لــتــجــنــب 

أمراض الكلى:
لــيــاقــتــك  عـــلـــى  حـــافـــظ   .1

ونشاطك.
انـــتـــظـــام  عـــلـــى  ــافــــظ  حــ  .2

مستوى السكر في الدم.
3. راقب ضغط الدم.

تـــنـــاول طـــعـــاًمـــا صــحــًيــا   .4

وحافظ على وزنك.
5. تناول الماء بكثرة.

6. ال تدخن.
7. ال تأخذ األدوية المتاحة 

بدون وصفة بشكل دائم. 
أمراض  ومن ثم، نظًرا ألن 
وتتسبب  عــام  كل  تتزايد  الكلى 
ــر مــــــن األمــــــــــراض  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي الــ
ــــط عـــــلـــــى الــــمــــريــــض  ــغــ ــ ــضــ ــ والــ
ــم جــــًدا  ــهـ ــمـ ــن الـ ــمـ واألســـــــــــرة، فـ
فحص الكلى بشكل منتظم في 
الصحي  المركز  أو  المستشفى 

القريب منك.

ن�سيحة رم�سانية من م�ست�سفى ال�سرق الأو�سط18

الدكتورة غادة القاسم:
 اأعرا�ض النزلت المعوية عند الأطفال وكيف تحمين طفلك؟

التي  المزعجة  األمـــراض  مــن  المعوية  الــنــزالت 
تسبب القلق لأمهات عند إصابة الطفل بها رغم أنها 
الحذر  أخــذ  يجب  ولكن  مؤقتة،  حالة  بأنها  معروفة 
غادة  الدكتورة  الطبي  الخليج  حاور  لذا  لخطورتها، 
ــوارئ األطــفــال لنتعرف  الــقــاســم اســتــشــاري طــب طـ

على النزالت المعوية وطرق عالجها.
ما أسباب النزلة المعوية عند األطفال؟ 

النزالت المعوية من الحاالت التي نشاهدها 
بكثرة في أقسام طوارئ األطفال وعادة يكون أحد 
أهم أسبابه عند األطفال هي التهابات فيروسية 
المعوية في  النزلة  زيــادة حــاالت  وما تتسبب في 
الفترة األخيرة هو فيروس كوفيد 19 باإلضافة إلى 
أن  يمكن  المعوية  النزالت  وأيضا  أخــرى  فيروسات 
تكون بسبب البكتريا ولكن قلة نسبة النزالت المعوية 
االلتهابات  فكثرت  التطعيمات  بسبب  البكتيرية 
الفيروسية عن االلتهابات البكتيرية، وهناك 
أكثر من شخص  إصابة  وهو  سبب شائع 
الــذي  الــغــذائــي  بالتسمم  العائلة  فــي 
المعوية، بسبب غذاء  النزلة  يسبب 

ملوث أكله الطفل.
تكثر  معين  وقــت  هناك  هــل 

فيه النزالت المعوية؟
ــزالت الـــمـــعـــويـــة لــيــس  ــ ــنـ ــ الـ
لـــهـــا وقـــــت مـــحـــدد ويـــمـــكـــن أن 
يصاب بها الطفل في أي وقت 
مـــن الــســنــة ويــمــكــن أن تــزيــد 
االلـــتـــهـــابـــات الــفــيــروســيــة في 
ــت الـــشـــتـــاء، فــالــفــيــروســات  وقــ
تــصــيــب الــطــفــل فـــي الــجــهــاز 
الهضمي  والــجــهــاز  التنفسي 
ــابــــات الــــنــــزالت  ــهــ ــتــ ومـــنـــهـــا الــ
الـــمـــعـــويـــة ولـــكـــن نـــالحـــظ أن 
أكثر  يــزيــد  الــغــذائــي  التسمم 
في وقت الصيف وذلك بسبب 
سوء حفظ الطعام، والتعامل 
مـــع األطـــعـــمـــة بــطــريــقــة غير 

خطر  ذلــك  ويشكل  البكتيريا  تكاثر  فيكثر  صحيحة 
التسمم  يزيد  الصيف  وقــت  وفــي  الطفل  على صحة 

الغذائي بسبب سرعة تلف األطعمة.
ما النزلة المعوية؟ وما أعراضها؟

 النزالت المعوية هي التي نقصد بها أن الطفل 
يعاني من الترجيع مع اإلسهال. دائما النزلة المعوية 
يأخذ  والترجيع  اإلسهال  ذلك  وبعد  بالترجيع  تبدأ 
من يوم إلى يومين ويتوقف أما اإلسهال يستمر مدة 

أطول قد تصل إلى أسبوعين. 
وكيفية  بـــاألعـــراض  األم  مــعــرفــة  الـــضـــروري  مـــن 
التعامل مع النزالت المعوية يجب عدم تناول الطفل 
سوائل  بإعطائه  نبدأ  والدسمة،  الثقيلة  للمأكوالت 
مع محلول معالجة الجفاف ننصح فيه )بيديااليت 
الــعــنــاصــر  جــمــيــع  عــلــى  يــحــتــوي  الــــذي   )pedialyte-
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــفــل مــثــل الــســوائــل واألمـــالح 
األطفال  أجسام  تناسب  محسوبة  بنسب  والسكريات 

وال تسبب أي مشاكل.
وال أنصح بشرب سفن اب أو العصائر ألن السكر 
في  النصائح  تلك  اتــبــاع  اإلســهــال. فيجب  مــن  يــزيــد 
حالة النزلة المعوية ومن الممكن أن يصاحبها ارتفاع 
ــرارة الطفل فــال داعـــي للقلق ألنــهــا من  فــي درجـــة حـ
أحد األعراض فيمكن التعامل معها بإعطاء الطفل 
ــرارة عــنــد الــلــزوم ومــالبــس خفيفة وكــثــرة  خــافــض حــ

السوائل تتحسن الحالة من 3 إلى 4 أيام.
الجفاف  عالمات  على  التركيز  أيضا  المهم  من 
قلة  مــن:  بالحذر  األمــهــات  ننصح  دائما  الطفل  عند 
 – النوم  كثرة   – النشاط  -عــدم  األطفال  عند  التبول 
بــكــاء الــطــفــل مــن دون دمـــوع كــل هـــذا عــالمــات مهمة 
ومتقدمة من حاالت الجفاف وعند وجود أي عرض 
من األعراض السابق ذكرها يتوجه الطفل إلى المركز 
الصحي أو طبيب العائلة أو قسم الطوارئ كيف يتم 
أقسام  فــي  المعوية  بــالــنــزالت  األطــفــال  مــع  التعامل 

طوارئ األطفال؟
تحديد  الــطــوارئ  قسم  في  طبي  كفريق  مهمتنا 
النزلة  خــطــورة  أو  ســوء  ومــدى  الطفل  عند  الجفاف 
مثل  للطفل  الحيوية  الوظائف  بأخذ  نبدأ  المعوية، 

ضــربــات الــقــلــب نــســبــة األكــســجــيــن والــســكــر فــي الــدم 
إذا كان الطفل مصابا بالجفاف أو كثير من  لمعرفة 
فنعطيهم  بسيطة  الجفاف  عــالمــات  يكون  األطــفــال 
مــحــلــول الــجــفــاف عـــن طــريــق الــفــم وال يــحــتــاجــونــه 
الفم  المحلول عن طريق  وإذا كان ال يتقبل  بالوريد 
فنضطر إلى إعطائه بالوريد المحلول لفترة بسيطة 
الوعي  الطوارئ نسبة  أقسام  إلى 6 ساعات في  من 4 
اآلن أعــلــى مــن قــبــل فــنــادرا مــا نــشــاهــد الــطــفــل يأتي 

للطوارئ بجفاف حاد جدا 
هل هناك طرق للوقاية؟

طـــرق وقـــايـــة عــامــة وهـــي الـــحـــذر وخــصــوصــا في 
لحماية  التطعيمات  وأخــذ  اليدين  وغسل  المواسم 
األطــفــال، عــدم األكـــل مــن أي مــكــان غير مــوثــوق في 
نظافته والتأكد من حفظ األطعمة بشكل سليم في 

البيت وتغطيته. 
أن  البيت يفضل  في  كان هناك طفل مصاب  إذا 
عن  تنتقل  الجرثومة  ألن  منفصال  حماما  يستخدم 

طريق اإلسهال.
اإلسهال  أدويــة إليقاف  األمهات عن  تسأل  دائما 
أي  بــإعــطــاء  الـــدراســـات  ينصح بحسب  والــتــرجــيــع ال 
أدوية لوقف الترجيع أو اإلسهال ألنها ال تعمل على 
أنه عرض ويشرب  نتعامل معه على  أن  ذلك، فعلينا 
دقيقة   45 األم  وتنتظر  الترجيع  بعد  سوائل  الطفل 
كل  فـــتـــرات  عــلــى  الــطــفــل  فيتقبلها  ســـوائـــل  وتــعــطــيــه 

نصف ساعة. 
أكثر  الحيوية ألن  المضادات  بإعطاء  ينصح  وال 
دائما  ونحن  فيروسية  التهابات  المعوية  االلتهابات 
الفيروسات  ضد  تعمل  ال  الحيوية  المضادات  نقول 
فإن  استخدمها  أســيء  وإذا  البكتيريا  ضد  تعمل  بل 

أضرارها أكثر من نفعها. 
وقتا بسيطا في  تأخذ  المعوية  النزالت  أن  وأكــد 
الجفاف  على  بالتركيز  األم  وأنصح  األحيان  معظم 
في  الشك  حالة  في  وقــت  أي  في  الطبيب  واستشارة 
حالة الطفل ومهم بالنسبة إلى الطبيب أن األم تكون 
قادرة على التعامل مع الطفل في البيت ألن معلومات 

الطبيب تؤخذ من األم.

باحثو جامعة البحرين الطبية يحرزون تقدما في تطوير عالج 
لمر�ض ال�سكري با�ستخدام الخاليا الجذعية والمواد الحيوية
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اأكد دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد عزز من التميز يف خمتلف املجاالت

جمل�س الوزراء ينوه باإ�صهامات اأبناء البحرين العاملني يف ال�صحافة واالإعالم

وبعدها وجه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

اخلدمة  جمل�س  رئي�س  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 

الإجــراءات  اتخاذ  مببا�ضرة  اهلل،  حفظه  املدنية 

ال�ضنوية  ـــازات  الإج فائ�س  لرتحيل  الــالزمــة 

من  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  للموظفني 

الأخرى. امل�ضاندة  واجلهات  ال�ضحية  الكوادر 

ما  باتخاذ  املدنية  اخلدمة  جهاز  �ضموه  وكلف 

ال�ضنوية  الإجازات  فائ�س  ترحيل  اأجل  من  يلزم 

ر�ضيد  ــاوز  جت الــذيــن  امل�ضتحقني  للموظفني 

 31 نهاية  يف  يوًما   75 ال�ضنوية  اإجازاتهم 

2021م. دي�ضمرب 

العاملي  اليوم  الوزراء مبنا�ضبة  اأكد جمل�س  ثم 

البحرينية، على  ال�ضحافة  ال�ضحافة ويوم  حلرية 

الوطنية  الإعالمية  للموؤ�ض�ضات  املقدرة  الإ�ضهامات 

ال�ضحافة  مبيدان  العاملني  البحرين  واأبــنــاء 

والإعالم يف م�ضرية العمل الوطني ك�ضركاء فاعلني 

يف التنمية، معرًبا عن �ضكره وتقديره للدور الذي 

الر�ضالة  تاأدية  يف  الوطنية  ال�ضحافة  به  ت�ضطلع 

العمل  م�ضارات  دعم  يف  ت�ضهم  التي  الإعالمية 

التطلعات  يحقق  مبا  للمملكة  والتنموي  الوطني 

املن�ضودة.

اأكد  العاملي،  العمال  يوم  ومبنا�ضبة  ذلك  بعد 

وما  الوطنية  العمالة  دور  على  الوزراء  جمل�س 

التميز يف خمتلف  من  تبذله من جهد وعطاء عزز 

املجالت، مما جعل املواطن اخليار الأول يف �ضوق 

الوطنية يف خمتلف مواقع  للكوادر  �ضاكًرا  العمل، 

الإجناز  على  واإ�ضرارهم  املقدرة  اإ�ضهاماتهم  العمل 

الظروف. يف خمتلف 

 بعدها قرر املجل�س ما يلي:

التالية: املذكرات  املوافقة على  اأولً:   

ب�ضاأن  املدنية  اخلدمة  جمل�س  مذكرة   .1  

من  عدد  عمل  وتطوير  هيكلة  ــادة  اإع موا�ضلة 

وحت�ضني  الكفاءة  زيادة  بهدف  احلكومية  اجلهات 

الأداء.

املالية  لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

م�ضاهمة  ب�ضاأن  املايل  والتوازن  والقت�ضادية 

الدولية مبا  املنظمات  من  عدد  البحرين يف  مملكة 

يدعم خربات اململكة ويعززها يف خمتلف املجالت 

والعمالية. واملهنية،  والتدريبية،  الإن�ضانية، 

3. مذكرة وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة 

ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جمهورية  اإ�ضافة  ب�ضاأن 

ال�ضحن  خلدمة  ك�ضريك  املدرجة  الدول  قائمة  اإىل 

بالإ�ضافة  البحرين،  مبملكة  اجلوية   - البحرية 

اإىل 14 دولة ُي�ضمح لل�ضركات التي تتخذ من هذه 

العتماد  على  للح�ضول  التقدم  لها  مقًرا  الدول 

اخلدمات. لهذه  كم�ضغل 

4. مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية 

اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد  والت�ضريعية حول 

برغبة واقرتاح بقانون مقدمة من جمل�س النواب.

التايل: املو�ضوع  املجل�س  ا�ضتعر�س  ثم   

الن�ضخة  ب�ضاأن  التن�ضيقية  اللجنة  مذكرة   .1

احلكومية  للربامج  املوحد  الإطــار  من  املحدثة 

حتقيق  �ضعيد  على  تنفيذه  مت  وما  الأولوية  ذات 

ال�ضتثمارية. البيئة  ودعم  املالية  ال�ضتدامة 

التقرير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها   

املرفوع من وزير املالية والقت�ضاد الوطني ب�ضاأن 

البنك  ملجموع  الربيع  اجتماعات  يف  امل�ضاركة 

النقد. و�ضندوق  الدويل 

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

25 أبريل 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

استعرض المجلس:

مذكـــرة اللجنة التنســـيقية بشـــأن النســـخة المحدثة مـــن اإلطار الموحـــد للبرامج 
الحكومية ذات األولوية وماتم تنفيذه على صعيد تحقيق االستدامة المالية ودعم 

البيئة  االستثمارية.

وافـق المجلس على:

إعادة هيكلة وتطوير عدد من الجهات الحكومية.

مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية في مختلف 
المجاالت اإلنسانية.

إضافـــة جمهوريـــة مصر إلـــى قائمة الـــدول المدرجة كشـــريك لخدمة 
الشحن البحرية - الجوية بالبحرين.

التأكيـــد على دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد وعطاء بمناســـبة يوم 
العمال العالمي.

يــــــــوم 
العمال 
العالمي

التأكيد على أهمية دور المؤسسات اإلعالمية الوطنية بمناسبة قرب حلول 
يوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة.

تهنئة جاللة الملك وســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب 
حلول عيد الفطر المبارك.

توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية 
بترحيـــل فائـــض اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

االأداء ال����ك����ف����اءة وحت�������ص���ني  زي���������ادة  ب����ه����دف  ه���ي���ك���ل���ة ع������دة ج����ه����ات ح���ك���وم���ي���ة  م���وا����ص���ل���ة 

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل  حمد  ب��ن  �سلمان  الأم���ر 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س 

العتيادي  الجتماع  ال��وزراء، 

الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي 

عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

رفع  الجتماع،  بداية  يف 

التهاين  اأ�سدق  الوزراء  جمل�س 

ح�سرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  املفدى 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل مبنا�سبة قرب 

حلول عيد الفطر املبارك، �سائالً 

ُيعيد  اأن  ق��درت��ه  جلت  امل��وىل 

حفظهما  عليهما  املنا�سبة  هذه 

واملقيمني  املواطنني  وعلى  اهلل، 

والإ�سالمية  العربية،  والأمتني 

باخلر، واليُمن وامل�سرات.

رئي�س جهاز »امل�صاحة« ي�صيد بنتائج

اأطروحة الدكتوراه للباحث املطوع

ا�ضتقبل ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل 

العقاري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة التنظيم 

علي  اأحمد  الدكتور  الرائد  مكتبة  يف  العقاري 

املطوع مبنا�ضبة ح�ضوله على درجة الدكتوراه 

مع مرتبة ال�ضرف من جامعة ليدز بربيطانيا، 

حتت  العام  القانون  يف  اأطروحته  خالل  من 

عنوان »�ضرعية تدابري مكافحة متويل الإرهاب 

يف البحرين باملقارنة بربيطانيا«.

اآل  عبداهلل  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  واأثني 

خليفة على ما بذله الباحث من جهد ي�ضكر 

عليه، وعلى ما تو�ضل له من نتائج علمية 

يف الدرا�ضة الأكادميية املقارنة التي قام بها 

�ضتعترب  التي  القيمة،  اأطروحته  خالل  من 

يف  واملعنيني  والباحثني  للدار�ضني  مرجًعا 

هذا املجال، متمنًيا له كل التوفيق والنجاح 

حياته  يف  املطوع  اأحمد  الدكتور  للرائد 

العلمية والعملية.

اأحمد  الدكتور  الرائد  �ضكر  جانبه  ومن 

املطوع ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل اآل خليفة 

من  تلقاه  ما  وعلى  ال�ضتقبال  ح�ضن  على 

ودعم  توجيه  من  حمد  بن  �ضلمان  ال�ضيخ 

خدمة  العمل  يف  والإخال�س  املزيد  لبذل 

لوطننا العزيز واملواطنني.

�صّلم و�صام االأمري �صلمان ملوظفي “االأعلى لل�صحة”.. حممد بن عبداهلل:

العاملون يف القطاع الطبي ميلوؤهم الفخر بتقدير امللك

عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

لل�ضحة رئي�س  الأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

اأن  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الوطني  الفريق 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اعتزاز 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعــاه، 

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

الوزراء حفظه اهلل، للجهود الوطنية املخل�ضة لكل 

العاملني يف ال�ضفوف الأمامية للت�ضدي لفريو�س 

اجلهات  وكل  ال�ضحية،  الكوادر  من  كورونا 

الطبية  للكوادر  حمدوًدا  ل  دعًما  ميثل  امل�ضاندة، 

الوطني  للعطاء  وتكرمًيا  املواقع،  خمتلف  يف 

البحرين منوذًجا يف  الذي جعل مملكة  املخل�س 

خمتلف  خالل  العامل  دول  بني  ال�ضحي  القطاع 

مراحل التعامل مع جائحة فريو�س كورونا.

واأ�ضاد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة، بالأمر 

امللكي ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، بتف�ضل 

جاللة امللك مبنح »و�ضام الأمري �ضلمان بن حمد 

التقدير  بالغ  عن  معرًبا  الطبي«،  لال�ضتحقاق 

والمتنان اإىل جاللة امللك املفدى على هذه اللفتة 

املوّجه  جاللته،  من  وامل�ضهودة  الكبرية  امللكية 

الطبي  القطاع  يف  العاملني  لكل  الأول  والداعم 

�ضاحب  بقيادة  املخل�ضة  الوطنية  وللجهود 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

الأعلى  املجل�س  ت�ضليم رئي�س  جاء ذلك لدى 

حمد  بن  �ضلمان  الأمــري  »و�ضام  اأم�س  لل�ضحة 

لال�ضتحقاق الطبي« ملوظفي املجل�س اإنفاًذا لالأمر 

امللكي ال�ضامي، ويف اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو 

لكافة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

يف  للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات 

وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف 

واجلهات  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفــاع 

امل�ضاندة كافة.

وقال معاليه: »اإن احلفاظ على ما حتقق حتى 

للو�ضول  اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم 

مملكة  مكانة  لتعزيز  املن�ضودة  للنجاحات 

اإىل  املتقدمة«، م�ضرًيا  الدول  البحرين يف م�ضاف 

وخدمة  العمل  ملوا�ضلة  دافًعا  يعد  التكرمي  اأن 

مملكة البحرين وحتقيق املزيد من الإجنازات.

اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكــد 

الفخر  ميلوؤهم  الطبي  القطاع  يف  العاملني  كل 

والعتزاز بتقدير جاللته حفظه اهلل لهم، ل�ضيما 

جاللته  دعــم  كــان  حيث  الــظــروف  اأحلك  يف 

يف  البحرين  لفريق  الرئي�س  املحفز  ال�ضتثنائي 

اأق�ضى  وبذل  اجلهود  مل�ضاعفة  القطاعات  كل  يف 

كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  اجلهوزية  طاقات 

و�ضولً للق�ضاء على اجلائحة باإذن اهلل.
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اأكد دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد عزز من التميز يف خمتلف املجاالت

جمل�س الوزراء ينوه باإ�صهامات اأبناء البحرين العاملني يف ال�صحافة واالإعالم

وبعدها وجه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

اخلدمة  جمل�س  رئي�س  ــوزراء  ال جمل�س  رئي�س 

الإجــراءات  اتخاذ  مببا�ضرة  اهلل،  حفظه  املدنية 

ال�ضنوية  ـــازات  الإج فائ�س  لرتحيل  الــالزمــة 

من  الأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  للموظفني 

الأخرى. امل�ضاندة  واجلهات  ال�ضحية  الكوادر 

ما  باتخاذ  املدنية  اخلدمة  جهاز  �ضموه  وكلف 

ال�ضنوية  الإجازات  فائ�س  ترحيل  اأجل  من  يلزم 

ر�ضيد  ــاوز  جت الــذيــن  امل�ضتحقني  للموظفني 

 31 نهاية  يف  يوًما   75 ال�ضنوية  اإجازاتهم 

2021م. دي�ضمرب 

العاملي  اليوم  الوزراء مبنا�ضبة  اأكد جمل�س  ثم 

البحرينية، على  ال�ضحافة  ال�ضحافة ويوم  حلرية 

الوطنية  الإعالمية  للموؤ�ض�ضات  املقدرة  الإ�ضهامات 

ال�ضحافة  مبيدان  العاملني  البحرين  واأبــنــاء 

والإعالم يف م�ضرية العمل الوطني ك�ضركاء فاعلني 

يف التنمية، معرًبا عن �ضكره وتقديره للدور الذي 

الر�ضالة  تاأدية  يف  الوطنية  ال�ضحافة  به  ت�ضطلع 

العمل  م�ضارات  دعم  يف  ت�ضهم  التي  الإعالمية 

التطلعات  يحقق  مبا  للمملكة  والتنموي  الوطني 

املن�ضودة.

اأكد  العاملي،  العمال  يوم  ومبنا�ضبة  ذلك  بعد 

وما  الوطنية  العمالة  دور  على  الوزراء  جمل�س 

التميز يف خمتلف  من  تبذله من جهد وعطاء عزز 

املجالت، مما جعل املواطن اخليار الأول يف �ضوق 

الوطنية يف خمتلف مواقع  للكوادر  �ضاكًرا  العمل، 

الإجناز  على  واإ�ضرارهم  املقدرة  اإ�ضهاماتهم  العمل 

الظروف. يف خمتلف 

 بعدها قرر املجل�س ما يلي:

التالية: املذكرات  املوافقة على  اأولً:   

ب�ضاأن  املدنية  اخلدمة  جمل�س  مذكرة   .1  

من  عدد  عمل  وتطوير  هيكلة  ــادة  اإع موا�ضلة 

وحت�ضني  الكفاءة  زيادة  بهدف  احلكومية  اجلهات 

الأداء.

املالية  لل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

م�ضاهمة  ب�ضاأن  املايل  والتوازن  والقت�ضادية 

الدولية مبا  املنظمات  من  عدد  البحرين يف  مملكة 

يدعم خربات اململكة ويعززها يف خمتلف املجالت 

والعمالية. واملهنية،  والتدريبية،  الإن�ضانية، 

3. مذكرة وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة 

ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جمهورية  اإ�ضافة  ب�ضاأن 

ال�ضحن  خلدمة  ك�ضريك  املدرجة  الدول  قائمة  اإىل 

بالإ�ضافة  البحرين،  مبملكة  اجلوية   - البحرية 

اإىل 14 دولة ُي�ضمح لل�ضركات التي تتخذ من هذه 

العتماد  على  للح�ضول  التقدم  لها  مقًرا  الدول 

اخلدمات. لهذه  كم�ضغل 

4. مذكرة اللجنة الوزارية لل�ضوؤون القانونية 

اقرتاحات   4 على  احلكومة  رد  والت�ضريعية حول 

برغبة واقرتاح بقانون مقدمة من جمل�س النواب.

التايل: املو�ضوع  املجل�س  ا�ضتعر�س  ثم   

الن�ضخة  ب�ضاأن  التن�ضيقية  اللجنة  مذكرة   .1

احلكومية  للربامج  املوحد  الإطــار  من  املحدثة 

حتقيق  �ضعيد  على  تنفيذه  مت  وما  الأولوية  ذات 

ال�ضتثمارية. البيئة  ودعم  املالية  ال�ضتدامة 

التقرير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها   

املرفوع من وزير املالية والقت�ضاد الوطني ب�ضاأن 

البنك  ملجموع  الربيع  اجتماعات  يف  امل�ضاركة 

النقد. و�ضندوق  الدويل 

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

25 أبريل 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

استعرض المجلس:

مذكـــرة اللجنة التنســـيقية بشـــأن النســـخة المحدثة مـــن اإلطار الموحـــد للبرامج 
الحكومية ذات األولوية وماتم تنفيذه على صعيد تحقيق االستدامة المالية ودعم 

البيئة  االستثمارية.

وافـق المجلس على:

إعادة هيكلة وتطوير عدد من الجهات الحكومية.

مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية في مختلف 
المجاالت اإلنسانية.

إضافـــة جمهوريـــة مصر إلـــى قائمة الـــدول المدرجة كشـــريك لخدمة 
الشحن البحرية - الجوية بالبحرين.

التأكيـــد على دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد وعطاء بمناســـبة يوم 
العمال العالمي.

يــــــــوم 
العمال 
العالمي

التأكيد على أهمية دور المؤسسات اإلعالمية الوطنية بمناسبة قرب حلول 
يوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة.

تهنئة جاللة الملك وســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب 
حلول عيد الفطر المبارك.

توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية 
بترحيـــل فائـــض اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

االأداء ال����ك����ف����اءة وحت�������ص���ني  زي���������ادة  ب����ه����دف  ه���ي���ك���ل���ة ع������دة ج����ه����ات ح���ك���وم���ي���ة  م���وا����ص���ل���ة 

راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي 

اآل  حمد  ب��ن  �سلمان  الأم���ر 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س 

العتيادي  الجتماع  ال��وزراء، 

الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي 

عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

رفع  الجتماع،  بداية  يف 

التهاين  اأ�سدق  الوزراء  جمل�س 

ح�سرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ال�سمو  �ساحب  واإىل  املفدى 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل مبنا�سبة قرب 

حلول عيد الفطر املبارك، �سائالً 

ُيعيد  اأن  ق��درت��ه  جلت  امل��وىل 

حفظهما  عليهما  املنا�سبة  هذه 

واملقيمني  املواطنني  وعلى  اهلل، 

والإ�سالمية  العربية،  والأمتني 

باخلر، واليُمن وامل�سرات.

رئي�س جهاز »امل�صاحة« ي�صيد بنتائج

اأطروحة الدكتوراه للباحث املطوع

ا�ضتقبل ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل بن حمد 

والت�ضجيل  امل�ضاحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل 

العقاري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة التنظيم 

علي  اأحمد  الدكتور  الرائد  مكتبة  يف  العقاري 

املطوع مبنا�ضبة ح�ضوله على درجة الدكتوراه 

مع مرتبة ال�ضرف من جامعة ليدز بربيطانيا، 

حتت  العام  القانون  يف  اأطروحته  خالل  من 

عنوان »�ضرعية تدابري مكافحة متويل الإرهاب 

يف البحرين باملقارنة بربيطانيا«.

اآل  عبداهلل  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  واأثني 

خليفة على ما بذله الباحث من جهد ي�ضكر 

عليه، وعلى ما تو�ضل له من نتائج علمية 

يف الدرا�ضة الأكادميية املقارنة التي قام بها 

�ضتعترب  التي  القيمة،  اأطروحته  خالل  من 

يف  واملعنيني  والباحثني  للدار�ضني  مرجًعا 

هذا املجال، متمنًيا له كل التوفيق والنجاح 

حياته  يف  املطوع  اأحمد  الدكتور  للرائد 

العلمية والعملية.

اأحمد  الدكتور  الرائد  �ضكر  جانبه  ومن 

املطوع ال�ضيخ �ضلمان بن عبداهلل اآل خليفة 

من  تلقاه  ما  وعلى  ال�ضتقبال  ح�ضن  على 

ودعم  توجيه  من  حمد  بن  �ضلمان  ال�ضيخ 

خدمة  العمل  يف  والإخال�س  املزيد  لبذل 

لوطننا العزيز واملواطنني.

�صّلم و�صام االأمري �صلمان ملوظفي “االأعلى لل�صحة”.. حممد بن عبداهلل:

العاملون يف القطاع الطبي ميلوؤهم الفخر بتقدير امللك

عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

لل�ضحة رئي�س  الأعلى  املجل�س  اآل خليفة رئي�س 

اأن  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الوطني  الفريق 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اعتزاز 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وتثمني  ورعــاه، 

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

الوزراء حفظه اهلل، للجهود الوطنية املخل�ضة لكل 

العاملني يف ال�ضفوف الأمامية للت�ضدي لفريو�س 

اجلهات  وكل  ال�ضحية،  الكوادر  من  كورونا 

الطبية  للكوادر  حمدوًدا  ل  دعًما  ميثل  امل�ضاندة، 

الوطني  للعطاء  وتكرمًيا  املواقع،  خمتلف  يف 

البحرين منوذًجا يف  الذي جعل مملكة  املخل�س 

خمتلف  خالل  العامل  دول  بني  ال�ضحي  القطاع 

مراحل التعامل مع جائحة فريو�س كورونا.

واأ�ضاد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�ضحة، بالأمر 

امللكي ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، بتف�ضل 

جاللة امللك مبنح »و�ضام الأمري �ضلمان بن حمد 

التقدير  بالغ  عن  معرًبا  الطبي«،  لال�ضتحقاق 

والمتنان اإىل جاللة امللك املفدى على هذه اللفتة 

املوّجه  جاللته،  من  وامل�ضهودة  الكبرية  امللكية 

الطبي  القطاع  يف  العاملني  لكل  الأول  والداعم 

�ضاحب  بقيادة  املخل�ضة  الوطنية  وللجهود 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

الأعلى  املجل�س  ت�ضليم رئي�س  جاء ذلك لدى 

حمد  بن  �ضلمان  الأمــري  »و�ضام  اأم�س  لل�ضحة 

لال�ضتحقاق الطبي« ملوظفي املجل�س اإنفاًذا لالأمر 

امللكي ال�ضامي، ويف اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو 

لكافة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

يف  للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات 

وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف 

واجلهات  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفــاع 

امل�ضاندة كافة.

وقال معاليه: »اإن احلفاظ على ما حتقق حتى 

للو�ضول  اجلهود  من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم 

مملكة  مكانة  لتعزيز  املن�ضودة  للنجاحات 

اإىل  املتقدمة«، م�ضرًيا  الدول  البحرين يف م�ضاف 

وخدمة  العمل  ملوا�ضلة  دافًعا  يعد  التكرمي  اأن 

مملكة البحرين وحتقيق املزيد من الإجنازات.

اأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكــد 

الفخر  ميلوؤهم  الطبي  القطاع  يف  العاملني  كل 

والعتزاز بتقدير جاللته حفظه اهلل لهم، ل�ضيما 

جاللته  دعــم  كــان  حيث  الــظــروف  اأحلك  يف 

يف  البحرين  لفريق  الرئي�س  املحفز  ال�ضتثنائي 

اأق�ضى  وبذل  اجلهود  مل�ضاعفة  القطاعات  كل  يف 

كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  اجلهوزية  طاقات 

و�ضولً للق�ضاء على اجلائحة باإذن اهلل.

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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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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امللك يهنئ رئي�سة جمهورية

 تنزانيا االحتادية بذكرى العيد الوطني

بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل 

تهنئة اإىل فخامة �ضامية ح�ضن رئي�ضة جمهورية تنزانيا 

االحتادية، مبنا�ضبة ذكرى العيد الوطني لبالدها، اأعرب 

جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامتها 

مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة بهذه املنا�ضبة الوطنية.

امللك يتلقى برقية �سكر

جوابية من رئي�س جمهورية �سربيا

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر تعميًما 

ب�ساأن عطلة يوم العمال وعيد الفطر

تلقى ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية �ضكر 

رئي�س  فوت�ضيت�س  األك�ضاندر  الرئي�س  فخامة  جوابية 

التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  �ضربيا،  جمهورية 

بعث بها جاللته اإليه مبنا�ضبة العيد الوطني ل�ضربيا.

�ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

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

تعميٌم ب�ضاأن عطلة يوم العمال العاملي لعام 2022م، 

وعطلة عيد الفطر املبارك لعام 1443هـ.

العمال  يوم  مبنا�ضبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء   

العاملي لعام 2022م، ُتعطل وزارات اململكة وهيئاتها 

وموؤ�ض�ضاتها العامة يوم االأحد املوافق االأول من �ضهر 

وهيئاتها  اململكة  وزارات  ُتعطل  كما  2022م،  مايو 

املبارك  الفطر  عيد  مبنا�ضبة  العامة  وموؤ�ض�ضاتها 

لعام 1443هـ يوم العيد واليومني التاليني له، واإذا 

العيد يوم عطلة ر�ضمية، فيعوَّ�س  اأيام  اأحد  �ضادف 

عنه بتمديد العطلة يوماً اآخر.

ال�سيخة مي ووزير االإ�سكان يبحثان 

�سبل االرتقاء باملدن التاريخية

رئي�ضة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  ا�ضتقبلت 

با�ضم  اأم�س  الهيئة  مقر  واالآثار يف  للثقافة  البحرين  هيئة 

بحث  مت  اللقاء  وخالل  االإ�ضكان.  وزير  احلمر  يعقوب  بن 

�ُضبل العمل امل�ضرتك ما بني اجلهتني من اأجل تعزيز البنية 

التحتية الثقافية وحفظ املدن التاريخية يف البحرين. 

مب�ضتوى  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  واأ�ضادت 

واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  ما  والتعاون  التن�ضيق 

يعقوب  بن  لبا�ضم  �ضكرها  عن  معربة  االإ�ضكان،  ووزارة 

ت�ضعى  التي  الثقافة  مل�ضاريع  الدائم  دعمه  على  احلمر 

العمرانية  وقيمتها  القدمية  البحرين  مدن  ا�ضتعادة  اإىل 

واحل�ضارية والثقافية. 

ومن جانبه ثّمن وزير االإ�ضكان ما تقوم هيئة البحرين 

الثقايف  الرتاث  و�ضون  حلفظ  جهود  من  واالآثار  للثقافة 

اأهمية  البحريني واالرتقاء مبكانة املدن التاريخية، موؤكًدا 

التعاون ما بني اجلهتني حلفظ و�ضون مكت�ضبات البحرين 

والرتويج ملكانتها كمركز ح�ضاري اإقليمي وعاملي.

»اخلدمة املدنية«: 87 موظًفا موؤقًتا يف الوزارات والهيئات احلكومية
اأو�ضح جهاز اخلدمة املدنية اأن اإجمايل عدد املوظفني 

العاملني بنظام التوظيف املوؤقت يف الوزارات والهيئات 

احلكومية اخلا�ضعة لقانون اخلدمة املدنية يبلغ )87( 

احلكومية  اجلهات  من  عدد  على  يتوزعون  موظًفا، 

املختلفة، حيث يعملون بنظام العمل املوؤقت.

وقال اجلهاز باأّن قرار جتديد عقود املوظفني املوؤقتني 

اأو تغيري نوع التوظيف لهم يعود للجهة احلكومية ذاتها، 

واحتياجاتها،  حتددها  التي  للمربرات  وفًقا  ذلك  وياأتي 

التنظيمي  الهيكل  يف  الوظيفي  ال�ضاغر  توافر  و�ضريطة 

املدنية،  للخدمة  املعتمدة  لالأنظمة  وفًقا  املايل  واالعتماد 

للموظفني  بالن�ضبة  التوظيف  نوع  تغيري  باأن  منوهة 

لكل جهة حكومية،  املقررة  امليزانية  يقع �ضمن  املوؤقتني 

خالل  باحت�ضابها  ذاتها  احلكومية  اجلهات  تقوم  والتي 

اإعداد خطة امليزانية ونفقات القوى العاملة.

وبنّي اجلهاز يف رده على ال�ضوؤال النيابي املقدم من 

العاملني  املوظفني  ب�ضاأن  الذوادي  اأحمد  يو�ضف  النائب 

يف القطاع احلكومي بنظام العقود املوؤقتة اإن ت�ضريعات 

كافة،  التوظيف  اأمور  نظمت  قد  املدنية  اخلدمة  واأنظمة 

حيث تن�س املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية ال�ضادر 

وتعديالته   2010 ل�ضنة   )48( رقم  بقانون  باملر�ضوم 

على اأن »ت�ضغل الوظائف ال�ضاغرة يف كل جهة حكومية 

اأو  اجلزئي  اأو  املوؤقت  اأو  الدائم  التوظيف  خالل  من 

اأنواع  و�ضوابط  قواعد  التنفيذية  الالئحة  بعقد، وحتدد 

التوظيف«.

القواعد  كافة  اأن  اإىل  املدنية  اخلدمة  جهاز  واأ�ضار 

التوظيف  التوظيف وبنظام  باأنواع  وال�ضوابط اخلا�ضة 

ال�ضادرة  التنفيذية  الالئحة  من   )6( املادة  يف  املوؤقت 

بالقرار رقم )51( ل�ضنة 2012 وتعديالتها، اأو�ضحت اأن 

التوظيف املوؤقت يكــون بهــدف تغطيــة االحتياجــات 

فــي  املوظفيــن  بعــ�س  خــروج  عنــد  املا�ضــة 

الربامــج  بعــ�س  تنفيــذ  فــي  امل�ضــاعدة  اأو  اإجــازات 

يوافــق  اأخــرى  ملبــررات  اأو  الطارئــة،  امل�ضــاريع  اأو 

عليهــا جهاز اخلدمة املدنية.

االهتمام واحلفاظ على  اأنه من منطلق  واأكد اجلهاز 

حقوق العاملني بنظام التوظيف املوؤقت، فقد مت �ضمولهم 

تنظيم  ب�ضاأن   1975 ل�ضنة   )13( رقم  القانون  باأحكام 

معا�ضات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته، 

وذلك ب�ضدور القانون رقم )43( ل�ضنة 2018 بتعديل 

بع�س اأحكام القانون.

تنفيًذا لتوجيه ويل العهد رئي�س الوزراء.. اخلدمة املدنية:

اتخاذ االإجراءات لرتحيل فائ�س االإجازات للعاملني بال�سفوف االأمامية
العهد  اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد  االأمري  امللكي  ال�ضمو  لتوجيه �ضاحب  تنفيًذا 

اتخاذ  مببا�ضرة  اهلل،  حفظه  املدنية  اخلدمة  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

االإجراءات الالزمة لرتحيل فائ�س االإجازات ال�ضنوية للموظفني العاملني يف ال�ضفوف 

االأمامية من الكوادر ال�ضحية واجلهات امل�ضاندة االأخرى، قام جهاز اخلدمة املدنية بناًء 

على تكليف �ضموه باتخاذ االإجراءات الالزمة ب�ضاأن اإجازات املوظفني امل�ضتحقني الذين 

جتاوز ر�ضيد اإجازاتهم ال�ضنوية 75 يوًما يف نهاية 31 دي�ضمرب 2021.

اإجازات  امل�ضمولني يف  املوظفني  تنظيم خروج  باأن  املدنية  اخلدمة  واأو�ضح جهاز 

على  اجلهة  ح�ضول  من  اعتباًرا  تبداأ  فرتة  خالل  املرحل  الفائ�س  ال�ضتنفاد  �ضنوية 

اعتماد جهاز اخلدمة املدنية حتى موعد اأق�ضاه 31 دي�ضمرب 2023، وعلى نحو يراعي 

مقت�ضيات العمل.

»ال�سحة« رًدا على ما ن�سرته »االأيام«:

�سرف مكافاآت عدد من املتطوعني امل�ستحقني قريًبا

االحتاد العام ي�ستعد الإقامة حفل يوم العمال

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

من  جديدة  لقائمة  املكافاآت  �ضرف  من  االنتهاء  ب�ضدد  اأنها  ال�ضحة  وزارة  اأكدت 

املتطوعني يف ال�ضفوف االأمامية قريًبا، وذلك ا�ضتكماالً للقوائم ال�ضابقة التي �ضرفت لها 

املكافاآت امل�ضتحقة، والتي مت اإيداعها يف احل�ضابات البنكية اخلا�ضة باملتطوعني خالل 

الفرتة املا�ضية.

بذلها جميع  التي  املخل�ضة  الوطنية  للجهود  تقديرها  على  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

العاملني من امل�ضتحقني يف ال�ضفوف االأمامية والذين قدموا اأ�ضمى معاين و�ضور العطاء 

واالإخال�س والتفاين يف خدمة الوطن واملواطنني والت�ضدي للجائحة، واملحافظة على 

�ضحة و�ضالمة جميع املواطنني واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين.

ومكافاآت  مالية  م�ضتحقات  ب�ضرف  قامت  ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر 

ملجموعات متعددة من املتطوعني والكوادر الوطنية امل�ضتحقة مبختلف مواقع الت�ضدي 

للجائحة، وذلك بعد اأن خ�ضعت جميع القوائم اخلا�ضة باملتطوعني للتقييم واملراجعة، 

ن�ضرت  »االيام«  واملعنية. وكانت  املخت�ضة  امل�ضرتك مع اجلهات  والتن�ضيق  بالتعاون 

�ضكوى عدد من املتطوعني بال�ضفوف االأمامية ملكافحة »كورونا« اأ�ضاروا فيها اىل عدم 

ت�ضلمهم مكافاآتهم اأ�ضوة باملتطوعني االخرين.

عمال  لنقابات  العام  باالحتاد  والن�ضر  لالإعالم  امل�ضاعد  العام  االأمني  �ضّرح 

الإقامة  االأخرية،  ا�ضتعداداته  حالًيا  يجري  العام  االحتاد  اأن  ن�ضيف،  وليد  البحرين 

اأبريل 2022م،  العاملي، والذي �ضيقام يف 28  العمال  ال�ضنوي مبنا�ضبة يوم  حفله 

العام  هذا  احتفال  اأن  ن�ضيف  واأ�ضار  اخلليج.  بفندق  للموؤمترات،  اخلليج  مركز  يف 

منذ  عاًما  ع�ضرين  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  ُيتم  حيث  مميًزا،  ياأتي 

هذا  �ضعار  ليكون  خيار(  ولي�س  قرار  )البحريني  �ضعار  اختيار  مت  وقد  تاأ�ضي�ضه، 

االأ�ضتاذ  التكرمي، كلمات لكل من نائب راعي احلفل، يلقيها  العام. و�ضي�ضمل برنامج 

جتارة  لغرفة  وكلمة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  بن  جميل 

للمكرمني  وكلمة  البحرين،  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  وكلمة  البحرين،  و�ضناعة 

يف  العام  االحتاد  م�ضرية  حول  ق�ضري  فيلم  احلفل  خالل  �ضيعر�س  كما  واملكرمات. 

وتكرمي  الق�ضرية  لالأفالم  العام  االحتاد  م�ضابقة  نتائج  و�ضتعلن  عاًما،  ع�ضرين 

الفائزين.

»نهرا« متنح امل�ست�سفى الع�سكري �سهادة االعتماد املا�سي للمرة الثانية

على  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  ح�ضل 

الوطنية  الهيئة  من  االعتماد  �ضهادة 

ومنح  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

التزامه  على  تاأكيًدا  املا�ضية،  الدرجة 

اأق�ضى درجات اجلودة وال�ضالمة  بتوفري 

لتطبيق  و�ضمانه  ال�ضحية  الرعاية  يف 

اجلودة  ومعايري  و�ضوابط  اال�ضرتاطات 

الطبية املحلية.

ينال  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه 

املا�ضية،  الدرجة  على  امل�ضت�ضفى  فيها 

 2018 العام  يف  نالها  واأن  �ضبق  حيث 

كاأول م�ضت�ضفى حكومي يح�ضل عليها من 

االعتماد الوطني بن�ضبة %98.

اخلطط  مع  االجناز  هذا  ويتما�ضى 

االإدارة  قبل  من  املو�ضوعة  اال�ضرتاتيجية 

برئا�ضة  امللكية  الطبية  باخلدمات  العليا 

علي  بن  خالد  ال�ضيخ  بروفي�ضور  اللواء 

امللكية(  الطبية  اآل خليفة )قائد اخلدمات 

بالعمل  منت�ضبيها  جميع  جهود  وتكاتف 

بروح الفريق الواحد مما حدا بامل�ضت�ضفى 

من  الكثري  على  باحل�ضول  الع�ضكري 

ال�ضهادات واالعتمادات الدولية.

حتت رعاية وبح�سور ال�سيخ خالد بن عبداهلل 

الهالل االأحمر البحريني تنظم لقاءها الرم�ساين ال�سنوي
حتت رعاية وبح�ضور ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

الهالل االأحمر البحريني، وم�ضاركة عدد من اأع�ضاء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية 

ونحو مئة من االأع�ضاء، اأقامت اجلمعية اللقاء الرم�ضاين ال�ضنوي يف مقرها باملنطقة 

الدبلوما�ضية.

فيها  اأعرب  كلمة  مراد  حممد  بن  علي  اجلمعية  رئي�س  نائب  األقى  اللقاء  وخالل 

اأعمال  اآل خليفة على دعم وم�ضاندته  اهلل  بن عبد  لل�ضيخ خالد  والتقدير  االمتنان  عن 

اجلمعية، ما مكنها من موا�ضلة م�ضرية االجنازات واالرتقاء بالعمل االإغاثي واالإن�ضاين 

داخل وخارج البحرين.

العامة  واالدارة  اجلمعية  ادارة  جمل�س  الأع�ضاء  والتقدير  ال�ضكر  عن  اأعرب  كما 

املتمثلة باالأمني العام  مبارك احلادي، و�ضائر املنت�ضبني واملتطوعني، موؤكدا يف الوقت 

واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  مع خمتلف  ال�ضراكة  تعزيز  على  اجلمعية  ذاته حر�س 

واملانحني من اأجل تنفيذ براجمها الطموحة.

جهودهم  نظري  اجلمعية  ومتطوعي  منت�ضبي  من  عدد  تكرمي  اللقاء  خالل  وجرى 

وعطائهم، وما قدموه ب�ضكل خا�س خالل جائحة كورونا، اإ�ضافة اإىل توزيع امل�ضاعدات 

على االأ�ضر امل�ضتحقة يف خمتلف مناطق البحرين، كما جرى عر�س فيلم يظهر اأن�ضطة 

وبرامج خمتلف اللجان التطوعية يف اجلمعية.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية

�سكر جوابية من رئي�س جمهورية �سربيا

تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

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

اهلل، برقية �ضكر جوابية من فخامة الرئي�س األك�ضاندر 

فوت�ضيت�س رئي�س جمهورية �ضربيا، وذلك رًدا على 

مبنا�ضبة  اإليه  �ضموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

العيد الوطني جلمهورية �ضربيا.

ال�سيخة رنا ت�ستقبل رئي�س 

املجموعة العاملية للذكاء اال�سطناعي

ا�ضتقبلت د. ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج اآل خليفة 

رئي�س  جمل�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  االأمني 

املجموعة  رئي�س  مبكتبها  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الذي  الدكتور جا�ضم حاجي،  للذكاء اال�ضطناعي،  العاملية 

اأهدى لها ن�ضخة من كتابه »الذكاء اال�ضطناعي.. م�ضتقبل 

ميكنها  التي  القطاعات  الكتاب  يتناول  حيث  الب�ضرية«. 

�ضوف  التي  االإيجابية  واالآثار  املجال،  هذا  من  اال�ضتفادة 

واإعدادها  تاأهيلها  الب�ضرية من خالل  املوارد  تنعك�س على 

ب�ضكل يتوافق مع متطلبات واحتياجات ال�ضوق، وذلك عرب 

تطويع خمرجات التعليم لتتوافق مع تلك املتطلبات. 
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امللك يهنئ رئي�سة جمهورية

 تنزانيا االحتادية بذكرى العيد الوطني

بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل 

تهنئة اإىل فخامة �ضامية ح�ضن رئي�ضة جمهورية تنزانيا 

االحتادية، مبنا�ضبة ذكرى العيد الوطني لبالدها، اأعرب 

جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامتها 

مبوفور ال�ضحة وال�ضعادة بهذه املنا�ضبة الوطنية.

امللك يتلقى برقية �سكر

جوابية من رئي�س جمهورية �سربيا

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر تعميًما 

ب�ساأن عطلة يوم العمال وعيد الفطر

تلقى ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية �ضكر 

رئي�س  فوت�ضيت�س  األك�ضاندر  الرئي�س  فخامة  جوابية 

التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  �ضربيا،  جمهورية 

بعث بها جاللته اإليه مبنا�ضبة العيد الوطني ل�ضربيا.

�ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عن  �ضدر 

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

تعميٌم ب�ضاأن عطلة يوم العمال العاملي لعام 2022م، 

وعطلة عيد الفطر املبارك لعام 1443هـ.

العمال  يوم  مبنا�ضبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء   

العاملي لعام 2022م، ُتعطل وزارات اململكة وهيئاتها 

وموؤ�ض�ضاتها العامة يوم االأحد املوافق االأول من �ضهر 

وهيئاتها  اململكة  وزارات  ُتعطل  كما  2022م،  مايو 

املبارك  الفطر  عيد  مبنا�ضبة  العامة  وموؤ�ض�ضاتها 

لعام 1443هـ يوم العيد واليومني التاليني له، واإذا 

العيد يوم عطلة ر�ضمية، فيعوَّ�س  اأيام  اأحد  �ضادف 

عنه بتمديد العطلة يوماً اآخر.

ال�سيخة مي ووزير االإ�سكان يبحثان 

�سبل االرتقاء باملدن التاريخية

رئي�ضة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  ا�ضتقبلت 

با�ضم  اأم�س  الهيئة  مقر  واالآثار يف  للثقافة  البحرين  هيئة 

بحث  مت  اللقاء  وخالل  االإ�ضكان.  وزير  احلمر  يعقوب  بن 

�ُضبل العمل امل�ضرتك ما بني اجلهتني من اأجل تعزيز البنية 

التحتية الثقافية وحفظ املدن التاريخية يف البحرين. 

مب�ضتوى  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�ضيخة  واأ�ضادت 

واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  ما  والتعاون  التن�ضيق 

يعقوب  بن  لبا�ضم  �ضكرها  عن  معربة  االإ�ضكان،  ووزارة 

ت�ضعى  التي  الثقافة  مل�ضاريع  الدائم  دعمه  على  احلمر 

العمرانية  وقيمتها  القدمية  البحرين  مدن  ا�ضتعادة  اإىل 

واحل�ضارية والثقافية. 

ومن جانبه ثّمن وزير االإ�ضكان ما تقوم هيئة البحرين 

الثقايف  الرتاث  و�ضون  حلفظ  جهود  من  واالآثار  للثقافة 

اأهمية  البحريني واالرتقاء مبكانة املدن التاريخية، موؤكًدا 

التعاون ما بني اجلهتني حلفظ و�ضون مكت�ضبات البحرين 

والرتويج ملكانتها كمركز ح�ضاري اإقليمي وعاملي.

»اخلدمة املدنية«: 87 موظًفا موؤقًتا يف الوزارات والهيئات احلكومية
اأو�ضح جهاز اخلدمة املدنية اأن اإجمايل عدد املوظفني 

العاملني بنظام التوظيف املوؤقت يف الوزارات والهيئات 

احلكومية اخلا�ضعة لقانون اخلدمة املدنية يبلغ )87( 

احلكومية  اجلهات  من  عدد  على  يتوزعون  موظًفا، 

املختلفة، حيث يعملون بنظام العمل املوؤقت.

وقال اجلهاز باأّن قرار جتديد عقود املوظفني املوؤقتني 

اأو تغيري نوع التوظيف لهم يعود للجهة احلكومية ذاتها، 

واحتياجاتها،  حتددها  التي  للمربرات  وفًقا  ذلك  وياأتي 

التنظيمي  الهيكل  يف  الوظيفي  ال�ضاغر  توافر  و�ضريطة 

املدنية،  للخدمة  املعتمدة  لالأنظمة  وفًقا  املايل  واالعتماد 

للموظفني  بالن�ضبة  التوظيف  نوع  تغيري  باأن  منوهة 

لكل جهة حكومية،  املقررة  امليزانية  يقع �ضمن  املوؤقتني 

خالل  باحت�ضابها  ذاتها  احلكومية  اجلهات  تقوم  والتي 

اإعداد خطة امليزانية ونفقات القوى العاملة.

وبنّي اجلهاز يف رده على ال�ضوؤال النيابي املقدم من 

العاملني  املوظفني  ب�ضاأن  الذوادي  اأحمد  يو�ضف  النائب 

يف القطاع احلكومي بنظام العقود املوؤقتة اإن ت�ضريعات 

كافة،  التوظيف  اأمور  نظمت  قد  املدنية  اخلدمة  واأنظمة 

حيث تن�س املادة )7( من قانون اخلدمة املدنية ال�ضادر 

وتعديالته   2010 ل�ضنة   )48( رقم  بقانون  باملر�ضوم 

على اأن »ت�ضغل الوظائف ال�ضاغرة يف كل جهة حكومية 

اأو  اجلزئي  اأو  املوؤقت  اأو  الدائم  التوظيف  خالل  من 

اأنواع  و�ضوابط  قواعد  التنفيذية  الالئحة  بعقد، وحتدد 

التوظيف«.

القواعد  كافة  اأن  اإىل  املدنية  اخلدمة  جهاز  واأ�ضار 

التوظيف  التوظيف وبنظام  باأنواع  وال�ضوابط اخلا�ضة 

ال�ضادرة  التنفيذية  الالئحة  من   )6( املادة  يف  املوؤقت 

بالقرار رقم )51( ل�ضنة 2012 وتعديالتها، اأو�ضحت اأن 

التوظيف املوؤقت يكــون بهــدف تغطيــة االحتياجــات 

فــي  املوظفيــن  بعــ�س  خــروج  عنــد  املا�ضــة 

الربامــج  بعــ�س  تنفيــذ  فــي  امل�ضــاعدة  اأو  اإجــازات 

يوافــق  اأخــرى  ملبــررات  اأو  الطارئــة،  امل�ضــاريع  اأو 

عليهــا جهاز اخلدمة املدنية.

االهتمام واحلفاظ على  اأنه من منطلق  واأكد اجلهاز 

حقوق العاملني بنظام التوظيف املوؤقت، فقد مت �ضمولهم 

تنظيم  ب�ضاأن   1975 ل�ضنة   )13( رقم  القانون  باأحكام 

معا�ضات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة وتعديالته، 

وذلك ب�ضدور القانون رقم )43( ل�ضنة 2018 بتعديل 

بع�س اأحكام القانون.

تنفيًذا لتوجيه ويل العهد رئي�س الوزراء.. اخلدمة املدنية:

اتخاذ االإجراءات لرتحيل فائ�س االإجازات للعاملني بال�سفوف االأمامية
العهد  اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد  االأمري  امللكي  ال�ضمو  لتوجيه �ضاحب  تنفيًذا 

اتخاذ  مببا�ضرة  اهلل،  حفظه  املدنية  اخلدمة  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

االإجراءات الالزمة لرتحيل فائ�س االإجازات ال�ضنوية للموظفني العاملني يف ال�ضفوف 

االأمامية من الكوادر ال�ضحية واجلهات امل�ضاندة االأخرى، قام جهاز اخلدمة املدنية بناًء 

على تكليف �ضموه باتخاذ االإجراءات الالزمة ب�ضاأن اإجازات املوظفني امل�ضتحقني الذين 

جتاوز ر�ضيد اإجازاتهم ال�ضنوية 75 يوًما يف نهاية 31 دي�ضمرب 2021.

اإجازات  امل�ضمولني يف  املوظفني  تنظيم خروج  باأن  املدنية  اخلدمة  واأو�ضح جهاز 

على  اجلهة  ح�ضول  من  اعتباًرا  تبداأ  فرتة  خالل  املرحل  الفائ�س  ال�ضتنفاد  �ضنوية 

اعتماد جهاز اخلدمة املدنية حتى موعد اأق�ضاه 31 دي�ضمرب 2023، وعلى نحو يراعي 

مقت�ضيات العمل.

»ال�سحة« رًدا على ما ن�سرته »االأيام«:

�سرف مكافاآت عدد من املتطوعني امل�ستحقني قريًبا

االحتاد العام ي�ستعد الإقامة حفل يوم العمال

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

من  جديدة  لقائمة  املكافاآت  �ضرف  من  االنتهاء  ب�ضدد  اأنها  ال�ضحة  وزارة  اأكدت 

املتطوعني يف ال�ضفوف االأمامية قريًبا، وذلك ا�ضتكماالً للقوائم ال�ضابقة التي �ضرفت لها 

املكافاآت امل�ضتحقة، والتي مت اإيداعها يف احل�ضابات البنكية اخلا�ضة باملتطوعني خالل 

الفرتة املا�ضية.

بذلها جميع  التي  املخل�ضة  الوطنية  للجهود  تقديرها  على  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

العاملني من امل�ضتحقني يف ال�ضفوف االأمامية والذين قدموا اأ�ضمى معاين و�ضور العطاء 

واالإخال�س والتفاين يف خدمة الوطن واملواطنني والت�ضدي للجائحة، واملحافظة على 

�ضحة و�ضالمة جميع املواطنني واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين.

ومكافاآت  مالية  م�ضتحقات  ب�ضرف  قامت  ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل  االإ�ضارة  جتدر 

ملجموعات متعددة من املتطوعني والكوادر الوطنية امل�ضتحقة مبختلف مواقع الت�ضدي 

للجائحة، وذلك بعد اأن خ�ضعت جميع القوائم اخلا�ضة باملتطوعني للتقييم واملراجعة، 

ن�ضرت  »االيام«  واملعنية. وكانت  املخت�ضة  امل�ضرتك مع اجلهات  والتن�ضيق  بالتعاون 

�ضكوى عدد من املتطوعني بال�ضفوف االأمامية ملكافحة »كورونا« اأ�ضاروا فيها اىل عدم 

ت�ضلمهم مكافاآتهم اأ�ضوة باملتطوعني االخرين.

عمال  لنقابات  العام  باالحتاد  والن�ضر  لالإعالم  امل�ضاعد  العام  االأمني  �ضّرح 

الإقامة  االأخرية،  ا�ضتعداداته  حالًيا  يجري  العام  االحتاد  اأن  ن�ضيف،  وليد  البحرين 

اأبريل 2022م،  العاملي، والذي �ضيقام يف 28  العمال  ال�ضنوي مبنا�ضبة يوم  حفله 

العام  هذا  احتفال  اأن  ن�ضيف  واأ�ضار  اخلليج.  بفندق  للموؤمترات،  اخلليج  مركز  يف 

منذ  عاًما  ع�ضرين  البحرين  عمال  لنقابات  العام  االحتاد  ُيتم  حيث  مميًزا،  ياأتي 

هذا  �ضعار  ليكون  خيار(  ولي�س  قرار  )البحريني  �ضعار  اختيار  مت  وقد  تاأ�ضي�ضه، 

االأ�ضتاذ  التكرمي، كلمات لكل من نائب راعي احلفل، يلقيها  العام. و�ضي�ضمل برنامج 

جتارة  لغرفة  وكلمة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  بن  جميل 

للمكرمني  وكلمة  البحرين،  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  وكلمة  البحرين،  و�ضناعة 

يف  العام  االحتاد  م�ضرية  حول  ق�ضري  فيلم  احلفل  خالل  �ضيعر�س  كما  واملكرمات. 

وتكرمي  الق�ضرية  لالأفالم  العام  االحتاد  م�ضابقة  نتائج  و�ضتعلن  عاًما،  ع�ضرين 

الفائزين.

»نهرا« متنح امل�ست�سفى الع�سكري �سهادة االعتماد املا�سي للمرة الثانية

على  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  ح�ضل 

الوطنية  الهيئة  من  االعتماد  �ضهادة 

ومنح  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

التزامه  على  تاأكيًدا  املا�ضية،  الدرجة 

اأق�ضى درجات اجلودة وال�ضالمة  بتوفري 

لتطبيق  و�ضمانه  ال�ضحية  الرعاية  يف 

اجلودة  ومعايري  و�ضوابط  اال�ضرتاطات 

الطبية املحلية.

ينال  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه 

املا�ضية،  الدرجة  على  امل�ضت�ضفى  فيها 

 2018 العام  يف  نالها  واأن  �ضبق  حيث 

كاأول م�ضت�ضفى حكومي يح�ضل عليها من 

االعتماد الوطني بن�ضبة %98.

اخلطط  مع  االجناز  هذا  ويتما�ضى 

االإدارة  قبل  من  املو�ضوعة  اال�ضرتاتيجية 

برئا�ضة  امللكية  الطبية  باخلدمات  العليا 

علي  بن  خالد  ال�ضيخ  بروفي�ضور  اللواء 

امللكية(  الطبية  اآل خليفة )قائد اخلدمات 

بالعمل  منت�ضبيها  جميع  جهود  وتكاتف 

بروح الفريق الواحد مما حدا بامل�ضت�ضفى 

من  الكثري  على  باحل�ضول  الع�ضكري 

ال�ضهادات واالعتمادات الدولية.

حتت رعاية وبح�سور ال�سيخ خالد بن عبداهلل 

الهالل االأحمر البحريني تنظم لقاءها الرم�ساين ال�سنوي
حتت رعاية وبح�ضور ال�ضيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

الهالل االأحمر البحريني، وم�ضاركة عدد من اأع�ضاء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية 

ونحو مئة من االأع�ضاء، اأقامت اجلمعية اللقاء الرم�ضاين ال�ضنوي يف مقرها باملنطقة 

الدبلوما�ضية.

فيها  اأعرب  كلمة  مراد  حممد  بن  علي  اجلمعية  رئي�س  نائب  األقى  اللقاء  وخالل 

اأعمال  اآل خليفة على دعم وم�ضاندته  اهلل  بن عبد  لل�ضيخ خالد  والتقدير  االمتنان  عن 

اجلمعية، ما مكنها من موا�ضلة م�ضرية االجنازات واالرتقاء بالعمل االإغاثي واالإن�ضاين 

داخل وخارج البحرين.

العامة  واالدارة  اجلمعية  ادارة  جمل�س  الأع�ضاء  والتقدير  ال�ضكر  عن  اأعرب  كما 

املتمثلة باالأمني العام  مبارك احلادي، و�ضائر املنت�ضبني واملتطوعني، موؤكدا يف الوقت 

واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  مع خمتلف  ال�ضراكة  تعزيز  على  اجلمعية  ذاته حر�س 

واملانحني من اأجل تنفيذ براجمها الطموحة.

جهودهم  نظري  اجلمعية  ومتطوعي  منت�ضبي  من  عدد  تكرمي  اللقاء  خالل  وجرى 

وعطائهم، وما قدموه ب�ضكل خا�س خالل جائحة كورونا، اإ�ضافة اإىل توزيع امل�ضاعدات 

على االأ�ضر امل�ضتحقة يف خمتلف مناطق البحرين، كما جرى عر�س فيلم يظهر اأن�ضطة 

وبرامج خمتلف اللجان التطوعية يف اجلمعية.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية

�سكر جوابية من رئي�س جمهورية �سربيا

تلقى �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

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

اهلل، برقية �ضكر جوابية من فخامة الرئي�س األك�ضاندر 

فوت�ضيت�س رئي�س جمهورية �ضربيا، وذلك رًدا على 

مبنا�ضبة  اإليه  �ضموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية 

العيد الوطني جلمهورية �ضربيا.

ال�سيخة رنا ت�ستقبل رئي�س 

املجموعة العاملية للذكاء اال�سطناعي

ا�ضتقبلت د. ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج اآل خليفة 

رئي�س  جمل�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  االأمني 

املجموعة  رئي�س  مبكتبها  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الذي  الدكتور جا�ضم حاجي،  للذكاء اال�ضطناعي،  العاملية 

اأهدى لها ن�ضخة من كتابه »الذكاء اال�ضطناعي.. م�ضتقبل 

ميكنها  التي  القطاعات  الكتاب  يتناول  حيث  الب�ضرية«. 

�ضوف  التي  االإيجابية  واالآثار  املجال،  هذا  من  اال�ضتفادة 

واإعدادها  تاأهيلها  الب�ضرية من خالل  املوارد  تنعك�س على 

ب�ضكل يتوافق مع متطلبات واحتياجات ال�ضوق، وذلك عرب 

تطويع خمرجات التعليم لتتوافق مع تلك املتطلبات. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12071/pdf/INAF_20220426015303190.pdf
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https://www.alayam.com/online/local/958671/News.html
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برنامج ويل العهد للمنح الدرا�سية العاملية:

بدء االختبارات التاأهيلية لـ1254 طالًبا متقدًما لبعثات 2023
بداأ برنامج ويل العهد للمنح الدرا�ضية 

للطلبة  التاأهيلية  االمتحانات  العاملية 

والطالبات الذين تقدموا خالل �ضهر مار�س 

القادم  للعام  الربنامج  لبعثات  املا�ضي 

2023 اإذ بلغ عددهم حوايل 1254 طالًبا 

واخلا�ضة،  احلكومية  املدار�س  من  وطالبة 

الطلبة خارج مملكة  اإىل عدد من  باالإ�ضافة 

البحرين.

معهد  مع  بالتعاون  الربنامج  بداأ  وقد 

واملالية  امل�ضرفية  للدرا�ضات  البحرين 

التاأهيلية على  االمتحانات  اإجراء   )BIBF(

التقدمي  ل�ضروط  امل�ضتوفني  للطلبة  دفعات 

لتحديد م�ضتوى اللغة االإجنليزية والقدرات 

الذهنية.

واأكدت �ضذى اأحمد علي مديرة ال�ضوؤون 

االختبارات  اأن  بالربنامج  واالإدارية  املالية 

يف  اإلكرتونياً  اختباًرا  ت�ضمل  التاأهيلية 

جمموعة  اإىل  باالإ�ضافة  االإجنليزية،  اللغة 

القدرة  جمال  يف  اختبارات  ثالثة  من 

اللفظية  الطلبة  قدرات  لتقييم  الذهنية 

الربنامج  اإن  والبيانية، وقالت  واحل�ضابية 

قام بالرتتيبات الالزمة بالن�ضبة للمتقدمني 

ليقوموا  البحرين،  خارج  يدر�ضون  الذين 

مبدار�ضهم  التاأهيلية  االختبارات  بتقدمي 

من  معتمد  م�ضوؤول  اإ�ضراف  حتت  الثانوية 

قبل الربنامج.

هي  التالية  اخلطوة  اأن  اأ�ضافت  كما 

وطالبة  طالًبا   60 عن  يقل  ال  ما  اختيار 

على  بناًء  الربنامج  لبعثات  كمر�ضحني 

االختبارات  ونتائج  الرتاكمية  معدالتهم 

اختيار  عن  االإعالن  و�ضيتم  التاأهيلية. 

يونيو  �ضهر  نهاية  قبل  املر�ضحني  الطلبة 

دورات  الربنامج  لهم  �ضينظم  ثم  القادم، 

تدريبية وور�س عمل وحما�ضرات تعليمية 

االأكادميية  وال�ضنة  ال�ضيف  فرتة  خالل 

احلا�ضلني  االإعالن عن  بعدها  ليتم  القادمة 

اأبريل  �ضهر  يف  الع�ضر  الربنامج  منح  على 

من العام القادم.

املالية  ال�ضوؤون  مديرة  واأو�ضحت 

واالإدارية اأن الربنامج تلقى حوايل 1254 

طلباً خالل الفرتة املحددة للتقدمي )1 – 17 

التقدم  �ضروط  اإن  حيث   ،)2022 مار�س 

تتطلب اأن يكون املتقدم بحريني اجلن�ضية، 

اأن  املقرر  ومن  ثانوي،  الثاين  ال�ضف  ويف 

يتخرج من املرحلة الثانوية يف عام 2023، 

واأن يكون حا�ضالً على معدل تراكمي %97 

والف�ضل  ثانوي  االأول  ال�ضف  يف  اأكرث  اأو 

االأول من ال�ضف الثاين ثانوي.

»حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي« ي�ستقبل وفًدا اأمريكًيا.. خالد بن خليفة:

 املركز يهدف اإىل اإعداد جيل من ال�سباب متخ�س�ش يف الت�سامح

ال خليفة  بن خليفة  ال�ضيخ خالد  الدكتور  ا�ضتقبل 

اأمناء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س  رئي�س جمل�س 

االجنيليني،  القادة  جماعة  من  اأمريكًيا  وفًدا  ال�ضلمي، 

جمال  يف  وخبري  حملل  روزنربغ  جويل  برئا�ضة 

رئي�س  الدولية  وال�ضيا�ضية  االإعالمية  اال�ضت�ضارات 

�ضائر  واأخبار  العرب  �ضائر  اأخبار  جملتي  حترير 

اإ�ضرائيل، وذلك خالل زيارة ر�ضمية للمملكة.

ورحب رئي�س املركز بزيارة الوفد، حيث ا�ضتعر�س 

التي  والتاريخية  احل�ضارية  اجلوانب  اللقاء  خالل 

والتعاي�س  الت�ضامح  البحرين يف جماالت  متيز مملكة 

ال�ضلمي بني خمتلف مكونات املجتمع الدينية والعرقية 

ح�ضرة  به  يقوم  الذي  الدور  على  موؤكًدا  والثقافية، 

عاهل  اآل خليفة  عي�ضى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ضاحب 

املحبة  قيم  تعزيز  ورعاه، يف  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

واالخوة االإن�ضانية واالنفتاح على االآخر، والتي �ضاغها 

جاللته يف وثيقة »اإعالن مملكة البحرين« التي د�ضنت 

اإطاًرا منهجًيا  اعتبارها  على نطاق عاملي ودويل، على 

ال�ضيا�ضات  ر�ضم  الفريد يف  البحريني  النموذج  ير�ضخ 

امل�ضتندة على الت�ضامح والتعاي�س االإن�ضاين.

املبادرات  عن  نبذة  بتقدمي  اللقاء  خالل  قام  كما   

الناجحة التي اأطلقها مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س 

فل�ضلفة  وتقدمي  االإعالن  م�ضامني  ترجمة  يف  ال�ضلمي 

العاهل املفدى، وذلك من خالل الربامج وامل�ضاريع التي 

حظيت برعاية ومتابعة حثيثة من جاللته حفظه اهلل، 

م�ضرًيا اإىل اأن مبادرات املركز تهدف اإىل اإعداد جيل من 

ال�ضباب من كل مكان يف العامل متخ�ض�س يف الت�ضامح، 

مما ي�ضاعد على ن�ضر وحتقيق ر�ضالة املركز عاملًيا. 

املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  اأطلق  املركز  اأن  واأو�ضح 

�ضابينزا  جامعة  يف  االأديان  حلوار  حمد  امللك  كر�ضي 

االإيطالية، وبرنامج امللك حمد يف االميان بالقيادة مع 

جامعة اإك�ضفورد العريقة، ف�ضالً عن م�ضروع اأكادميية 

اإىل  وذلك  نيويورك،  يف  ال�ضيرباين  لل�ضالم  حمد  امللك 

التي  الهادفة  والفعاليات  االأن�ضطة  من  العديد  جانب 

اأقيمت على م�ضتوى دويل.

اأعرب جويل روزنربغ والوفد املرافق  ومن جهته، 

ق�ضايا  خدمة  �ضبيل  يف  املركز  يقدمه  مبا  اإعجابه  عن 

ال�ضالم والت�ضامح املجتمعي العاملي، مثمًنا دور مملكة 

واالنفتاح  التعاي�س  جماالت  يف  وجهودها  البحرين 

امللك  جاللة  نهج  من  انطالًقا  تاأتي  والتي  االآخر،  على 

املفدى. 

اأمريكيني  اأعمال  رجال  االأمريكي  الوفد  وي�ضم 

واالإعالميني،  ال�ضحفيني  من  وطاقًما  واإ�ضرائيليني 

حيث جرى اللقاء بح�ضور االأمني العام للمركز ال�ضيخ 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، واأع�ضاء جمل�س اأمناء املركز 

اإىل  اجلودر،  و�ضالح  جابري  و�ضهناز  نونو  اإبراهيم 

برنامج  �ضفراء  املركز  برامج  خريجي  من  عدد  جانب 

ولطيفة  خورامي  مرمي  بالقيادة  لالإميان  حمد  امللك 

الذوادي.

م�سيًدا بجهودهم خالل فرتة اجلائحة وما اأظهروه من كفاءة عالية 

بن دينة ي�سّلم منت�سبي »االأعلى للبيئة« و�سام االأمري �سلمان

املبعوث  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  اأكد 

للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  املناخ  ل�ضوؤون  اخلا�س 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اعتزاز  اأن  للبيئة  االأعلى 

وتثمني  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

الوطنية  للجهود  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

للت�ضدي  االأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  لكل  املخل�ضة 

دفاع  وقوة  ال�ضحية،  الكوادر  من  كورونا  لفريو�س 

امل�ضاندة،  اجلهات  وجميع  الداخلية،  ووزارة  البحرين، 

العطاء والعزم، مثنًيا  العمل بذات  دافًعا ملوا�ضلة  ميثل 

القطاعات  العاملون يف خمتلف  املوظفون  اأبداه  ما  على 

عالية  كفاءة  من  كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة  خالل 

والتي  املو�ضوعة،  االأهداف  لتحقيق  م�ضتمرة  وعزمية 

مع  التعامل  يف  االإ�ضادات  اململكة  تنال  اأن  يف  اأ�ضهمت 

م�ضارات اجلائحة حملًيا واإقليمًيا ودولًيا.

نظمه  الذي  االأو�ضمة  ت�ضليم  حفل  خالل  ذلك  جاء 

املجل�س اليوم حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن حمد 

املبعوث  قام  حيث  املفدى،  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  املناخ  ل�ضوؤون  اخلا�س 

حمد  بن  �ضلمان  االأمري  »و�ضام  بت�ضليم  للبيئة،  االأعلى 

منت�ضبي  من  الوطنية  للكوادر  الطبي«  لال�ضتحقاق 

املفدى  امللك  ال�ضامي جلاللة  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  املجل�س 

ويف اإطار توجيه �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س 

الو�ضام  بت�ضليم  املعنية  اجلهات  لكافة  الوزراء  جمل�س 

ال�ضحية،  الكوادر  من  االأمامية  ال�ضفوف  يف  للعاملني 

اجلهات  وكل  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 

امل�ضاندة.

تهنئة  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  نقل  وقد 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  احلفل  راعي 

»و�ضام  على  للحا�ضلني  للبيئة  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

عن  معرًبا  الطبي«،  لال�ضتحقاق  حمد  بن  �ضلمان  االأمري 

من  للبيئة  االأعلى  املجل�س  منت�ضبو  قدمه  مبا  اعتزازه 

جائحة  مواجهة  يف  �ضاهم  دوؤوب  وعمل  م�ضرفة  جهود 

فريو�س كورونا وما تبعتها من ظروف ا�ضتثنائية على 

كل االأ�ضعدة.

احلفاظ  اأن  املناخ  ل�ضوؤون  اخلا�س  املبعوث  واأكد 

من  املزيد  بذل  ي�ضتدعي  اليوم  حتى  حتقق  ما  على 

باجلهود  منوًها  املن�ضودة،  للنجاحات  للو�ضول  اجلهود 

و�ضع  يف  جدارته  اأثبت  الذي  البحرين  لفريق  الوطنية 

خمتلف  مع  التعامل  يف  املتميزة  اال�ضرتاتيجيات 

لدى  العطاء  وروح  املجتمعي  بالوعي  م�ضيًدا  الظروف، 

اأبناء الوطن مبختلف مكوناته والذي كان جوهر جناح 

يف دعم اجلهود املبذولة لتجاوز خمتلف الظروف.

للبيئة  االأعلى  املجل�س  منت�ضبو  اأعرب  جانبهم  ومن 

حمد  بن  �ضلمان  االأمري  و�ضام  بت�ضلم  ت�ضرفوا  الذين 

لال�ضتحقاق الطبي، عن بالغ الفخر واالعتزاز بهذا التكرمي 

ال�ضامي، موؤكدين اأن هذا التكرمي ما هو اإال حافز لهم لبذل 

املزيد من العطاء يف �ضبيل خدمة الوطن واملواطنني.

 حميدان: اال�ستفادة من خطة التعايف 

لت�سريع وترية التوظيف يف القطاع اخلا�ش

رئي�ش »ال�سورى« ينوه باإ�سهامات 

الو�سائل االإعالمية يف مكافحة الف�ساد

ال�سالح ي�سيد باجلهود البحثية

لدمج احتياجات املراأة يف التنمية

بن  جميل  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

حممد علي حميدان، النائب اأحمد يو�ضف االأن�ضاري، وذلك 

يف مكتبه بالوزارة.

على  االأن�ضاري  النائب  حميدان  اأطلع  اللقاء،  وخالل 

مبادرة التوظيف �ضمن خطة التعايف االقت�ضادي، لت�ضريع 

وذلك  العمل،  �ضوق  يف  املواطنني  واإدماج  توظيف  وترية 

عرب ا�ضتهداف القطاعات النوعية التي ت�ضهد منًوا يف فر�س 

ال�ضياق  هذا  يف  موؤكًدا  واملوؤ�ض�ضات،  بال�ضركات  التوظيف 

على اأهمية تعزيز التعاون مع ال�ضلطة الت�ضريعية الإجناح 

لتحقيق  الوزارة  تنفذها  التي  وامل�ضروعات  املبادرات 

تطلعات املواطنني يف توفري فر�س العمل اجلاذبة وبرامج 

التدريب النوعي لت�ضهيل اإدماجهم يف �ضوق العمل. 

يف  الوزارة  جهود  على  االأن�ضاري  اأثنى  جانبه،  من 

توظيف املواطنني من�ضاآت القطاع اخلا�س، معرًبا عن �ضكره 

للوزير على توظيف عدد من قوائم الباحثني عن عمل من 

مع  وتعاونها  الوزارة  �ضيا�ضة  ان  اإىل  الفًتا  الدائرة،  اأهايل 

جانب  اإىل  النواب،  جمل�س  وخا�ضة  ال�ضلة،  ذات  اجلهات 

يف  التوظيف  معدالت  ارتفاع  يف  �ضاهمت  العمل  اأ�ضحاب 

مرحلة التعايف االقت�ضادي التي ت�ضهدها مملكة البحرين.

ال�ضورى،  ال�ضالح، رئي�س جمل�س  اأكد علي بن �ضالح 

ا�ضرتاتيجًيا  �ضريًكا  تعد  املختلفة  االإعالمية  الو�ضائل  اأن 

ورئي�ضًيا يف جناح الربامج التنموية وتر�ضيخ قيم ومبادئ 

الوالء واالنتماء الوطني، م�ضيًدا مبا تقوم به و�ضائل االإعالم 

البحرينية من دور فاعل وم�ضهود يف ن�ضر الوعي املجتمعي 

وتعزيز  البحرين،  مبملكة  النهو�س  يف  االإ�ضهام  باأهمية 

مكانتها املرموقة اإقليمًيا ودولًيا.

جاء ذلك خالل ا�ضتقباله اأم�س للدكتورة �ضهري املهندي، 

والتي اأهدته ن�ضخة من كتابها اجلديد، الذي �ضدر بعنوان: 

»الدور التوعوي والتنموي لالإعالم يف مكافحة الف�ضاد«.

البحثية  باجلهود  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  واأ�ضاد 

ت�ضمنه  وما  املهندي،  الدكتورة  بذلتها  التي  والعلمية 

الو�ضائل  اإ�ضهامات  توؤكد  وبيانات  معلومات  من  االإ�ضدار 

االإعالمية يف مكافحة الف�ضاد، متمنًيا لها مزيًدا من التوفيق 

والنجاح يف اإ�ضداراتها املقبلة.

ومن جانبها، اأعربت الدكتورة �ضهري املهندي عن الفخر 

واالعتزاز الكبريين مبا يحظى به الكتاب البحرينيون من 

ال�ضورى،  جمل�س  رئي�س  من  م�ضتمر  وت�ضجيع  م�ضاندة 

ملوا�ضلة  واملوؤلفني  الكتاب  حتفيز  على  بحر�ضه  منّوهة 

الكتابة والتاأليف يف �ضتى املجاالت.

ثّمن علي بن �ضالح ال�ضالح، رئي�س جمل�س ال�ضورى، 

االإ�ضهامات العلمية والبحثية التي يقدمها الباحثون وطلبة 

الدرا�ضات العليا من اأجل اإبراز النجاح الذي حتققه مملكة 

البحرين يف اإدماج احتياجات املراأة �ضمن الربامج واخلطط 

عطاًء  تقدم  البحرينية  املراأة  اأنَّ  موؤكًدا  املتعددة،  التنموية 

متميًزا يف تنمية �ضتى املجاالت والقطاعات يف اململكة.

مروة  الباحثة  االإثنني  اأم�س  ا�ضتقباله  خالل  ذلك  جاء 

املاج�ضتري  ر�ضالة  من  ن�ضخة  له  قدمت  التي  الرتكي،  باقر 

بني  امل�ضاواة  »اأثر  عنوان:  حتت  باإعدادها  قامت  التي 

اجلن�ضني يف دمج احتياجات املراأة يف تنمية القطاع العام 

يف البحرين«. 

البحثي  العمل  على  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  واأثنى 

واجلهود التي بذلتها الباحثة مروة الرتكي وما قدمته من 

نتائج وتو�ضيات من �ضاأنها تعزيز دور املراأة، وم�ضاركتها 

باالإجنازات  التنموية  امل�ضرية  رفد  يف  واالإيجابية  الفاعلة 

والنجاحات امل�ضهودة.

ومن جانبها، قدمت الباحثة مروة باقر الرتكي ال�ضكر 

ملا  التقدير  عن  معربة  ال�ضورى،  جمل�س  لرئي�س  والثناء 

يبذله جمل�س ال�ضورى من م�ضاٍع مثمرة لتطوير وحتديث 

املراأة البحرينية يف امل�ضارات  التي تعزز دور  الت�ضريعات 

التنموية ململكة البحرين.

مو�سى الطارقي

25الوقفة

الدكتور عبداهلل اأحمد املقابي

25املحا�سرة

حفظ اجلوارح

فعله  الإن�سان  على  يجب  ما  اأهم  من  اجلوارح  حفظ 

يف حياته عامة ويف �سهر ال�سوم خا�سة جلاللة ومكانة 

الزمان ولأن اهلل �سي�ساأل كل اإن�سان وما اقرتفته جوارحه.

َر َواْلُفوؤَاَد ُكلُّ اأُْوَلِئَك َكاَن  ْمَع َواْلَب�سَ قال تعاىل: )اإِنَّ ال�سَّ

اأحد املف�سرين: )م�سمون الآية الكرمية  ( قال  َعْنُه َم�ْسُئولاً

التحذير من اأن ت�سمع ما ل يحل لك، اأو تنظر اإىل ما ل يحل 

لك اأو تعتقد ما ل يحل لك، فاأنت م�سئول عما �سمعت وعما 

نظرت اإليه وعما اعتقدته بقلبك(.

كمال  من  رم�سان  يف  اجلوارح  حفظ  ال�سائم:  اأخي 

ال�سيام، وبقدر مايكون حفظك لها ي�سلم لك �سومك.

يبطله  وقد  �سومك  يجرح  اجل��واح  اإط��الق  اأن  اعلم 

قال عليه  فقد  او زورااً  باطالاً  به  تقل  الل�سان فال  وخا�سة 

ال�سالة وال�سالم: )من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�س 

البخاري من  اأن يدع طعامه و�سرابه( رواه  هلل حاجة يف 

حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

واجعل  عليك  اهلل  حرم  فيما  العنان  لعينك  تطلق  ل 

اهلل  حرم  عما  الب�سر  غ�س  على  للتدرب  فر�سة  رم�سان 

تعاىل.

عود اأذنك على �سماع ما ير�س اهلل تعاىل لتعداد عليه 

فتحبه وتوؤجر عليه.

ل تاأخذ بيدك ول مت�سي برجلك اإىل حمرم واحفظ كل 

تلك اجلوارح لت�سهد لك ل عليك عند اهلل تعاىل.

حفظ  يجمعها:  اآداب  »ولل�سوم  اجلوزي:  ابن  وقال 

الكالم  عن  ال�سمت  مالزمة  من  بد  ول  الظاهرة،  اجلوارح 

الفاح�س والغيبة فاإنه ما �سام من ظل ياأكل حلوم النا�س، 

وكف الب�سر عن النظر اإىل احلرام، ويلزم احلذر من تكرار 

النظر اإىل احلالل«.

الوعود الإلهية )وعد احلياة( 4

لننال  اأ�سا�سي  كمطلب  باأمرين  الإلهية  الوعود  ارتبطت 

عمل  والثاين  الإمي��ان،  الأول  بالإجابة،  ونحظى  ال�سعادة 

هاتني  حتقق  دون  يتحقق  الإن�سان  �سعي  يكاد  ول  �سالح، 

نياتكم  والنية، وعلى  بالعمل  مربوط  ال�سعي  فيه،  ال�سفتني 

ترزقون، وال�سعي يف قوله تعاىل: )واأن لي�س لالإن�سان اإل ما 

�سعى(، وال�سعي حمطة كربى ي�ستطيع الإن�سان من خاللها 

�سعيكم  )اإن  الكرمي:  القراآن  يف  ال�سعي  ورد  وقد  املراد،  نيل 

ل�ستى(.

باأمر  القيمة، هي  يوم  اإىل  التكوين  منذ  فيها  احلياة وما 

باأمرهن  ت�سري  والدنيا  اهلل،  ظل  ويف  اهلل،  رعاية  وحتت  اهلل، 

ونحن نريد واهلل يفعل ما يريد، فال ميكن لالإن�سان ال�ستقالل 

يف الدنيا بدون الرعاية الإلهية، واإن امل�سيئة حمطة جهز اهلل 

فيها كيان الإن�سان ليحيا حياة طيبة.

عمل  )من  تعاىل:  قوله  يف  وا�سحة  القراآنية  الإ�سارات 

طيبة  حياة  فلنحيينه  موؤمن  وهو  اأنثى  اأو  ذكر  من  �ساحلااً 

ولنجزينهم اأجرهم باأح�سن ما كانوا يعملون(، ولي�س هنالك 

�سمنها  التي  احلياة  نوعية  القراآنية يف  العبارة  من  اأو�سح 

والعمل  الإميان  هما  اثنني  �سرطني  حتت  لعبادة  تعاىل  اهلل 

ال�سالح.

اأن  يعتقد  منهم  الع�س  النا�س،  لدى  الأفكار  تختلط 

ي�سيب  اإما  �سبحانه،  تعاىل  اهلل  من  ت�سيبه  التي  امل�سائب 

كما  الدنيا  يف  الف�ساد  ظهور  ومن  نف�سه،  من  فهو  الإن�سان 

ي�سري البارئ يف القراآن الكرمي: )ظهر الف�ساد يف الرب والبحر 

)ما  الأخرى:  الوا�سحة  والإ�سارة  النا�س(،  اأيدي  ك�سبت  مبا 

اأ�سابك من ح�سنة فمن اهلل وما اأ�سابك من �سيئة فمن نف�سك(.

ل ي�سل الإن�سان اإىل العتقاد ال�سائب يف م�ساألة احل�سنة 

عنوان  اإىل  ومتوجه  من�سرم  الإن�سان  نظر  لأن  وال�سيئة، 

احل�سنة وعنوان ال�سيئة، ولذلك قد يت�سور الإن�سان حني يقراأ 

الآية املباركة: )قل كٌل من عند ربنا( اأن احل�سنات وال�سيئات 

الآية  يف  الإي�ساح  جعل  اهلل  ان  اإل   ، �سبحانه  منه  جمموعة 

ال�سابقة التي و�سحت وق�سمت، اخلري منه وال�سر لي�س منه، 

الظالم  كما  اخلري،  وجود  لعدم  انعكا�س  ال�سر  كان  واإمنا 

انعكا�س لعدم وجود النور، والعدم انعكا�س لعدم الوجود.

كل ما ي�سدر من اهلل ح�سن، ولكن على الإن�سان اأن يدرك 

احلقيقة، فلو مل ي�سعى الإن�سان لتح�سيل الرزق بقي فقريااً، 

�سيئة  اأنت  عرفك  ففي  والتح�سيل،  ال�سعي  عدم  �سببه  الفقر 

ويف عرف احلق ح�سنة، فيت�سح البيان يف قوله تعاىل )قل 

اإل  الأ�سباب  جتري  ل  ان  اهلل  اأبى  ولذلك  ربنا(،  عند  من  كٌل 

�سقاءه  فين�سب  الإن�سان  ي�سقى  ل  حتى  احلياة  باأ�سبابها يف 

هلل جل جالله.

ال�سنن الإلهية يف الإن�سان ل تختلف، فمن جد وجد، ومن 

زرع ح�سد، واإن جد ومل يح�سد فهنالك اأ�سباب اأخرى ينبغي 

اإليه  ال�سر  ين�سب  ول  املطلوب،  لنيل  ومراعاتها  مراجعتها 

مطلقااً فاهلل خري حم�س.

اإذن الإميان والعمل ال�سالح مطلبان رئي�سيان للو�سول 

للحياة الطيبة الهنيئة ول ميكن لالإن�سان اأن يحيا حياة طيبة 

اإل باأن يقدم العمل ال�سالح مع اإميانه وي�ست�سعر احلياة كي 

يحيا فيها.

الأ�سباب يحرم  اهلل ومن يرتك  باأ�سباب يعطي  ياأخذ  من 

من  ي�سعد  كي  احلياة  قنن  تعاىل  اهلل  لأن  اهلل،  ب�سنن  العطاء 

يريد وي�سقى من يريد، فمن ي�سعد لأنه يريد ال�سعادة يلتزم 

بالأ�سباب يجدها، ومن ي�سقى فقد ترك اأ�سباب ال�سعادة فكانت 

تلك العاقبة وخاب كل م�سعى.

اإذن �سالح الإن�سان بالإميان الذي هو توحيد اهلل، والعمل 

ال�سالح بالأعمال ال�سالح، معاملة النا�س، العدل، الإح�سان، 

العدالة،  العمل،  يف  الإخال�س  احلبة،  العطاء،  النا�س،  حب 

وكلها مقومات للحياة الطيبة، واآخر دعواهم اأن احلمد هلل رب 

العاملني.
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»بوليتكنك« تطلق برامج وتخ�س�سات جديدة تلبي متطلبات �سوق العمل
التقنية  البحرين  كلية  اعلنت 

اإطار �سعيها  )بوليتكنك البحرين( انه يف 

وجاهزين  حمرتفني  خريجني  لتخريج 

العمل  �سوق  متطلبات  يلبي  مبا  للعمل 

وبالتن�سيق  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

اأطلقت  الرئي�سيني،  ال�سناعة  �سركاء  مع 

جمموعة متنوعة من الربامج والتخ�س�سات 

اجلديدة يف جمموعة متنوعة من املجالت، 

وقالت انه باإمكان كل من املتقدمني الراغبني 

املنتظمني  الطلبة  اأو  بالكلية  اللتحاق  يف 

التقدم والت�سجيل للربامج.

من  ب��دءاًا  انه  ر�سمى  بيان  واو�سح 

�سيتمكن   ،23-2022 الأكادميي  العام 

التقدمي  من  املنتظمني  والطلبة  املتقدمون 

والتخ�س�سات  الربامج  يف  الت�سجيل  اأو 

يف  البكالوريو�س  وه���ي:  اجل��دي��دة، 

يف  والبكالوريو�س  الرقمي،  الت�سويق 

يف  والدبلوم  املتحركة،  والر�سوم  الأفالم 

معامل  عمليات  يف  الهند�سة  تكنولوجيا 

والت�سالت  والكهروميكانيكية،  البرتول، 

وال�سبكات، والأمن ال�سيرباين، حيث �سيتم 

تزويد الطلبة باملعارف النظرية والعملية 

يف  املطلوبة  للتخ�س�سات  �ستعدهم  التي 

خمتلف القطاعات.

الطلبة  �سيحتاج  ذلك،  ولأجل حتقيق 

املتقدمون اإىل هذه التخ�س�سات اإىل اإكمال 

ما  موؤ�س�سة  يف  العملي  التدريب  برنامج 

املهارات  من  �سيمكنهم  تخرجهم، مما  قبل 

الأكادميية واملهنية املطلوبة عندما يبدوؤون 

حياتهم املهنية.

لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�س  و�سرح 

اأوكاهون  كريان  الربوفي�سور  البحرين 

هذه  لتقدمي  متحم�سون  »نحن  بالقول: 

الربامج والتخ�س�سات اجلديدة يف كليات 

املعلومات  وتكنولوجيا  الأعمال  اإدارة 

والتي  والت�سميم،  والهند�سة  والت�سالت 

الطلبة  اإع��داد  على  تعمل  اأن  �ساأنها  من 

عام،  كل  منهم.  املطلوبة  الأدوار  لأداء 

يف  الرئي�سيني  ال�سناعة  باأع�ساء  نلتقي 

بهدف  القطاعات،  من  متنوعة  جمموعة 

تعزيز مناهجنا الدرا�سية واإ�سافة الربامج 

ذات ال�سلة التي ت�سب يف �سالح التطور 

من  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  لطلبتنا،  الأكادميي 

�ساأن هذه الربامج والتخ�س�سات اجلديدة 

عن  ف�سالاً  العمل،  �سوق  احتياجات  تلبية 

حتقيق اأهداف روؤية البحرين 2030«.

الرئي�س  نائب  �سرحت  وب��دوره��ا، 

الدكتورة  الأكادميية  لل�سوؤون  التنفيذي 

اإطالق  جاء  »لقد  بالقول:  البوعينني  رمي 

الربامج اجلديدة يف الوقت املنا�سب، حيث 

اإننا ن�ستقبل حالياًا طلبات اللتحاق بالعام 

الدرا�سي املقبل 23-2022.

مقادير حمددة للع�سائر الطبيعية بح�سب عمر الطفل.. القا�سم:

اإفراط الأبناء يف تناول الع�سائر يف رم�سان غري �سّحي

خديجة العرادي:

اإدارة جمعية  حّذرت رئي�سة جمل�س 

غادة  الدكتورة  البحرينية  الأط��ب��اء 

بكرثة  ال�سكريات  تناول  ب��اأن  القا�سم 

وي�سبب  الأطفال  على  �سلبا  ينعك�س 

�سحتهم،  على  مبا�سر  ب�سكل  ال�سرر 

مو�سحة اأن الإفراط يف تناول ال�سكريات 

م�ستويات  زيادة  اإىل  يوؤدي  قد  امل�سافة 

وهو  ال�سمنة،  وبالتايل  الثالثية  الدهون 

ما قد يزيد خطر الإ�سابة مبر�س القلب 

وت�سو�س الأ�سنان.

ال�سكريات  تناول  اأن  اإىل  واأ�سارت 

عن  الأ�سنان  ت�سو�س  تفاقم  اإىل  يوؤدي 

بالتكاثر  للبكترييا  ال�سماح  طريق 

والنمو.

�سرورة  اإىل  الأمهات  الغامن  ودعت 

يفرزها  قد  التي  امل�ساعفات  من  احلذر 

الإفراط يف تناول ال�سّكر، وقالت: »يجب 

يف  باأنه  معرفة  على  الأمهات  تكون  اأن 

ال�سكريات  الكثري من  الطفل  تناول  حال 

ن�سبة  تزيد  ال�سكريات  ن�سبة  ف��اإن 

اجللوكوز يف الدم وهذا يوؤدي اإىل تقلب 

املزاج عند الطفل ودائما ي�سعر بالتعب، 

الأطفال،  لدى  املناعة  من  يقلل  اإنه  كما 

الدرا�سي  التح�سيل  معدل  على  ويوؤثر 

للطفل يف املدر�سة«.

وقالت يف ت�سريح خا�س ل�»الأيام«: 

ما  كمية  مراقبة  الآب��اء  على  »ينبغي 

يتناوله الأبناء من الع�سائر، والتاأكد من 

 ،%100 طبيعيا  ع�سريا  ي�سربون  اأنهم 

بحيث  ال�سيف،  ف�سل  يف  باخل�سو�س 

يح�سل الطفل على كمية معتدلة ومفيدة 

من املغذيات ال�سحية، خا�سة خالل �سهر 

منا�سبة  فر�سة  اإنها  اإذ  املبارك  رم�سان 

اأطعمة �سحية وع�سائر طبيعية  لإعداد 

بالأخ�س وقت الإفطار«.

من  املنا�سبة  الكمية  وبخ�سو�س 

الع�سائر لكل مرحلة من مراحل الطفولة 

الأمهات  »نن�سح  قالت:  الأطفال،  لدى 

الطبيعية  الع�سائر  اأبنائهم  باإعطاء 

من  الأق�سى  احلد  اأن  اإىل  لفتة  يوميا«، 

للطفل  به  امل�سموح  الطبيعي  الع�سري 

الطفل،  عمر  باختالف  يختلف  يوميا 

ال�سحية  الرعاية  خرباء  اأن  اإىل  م�سرية 

من  التاأكد  على  وي�سددون  ين�سحون 

اإىل  �سنة  عمر  من  الطفل  تناول  عدم 

ثالث �سنوات احلد الأق�سى من الع�سري 

الطبيعي 110 ملل، ومن عمر 4 اىل 6 

فيما  ملل،   170 الأق�سى  احلد  �سنوات 

بني  للطفل  اليومي  الأق�سى  احلد  يكون 

ويتدرج  ملل،   200 �سنة  و18   7 عمر 

عدم  على  م�سددة  الُعمر،  ح�سب  املقدار 

اإعطاء الع�سري للطفل قبل عمر 6 اأ�سهر.

اإىل  واأكدت اأن ع�سري الفواكه يفتقر 

الألياف الطبيعية التي توجد يف الفاكهة 

اأن  ميكن  كذلك  توؤكل،  عندما  واخل�سار 

و�سوء  الإ�سهال،  اإىل  الع�سائر  توؤدي 

اإىل  لفتة  الأ�سنان،  وت�سو�س  التغذية، 

الع�سري  ا�ستهالك  كرثة  خماطر  اأهم  اأن 

الطفل على كثري من  هي ح�سول ج�سم 

غري  وال�سكريات  احلرارية  ال�سعرات 

كمية  �سرب  يوؤدي  كذلك  ال�سرورية، 

ا�ستهالك  اإىل خف�س  الع�سري  كبرية من 

والذي  امل��اء،  مثل  ال�سحية  ال�سوائل 

خا�سة  يوميا،  منه  الكثري  �سرب  يجب 

اأحيانا  نن�سح  لذلك  ال�سيف،  ف�سل  يف 

الكمية  لتقليل  باملاء  الع�سري  بتخفيف 

التي يتناولها الطفل.

�سرورة  اإىل  الأم��ور  اأولياء  ودعت 

قبل  الع�سائر  من  املنتجات  مراقبة 

بني  املقارنة  اأهمية  مبينة  �سرائها، 

التي  املنتجات  اأو  الأطعمة  ال�سركات يف 

املنتج  نختار  باأن  مو�سية  تختارها، 

ال�سكر  اأقل من  الذي يحتوي على ن�سبة 

لالأمهات  ن�سيحة  موجهة  امل�ساف، 

كبديل  املاء  �سرب  على  الأطفال  بتعليم 

�سحي لهم خ�سو�سا على الإفطار.

ال�سكر،  ا�ستخدام كمية  وللتقليل من 

بدل  الطازجة  الفواكه  بتناول  تن�سح 

تن�سح  كما  الإفطار،  بعد  املعلبة  من 

بال�سكر  الفواكه  ر�س  بعدم  الأمهات 

الفرق  تعرف  اأن  عليها  بل  لتحليتها، 

الربادات  من  �سرائها  عند  الع�سائر  بني 

والهايرب ماركت، مبينة وجود فرق بني 

اإىل  الع�سري وال�سراب والنكتار، م�سرية 

الفواكه  من  امل�ستخرج  هو  الع�سري  اأن 

يكون  والنكتار  الطازجة،  الطبيعية 

اإليه  ي�ساف  ولكن  الفواكه  من  ماأخوذ 

ال�سراب  اأما  الع�سل،  �سكريات  من  قليل 

فهو اأ�سواأ اأنواع الع�سائر، فهو عبارة عن 

ماء و�سكر و خليط من املواد ال�سناعية 

واحلافظة، ول تتعدى ن�سبة الفواكه فيه 

اأكرث من %10.

الدكتورة غادة القا�سم

كريان اأوكاهون

ح�ساب الزيادة دون عالوة حت�سني املعي�سة.. »التاأمينات«:

زيادة املتقاعدين ل ت�سمل متقاعدي العام اجلاري 2022

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اإن  الجتماعي  التاأمني  هيئة  قالت 

ا  زيادة املتقاعدين التي مّت اإقرارها موؤخراً

لن ت�سمل املتقاعدين خالل العام اجلاري 

2022، مبا يف ذلك املتقاعدين يف الأ�سهر 

املا�سية منذ يناير وحتى اأبريل اجلاري.

ت�سمل  ل  الزيادة  ب��اأن  اأف��ادت  كما 

الإ�سابي  العجز  »معا�سات  اأ�سحاب 

الزيادة،  من  ا�ستثناوؤهم  اإذ مت  اجلزئي«، 

اإ�سابة  معا�سات  الزيادة  �سملت  بينما 

العمل التي نتج عنها عجٌز كلّي.

واأكدت الهيئة يف تو�سيحات ن�سرتها 

ال��زي��ادة  اأن  الإل��ك��رتوين  موقعها  يف 

رفت  �سُ اإذ  املتوفني،  �سملت  اجلديدة 

للم�ستحقني من ورثتهم ح�سب ن�سيب كل 

ا  م�ستحق مبا ل يتجاوز مبلغ 30 ديناراً

يف حد اأق�سى.

الذين  املتوفني  زوج���ات  وح���ول 

يف  تقاعديني  معا�سني  بني  يجمعون 

الهيئة  قالت  واخلا�س،  العام  القطاعني 

معا�س  كل  عن  ت�ستحق  لهّن  الزيادة  اإن 

ل  مبا  لهّن  امل�ستحق  الن�سيب  ح�سب 

ا يف حد  يتجاوز يف جمموعها 30 ديناراً

ا يف  اأق�سى يف العام 2021، و30 ديناراً

العام 2022.

الزيادة  احت�ساب  كيفية  عن  اأم��ا 

طريقة  اأن  الهيئة  فاأكدت  ال�سنوية، 

الحت�ساب ت�سمل زيادة 3% على املعا�س 

حت�سني  ع��الوة  دون  فقط،  الأ�سا�سي 

املعي�سة.

عن  حُتت�سب   %3 الزيادة  اأن  واأكدت 

املعا�س،  عنها  ي�ستحق  التي  ال�سهور 

�سهر  يف  املوظف  خدمة  انتهت  ف��اإذا 

الزيادة  ي�ستحق  فاإنه   2021 يوليو 

ل�سنة 2022 عن مدة 6 اأ�سهر فقط التي 

ا�ستحق عنها املعا�س.

يجمعون  الذين  املتقاعدين  وحول 

اإن  الهيئة  قالت  تقاعديني،  معا�سيني  بني 

الزيادة ُت�سرف لكل متقاعد مبا ل يتجاوز 

عن  ُت�سرف  الزيادة  اأن  اأي  ا،  ديناراً  30

 30 اأق�سى  بحّد  ا  معاً املعا�سني  جمموع 

ا عن  ا عن �سنة 2021، و30 ديناراً ديناراً

�سنة 2022، فال ي�ستحق زيادة عن كل 

معا�س.

املتقاعد  معا�س  كان  »اإذا  واأ�سافت: 

احلكومي  القطاع  عن  املثال  �سبيل  على 

عن  واملعا�س  دينار،   1000 من  اأك��رث 

يتم  فاإنه  دينار،   300 اخلا�س  القطاع 

ا اأولاً، وحُت�سب الزيادة  جمع املعا�سني معاً

ا،  3% ل�سنة 2021 بحّد اأق�سى 30 ديناراً

 30 اأق�سى  بحد   2022 ل�سنة  و%3 

املعا�سني  بني  الزيادة  وُت��وّزع  ا،  ديناراً

ح�سب ن�سبة املعا�س«.

نفت ما ورد يف تقرير »التحقيق الربملانية«.. »وطنية طريان اخلليج«:

ل فجوة بني النقابيني وال�سركة.. وكل اخلطط نّطلع عليها

طريان  لعمال  الوطنية  النقابة  اأبدت 

النتائج  من  عدد  من  ا�ستغرابها  اخلليج 

التي اأعلنت عنها جلنة التحقيق الربملانية 

�سركة طريان اخلليج، حيث جاء يف  يف 

ا بعدم وجود  تقرير اللجنة ال�سادر موؤخراً

ممثلي  وبني  ال�سركة  اإدارة  بني  تعاون 

العمال بال�سركة، مما يظهر وجود فجوة 

ما  وهو  والنقابي  الإداري  اجلانبني  بني 

ا. يخالف الواقع متاماً

تعاون  هناك  ب��اأن  النقابة  وبينت 

جدي من اإدارة ال�سركة مع ممثلي العمال 

بال�سركة، حيث يتم عقد لقاءات دورية بني 

النقابة والإدارة وذلك للتباحث حول عدد 

الجتماع  كما مت  العمالية،  املوا�سيع  من 

برئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة زايد الزياين 

بح�سور القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

التاأكيد  مت  حيث  العلوي  وليد  القبطان 

الوطنية  الكوادر  على  املحافظة  على 

املكا�سب  على  احلفاظ  اإىل  بالإ�سافة 

العمالية والعمل على زيادتها.

باأن  لها  بيان  يف  النقابة  واأ�سافت 

حلر�س  ياأتي  الجتماعات  هذه  انعقاد 

الإدارة  جمل�س  برئي�س  ممثلة  الإدارة 

على  احلفاظ  يف  التنفيذية  والإدارة 

البحرنة  ن�سبة  وزيادة  الوطنية  الكوادر 

الربامج  و�سع  خ��الل  م��ن  بال�سركة 

رفع  ت�ساهم يف  التي  التنفيذية  واخلطط 

وجعلها  الوطنية  الناقلة  عمليات  كفاءة 

ال�سركات  بني  مناف�سة  رائ��دة  �سركة 

العاملية العاملة بقطاع الطريان.

واأفادت النقابة باأن اأي خطط وبرامج 

ال�سركة  تقوم  بالعمال  معنية  مو�سوعة 

اأر�س  على  تنفيذها  قبل  النقابة  باإ�سراك 

بني  م�ستمر  ت��ع��اون  وه��ن��اك  ال��واق��ع، 

اجلانب  بهذا  والنقابي  الإداري  اجلانبني 

جلنة  موؤخراًا  به  �سرحت  ما  عك�س  على 

خطط  اأي  واأن  كما  الربملانية،  التحقيق 

تظهر  اأن  ميكن  ل  مو�سوعة  وبرامج 

نتائجها بوقت ق�سري املدى وقيا�سها باأنها 

�سركات  خطط غري جمدية وبخا�سة يف 

الطريان.
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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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»البحرين الوطني« ُيوّقع مذكرة تفاهم مع �شركة »اإكزوتك لل�شيارات«

عن   )NBB( الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

لتمويل  لل�ضيارات،  اإكزوتك  �ضركة  مع  تعاونه 

التي  ال�ضيارات  �ضراء  اأجل  من  ودعمهم  عمالئهم 

تلبي احتياجاتهم. واأقيمت مرا�ضم توقيع االتفاقية 

وذلك  الوطني،  البحرين  لبنك  الرئي�ضي  الفرع 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  اأمني  نبيل  بح�ضور 

اإكزوتك لل�ضيارات، اإىل جانب �ضباح عبداللطيف 

الزياين واأحمد امل�ضقطي من بنك البحرين الوطني.

اإىل  اأقرب  يكون  باأن  التزامه  مع  ومتا�ضًيا 

العمالء الكرام، يقدم بنك البحرين الوطني منتج 

مب�ضطة،  بطريقة  مم  �ضُ حيث  ال�ضيارات  قرو�س 

بامتالك  الراغبني  العمالء  ح�ضول  ل�ضمان 

ال�ضيارات على اإجراءات موافقة �ضريعة ومعدالت 

�ضيمنح  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  منخف�ضة.  فائدة 

بقيمة  نقدية  الفوز بجوائز  العمالء فر�ضة  البنك 

1،000 دينار بحريني كجزء من حملة قرو�س 

ال�ضيارات التي مت طرحها موؤخًرا والتي �ضت�ضتمر 

لغاية تاريخ 2 يونيو 2022.

�ضباح  �ضّرح  ال�ضراكة،  هذه  على  وتعليًقا 

اخلدمات  تنفيذي  رئي�س  الزياين،  عبداللطيف 

امل�ضرفية لالأفراد يف بنك البحرين الوطني قائاًل: 

»نحن يف بنك البحرين الوطني نتطلع اإىل املزيد 

اإكزوتك  مركز  مع  واملثمر  امل�ضتمر  التعاون  من 

ا  لل�ضيارات لتقدمي عرو�س مميزة ت�ضمم خ�ضي�ضً

اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  اإىل  باالإ�ضافة  لعمالئنا 

اأحالمهم.  �ضيارة  على  ح�ضولهم  عملية  لت�ضهيل 

من  مزيد  مع  للتعاون  امل�ضتقبل  يف  ونتطلع 

اأنحاء  املنت�ضرة يف  ال�ضيارات  ومعار�س  وكاالت 

الرئي�س  اأمني  نبيل  قال  جانبه،  ومن  اململكة«. 

»ي�ضرنا  لل�ضيارات:  اإكزوتك  ل�ضركة  التنفيذي 

لتي�ضري  الوطني  البحرين  بنك  مع  التعاون 

لتوفري عرو�س  ال�ضيارات ونتطلع  اقتناء  عملية 

الوا�ضعة واملتنوعة من  ح�ضرية على جمموعتنا 

ال�ضراكة،  هذه  وعرب  البنك.  لعمالء  ال�ضيارات 

�ضراء  العمالء  من  املزيد  با�ضتطاعة  �ضيكون 

�ضيارة اأحالمهم مع موافقة �ضريعة و�ضل�ضة على 

املزيد  لعقد  قدًما  التمويل. وبذلك، نتطلع  طلبات 

الوطني  البحرين  املتميزة مع بنك  ال�ضراكات  من 

م�ضتقباًل«.

»الأهلية« حتقق املرتبة الأوىل بني اجلامعات

 اخلا�شة يف ت�شنيف )SCImago( للبحث العلمي

اجلامعة  حققت  جديد،  علمي  اإجناز  يف 

االأهلية املرتبة االأوىل على م�ضتوى اجلامعات 

العلمي  البحث  يف  البحرين  يف  اخلا�ضة 

 SCImago Institutions لت�ضنيف  وفًقا 

 )Scopus( قاعدة  عن  ال�ضادر   Rankings
االأبحاث  قواعد  اأهم  اإحدى  العلمية  لالأبحاث 

العلمية العاملية املرموقة.

 Q4 وجاءت اجلامعة االأهلية �ضمن الفئة

وهي اجلامعة اخلا�ضة الوحيدة يف البحرين 

اإذ احتلت  الت�ضنيف،  التي ت�ضنف �ضمن هذا 

جميع  على  الثالثة  املرتبة  االأهلية  اجلامعة 

بعد  واخلا�ضة  العامة  البحرينية  اجلامعات 

املرتبة  العربي  اخلليج  جامعة  ت�ضدرت  اأن 

االأوىل وجامعة البحرين املرتبة الثانية.

وبهذه املنا�ضبة هَناأَ الربوفي�ضور عبد اهلل 

احلواج الرئي�س املوؤ�ض�س رئي�س جمل�س اأمناء 

اجلامعة  منت�ضبي  جميع  االأهلية  اجلامعة 

هذا  اأن  اإىل  منوها  الكبري،  االإجناز  هذا  على 

االجناز البحثي يوؤكد روؤية اجلامعة االأهلية 

رائًدا  وعلمًيا  اكادميًيا  �ضرًحا  تكون  باأن 

العلمي  للبحث  اإ�ضعاع  ومنارة  املنطقة  يف 

املجتمع  تنمية  اإىل  الهادف  واجلاد  الر�ضني 

املحيط بها بالتناغم الكامل مع روؤية اململكة 

وخطتها التنموية، معربا على �ضكره للقيادة 

احلكيمة ممثلة يف عاهل البالد املفدى و�ضمو 

يقدمانه  ما  على  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

من دعم ال حمدود للجامعة االأهلية وخمتلف 

اجلامعات البحرينية من اأجل الو�ضول الأعلى 

درجات اجلودة واالحرتافية.

من�ضور  الربوفي�ضور  اأكد  جانبه  ومن 

العايل رئي�س اجلامعة االأهلية- على اعتزازه 

بهذا االجناز، م�ضرًيا اإىل اأن اجلامعة االأهلية ال 

تاألو جهًدا يف دعم البحث العلمي والباحثني 

اجلامعة  اأن  وموؤكًدا  وطلبة،  اأ�ضاتذة  من 

نقلة  االأخرية  ال�ضنوات  يف  �ضهدت  االأهلية 

كل  فيها  �ضاهم  العلمي  البحث  يف  نوعية 

العليا، حيث  الدرا�ضات  االأ�ضاتذة وطالب  من 

العليا  الدرا�ضات  متكن جمع كبري من طالب 

العلمية  املجالت  اأرقى  يف  اأبحاثهم  ن�ضر  من 

 .Scopus امل�ضنفة يف

عميد  باأعمال  القائم  اأكد  جهته؛  ومن 

الدرا�ضات العليا والبحث العلمي الربوفي�ضور 

خمتار الها�ضمي على اأهمية البحث العلمي يف 

دعم التنمية االقت�ضادية.

الربوفي�سور خمتار الها�سميالربوفي�سور عبداهلل احلواج

طريان اخلليج ت�شلم

منت�شبيها و�شام الأمري �شلمان لال�شتحقاق الطبي

وليد  القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأكد 

اآل خليفة  العلوي اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

عاهل البالد املفدى، وتثمني �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

املخل�ضة  الوطنية  للجهود  الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

من  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  االأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  لكافة 

الكوادر ال�ضحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة اجلهات 

امل�ضاندة، االأمر الذي ميثل دافعاً ملوا�ضلة العمل يف الناقلة الوطنية بذات 

العزم الذي ا�ضتمر طوال فرتة الت�ضدي جلائحة فريو�س كورونا لتحقيق 

الغايات املن�ضودة والو�ضول اإىل النتائج االإيجابية.

�ضل�ضلة  �ضمن  الوطنية  الناقلة  قدمته  مبا  ذاته  الوقت  يف  واأ�ضاد 

اإجنازاتها املتوالية ويف اإطار �ضراكتها املجتمعية من جمهودات كان لها 

اإ�ضهامها املبا�ضر يف ا�ضتمرار حركة الطريان وتقدمي اخلدمات دون انقطاع 

اأو تعطيل. جاء ذلك لدى قيام القبطان العلوي يف االآونة االأخرية بت�ضليم 

»و�ضام االأمري �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من 

توجيه �ضاحب  اإطار  ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  الناقلة،  منت�ضبي 

املعنية  اجلهات  لكافة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

ال�ضحية،  الكوادر  من  االأمامية  ال�ضفوف  يف  للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم 

وقد  امل�ضاندة.  اجلهات  وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 

هناأ القبطان العلوي احلا�ضلني من منت�ضبي الناقلة على »و�ضام االأمري 

�ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي«.

واأعرب �ضكره وتقديره لهم ال�ضتحقاقهم هذا الو�ضام الذي ميثل �ضرًفا 

عظيًما، م�ضيًدا مبا قدموه من جهود م�ضنية خالل الفرتة املا�ضية.

ال�شيد ي�شارك اأبناء امللكية لالأعمال الإن�شانية الإفطار الرم�شاين يف »جولدن توليب«

بدعوة كرمية من املدير العام لفندق جولدن 

توليب البحرين، عبدالرحيم ال�ضيد، �ضارك االأمني 

االإن�ضانية،  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ض�ضة  العام 

االإفطار  املوؤ�ض�ضة  اأبناء  ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور 

توليب  جولدن  فندق  يف  نظمه  الذي  الرم�ضاين 

البحرين الأبناء املوؤ�ض�ضة مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان 

املبارك، حيث ق�ضى االأطفال وقًتا ممتًعا، حيث مت 

تنظيم العديد من امل�ضابقات واالألعاب. 

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  توّجه  جانبه  ومن 

بخال�س ال�ضكر والتقدير اإىل االأ�ضتاذ عبدالرحيم 

ال�ضيد، على ا�ضت�ضافته الأبناء املوؤ�ض�ضة وم�ضاركته 

مثمًنا  نفو�ضهم،  اإىل  وال�ضرور  الفرح  اإدخال  يف 

اإهتمامهم وحر�ضهم على ال�ضراكة  الإدارة الفندق 

املجتمعية خلدمة االأيتام واالأرامل، وما قاموا به 

من خدمات واهتمام كبري باأبناء املوؤ�ض�ضة.

»الفنادق الوطنية« تتربع لالأطفال 

مر�شى ال�شرطان عرب مبادرة »ابت�شامة«

تربًعا  الوطنية  الفنادق  �ضركة  قدمت 

مملكة  يف  ال�ضرطان  مر�ضى  لالأطفال 

التابعة  »ابت�ضامة«  ملبادرة  عرب  البحرين 

بتقدمي  واملعنية  ال�ضبابية  امل�ضتقبل  جلمعية 

مر�ضى  لالأطفال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم 

ال�ضرطان واأولياء امورهم، حيث ت�ضلم رئي�س 

�ضيك  الزياين  عبدالرحمن  �ضباح  اجلمعية 

زاهر  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  من  التربع 

العجاوي.

امل�ضاهمة  منطلق  من  التربع  هذا  وياأتي 

الوطنية  الفنادق  ل�ضركة  واملتوالية  الفعالة 

يف  التطوعية  للمبادرات  امل�ضتمر  ودعمها 

التكافل  قيم  بن�ضر  منها  والتزاًما  البحرين، 

اخلريي  بالعمل  والنهو�س  االجتماعي 

واالإن�ضاين جتاه املجتمع.

بخال�س  الزياين  تقدم  املنا�ضبة  وبهذه 

الوطنية  الفنادق  ل�ضركة  والتقدير  ال�ضكر 

مبادرة  �ضي�ضاعد  والذي  التربع  هذا  على 

تقدمي  يف  عملها  موا�ضلة  على  »ابت�ضامة« 

االأبطال  لالأطفال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم 

من  وذويهم  البحرين  يف  ال�ضرطان  مر�ضى 

خالل الربامج املتنوعة التي تقدمها املبادرة.
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»البحرين الوطني« ُيوّقع مذكرة تفاهم مع �شركة »اإكزوتك لل�شيارات«

عن   )NBB( الوطني  البحرين  بنك  اأعلن 

لتمويل  لل�ضيارات،  اإكزوتك  �ضركة  مع  تعاونه 

التي  ال�ضيارات  �ضراء  اأجل  من  ودعمهم  عمالئهم 

تلبي احتياجاتهم. واأقيمت مرا�ضم توقيع االتفاقية 

وذلك  الوطني،  البحرين  لبنك  الرئي�ضي  الفرع 

ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  اأمني  نبيل  بح�ضور 

اإكزوتك لل�ضيارات، اإىل جانب �ضباح عبداللطيف 

الزياين واأحمد امل�ضقطي من بنك البحرين الوطني.

اإىل  اأقرب  يكون  باأن  التزامه  مع  ومتا�ضًيا 

العمالء الكرام، يقدم بنك البحرين الوطني منتج 

مب�ضطة،  بطريقة  مم  �ضُ حيث  ال�ضيارات  قرو�س 

بامتالك  الراغبني  العمالء  ح�ضول  ل�ضمان 

ال�ضيارات على اإجراءات موافقة �ضريعة ومعدالت 

�ضيمنح  ذلك،  اإىل  باالإ�ضافة  منخف�ضة.  فائدة 

بقيمة  نقدية  الفوز بجوائز  العمالء فر�ضة  البنك 

1،000 دينار بحريني كجزء من حملة قرو�س 

ال�ضيارات التي مت طرحها موؤخًرا والتي �ضت�ضتمر 

لغاية تاريخ 2 يونيو 2022.

�ضباح  �ضّرح  ال�ضراكة،  هذه  على  وتعليًقا 

اخلدمات  تنفيذي  رئي�س  الزياين،  عبداللطيف 

امل�ضرفية لالأفراد يف بنك البحرين الوطني قائاًل: 

»نحن يف بنك البحرين الوطني نتطلع اإىل املزيد 

اإكزوتك  مركز  مع  واملثمر  امل�ضتمر  التعاون  من 

ا  لل�ضيارات لتقدمي عرو�س مميزة ت�ضمم خ�ضي�ضً

اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  اإىل  باالإ�ضافة  لعمالئنا 

اأحالمهم.  �ضيارة  على  ح�ضولهم  عملية  لت�ضهيل 

من  مزيد  مع  للتعاون  امل�ضتقبل  يف  ونتطلع 

اأنحاء  املنت�ضرة يف  ال�ضيارات  ومعار�س  وكاالت 

الرئي�س  اأمني  نبيل  قال  جانبه،  ومن  اململكة«. 

»ي�ضرنا  لل�ضيارات:  اإكزوتك  ل�ضركة  التنفيذي 

لتي�ضري  الوطني  البحرين  بنك  مع  التعاون 

لتوفري عرو�س  ال�ضيارات ونتطلع  اقتناء  عملية 

الوا�ضعة واملتنوعة من  ح�ضرية على جمموعتنا 

ال�ضراكة،  هذه  وعرب  البنك.  لعمالء  ال�ضيارات 

�ضراء  العمالء  من  املزيد  با�ضتطاعة  �ضيكون 

�ضيارة اأحالمهم مع موافقة �ضريعة و�ضل�ضة على 

املزيد  لعقد  قدًما  التمويل. وبذلك، نتطلع  طلبات 

الوطني  البحرين  املتميزة مع بنك  ال�ضراكات  من 

م�ضتقباًل«.

»الأهلية« حتقق املرتبة الأوىل بني اجلامعات

 اخلا�شة يف ت�شنيف )SCImago( للبحث العلمي

اجلامعة  حققت  جديد،  علمي  اإجناز  يف 

االأهلية املرتبة االأوىل على م�ضتوى اجلامعات 

العلمي  البحث  يف  البحرين  يف  اخلا�ضة 

 SCImago Institutions لت�ضنيف  وفًقا 

 )Scopus( قاعدة  عن  ال�ضادر   Rankings
االأبحاث  قواعد  اأهم  اإحدى  العلمية  لالأبحاث 

العلمية العاملية املرموقة.

 Q4 وجاءت اجلامعة االأهلية �ضمن الفئة

وهي اجلامعة اخلا�ضة الوحيدة يف البحرين 

اإذ احتلت  الت�ضنيف،  التي ت�ضنف �ضمن هذا 

جميع  على  الثالثة  املرتبة  االأهلية  اجلامعة 

بعد  واخلا�ضة  العامة  البحرينية  اجلامعات 

املرتبة  العربي  اخلليج  جامعة  ت�ضدرت  اأن 

االأوىل وجامعة البحرين املرتبة الثانية.

وبهذه املنا�ضبة هَناأَ الربوفي�ضور عبد اهلل 

احلواج الرئي�س املوؤ�ض�س رئي�س جمل�س اأمناء 

اجلامعة  منت�ضبي  جميع  االأهلية  اجلامعة 

هذا  اأن  اإىل  منوها  الكبري،  االإجناز  هذا  على 

االجناز البحثي يوؤكد روؤية اجلامعة االأهلية 

رائًدا  وعلمًيا  اكادميًيا  �ضرًحا  تكون  باأن 

العلمي  للبحث  اإ�ضعاع  ومنارة  املنطقة  يف 

املجتمع  تنمية  اإىل  الهادف  واجلاد  الر�ضني 

املحيط بها بالتناغم الكامل مع روؤية اململكة 

وخطتها التنموية، معربا على �ضكره للقيادة 

احلكيمة ممثلة يف عاهل البالد املفدى و�ضمو 

يقدمانه  ما  على  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

من دعم ال حمدود للجامعة االأهلية وخمتلف 

اجلامعات البحرينية من اأجل الو�ضول الأعلى 

درجات اجلودة واالحرتافية.

من�ضور  الربوفي�ضور  اأكد  جانبه  ومن 

العايل رئي�س اجلامعة االأهلية- على اعتزازه 

بهذا االجناز، م�ضرًيا اإىل اأن اجلامعة االأهلية ال 

تاألو جهًدا يف دعم البحث العلمي والباحثني 

اجلامعة  اأن  وموؤكًدا  وطلبة،  اأ�ضاتذة  من 

نقلة  االأخرية  ال�ضنوات  يف  �ضهدت  االأهلية 

كل  فيها  �ضاهم  العلمي  البحث  يف  نوعية 

العليا، حيث  الدرا�ضات  االأ�ضاتذة وطالب  من 

العليا  الدرا�ضات  متكن جمع كبري من طالب 

العلمية  املجالت  اأرقى  يف  اأبحاثهم  ن�ضر  من 

 .Scopus امل�ضنفة يف

عميد  باأعمال  القائم  اأكد  جهته؛  ومن 

الدرا�ضات العليا والبحث العلمي الربوفي�ضور 

خمتار الها�ضمي على اأهمية البحث العلمي يف 

دعم التنمية االقت�ضادية.

الربوفي�سور خمتار الها�سميالربوفي�سور عبداهلل احلواج

طريان اخلليج ت�شلم

منت�شبيها و�شام الأمري �شلمان لال�شتحقاق الطبي

وليد  القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأكد 

اآل خليفة  العلوي اعتزاز ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

عاهل البالد املفدى، وتثمني �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

املخل�ضة  الوطنية  للجهود  الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

من  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  االأمامية  ال�ضفوف  يف  العاملني  لكافة 

الكوادر ال�ضحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة اجلهات 

امل�ضاندة، االأمر الذي ميثل دافعاً ملوا�ضلة العمل يف الناقلة الوطنية بذات 

العزم الذي ا�ضتمر طوال فرتة الت�ضدي جلائحة فريو�س كورونا لتحقيق 

الغايات املن�ضودة والو�ضول اإىل النتائج االإيجابية.

�ضل�ضلة  �ضمن  الوطنية  الناقلة  قدمته  مبا  ذاته  الوقت  يف  واأ�ضاد 

اإجنازاتها املتوالية ويف اإطار �ضراكتها املجتمعية من جمهودات كان لها 

اإ�ضهامها املبا�ضر يف ا�ضتمرار حركة الطريان وتقدمي اخلدمات دون انقطاع 

اأو تعطيل. جاء ذلك لدى قيام القبطان العلوي يف االآونة االأخرية بت�ضليم 

»و�ضام االأمري �ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي« للكوادر الوطنية من 

توجيه �ضاحب  اإطار  ال�ضامي ويف  امللكي  لالأمر  اإنفاًذا  الناقلة،  منت�ضبي 

املعنية  اجلهات  لكافة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

ال�ضحية،  الكوادر  من  االأمامية  ال�ضفوف  يف  للعاملني  الو�ضام  بت�ضليم 

وقد  امل�ضاندة.  اجلهات  وكافة  الداخلية،  ووزارة  البحرين،  دفاع  وقوة 

هناأ القبطان العلوي احلا�ضلني من منت�ضبي الناقلة على »و�ضام االأمري 

�ضلمان بن حمد لال�ضتحقاق الطبي«.

واأعرب �ضكره وتقديره لهم ال�ضتحقاقهم هذا الو�ضام الذي ميثل �ضرًفا 

عظيًما، م�ضيًدا مبا قدموه من جهود م�ضنية خالل الفرتة املا�ضية.

ال�شيد ي�شارك اأبناء امللكية لالأعمال الإن�شانية الإفطار الرم�شاين يف »جولدن توليب«

بدعوة كرمية من املدير العام لفندق جولدن 

توليب البحرين، عبدالرحيم ال�ضيد، �ضارك االأمني 

االإن�ضانية،  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ض�ضة  العام 

االإفطار  املوؤ�ض�ضة  اأبناء  ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور 

توليب  جولدن  فندق  يف  نظمه  الذي  الرم�ضاين 

البحرين الأبناء املوؤ�ض�ضة مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان 

املبارك، حيث ق�ضى االأطفال وقًتا ممتًعا، حيث مت 

تنظيم العديد من امل�ضابقات واالألعاب. 

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  توّجه  جانبه  ومن 

بخال�س ال�ضكر والتقدير اإىل االأ�ضتاذ عبدالرحيم 

ال�ضيد، على ا�ضت�ضافته الأبناء املوؤ�ض�ضة وم�ضاركته 

مثمًنا  نفو�ضهم،  اإىل  وال�ضرور  الفرح  اإدخال  يف 

اإهتمامهم وحر�ضهم على ال�ضراكة  الإدارة الفندق 

املجتمعية خلدمة االأيتام واالأرامل، وما قاموا به 

من خدمات واهتمام كبري باأبناء املوؤ�ض�ضة.

»الفنادق الوطنية« تتربع لالأطفال 

مر�شى ال�شرطان عرب مبادرة »ابت�شامة«

تربًعا  الوطنية  الفنادق  �ضركة  قدمت 

مملكة  يف  ال�ضرطان  مر�ضى  لالأطفال 

التابعة  »ابت�ضامة«  ملبادرة  عرب  البحرين 

بتقدمي  واملعنية  ال�ضبابية  امل�ضتقبل  جلمعية 

مر�ضى  لالأطفال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم 

ال�ضرطان واأولياء امورهم، حيث ت�ضلم رئي�س 

�ضيك  الزياين  عبدالرحمن  �ضباح  اجلمعية 

زاهر  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  من  التربع 

العجاوي.

امل�ضاهمة  منطلق  من  التربع  هذا  وياأتي 

الوطنية  الفنادق  ل�ضركة  واملتوالية  الفعالة 

يف  التطوعية  للمبادرات  امل�ضتمر  ودعمها 

التكافل  قيم  بن�ضر  منها  والتزاًما  البحرين، 

اخلريي  بالعمل  والنهو�س  االجتماعي 

واالإن�ضاين جتاه املجتمع.

بخال�س  الزياين  تقدم  املنا�ضبة  وبهذه 

الوطنية  الفنادق  ل�ضركة  والتقدير  ال�ضكر 

مبادرة  �ضي�ضاعد  والذي  التربع  هذا  على 

تقدمي  يف  عملها  موا�ضلة  على  »ابت�ضامة« 

االأبطال  لالأطفال  واالجتماعي  النف�ضي  الدعم 

من  وذويهم  البحرين  يف  ال�ضرطان  مر�ضى 

خالل الربامج املتنوعة التي تقدمها املبادرة.
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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

العدد:  12071
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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رغم التقدم الذي حترزه اململكة يف جمال الطاقة 

هذا  يف  العمل  لت�سريع  نحتاج  اأننا  اإال  ال�سم�سية 

املجال وتقدمي املزيد من احلوافز والت�سهيالت جلذب 

ا�ستثمارات كبرية يف هذا املجال الواعد.

من  ــ�ع  ن هــ�  �شكله  ــان  ك اأًيـــا  الإداري  الت�شلط 

املت�شلط  ــر  ــدي وامل حمــاربــتــه،  يجب  الـــذي  الف�شاد 

اأعــذار  خلف  الختباء  حــاول  مهما  بال�شرورة  فا�شد 

ملنع  ال�شلطة  ا�شتخدام  فاإ�شاءة  ت�شلطه،  لتربير  واهية 

ترقية، اأو �شحب �شالحية اأو جتاهل م�ظف اأو اإيذاءه لفظًيا ه� 

ف�شاد يجب مقاومته والإبالغ عنه وعدم ال�شك�ت عليه لأي �شبب.

Tuesday 26th April 2022 - No. 12071 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

م�سلون يوؤدون ال�سالة قبل االإفطار يف م�سجد �سيدي �سعيد خالل �سهر رم�سان املبارك يف اأحمد اآباد.

معاهدة  على  التوقيع   -  1860
واد را�س بني املغرب واإ�سبانيا.

االإمام حممد  ا�ستقالة   -  1935
م�سيخة  من  الظواهري  االأحمدي 

اجلامع االأزهر.

جنيف«  »موؤمتر  بدء   -  1954
الهند  يف  ال�سالم  اإعادة  اإىل  �سعيًا 

ال�سينية وكوريا.

اجلمهورية  ان�سمام   -  1962
االأمم  ملنظمة  اليمنية  العربية 

والثقافة  والتعليم  للرتبية  املتحدة 

»يون�سكو«.

يف  الد�ستور  تغيري   -  1963
فيدرالية  دولة  من  وحتولها  ليبيا 

ا�سم  حتت  واليات  ثالث  ت�سم 

دولة  اإىل  املتحدة  الليبية  اململكة 

الليبية،  اململكة  ا�سم  حتت  واحدة 

وال�سماح للمراأة باالنتخاب.

وزجنبار  تنجانيقا   -  1964
تتحدان لتكوين تنزانيا.

مفاعل  انفجار   -  1986
ت�سرنوبل االأوكراين.

تنظم  اأفريقيا  جنوب   -  1994
البي�س  ت�سمل  رئا�سية  انتخابات 

والزنوج الأول مرة.

م�سطفى  انتخاب   -  2015
اأقينجي رئي�ًسا لقرب�س ال�سمالية.

كل  وتدمري  احرتاق   -  2016
للتاريخ  الوطني  املتحف  حمتويات 

الطبيعي يف نيودلهي.

اكت�شاف متثال حجري عمره 4500 عام
الفل�شطينية،  والآثار  ال�شياحة  وزارة  اأعلنت 

اأم�ص الإثنني، اكت�شاف متثال حجري يع�د تاريخه 

اإىل اأكرث من 4500 عام يف خان ي�ن�ص جن�ب قطاع 

غزة.

وقالت ال�زارة، يف بيان، اإنه مت اكت�شاف متثال 

حجري يرجع تاريخه اإىل 2500 عام قبل امليالد يف 

منطقة اأثرية بخان ي�ن�ص، م�شرية اإىل اأن رجالً عرث 

على التمثال اأثناء عمله يف اأر�شه الزراعية.

جمال  ال�زارة  يف  لالآثار  العام  املدير  واأو�شح 

كنعاين  التمثال  اأن  �شحفي،  ت�شريح  يف  اأب�ريدة، 

اإلهة  وهي  )عناة(،  الكنعانية  للمعب�دة  ويع�د 

اجلمال ح�شب امليث�ل�جيا والعقيدة الكنعانيتني.

وه�  �شنتيمرًتا،   22 التمثال  ط�ل  ويبلغ 

م�شن�ع من احلجر اجلريي وبراأ�ص متكامل من دون 

ج�شم، ويلت�شق بالراأ�ص تاج الأفعى التي كانت وفق 

اأب�ريدة ت�شتخدم عند الآلهة كرمز للق�ة واملنعة.

التي اكت�شف فيها  التلة،  اأن  اإىل  اأب�ريدة  واأ�شار 

التمثال، هي اأحد امل�اقع الأثرية املعروفة يف جن�ب 

قطاع غزة وكانت عبارة عن الطريق الربي التجاري 

القدمي للح�شارات املتعاقبة على فل�شطني.

فل�شطيني�ن  عمال  عرث  املا�شي،  فرباير  ويف 

خالل اأعمال حفريات يف بلدة بيت لهيا �شمال قطاع 

غزة على ع�شرات القب�ر التي تع�د اإىل القرن الأول 

امليالدي وقد تناثرت وانطمرت حتت الرمال.

م�قع  الآثار  وزارة  افتتحت  نف�شه،  ال�شهر  ويف 

كني�شة بيزنطية يف جباليا �شمال القطاع، تع�د اإىل 

مرت   800 م�شاحته  تبلغ  امليالدي  اخلام�ص  القرن 

مربع.

تقدمي »طعام باحل�شي�ش« 

لل�شيوف يف حفل زفاف!

بال�ليات  كبرية  �شجة  ــارت  اأث واقعة  يف 

اإحدى  فل�ريدا  ولية  �شرطة  اقتحمت  املتحدة، 

املقدم  الطعام  اأن  تبني  اأن  بعد  الزفاف  حفالت 

املخدر  القنب  نبات  على  يحت�ى  لل�شي�ف 

)احل�شي�ص( من دون علمهم.

�ش�رته  فيدي�،  مقطع  من  لقطات  ون�شرت 

ال�شرطة، امل�شهد  اأحد رجال  كامريا مثبتة على زي 

عالمات  ظهرت  حيث  الزفاف،  حفل  يف  الف��ش�ي 

الطعام  ب�شبب  ال�شي�ف  من  العديد  على  املر�ص 

بالقنب. املطه� 

 40 اإىل   30 بني  ما  اأن  ال�شرطة  واأو�شحت 

احلفل. ح�شروا  ا  �شخ�شً

واأظهرت اللقطات اأي�شا، العرو�ص دانيا غليني 

ال�شرطة  ت�شتج�ب  بينما  تنظر  وهي  عاًما(،   42(

مبا  علم  اأي  نفى  الذي  اله�ية،  جمه�ل  العري�ص 

اأي  يفعل  »ملاذا  الت�شاوؤل:  حد  اإىل  ذهل  بل  يحدث، 

ال�شيء؟!«. �شخ�ص مثل هذا 

تطلب  مل  اأنها  م�ؤكدة  ت�رطها،  غليني  واأنكرت 

املاأك�لت  يف  القنب  و�شع  الطعام  متعهدي  من 

لل�شي�ف. املقدمة 

ال�شي�ف  بع�ص  اأن  اإىل  ال�شرطة  ولفتت 

»املاريغ�انا«  ي�شتخدم�ن  كان�ا  ال�شتقبال  بحفل 

�شخ�شا  اإن  قال�ا  ال�شباط  لكن  �شخ�شية،  ب�ش�رة 

علم  دون  الطعام  يف  ق�شد  عن  املخدر  و�شع  ما 

ال�شي�ف، م�ؤكًدا اأن هذا »اأمر غري قان�ين«.

يق�ل  وه�  �شرطة  رجل  الفيدي�  يف  و�شمع 

املخدر  احل�شي�ص  النا�ص  لدى  كان  »اإذا  للزوجني: 

اإذا و�شعها �شخ�ص  لكن  �شيء،  فهذا  بهم،  اخلا�ص 

ر مثالً، فهنا  ما يف الطعام للجميع، مبا يف ذلك ُق�شّ

امل�شكلة«. تكمن 

الطعام ج�ي�شلني  العرو�ص، ومتعهدة  و�شلمت 

براينت )31 عاًما(، نف�شيهما اإىل ال�شرطة، الإثنني، 

لهما  ووجهت   ،»35 »ف�ك�ص  قناة  ذكرت  ملا  وفًقا 

املاريغ�انا«. والإهمال وت��شيل  »العبث  تهم 

اآين�شتاين ال�شغري عمره 13 عاًما ويح�شر للدكتوراه
ي�شتعد طفل اأمريكي م�ه�ب عمره 13 عاًما فقط لبدء درا�شة 

بالفيزياء  البكال�ري��ص  بدرجة  تخرجه  اقرتاب  بعد  الدكت�راه 

ال�شهر املقبل. واأو�شحت عائلة اإلي�ت نانر، اأنه �شيح�شل قريًبا 

على درجة البكال�ري��ص بتخ�ش�ص الفيزياء وتخ�ش�ص ثان�ي 

الفيزياء  يف  الدكت�راه  برنامج  يف  ُقبل  فيما  الريا�شيات،  يف 

بجامعة ميني�ش�تا.

جامعة  يف  نقطة   3.78 معدل  على  الطفل  حافظ  كذلك، 

ا  اأي�شً يق�م  بينما  اجلامعي  البحث  يف  وي�شارك  ميني�ش�تا، 

بتدري�ص زمالئه اجلامعيني، وفق ما نقلت �شحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.

القراءة  بداأ  اأنه  تانر،  مي�شيل  والدته  ك�شفت  حني  يف 

والريا�شيات يف �شن الثالثة.

املدر�شة  ومنهج  املنزيل  التعليم  من  �شن�ات  ب�شع  وبعد 

درو�ص  اأخذ  يف  بداأ  لإكماله،  عامني  ا�شتغرق  الذي  الثان�ية 

جامعية عندما كان يف التا�شعة.

واأ�شافت اأن النا�ص الذين �شمع�ا ق�شة اإلي�ت يق�ل�ن اإنه مل 

يعد طفالً، اأو اأنه ن�شاأ ب�شرعة كبرية.

كما اأو�شحت اأنه يريد اأن ي�شبح فيزيائًيا واأ�شتاًذا للفيزياء 

يف اجلامعة، مع ذلك، كانت تكاليف التعليم يف برنامج الدرا�شات 

العليا عقبة اأمام الأهل.

و�شيتعني على عائلة اإلي�ت دفع ما جمم�عه ح�ايل 40600 

دولر لف�شلي اخلريف والربيع، اأو ما يقرب من 20300 دولر 

.OneStop لكل ف�شل درا�شي، وفًقا مل�قع جامعة

املبلغ،  GoFundMe جلمع  ال�الدان حملة  اأطلق  ذلك،  اإىل 

اأمنت مت�يل �شنته الأوىل يف برنامج  الأ�شرة  اإن  وقالت والدته 

الدرا�شات العليا.

بكال�ري��ص  بدرجة  ر�شمًيا  �شيتخرج  اإلي�ت  اأن  اإىل  ي�شار 

العل�م يف الفيزياء وفرع الريا�شيات يف 12 ماي� املقبل.

ت�شجيل 407 اإ�شابات جديدة

بكورونا وتعايف 427 حالة

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

عددها 3246 يف ي�م اأم�ص 25 اأبريل 2022، اأظهرت 

 427 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالت   407 ت�شجيل 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

اإىل 561648.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 3556 حالة، 

وحالة  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   11 منها 

املركزة. العناية  واحدة يف 

العدد:  12071
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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

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/958756/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12071/pdf/INAF_20220426015303190.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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 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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 نائب إيراني سابق: خططنا 
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إسهامات مقدرة للمؤسسات اإلعالمية 
الوطنية وأبناء البحرين بالصحافة واإلعالم

 عطاء العمالة الوطنية جعل
 المواطن الخيار األول في سوق العمل
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إعادة هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية.. مجلس الوزراء:

 ترحيل فائض اإلجازات السنوية للعاملين 
بالصفوف األمامية من الكوادر الصحية

وج��ه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء رئيس مجل��س الخدمة المدنية حفظه اهلل بمباش��رة 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل فائض اإلجازات السنوية للموظفين العاملين 

في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى. 
وكلف سموه لدى ترؤسه بقصر القضيبية أمس االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلس الوزراء جهاز الخدم��ة المدنية باتخاذ ما يلزم من أجل ترحيل فائض 
اإلج��ازات الس��نوية للموظفين المس��تحقين الذي��ن تجاوز رصي��د إجازاتهم 

السنوية 75 يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة 
إع��ادة هيكلة وتطوير عمل عدد من الجه��ات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة 

وتحسين األداء.
وأكد مجلس الوزراء بمناس��بة اليوم العالم��ي لحرية الصحافة ويوم الصحافة 
البحرينية، على اإلس��هامات المقدرة للمؤسس��ات اإلعالمي��ة الوطنية وأبناء 
البحري��ن العاملي��ن بمي��دان الصحافة واإلعالم في مس��يرة العم��ل الوطني 

كشركاء فاعلين في التنمية.

 عطلة ليوم العمال األحد..
وعيد الفطر واليومين التاليين له 

ص��در عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل 
تعميٌم بشأن عطلة يوم العمال العالمي لعام 2022، وعطلة عيد الفطر المبارك لعام 1443ه�.

وجاء في التعميم أنه بمناس��بة يوم العمال العالمي لعام 2022، ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسس��اتها 
العامة يوم األحد األول من شهر مايو 2022، كما ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة بمناسبة 
عيد الفطر المبارك لعام 1443ه� يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رس��مية، 

فيعوَّض عنه بتمديد العطلة يومًا آخر.

القبائل التابعة لحكم الدولة الخليفية كانت مستقرة في شبه جزيرة قطر

 شمسان المناعي: أسالفي من »بظلوف«.. 
وجدي كان إمام مسجد المناعي

أيمن شكل «

التعليم في حياة الدكتور شمسان المناعي يمثل محور حياته، 
فمنذ بداياته طالبًا في مدرس��ة بمنطقة قالل��ي، ثم انتقاله 
للدراس��ة في أعرق م��دارس المحرق، ودراس��ته الجامعية في 
الكويت وعودته ليعمل معلمًا في مدارس عدة، وليرتقي بعد 
ذل��ك ف��ي العلم حتى وصل إل��ى التدريس بجامع��ة البحرين. 
واس��تذكر المناع��ي ضمن مس��يرته الت��ي تح��دث فيها إلى 
»الوط��ن« تاريخ أجداده الذين كانوا يقطنون قرية بظلوف في 
ش��به جزيرة قطر والمس��جد الذي بناه بن هن��دي المناعي في 
تل��ك القرية وتول��ي جده اإلمامة في ذلك المس��جد ثم انتقل 

إلى البحرين واس��تقر في قرية قاللي التي عرفت بهذا االس��م 
لقلة سكانها.

ويقول: »أصولي ممتدة إلى منطقة نجد حيث انتقلت العائلة 
منها إلى ش��به جزيرة قطر وكان جدي اإلمام حس��ين المطوع 
م��ن قبيل��ة المنانع��ة وكان إمام المس��جد الوحي��د في قرية 
بظلوف الذي بناه بن هندي المناعي وأطلق على المسجد نفس 
االس��م، وقد تزوج جدي إحدى بنات الشيخ فرج الذي هاجر فيما 
بعد إلى البحرين وتوابعها؛ ألنه لم يكن فيها س��كان كثيرون 
خالل تلك الفترة، إال عدد من القبائل التابعة لحكم آل خليفة، 
وترج��ع هجرة بعض أهالي القبائل إل��ى أن البحرين كانت في 

ذلك الوقت مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا متطورًا«.

اختبارات تأهيلية 
لـ1254 متقدمًا لبعثات 

برنامج ولي العهد
بدأ برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية 
االمتحانات التأهيلية للطلبة والطالبات، الذين 
تقدموا خالل م��ارس الماضي لبعثات البرنامج 
للعام 2023 إذ بلغ عددهم حوالي 1254 طالبًا 
وطالب��ة م��ن الم��دارس الحكومي��ة والخاصة، 

باإلضافة إلى عدد من الطلبة خارج البحرين.
وب��دأ البرنامج بالتع��اون مع معه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية والمالية »BIBF«، إجراء 
االمتحان��ات التأهيلي��ة عل��ى دفع��ات للطلبة 
المستوفين لش��روط التقديم لتحديد مستوى 

اللغة اإلنجليزية والقدرات الذهنية.
وأك��دت مدي��رة الش��ؤون المالي��ة واإلداري��ة 
بالبرنامج ش��ذى علي، أن الخط��وة التالية هي 
اختيار ما ال يقل عن 60 طالبًا وطالبة كمرشحين 
لبعثات البرنامج بناًء على معدالتهم التراكمية 
ونتائ��ج االختبارات التأهيلية. وس��يتم اإلعالن 
عن اختيار الطلبة المرشحين قبل نهاية يونيو 

المقبل.

تقديم طلبات االندماج قبل الخميس

حمالت لـ                 : كلفة حج 2022 ستتجاوز 3 آالف دينار
أيمن شكل «

توقع أصحاب حمالت الحج أن تقفز أسعار موسم حج العام 1443ه�/2022 
إلى 3 آالف دينار، بسبب تخفيض أعداد الكوتة إلى النصف وارتفاع التكاليف 

والرسوم في المملكة العربية السعودية.
وخ��الل اجتماع حضره أصحاب الحمالت أمس مع رئيس بعثة الحج الش��يخ 
عدن��ان القطان، تم إطالعهم على ش��روط اندماج الحمالت واالش��تراطات 
التي وضعتها الس��عودية، على أن تقدم الحم��الت طلباتها قبل الخميس 
الق��ادم. وأضاف أصح��اب حمالت ل�»الوطن«، أن االجتم��اع أكد على أهمية 
اندماج كل 5 حمالت تحت مظلة لتس��لم القي��ادة لحملة واحدة من بينها، 
حتى يتس��نى لهم االستفادة القصوى من الحج هذا العام الذي اقتصر فيه 
حجاج البحرين على 2094 حاجًا، بواقع 145 حاجًا لكل حملة في حال اندماج 

أكثر من 5 حمالت. 

»الصحة«: صرف مكافآت 
المتطوعين المستحقين قريبًا

أك��دت وزارة الصح��ة، أنه��ا بص��دد االنته��اء م��ن صرف 
المكاف��آت لقائمة جديدة م��ن المتطوعين في الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لجائحة فيروس كورون��ا قريبًا، وذلك 
ردًا على م��ا تداولته الصح��ف المحلية ومواق��ع التواصل 
االجتماعي حول عدم صرفها. وأكدت »الصحة«، تقديرها 
للجهود الوطنية المخلصة التي بذلها كافة العاملون من 
المس��تحقين في الصفوف األمامية والذين قدموا أسمى 
معان��ي وصور العط��اء واإلخ��الص والتفاني ف��ي خدمة 

الوطن والمواطنين والتصدي للجائحة.

 أبناء القبائل كتبوا في الزبارة 
ملحمة خالدة فداًء للوطن ووالًء للدولة الخليفية

محرر الشؤون المحيلة  «

أكد أبناء قبائل من قبيلة الكبس��ة أن أبناء القبائل في 
إقليم الزبارة س��طروا ملحمة خالدة للوطن وفداء ووالء 

للدولة الخليفية.
وقالوا إن تضحية آبائهم بدمائهم واستش��هادهم في 
أثن��اء دفاعهم عن أرضهم في الزبارة تعد ملحمة فداء 
للوطن وتجسد مدى والئهم للدولة الخليفية وحكامها 

منذ قديم األزل.

وش��ددوا على أن أبناء قبيلة الكبس��ة وأبن��اء القبائل 
 كانوا ومازالوا وس��يبقون يرفعون راي��ات الوالء عاليًا 
آلل خليفة الكرام كحكام للبحرين، مؤكدين أن التاريخ 
الناصع ال ُيمحى وال ُينسى، ويبقى حاضرًا في األذهان 

تتناقله األجيال وأن ملحمة الزبارة تشهد بذلك. 
م��ن جانب��ه، قال عيس��ى بن مب��ارك الكبيس��ي: »إن 
ش��هداءنا كتبوا ملحمة بحرينية ال يمكن محوه��ا من 
صفح��ات التاريخ، وذكراهم ممتدة منذ بدء تأس��يس 
الدولة الخليفية في الزبارة إلى اليوم، وهم فخر للوطن 

والمواطنين، قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية 
فداًء للوطن، ودفاعًا عن األمتين العربية واإلس��المية 

في ميادين العزة والكرامة والش����رف«.
وأضاف الكبيسي أن ش��هداء الوطن األبطال سيبقون 
على الدوام عالمة مضيئة ونجومًا س��اطعة في تاريخ 
البالد، ُتس��تلهم م��ن تضحياتهم ال��دروس والعبر، 
ويس��تذكر م��ن بذله��م وعطائهم العم��ل واإلنجاز، 
وحماية الوط��ن ومقدراته، وش��هداء البحرين الذين 
ارتقوا إلى جنات الخلد بدءًا من الحريبة في الزبارة إلى 

اليمن وغيرها، هم امت��داد للنموذج البحريني الفريد 
في حب الوطن واإلخالص له.

وأك��د أن البحري��ن لن تنس��ى أبناءها األب��رار، الذين 
قدموا دماءه��م العطرة في س��احة البطولة والمجد 
والكرام��ة، وفي الدف��اع الوطني والواج��ب المقدس، 
وهذا االهتم��ام الش��عبي ينبع من الرعاي��ة الخاصة 
التي يوليه��ا حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، للشهداء األبرار 

وأبنائهم وأهاليهم.

 بيع فندق في مزاد بسعر 
يبدأ من 5.8 مليون دينار

عباس المغني «

أعلنت العربية للمزادات ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوق��اف، عن ع��رض 88 عق��ارًا للمزاد الخمي��س المقبل 
موزعة عل��ى 43 منطقة، يفوق مجموعها 29 مليون دينار، 
حيث سيكون أعلى سعر عقار يبدأ به المزاد عبارة عن فندق 
ومحالت تجارية في الجفير ب�5.85 مليون دينار، تعادل نحو 

20.14% من إجمالي العقارات المعروضة. 
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 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر تعميمًا 
بشأن عطلة يوم العمال وعيد الفطر

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل تعمي��ٌم بش��أن عطلة يوم 
العمال العالمي لعام 2022، وعطلة عيد الفطر 

المبارك لعام 1443ه�.

وجاء ف��ي التعميم أنه بمناس��بة ي��وم العمال 
العالمي لع��ام 2022، ُتعط��ل وزارات المملكة 
وهيئاتها ومؤسس��اتها العامة يوم األحد األول 

من شهر مايو 2022،
وهيئاته��ا  المملك��ة  وزارات  ُتعط��ل  كم��ا   

ومؤسس��اتها العام��ة بمناس��بة عي��د الفط��ر 
المب��ارك لعام 1443ه��� يوم العي��د واليومين 
التاليي��ن ل��ه، وإذا ص��ادف أحد أي��ام العيد يوم 
عطلة رس��مية، فيعوَّض عن��ه بتمديد العطلة 

يومًا آخر.

 حميدان: تسريع 
وتيرة توظيف وإدماج 

المواطنين في سوق العمل

التق��ى وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية، جمي��ل بن محمد 
علي حميدان، النائب أحمد يوسف األنصاري، وذلك في مكتبه 

بالوزارة.
وأطل��ع حمي��دان النائ��ب األنص��اري عل��ى مب��ادرة التوظيف 
ضمن خط��ة التعاف��ي االقتصادي، لتس��ريع وتي��رة توظيف 
وإدم��اج المواطني��ن في س��وق العمل، وذلك عبر اس��تهداف 
القطاع��ات النوعية التي تش��هد نم��وًا في ف��رص التوظيف 
بالشركات والمؤسس��ات، مؤكدًا في هذا السياق على أهمية 
تعزي��ز التعاون مع الس��لطة التش��ريعية إلنج��اح المبادرات 
تطلع��ات  لتحقي��ق  ال��وزارة  تنفذه��ا  الت��ي  والمش��روعات 
المواطنين في توفير فرص العم��ل الجاذبة وبرامج التدريب 

النوعي لتسهيل إدماجهم في سوق العمل.
م��ن جانبه، أثن��ى األنصاري عل��ى جهود ال��وزارة في توظيف 
المواطني��ن بمنش��آت القط��اع الخ��اص، معرب��ًا عن ش��كره 
لسعادة الوزير على توظيف عدد من قوائم الباحثين عن عمل 
من أهالي الدائرة، الفتًا إلى أن سياس��ة الوزارة وتعاونها مع 
الجهات ذات الصلة، وخاصة مجلس النواب، إلى جانب أصحاب 
العمل س��اهمت ف��ي ارتفاع مع��دالت التوظيف ف��ي مرحلة 

التعافي االقتصادي التي تشهدها المملكة.

الملك يهنئ رئيسة تنزانيا 
بذكرى العيد الوطني

 بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى برقية تهنئة إلى رئيس��ة 
جمهورية تنزانيا الس��يدة سامية حس��ن، بمناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبالدها، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهاني��ه وتمنياته له��ا بموفور الصحة والس��عادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
برقية شكر جوابية من رئيس صربيا
تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، برقية ش��كر جوابية من 
الرئيس الصربي ألكس��اندر فوتشيتش، وذلك ردًا على برقية 
التهنئ��ة التي بعث بها س��موه إليه بمناس��بة العيد الوطني 

لجمهورية صربيا.

الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من رئيس صربيا

تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة مل��ك البالد المف��دى، برقية ش��كر جوابية من 
الرئيس الصربي ألكس��اندر فوتش��يتش، وذل��ك ردًا على 
برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناس��بة العيد 

الوطني لجمهورية صربيا.

 »الصحة«: صرف المكافآت 
لعدد من المتطوعين المستحقين قريبًا

أك��دت وزارة الصح��ة، أنه��ا بص��دد االنتهاء من 
ص��رف المكافآت لقائمة جديدة من المتطوعين 
في الصفوف األمامية للتص��دي لجائحة فيروس 
كورونا قريب��ًا، ردًا على ما تم تداوله في الصحف 
المحلي��ة ومواقع التواص��ل االجتماعي حول عدم 

صرف المكافآت لبعض المتطوعين.
يأتي ذلك، استكمااًل للقوائم السابقة التي صرفت 
له��ا المكاف��آت المس��تحقة، والتي ت��م إيداعها 

ف��ي الحس��ابات البنكي��ة الخاص��ة بالمتطوعين 
خ��الل الفترة الماضي��ة. وأك��دت »الصحة« على 
تقديرها للجه��ود الوطنية المخلصة التي بذلها 
كاف��ة العاملون من المس��تحقين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة والذي��ن قدموا أس��مى معان��ي وصور 
العط��اء واإلخ��الص والتفاني ف��ي خدمة الوطن 
والمواطنين والتصدي للجائحة، والمحافظة على 
صحة وس��المة جميع المواطنين والمقيمين على 

أرض مملكة البحرين.
يذك��ر أن وزارة الصحة قامت بصرف مس��تحقات 
م��ن  متع��ددة  لمجموع��ات  ومكاف��آت  مالي��ة 
المس��تحقة  الوطني��ة  والك��وادر  المتطوعي��ن 
بمختل��ف مواق��ع التص��دي للجائح��ة، بع��د أن 
خضع��ت جميع القوائ��م الخاص��ة بالمتطوعين 
للتقيي��م والمراجعة وذلك بالتعاون والتنس��يق 

المشترك مع الجهات المختصة والمعنية.

استقطاب ما يفوق 150 طلب تسجيل للموسم الثاني 

 المؤيد: االستعدادات قائمة 
إلطالق الموسم الثاني من برنامج »بيبان«

عقد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس 
إدارة صندوق األمل لدعم المش��اريع والمبادرات 
الش��بابية أيمن بن توفيق المؤي��د، اجتماعًا مع 
أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بحضور فريق مشاريع 

األمل.
ورح��ب توفي��ق المؤي��د بأعضاء مجل��س اإلدارة 
وفريق مش��اريع األمل مقدرًا الجهود التي بذلوها 
في س��بيل مبادرات صندوق األم��ل الموجهة إلى 
القط��اع الش��بابي وتنمي��ة اس��تثماراته، وم��ن 
بينها برنامج بيبان ال��ذي حقق نجاحًا باهرًا على 
المس��توى العرب��ي بفضل ما يحمل��ه من فرص 
اس��تثمارية واس��تراتيجية للمش��اريع البحرينية 
الش��بابية القائمة، مشيرًا إلى أن الموسم الثاني 
م��ن البرنام��ج س��يضم ع��دد أكبر م��ن أصحاب 
المش��اريع الواع��دة لعرضه��ا أم��ام لجن��ة أكبر 
كذلك من المس��تثمرين المحليي��ن واإلقليميين 

الستقطاب عروض الشراكة واالستثمار.
وتاب��ع المؤي��د: »برنام��ج بيب��ان وف��ر ف��رص 
مهم��ة ألصح��اب المش��اريع الريادية الش��بابية 
والمس��تثمرين من ش��تى القطاعات الكتش��اف 
آف��اق جدي��دة للتوس��ع واالزدهار ل��كال األطراف. 
ونح��ن على اس��تعداد ت��ام لمواصل��ة المبادرة 
المميزة في نس��ختها الثانية ونتطلع من خالله 
لحصد نجاحات أوس��ع مع المساهمة الفعالة في 

دعم نمو األعمال التجارية الشبابية وجعلها أكثر 
انتشارًا محليًا وإقليميًا وعالميًا«.

وبعده��ا تمت مراجعة مواطن الق��وة والتطوير 
في الموس��م األول من برنامج بيبان ليتم تكثيف 
الجه��ود والمب��ادرات التطويري��ة الت��ي س��يتم 
طرحها في الموس��م الثاني، والذي سيسعى إلى 
زيادة تس��ليط الضوء عل��ى المش��اريع الريادية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، وذل��ك م��ع اس��تعراض 
قابليته��ا للتطّور والنمو مع لجنة المس��تثمرين 

الذين سيش��اركون بتقييمها وتقديم مقترحات 
وآراء وع��روض اس��تثمارية له��ا، كما س��يحظى 
المشاهدين بلمحة أكبر عن مجال ريادة األعمال 

وعن المشاريع المحلية الواعدة.
يذكر أن الموس��م الثاني من بيبان قد اس��تقبل 
م��ا يفوق 150 طلبًا للتس��جيل حت��ى يوم أمس، 
م��ع اإلش��ارة أن آخر موعد للتس��جيل عبر الموقع 
اإللكترون��ي hopefund.bh/beban هو 30 من 

أبريل الجاري.

»الثقافة« تبحث سبل االرتقاء بالمدن التاريخية
اس��تقبلت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش��يخة مي بنت 

محمد آل خليفة في مقر الهيئة أمس وزير اإلسكان باسم الحمر. 
وخالل اللقاء تم بحث سبل العمل المشترك بين الجانبين من أجل 
تعزيز البنية التحتية الثقافية وحفظ المدن التاريخية في البحرين.
وأشادت الشيخة مي بمستوى التنسيق والتعاون بين هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار ووزارة اإلس��كان، معربة عن شكرها لوزير اإلسكان 
على دعمه الدائم لمشاريع الثقافة التي تسعى إلى استعادة مدن 

البحرين القديمة وقيمتها العمرانية والحضارية والثقافية.
م��ن جانبه ثّمن الحمر ما تقوم هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار من 
جه��ود لحفظ وصون الت��راث الثقافي البحرين��ي واالرتقاء بمكانة 
الم��دن التاريخية، مؤكدًا أهمية التع��اون ما بين الجهتين لحفظ 
وص��ون مكتس��بات البحرين والتروي��ج لمكانته��ا كمركز حضاري 

إقليمي وعالمي.

 برنامج ولي العهد يبدأ االختبارات
التأهيلية لـ1254 متقدمًا لبعثات 2023

بدأ برنامج ولي العهد للمنح الدراس��ية العالمية 
االمتحان��ات التأهيلية للطلب��ة والطالبات الذين 
تقدم��وا خ��الل ش��هر م��ارس الماض��ي لبعثات 
البرنام��ج للع��ام الق��ادم 2023 إذ بل��غ عددهم 
الم��دارس  1254 طالب��ًا وطالب��ة م��ن  حوال��ي 
الحكومي��ة والخاص��ة، باإلضاف��ة إل��ى عدد من 

الطلبة خارج البحرين.
وقد ب��دأ البرنامج بالتعاون م��ع معهد البحرين 
للدراس��ات المصرفي��ة والمالي��ة )BIBF( إج��راء 
االمتحان��ات التأهيلي��ة عل��ى دفع��ات للطلب��ة 
المس��توفين لش��روط التقديم لتحديد مستوى 

اللغة اإلنجليزية والقدرات الذهنية.
واإلداري��ة  المالي��ة  الش��ؤون  مدي��رة  وأك��دت 
بالبرنام��ج  ش��ذى أحم��د عل��ي أن االختب��ارات 
التأهيلي��ة تش��مل اختب��ارًا إلكترونيًا ف��ي اللغة 
اإلنجليزي��ة، باإلضاف��ة إلى مجموع��ة من ثالثة 
اختبارات في مجال القدرة الذهنية لتقييم قدرات 

الطلبة اللفظية والحسابية والبيانية.
وقال��ت إن البرنام��ج ق��ام بالترتيب��ات الالزم��ة 
بالنس��بة للمتقدمي��ن الذي��ن يدرس��ون خ��ارج 
البحرين، ليقوموا بتقدي��م االختبارات التأهيلية 
بمدارسهم الثانوية تحت إشراف مسؤول معتمد 

من قبل البرنامج.
 كما أضافت أن الخط��وة التالية هي اختيار ما ال 

يق��ل عن 60 طالب��ًا وطالبة كمرش��حين لبعثات 
البرنامج بناًء عل��ى معدالتهم التراكمية ونتائج 
االختبارات التأهيلية. وس��يتم اإلعالن عن اختيار 
الطلبة المرشحين قبل نهاية شهر يونيو القادم، 
ثم س��ينظم لهم البرنامج دورات تدريبية وورش 
عم��ل ومحاض��رات تعليمية خالل فت��رة الصيف 
والس��نة األكاديمية القادمة ليتم بعدها اإلعالن 
عن الحاصلين على منح البرنامج العشر في شهر 

أبريل من العام القادم.

 وأوضحت مديرة الش��ؤون المالي��ة واإلدارية أن 
البرنام��ج تلقى حوالي 1254 طلب��ًا خالل الفترة 
المحددة للتقديم 1 – 17 مارس 2022، حيث إن 
شروط التقدم تتطلب أن يكون المتقدم بحريني 
الجنس��ية، وفي الصف الثاني ثانوي، ومن المقرر 
أن يتخرج من المرحل��ة الثانوية في عام 2023، 
وأن يك��ون حاص��اًل على معدل تراكم��ي 97% أو 
أكثر في الص��ف األول ثان��وي والفصل األول من 

الصف الثاني ثانوي.

رنا بنت عيسى: أهمية مؤلفات 
الذكاء االصطناعي في إثراء 

المكتبة البحرينية

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
 مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعيج آل خليفة بمكتبها رئي��س المجموعة العالمية للذكاء 
االصطناع��ي، الدكتور جاس��م حاجي، الذي أهدى لها نس��خة من 

كتابه »الذكاء االصطناعي.. مستقبل البشرية«.
ويتن��اول الكت��اب القطاعات الت��ي يمكنها االس��تفادة من هذا 
المج��ال، واآلث��ار اإليجابي��ة التي س��وف تنعكس عل��ى الموارد 
البشرية من خالل تأهيلها وإعدادها بشكل يتوافق مع متطلبات 
واحتياجات الس��وق وذلك عبر تطوي��ع مخرجات التعليم لتتوافق 
مع تلك المتطلبات.    وأكدت د. الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليف��ة عل��ى أهمية هذا الن��وع من األعمال التي تس��هم في 
تشكيل قيمة مضافة جديدة للمكتبة البحرينية في مجال الذكاء 
االصطناعي والتي تسهم في نمو مخرجات التعليم والمتطلبات 
المستقبلية لسوق العمل، وأثنت على الجهد اإلبداعي الذي بذله 

الدكتور جاسم حاجي متمنية له كل التوفيق والنجاح.
 م��ن جانب��ه، أع��رب الدكتور حاج��ي عن اعت��زازه بلق��اء  األمين 
الع��ام ودعمها له وللمؤلفين والباحثين ف��ي المجاالت العلمية 

واالقتصادية والتكنولوجية في المملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/26/watan-20220426.pdf?1650950208
https://alwatannews.net/article/1002830
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/1002842
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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
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ترحيل فائض اإلجازات السنوية للعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية

 مجلس الوزراء: إعادة هيكلة 
وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية

رأس صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بقصر 
القضيبية أمس االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه وإلى صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل بمناس��بة قرب حلول عي��د الفطر المبارك، س��ائاًل 
المول��ى جلت قدرت��ه أن ُيعيد هذه المناس��بة عليهما 
حفظهم��ا اهلل، وعلى المواطني��ن والمقيمين واألمتين 

العربية، واإلسالمية بالخير، والُيمن والمسرات.
بعدها وجه صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء رئيس مجلس الخدم��ة المدنية حفظه 
اهلل، بمباش��رة اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لترحيل فائض 
اإلج��ازات الس��نوية للموظفين العاملي��ن في الصفوف 
األمامي��ة م��ن الك��وادر الصحي��ة والجهات المس��اندة 

األخرى. 
 وكل��ف س��موه جهاز الخدم��ة المدنية باتخ��اذ ما يلزم 
م��ن أجل ترحي��ل فائض اإلجازات الس��نوية للموظفين 
المس��تحقين الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 

يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.
 ث��م أكد مجلس الوزراء بمناس��بة اليوم العالمي لحرية 
الصحاف��ة وي��وم الصحافة البحرينية، على اإلس��هامات 
المقدرة للمؤسس��ات اإلعالمية الوطنية وأبناء البحرين 
العاملين بميدان الصحافة واإلعالم في مس��يرة العمل 
الوطني كش��ركاء فاعلين في التنمية، معربًا عن شكره 
وتقديره للدور الذي تضطل��ع به الصحافة الوطنية في 
تأدية الرس��الة اإلعالمية التي تسهم في دعم مسارات 

العمل الوطني والتنموي للمملكة بما يحقق التطلعات 
المنشودة.

 بعد ذلك وبمناس��بة يوم العمال العالمي، أكد مجلس 
الوزراء عل��ى دور العمالة الوطنية وم��ا تبذله من جهد 
وعطاء عزز من التميز ف��ي مختلف المجاالت، مما جعل 
المواطن الخيار األول في س��وق العمل، ش��اكرًا للكوادر 
الوطنية في مختلف مواقع العمل إس��هاماتهم المقدرة 

وإصرارهم على اإلنجاز في مختلف الظروف. 
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة 
هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية بهدف 

زيادة الكفاءة وتحسين األداء.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بشأن مس��اهمة البحرين في عدد من 
المنظمات الدولي��ة بما يدعم خبرات المملكة ويعززها 
في مختلف المجاالت اإلنس��انية، والتدريبية، والمهنية، 

والعمالية.
3. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إضافة 
جمهوري��ة مص��ر العربية إل��ى قائمة ال��دول المدرجة 
كش��ريك لخدمة الش��حن البحري��ة - الجوي��ة بمملكة 
البحرين، باإلضافة إلى 14 دولة ُيس��مح للشركات التي 
تتخ��ذ من هذه ال��دول مقرًا لها التق��دم للحصول على 

االعتماد كمشغل لهذه الخدمات.
القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
والتش��ريعية حول رد الحكومة عل��ى 4 اقتراحات برغبة 

واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن النسخة المحدثة من 

اإلط��ار الموحد للبرامج الحكومي��ة ذات األولوية وما تم 
تنفي��ذه على صعي��د تحقيق االس��تدامة المالية ودعم 

البيئة االستثمارية.

بعده��ا أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقرير المرفوع 
من وزير المالية واالقتصاد الوطني بشأن المشاركة في 
اجتماعات الربيع لمجموع البنك الدولي وصندوق النقد.

 إسهامات مقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
وأبناء البحرين العاملين بالصحافة واإلعالم

 إضافة مصر إلى قائمة الدول المدرجة 
كشريك لخدمة الشحن البحرية بالبحرين 

 ما تبذله العمالة الوطنية من جهد
وعطاء عزز  التميز في مختلف المجاالت

تنفيذًا لتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء.. »الخدمة المدنية«: 

ترحيل فائض اإلجازات السنوية للموظفين بالصفوف األمامية
ق��ام جهاز الخدمة المدنية، باتخ��اذ اإلجراءات الالزمة بش��أن ترحيل اإلجازات 
الس��نوية للموظفين المس��تحقين العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحية والجهات المس��اندة األخرى، الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 

يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.

يأت��ي ذلك، تنفي��ذًا لتوجيه صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء رئيس مجل��س الخدمة المدنية، 
بمباش��رة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل فائض اإلجازات السنوية للموظفين 
العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

وأوضح جه��از الخدمة المدني��ة، أن تنظيم خروج الموظفين المش��مولين في 
إجازات س��نوية الس��تنفاد الفائض المرحل خالل فترة تبدأ اعتبارًا من حصول 
الجه��ة عل��ى اعتماد جه��از الخدمة المدنية حت��ى موعد أقصاه 31 ديس��مبر 

2023، وعلى نحو يراعي مقتضيات العمل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/26/watan-20220426.pdf?1650950208
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/1002830
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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ترحيل فائض اإلجازات السنوية للعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية

 مجلس الوزراء: إعادة هيكلة 
وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية

رأس صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، بقصر 
القضيبية أمس االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
ورفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه وإلى صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل بمناس��بة قرب حلول عي��د الفطر المبارك، س��ائاًل 
المول��ى جلت قدرت��ه أن ُيعيد هذه المناس��بة عليهما 
حفظهم��ا اهلل، وعلى المواطني��ن والمقيمين واألمتين 

العربية، واإلسالمية بالخير، والُيمن والمسرات.
بعدها وجه صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء رئيس مجلس الخدم��ة المدنية حفظه 
اهلل، بمباش��رة اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لترحيل فائض 
اإلج��ازات الس��نوية للموظفين العاملي��ن في الصفوف 
األمامي��ة م��ن الك��وادر الصحي��ة والجهات المس��اندة 

األخرى. 
 وكل��ف س��موه جهاز الخدم��ة المدنية باتخ��اذ ما يلزم 
م��ن أجل ترحي��ل فائض اإلجازات الس��نوية للموظفين 
المس��تحقين الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 

يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.
 ث��م أكد مجلس الوزراء بمناس��بة اليوم العالمي لحرية 
الصحاف��ة وي��وم الصحافة البحرينية، على اإلس��هامات 
المقدرة للمؤسس��ات اإلعالمية الوطنية وأبناء البحرين 
العاملين بميدان الصحافة واإلعالم في مس��يرة العمل 
الوطني كش��ركاء فاعلين في التنمية، معربًا عن شكره 
وتقديره للدور الذي تضطل��ع به الصحافة الوطنية في 
تأدية الرس��الة اإلعالمية التي تسهم في دعم مسارات 

العمل الوطني والتنموي للمملكة بما يحقق التطلعات 
المنشودة.

 بعد ذلك وبمناس��بة يوم العمال العالمي، أكد مجلس 
الوزراء عل��ى دور العمالة الوطنية وم��ا تبذله من جهد 
وعطاء عزز من التميز ف��ي مختلف المجاالت، مما جعل 
المواطن الخيار األول في س��وق العمل، ش��اكرًا للكوادر 
الوطنية في مختلف مواقع العمل إس��هاماتهم المقدرة 

وإصرارهم على اإلنجاز في مختلف الظروف. 
بعدها قرر المجلس ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن مواصلة إعادة 
هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية بهدف 

زيادة الكفاءة وتحسين األداء.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي بشأن مس��اهمة البحرين في عدد من 
المنظمات الدولي��ة بما يدعم خبرات المملكة ويعززها 
في مختلف المجاالت اإلنس��انية، والتدريبية، والمهنية، 

والعمالية.
3. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إضافة 
جمهوري��ة مص��ر العربية إل��ى قائمة ال��دول المدرجة 
كش��ريك لخدمة الش��حن البحري��ة - الجوي��ة بمملكة 
البحرين، باإلضافة إلى 14 دولة ُيس��مح للشركات التي 
تتخ��ذ من هذه ال��دول مقرًا لها التق��دم للحصول على 

االعتماد كمشغل لهذه الخدمات.
القانوني��ة  للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
والتش��ريعية حول رد الحكومة عل��ى 4 اقتراحات برغبة 

واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن النسخة المحدثة من 

اإلط��ار الموحد للبرامج الحكومي��ة ذات األولوية وما تم 
تنفي��ذه على صعي��د تحقيق االس��تدامة المالية ودعم 

البيئة االستثمارية.

بعده��ا أخذ المجل��س علمًا من خ��الل التقرير المرفوع 
من وزير المالية واالقتصاد الوطني بشأن المشاركة في 
اجتماعات الربيع لمجموع البنك الدولي وصندوق النقد.

 إسهامات مقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
وأبناء البحرين العاملين بالصحافة واإلعالم

 إضافة مصر إلى قائمة الدول المدرجة 
كشريك لخدمة الشحن البحرية بالبحرين 

 ما تبذله العمالة الوطنية من جهد
وعطاء عزز  التميز في مختلف المجاالت

تنفيذًا لتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء.. »الخدمة المدنية«: 

ترحيل فائض اإلجازات السنوية للموظفين بالصفوف األمامية
ق��ام جهاز الخدمة المدنية، باتخ��اذ اإلجراءات الالزمة بش��أن ترحيل اإلجازات 
الس��نوية للموظفين المس��تحقين العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحية والجهات المس��اندة األخرى، الذين تجاوز رصيد إجازاتهم السنوية 75 

يومًا في نهاية 31 ديسمبر 2021.

يأت��ي ذلك، تنفي��ذًا لتوجيه صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء رئيس مجل��س الخدمة المدنية، 
بمباش��رة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لترحيل فائض اإلجازات السنوية للموظفين 
العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

وأوضح جه��از الخدمة المدني��ة، أن تنظيم خروج الموظفين المش��مولين في 
إجازات س��نوية الس��تنفاد الفائض المرحل خالل فترة تبدأ اعتبارًا من حصول 
الجه��ة عل��ى اعتماد جه��از الخدمة المدنية حت��ى موعد أقصاه 31 ديس��مبر 

2023، وعلى نحو يراعي مقتضيات العمل.

 أصحاب حمالت: أسعار حج 
العام ستتجاوز 3 آالف دينار

أيمن شكل «

أن  الح��ج  حم��ات  أصح��اب  توق��ع 
تقفز أس��عار موس��م حج ه��ذا العام 
1443ه���/2022 إل��ى 3 آالف دين��ار، 
بس��بب تخفي��ض أعداد الحج��اج إلى 
النص��ف وارتفاع التكاليف والرس��وم 

في المملكة العربية السعودية.
وخال اجتماع حضره أصحاب الحمات 
أم��س مع رئي��س بعثة الحج الش��يخ 
عدن��ان القط��ان، ت��م إطاعهم على 
شروط اندماج الحمات واالشتراطات 
الت��ي وضعته��ا المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، على أن تق��دم الحمات 

طلباتها قبل الخميس القادم.
وق��ال رئيس حمل��ة المواس��م للحج 
والعمر جاسم أبل إن أصحاب الحمات 
اجتمع��وا أم��س م��ع رئي��س بعث��ة 
البحرين للحج الش��يخ عدنان القطان، 
ورئيس قس��م ش��ؤون الحج والعمرة 
الش��يخ خالد المالود، حيث أطلعوهما 
على االش��تراطات الخاص��ة بحج هذا 
الع��ام، وكان من أبرزه��ا هو ضرورة 
اندم��اج كل 5 حم��ات تح��ت مظل��ة 

لتس��لم القي��ادة لحمل��ة واح��دة من 
بينها، حتى يتس��نى لهم االس��تفادة 
القص��وى م��ن حج ه��ذا الع��ام الذي 
اقتصر فيه حجاج البحرين على 2094 
حاجًا، بواقع 145 حاجًا لكل حملة في 

حال اندماج أكثر من خمس حمات.
كما أشار أبل إلى اشتراطات المملكة 
العربية الس��عودية بالنسبة للحجاج 
بحيث ال يتجاوز عم��ر الحاج 65 عامًا، 
حت��ى لو كان صاحب الحملة نفس��ه، 
وق��ال إن الحم��ات ب��دأت ف��ي عقد 

التحالف��ات؛ ألن آخ��ر موع��د لتقديم 
الطلبات هو الخميس القادم بحس��ب 

ما طلب منهم في اجتماع أمس.
وحول أس��عار حج هذا العام، أكد أبل 
أنه سيتجاوز مبلغ 3000 دينار، عازيًا 
أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات 
العربي��ة  المملك��ة  ف��ي  المط��وف 
الس��عودية حي��ث يتوق��ع أن تتجاوز 
300 دين��ار لمخيم��ات من��ى، بينم��ا 
كانت في الس��ابق 160 دينارًا فقط، 
كم��ا س��يضاف إليها ضريبة بنس��بة 

المواص��ات  كلف��ة  وارتف��اع   ،%20
والخدم��ات األخرى بس��بب انخفاض 
األع��داد، مش��يرًا إل��ى أن قل��ة أعداد 
الحج��اج س��تضطر بع��ض الحمات 
التي كانت تس��كن ف��ي عمارات، إلى 
اللجوء إلى الفن��ادق، وقال إن الغرفة 
الرباعي��ة س��تكلف الح��اج أكث��ر من 
2500 دين��ار فيما س��تتجاوز الغرفة 
الثنائي��ة ثاثة آالف دين��ار مع باقي 

الخدمات األخرى.
م��ن جانب��ه أوض��ح صهيب ش��ريف 
صاحب حملة صهيب الرومي أنه بادر 
باإلعان عن األس��عار الخاصة بالحج 
والت��ي تت��راوح بي��ن 2250 و2800 
دينار، مش��يرًا إلى أن��ه لجأ لتخفيض 
األسعار واالقتراب من سعر التكلفة، 
حتى يستطيع أن يحصل على تكاليف 
التش��غيل، وخاص��ة مع توق��ف الحج 

سنتين بسبب كورونا.
وحول ق��رار االندماج بي��ن الحمات، 
أكد شريف أن حملته في األصل كبيرة 
وتض��م حوالي 10 حم��ات مرخصة، 
لذلك ل��ن تك��ون لديه مش��كلة في 

قضية االندماجات.

صهيب شريف جاسم أبل

 سنة بداًل من 5 لموظفين
بالجوازات وآسيوي في قضية رشوة

أيمن شكل «

قض��ت محكم��ة االس��تئناف العلي��ا الجنائي��ة 
بتخفي��ف عقوب��ة 3 أدين��وا مع رابع ف��ي قضية 
رشوة، من بينهم موظفين بالجوازات وآسيويان 
يعمان بمكتب تخلي��ص معامات، وعاقبتهم 
بالحب��س لمدة س��نة واح��دة بداًل م��ن خمس 
سنوات قضت بها محكمة أول درجة، بينما أيدت 
الغرامة بمبل��غ 500 دينار لكل متهم ومصادرة 
مبلغ العطي��ة، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع 

عن الباد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وتتحص��ل وقائع القضي��ة ف��ي ورود معلومات 
ح��ول تلقي موظفين بش��ؤون الج��وازات عطية 
لنفس��هما لإلخ��ال بأعم��ال وظيفتيهما، بأن 
قبا م��ن المتهمين الثالث والراب��ع والعاملين 
بمكتب تخليص معام��ات، مبالغ مالية مقابل 
إنهاء معامات ملصق اإلقامة وذلك باس��تقبال 
الموظفين لعدد من المعامات تفوق المسموح 
به بحس��ب تعليم��ات اإلدارة، وذل��ك بعد قرار 
اإلدارة تحديد 10 معامات لكل مكتب تخليص 

خال جائحة كورونا، منعا لتكدس المراجعين.

وب��دأت الجريم��ة عندم��ا تلقى المته��م األول 
الذي يعم��ل أخصائي تأش��يرات اإلقامة ويقوم 
بتخلي��ص المعام��ات، عرضا م��ن المتهمين 
الثال��ث والرابع بمنحه مبلغ مالي يتراوح ما بين 
20 – 30 دينارًا على كل معاملة يقوم بإنهائها 
للمكتب، وقد س��اعده في ذل��ك المتهم الثاني 
ال��ذي كان يتلق��ى المبال��غ من الثال��ث والرابع 
وتس��ليمها له، حيث كان يتلقى ما بين 20 إلى 
30 ج��واز س��فر لطباع��ة ملصق اإلقام��ة عليها 

بشكل يومي.
وت��م عم��ل كمين لضب��ط المتهمي��ن وعرض 
رش��وة بمبل��غ 128 دين��ار لتخلي��ص معامات 
المكتب وذلك بعد أن شك صاحب المكتب فيما 

يجري وأبلغ به مكافحة الفساد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت 
لألول والثاني حال كونهما موظفين عموميين، 
قبا عطية من الثال��ث والرابع لإلخال بواجبات 
وظيفتيهما، ووجه��ت للمتهمين الثالث والربع 
ته��م الرش��وة، فحكم��ت محكم��ة أول درج��ة 
بالس��جن 5 س��نوات عل��ى المتهمي��ن األربعة، 
وبتغري��م كل منهم 500 دينار وأمرت بمصادرة 

مبلغ العطية وإبعاد المتهمي��ن الثالث والرابع 
عن الباد بعد نفاذ العقوبة.  

وطع��ن ثاث��ة متهمي��ن عل��ى الحك��م، وذلك 
ك��ون المته��م الراب��ع ه��ارب، ودف��ع المحامي 
س��ند بوجيري وكيل المس��تأنف الثاني، بوصف 
الجريم��ة بأنه��ا مج��رد مخالف��ة إداري��ة لقرار 
مؤقت، وال تعدو سوى سوء تصرف لقبوله عدد 
أكبر من المعامات المس��موح به��ا تبعا لقرار 

اإلدارة، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة.
وذكرت محكمة االستئناف في حيثيات الحكم إن 
الواقع��ة محل الجريمة قد اس��تقام الدليل على 
ارتكابها من قبل المس��تأنفين، وذلك بحس��ب 
م��ا ورد بالحك��م االبتدائ��ي، ولم��ا كان الحكم 
المستأنف قد خلص إلى أسباب وأسانيد سليمة 
أقيم عليها، ومن ثم تنته��ي المحكمة للقضاء 
بإدانة المس��تأنفين، بيد أنه ف��ي مجال تقدير 
العقوب��ة المقي��دة للحرية المقض��ي بها، رأت 
المحكمة أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة 
عم��ا بالمادة 72 من قانون العقوبات، وقضت 
بتعدي��ل العقوب��ة المقي��دة للحري��ة، بجعلها 

الحبس لمدة سنة والتأييد فيما عدا ذلك.

 3 سنوات بداًل من 5 لموظف 
بالجمارك وتاجر أدينا بالرشوة

أيمن شكل «

خفضت محكمة االس��تئناف العلي��ا الجنائية الحكم 
الص��ادر على موظ��ف بالجمارك وتاج��ر، في قضية 
رشوة وتزوير محرر رس��مي والتهرب الجمركي، من 
خمس إلى ثاث س��نوات، وأيدت المحكمة الغرامة 

بمبلغ ألف دينار ومصادرة الرشوة.
وكان باغ قد ورد من إدارة مكافحة جرائم الفس��اد 
بن��اء على باغ م��ن ش��ؤون الجمارك بش��أن قيام 
المتهم األول »موظف الجمارك« بتلقي مبلغ رش��وة 
م��ن المتهم الثاني نظير اس��تخراج ش��حنة خاصة 
بالمته��م الثان��ي تحت��وي عل��ى 1500 أمبولة من 

هرمونات النمو GH دون إنهاء اإلجراءات الجمركية، 
ودون موافقة الجهات المعنية، حيث كانت الشحنة 

موقوفة ومتحفظا عليها لدى مكتب الجمارك.
وف��ي التحقيقات أقر المتهم األول أثناء اس��تجوابه 
بصح��ة الواقعة وبحصوله عل��ى مبلغ ألف دينار من 
المتهم الثاني مقابل مساعدته في استخراج شحنة 
األمبوالت الخاصة بهرم��ون النمو، كما قام بتزوير 
المستندات الخاصة بالش��حنة بأن أثبت بها إعادة 
الش��حنة إلى بلد المنش��أ خاف الحقيقة واستعمل 
تلك المحررات قاصدًا به��ا إيهام موظفي الجمارك 
بأن الش��حنة تم إعادتها. كما أق��ر المتهم الثاني 
بتس��ليمه مبلغ ألف دينار إلى المته��م األول، فيما 

تطابق��ت تلك اإلق��رارات مع نتائ��ج الفحص الفني 
الخاصة بفح��ص هواتف المتهمين والتي دلت عن 
وجود محادثات بينهما بش��أن الشحنة المرفوضة، 
كما ثبت من الرسائل قيام المتهم الثاني بتسليم 
المته��م األول مبل��غ األلف دين��ار. وحكمت محكمة 
أول درجة بالس��جن 5 سنوات على الموظف والتاجر، 
وبتغريم كل منهما مبلغ ألف دينار وأمرت بمصادرة 
مبل��غ الرش��وة المضب��وط البال��غ قدره أل��ف دينار 
ومص��ادرة المضبوط��ات، فطع��ن المتهمان على 
الحكم باالس��تئناف حيث قضت محكمة االستئناف 
بتخفي��ض العقوبة إلى 3 س��نوات بدال من خمس 

وأيدت الغرامة ومصادرة مبلغ الرشوة.

النيابة تأمر بحبس متهم 
بتهريب مخدرات عبر المطار

ق��ال رئيس نياب��ة محافظة المحرق إن النياب��ة العامة تلقت 
باغ��ًا من إدارة مكافح��ة المخدرات بتمكن ضب��اط الجمارك 
بمط��ار البحري��ن الدول��ي م��ن ضبط مته��م من الجنس��ية 
اآلسيوية، إثر محاولته تهريب 39 كبسولة يشتبه باحتوائها 
على مواد مخدرة، بلغ وزنها 292.8 جراما؛ وذلك في أحش��ائه 

للحيلولة دون كشفها بقصد ترويجها واالتجار فيها بالباد.
وقد باش��رت النيابة العامة التحقيق ف��ي الواقعة فور تلقيها 
الباغ واس��تجوبت المتهم ال��ذي اعترف بما نس��ب إليه من 
اتهام، حيث قرر بأنه قام ببلع الكبس��والت على فترات لجلبها 
إل��ى الباد بمقابل التحصل على مبل��غ مالي بعد إدخالها إلى 
مملك��ة البحرين، وقد أمرت النيابة العامة بحبس��ه احتياطيًا 
على ذم��ة التحقيق، وطلبت تحريات الش��رطة وندبت الخبراء 

المختصين لفحص المضبوطات.
وأش��ار رئي��س النياب��ة إل��ى أن التحقيقات مازالت مس��تمرة 
لتحدي��د نطاق المس��ؤولية الجنائية وأن النياب��ة العامة في 
ه��ذا اإلطار بصدد توجي��ه طلب إنابة قضائي��ة للتوصل إلى 
المتهمي��ن الموجودين ف��ي الخارج؛ وذلك التخ��اذ اإلجراءات 

الجنائية ضدهم.
ومازالت التحقيقات مس��تمرة لسماع شهود الواقعة تمهيدًا 
لتقديم المتهم ومن يثبت اش��تراكه في الجريمة للمحاكمة 

الجنائية.

»األشغال« تنفذ 450 موقفًا 
للسيارات خالل الربع األول

قامت وزارة األشغال وشؤون 
ال��ب��ل��دي��ات وال��ت��خ��ط��ي��ط 
 450 بتنفيذ  ال��ع��م��ران��ي 
الربع  خال  للسيارات  موقفًا 
ال��ج��اري،  ال��ع��ام  م��ن  األول 
محافظات  مختلف  في  وذلك 
بلغت  بتكلفة  المملكة 

حوالي 90 ألف دينار.
وصرحت مدير إدارة تخطيط 
ب��ال��وزارة  الطرق  وتصميم 
مها حمادة بأن عدد مواقف 
إنشاؤها  تم  التي  السيارات 

خال العام الجاري في محافظة العاصمة 70 موقفًا، أما 
وفي   ،97 المواقف  عدد  بلغت  فقد  المحرق  محافظة  في 
المحافظة الشمالية تم تنفيذ 120 موقفا للسيارات، وفي 

المحافظة الجنوبية نفذت وزارة األشغال 163 موقفا.
هو  السيارات  مواقف  توفير  من  الهدف  أن  وأضافت 
تلك  وإحياء  والشوارع  للطرق  االستيعابية  الطاقة  زيادة 
الوقوف  بسبب  المروري  االزدحام  من  وللحد  المحافظات 
للتطور  نظرًا  وذل��ك  السواق،  بعض  قبل  من  الخاطئ 
وزيادة  البحرين  مملكة  تشهده  الذي  الهائل  العمراني 
في  زيادة  إلى  أدى  ما  وهو  فيها  االستثمارية  المشاريع 
المسجلة  المركبات  أعداد  زادت  فقد  السكانية  الكثافة 
بشكل لم يسبق له مثيل مما نتج عنه زيادة في الطلب 

على مواقف. السيارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتبر شريكا أساسيا مع المجالس 
تنفيذ  في  شراكتها  خ��ال  من  تسعى  حيث  البلدية، 
العديد من المشاريع لتحقيق هدف مشترك وهو الحرص 
المواطنين  لجميع  التحتية  البنية  خدمات  تقديم  على 
احتياجاتهم  وتلبية  البحرين  مملكة  في  والمقيمين 
الحكومة  عمل  لبرنامج  تحقيقا  وذل��ك  ومتطلباتهم 
بصورة  حضريا  المناطق  تنمية  إلى  الهادف  الموقرة 

مستدامة.

مها حمادة

 رئيس جهاز المساحة
 يتسلم أطروحة »شرعية

تدابير مكافحة تمويل اإلرهاب«

اس��تقبل رئي��س جه��از المس��احة والتس��جيل العق��اري 
رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري الش��يخ 
س��لمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة ف��ي مكتبة الرائد 
الدكت��ور أحمد علي المطوع بمناس��بة حصوله على درجة 
الدكتوراه مع مرتبة الش��رف من جامع��ة ليدز ببريطانيا، 
من خال أطروحته في القانون العام تحت عنوان »شرعية 
تدابي��ر مكافحة تموي��ل اإلرهاب في البحري��ن بالمقارنة 

ببريطانيا«.
وأثني الش��يخ س��لمان بن عبداهلل آل خليف��ة على ما بذله 
الباحث من جهد يشكر عليه، وعلى ما توصل له من نتائج 
علمية في الدراسة األكاديمية المقارنة التي قام بها من 
خال أطروحته القيمة، التي س��تعتبر مرجعًا للدارس��ين 
والباحثين والمعنيين في هذا لمجال، متمنيًا كل التوفيق 
والنجاح للرائد الدكت��ور أحمد المطوع في حياته العلمية 

والعملية.
وم��ن جانبه ش��كر الرائد الدكت��ور أحمد المطوع الش��يخ 
س��لمان بن عبداهلل آل خليفة على حسن االستقبال وعلى 
م��ا تلقاه من من توجيه ودعم لبذل المزيد واإلخاص في 

العمل خدمة لوطننا العزيز والمواطنين الكرام.
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 نشر 235 بحثًا علميًا لمنتسبي
المستشفيات الحكومية خالل عامين

منتس��بي  م��ن  المنش��ورة  البح��وث  ع��دد  بل��غ 
المستش��فيات الحكومية حوال��ي 235 بحثًا خال 
العامي��ن الماضيين، تم نش��ر أغلبه��ا في مجات 
علمية وعالمي��ة ذات صيت وتصنيف عاٍل، كما تم 
تكريم الفائزين بجوائ��ز لجنة البحوث والذين بلغ 

عددهم 14 باحثًا.
وبرعاي��ة رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، وبحضور 
رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ 
هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، والرئيس التنفيذي 
الدكتور أحم��د األنصاري وأعضاء اإلدارة التنفيذية 
للمستش��فيات الحكومي��ة، نظمت لجن��ة البحوث 
وأخاقيات البح��ث وبالتعاون مع قس��م العاقات 
العامة مؤخرًا، حفل التكريم األول لجائزة البحوث 

العلمية لمنتسبي المستشفيات الحكومية.
وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة، أهمية 
المض��ي قدمًا في مج��ال تعزيز البح��وث الطبية، 
لمواكب��ة التط��ور الكبي��ر الذي تش��هده المملكة 
عل��ى صعيد الخدمات الطبية، فضًا عن التطورات 
الصحي��ة العالمي��ة التي تتطلب تضاف��ر الجهود 

والسعي الجاد لمواكبتها.
وأعرب عن س��عادته بالمستوى المتميز والعلمي 
الرصي��ن للبح��وث الطبي��ة البحرينية ف��ي مختلف 
المج��االت، لما لها م��ن مردود كبير على دراس��ة 
األوضاع الصحية المحلي��ة، وطرق تقديم الخدمة، 

وحوكمتها لضمان جودتها.
م��ن جانبه، أعرب الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالعزيز، 
عن فخ��ره واعتزازه بالكوادر الطبية من منتس��بي 
المستش��فيات الحكومي��ة ومس��اهمتهم في رفع 
اسم البحرين عاليًا من خال خوضهم غمار البحوث 
العلمية بما يسهم في السياسات العاجية واتخاذ 
القرارات التي تهدف لارتقاء بالقطاع الصحي في 

البحرين.
إل��ى ذل��ك، أش��اد األنص��اري، بالجه��ود المبذولة 
ف��ي مج��ال األبح��اث العلمي��ة، مؤك��دًا أن اإلدارة 
التنفيذية وبتوجيهات مجلس أمناء المستشفيات 

الحكومية، ستواصل دعمها للكوادر الطبية وكافة 
الكوادر العامل��ة بالقطاع الصحي بما يمكنها من 
تقديم أعلى مس��توى م��ن الممارس��ات الصحية، 
ويعزز دورها المحوري ف��ي المنظومة الصحية في 

المملكة.
وتأت��ي هذه البح��وث نت��اج تعاون بي��ن أصحاب 
الخبرات الطويلة في مجاالتهم ومع طموح الشباب 
العاملي��ن ف��ي القطاع الصح��ي بالمستش��فيات 
الحكومي��ة م��ن أجل االرتق��اء ورفع اس��م البحرين 
عاليًا في كافة المحافل وبما يتماشى مع تطلعات 

المملكة في تطوير القطاع الصحي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/26/watan-20220426.pdf?1650950208
https://alwatannews.net/article/1002901
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/uploads/pdf/2022/04/26/watan-20220426.pdf?1650950208
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 رئيس األعلى للصحة يسّلم موظفي 
المجلس وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

س��لم رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني للتص��دي لفيروس كورونا، 
 الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة أمس، وس��ام األمير س��لمان بن 
حمد لالس��تحقاق الطبي لموظفي المجلس 
إنف��اذًا لألم��ر الملكي الس��امي، وف��ي إطار 
توجيه صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
الجه��ات  لكاف��ة  ال��وزراء  رئي��س مجل��س 
المعني��ة بتس��ليم الوس��ام للعاملي��ن في 
الصف��وف األمامية م��ن الك��وادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 

الجهات المساندة.
وأكد الش��يخ محم��د بن عب��داهلل، أن اعتزاز 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، وتثمين 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، للجهود الوطني��ة المخلصة لكافة 
العاملين ف��ي الصف��وف األمامية للتصدي 
لفي��روس كورون��ا م��ن الك��وادر الصحي��ة، 
وكاف��ة الجهات المس��اندة، يمث��ل دعمًا ال 

محدودًا للكوادر الطبية في مختلف المواقع، 
وتكريم��ًا للعط��اء الوطن��ي المخلص الذي 
جعل البحرين نموذجًا ف��ي القطاع الصحي 
بي��ن دول العال��م خ��الل مختل��ف مراح��ل 

التعامل مع الجائحة.

وأش��اد، باألم��ر الملك��ي الس��امي لحضرة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، بتفضل 
جاللة الملك بمنح وس��ام األمير سلمان بن 

حمد لالستحقاق الطبي.

وأع��رب ع��ن التقدي��ر إل��ى جالل��ة الملك 
المف��دى على هذه اللفت��ة الملكية الكبيرة 
والمش��هودة من جاللت��ه، الموّجه والداعم 
األول ل��كل العاملي��ن ف��ي القط��اع الطبي 
وللجه��ود الوطنية المخلصة بقيادة صاحب 

 الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال: »إن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
يس��تدعي بذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنشودة لتعزيز مكانة البحرين 
في مصاف الدول المتقدمة«، مشيرًا إلى أن 
التكريم يعد دافعًا لمواصلة العمل وخدمة 

البحرين وتحقيق المزيد من اإلنجازات.
وأك��د رئيس المجل��س األعل��ى للصحة أن 
كاف��ة العاملين في القطاع الطبي يملؤهم 
الفخر واالعتزاز بتقدير جاللته لهم، السيما 
ف��ي أحلك الظ��روف حي��ث كان دعم جاللته 
االستثنائي المحفز الرئيس لفريق البحرين 
في في كاف��ة القطاعات لمضاعفة الجهود 
وبذل أقص��ى طاقات الجهوزية في مواجهة 
فيروس كورونا وصواًل للقضاء على الجائحة.

من جانبهم، أعرب منتس��بو المجلس الذي 
تس��لموا الوس��ام، عن الفخر واالعتزاز بهذا 
التكريم الس��امي، مؤكدين أن هذا الوسام 
ُيعد دافعًا لمواصلة العمل وبذل المزيد في 

خدمة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

 تسليم منتسبي المجلس األعلى 
للبيئة وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

أكد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
التنفي��ذي للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة محمد 
مب��ارك ب��ن دين��ه أن اعتزاز حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وتثمين صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
المخلص��ة لكاف��ة العاملي��ن ف��ي الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 

الداخلي��ة، وكافة الجهات المس��اندة، يمثل 
دافعًا لمواصلة العمل بذات العطاء والعزم، 
مثنيًا على ما أبداه الموظفون العاملون في 
مختلف القطاعات خالل فترة جائحة فيروس 
كورونا م��ن كفاءة عالية وعزيمة مس��تمرة 
لتحقيق األهداف الموضوعة، والتي أسهمت 
في أن تنال المملكة اإلش��ادات في التعامل 

مع مسارات الجائحة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
 جاء ذلك خالل حفل تس��ليم األوس��مة الذي 
نظم��ه المجل��س أم��س تحت رعاية س��مو 

الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك المفدى، حيث قام بن دينه، بتس��ليم 
»وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي« للك��وادر الوطني��ة م��ن منتس��بي 
المجلس إنفاذًا لألمر الملكي السامي لجاللة 
المل��ك المف��دى وف��ي إطار توجي��ه صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء لكاف��ة الجه��ات المعنية بتس��ليم 
الوس��ام للعاملين في الصفوف األمامية من 
الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
 وقد نقل بن دينه تهنئة راعي الحفل س��مو 
الش��يخ عب��داهلل بن حم��د آل خليف��ة رئيس 
المجل��س األعل��ى للبيئ��ة للحاصلي��ن على 
»وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي«، معرب��ًا ع��ن اعت��زازه بم��ا قدمه 
منتس��بو المجلس األعل��ى للبيئة من جهود 
مش��رفة وعمل دؤوب س��اهم ف��ي مواجهة 
جائح��ة في��روس كورون��ا وم��ا تبعتها من 

ظروف استثنائية على األصعدة كافة.

 وأك��د أن الحفاظ على م��ا تحقق حتى اليوم 
يس��تدعي بذل مزي��د من الجه��ود للوصول 
إل��ى النجاحات المنش��ودة، منوه��ًا بالجهود 
الوطنية لفريق البحري��ن الذي أثبت جدارته 
ف��ي وض��ع اإلس��تراتيجيات المتمي��زة ف��ي 
التعامل مع مختلف الظروف، مشيدًا بالوعي 
المجتمع��ي وروح العطاء ل��دى أبناء الوطن 
بمختلف مكونات��ه وال��ذي كان جوهر نجاح 
ف��ي دعم الجه��ود المبذولة لتج��اوز مختلف 

الظروف.

 تسليم منتسبي طيران الخليج 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

أكد القائم بأعمال الرئيس التنفي��ذي لطيران الخليج وليد العلوي أن 
اعتزاز حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وتثمين صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة 
لكاف��ة العاملي��ن في الصف��وف األمامي��ة للتصدي لفي��روس كورونا 
م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية، وكافة 
الجهات المس��اندة، يمثل دافعًا لمواصل��ة العمل في الناقلة الوطنية 
بذات العزم الذي اس��تمر طوال فترة التصدي لجائحة فيروس كورونا 
لتحقي��ق الغايات المنش��ودة والوصول إلى النتائج اإليجابية، مش��يدًا 
ف��ي الوقت ذاته بما قدمته الناقلة الوطنية ضمن سلس��لة إنجازاتها 
المتوالي��ة وفي إط��ار ش��راكتها المجتمعية من مجه��ودات كان لها 
إسهامها المباشر في اس��تمرار حركة الطيران وتقديم الخدمات دون 

انقطاع أو تعطيل.
جاء ذلك لدى قيامه بتسليم »وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي« للكوادر الوطنية من منتس��بي الناقلة، إنف��اًذا لألمر الملكي 
الس��امي وفي إطار توجيه صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامية من الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 

الداخلية، وكافة الجهات المساندة.
وهن��أ العل��وي الحاصلي��ن من منتس��بي الناقل��ة على »وس��ام األمير 
سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي«، معربًا عن شكره وتقديره لهم 
الس��تحقاقهم هذا الوسام الذي يمثل شرفًا عظيمًا، مشيدًا بما قدموه 
من جهود مضني��ة خالل الفترة الماضية، ومتمني��ًا لهم كل التوفيق 

والنجاح والمزيد من العمل الدؤوب لما فيه مصلحة ورفعة الوطن.
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 معرض البحرين للفنون 
التشكيلية يكّرم 3 فنانين بحرينيين

فتح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
ف��ي نس��خته الثامن��ة واألربعين أبواب��ه نهاية 
األس��بوع الماضي في مس��رح البحري��ن الوطني 
حيث يقدم حتى نهاية شهر يونيو القادم أعمااًل 
فنية تعكس عراقة الحراك الفني التش��كيلي في 
البحرين، ولعّل م��ن أهم هذه األعمال تلك التي 
فازت بجوائز المع��رض، والتي تتصّدرها جائزة 
الدانة التي حص��ل عليها الفنان جعفر العريبي، 
فيما فاز بالجائزة الثانية الفنانة مريم النعيمي 

وجاءت الفنانة نوف الرفاعي في المركز الثالث.
وبهذه المناسبة توجه الفنانون الفائزون بجزيل 
الشكر واالمتنان لصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء على رعايت��ه الكريمة للمعرض، 
كما أعربوا عن جزيل شكرهم لسمو الشيخ محمد 
بن س��لمان بن حمد آل خليفة لتفضله بافتتاح 
المع��رض. كما ش��كروا هيئة البحري��ن للثقافة 
واآلثار وعلى رأس��ها رئيس��ة الهيئة الشيخة مي 
بنت محم��د آل خليفة على الدعم الدائم للحركة 

الفنية في مملكة البحرين.
وقال الفنان جعفر العريبي إن فوزه بجائزة الدانة 
للم��رة الثاني��ة زاد من مس��ؤوليته االجتماعية 
كفنان لالس��تمرار ف��ي العطاء وتقدي��م المزيد 
خ��الل مس��يرته الفني��ة التي تقوم عل��ى البحث 
والتجريب في إطار لغة فنية تشكيلية معاصرة. 
وأشار إلى أن اس��تمرار معرض البحرين السنوي 
للفنون التش��كيلية يعكس حرص هيئة الثقافة 
على الحركة الفنية التش��كيلية في البحرين بما 
يقّدم الصورة المش��رفة للفن��ان البحريني محليًا 

وإقليميًا وعالميًا.
وح��ول عمله الفائز »طبوغرافيا بال عنوان« الذي 
يتك��ون م��ن 24 لوحة ت��م ابتكارها بوس��ائط 
متع��ددة تتن��وع ما بي��ن الص��ور الفوتوغرافية 
والخرائ��ط الجوي��ة وتقنيات الطباع��ة اليدوية، 
فأوضح أنه يعك��س االمتداد الحضري والتفاعل 
ما بين التواجد البشري والتنوع الحيوي والبيئة، 

والذي ينتج عن تجّمع المياه الجوفية العذبة.
م��ن جانبها قال��ت الفنانة مري��م النعيمي التي 

فازت بالجائزة الثانية، إنها تشعر بسعادة غامرة 
كونها اس��تطاعت من خالل عملها خلق مساحة 
للتأمل تدمج ما بين البيئة والذاكرة اإلنس��انية 
والسرد. ويتكون عملها من ثالثة وثالثين لوحة 
لخرائط ج��زر أرخبيل البحرين، حيث أش��ارت إلى 
أنه عملها يلقي الضوء على التغيرات الجغرافية 
التي أدت إلى تحوالت مكانية في ش��كل الجزيرة 
عل��ى الخارطة، وه��ذه التح��والت تنعكس على 
النظام البيئي والثقافة والذاكرة وأنماط الحياة.

أما الفنان��ة نوف الرفاع��ي، والفائ��زة بالجائزة 
الثالث��ة عن عملها »عم��ر افتراضي«، فقالت إن 
فوزها يدفعها إلى المزيد من االبتكار والطموح 
ف��ي المجال الفني. واش��تغلت الفنان��ة الرفاعي 
ف��ي عملها الفن��ي هذا على خامة غي��ر معتادة، 
فكانت مساحتها للتش��كيل عبارة عن أجزاء من 
س��يارات انتهى عمرها قبل أوانها، حيث أش��ارت 
إل��ى اختارت هذه الخامة من أجل التركيز على ما 
يتعرض له األش��خاص م��ن تغيير في خططهم 
ومش��اريعهم وأهدافهم وهو ما يعرض عمرها 
االفتراضي إلى االنته��اء. وأضافت أن من واجب 
كل فنان في البحرين أن يس��عى إلى المش��اركة 
ف��ي المع��رض كونه يع��د من أه��م المعارض 

الفنية السنوية في المملكة.
ويس��تمر مع��رض البحري��ن الس��نوي للفن��ون 
2022م  يوني��و  نهاي��ة  حت��ى   48 التش��كيلية 
ويفت��ح أبواب��ه يومي��ًا )م��ا ع��دا أي��ام الثالثاء( 
خالل ش��هر رمضان من 8 صباح��ًا وحتى 2 بعد 
الظهر ومن بعد ش��هر رمضان من الس��اعة 10 
صباح��ًا وحتى 8 مس��اًء، حي��ث يق��ّدم للجمهور 
أكثر م��ن 100 عمل فّن��ي ل� 60 فنانًا تش��كيليًا 
م��ن البحرينيي��ن والمقيمي��ن، تعك��س مختلف 
الم��دارس واالتجاه��ات الفنية وتتن��وع ما بين 
الرس��م بش��تى أنواع الخامات والم��واد، وأعمال 
الفوتوغرافي،  والتصوي��ر  والفيدي��و،  التركي��ب 

والنحت وغيرها.
وضمن سعي هيئة الثقافة إلشراك المجتمع في 
صناع��ة الحدث الثقافي، يمكن ل��رّواد المعرض 
المش��اركة في »جائزة الجمهور«، وهي الجائزة 
الرابع��ة للمع��رض، حيث س��يفوز به��ا الفنان 
الحاصل على أكبر عدد م��ن أصوات الزّوار والذي 
تعل��ن عنه الهيئة في خت��ام المعرض. ويمكن 
التصوي��ت للعم��ل الفن��ي المفّضل م��ن خالل 
المنّص��ة الخاصة الموجودة ف��ي بهو المعرض 

في مسرح البحرين الوطني.

إحالة مشروع قانون لـ»النواب«

تغليظ عقوبة »نقل األعضاء«.. 
والحكومة: وجود شبهة مخالفة

ثامر طيفور «

أحالت الحكوم��ة لمجلس النواب مش��روع قانون بتعديل 
بع��ض أح��كام المرس��وم بقان��ون رقم 16 لس��نة 1998 
بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية، بقصد استبدل نصي 
المادتي��ن 8 و10 م��ن المرس��وم بقانون رقم 11 لس��نة 

1998 بشأن نقل وزراعة األعضاء البشرية.
وجاء في التعدي��ل على المادة الثامنة أنه: »ينش��أ مركز 
طب��ي متخصص إلج��راء عمليات اس��تئصال ونقل وزراعة 
األعضاء البش��رية، تكون له الش��خصية االعتبارية ويقوم 
عل��ى ش��ؤونه مجلس أمن��اء، يص��در بتش��كيله وتنظيم 
عمله وتحدي��د مكاف��آت أعضائه ومعاونيه��م، قرار من 
وزير الصح��ة ويكون تمويل المرك��ز المذكور من الهبات 
والتبرعات ونفقات مداد عملية النقل والزرع من الوافدين 
القادري��ن وم��ا تخصص��ه المملك��ة له��ذا الغ��رض من 

اعتمادات مالية«.
فيما جاء ف��ي تعديل المادة العاش��رة: »مع عدم اإلخالل 

بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من 
يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، بالسجن 
وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على عش��رة 
آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة 
في حالة العود«. وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع 
القان��ون الماثل، لوجود خمس مالحظ��ات جوهرية عليه، 
أوله��ا أن نص المادة 8 من القان��ون القائم أكثر مالءمة 
وأنس��ب للوفاء بمتطلب��ات من يحتاج��ون العمليات نقل 

وزراعة األعضاء.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون يتعارض مع سياسات 
الحكوم��ة ويره��ق الميزاني��ة العامة للدول��ة، باإلضافة 
إلى وجود ش��بهة مخالفة األفع��ال المؤثمة بنص المادة 
من مشروع القانون، المبدأ ش��رعية الجرائم والعقوبات، 
والضواب��ط التي أرس��اها الدس��تور ف��ي ش��أن التجريم 

والعقاب.
وأكدت الحكومة على عدم اتس��اق وتناس��ق األحكام التي 
وردت بمش��روع القان��ون م��ع أح��كام المرس��وم بقانون 

رقم 10 لس��نة 1979 بش��أن قانون العقوبات، كما بينت 
الحكومة أن هناك مخالفة في المادة الثانية من مش��روع 
القانون للقواعد الدس��تورية المقرر بش��أن تحديد تاريخ 

نفاذ القوانين.
بدوره��ا، ذك��رت هيئ��ة التش��ريع وال��رأي القانون��ي في 
تعليقها على مش��روع القانون، أنه يجب اإلنشاء وتنظيم 
األش��خاص االعتبارية العام��ة، عدة عناص��ر يتعين على 
القانون تنظيمها، أهمها تنظيم الجانب اإلداري للشخص 
االعتباري وتحديد مهامه والية رقابة الدولة عليه، وكذلك 
تنظيم أمواله، وعليه فإن االعتراف بالشخصية االعتبارية 
عل��ى النحو ال��وارد باالقت��راح بقانون دون إكم��ال بنيان 
الش��خصية االعتبارية يعد مخالفة للمنهج الدستوري في 

ذلك.
وأكدت الهيئة أنها ترى وج��وب تحديد األفعال المؤثمة 
بش��كل ناف للجهالة تفاديا لشبهة عدم الدستورية. هذا 
م��ن جانب، ومن جانب آخر فجاء النص بتش��ديد العقوبة 
باعتبارها جناية إذ عاقب عليها بالس��جن والغرامة عوضًا 

ع��ن الحبس والغرامة، إال إنه أج��از العقاب بإحدى هاتين 
العقوبتي��ن، ولما كانت العقوبات األصلي��ة في الجنايات 
هي اإلعدام أو الس��جن والتجريد المدني، بخالف عقوبات 
الجن��ح التي تتمثل في الحبس والغرامة، وحيث إن تحديد 
ن��وع العقوب��ة ف��ي الجريمة يترت��ب عليه أم��ر غاية في 

األهمية وهو تحديد نوع الجريمة جنحة أم جناية.
وبينت الهيئة، أن النص المقترح أجاز التخيير بين السجن 
أو الغرام��ة مم��ا يترتب علي��ه عدم إمكاني��ة تحديد نوع 
الجريم��ة وما يترتب علي��ه من آثار أخصها حس��اب مدة 

تقادم العقوبة ومدة انقضاء الدعوي. 
وعلي��ه، فإذا كانت غاية المش��رع م��ن وراء تقرير عقوبة 
الس��جن ال تع��دو أن تك��ون مجرد زي��ادة م��دة العقوبة 
الس��البة للحرية دون أن تتجه إل��ى تغيير اآلثار المترتبة 
عل��ى تغيير وصف الجريمة إلى جناية، ترى الهيئة أن ذلك 
يمك��ن تحقيقه من النص عل��ى عقوبة الحبس مع تحديد 

حديها األدنى واألقصى خالفا لألصل العام.

 المستشفى العسكري 
ينال شهادة االعتماد الماسي

حص��د المستش��فى العس��كري عل��ى ش��هادة االعتماد م��ن الهيئ��ة الوطنية 
لتنظي��م المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماس��ية، تأكيدًا على التزامه 
بتوفير أقصى درجات الجودة والس��المة في الرعاي��ة الصحية وضمانه لتطبيق 

االشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.
وهذه هي المرة الثانية التي ينال فيها المستش��فى على الدرجة الماسية، حيث 
س��بق وأن نالها ف��ي العام 2018 كأول مستش��فى حكومي يحص��ل عليها من 

االعتماد الوطني بنسبة %98.
ويتماش��ى هذا اإلنج��از مع الخطط اإلس��تراتيجية الموضوعة م��ن قبل اإلدارة 
العليا بالخدمات الطبية الملكية برئاس��ة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي 
آل خليف��ة )قائد الخدم��ات الطبية الملكي��ة( وتكاتف جهود جميع منتس��بيها 
بالعم��ل بروح الفريق الواحد مما حدا بالمستش��فى العس��كري بالحصول على 

الكثير من الشهادات واالعتمادات الدولية.

 »تشريعية النواب« تقر مشروع قانون 
بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب

اطلع��ت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجل��س النواب، خ��الل اجتماعها على مش��روع 
الق��رض  اتفاقيت��ي  عل��ى  بالتصدي��ق  قان��ون 
والضمان لمش��روع إنش��اء مركز التحكم الجديد 
للمراقب��ة والتحكم في ش��بكات الكهرباء والماء 
بين حكومة مملك��ة البحرين والصندوق العربي 
المراف��ق  واالجتماع��ي  االقتص��ادي  لإلنم��اء 
وتوافق��ت   ،2022 لس��نة   )2( رق��م  للمرس��وم 
اللجنة على س��المة مش��روع القانون من الناحية 

الدستورية.
ث��م اطلع��ت اللجنة على مش��روع قانون بش��أن 
حصر الوظائف عل��ى المواطنين )المعد بناًء على 
االقتراح بقان��ون »بصيغته المعدل��ة« المقدم 
من مجلس النواب(، وتوافقت اللجنة على سالمة 

مشروع القانون من الناحية الدستورية.
بعده��ا انتقل��ت اللجن��ة إلى مناقش��ة مش��روع 

بقانون بتعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون 
رقم )54( لس��نة 2002 بش��أن الالئحة الداخلية 

لمجل��س النواب، وق��ررت اللجن��ة الموافقة على 
مشروع القانون ورفعه لهيئة المكتب.

الصالح: وسائل اإلعالم شريك 
استراتيجي في نجاح البرامج التنموية

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن الوسائل اإلعالمية 
المختلفة، تعد شريكًا إس��تراتيجيًا ورئيسيًا في نجاح البرامج 
التنموية، وترس��يخ قي��م ومبادئ ال��والء واالنتم��اء الوطني، 
مش��يدًا بما تقوم به وس��ائل اإلعالم البحرينية من دور فاعل 
ومش��هود في نش��ر الوعي المجتمعي بأهمية اإلس��هام في 
النهوض بمملكة البحرين، وتعزيز مكانتها المرموقة إقليميًا 

ودوليًا.
جاء ذلك خالل استقباله أمس د. سهير المهندي، حيث أهدته 
نسخة من كتابها الجديد، الذي صدر بعنوان: »الدور التوعوي 

والتنموي لإلعالم في مكافحة الفساد«.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود البحثية والعلمية التي 
بذلتها المهندي، وما تضمنه اإلصدار من معلومات وبيانات 
تؤكد إس��هامات الوس��ائل اإلعالمي��ة في مكافحة الفس��اد، 
متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح في إصداراتها المقبلة.
من جانبها، أعربت المهندي عن الفخر واالعتزاز الكبيرين بما 
يحظى به الكتاب البحرينيون من مس��اندة وتش��جيع مستمر 
من رئيس مجلس الشورى، منّوهة بحرصه على تحفيز الكتاب 

والمؤلفين لمواصلة الكتابة والتأليف في شتى المجاالت.

الصالح: المرأة البحرينية تقدم 
عطاًء متميزًا في شتى المجاالت

ثّم��ن رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح اإلس��هامات 
العلمي��ة والبحثي��ة الت��ي يقدمه��ا الباحث��ون وطلب��ة 
الدراس��ات العليا، م��ن أجل إب��راز النجاح ال��ذي تحققه 
مملك��ة البحري��ن ف��ي دم��ج احتياج��ات الم��رأة ضمن 
البرام��ج والخطط التنموية المتعددة، مؤكدًا أنَّ المرأة 
البحرينية تقدم عطاًء متميزًا في تنمية ش��تى المجاالت 

والقطاعات في المملكة.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله أمس الباحثة م��روة التركي، 
التي قدمت له نس��خة من رسالة الماجستير التي قامت 
بإعدادها تح��ت عنوان: »أثر المس��اواة بين الجنس��ين 
في دم��ج احتياجات المرأة في تنمي��ة القطاع العام في 

البحرين«.
وأثنى الصالح على العمل البحثي، والجهود التي بذلتها 
الباحثة الترك��ي، وما قدمته من نتائ��ج وتوصيات من 
شأنها تعزيز دور المرأة، ومشاركتها الفاعلة واإليجابية 
ف��ي رف��د المس��يرة التنموي��ة باإلنج��ازات والنجاح��ات 

المشهودة.
من جانبها، قدمت الباحثة مروة التركي الش��كر والثناء 
لرئي��س مجلس الش��ورى، معرب��ًة عن التقدي��ر العالي 
لما يبذله مجلس الش��ورى من مس��اٍع مثم��رة لتطوير 
وتحديث التشريعات التي تعزز دور المرأة البحرينية في 

المسارات التنموية لمملكة البحرين.
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 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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»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
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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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»الهالل األحمر« تنّظم لقاءها الرمضاني السنوي
تح��ت رعاي��ة وبحض��ور رئيس مجل��س إدارة 
جمعية الهالل األحمر البحريني الش��يخ خالد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، ومش��اركة عدد من 
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ونحو 
مئ��ة من األعض��اء، أقام��ت الجمعي��ة اللقاء 

الرمضاني السنوي في مقرها.
وخالل اللقاء ألقى نائب رئيس الجمعية علي 
م��راد كلمة أعرب فيها عن االمتنان والتقدير 
للش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة على دعمه 
ومس��اندته ألعمال الجمعية، م��ا مكنها من 
مواصلة مس��يرة اإلنجازات واالرتقاء بالعمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني للجمعية داخ��ل وخارج 

البحرين.
كما أعرب عن الشكر والتقدير ألعضاء مجلس 
المتمثل��ة  العام��ة  واإلدارة  الجمعي��ة  إدارة 
ف��ي األمي��ن الع��ام مب��ارك الحادي، وس��ائر 
المنتس��بين والمتطوعين، مؤكدا في الوقت 
ذات��ه حرص الجمعي��ة على تعزيز الش��راكة 
م��ع مختل��ف الجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة 
والمانحين من أجل تنفيذ برامجها الطموحة.

وجرى خ��الل اللقاء تكريم عدد من منتس��بي 
جهوده��م  نظي��ر  الجمعي��ة  ومتطوع��ي 

خ��اص  بش��كل  قدم��وه  وم��ا  وعطائه��م، 
خالل جائح��ة »كورون��ا«، إضافة إل��ى توزيع 

المساعدات على األسر المستحقة في مختلف 
مناط��ق البحرين، كما جرى عرض فيلم يظهر 

أنش��طة وبرامج مختلف اللجان التطوعية في 
الجمعية.

 وهيب الناصر يحاضر 
عن »االستهالل من منظور فيزيائي طبي«

اس��تضاف مركز جامعة الخليج العرب��ي لخدمة المجتمع 
واالستش��ارات والتدري��ب والتعلي��م المس��تمر إس��تاذ 
الفيزي��اء التطبيقي��ة بكلي��ة الدراس��ات العلي��ا بجامعة 
الخلي��ج العربي وهي��ب الناص��ر لتقديم محاض��رة حول 
»االس��تهالل من منظور فيزيائي طبي«، حضرها نحو 60 
مشاركًا من طالب كلية الطب وأعضاء الهيئة األكاديمية 
وعدد من المهتمين برصد األهلة، ومعرفة طرق تحديد 
أوائل الش��هور القمرية، وذلك بالحضور المزدوج الفعلي 

واالفتراضي.
وهدفت المحاضرة إلى خلق وعي فيزيائي و طبي وفلكي 
ح��ول موضوع ترائ��ي الهالل، وش��رح كي��ف أن للقدرات 
البصرية الشخصية دورًا في ذلك، مع تعزيز ذلك بتطبيق 
لمح��اكاة رص��د الهالل ف��ي حال الس��ماء صافي��ة )لون 

الغروب( أو عكرة نسبيًا )زرقاء - بيضاء(.
وتن��اول الناصر ف��ي المحاض��رة بيان الف��رق بين ضياء 
الشمس ونور القمر، والمعايير المختلفة في طرق تحديد 
أوائ��ل الش��هور القمرية )حوال��ي 11 معي��ارًا( ومقارنته 
بمعي��ار التقوي��م اإلس��المي الموحد )نظي��ر لتقويم أم 
الق��رى( الذي تتبع��ه مملك��ة البحرين، موضح��ًا ما هو 
االس��تهالل، وما فوائد األهلة، وظروف رؤية هالل شوال 

1443 ه� في مس��اء األحد 1ماي��و 2022، رغم أن والدته 
س��تكون مساء السبت عند الس��اعة 11:30 مساًء، والذي 

سيكون في هيئة كسوف يشاهد في جنوب األرجنتين.
وش��رح طريقة لفحص القدرات الفردية في رصد األهلة، 
وبّي��ن لماذا االخت��الف في الق��درة الفردي��ة على رؤية 
األهل��ة؟ وما هو دور ق��وة التفريق للعين البش��رية في 

رؤي��ة الهالل وكذلك الخاليا األس��طوانية في قاع العين 
وتوزيعه��ا على ش��بكية العي��ن، وهي خاليا مس��ؤولة 
عن الرؤي��ة في الضوء الخافت والق��درة على رؤية جرمًا 
لونه مقاربًا لوس��طه )الهالل في السماء بغيد الغروب(، 
موضح��ًا حقيقة إبصار زرقاء اليمام��ة، وكذلك األلمانية 
فيرونيكا س��يدر )المدرجة في موس��وعة جينيس كأكثر 

ش��خص ف��ي الرؤي��ة البصري��ة ف��ي ع��ام 1972(، وفي 
خت��ام المحاضرة ناقش مالحظ��ات مهمة لرصد األهلة 
بّي��ن حدة رؤي��ة العين وإمكانية التحوي��ل من التوقيت 

الغروبي إلى زوالي.
وخ��الل المحاضرة أبه��رت الحضور طالبة الس��نة األولى 
بكلية الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة الخلي��ج العربي 
)بروق الس��ليطي - بحرينية( بقدرتها على رؤية محاكاة 
س��تة أهلة على الشاش��ة )خلفية بل��ون برتقالي( بينما 
باقي الحضور لم يس��تطيعوا رؤي��ة إال ثالثة أهلة؛ وعند 
تغيير الخلفية إلى لون ازرق - ابيض اس��تطاعت الطالبة 
نفسها رؤية س��بعة أهلة بينما اآلخرين استطاعوا رؤية 

ثالثة أهلة فقط!.
وعن ذل��ك، قال الناصر: »هذا يقودن��ي إلى قناعة تامة 
- وللمرة الرابع��ة - مفادها بأن الق��درات الفردية لها 
ش��أن خاص، وأن ظ��روف ومعايير رؤية الهالل بحس��ب 
عمر الهالل، والميل الزاوي، والبعد الزاوي، واالس��تطالة 
ليس��ت حس��اب فلكي، وإنما هو أمر طبي فس��يولوجي، 
وعليه، يكفي بمعشر الحاسبين أن نضع المعلومات عن 
إحداثيات القمر، ويترك القرار للمحاكم الشرعية للدولة 
في تحديد ما إذا تم رؤيته أم عدم الهالل على الناس«.

تزامنًا مع الشهر الفضيل

طالبات ابتدائي ُيدّربن زميالتهن على تالوة القرآن الكريم

ش��اركت طالبات متمي��زات في تالوة الق��رآن الكريم في 
تدريب زميالتهن على أساس��يات ه��ذا المجال، بالتزامن 
مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن فعالية »المعلمة« 
بمدرس��ة النبيه صالح االبتدائية للبنات، والتي استفادت 
منه��ا 100 طالب��ة، خ��الل حص��ص االحتياط والفس��حة 

المدرسية، بمركز مصادر التعّلم بالمدرسة.
والقت الفعالية التي نظمتها اختصاصية مصادر التعّلم 
رباب مكي، بالتعاون مع معلمة التربية اإلسالمية حكيمة 

عبدالحكيم، إقبااًل ش��ديدًا من الطالبات، وإشادًة وإعجابًا 
من قب��ل أولي��اء األمور، كما ش��اركت بع��ض المعلمات 

المتمكنات من التجويد بقراءة بعض السور للطالبات.
وأبدت الطالبة بالصف األول االبتدائي فاطمة علوي أنها 
س��عدت بالمش��اركة في تدريب طالباتها وتش��جيعهن 
على التمّكن من حفظ وت��الوة كتاب اهلل، وكانت فخورة 
بهن وهن يرددن ما تتلوه على مس��امعهن، فيما عّبرت 
زميلته��ا بتول محس��ن من الص��ف الثاني ع��ن إعجابها 

بالفعالية، وحرصها على المشاركة اليومية فيها، لتعليم 
بقية الطالبات.

أم��ا الطالبة بنين عبد الخالق من الصف الثاني فقد قالت 
إنها نقلت الفعالية ألقربائها، وقامت بتعليمهن التالوة 
بنف��س الطريقة، فيما أش��ارت زميلته��ا زينب قصي من 
الص��ف الرابع إلى أنها مش��اركة في جائ��زة وزارة التربية 
والتعلي��م للق��رآن الكريم والس��نة النبوية الش��ريفة في 
دورتها 47، وتحرص على التس��جيل المس��تمر في مراكز 

تحفي��ظ الق��رآن الكريم، ونقلت ما تعلمت��ه إلى طالبات 
المدرس��ة، وأبدت اس��تعدادها في االس��تمرار في تعليم 

الطالبات بعد انتهاء شهر رمضان.
ويأتي ذل��ك ضمن ح��رص وزارة التربي��ة والتعليم على 
تنفيذ األنش��طة الطالبي��ة المتنوعة والمس��تمرة طيلة 
العام الدراس��ي، والش��املة لمختلف المجاالت والمواهب 
واإلبداع��ات، لرف��د العملي��ة التربوي��ة والتعليمي��ة في 

المدارس الحكومية.

 مجلس المعنطر يكرم 
أسرة مسلسل حكايات ابن الحداد

وأوض��ح مجل��س المعنط��ر أن الج��زء الثاني من 
المسلسل تم تصويره بداية العام 2019 ولكنه 
ل��م يعرض، وحق��ق في جزئ��ه األول نجاحًا كبيرًا 
خصوصًا أنه يجم��ع مجموعة كبيرة من الفنانين 
المصطلح��ات  يتناول��ون  الذي��ن  البحرينيي��ن 
البحرينية األصيلة، واألسماء الموجودة في الجزء 
الثاني هي نفس��ها التي كانت موجودة في الجزء 
األول مع دخول بعض األسماء مثل: الفنان أحمد 
مبارك، ولطيفة مجرن، وشيماء سبت، وبوصابر، 

وفوز جناحي، ومصطفى رشيد وآخرون.
وأش��ار مجلس المعنطر إلى أن قصة المسلس��ل 
تدور حول ابن الحداد الفنان “حس��ن محم�د” مع 
ابنة الوالي الفنانة أبرار سبت، ومواقف عدي�����دة 
يرس��م مالمحها الفن��ان الكومي���دي البارز خليل 
الرميث�����ي وبقي���ة الطاقم ال��ذي تمي���ز وأبدع 
في تناول النصوص ويأتي هذا التكريم تقدي����را 

للمجه���ود المتواصل بين الحي���ن واآلخر.

وق��دم مجل��س المعنطر ش��كرًا خاص��ًا للمخرج 
صاحب اإلبداع األس��تاذ يوسف الكوهجي، وأضاف 
صاح��ب المجل��س عب��داهلل المعنط��ر أن جميع 

المتابعي��ن والمش��اهدين يطالب��ون ب��أن يتم 
المواصل��ة والمثابرة لرؤية الجزء الثالث الس��نة 

القادمة برمضان.
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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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جانب من عملية انتخاب مجلس اإلدارة الجديد

عقد اتحاد ُمالك الرفاع فيوز جمعيته العمومية الثالثة، وتم انتخاب 
مجلـــس إدارة جديـــد للـــدورة الثانية للعامين 2023-2022 برئاســـة 
ريم أحمد أكبري، كما أقرت الجمعية العمومية موازنة االتحاد للعام 
2022، وذلك بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار، كما وافقت على اعتماد 

المخطط العام المعّدل للرفاع فيوز.

اتحاد ُمالك الرفاع فيوز ينتخب 
مجلس إدارة برئاسة ريم أكبري

دبي - العربية.نت

أكد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف أن العالقات 
التـــي وصفهـــا بالعميقـــة بيـــن بغـــداد 
بتنفيـــذ  إليـــران  تســـمح  ال  وطهـــران 

عمليات تطال سيادة بالده.
وأضاف الصحاف أنه “على الرغم مما 
تتمتـــع به إيـــران من عالقـــات عميقة 
وبالغة األهمية مع الحكومة العراقية، 
فإن كل ذلك ال يتيح ال إليران وال ألي 
طـــرف آخـــر علـــى مســـتوى العالم أن 
يبـــادر إلـــى عمليـــات أحاديـــة عدائية 
تطال سيادة العراق وأمن مواطنيه”، 
“رووداو”  شـــبكة  نقلـــت  مـــا  بحســـب 
المتحـــدث  قـــال  كذلـــك،  المحليـــة. 
إن إيـــران لـــم تقـــدم “مواقـــف وأدلـــة 
واضحة” لتبرير الضربة األخيرة التي 
وجهتهـــا لمحافظة أربيـــل في مارس 

الماضي.

العراق: إيران لم 
تقدم أدلة بشأن 
استهداف أربيل

)12(
)18(

05

“الهيئة العامة” تنظم دورة األلعاب الرياضيةدالل علي: أبحث عن مخرج يكتشفنيمعركة شاقة تنتظر ماكرون“باسرك” تقدم دعًما لـ“رعاية الطفل”بدء اختبارات برنامج ولي العهد للمنح
بدأ برنامج ولي العهد للمنح  «

الدراسية العالمية االمتحانات 
التأهيلية للطلبة والطالبات 

الذين تقدموا في مارس الماضي 
لبعثات البرنامج للعام المقبل 
2023، إذ بلغ عددهم نحو 1254 

طالًبا وطالبة.

قدمت شركة البحرين لتصليح  «
السفن والهندسة “باسرك”، 

انطالًقا من دورها في دعم 
المجتمع البحريني والوفاء 

بمسؤوليتها تجاه مختلف فئاته، 
ا لجمعية رعاية الطفل  دعًما ماليًّ

واألمومة ألعمالها الخيرية.

لم يحَظ الرئيس الفرنسي  «
إيمانويل ماكرون بأي راحة بعد 

ساعات من إعادة انتخابه متفوًقا 
على مترشحة اليمين المتطرف 
مارين لوبان، وحث المعارضون 

السياسيون الناخبين على 
حرمانه من الغالبية البرلمانية.

أكدت المذيعة البحرينية دالل  «
علي أن التمثيل ُعرض عليها 
من قبل عدد من المخرجين. 

وقالت “إن الفكرة بدأت 
تراودني هذه األيام خصوًصا 

إذا وجدُت المخرج الذي يعرف 
كيف يتعامل مع موهبتي” .

تنفيًذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى  «
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، تنظم الهيئة العامة للرياضة اليوم دورة األلعاب 

الرياضية 2022 لرؤساء االتحادات الرياضية واألندية الوطنية، 
في مجمع صاالت عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى 

الرياضية.

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.

ووجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
بمباشـــرة  المدنيـــة،  الخدمـــة  مجلـــس 
لترحيـــل  الالزمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
الكـــوادر الصحيـــة والجهات المســـاندة 

األخرى.
 وكلـــف ســـموه جهـــاز الخدمـــة المدنية 
ترحيـــل  أجـــل  مـــن  يلـــزم  مـــا  باتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن  المســـتحقين 
إجازاتهم الســـنوية 75 يوًمـــا في نهاية 
أكـــد مجلـــس  ثـــم   .2021 31 ديســـمبر 

الوزراء بمناســـبة اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافة ويـــوم الصحافـــة البحرينية، 
علـــى اإلســـهامات المقدرة للمؤسســـات 
اإلعالميـــة الوطنيـــة وأبنـــاء البحريـــن 
العامليـــن بميـــدان الصحافـــة واإلعالم 
فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي كشـــركاء 

فاعلين في التنمية.

ترحيل فائض اإلجازات للصفوف األمامية 
إسهامات مقدرة للصحافة الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

المنامة - بنا

ا على ما  أكـــدت وزارة الصحة، ردًّ
تم تداوله فـــي الصحف المحلية 
اإلجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
المكافـــآت  صـــرف  عـــدم  بشـــأن 
لبعـــض المتطوعين في الصفوف 
لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة 
بصـــدد  أنهـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
االنتهـــاء مـــن صـــرف المكافـــآت 
لقائمـــة جديـــدة مـــن المتطوعين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة قريًبـــا، 
وذلك اســـتكمااًل للقوائم السابقة 
المكافـــآت  لهـــا  صرفـــت  التـــي 
المســـتحقة، والتـــي تـــم إيداعهـــا 
في الحســـابات البنكيـــة الخاصة 
الفتـــرة  خـــالل  بالمتطوعيـــن 

الماضية.
وأكدت الـــوزارة تقديرها للجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة التـــي بذلهـــا 
جميـــع العاملين من المســـتحقين 

فـــي الصفـــوف األماميـــة والذين 
وصـــور  معانـــي  أســـمى  قدمـــوا 
والتفانـــي  واإلخـــالص  العطـــاء 
فـــي خدمـــة الوطـــن والمواطنين 
والتصدي للجائحـــة، والمحافظة 
جميـــع  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
قامـــت بصرف مســـتحقات مالية 
ومكافـــآت لمجموعـــات متعـــددة 
والكـــوادر  المتطوعيـــن  مـــن 
بمختلـــف  المســـتحقة  الوطنيـــة 
مواقـــع التصـــدي للجائحة، وذلك 
بعـــد أن خضعـــت جميـــع القوائم 
للتقييـــم  بالمتطوعيـــن  الخاصـــة 
بالتعـــاون  وذلـــك  والمراجعـــة 
والتنســـيق المشـــترك مع الجهات 

المختصة والمعنية.

“الصحة”: قائمة جديدة بصرف 
المكافآت للمتطوعين قريًبا

المنامة - وزارة الصحة

)02(
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سموه استذكر عطاءات الفقيد الراحل في الرياضة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

كأس خليفة بن سلمان نقلة نوعية لكرة السلة
اللجنة اإلعالمية

ج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل  تـــوَّ
خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء 
نائـــب رئيس اللجنة االولمبيـــة البحرينية، 
الفائزين في النســـخة السادســـة من كأس 
“خليفـــة بـــن ســـلمان” لكـــرة الســـلة، والتي 
حقـــق لقبهـــا نـــادي األهلي بعد فـــوزه على 
نـــادي المنامة بنتيجـــة 76/84 في المباراة 

النهائية للكأس.
وقام ســـموه بتتويج فريـــق األهلي بكأس 
الذهبيـــة، وفريـــق  البطولـــة والميداليـــات 
المنامة بالميداليات الفضية، وذلك وســـط 
حضـــور عدد من كبـــار المدعويين ورئيس 
وأعضاء مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
وفي تصريح لســـمو الشـــيخ عيســـى بهذه 
المناســـبة، أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن بالـــغ 
فخـــره واعتـــزازه بتقديـــم الـــكأس الغالية 
التـــي تحمـــل اســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 

الوالـــد  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
الفقيـــد  عطـــاءات  مســـتذكرًا  ثـــراه،  هللا 
الرياضـــي ودعمـــه  القطـــاع  فـــي  الراحـــل 
للرياضييـــن بشـــكل عام وكرة الســـلة على 

وجه الخصوص، ومنذ إطالق اســـم “كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان” على هـــذه المســـابقة 
أحدثـــت نقلـــة نوعيـــة للعبـــة كـــرة الســـلة 
وجعلت لها مكانة عالية وطابعًا خاصًا في 

المنافسات الرياضية.
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المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تعميٌم بشـــأن عطلة يوم العمال العالمي للعام 

2022م، وعطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناســـبة يوم العمال العالمي لعام 2022م، ُتعطل 
وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسســـاتها العامة يوم األحد الموافق األول 
من شهر مايو 2022م، كما ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العامـــة بمناســـبة عيد الفطر المبـــارك لعام 1443هـ يـــوم العيد واليومين 
ض عنه  التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوَّ

بتمديد العطلة يومًا آخر.

عطلة يوم العمال وعيد الفطر 
من األحد إلى األربعاء

إعادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد بـ642.6 ألف دينار
الستشارات تصميم المدينة الرياضية بالصخير

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات في 
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة  أمـــس  جلســـته 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم  العمرانـــي 
لتصميـــم المدينـــة الرياضيـــة بالصخير ضمن 
المرحلـــة )أ(، تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة 
لـ)Populous Limited( بـ10.98 مليون دينار. 
ويتكون من مناقصة الخدمات االستشـــارية 

لتصميم المدينة الرياضية بالصخير لتحقيق 
األهداف المرجوة لضمان أن يكون المشروع 
وجهـــة ســـياحية ورياضيـــة وترفيهيـــة ذات 
جـــذب  نقطـــة  وجعلـــه  اقتصاديـــة  جـــدوى 

)18(للفعاليات.

مليون دينار
11

أمل الحامد

89 % ُحسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:
55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون الـ5 سنوات األخيرة

قالـــت وزارة اإلســـكان فـــي ردهـــا علـــى 
سؤال برلماني من النائب خالد بوعنق إن 
مجمـــوع القضايا اإلســـكانية في األعوام 

الخمس الماضية بلغت 55 قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا خالل 
العـــام 2018 بلـــغ ســـبع قضايـــا، فيمـــا بلغ 
في العام 2019 اثنتين وعشـــرين قضية، 
وبالعـــام 2020 بلغ ثمانية عشـــرة قضية، 

وفـــي العام 2021 ثماني قضايا، مشـــيرة 
إلى أن نســـبة القضايـــا المحكومة لصالح 
الـــوزارة في الســـنوات الخمـــس األخيرة 
بلغت مـــا نســـبته 89 % بواقع 49 قضية 

)07(من مجموع 55 قضية.

)15 - 14(

إبراهيم النهام

جانب من عملية انتخاب مجلس اإلدارة الجديد

عقد اتحاد ُمالك الرفاع فيوز جمعيته العمومية الثالثة، وتم انتخاب 
مجلـــس إدارة جديـــد للـــدورة الثانية للعامين 2023-2022 برئاســـة 
ريم أحمد أكبري، كما أقرت الجمعية العمومية موازنة االتحاد للعام 
2022، وذلك بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار، كما وافقت على اعتماد 

المخطط العام المعّدل للرفاع فيوز.

اتحاد ُمالك الرفاع فيوز ينتخب 
مجلس إدارة برئاسة ريم أكبري

دبي - العربية.نت

أكد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف أن العالقات 
التـــي وصفهـــا بالعميقـــة بيـــن بغـــداد 
بتنفيـــذ  إليـــران  تســـمح  ال  وطهـــران 

عمليات تطال سيادة بالده.
وأضاف الصحاف أنه “على الرغم مما 
تتمتـــع به إيـــران من عالقـــات عميقة 
وبالغة األهمية مع الحكومة العراقية، 
فإن كل ذلك ال يتيح ال إليران وال ألي 
طـــرف آخـــر علـــى مســـتوى العالم أن 
يبـــادر إلـــى عمليـــات أحاديـــة عدائية 
تطال سيادة العراق وأمن مواطنيه”، 
“رووداو”  شـــبكة  نقلـــت  مـــا  بحســـب 
المتحـــدث  قـــال  كذلـــك،  المحليـــة. 
إن إيـــران لـــم تقـــدم “مواقـــف وأدلـــة 
واضحة” لتبرير الضربة األخيرة التي 
وجهتهـــا لمحافظة أربيـــل في مارس 

الماضي.

العراق: إيران لم 
تقدم أدلة بشأن 
استهداف أربيل

)12(
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“الهيئة العامة” تنظم دورة األلعاب الرياضيةدالل علي: أبحث عن مخرج يكتشفنيمعركة شاقة تنتظر ماكرون“باسرك” تقدم دعًما لـ“رعاية الطفل”بدء اختبارات برنامج ولي العهد للمنح
بدأ برنامج ولي العهد للمنح  «

الدراسية العالمية االمتحانات 
التأهيلية للطلبة والطالبات 

الذين تقدموا في مارس الماضي 
لبعثات البرنامج للعام المقبل 
2023، إذ بلغ عددهم نحو 1254 

طالًبا وطالبة.

قدمت شركة البحرين لتصليح  «
السفن والهندسة “باسرك”، 

انطالًقا من دورها في دعم 
المجتمع البحريني والوفاء 

بمسؤوليتها تجاه مختلف فئاته، 
ا لجمعية رعاية الطفل  دعًما ماليًّ

واألمومة ألعمالها الخيرية.

لم يحَظ الرئيس الفرنسي  «
إيمانويل ماكرون بأي راحة بعد 

ساعات من إعادة انتخابه متفوًقا 
على مترشحة اليمين المتطرف 
مارين لوبان، وحث المعارضون 

السياسيون الناخبين على 
حرمانه من الغالبية البرلمانية.

أكدت المذيعة البحرينية دالل  «
علي أن التمثيل ُعرض عليها 
من قبل عدد من المخرجين. 

وقالت “إن الفكرة بدأت 
تراودني هذه األيام خصوًصا 

إذا وجدُت المخرج الذي يعرف 
كيف يتعامل مع موهبتي” .

تنفيًذا لتوجيهات النائب األول لرئيس المجلس األعلى  «
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 

اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، تنظم الهيئة العامة للرياضة اليوم دورة األلعاب 

الرياضية 2022 لرؤساء االتحادات الرياضية واألندية الوطنية، 
في مجمع صاالت عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى 

الرياضية.

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.

ووجـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيس 
بمباشـــرة  المدنيـــة،  الخدمـــة  مجلـــس 
لترحيـــل  الالزمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
الكـــوادر الصحيـــة والجهات المســـاندة 

األخرى.
 وكلـــف ســـموه جهـــاز الخدمـــة المدنية 
ترحيـــل  أجـــل  مـــن  يلـــزم  مـــا  باتخـــاذ 
فائـــض اإلجـــازات الســـنوية للموظفين 
رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن  المســـتحقين 
إجازاتهم الســـنوية 75 يوًمـــا في نهاية 
أكـــد مجلـــس  ثـــم   .2021 31 ديســـمبر 

الوزراء بمناســـبة اليـــوم العالمي لحرية 
الصحافة ويـــوم الصحافـــة البحرينية، 
علـــى اإلســـهامات المقدرة للمؤسســـات 
اإلعالميـــة الوطنيـــة وأبنـــاء البحريـــن 
العامليـــن بميـــدان الصحافـــة واإلعالم 
فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي كشـــركاء 

فاعلين في التنمية.

ترحيل فائض اإلجازات للصفوف األمامية 
إسهامات مقدرة للصحافة الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

المنامة - بنا

ا على ما  أكـــدت وزارة الصحة، ردًّ
تم تداوله فـــي الصحف المحلية 
اإلجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
المكافـــآت  صـــرف  عـــدم  بشـــأن 
لبعـــض المتطوعين في الصفوف 
لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة 
بصـــدد  أنهـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
االنتهـــاء مـــن صـــرف المكافـــآت 
لقائمـــة جديـــدة مـــن المتطوعين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة قريًبـــا، 
وذلك اســـتكمااًل للقوائم السابقة 
المكافـــآت  لهـــا  صرفـــت  التـــي 
المســـتحقة، والتـــي تـــم إيداعهـــا 
في الحســـابات البنكيـــة الخاصة 
الفتـــرة  خـــالل  بالمتطوعيـــن 

الماضية.
وأكدت الـــوزارة تقديرها للجهود 
الوطنيـــة المخلصـــة التـــي بذلهـــا 
جميـــع العاملين من المســـتحقين 

فـــي الصفـــوف األماميـــة والذين 
وصـــور  معانـــي  أســـمى  قدمـــوا 
والتفانـــي  واإلخـــالص  العطـــاء 
فـــي خدمـــة الوطـــن والمواطنين 
والتصدي للجائحـــة، والمحافظة 
جميـــع  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
المواطنين والمقيمين على أرض 

مملكة البحرين.
الصحـــة  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
قامـــت بصرف مســـتحقات مالية 
ومكافـــآت لمجموعـــات متعـــددة 
والكـــوادر  المتطوعيـــن  مـــن 
بمختلـــف  المســـتحقة  الوطنيـــة 
مواقـــع التصـــدي للجائحة، وذلك 
بعـــد أن خضعـــت جميـــع القوائم 
للتقييـــم  بالمتطوعيـــن  الخاصـــة 
بالتعـــاون  وذلـــك  والمراجعـــة 
والتنســـيق المشـــترك مع الجهات 

المختصة والمعنية.

“الصحة”: قائمة جديدة بصرف 
المكافآت للمتطوعين قريًبا

المنامة - وزارة الصحة
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سموه استذكر عطاءات الفقيد الراحل في الرياضة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

كأس خليفة بن سلمان نقلة نوعية لكرة السلة
اللجنة اإلعالمية

ج ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل  تـــوَّ
خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء 
نائـــب رئيس اللجنة االولمبيـــة البحرينية، 
الفائزين في النســـخة السادســـة من كأس 
“خليفـــة بـــن ســـلمان” لكـــرة الســـلة، والتي 
حقـــق لقبهـــا نـــادي األهلي بعد فـــوزه على 
نـــادي المنامة بنتيجـــة 76/84 في المباراة 

النهائية للكأس.
وقام ســـموه بتتويج فريـــق األهلي بكأس 
الذهبيـــة، وفريـــق  البطولـــة والميداليـــات 
المنامة بالميداليات الفضية، وذلك وســـط 
حضـــور عدد من كبـــار المدعويين ورئيس 
وأعضاء مجلـــس إدارة االتحاد البحريني 

لكرة السلة.
وفي تصريح لســـمو الشـــيخ عيســـى بهذه 
المناســـبة، أعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن بالـــغ 
فخـــره واعتـــزازه بتقديـــم الـــكأس الغالية 
التـــي تحمـــل اســـم المغفـــور لـــه بـــإذن هللا 

الوالـــد  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  تعالـــى 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
الفقيـــد  عطـــاءات  مســـتذكرًا  ثـــراه،  هللا 
الرياضـــي ودعمـــه  القطـــاع  فـــي  الراحـــل 
للرياضييـــن بشـــكل عام وكرة الســـلة على 

وجه الخصوص، ومنذ إطالق اســـم “كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان” على هـــذه المســـابقة 
أحدثـــت نقلـــة نوعيـــة للعبـــة كـــرة الســـلة 
وجعلت لها مكانة عالية وطابعًا خاصًا في 

المنافسات الرياضية.
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المنامة - بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة تعميٌم بشـــأن عطلة يوم العمال العالمي للعام 

2022م، وعطلة عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ.
وجاء في التعميم أنه بمناســـبة يوم العمال العالمي لعام 2022م، ُتعطل 
وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسســـاتها العامة يوم األحد الموافق األول 
من شهر مايو 2022م، كما ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العامـــة بمناســـبة عيد الفطر المبـــارك لعام 1443هـ يـــوم العيد واليومين 
ض عنه  التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوَّ

بتمديد العطلة يومًا آخر.

عطلة يوم العمال وعيد الفطر 
من األحد إلى األربعاء

إعادة تأهيل مدرسة طارق بن زياد بـ642.6 ألف دينار
الستشارات تصميم المدينة الرياضية بالصخير

فتـــح مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات في 
األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة  أمـــس  جلســـته 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

االستشـــارية  الخدمـــات  لتقديـــم  العمرانـــي 
لتصميـــم المدينـــة الرياضيـــة بالصخير ضمن 
المرحلـــة )أ(، تقدمـــت إليهـــا شـــركة وحيـــدة 
لـ)Populous Limited( بـ10.98 مليون دينار. 
ويتكون من مناقصة الخدمات االستشـــارية 

لتصميم المدينة الرياضية بالصخير لتحقيق 
األهداف المرجوة لضمان أن يكون المشروع 
وجهـــة ســـياحية ورياضيـــة وترفيهيـــة ذات 
جـــذب  نقطـــة  وجعلـــه  اقتصاديـــة  جـــدوى 

)18(للفعاليات.

مليون دينار
11

أمل الحامد

89 % ُحسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:
55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون الـ5 سنوات األخيرة

قالـــت وزارة اإلســـكان فـــي ردهـــا علـــى 
سؤال برلماني من النائب خالد بوعنق إن 
مجمـــوع القضايا اإلســـكانية في األعوام 

الخمس الماضية بلغت 55 قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا خالل 
العـــام 2018 بلـــغ ســـبع قضايـــا، فيمـــا بلغ 
في العام 2019 اثنتين وعشـــرين قضية، 
وبالعـــام 2020 بلغ ثمانية عشـــرة قضية، 

وفـــي العام 2021 ثماني قضايا، مشـــيرة 
إلى أن نســـبة القضايـــا المحكومة لصالح 
الـــوزارة في الســـنوات الخمـــس األخيرة 
بلغت مـــا نســـبته 89 % بواقع 49 قضية 

)07(من مجموع 55 قضية.

)15 - 14(

إبراهيم النهام
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
 فـــي بداية االجتماع، رفع مجلـــس الوزراء أصدق 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وإلى 
صاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء بمناســـبة قرب حلول عيـــد الفطر المبارك، 
ســـائالً المولى جلت قدرته أن ُيعيد هذه المناســـبة 
عليهما حفظهمـــا هللا، وعلى المواطنين والمقيمين 
واألمتيـــن العربيـــة، واإلســـالمية بالخيـــر، والُيمـــن 

والمسرات.
 بعدهـــا، وجـــه صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس مجلـــس الخدمة 
الالزمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمباشـــرة  المدنيـــة، 
للموظفيـــن  الســـنوية  اإلجـــازات  فائـــض  لترحيـــل 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العامليـــن 

الصحية والجهات المساندة األخرى.
 وكلـــف ســـموه جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة باتخاذ ما 

يلـــزم مـــن أجل ترحيـــل فائض اإلجازات الســـنوية 
رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن  المســـتحقين  للموظفيـــن 
إجازاتهم الســـنوية 75 يوًما في نهاية 31 ديســـمبر 

2021م.
 ثـــم أكد مجلـــس الوزراء بمناســـبة اليـــوم العالمي 
لحريـــة الصحافة ويوم الصحافـــة البحرينية، على 
اإلسهامات المقدرة للمؤسسات اإلعالمية الوطنية 
الصحافـــة  بميـــدان  العامليـــن  البحريـــن  وأبنـــاء 
واإلعـــالم فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي كشـــركاء 
فاعليـــن فـــي التنميـــة، معرًبا عـــن شـــكره وتقديره 
للدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في تأدية 
الرســـالة اإلعالمية التي تســـهم في دعم مســـارات 
يحقـــق  بمـــا  للمملكـــة  والتنمـــوي  الوطنـــي  العمـــل 

التطلعات المنشودة.
 بعـــد ذلـــك، وبمناســـبة يـــوم العمـــال العالمـــي، أكد 
مجلـــس الـــوزراء علـــى دور العمالـــة الوطنيـــة وما 
تبذله من جهد وعطاء عزز من التميز في مختلف 
المجـــاالت، ممـــا جعل المواطـــن الخيـــار األول في 
ســـوق العمل، شـــاكًرا للكوادر الوطنية في مختلف 
مواقع العمل إســـهاماتهم المقدرة وإصرارهم على 

اإلنجاز في مختلف الظروف.

المنامة - بنا

ترحيل فائض اإلجازات للصفوف األمامية لمن تجاوز 75 يوًما
إعادة هيكلة وتطوير عمل عدد من الجهات الحكومية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه:

إضـافــة مصــر إلــى قائمــة الــدول المدرجــة كشريــك لخدمـــة الشحـــن البحريـــة - الجـويــة
إسهامات مقدرة للمؤسسات اإلعالميــة وأبنــاء البحريــن العامليــن بميــدان الصحافــة واإلعــالم
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
يترأس جلسة مجلس الوزراء

25 أبريل 2022

أبـــرز ما جـاء في الجلسة:

استعرض المجلس:

مذكـــرة اللجنة التنســـيقية بشـــأن النســـخة المحدثة مـــن اإلطار الموحـــد للبرامج 
الحكومية ذات األولوية وماتم تنفيذه على صعيد تحقيق االستدامة المالية ودعم 

البيئة  االستثمارية.

وافـق المجلس على:

إعادة هيكلة وتطوير عدد من الجهات الحكومية.

مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية في مختلف 
المجاالت اإلنسانية.

إضافـــة جمهوريـــة مصر إلـــى قائمة الـــدول المدرجة كشـــريك لخدمة 
الشحن البحرية - الجوية بالبحرين.

التأكيـــد على دور العمالة الوطنية وما تبذله من جهد وعطاء بمناســـبة يوم 
العمال العالمي.

يــــــــوم 
العمال 
العالمي

التأكيد على أهمية دور المؤسسات اإلعالمية الوطنية بمناسبة قرب حلول 
يوم الصحافة البحرينية واليوم العالمي لحرية الصحافة.

تهنئة جاللة الملك وســـمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب 
حلول عيد الفطر المبارك.

توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية 
بترحيـــل فائـــض اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين فـــي الصفوف 

األمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة األخرى.

 أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن 
إعـــادة هيكلـــة وتطويـــر عمـــل عـــدد مـــن 
الجهـــات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة 

وتحسين األداء.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
الماليـــة واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي 
بشأن مســـاهمة مملكة البحرين في عدد 
من المنظمـــات الدولية بما يدعم خبرات 
المملكة ويعززها فـــي مختلف المجاالت 
والمهنيـــة،  والتدريبيـــة،  اإلنســـانية، 

والعمالية.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .3
جمهوريـــة  إضافـــة  بشـــأن  والســـياحة 
مصـــر العربية الشـــقيقة إلى قائمة الدول 
الشـــحن  لخدمـــة  كشـــريك  المدرجـــة 
البحريـــن،  بمملكـــة  الجويـــة   - البحريـــة 
باإلضافة إلى 14 دولة ُيســـمح للشركات 

ا لها  التـــي تتخـــذ مـــن هـــذه الـــدول مقـــرًّ
التقـــدم للحصول على االعتماد كمشـــغل 

لهذه الخدمات.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .4
القانونية والتشريعية حول رد الحكومة 
على 4 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون 

مقدمة من مجلس النواب.
 ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:
بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
النســـخة المحدثـــة مـــن اإلطـــار الموحـــد 
للبرامج الحكومية ذات األولوية وما تم 
تنفيـــذه علـــى صعيد تحقيق االســـتدامة 

المالية ودعم البيئة االستثمارية.
 بعدهـــا، أخـــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خالل 
التقريـــر المرفوع من معالي وزير المالية 
المشـــاركة  بشـــأن  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
فـــي اجتماعـــات الربيع لمجموعـــة البنك 

الدولي وصندوق النقد.
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اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
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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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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.
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خالد بن خليفة يؤكد دور جاللة الملك في تعزيز قيم المحبة
“إعالن مملكة البحرين” ترسيخ للسياسات المستندة على التسامح

اســـتقبل رئيس مجلس أمنـــاء مركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، الشـــيخ 
خالد بن خليفة ال خليفة، وفدا أميركيا من 
جماعـــة القـــادة اإلنجيليين، برئاســـة محلل 
وخبير فـــي مجال االستشـــارات اإلعالمية 
والسياســـية الدولية رئيس تحرير مجلَتي 
أخبار ســـائر العرب وأخبار ســـائر إسرائيل، 
جويل روزنبرغ، وذلك خالل زيارة رســـمية 

للمملكة.
ورحـــب رئيس المركز بزيـــارة الوفد، حيث 
استعرض خالل اللقاء الجوانب الحضارية 
والتاريخيـــة التـــي تميـــز مملكـــة البحريـــن 
في مجاالت التســـامح والتعايش الســـلمي 
بيـــن مختلـــف مكونـــات المجتمـــع الدينيـــة 
والعرقيـــة والثقافيـــة، مؤكـــدا الـــدور الـــذي 
يقوم به عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في تعزيز قيم 
المحبة واألخوة اإلنســـانية واالنفتاح على 
اآلخـــر، والتـــي صاغهـــا جاللته فـــي وثيقة 
دشـــنت  التـــي  البحريـــن”  مملكـــة  “إعـــالن 

علـــى نطاق عالمـــي ودولي، علـــى اعتبارها 
إطـــارا منهجيا يرســـخ النمـــوذج البحريني 
الفريد في رســـم السياســـات المستندة إلى 

التسامح والتعايش اإلنساني.
كما قام الشيخ خالد بن خليفة خالل اللقاء 
بتقديـــم نبذة عن المبـــادرات الناجحة التي 
أطلقها مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
اإلعـــالن  ترجمـــة مضاميـــن  فـــي  الســـلمي 
وتقديم فلســـلفة جاللة العاهـــل، من خالل 
البرامج والمشروعات التي حضيت برعاية 

ومتابعة حثيثة من جاللته، مشـــيرا إلى أن 
مبـــادرات المركز تهدف إلى إعداد جيل من 
الشـــباب من كل مكان في العالم متخصص 
في التسامح، ما يساعد على نشر وتحقيق 

رسالة المركز عالميا. 
وأوضـــح أن المركـــز أطلق خالل الســـنوات 
الماضية كرســـي الملك حمد لحوار األديان 
فـــي جامعـــة ســـابينزا اإليطاليـــة، وبرنامج 
الملـــك حمد في اإليمان بالقيادة مع جامعة 
مشـــروع  عـــن  فضـــال  العريقـــة،  أكســـفورد 

أكاديميـــة الملـــك حمد للســـالم الســـيبراني 
في نيويورك، وذلـــك إلى جانب العديد من 
األنشـــطة والفعاليات الهادفـــة التي أقيمت 

على مستوى دولي.
من جهته، أعـــرب روزنبرغ والوفد المرافق 
عـــن إعجابـــه بما يقدمـــه المركز في ســـبيل 
خدمة قضايا السالم والتسامح المجتمعي 
البحريـــن  مملكـــة  دور  مثمنـــا  العالمـــي، 
وجهودهـــا في مجاالت التعايش واالنفتاح 
علـــى اآلخـــر، والتي تأتي انطالقـــا من نهج 

جاللة الملك.
أعمـــال  رجـــال  األميركـــي  الوفـــد  ويضـــم 
مـــن  وطاقـــم  وإســـرائيليين  أميركييـــن 
جـــرى  حيـــث  واإلعالمييـــن،  الصحافييـــن 
اللقـــاء بحضور األمين العام للمركز الشـــيخ 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وأعضـــاء  عبـــدهللا 
مجلس أمناء المركز إبراهيم نونو وشـــهناز 
جابـــري وصـــالح الجـــودر، إلـــى جانب عدد 
مـــن خريجي برامج المركز ســـفراء برنامج 
الملك حمد لإليمان بالقيادة مريم خورامي 

ولطيفة الذوادي.

الجفير - مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

بدء االختبارات التأهيلية لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية
اختيار ما ال يقل عن 60 طالًبا من مجمل 1254

بـــدأ برنامج ولـــي العهـــد للمنح الدراســـية 
للطلبـــة  التأهيليـــة  االمتحانـــات  العالميـــة 
والطالبات الذين تقدموا خالل شهر مارس 
الماضـــي لبعثـــات البرنامـــج للعـــام المقبل 
2023، إذ بلـــغ عددهم حوالي 1254 طالًبا 
وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، 
إضافـــة إلى عدد من الطلبـــة خارج مملكة 
البحرين. وبدأ البرنامج بالتعاون مع معهد 
البحريـــن للدراســـات المصرفيـــة والماليـــة 
التأهيليـــة  االمتحانـــات  إجـــراء   )BIBF(
علـــى دفعات للطلبة المســـتوفين لشـــروط 
التقديم لتحديد مستوى اللغة اإلنجليزية 

والقدرات الذهنية.
وأكـــدت مديرة الشـــؤون المالية واإلدارية 
االختبـــارات  أن  علـــي  شـــذى  بالبرنامـــج 
التأهيليـــة تشـــمل اختبـــاًرا إلكترونًيـــا في 

اللغـــة اإلنجليزيـــة، إضافـــة إلـــى مجموعة 
من 3 اختبارات في مجال القدرة الذهنية 
لتقييم قدرات الطلبة اللفظية والحسابية 
قـــام  البرنامـــج  إن  وقالـــت  والبيانيـــة، 
بالترتيبـــات الالزمـــة بالنســـبة للمتقدميـــن 
الذين يدرســـون خارج البحريـــن، ليقوموا 
بتقديـــم االختبارات التأهيلية بمدارســـهم 

الثانوية تحت إشراف مسؤول معتمد من 
قبل البرنامج.

وأضافـــت أن الخطوة التاليـــة هي اختيار 
ما ال يقل عن 60 طالًبا وطالبة كمرشحين 
لبعثـــات البرنامـــج بنـــاًء علـــى معدالتهـــم 
التراكميـــة ونتائج االختبـــارات التأهيلية. 
الطلبـــة  اختيـــار  عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم 

المرشـــحين قبل نهاية شهر يونيو المقبل، 
ثم ســـينظم لهم البرنامج دورات تدريبية 
وورش عمـــل ومحاضـــرات تعليمية خالل 
فتـــرة الصيف والســـنة األكاديمية القادمة 
ليتـــم بعدهـــا اإلعالن عـــن الحاصلين على 
منـــح البرنامج العشـــر في شـــهر أبريل من 
العـــام المقبل. وأوضحت مديرة الشـــؤون 
المالية واإلدارية أن البرنامج تلقى حوالي 
1254 طلًبا خالل الفترة المحددة للتقديم 
شـــروط  إن  إذ   ،)2022 مـــارس   17  –  1(
التقـــدم تتطلب أن يكون المتقدم بحريني 
الجنســـية، وفي الصف الثاني ثانوي، ومن 
المقـــرر أن يتخـــرج مـــن المرحلـــة الثانوية 
في العـــام 2023، وأن يكـــون حاصاًل على 
معـــدل تراكمـــي 97 % أو أكثـــر في الصف 
األول ثانـــوي والفصـــل األول مـــن الصـــف 

الثاني ثانوي.

المنامة - بنا

الثالثاء 26 أبريل 2022 - 25 رمضان 1443 - العدد 4942

بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019                                  بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019             بآالف الدنانير البحرينية 

20192018

الموجودات

5,5505,977موجودات غير ملموسة
24,1565,818معدات ومركبات

29,70611,795مجموع الموجودات غير المتداولة

327335المخزون
1,4371,665ذمم تجارية مدينة

508724مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
1,260784مستحق من أطراف ذوي عالقة

21,54919,668ودائع
3,1093,998النقد وما في حكمه

28,19027,174مجموع الموجودات المتداولة
57,89638,969مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية
9,0009,000رأس المال 

4,5004,493االحتياطي القانوني
10,1619,850األرباح المستبقاة

23,66123,343مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

26,1248,015إلتزام إيجار تمويلي
576505منافع الموظفين

26,7008,520مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,0436,572ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
395359مستحق ألطراف ذوي عالقة

1,097175إلتزام إيجار
7,5357,106مجموع المطلوبات المتداولة

34,23515,626مجموع المطلوبات
57,89638,969مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

20192018

38,16438,191اإليرادات
)13,870()13,573(مصروفات تشغيلية مباشرة

24,59124,321إجمالي الربح 

7758إيرادات تشغيلية أخرى
192ربح من بيع معدات ومركبات

)3,325()3,778(مصروفات عمومية وإدارية
)10,186()9,469(مصروفات تشغيلية أخرى

11,44010,870الربح التشغيلي

587293إيرادات التمويل
)703()1,842(تكاليف التمويل

)410()1,255(صافي تكاليف التمويل

10,18510,460ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر

10,18510,460مجموع الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم

113116العائد على السهم األساسي والمخفض )بالفلس(

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2019

9.0004,4939,85023,343في 1 يناير

10,18510,185--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)7(7-محول لالحتياطي القانوني

)17()17(--صافي خسارة من بيع أسهم خزينة

)9,850()9,850(--أرباح أسهم معلنة لسنة 2018

9.0004,50010,16123,661في 31 ديسمبر 

المجموعأرباح مستبقاةاحتياطي قانونيرأس المال2018

9.0003,44743612,883في 1 يناير

10,46010,460--مجموع الدخل الشامل للسنة

-)1,046(1,046-محول لالحتياطي القانوني

9.0004,4939,85023,343في 31 ديسمبر 

2018 2019

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
10,460 10,185 ربح السنة

تسويات :
427 427 إطفاء

1,444 2,244 إستهالك
703 1,842 مصروفات التمويل

- 29 ربح القيمة العادلة على المشتقات
)2( )19( ربح من بيع معدات ومركبات

تغيرات في :
)16( 8 المخزون

)489( 45 ذمم تجارية مدينة
)160( )106( مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
)126( )681( ذمم تجارية دائنة وأخرى

135 71 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

12,376 14,045 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)180( )556( شراء معدات ومركبات

)9,399( )1,881( إيداعات صافي
2 19 مقبوضات من بيع معدات ومركبات

)9,577( )2,418( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)140( )922( مدفوعات اللتزام اإليجار
)703( )1,746( مدفوعات لمصروفات التمويل 

- )700( مدفوعات شراء أسهم خزينة
- 683 مقبوضات من بيع أسهم خزينة
- )9,831( أرباح أسهم مدفوعة

)843( )12,516( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1,956 )889( صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة
2,042 3,998 النقد وما في حكمه في 1 يناير

3,998 3,109 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار:
التاريخ الحدث

26 مارس 2020 تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
)تاريخ موافقة المساهمين(

29 مارس 2020 آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
)آخر يوم تداول الستحقاق األرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل األسهم يوم االستحقاق(

30 مارس 2020  تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح(

31 مارس 2020 يوم االستحقاق 
)المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على األرباح(

14 ابريل 2020 يوم الدفع
)اليوم الذي سيتم فيه توزيع األرباح على المساهمين المستحقين(

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019   بآالف الدنانير البحرينية

 اي بي ام تيرمنال البحرين ش. م. ب.
توصية بإعالن األرباح

المنتهية 31  للسنة  بتوزيع األرباح  التوصية  فبراير2020،  الذي عقد في 25  اجتماعه  البحرين  ش. م. ب. في  تيرمنال  ام  إدارة شركة اي بي  قرر مجلس 
ديسمبر2019 على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ االستحقاق. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة 

القادم، وفيما يلي التوزيع المقترح:
أ( أرباح نقدية: 113% من القيمة االسمية للسهم، أي ما يعادل 0.113 دب. للسهم الواحد ما مجموعه 10.161 مليون دب.  )تتضمن األرباح النقدية السنوية 

المقترح توزيعها نسبة صفر % والتي تم توزيعها على حملة االسهم سابقا كأرباح نصف/ربع سنوية(.
ب( أسهم منحة: ال يوجد

رئيس مجلس اإلدارة
ديفيد سكوف

2020/02/25

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في 31 مارس 2022                                 بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في 31 مارس 2022

PWC البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في 31 مارس 2022 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في 25 أبريل 2022 والمراجعة من قبل
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022              بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022             بآالف الدنانير البحرينية 

31 مارس
2022

)ُمراجعة(

31 ديسمبر
2021
)ُمدققة(

الموجودات

25,09025,639موجودات غير ملموسة 
603670معدات ومركبات 

25,69326,309مجموع الموجودات غير المتداولة

438362المخزون
1,2831,550ذمم تجارية مدينة

789285مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
732788مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
28,03425,512أرصدة لدى قسم الخزينة بالمجموعة

1,4481,730النقد وما في حكمه
32,72430,227مجموع الموجودات المتداولة 

58,41756,536مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9,0009,000رأس المال 
4,5004,500االحتياطي القانوني 

2,0207,984األرباح المدورة
15,52021,484مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

24,05524,330التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
761738مكافآت تعويضات نهاية خدمة الموظفين

24,81625,068مجموع المطلوبات غير المتداولة

8,5738,035ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
8,371514مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

1,1371,435التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
18,0819,984مجموع المطلوبات المتداولة

42,89735,052مجموع المطلوبات
58,41756,536مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس 2022

)مراجعة(  
31 مارس 2021

)معاد بيانها - مراجعة(
9,6659,691اإليرادات

)3,101()3,408(مصاريف التشغيل المباشرة
)2,983()3,033(مصاريف تشغيلية أخرى

3,2243,607إجمالي الربح 

2019الدخل التشغيلي اآلخر 
9-أرباح من استبعاد معدات ومركبات

)1,024()921(مصاريف عمومية وإدارية
)8(-صافي خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

2,3232,603الربح التشغيلي

153147إيرادات التمويل
)465()456(مصروفات التمويل

)318()303(صافي تكاليف التمويل
2,0202,285ربح الفترة

--الدخل الشامل اآلخر

2,0202,285إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ربحية السهم
2225ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالفلس(

المجموعاألرباح الُمدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2022 )مراجعة(

9,0004,5007,98421,484في 1 يناير 2022

2,0202,020--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)7,984()7,984(--توزيعات أرباح ُمعلنة لسنة 2021

9,0004,5002,02015,520في 31 مارس 2022 

المجموعاألرباح المدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2021 )مراجعة(

9,0004,50013,66227,162في 1 يناير 2021
2,2852,285--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)13,662()13,662(--توزيعات أرباح معلنة لسنة 2020

9.0004,5002,28515,785في 31 مارس 2021 

31 مارس 2021
)معاد بيانها - مراجعة(

31 مارس 2022
)ُمراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2,285 2,020 ربح الفترة

تسويات لـ :
89 88 اإلستهالك 

585 549 اإلطفاء
465 456 مصروفات التمويل
)9( - ربح من بيع معدات ومركبات

8 - مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
2 9 مخصص انخفاض قيمة المخزون

)147( )153( إيرادات التمويل
28 28 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المصروف

تغيرات في :
)122( )85( المخزون
)330( 267 ذمم تجارية مدينة
)284( )447( مصروفات مدفوعة ُمقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

209 102 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)640( 538 ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى

71 )127( مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

)49( )5( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المدفوع
2,161 3,240 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)32( )21( شراء معدات ومركبات

)106( - شراء األصول غير الملموسة
10,072 426 المتحصل من أرصدة مستحقة من قسم الخزينة بالمجموعة

- )2,898( اإليداعات لدى قسم الخزينة بالمجموعة
9 - المتحصل من استبعاد معدات ومركبات

9,943 )2,493( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)448( )456( مدفوعات مصروفات التمويل  
)493( )573( مدفوعات التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلية ومدفوعات التزامات مالية أخرى
)941( )1,029( صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية

11,163 )282( صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
1,184 1,730 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

12,347 1,448 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022                 بآالف الدنانير البحرينية

إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

تنفيـــًذا لتوجيـــه ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء رئيـــس مجلـــس  مجلـــس 
الخدمـــة المدنيـــة صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، بمباشـــرة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمـــة لترحيل فائـــض اإلجازات 
الســـنوية للموظفيـــن العامليـــن في 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
المســـاندة  والجهـــات  الصحيـــة 
الخدمـــة  جهـــاز  قـــام  األخـــرى، 
المدنيـــة بنـــاًء علـــى تكليف ســـموه 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة بشـــأن 

المســـتحقين  الموظفيـــن  إجـــازات 
إجازاتهـــم  رصيـــد  تجـــاوز  الذيـــن 
الســـنوية 75 يوًمـــا فـــي نهايـــة 31 
جهـــاز  وأوضـــح   .2021 ديســـمبر 
تنظيـــم  أن  المدنيـــة  الخدمـــة 
خـــروج الموظفين المشـــمولين في 
إجازات ســـنوية الســـتنفاد الفائض 
المرحـــل خالل فتـــرة تبـــدأ اعتباًرا 
مـــن حصـــول الجهـــة علـــى اعتمـــاد 
جهاز الخدمـــة المدنية حتى موعد 
أقصـــاه 31 ديســـمبر 2023، وعلـــى 

نحو يراعي مقتضيات العمل.

ترحيل فائض إجازات الصفوف 
األمامية حتى 31 ديسمبر 2023

المنامة - بنا

اســـتقبلت األمين العـــام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
 مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بمكتبهـــا  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
رئيس المجموعة العالمية للذكاء 
حاجـــي،  جاســـم  االصطناعـــي 
الـــذي أهدى لها نســـخة من كتابه 
“الـــذكاء االصطناعي.. مســـتقبل 

البشرية”. 

القطاعـــات  الكتـــاب  ويتنـــاول 
التـــي يمكنها االســـتفادة من هذا 
المجـــال، واآلثـــار اإليجابية التي 
المـــوارد  علـــى  تنعكـــس  ســـوف 
تأهيلهـــا  خـــالل  مـــن  البشـــرية 
مـــع  يتوافـــق  بشـــكل  وإعدادهـــا 
الســـوق  متطلبـــات واحتياجـــات 
مخرجـــات  تطويـــع  عبـــر  وذلـــك 
تلـــك  مـــع  لتتوافـــق  التعليـــم 

المتطلبات. 

تطويع مخرجات التعليم مع 
احتياجات سوق العمل

نصـــح استشـــاري طـــب العائلـــة 
اختصائي أمراض الســـكر جعفر 
عبـــاس الفئة الثانيـــة من مرضى 
طبيبهـــم  بمتابعـــة  الســـكري 
لتعديـــل  برمضـــان  البـــدء  قبـــل 

الجرعات.
مداخلـــة  فـــي  عبـــاس  وأضـــاف 
طبية له بتلفزيون البحرين “غالبًا 
أن الصيـــام لهـــذه الفئـــات يكون 
إيجابيًا، وبالنسبة للمرضى الذي 
ينصـــح لهم بعدم إكمـــال الصيام 
لما له من تبعات قد تكون مضرة 
بصحتهم، ومنهـــم مرضى النوع 
األول والذيـــن يأخذون جرعات 

متعددة من األنسولين”.
الذيـــن  المرضـــى  “وأيضـــًا  وزاد 
يعانون من ارتفاعات وهبوطات 

خصوصـــًا  كيتونـــي،  وتحامـــض 
قبـــل شـــهر رمضـــان، والحوامـــل 
باألنســـولين،  يعالجـــن  الالتـــي 
يتعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى 
من قصـــور في الكلى، ومشـــاكل 

بالقلب”.
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جعفر عباس

إبراهيم النهام

“الصحــــــة”: البحريـــــــن خاليـــــــة مـــن المالريـــــا
العالـــم  دول  الصحـــة  وزارة  ُتشـــارك 
لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
المالريا، والذي ُيصادف تاريخ 25 أبريل 
مـــن كل عام؛ وذلك دعًمـــا لجهود منظمة 
الصحـــة العالميـــة الراميـــة إلى تحســـين 
فـــرص حصول األشـــخاص على وســـائل 
الوقاية من األمراض المهددة للحياة، إذ 
يهـــدف االحتفال بهذا اليوم إلى التوعية 
بأهمية الوقاية كاســـتراتيجية أساســـية 

للحد من انتشار مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتسبب في حدوثه 
البالزموديـــوم  يســـمى  طفيلـــي  كائـــن 
يتســـلل داخل كريات الـــدم الحمراء في 

جسم اإلنسان فيدمرها. 
وتنتقـــل المالريـــا بين البشـــر مـــن خالل 
األنوفيليـــس  بعوضـــة  أجنـــاس  لدغـــات 

الحاملة لها، التي ُتسمى )نواقل المالريا(. 
وتبـــدأ أعراض المرض في الظهور خالل 
فتـــرة تراوح بيـــن 10 - 15 يوًمـــا، وهي: 
ارتفـــاع درجـــة حرارة الجســـم ورعشـــة، 
وتعرق شـــديد، وصداع، وغثيان وقيء، 

وإسهال.
ويعتبـــر المالريـــا مـــن األمـــراض الفتاكة 
التـــي لها عبء كبيـــر على العالـــم أجمع، 
وقد كان لهذا المرض عبئه على البحرين 
حيـــث كان مـــرض المالريـــا متوطًنـــا في 
البحريـــن فـــي الثالثينـــات بواقـــع 20 % 
من ســـكان البحريـــن مصابيـــن بالمالريا. 
لذا ســـعت حكومة البحرين سعًيا حثيثا 
لمكافحة هذا المرض وأنشـــأت الحكومة 
دائـــرة مكافحة المالريا فـــي العام 1939 
لتبـــدأ برامـــج مكافحـــة المالريـــا بشـــكل 

الجبـــارة  الجهـــود  وبفضـــل  تنظيمـــي، 
والمكافحـــة المســـتمرة كانت آخـــر حالة 
 .1979 بالعـــام  للمالريـــا  انتقـــال محلـــي 
علـــى  القضـــاء  البحريـــن  واســـتطاعت 
المالريا وإعالنها رســـمًيا من ِقبل منظمة 
الصحـــة العالمية في العـــام 1981 خالية 

من المالريا.
ضمـــن  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعتبـــر 
أوائل دول إقليم شـــرق المتوســـط التي 
اســـتطاعت القضاء علـــى المالريا، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن واســـتناًدا علـــى توصيـــات 
منظمـــة الصحة العالمية, ســـعت المملكة 
وبدعـــم وإشـــراف مباشـــر مـــن متخـــذي 
القـــرار بـــوزارة الصحـــة للمحافظـــة على 
البحريـــن خاليـــة مـــن االنتقـــال المحلـــي 

للمالريا.

وتفخر وزارة الصحة في مملكة البحرين 
بإنجازها المتمثل في 43 ســـنة متواصلة 
وهـــذا  للمالريـــا  محلـــي  انتقـــال  دون 
بفضـــل جهود جميـــع العاملين في وزارة 
الصحة للحفاظ على البحرين خالية من 
المالريـــا، حيث تشـــمل إنجـــازات مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا المجال أنـــه ال توجد 
حـــاالت محليـــة وجميـــع الحـــاالت التـــي 
يتـــم رصدهـــا قادمـــة مـــن الخـــارج وتتم 
متابعة الحاالت من إدارة الصحة العامة 
للحـــاالت الوافـــدة والتأكـــد مـــن أخذهم 
للعالج المضاد للمالريا وأن الحالة وافدة 
وليســـت من انتقـــال محلي. كما أن هناك 
تقصًيا لنواقل المرض عبر برامج دورية 
الناقـــل  البعـــوض  لمكافحـــة  ومســـتمرة 
لمكافحـــة  مختصـــة  وبرامـــج  للمالريـــا 

البعـــوض  ومكافحـــة  البعـــوض  يرقـــات 
المكافحـــة  برامـــج  وتتكامـــل  البالـــغ، 
بالتنســـيق والتعاون مع عدد من الجهات 

للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كمـــا يتـــم التركيز علـــى جوانـــب الوقاية 
مـــن المـــرض، وذلـــك عـــن طريـــق توعية 
لســـع  مـــن  الحمايـــة  بطـــرق  المســـافرين 
البعـــوض، وكذلـــك بأهمية أخـــذ األدوية 
التـــي  للبلـــدان  للمســـافرين  الوقائيـــة 
يتوطـــن فيهـــا المرض، فضـــالً عن وجود 
نظـــام ترصـــد للحـــاالت المشـــتبه بهـــا، إذ 
إن المالريـــا مـــن األمـــراض التـــي يجـــب 
الصحـــة  قانـــون  حســـب  عنهـــا  التبليـــغ 
العامة، كما وتوجد شبكة من المختبرات 
والمستشـــفيات  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
القـــدرة  لديهـــا  والخاصـــة  الحكوميـــة 

إدارة  وتقـــوم  للمالريـــا،  التشـــخيصية 
الصحـــة العامـــة بمتابعة الحـــاالت المبّلغ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  عنهـــا 
لمنع انتشـــار المرض، هـــذا باإلضافة إلى 
توافـــر األطباء المتخصصين والخدمات 
العالجيـــة المجانيـــة للمصابيـــن بالمالريا 

في مملكة البحرين.
مملكـــة  فـــي  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
مـــن  العديـــد  تنظيـــم  علـــى  البحريـــن 
التثقيفيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
والتوعوية بالتزامن مع االحتفال باليوم 
العالمـــي لمكافحـــة المالريـــا، وذلـــك مـــن 
خـــالل إقامـــة المحاضـــرات والفعاليـــات 
التوعوية التي تهدف بدورها إلى توعية 
الجمهور بمـــرض المالريا وبيان أعراضه 

وطرق الوقاية والعالج.

المنامة -وزارة الصحة

فـــي ردهـــا  قالـــت وزارة اإلســـكان 
علـــى ســـؤال برلمانـــي مقـــدم مـــن 
النائب خالد بو عنق بشـــأن القضايا 
المتعلقة بوزارة اإلســـكان وأنواعها 
واآلليـــة  ومبرراتهـــا  وأســـبابها 
القانونيـــة المتبعة بهذا الخصوص، 
اإلســـكانية  القضايـــا  مجمـــوع  إن 
خـــالل األعـــوام الخمـــس الماضيـــة 

بلغت )55( قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا 

خالل العام 2018 بلغ ســـبع قضايا، 
فيمـــا بلـــغ فـــي العـــام 2019 اثنتين 
وعشرين قضية، وبالعام 2020 بلغ 
ثمانيـــة عشـــرة قضية، وفـــي العام 
2021 ثمان قضايا، مشـــيرة إلى أن 
نســـبة القضايـــا المحكومـــة لصالح 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  الـــوزارة 
األخيـــرة بلغـــت مـــا نســـبته 89 % 
بواقـــع 49 قضيـــة مـــن مجموع 55 

قضية. 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن مجموع 
القضايا المرفوعة من قبل الوزارة، 
بلـــغ 31 قضية من مجموع القضايا 
الكلي في األعوام الخمسة األخيرة، 
حيث حكم لصالـــح الوزارة في 27 

قضية منها.
القضايـــا  بمجمـــوع  يتعلـــق  وفيمـــا 
المرفوعـــة مـــن المواطنيـــن، بينـــت 
الـــوزارة بأنهـــا بلغـــت 24 قضية من 
مجموع القضايا الكلية في األعوام 

حكـــم  حيـــث  األخيـــرة،  الخمـــس 
لصالح الوزارة في 22 قضية منها.

موضوعـــات  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
وعدد القضايا في األعوام الخمس 
األخيـــرة، تنوعت ما بين 31 دعوى 
اشـــتراطات  مخالفـــة  قـــرار  إلغـــاء 
القرار الوزاري، و4 دعاوى تعدٍّ على 
أمالك الدولـــة، و6 دعاوى مطالبات 
ماليـــة، و14 دعـــوى أخـــرى لم تكن 

الوزارة طرفا أساسيا فيها.

55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون 5 سنوات األخيرة
89 % حسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:

وزير االسكان

“الفضاء” تشارك في دورة الذكاء االصطناعي وسيادة القانون
بمشاركة 20 متحدًثا من جميع أنحاء العالم

شـــاركت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
ممثلة بكبير قانونيها الشـــيخة حصة بنت 
علـــي آل خليفـــة فـــي أول دورة تدريبيـــة 
عالمية حول الذكاء االصطناعي وســـيادة 
القانـــون، وذلـــك تلبيـــة لدعوة مـــن منظمة 
اليونســـكو التي تشـــترك فـــي تنظيم هذه 
الوطنيـــة  القضائيـــة  الكليـــة  مـــع  الـــدورة 
وبدعـــم  األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
من المعهد األميركي لمهندســـين الكهرباء 
الـــدورة  امتـــدت  وقـــد  واإللكترونيـــات، 
لمـــا يزيد على 4 أســـابيع وقد شـــارك فيها 
أكثر من 4000 من المستشـــارين والقضاة 

والمحامين من مختلف دول العالم.
وحـــول هـــذه المشـــاركة المتميـــزة قالـــت 
الشيخة حصة آل خليفة “إن التدفق الحر 
للمعلومـــات والمعرفـــة هـــو أحـــد المفاتيح 

لبنـــاء مجتمعـــات المعرفة الشـــاملة، وهذا 
المشـــاركة تأتـــي في إطار مبـــادرة القضاة 
لليونســـكو، وأنـــا فخـــورة بمشـــاركتي في 
هـــذه الـــدورة والتـــي تتعلـــق بأحـــد أبـــرز 
مكونات علوم المستقبل والقانون. فنحن 
فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء ننفذ 
الكثير من الدراسات واألبحاث والمشاريع 
اعتمـــادا على تقنيات الـــذكاء االصطناعي 
وعليه كان لزاما أن نولي الجانب القانوني 
االهتمـــام الكافي لمواكبة متغيرات العصر 
والتي تتصف بالســـرعة والتنـــوع والتغير 
المطـــرد. وهـــذه الـــدورة جزء مـــن مبادرة 
القضـــاة العالمية لليونســـكو، والتي دربت 
حتى اآلن أكثر من 23000 من المشتغلين 
بالجوانـــب القضائية والقانونية فيما يزيد 
على 150 دولـــة في مختلف القضايا ومن 

أبرزها الذكاء االصطناعي”.
وأضافت الشيخة حصة آل خليفة “تناولت 
الدورة قضيتين رئيسيتين، أوالهما: كيف 
يمكن لألجهزة القضائية استخدام الذكاء 
االصطناعـــي فـــي عملهـــا اإلداري لتعزيـــز 

الوصـــول إلى العدالة وتحســـين العمليات 
اإلداريـــة، وثانيهما: كيف يمكن للســـلطات 
القضائيـــة معالجة قضايا التحيز والتمييز 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي 
والتحديـــات القانونية التي يطرحها وهذا 
كان الجانب األكثر أهمية لنا كمستخدمين 

لهذه التكنولوجيا”.
يذكـــر أن هذه الدورة شـــارك في تنفيذها 
العالـــم،  أنحـــاء  مـــن جميـــع  20 متحدًثـــا 
بمـــا فـــي ذلك قضـــاة مـــن المحاكـــم العليا 
وخبـــراء  اإلنســـان  حقـــوق  ومحاكـــم 
التكنولوجيـــا  فـــي  وخبـــراء  قانونييـــن 
والذيـــن اســـتعرضوا أمثلـــة علـــى حـــاالت 
االستخدام وأفضل الممارسات من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند والبرازيل 

والسنغال وكينيا.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الشيخة حصة آل خليفة

حصد المستشفى العسكري شهادة االعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماسية؛ تأكيدًا على التزامه 
بتوفير أقصى درجات الجودة والسالمة في الرعاية الصحية وضمانة 

لتطبيق االشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.

التي  الثانية  المرة  هي  هذه  وتعد 
ــدرجــة  ــال فــيــهــا الــمــســتــشــفــى ال ــن ي
نالها  وأن  ســبــق  حــيــث  الــمــاســيــة، 
كــأول مستشفى   2018 الــعــام  فــي 
حكومي يحصل عليها من االعتماد 

الوطني بنسبة 98 %.
ويتماشى هذا االنجاز مع الخطط 
ــمــوضــوعــة من  االســتــراتــيــجــيــة ال
بــالــخــدمــات  الــعــلــيــا  اإلدارة  قــبــل 

ــلــواء  الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة بــرئــاســة ال
علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة،  آل 
الــمــلــكــيــة، وتــكــاتــف جــهــود جميع 
الفريق  ــروح  بـ بالعمل  منتسبيها 
الواحد، والذي ساهم في حصول 
الكثير  على  العسكري  المستشفى 
ــادات  ــ ــم ــ ــت ــادات واالعــ ــ ــه ــشــ ــ ــن ال مــ

الدولية.

منح “العسكري” االعتماد الماسي للمرة الثانية

خالد بوعنق

إبراهيم النهام

الصيام إيجابي لمرضى السكر

تأهيل الكوادر الطبية يرتقي بالخدمات الصحية
الوقوف على آخر تطورات ابتعاث األطباء... األنصاري:

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة حريصـــة علـــى 
البـــالد  لعاهـــل  الثاقبـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي تعزيـــز وتمكيـــن الكوادر 
علـــى  األول  الخيـــار  البحرينيـــة وجعلهـــا 
جميع األصعدة وبما يتســـق مع توجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، مثمنا الدعـــم الكبير الـــذي يتلقاه 
الكريمـــة  القيـــادة  مـــن  الصحـــي  القطـــاع 
والتحفيز الدائم الـــذي تحظى به الكوادر 
الطبيـــة والتقديـــر لجهـــود العامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحي ما ُيســـهم في خلق دافع 
لتقديـــم  الطبيـــة  للكـــوادر  لـــكل منتســـب 
وخبـــرات  جهـــد  مـــن  لديـــه  مـــا  أفضـــل 
وإمكانـــات مـــن شـــأنها تحقيـــق الرفاهية 
فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 

مملكة البحرين.

التحفيـــزي  اللقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  نظمـــه  الـــذي 
األطبـــاء  مـــع  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 
المبتعثيـــن الســـتكمال زماالتهم المتقدمة 
فـــي الخـــارج والبالـــغ عددهـــم 48 طبيبـــا، 
إذ بيـــن األنصـــاري أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن 

فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  اســـتراتيجية 
متابعـــة ودعـــم الكـــوادر الطبيـــة بمختلف 
المجاالت داخل وخـــارج مملكة البحرين، 
لمـــا لذلـــك من أهميـــة في تطويـــر الكوادر 
الوطنية وتأهيلها لتقدم أفضل الخدمات 
واإلمكانـــات وتســـهم فـــي تطـــور وتعزيز 

الخدمات الصحية في المملكة.
وتـــم خالل اللقـــاء مناقشـــة ومتابعة آخر 
التطـــورات فيمـــا يخص ابتعـــاث األطباء 
الحكوميـــة  بالمستشـــفيات  العامليـــن 
خـــارج مملكـــة البحريـــن لعدد مـــن الدول 
منهـــا: ألمانيـــا، وهونـــج كونـــج، وإيرلنـــدا، 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، والمملكـــة 
العربية السعودية، وماليزيا، وسنغافورة، 
والجمهوريـــة التركية، والمملكة المتحدة، 
وإســـبانيا،  وسويســـرا،  وأســـتراليا، 
والواليات المتحـــدة األميركية، ووجهات 
لتنويـــع  للمســـتقبل  ســـُتضاف  أخـــرى 
إمكانـــات وخبـــرات األطبـــاء العاملين في 
المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتهم.

ونوه األنصاري خالل اللقاء بضرورة مثل 
هـــذه اللقـــاءات، مـــا يعـــزز مبـــدأ التواصل 
بيـــن اإلدارة والعاملين في المستشـــفيات 
الحكوميـــة وخلـــق روح الفريـــق وتعزيـــز 
أواصـــر العالقـــات بيـــن أفـــراد المنظومـــة 

الصحية.

المنامة - المستشفيات الحكومية
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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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نصـــح استشـــاري طـــب العائلـــة 
اختصائي أمراض الســـكر جعفر 
عبـــاس الفئة الثانيـــة من مرضى 
طبيبهـــم  بمتابعـــة  الســـكري 
لتعديـــل  برمضـــان  البـــدء  قبـــل 

الجرعات.
مداخلـــة  فـــي  عبـــاس  وأضـــاف 
طبية له بتلفزيون البحرين “غالبًا 
أن الصيـــام لهـــذه الفئـــات يكون 
إيجابيًا، وبالنسبة للمرضى الذي 
ينصـــح لهم بعدم إكمـــال الصيام 
لما له من تبعات قد تكون مضرة 
بصحتهم، ومنهـــم مرضى النوع 
األول والذيـــن يأخذون جرعات 

متعددة من األنسولين”.
الذيـــن  المرضـــى  “وأيضـــًا  وزاد 
يعانون من ارتفاعات وهبوطات 

خصوصـــًا  كيتونـــي،  وتحامـــض 
قبـــل شـــهر رمضـــان، والحوامـــل 
باألنســـولين،  يعالجـــن  الالتـــي 
يتعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى 
من قصـــور في الكلى، ومشـــاكل 

بالقلب”.
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جعفر عباس

إبراهيم النهام

“الصحــــــة”: البحريـــــــن خاليـــــــة مـــن المالريـــــا
العالـــم  دول  الصحـــة  وزارة  ُتشـــارك 
لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
المالريا، والذي ُيصادف تاريخ 25 أبريل 
مـــن كل عام؛ وذلك دعًمـــا لجهود منظمة 
الصحـــة العالميـــة الراميـــة إلى تحســـين 
فـــرص حصول األشـــخاص على وســـائل 
الوقاية من األمراض المهددة للحياة، إذ 
يهـــدف االحتفال بهذا اليوم إلى التوعية 
بأهمية الوقاية كاســـتراتيجية أساســـية 

للحد من انتشار مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتسبب في حدوثه 
البالزموديـــوم  يســـمى  طفيلـــي  كائـــن 
يتســـلل داخل كريات الـــدم الحمراء في 

جسم اإلنسان فيدمرها. 
وتنتقـــل المالريـــا بين البشـــر مـــن خالل 
األنوفيليـــس  بعوضـــة  أجنـــاس  لدغـــات 

الحاملة لها، التي ُتسمى )نواقل المالريا(. 
وتبـــدأ أعراض المرض في الظهور خالل 
فتـــرة تراوح بيـــن 10 - 15 يوًمـــا، وهي: 
ارتفـــاع درجـــة حرارة الجســـم ورعشـــة، 
وتعرق شـــديد، وصداع، وغثيان وقيء، 

وإسهال.
ويعتبـــر المالريـــا مـــن األمـــراض الفتاكة 
التـــي لها عبء كبيـــر على العالـــم أجمع، 
وقد كان لهذا المرض عبئه على البحرين 
حيـــث كان مـــرض المالريـــا متوطًنـــا في 
البحريـــن فـــي الثالثينـــات بواقـــع 20 % 
من ســـكان البحريـــن مصابيـــن بالمالريا. 
لذا ســـعت حكومة البحرين سعًيا حثيثا 
لمكافحة هذا المرض وأنشـــأت الحكومة 
دائـــرة مكافحة المالريا فـــي العام 1939 
لتبـــدأ برامـــج مكافحـــة المالريـــا بشـــكل 

الجبـــارة  الجهـــود  وبفضـــل  تنظيمـــي، 
والمكافحـــة المســـتمرة كانت آخـــر حالة 
 .1979 بالعـــام  للمالريـــا  انتقـــال محلـــي 
علـــى  القضـــاء  البحريـــن  واســـتطاعت 
المالريا وإعالنها رســـمًيا من ِقبل منظمة 
الصحـــة العالمية في العـــام 1981 خالية 

من المالريا.
ضمـــن  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعتبـــر 
أوائل دول إقليم شـــرق المتوســـط التي 
اســـتطاعت القضاء علـــى المالريا، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن واســـتناًدا علـــى توصيـــات 
منظمـــة الصحة العالمية, ســـعت المملكة 
وبدعـــم وإشـــراف مباشـــر مـــن متخـــذي 
القـــرار بـــوزارة الصحـــة للمحافظـــة على 
البحريـــن خاليـــة مـــن االنتقـــال المحلـــي 

للمالريا.

وتفخر وزارة الصحة في مملكة البحرين 
بإنجازها المتمثل في 43 ســـنة متواصلة 
وهـــذا  للمالريـــا  محلـــي  انتقـــال  دون 
بفضـــل جهود جميـــع العاملين في وزارة 
الصحة للحفاظ على البحرين خالية من 
المالريـــا، حيث تشـــمل إنجـــازات مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا المجال أنـــه ال توجد 
حـــاالت محليـــة وجميـــع الحـــاالت التـــي 
يتـــم رصدهـــا قادمـــة مـــن الخـــارج وتتم 
متابعة الحاالت من إدارة الصحة العامة 
للحـــاالت الوافـــدة والتأكـــد مـــن أخذهم 
للعالج المضاد للمالريا وأن الحالة وافدة 
وليســـت من انتقـــال محلي. كما أن هناك 
تقصًيا لنواقل المرض عبر برامج دورية 
الناقـــل  البعـــوض  لمكافحـــة  ومســـتمرة 
لمكافحـــة  مختصـــة  وبرامـــج  للمالريـــا 

البعـــوض  ومكافحـــة  البعـــوض  يرقـــات 
المكافحـــة  برامـــج  وتتكامـــل  البالـــغ، 
بالتنســـيق والتعاون مع عدد من الجهات 

للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كمـــا يتـــم التركيز علـــى جوانـــب الوقاية 
مـــن المـــرض، وذلـــك عـــن طريـــق توعية 
لســـع  مـــن  الحمايـــة  بطـــرق  المســـافرين 
البعـــوض، وكذلـــك بأهمية أخـــذ األدوية 
التـــي  للبلـــدان  للمســـافرين  الوقائيـــة 
يتوطـــن فيهـــا المرض، فضـــالً عن وجود 
نظـــام ترصـــد للحـــاالت المشـــتبه بهـــا، إذ 
إن المالريـــا مـــن األمـــراض التـــي يجـــب 
الصحـــة  قانـــون  حســـب  عنهـــا  التبليـــغ 
العامة، كما وتوجد شبكة من المختبرات 
والمستشـــفيات  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
القـــدرة  لديهـــا  والخاصـــة  الحكوميـــة 

إدارة  وتقـــوم  للمالريـــا،  التشـــخيصية 
الصحـــة العامـــة بمتابعة الحـــاالت المبّلغ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  عنهـــا 
لمنع انتشـــار المرض، هـــذا باإلضافة إلى 
توافـــر األطباء المتخصصين والخدمات 
العالجيـــة المجانيـــة للمصابيـــن بالمالريا 

في مملكة البحرين.
مملكـــة  فـــي  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
مـــن  العديـــد  تنظيـــم  علـــى  البحريـــن 
التثقيفيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
والتوعوية بالتزامن مع االحتفال باليوم 
العالمـــي لمكافحـــة المالريـــا، وذلـــك مـــن 
خـــالل إقامـــة المحاضـــرات والفعاليـــات 
التوعوية التي تهدف بدورها إلى توعية 
الجمهور بمـــرض المالريا وبيان أعراضه 

وطرق الوقاية والعالج.

المنامة -وزارة الصحة

فـــي ردهـــا  قالـــت وزارة اإلســـكان 
علـــى ســـؤال برلمانـــي مقـــدم مـــن 
النائب خالد بو عنق بشـــأن القضايا 
المتعلقة بوزارة اإلســـكان وأنواعها 
واآلليـــة  ومبرراتهـــا  وأســـبابها 
القانونيـــة المتبعة بهذا الخصوص، 
اإلســـكانية  القضايـــا  مجمـــوع  إن 
خـــالل األعـــوام الخمـــس الماضيـــة 

بلغت )55( قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا 

خالل العام 2018 بلغ ســـبع قضايا، 
فيمـــا بلـــغ فـــي العـــام 2019 اثنتين 
وعشرين قضية، وبالعام 2020 بلغ 
ثمانيـــة عشـــرة قضية، وفـــي العام 
2021 ثمان قضايا، مشـــيرة إلى أن 
نســـبة القضايـــا المحكومـــة لصالح 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  الـــوزارة 
األخيـــرة بلغـــت مـــا نســـبته 89 % 
بواقـــع 49 قضيـــة مـــن مجموع 55 

قضية. 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن مجموع 
القضايا المرفوعة من قبل الوزارة، 
بلـــغ 31 قضية من مجموع القضايا 
الكلي في األعوام الخمسة األخيرة، 
حيث حكم لصالـــح الوزارة في 27 

قضية منها.
القضايـــا  بمجمـــوع  يتعلـــق  وفيمـــا 
المرفوعـــة مـــن المواطنيـــن، بينـــت 
الـــوزارة بأنهـــا بلغـــت 24 قضية من 
مجموع القضايا الكلية في األعوام 

حكـــم  حيـــث  األخيـــرة،  الخمـــس 
لصالح الوزارة في 22 قضية منها.

موضوعـــات  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
وعدد القضايا في األعوام الخمس 
األخيـــرة، تنوعت ما بين 31 دعوى 
اشـــتراطات  مخالفـــة  قـــرار  إلغـــاء 
القرار الوزاري، و4 دعاوى تعدٍّ على 
أمالك الدولـــة، و6 دعاوى مطالبات 
ماليـــة، و14 دعـــوى أخـــرى لم تكن 

الوزارة طرفا أساسيا فيها.

55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون 5 سنوات األخيرة
89 % حسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:

وزير االسكان

“الفضاء” تشارك في دورة الذكاء االصطناعي وسيادة القانون
بمشاركة 20 متحدًثا من جميع أنحاء العالم

شـــاركت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
ممثلة بكبير قانونيها الشـــيخة حصة بنت 
علـــي آل خليفـــة فـــي أول دورة تدريبيـــة 
عالمية حول الذكاء االصطناعي وســـيادة 
القانـــون، وذلـــك تلبيـــة لدعوة مـــن منظمة 
اليونســـكو التي تشـــترك فـــي تنظيم هذه 
الوطنيـــة  القضائيـــة  الكليـــة  مـــع  الـــدورة 
وبدعـــم  األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
من المعهد األميركي لمهندســـين الكهرباء 
الـــدورة  امتـــدت  وقـــد  واإللكترونيـــات، 
لمـــا يزيد على 4 أســـابيع وقد شـــارك فيها 
أكثر من 4000 من المستشـــارين والقضاة 

والمحامين من مختلف دول العالم.
وحـــول هـــذه المشـــاركة المتميـــزة قالـــت 
الشيخة حصة آل خليفة “إن التدفق الحر 
للمعلومـــات والمعرفـــة هـــو أحـــد المفاتيح 

لبنـــاء مجتمعـــات المعرفة الشـــاملة، وهذا 
المشـــاركة تأتـــي في إطار مبـــادرة القضاة 
لليونســـكو، وأنـــا فخـــورة بمشـــاركتي في 
هـــذه الـــدورة والتـــي تتعلـــق بأحـــد أبـــرز 
مكونات علوم المستقبل والقانون. فنحن 
فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء ننفذ 
الكثير من الدراسات واألبحاث والمشاريع 
اعتمـــادا على تقنيات الـــذكاء االصطناعي 
وعليه كان لزاما أن نولي الجانب القانوني 
االهتمـــام الكافي لمواكبة متغيرات العصر 
والتي تتصف بالســـرعة والتنـــوع والتغير 
المطـــرد. وهـــذه الـــدورة جزء مـــن مبادرة 
القضـــاة العالمية لليونســـكو، والتي دربت 
حتى اآلن أكثر من 23000 من المشتغلين 
بالجوانـــب القضائية والقانونية فيما يزيد 
على 150 دولـــة في مختلف القضايا ومن 

أبرزها الذكاء االصطناعي”.
وأضافت الشيخة حصة آل خليفة “تناولت 
الدورة قضيتين رئيسيتين، أوالهما: كيف 
يمكن لألجهزة القضائية استخدام الذكاء 
االصطناعـــي فـــي عملهـــا اإلداري لتعزيـــز 

الوصـــول إلى العدالة وتحســـين العمليات 
اإلداريـــة، وثانيهما: كيف يمكن للســـلطات 
القضائيـــة معالجة قضايا التحيز والتمييز 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي 
والتحديـــات القانونية التي يطرحها وهذا 
كان الجانب األكثر أهمية لنا كمستخدمين 

لهذه التكنولوجيا”.
يذكـــر أن هذه الدورة شـــارك في تنفيذها 
العالـــم،  أنحـــاء  مـــن جميـــع  20 متحدًثـــا 
بمـــا فـــي ذلك قضـــاة مـــن المحاكـــم العليا 
وخبـــراء  اإلنســـان  حقـــوق  ومحاكـــم 
التكنولوجيـــا  فـــي  وخبـــراء  قانونييـــن 
والذيـــن اســـتعرضوا أمثلـــة علـــى حـــاالت 
االستخدام وأفضل الممارسات من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند والبرازيل 

والسنغال وكينيا.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الشيخة حصة آل خليفة

حصد المستشفى العسكري شهادة االعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماسية؛ تأكيدًا على التزامه 
بتوفير أقصى درجات الجودة والسالمة في الرعاية الصحية وضمانة 

لتطبيق االشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.

التي  الثانية  المرة  هي  هذه  وتعد 
ــدرجــة  ــال فــيــهــا الــمــســتــشــفــى ال ــن ي
نالها  وأن  ســبــق  حــيــث  الــمــاســيــة، 
كــأول مستشفى   2018 الــعــام  فــي 
حكومي يحصل عليها من االعتماد 

الوطني بنسبة 98 %.
ويتماشى هذا االنجاز مع الخطط 
ــمــوضــوعــة من  االســتــراتــيــجــيــة ال
بــالــخــدمــات  الــعــلــيــا  اإلدارة  قــبــل 

ــلــواء  الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة بــرئــاســة ال
علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة،  آل 
الــمــلــكــيــة، وتــكــاتــف جــهــود جميع 
الفريق  ــروح  بـ بالعمل  منتسبيها 
الواحد، والذي ساهم في حصول 
الكثير  على  العسكري  المستشفى 
ــادات  ــ ــم ــ ــت ــادات واالعــ ــ ــه ــشــ ــ ــن ال مــ

الدولية.

منح “العسكري” االعتماد الماسي للمرة الثانية

خالد بوعنق

إبراهيم النهام

الصيام إيجابي لمرضى السكر

تأهيل الكوادر الطبية يرتقي بالخدمات الصحية
الوقوف على آخر تطورات ابتعاث األطباء... األنصاري:

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة حريصـــة علـــى 
البـــالد  لعاهـــل  الثاقبـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي تعزيـــز وتمكيـــن الكوادر 
علـــى  األول  الخيـــار  البحرينيـــة وجعلهـــا 
جميع األصعدة وبما يتســـق مع توجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، مثمنا الدعـــم الكبير الـــذي يتلقاه 
الكريمـــة  القيـــادة  مـــن  الصحـــي  القطـــاع 
والتحفيز الدائم الـــذي تحظى به الكوادر 
الطبيـــة والتقديـــر لجهـــود العامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحي ما ُيســـهم في خلق دافع 
لتقديـــم  الطبيـــة  للكـــوادر  لـــكل منتســـب 
وخبـــرات  جهـــد  مـــن  لديـــه  مـــا  أفضـــل 
وإمكانـــات مـــن شـــأنها تحقيـــق الرفاهية 
فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 

مملكة البحرين.

التحفيـــزي  اللقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  نظمـــه  الـــذي 
األطبـــاء  مـــع  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 
المبتعثيـــن الســـتكمال زماالتهم المتقدمة 
فـــي الخـــارج والبالـــغ عددهـــم 48 طبيبـــا، 
إذ بيـــن األنصـــاري أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن 

فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  اســـتراتيجية 
متابعـــة ودعـــم الكـــوادر الطبيـــة بمختلف 
المجاالت داخل وخـــارج مملكة البحرين، 
لمـــا لذلـــك من أهميـــة في تطويـــر الكوادر 
الوطنية وتأهيلها لتقدم أفضل الخدمات 
واإلمكانـــات وتســـهم فـــي تطـــور وتعزيز 

الخدمات الصحية في المملكة.
وتـــم خالل اللقـــاء مناقشـــة ومتابعة آخر 
التطـــورات فيمـــا يخص ابتعـــاث األطباء 
الحكوميـــة  بالمستشـــفيات  العامليـــن 
خـــارج مملكـــة البحريـــن لعدد مـــن الدول 
منهـــا: ألمانيـــا، وهونـــج كونـــج، وإيرلنـــدا، 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، والمملكـــة 
العربية السعودية، وماليزيا، وسنغافورة، 
والجمهوريـــة التركية، والمملكة المتحدة، 
وإســـبانيا،  وسويســـرا،  وأســـتراليا، 
والواليات المتحـــدة األميركية، ووجهات 
لتنويـــع  للمســـتقبل  ســـُتضاف  أخـــرى 
إمكانـــات وخبـــرات األطبـــاء العاملين في 
المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتهم.
ونوه األنصاري خالل اللقاء بضرورة مثل 
هـــذه اللقـــاءات، مـــا يعـــزز مبـــدأ التواصل 
بيـــن اإلدارة والعاملين في المستشـــفيات 
الحكوميـــة وخلـــق روح الفريـــق وتعزيـــز 
أواصـــر العالقـــات بيـــن أفـــراد المنظومـــة 

الصحية.

المنامة - المستشفيات الحكومية

نصـــح استشـــاري طـــب العائلـــة 
اختصائي أمراض الســـكر جعفر 
عبـــاس الفئة الثانيـــة من مرضى 
طبيبهـــم  بمتابعـــة  الســـكري 
لتعديـــل  برمضـــان  البـــدء  قبـــل 

الجرعات.
مداخلـــة  فـــي  عبـــاس  وأضـــاف 
طبية له بتلفزيون البحرين “غالبًا 
أن الصيـــام لهـــذه الفئـــات يكون 
إيجابيًا، وبالنسبة للمرضى الذي 
ينصـــح لهم بعدم إكمـــال الصيام 
لما له من تبعات قد تكون مضرة 
بصحتهم، ومنهـــم مرضى النوع 
األول والذيـــن يأخذون جرعات 

متعددة من األنسولين”.
الذيـــن  المرضـــى  “وأيضـــًا  وزاد 
يعانون من ارتفاعات وهبوطات 

خصوصـــًا  كيتونـــي،  وتحامـــض 
قبـــل شـــهر رمضـــان، والحوامـــل 
باألنســـولين،  يعالجـــن  الالتـــي 
يتعالجـــون  الذيـــن  والمرضـــى 
من قصـــور في الكلى، ومشـــاكل 

بالقلب”.
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إبراهيم النهام

“الصحــــــة”: البحريـــــــن خاليـــــــة مـــن المالريـــــا
العالـــم  دول  الصحـــة  وزارة  ُتشـــارك 
لمكافحـــة  العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال 
المالريا، والذي ُيصادف تاريخ 25 أبريل 
مـــن كل عام؛ وذلك دعًمـــا لجهود منظمة 
الصحـــة العالميـــة الراميـــة إلى تحســـين 
فـــرص حصول األشـــخاص على وســـائل 
الوقاية من األمراض المهددة للحياة، إذ 
يهـــدف االحتفال بهذا اليوم إلى التوعية 
بأهمية الوقاية كاســـتراتيجية أساســـية 

للحد من انتشار مرض المالريا.
والمالريا مرض معٍد، يتسبب في حدوثه 
البالزموديـــوم  يســـمى  طفيلـــي  كائـــن 
يتســـلل داخل كريات الـــدم الحمراء في 

جسم اإلنسان فيدمرها. 
وتنتقـــل المالريـــا بين البشـــر مـــن خالل 
األنوفيليـــس  بعوضـــة  أجنـــاس  لدغـــات 

الحاملة لها، التي ُتسمى )نواقل المالريا(. 
وتبـــدأ أعراض المرض في الظهور خالل 
فتـــرة تراوح بيـــن 10 - 15 يوًمـــا، وهي: 
ارتفـــاع درجـــة حرارة الجســـم ورعشـــة، 
وتعرق شـــديد، وصداع، وغثيان وقيء، 

وإسهال.
ويعتبـــر المالريـــا مـــن األمـــراض الفتاكة 
التـــي لها عبء كبيـــر على العالـــم أجمع، 
وقد كان لهذا المرض عبئه على البحرين 
حيـــث كان مـــرض المالريـــا متوطًنـــا في 
البحريـــن فـــي الثالثينـــات بواقـــع 20 % 
من ســـكان البحريـــن مصابيـــن بالمالريا. 
لذا ســـعت حكومة البحرين سعًيا حثيثا 
لمكافحة هذا المرض وأنشـــأت الحكومة 
دائـــرة مكافحة المالريا فـــي العام 1939 
لتبـــدأ برامـــج مكافحـــة المالريـــا بشـــكل 

الجبـــارة  الجهـــود  وبفضـــل  تنظيمـــي، 
والمكافحـــة المســـتمرة كانت آخـــر حالة 
 .1979 بالعـــام  للمالريـــا  انتقـــال محلـــي 
علـــى  القضـــاء  البحريـــن  واســـتطاعت 
المالريا وإعالنها رســـمًيا من ِقبل منظمة 
الصحـــة العالمية في العـــام 1981 خالية 

من المالريا.
ضمـــن  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  وتعتبـــر 
أوائل دول إقليم شـــرق المتوســـط التي 
اســـتطاعت القضاء علـــى المالريا، ومنذ 
ذلـــك الحيـــن واســـتناًدا علـــى توصيـــات 
منظمـــة الصحة العالمية, ســـعت المملكة 
وبدعـــم وإشـــراف مباشـــر مـــن متخـــذي 
القـــرار بـــوزارة الصحـــة للمحافظـــة على 
البحريـــن خاليـــة مـــن االنتقـــال المحلـــي 

للمالريا.

وتفخر وزارة الصحة في مملكة البحرين 
بإنجازها المتمثل في 43 ســـنة متواصلة 
وهـــذا  للمالريـــا  محلـــي  انتقـــال  دون 
بفضـــل جهود جميـــع العاملين في وزارة 
الصحة للحفاظ على البحرين خالية من 
المالريـــا، حيث تشـــمل إنجـــازات مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذا المجال أنـــه ال توجد 
حـــاالت محليـــة وجميـــع الحـــاالت التـــي 
يتـــم رصدهـــا قادمـــة مـــن الخـــارج وتتم 
متابعة الحاالت من إدارة الصحة العامة 
للحـــاالت الوافـــدة والتأكـــد مـــن أخذهم 
للعالج المضاد للمالريا وأن الحالة وافدة 
وليســـت من انتقـــال محلي. كما أن هناك 
تقصًيا لنواقل المرض عبر برامج دورية 
الناقـــل  البعـــوض  لمكافحـــة  ومســـتمرة 
لمكافحـــة  مختصـــة  وبرامـــج  للمالريـــا 

البعـــوض  ومكافحـــة  البعـــوض  يرقـــات 
المكافحـــة  برامـــج  وتتكامـــل  البالـــغ، 
بالتنســـيق والتعاون مع عدد من الجهات 

للتخلص من بؤر تكاثر البعوض. 
كمـــا يتـــم التركيز علـــى جوانـــب الوقاية 
مـــن المـــرض، وذلـــك عـــن طريـــق توعية 
لســـع  مـــن  الحمايـــة  بطـــرق  المســـافرين 
البعـــوض، وكذلـــك بأهمية أخـــذ األدوية 
التـــي  للبلـــدان  للمســـافرين  الوقائيـــة 
يتوطـــن فيهـــا المرض، فضـــالً عن وجود 
نظـــام ترصـــد للحـــاالت المشـــتبه بهـــا، إذ 
إن المالريـــا مـــن األمـــراض التـــي يجـــب 
الصحـــة  قانـــون  حســـب  عنهـــا  التبليـــغ 
العامة، كما وتوجد شبكة من المختبرات 
والمستشـــفيات  الصحيـــة  المراكـــز  فـــي 
القـــدرة  لديهـــا  والخاصـــة  الحكوميـــة 

إدارة  وتقـــوم  للمالريـــا،  التشـــخيصية 
الصحـــة العامـــة بمتابعة الحـــاالت المبّلغ 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  عنهـــا 
لمنع انتشـــار المرض، هـــذا باإلضافة إلى 
توافـــر األطباء المتخصصين والخدمات 
العالجيـــة المجانيـــة للمصابيـــن بالمالريا 

في مملكة البحرين.
مملكـــة  فـــي  الصحـــة  وزارة  وتحـــرص 
مـــن  العديـــد  تنظيـــم  علـــى  البحريـــن 
التثقيفيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
والتوعوية بالتزامن مع االحتفال باليوم 
العالمـــي لمكافحـــة المالريـــا، وذلـــك مـــن 
خـــالل إقامـــة المحاضـــرات والفعاليـــات 
التوعوية التي تهدف بدورها إلى توعية 
الجمهور بمـــرض المالريا وبيان أعراضه 

وطرق الوقاية والعالج.

المنامة -وزارة الصحة

فـــي ردهـــا  قالـــت وزارة اإلســـكان 
علـــى ســـؤال برلمانـــي مقـــدم مـــن 
النائب خالد بو عنق بشـــأن القضايا 
المتعلقة بوزارة اإلســـكان وأنواعها 
واآلليـــة  ومبرراتهـــا  وأســـبابها 
القانونيـــة المتبعة بهذا الخصوص، 
اإلســـكانية  القضايـــا  مجمـــوع  إن 
خـــالل األعـــوام الخمـــس الماضيـــة 

بلغت )55( قضية.
وبينـــت الـــوزارة أن عـــدد القضايـــا 

خالل العام 2018 بلغ ســـبع قضايا، 
فيمـــا بلـــغ فـــي العـــام 2019 اثنتين 
وعشرين قضية، وبالعام 2020 بلغ 
ثمانيـــة عشـــرة قضية، وفـــي العام 
2021 ثمان قضايا، مشـــيرة إلى أن 
نســـبة القضايـــا المحكومـــة لصالح 
الخمـــس  الســـنوات  فـــي  الـــوزارة 
األخيـــرة بلغـــت مـــا نســـبته 89 % 
بواقـــع 49 قضيـــة مـــن مجموع 55 

قضية. 

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن مجموع 
القضايا المرفوعة من قبل الوزارة، 
بلـــغ 31 قضية من مجموع القضايا 
الكلي في األعوام الخمسة األخيرة، 
حيث حكم لصالـــح الوزارة في 27 

قضية منها.
القضايـــا  بمجمـــوع  يتعلـــق  وفيمـــا 
المرفوعـــة مـــن المواطنيـــن، بينـــت 
الـــوزارة بأنهـــا بلغـــت 24 قضية من 
مجموع القضايا الكلية في األعوام 

حكـــم  حيـــث  األخيـــرة،  الخمـــس 
لصالح الوزارة في 22 قضية منها.

موضوعـــات  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
وعدد القضايا في األعوام الخمس 
األخيـــرة، تنوعت ما بين 31 دعوى 
اشـــتراطات  مخالفـــة  قـــرار  إلغـــاء 
القرار الوزاري، و4 دعاوى تعدٍّ على 
أمالك الدولـــة، و6 دعاوى مطالبات 
ماليـــة، و14 دعـــوى أخـــرى لم تكن 

الوزارة طرفا أساسيا فيها.

55 قضية ُنظرت بالمحاكم بغضون 5 سنوات األخيرة
89 % حسمت لصالح الوزارة... “اإلسكان”:

وزير االسكان

“الفضاء” تشارك في دورة الذكاء االصطناعي وسيادة القانون
بمشاركة 20 متحدًثا من جميع أنحاء العالم

شـــاركت الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء 
ممثلة بكبير قانونيها الشـــيخة حصة بنت 
علـــي آل خليفـــة فـــي أول دورة تدريبيـــة 
عالمية حول الذكاء االصطناعي وســـيادة 
القانـــون، وذلـــك تلبيـــة لدعوة مـــن منظمة 
اليونســـكو التي تشـــترك فـــي تنظيم هذه 
الوطنيـــة  القضائيـــة  الكليـــة  مـــع  الـــدورة 
وبدعـــم  األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
من المعهد األميركي لمهندســـين الكهرباء 
الـــدورة  امتـــدت  وقـــد  واإللكترونيـــات، 
لمـــا يزيد على 4 أســـابيع وقد شـــارك فيها 
أكثر من 4000 من المستشـــارين والقضاة 

والمحامين من مختلف دول العالم.
وحـــول هـــذه المشـــاركة المتميـــزة قالـــت 
الشيخة حصة آل خليفة “إن التدفق الحر 
للمعلومـــات والمعرفـــة هـــو أحـــد المفاتيح 

لبنـــاء مجتمعـــات المعرفة الشـــاملة، وهذا 
المشـــاركة تأتـــي في إطار مبـــادرة القضاة 
لليونســـكو، وأنـــا فخـــورة بمشـــاركتي في 
هـــذه الـــدورة والتـــي تتعلـــق بأحـــد أبـــرز 
مكونات علوم المستقبل والقانون. فنحن 
فـــي الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء ننفذ 
الكثير من الدراسات واألبحاث والمشاريع 
اعتمـــادا على تقنيات الـــذكاء االصطناعي 
وعليه كان لزاما أن نولي الجانب القانوني 
االهتمـــام الكافي لمواكبة متغيرات العصر 
والتي تتصف بالســـرعة والتنـــوع والتغير 
المطـــرد. وهـــذه الـــدورة جزء مـــن مبادرة 
القضـــاة العالمية لليونســـكو، والتي دربت 
حتى اآلن أكثر من 23000 من المشتغلين 
بالجوانـــب القضائية والقانونية فيما يزيد 
على 150 دولـــة في مختلف القضايا ومن 

أبرزها الذكاء االصطناعي”.
وأضافت الشيخة حصة آل خليفة “تناولت 
الدورة قضيتين رئيسيتين، أوالهما: كيف 
يمكن لألجهزة القضائية استخدام الذكاء 
االصطناعـــي فـــي عملهـــا اإلداري لتعزيـــز 

الوصـــول إلى العدالة وتحســـين العمليات 
اإلداريـــة، وثانيهما: كيف يمكن للســـلطات 
القضائيـــة معالجة قضايا التحيز والتمييز 
االصطناعـــي،  الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي 
والتحديـــات القانونية التي يطرحها وهذا 
كان الجانب األكثر أهمية لنا كمستخدمين 

لهذه التكنولوجيا”.
يذكـــر أن هذه الدورة شـــارك في تنفيذها 
العالـــم،  أنحـــاء  مـــن جميـــع  20 متحدًثـــا 
بمـــا فـــي ذلك قضـــاة مـــن المحاكـــم العليا 
وخبـــراء  اإلنســـان  حقـــوق  ومحاكـــم 
التكنولوجيـــا  فـــي  وخبـــراء  قانونييـــن 
والذيـــن اســـتعرضوا أمثلـــة علـــى حـــاالت 
االستخدام وأفضل الممارسات من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك الهند والبرازيل 

والسنغال وكينيا.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

الشيخة حصة آل خليفة

حصد المستشفى العسكري شهادة االعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية ومنح الدرجة الماسية؛ تأكيدًا على التزامه 
بتوفير أقصى درجات الجودة والسالمة في الرعاية الصحية وضمانة 

لتطبيق االشتراطات وضوابط ومعايير الجودة الطبية المحلية.

التي  الثانية  المرة  هي  هذه  وتعد 
ــدرجــة  ــال فــيــهــا الــمــســتــشــفــى ال ــن ي
نالها  وأن  ســبــق  حــيــث  الــمــاســيــة، 
كــأول مستشفى   2018 الــعــام  فــي 
حكومي يحصل عليها من االعتماد 

الوطني بنسبة 98 %.
ويتماشى هذا االنجاز مع الخطط 
ــمــوضــوعــة من  االســتــراتــيــجــيــة ال
بــالــخــدمــات  الــعــلــيــا  اإلدارة  قــبــل 

ــلــواء  الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة بــرئــاســة ال
علي  بــن  خالد  الشيخ  بروفيسور 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة،  آل 
الــمــلــكــيــة، وتــكــاتــف جــهــود جميع 
الفريق  ــروح  بـ بالعمل  منتسبيها 
الواحد، والذي ساهم في حصول 
الكثير  على  العسكري  المستشفى 
ــادات  ــ ــم ــ ــت ــادات واالعــ ــ ــه ــشــ ــ ــن ال مــ

الدولية.

منح “العسكري” االعتماد الماسي للمرة الثانية

خالد بوعنق

إبراهيم النهام

الصيام إيجابي لمرضى السكر

تأهيل الكوادر الطبية يرتقي بالخدمات الصحية
الوقوف على آخر تطورات ابتعاث األطباء... األنصاري:

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أّن  األنصـــاري،  أحمـــد  الحكوميـــة 
المستشـــفيات الحكوميـــة حريصـــة علـــى 
البـــالد  لعاهـــل  الثاقبـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي تعزيـــز وتمكيـــن الكوادر 
علـــى  األول  الخيـــار  البحرينيـــة وجعلهـــا 
جميع األصعدة وبما يتســـق مع توجيهات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، مثمنا الدعـــم الكبير الـــذي يتلقاه 
الكريمـــة  القيـــادة  مـــن  الصحـــي  القطـــاع 
والتحفيز الدائم الـــذي تحظى به الكوادر 
الطبيـــة والتقديـــر لجهـــود العامليـــن فـــي 
القطـــاع الصحي ما ُيســـهم في خلق دافع 
لتقديـــم  الطبيـــة  للكـــوادر  لـــكل منتســـب 
وخبـــرات  جهـــد  مـــن  لديـــه  مـــا  أفضـــل 
وإمكانـــات مـــن شـــأنها تحقيـــق الرفاهية 
فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الصحيـــة 

مملكة البحرين.

التحفيـــزي  اللقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
العامـــة  العالقـــات  قســـم  نظمـــه  الـــذي 
األطبـــاء  مـــع  الحكوميـــة  بالمستشـــفيات 
المبتعثيـــن الســـتكمال زماالتهم المتقدمة 
فـــي الخـــارج والبالـــغ عددهـــم 48 طبيبـــا، 
إذ بيـــن األنصـــاري أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن 

فـــي  التنفيذيـــة  اإلدارة  اســـتراتيجية 
متابعـــة ودعـــم الكـــوادر الطبيـــة بمختلف 
المجاالت داخل وخـــارج مملكة البحرين، 
لمـــا لذلـــك من أهميـــة في تطويـــر الكوادر 
الوطنية وتأهيلها لتقدم أفضل الخدمات 
واإلمكانـــات وتســـهم فـــي تطـــور وتعزيز 

الخدمات الصحية في المملكة.
وتـــم خالل اللقـــاء مناقشـــة ومتابعة آخر 
التطـــورات فيمـــا يخص ابتعـــاث األطباء 
الحكوميـــة  بالمستشـــفيات  العامليـــن 
خـــارج مملكـــة البحريـــن لعدد مـــن الدول 
منهـــا: ألمانيـــا، وهونـــج كونـــج، وإيرلنـــدا، 
والمملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، والمملكـــة 
العربية السعودية، وماليزيا، وسنغافورة، 
والجمهوريـــة التركية، والمملكة المتحدة، 
وإســـبانيا،  وسويســـرا،  وأســـتراليا، 
والواليات المتحـــدة األميركية، ووجهات 
لتنويـــع  للمســـتقبل  ســـُتضاف  أخـــرى 
إمكانـــات وخبـــرات األطبـــاء العاملين في 
المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتهم.
ونوه األنصاري خالل اللقاء بضرورة مثل 
هـــذه اللقـــاءات، مـــا يعـــزز مبـــدأ التواصل 
بيـــن اإلدارة والعاملين في المستشـــفيات 
الحكوميـــة وخلـــق روح الفريـــق وتعزيـــز 
أواصـــر العالقـــات بيـــن أفـــراد المنظومـــة 

الصحية.

المنامة - المستشفيات الحكومية
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