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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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} جاللة الملك خالل زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

بن  الملك حمد  الجاللة  تفضل حضرة صاحب 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى القائد األعلى، 

بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس.
 فلدى وصول جاللته كان في االستقبال المشير 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر 
قائد  الــوطــنــي  األمـــن  مــســتــشــار  آل خليفة  بــن حــمــد 

الحرس الملكي والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن 
الخاصة،  الملكي  الحرس  قوة  قائد  خليفة  آل  حمد 
كما كان في االستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر 
النعيمي رئيس هيئة األركان، وعدد من كبار الضباط.
 وخالل لقاء جاللته بكبار الضباط أكد اعتزازه 
شاكًرا  البواسل،  ورجالها  البحرين  دفاع  بقوة  الدائم 
يقومون  التي  السامية  الجهود  جميًعا  لهم  جاللته 

حققتها  الــتــي  واإلنـــجـــازات  المكتسبات  لحماية  بها 
البحرين وشعبها، وأنهم موضع تقديرنا ومبعث فخٍر 

للبحرين وأهلها الكرام.
الطبية  الطواقم  لكل  وأعــرب جاللته عن شكره   
واإلدارية العسكرية والمدنية على الجهود اإلنسانية 
لمواجهة  وإقــدام  بثبات  ووقوفهم  والمثمرة،  الحثيثة 
جائحة كورونا وإحــراز النجاح الذي تكلل بحمد اهلل 

من  أنــهــم  مضيًفا  الجميع،  وتــكــاتــف  وبــجــهــود  تعالى 
خيرة أبناء وبنات البحرين الذين نعتز بهم في مثل 

هذه المواقف النبيلة.
الــعــســكــري أللــعــاب  المنتخب  كــمــا هــنــأ جــاللــتــه   
ــاع الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى مــــا حــقــقــه مــن  ــ ــقـــوة دفــ الــــقــــوى بـ
التي  العسكرية  الماراثون  بطولة  في  تاريخي  إنجاز 
هذا  أن  جاللته  مــؤكــًدا  بــيــرو،  جمهورية  استضافتها 

اإلنجاز العالمي ُيضاف إلى ما حققه أبناء البحرين 
والمحافل،  الميادين  إنجازات مشرفة في جميع  من 
أن يعم األمن  إلى  دائًما  البحرين تتطلع  أن  مضيًفا 
والسالم في المنطقة والعالم أجمع، متمنًيا لجميع 
التوفيق  دوام  الشجعان  البحرين  دفــاع  قوة  منتسبي 
ــار  الــعــزيــز اســتــمــرار االزدهـ الــغــالــي  والــســداد ولوطننا 

والرقي.

خالل زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

المل���ك يوؤكد اعت���زازه الدائم بق���وة دفاع البحري���ن ورجالها البوا�س���ل
اأن ي��ع��م الأم�����ن وال�����س��الم ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال��ع��ال��م اأج��م��ع اإل����ى  ال��ب��ح��ري��ن ت��ت��ط��ل��ع دائ���م���ا 

جاللته يهنئ المنتخب الع�سكري لألعاب القوى بتحقيقه اإنجازا تاريخيا في بطولة الماراثون الع�سكرية

} القائد العام خالل لقاء رئيس هيئة االستخبارات العسكرية المصرية.

القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
رئيس  أركــان حــرب خالد مجاور  الــلــواء  أمــس  البحرين  دفــاع  لقوة  العام 
هيئة االستخبارات العسكرية للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية 
جمهورية  سفير  شعبان  أحــمــد  محمد  يــاســر  السيد  يــرافــقــه  الشقيقة، 
مصر العربية لدى المملكة، وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي رئيس هيئة األركان.
برئيس هيئة  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  اللقاء رحب  وخــالل 
بعمق  مــشــيــدًا  الــمــصــريــة،  المسلحة  لــلــقــوات  الــعــســكــريــة  االســتــخــبــارات 
على  تشهد  والــتــي  الشقيقين  البلدين  بين  القائمة  األخــويــة  العالقات 
الدوام تقدمًا وتطورًا في مختلف المجاالت واألصعدة، وخاصًة ما يتعلق 

منها بالمجال العسكري.
الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل  اللواء  اللقاء  حضر 
وزارة الـــدفـــاع، والـــلـــواء الــركــن حــســن محمد ســعــد مــديــر ديــــوان الــقــيــادة 
العامة، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة األركان 

للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائ���د الع���ام ي�س���تقبل رئي����س هيئ���ة ال�س���تخبارات الع�س���كرية الم�سرية

اأم�ر م�ل�ك�ي ب�اإع�ادة ت��س�كيل م�ج�ل��س 
اأم�����ن�����اء وق����ف ع�����ي��������س�����ى بن 
���س��ل��م��ان ال��ت�����ع�����ل��ي��م��ي ال��خ��ي��ري

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صدر عن حضرة صاحب 
خليفة عاهل البالد المفدى أمر ملكي رقم )14( لسنة 2022. بإعادة 
الخيري،  التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقف  أمناء  مجلس  تشكيل 

جاء فيه:
المادة األولى:

التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقف  أمناء  مجلس  تشكيل  ُيعاد 
الخيري برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، 

وعضوية ُكل من:
1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس.

2- وزير شؤون الكهرباء والماء عضوا.
3- رئيس ديوان ولي العهد عضوا.

4- الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة عضوا.
5- السيد أحمد خالد العريفي عضوا.

6- السيد علي حبيب قاسم عضوا.
7- د. مريم حسن مصطفى محمد عضوا.

8- السيدة نور علي سلطان الخليف عضوا.
قابلة  سنوات  أربــع  األمناء  في مجلس  مــدة عضويتهم  وتكون 

للتجديد.
المادة الثانية:

ــر مـــن تـــاريـــخ صـــــدوره، وُيــنــشــر فـــي الــجــريــدة  ُيــعــمــل بــهــذا األمــ
الرسمية.

ال��وزراء  رئي�س  العهد  وولي  الملك 
يتلقيان برقيتي �سكر من رئي�س كوريا

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
يون  الرئيس  فخامة  برقية شكر جوابية من  المفدى  البالد  ملك 
التهنئة  برقية  على  ردًا  وذلــك  كوريا،  جمهورية  رئيس  يــول  سيوك 
لجمهورية  رئيسًا  انتخابه  بمناسبة  إلــيــه  جاللته  بها  بعث  الــتــي 

كوريا.
وتــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
من  جوابية  برقية شكر  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
رًدا  وذلك  كوريا،  رئيس جمهورية  يول  يون سيوك  الرئيس  فخامة 
انتخابه  بمناسبة  إليه  سموه  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على 

رئيًسا لجمهورية كوريا. 

اجتمع الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام رئيس اللجنة 
الكوارث مع السيد ديفيد راسل بارسن ممثل مجلس  الوطنية لمواجهة 
التخطيط  بكلية  للتطوير  االستراتيجي  والخبير  البريطاني  ــوزراء  الــ
للطوارئ وممثلي كلية التخطيط للطوارئ بالمملكة المتحدة، بحضور 
المدني،  للدفاع  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  الحوطي  محمد  علي  العميد 

وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
لتوجيهات  تنفيذًا  يأتي  االجتماع  هــذا  أن  الــعــام  األمــن  رئيس  وأكــد 
لتطوير  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
القدرات الوطنية في مجال الحماية المدنية واإلجــراءات التي تتخذها 
الــكــوارث،  أو  الــطــوارئ  آثــار حالة  التخفيف من  أو  لمنع  الــدولــة  قطاعات 
المخاطر  ودراســة  للمخاطر،  الوطني  السجل  وتطوير  التخطيط  ودعــم 
من  واســع  نطاق  لها  يكون  أن  يمكن  والتي  القريب  المدى  على  البليغة 
اآلثار على مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا االجتماع يهدف إلى بحث 
الوطنية  الــقــدرات  وتطوير  المدنية  الحماية  مجاالت  في  التعاون  سبل 

للتخطيط واالستجابة والتعافي من الطوارئ والكوارث.
التخطيط  كلية  مع  والتنسيق  بالتعاون  العام  األمــن  رئيس  وأشــاد 

للطوارئ الذي استمر منذ 2005 وما تحقق في هذا الصدد من تطوير 
الــتــزام  فــي  وأســهــمــت  الــداخــلــيــة،  وزيـــر  أرســـى معالمها  استراتيجية  وفــق 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطــار  في  جــاء  بما  البحرين  مملكة 
رؤى  تحقيق  فــي  بواجبها  الــدولــة  قطاعات  جميع  والــتــزام   2030-2015

وتطلعات القيادة الرشيدة ودورها الجوهري كشريك في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة.

وخــــالل االجــتــمــاع، تــم اســتــعــراض مــذكــرة الــتــعــاون بــيــن الجانبين 
الحماية  مجال  في  االستشارية  والخدمات  والتدريب  الخبرات  لتبادل 
وذلك من  العامة،  والسالمة  الحماية  إجــراءات  تعزيز  أجل  المدنية من 
خالل تحسين القدرات واإلجراءات في مجال الحماية المدنية وتقييم 
المخاطر وإدارتها وإجراءات الوقاية والتخطيط للطوارئ باإلضافة الى 
ونصائح  والبحوث  العلمية  المعرفة  منهجية  وتطبيق  الــقــدرات  تنمية 
إدارة  التعاون في  الخبراء إلدارة المخاطر والطوارئ، كما تم استعراض 
استمرارية األعمال وتنسيق كل جهود التعافي بعد األزمة، والتصدي لها 
من خالل االتصال المباشر مع جميع الجهات المعنية، وتوعية وتثقيف 

الجمهور للتعامل السليم أثناء وقوعها للحد من آثارها السلبية.
الخاص  التدريبي  البرنامج  على  االطــالع  االجتماع،  خــالل  تم  كما 
المستوى  عــلــى  والــبــرونــزيــة  والــفــضــيــة  الــذهــبــيــة  الــقــيــاديــة  بالمستويات 
الوطني وتأهيل كوادر وطنية مختصة في مجال الحماية المدنية تعنى 

بجميع الجوانب الفنية.

رئي�س الأمن العام يجتمع مع ممثل مجل�س الوزراء البريطاني والخبير ال�ستراتيجي للتطوير بكلية التخطيط للطوارئ

} جانب من اللقاء المشترك.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16119/pdf/1-Supplime/16119.pdf?fixed6151
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294862
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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

العدد:  16119

P  12

Link

P  20

Link

Link

P  4

Link

العدد )16119( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 10 شوال 1443هـ - 11 مايو 2022م4

وخالل االجتماع أشاد وزير الخارجية 
بما تتميز به العالقات األخوية التاريخية 
التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة 
الــمــغــربــيــة الــشــقــيــقــة مــــن رســــــوخ وتـــنـــام 
فـــي كـــل الــمــجــاالت فـــي ظـــل الــتــوجــيــهــات 
السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة  ــن  ــ بـ الـــمـــلـــك حـــمـــد 
وأخــيــه جــاللــة الــمــلــك مــحــمــد الــســادس، 
يــجــمــع بينهما مــن وشــائــج وروابــــط  ومـــا 
البحرين  مملكة  حـــرص  مــؤكــًدا  وثــيــقــة، 
ــتـــواصـــل لــتــطــويــر وتــعــزيــز  وســعــيــهــا الـــمـ
عالقات التعاون والتنسيق المشترك بين 
والمستويات،  الصعد  كــل  على  البلدين 
لما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد السيد ناصر بوريطة 
اعـــتـــزاز الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة بــالــعــالقــات 
األخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، ومـــا تــشــهــده من 

الــمــجــاالت، مشيًدا  نمو وتــطــور فــي كــافــة 
البحرين  لمملكة  الــمــشــرفــة  بــالــمــواقــف 
ــة لــلــمــمــلــكــة  ــلــ ــواصــ ــتــ ــمــ ــا الــ ــهــ ــدتــ ــانــ ــســ ومــ
السياسية  المجاالت  كافة  في  المغربية 
لمملكة  متمنًيا  والتنموية،  واالقتصادية 

البحرين دوام التقدم واالزدهار. 
العالقات  بحث  االجتماع  خالل  وتم 
األخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين 
الثنائي  التعاون  تعزيز  وسبل  الشقيقين 
في مختلف المجاالت، وتكثيف التنسيق 
ــد الــــمــــواقــــف تـــجـــاه  ــيــ ــوحــ الـــمـــشـــتـــرك وتــ
مختلف القضايا في المحافل اإلقليمية 

والدولية. 
كما تدارس الجانبان تطورات األوضاع 
السياسية واألمنية على األصعدة العربية 
على  وانعكاساتها  والــدولــيــة،  واإلقليمية 
والمنطقة،  العربية  الدول  واستقرار  أمن 
الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام  إلـــى  بــاإلضــافــة 

المشترك.
حــضــر االجــتــمــاع الــســفــيــر خــالــد بن 

ســلــمــان بــن جــبــر الــمــســلــم ســفــيــر مملكة 
ــدى الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــغـــربـــيـــة،  ــ ــن لــ ــريـ ــبـــحـ الـ
والــســفــيــر طـــالل عــبــدالــســالم األنـــصـــاري 
والوفد  الخارجية  وزارة  شــؤون  عام  مدير 
حضرها  كما  الخارجية.  لــوزيــر  المرافق 
ــن كــبــار  ــانـــب الـــمـــغـــربـــي عـــــدد مــ ــجـ ــن الـ مــ
الــمــســؤولــيــن بـــــوزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 

المغربية.
بيان  االجتماع  أعقاب  في  وقد صدر 
ــران اعــتــزازهــمــا  ــوزيــ مــشــتــرك أكـــد فــيــه الــ
الموصول  والــتــضــامــن  الــتــعــاون  بــعــالقــات 
الرعاية  بفضل  الشقيقين،  البلدين  بين 
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس، وسعيهما 
إلى مواصلة تطوير هذه العالقات والرقي 

بها إلى مستويات أعلى.
بــوريــطــة موقف  نــاصــر  السيد  وجـــدد 
المملكة المغربية الثابت بقيادة صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس في دعم 
مملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في 
الداخلية  في شؤونها  تدخل  أي  مواجهة 
وأي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها 

ووحدتها الوطنية.
 من جانبه، جدد الدكتور عبداللطيف 
بــن راشـــد الــزيــانــي تــأكــيــد مــوقــف مملكة 
البحرين الداعم لمغربية الصحراء الذي 
توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين 

المغربية  بالصحراء  العيون  مدينة  فــي 
ذلــك  ويــتــواصــل   ،2020 ديــســمــبــر   14 فـــي 
الموقف في إطار منظمة األمم المتحدة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــنــظــمــات والــمــنــتــديــات 

الدولية واإلقليمية. 
العالقات  مسار  الــوزيــران  واستعرض 
الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها من 
المستويات  أرقــى  إلــى  بها  االرتــقــاء  أجــل 
ــنــــة وفـــــقـــــا لـــــلـــــرؤيـــــة الــــســــديــــدة  ــكــ الــــمــــمــ
البلدين  لعاهلي  السامية  والــتــوجــيــهــات 

الشقيقين.
تفعيل مذكرة  الوزيران ضــرورة  وأكــد 
الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة فــي 27 فــبــرايــر 2018 
بــيــن األكـــاديـــمـــيـــة الــمــغــربــيــة لـــلـــدراســـات 
الدبلوماسية وأكاديمية محمد بن مبارك 
من  الدبلوماسية  لــلــدراســات  خليفة  آل 
فيما  وخــاصــة  مقتضياتها  تنفيذ  خــالل 
والــمــشــاركــة في  الـــزيـــارات  بــتــبــادل  يتعلق 
دورات التكوين والتدريب والورشات التي 

تنظمها المؤسستان.
كــمــا اســـتـــعـــرض الــــوزيــــران األوضـــــاع 
السياسية واألمنية في المنطقة العربية، 
وشـــــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المشترك في تعزيز قدرات الدول العربية 
ــفـــظ أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا وتــحــقــيــق  وحـ
عن  وعبرا  لبلدانها،  المستدامة  التنمية 
نظرهما  وجهات  لتوافق  ارتياحهما  بالغ 
التي  والتحديات  القضايا  مختلف  إزاء 

تواجه منطقة الشرق األوسط. 
ــة الــقــضــيــة  ــزيـ ــركـ ــران مـ ــ ــوزيــ ــ وأكــــــد الــ
إلى  بالنسبة  ومحوريتها  الفلسطينية 
في  القضية  هذه  وأولوية  العربية،  األمة 
السياسة الخارجية للبلدين انطالقا من 
الجاللة  لصاحب  السامية  التوجيهات 
صاحب  وأخــيــه  الــســادس  محمد  الملك 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســـــى آل 
خليفة، وتمسك صاحبي الجاللة القوي 
في  المشروع  الفلسطيني  الشعب  بحق 
إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع 
الـــقـــدس  وعــاصــمــتــهــا   1967 يـــونـــيـــو  مــــن 
المتوافق  الدولتين  وفًقا لحل  الشـرقية، 
عليه دولًيا والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفــــــي هــــــذا اإلطـــــــــار ثـــمـــن الـــدكـــتـــور 
ــانـــي وزيـــر  ــزيـ عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــــد الـ
الــخــارجــيــة الــــدور الـــبـــارز الــــذي يــقــوم به 
السادس  الملك محمد  الجاللة  صاحب 
ــاع عــن  ــدفــ ــيـــس لــجــنــة الــــقــــدس فــــي الــ رئـ
الــقــدس الــشـــــريــف وحــفــظ هــويــتــه ودعــم 
صــمــود الــمــقــدســيــيــن والــعــمــل الــمــيــدانــي 
ــة بـــيـــت مــــــال الـــقـــدس  ــالــ ــوكــ ــثـــف لــ ــكـ ــمـ الـ

الشريف. 
كما ثمن الوزيران التشاور المنتظم 
ومملكة  المغربية  المملكة  بين  القائم 
تكثيف  على  حرصهما  وأكـــدا  البحرين، 
التنسيق المشترك بين البلدين في إطار 

اآلليات القائمة أو المحافل الدولية.

} وزير الخارجية خالل لقاء نظيره المغربي.

والتعاون التوا�صل  عالقات  لتعزيز  المتوا�صل  �صعيهما  يوؤكدان  والمغرب  البحرين 
وزي�ر الخارجي�ة ونظي�ره المغرب�ي يعق�دان جل�س�ة مباحث�ات ر�س�مية ف�ي المغ�رب

مدينة  في  الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور   عقد 
مراكش أمس، جلسة مباحثات مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، 
وذلك بمناسبة مشاركة وزير الخارجية في االجتماع الوزاري للتحالف الدولي 

لمكافحة داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة.

عقوبات تجاوز 
الإ�صارة الحمراء

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مبادرة معهد البحرين للتنمية السياسية في إطالق برنامج »شاركنا 
التدريب«، من خالل دعوة الكوادر الوطنية المؤهلة إلى االنضمام إلى 
على  مقبلون  أننا  وخاصة  المعهد،  في  المعتمدين  المدربين  قائمة 
الوعي  ورفــع  تعزيز  في  ستسهم  والنيابية،  البلدية  االنتخابات  موسم 

السياسي واالنتخابي.. فشكرا لمعهد التنمية على المبادرة الوطنية.
عقوبات جتاوز اإلشارة احلمراء:

في  الرسمي  الحساب  نشره  ما  اإلعالمية  والوسائل  الناس  تــداول 
قيادة  جريمة  عقوبات  بشأن  للقضاء،  األعلى  للمجلس  »االنستغرام« 
المركبة بسرعة تجاوز سرعة الطريق، إلى درجة أن البعض تصور أنها 
عقوبات مرورية جديدة، ولكنها عكس ذلك، فهي تنشر بهدف التثقيف 
والتوعية، وسبق أن تم نشرها في الحساب ذاته، وغيرها من القوانين 
واألحـــكـــام، ويــشــكــر قــســم الــعــالقــات الــعــامــة واإلعــــالم بــاألمــانــة العامة 

للمجلس األعلى للقضاء على هذا العمل.
نتمنى أن يستفيد الجميع، وخاصة الشباب والخليجيين، وكذلك 
المقيمون والزوار، من هذا النوع من التثقيف القانوني والمروي، ومن 
عديدة،  وبلغات  أكبر،  بشكل  الحساب  تسويق  يتم  أن  بمكان  األهمية 
الرئيسية  األسباب  من  الطريق  سرعة  تجاوز  بسرعة  القيادة  إن  حيث 
في  والممتلكات  األرواح  على  حقيقيا  خطرا  وتشكل  السير،  لــحــوادث 
وزيادة  السيارة،  السيطرة على  فقدان  إلى  -كما جاء-  وتؤدي  الطريق، 
ــادة قــوة  مــقــدار الــمــســافــة الــالزمــة إليــقــاف الــســيــارة بــأمــان، بــجــانــب زيــ
التصادم فــي حــال ارتــكــاب حــادث مــا يــؤدي إلــى المزيد مــن اإلصــابــات 

الجسيمة.
الــمــرور رقــم 23  وكــمــا أشـــار المجلس األعــلــى للقضاء فــإن قــانــون 
تجاوز  بسرعة  المركبة  قيادة  جريمة   50 الــمــادة  في  نظم   2014 لسنة 
ثالثة  الحبس  إلــى   %30 بمقدار  بــزيــادة  السرعة  تكون  حينما  الطريق 
أشهر، وغرامة 250 دينارا، أو إحدى العقوبتين.. وحينما تكون السرعة 
بما يزيد على 30%، تكون العقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة 500 دينار، 

أو إحدى العقوبتين.
أمــا فــي حــال نتج عــن تــجــاوز السرعة حــادث أدى إلــى إصــابــة أحد 
األشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة فإن العقوبة هي 
العقوبتين.. وفي  أو إحدى  دينار،  الحبس ثالث سنوات، وغرامة 1000 
حال نتج عن زيــادة السرعة حــادث وفــاة فإن العقوبة هي الحبس ست 

سنوات، زغرامة 2000 دينار، أو إحدى العقوبتين.
ونود أن نشير هنا إلى أن ما ذكر في قانون العقوبات بالنسبة إلى 
تجاوز اإلشارة الحمراء هو آخر تحديث لقانون المرور، وأن ما تم نشره 
يوضح الحد األقصى في العقوبة سواء للغرامة المالية أو مدة السجن، 
وال يمنع أن تحكم المحاكم بعقوبة أقل.. كما يوجد فرق بين العقوبة 
الخطأ  على  بناء  الجنائية  المحكمة  تصدرها  فالعقوبة  والتعويض.. 
والخاص..  العام  الــردع  إلى  وتهدف  أو حبسا،  وتكون غرامة  التهور،  أو 
يرفعها  عندما  المدنية  المحاكم  من  يصدر  فهو  التعويض  حكم  أمــا 
المحاكم  تستطيع  وال  ماليا..  تعويضا  ويكون  الحادث،  من  المتضرر 
المدنية أن تحكم بالتعويض من نفسها، حيث إنها تحكم بالتعويض 
بــنــاء عــلــى دعـــوى ومــطــالــبــة، وتــهــدف إلـــى جــبــر الـــضـــرر.. مــع تمنياتنا 

للجميع بااللتزام والوعي المروري.
آخر السطر:

الماضي،  فبراير  فــي  إطــالقــه  تــم  الــذي  الذهبية،  اإلقــامــة  مــشــروع 
التسويق  من  بالمزيد  يحظى  أن  نتمنى  والــتــجــاوب..  التفاعل  وشهد 
والتفعيل، لتحقيق أهدافه الرفيعة بشكل أكبر.. من المهم جدا أن تنال 

المشاريع الوطنية االستمرارية بشكل أكبر دائما.

البحرين  مملكة  تستضيف 
»مـــؤتـــمـــر الــخــلــيــج الـــثـــالـــث لطب 
ــام فــــي نــســخــتــه  ــعــ ــذا الــ ــ الــــنــــوم« هـ
الثالثة، وذلك عبر تقنية االتصال 
خــالل  )زووم(،  بــعــد  عــن  الــمــرئــي 
الفترة 12 - 15 مايو 2022. ويقام 
هـــذا الــحــدث الــطــبــي الــفــريــد من 
نــوعــه فــي الــبــحــريــن تــحــت رعــايــة 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
نخبة  وبمشاركة  للصحة  األعلى 
مــن األطــبــاء واالســتــشــاريــيــن من 
داخــل  مــن  التخصصات  مختلف 
ــا، وبـــشـــراكـــة  ــهــ الـــبـــحـــريـــن وخــــارجــ
ــع مــســتــشــفــى  ــ ــة مــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي ومـــع 
الحكومية-مجمع  المستشفيات 
السلمانية الطبي، وتقوم بتنظيم 
إيــــه«  ــي دي  ــ »بــ ــة  ــركــ شــ ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ
للفعاليات الطبية ومركز الغريب 

لطب النوم.
ويـــضـــم الــمــؤتــمــر عــلــى مــدى 
أربـــعـــة أيــــام عــــددا مـــن الــجــلــســات 
عــلــمــيــة  ــج  ــ ــرامـ ــ وبـ الـــعـــمـــل  وورش 

آخــر  ويــنــاقــش  عالميين  لــشــركــاء 
الـــمـــســـتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة بــطــب 
الـــــنـــــوم، ويـــــشـــــارك فــــي الــمــؤتــمــر 
مملكة  من  متحدثا   20 من  أكثر 
ــبـــحـــريـــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الـ
الـــســـعـــوديـــة واالمــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــة مــصــر  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــمــــتــــحــــدة وجـ
ــا وإســـبـــانـــيـــا  ــيــ ــانــ ــمــ ــيــــة وألــ الــــعــــربــ
ــنــــد  ــهــ ــن والــ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وإيـ
معتمد  والــمــؤتــمــر  وســـنـــغـــافـــورة. 
الهيئة الوطنية لتنظيم  من قبل 
المهن والمعلومات الصحية بـ24 

ساعة تدريبية.
ــحــــدثــــون فــي  ويــــــقــــــدم الــــمــــتــ
منها   27 مــحــاضــرة،   38 المؤتمر 
مـــحـــاضـــرات عــمــلــيــة وتــوضــيــحــيــة 
ــة مــتــعــلــقــة  ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ لـــعـــمـــلـــيـــات جـ
سيركز  حيث  الليلي،  باالختناق 
الــــمــــؤتــــمــــر هــــــــذا الــــــعــــــام بــشــكــل 
االختناق  مــرض  على  مستفيض 
الــــلــــيــــلــــي وعــــــالجــــــاتــــــه بــــخــــالف 
تم  حيث  الماضيتين  النسختين 
تــنــاول اضــطــرابــات الــنــوم بــصــورة 

عامة. 

األول  الــيــوم  وتــطــرح جلسات 
معلومات عامة عنال دراسات ذات 
منها  الليلي،  باالختناق  العالقة 
وعمليات  النوم  مختبرات  دراســة 
الــمــنــاظــيــر الــتــشــخــيــصــيــة أثــنــاء 
النوم المستجلب باألدوية، وأيضا 
الـــفـــوائـــد الــتــشــخــيــصــيــة لــلــرنــيــن 
الــمــغــنــاطــيــســي لــتــحــديــد أمــاكــن 
الــتــضــيــقــات فـــي مـــجـــاري ســريــان 

تناول  سيتم  كما  العلوية،  الهواء 
ــبـــاط  ــول ارتـ ــ مـــواضـــيـــع مــــركــــزة حـ
الــســمــنــة كــمــســبــب مــهــم وأســاســي 
كذلك  الليلي،  االختناق  بمرض 
ــيـــن مـــرض  ــة بـ ــيـ ــثـــالثـ الـــعـــالقـــة الـ
االختناق الليلي والسمنة ومرض 
ــام  الــســرطــان، كــمــا ســتــنــاقــش االيـ
الجراحية  السبل  التالية  الثالثة 
المختلفة لعالج االختناق الليلي 

على مختلف المستويات.
مشكلة  المؤتمر  يتناول  كما 
ــون مــن  ــانــ ــعــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــال الـ ــ ــفــ ــ األطــ
ــر ذلـــك في  اضــطــرابــات الــنــوم وأثـ
اكتساب  في  مشكالت  مواجهتهم 
المعلومات ما يؤدي إلى تعثرهم 
ــا عــلــى  ــبـ ــلـ دراســــــيــــــا ويـــنـــعـــكـــس سـ
ــيـــف إن  تــحــصــيــلــهــم الـــعـــلـــمـــي، وكـ
ــد يسبب  ــوم قـ ــنـ الـ ــن  الـــحـــرمـــان مـ
زيادة في الوزن عن طريق تخزين 
مستويات  وتــغــيــر  الــكــربــوهــيــدرات 
الهرمونات التي تؤثر في الشهية، 
كــمــا يـــؤثـــر فـــي تــركــيــز الــشــخــص 
العديد من  فــي  الــوقــوع  يعني  مــا 

األخطاء والحوادث.

رئي�س »الأعلى لل�صحة« يرعى موؤتمر الخليج لطب النوم غدا

} رئي�س المجل�س الأعلى لل�صحة.

تواصل المدارس الحكومية استعداداتها 
األداء  تـــقـــويـــم  تــطــبــيــقــات  لـــبـــدء  الــمــكــثــفــة 
ُبــعــد لجميع الــصــفــوف خــالل  الــشــامــلــة عــن 
يونيو 2022،   1 ولــغــايــة  مــايــو  الــفــتــرة مــن 15 
العام  خــالل  بذلها  تم  كبيرة  لجهود  تتويجًا 

الدراسي 2022/2021.
ــوم  ــثـ ــلـ كـ أم  مــــــدرســــــة  مــــــديــــــرة  وأكــــــــــــدت 
ــاة األنــــــصــــــاري أن  ــجــ ــة لـــلـــبـــنـــات نــ ــ ــ ــداديـ ــ ــ اإلعـ
اجتماعات  فــي  مستمرة  الــمــدرســيــة  اإلدارة 
التحسين واالجتماعات التطويرية لألقسام، 
الــدرجــات  وتــوزيــع  التطبيقات  آلــيــة  لتنفيذ 
للضبط  لجنة  تشكيل  مع  الدقيق،  بالشكل 
التدقيق  عملية  بمتابعة  معنية  الــداخــلــي 
الــداخــلــي والــخــارجــي لــألقــســام، لــلــتــأكــد من 
الـــدرجـــات بالشكل  الــمــســتــنــدات ورصــــد  رفـــع 
المطلوب، مشيرًة إلى أن جهود المدرسة قادت 
التطبيقات  أداء  إلى تحقيق نسبة 100% في 
الــســابــقــة، وهــــذه هــي الــنــســبــة الــمــتــوقــعــة في 

الفترة القريبة المقبلة.
ــت مـــديـــرة مـــدرســـة مـــريـــم بنت  ــحــ وأوضــ
أن  الكعبي  نعيمة  للبنات  االبتدائية  عمران 
الــمــدرســة قــد أعــــدت جــــدواًل زمــنــيــًا لتنفيذ 
التربية  وزارة  لتوجيهات  وفــقــًا  التطبيقات 
ــأن، كــمــا شــكــلــت فــريــقــًا  والــتــعــلــيــم بــهــذا الـــشـ
والتأكد  التطبيقات،  تنفيذ  على  لــإشــراف 
من مدى فعاليتها لقياس مستوى الطالبات 

األكاديمي، في ضوء الكفايات المقررة خالل 
الفصل الدراسي الثاني.

الثانوية  وأشــــارت مــديــرة مــدرســة خــولــة 
إلى وجود خطة واضحة  للبنات منال سنان 
مواعيد  لجدولة  المدرسة  وشاملة وضعتها 
تقديم التطبيقات لجميع المقررات، متسقة 
تم  إذ  الـــــوزارة،  عــن  الـــصـــادرة  التعليمات  مــع 
تنظيم جداول فردية لكل مستوى على حدة، 
إضــافــًة إلـــى إعــــداد كــل قــســم أكــاديــمــي خطة 

ومراجعة  لتصحيح  وثابتة  مجدولة  زمنية 
التطبيقات أواًل بأول، بمتابعة من المعلمات 

األوائل والمديرات المساعدات.
وأضــافــت أنــه يتم إرســال رابــط التطبيق 
وتطبيق  التعليمية  الــبــوابــة  عبر  للطالبات 
التييمز، مع متابعتهن وحثهن على الحل في 
الوقت المحدد، ورصد المتغيبات والتواصل 
مــعــهــن لــمــعــرفــة أســبــاب الــغــيــاب، وتــزويــدهــن 

بجدول اإلعادة. 

المدار��س الحكومي�ة تب�داأ التطبيق�ات ال�ص�املة 15 الجاري

} اجتماعات تنسيقية للمدارس.

ــة بــيــن  ــلـ ــلـــمـــاء صـ ــعـ ــتـــشـــف الـ اكـ
إشــعــاع الــهــاتــف الــمــحــمــول ومــرض 

الزهايمر. 
دراســة نشرت في مجلة  وتشير 
»كـــرانـــت الــزهــايــمــر ريــســيــرش« إلــى 
للهواتف  المستمر  االســتــخــدام  أن 
تـــوجـــيـــه واي  ــزة  ــهــ الــمــحــمــولــة وأجــ
فــــاي يــــؤدي إلــــى زيـــــادة الــكــالــســيــوم 
فـــي الــــدمــــاغ، وبـــالـــتـــالـــي يـــزيـــد من 
خــطــر اإلصــابــة بــمــرض الــزهــايــمــر. 
ويالحظ المعهد الوطني األمريكي 
ــد عـــالقـــة  ــوجــ تــ أنــــــه ال  لـــلـــســـرطـــان 
بــيــن اإلشـــعـــاع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي 
والــــســــرطــــان، لــكــنــه يــشــيــر إلــــى أنــه 
ــبـــب مــحــتــمــل لـــــــأرق والــــصــــداع  سـ
يمكن  الــدراســة،  وبحسب  والتهيج. 
الدماغ  فــي  التغييرات  تتواصل  أن 
الــتــي تــــؤدي إلـــى مـــرض الــزهــايــمــر 
لمدة تصل إلى 25 عاما قبل ظهور 
األعراض. وأشارت دراسات مختلفة 
إلـــى أن تــقــلــيــل الــتــعــرض لــإشــعــاع 
الكهرومغناطيسي يقلل من مرحلة 
التأثير السلبي األولي على عمليات 

الدماغ.

ال��م��ج��رم ال��خ��ط��ي��ر وح��ار���س��ة 
نهاية  الأم���ري���ك���ي..  ال�����س��ج��ن 
م����روع����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ال���ف���رار

أعــلــنــت الــشــرطــة األمــريــكــيــة إلــقــاء الــقــبــض فــي واليـــة إنــديــانــا على 
في  حارسة  من  مساعدة  بفضل  أبريل   29 في  فّر  للغاية«  »مجرم خطير 
إن  للصحفيين  سينغلتون  ريــك  الشريف  بــدورهــا. وقــال  أوقــفــت  سجنه 
في  الحارسة  أن  وأضــاف  احتجاز«.  بحالة  مجددا  موجود  وايــت  »كايسي 
السجين  ساعدت  أنها  في  السلطات  تشتبه  التي  وايــت،  فيكي  السجن، 
ــذاك عــن األنــظــار أوقــفــت بــدورهــا لكنها أصيبت  عــلــى الــفــرار وتــــوارت مـ
بجروح خالل عملية توقيفها. لكن يبدو أن عملية القبض على السجين 
الفار والضابطة تمت بعد مطاردة ساخنة، فبعد ساعات من تصريحات 
سينغلتون، ذكرت وسائل إعالم أمريكية أن الضابطة، فيكي وايت، توفيت 
إنــديــانــا. وباهتمام  الــمــطــاردة فــي  الــنــار عــلــى نفسها خـــالل  إثـــر إطـــالق 
اكتست طابعا  أنها  وال سيما  هذه  الهروب  عملية  األمريكيون  تابع  كبير 
أنها عالقة حب جمعت بين  رومانسيا لحصولها على خلفية ما يعتقد 
قرابة  صلة  ال  أن  مــع  عائلتيهما  اســم  ســوى  بينهما  يجمع  ال  شخصين 
بينهما. والتناقضات بين وايت الرجل ووايت المرأة أكثر من أن تحصى، 
فهو مجرم خطر يبلغ من العمر 38 عاما، وهي موظفة مثالية تبلغ من 
العمر 56 عاما. وبدا واضحا أن عملية الفرار درست بأدّق تفاصيلها، وكان 
الحذر  وجــوب  أحد  ببال  ليخطر  يكن  لم  إذ  تاما،  فيها  المفاجأة  عنصر 
إدارة سجن مدينة  التي لم تتسبب يوما في أي مشاكل ضمن  من وايت 
فلورنس الصغيرة في والية أالباما الواقعة في جنوب الواليات المتحدة. 
باتت فيكي وايت من أكثر المطلوبين المطاردين في الواليات المتحدة، 
النموذجي«،  »الموظف  بأنها  وصفها  المنطقة  في  الشرطة  قائد  أن  مع 
للثقة في  أهال  األكثر  »الشخص  المقاطعة  في  العام  المدعي  واعتبرها 
على  لــودرديــل  مقاطعة  قبل شرطة  من  تشرف  كانت  التي  هي  السجن«، 
عمليات نقل السجناء. وعندما حضرت فيكي إلى سجن فلورنس صباح 
لتقييم  أنه سيخضع  مفادها  كاذبة  بذريعة  وايــت  كايسي  الجمعة ألخذ 
المحكمة، كانت تنتظرها سيارة مركونة في موقف للسيارات  نفسي في 
اللقطات  أن  الــفــرار.. إال  لعملية  خصيصا  اشترتها  قريب،  تسوق  بمركز 
تــعــاون بين  بــأي  تــوح  الــمــراقــبــة فــي السجن لــم  الــتــي سجلتها كــامــيــرات 
لكنها  الباب  له  تمسك  فهي  السجن.  في  والمسؤولة  الموشوم  العمالق 
ال توجه أي نظرة إليه حتى لحظة إدخاله سيارة الشرطة مكبل اليدين 
والقدمين. ثم أغلقت الباب بحذر وانطلقت بالسيارة ُبعيد الساعة 9:30 

صباحا. 
ولـــم يــتــنــبــه أحـــد إلـــى فــيــكــي وكــايــســي إال بــعــد ســـاعـــات عــــدة، قــرابــة 
الثالثة والنصف بعد الظهر. وأثارت المطاردة اهتمام مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي في المنطقة الذين طالت تعليقاتهم الوكالة التي 
اشترت منها فيكي وايت هذه السيارة. وتعود بداية هذه القصة، التي قد 
كان يقضي عقوبة  الذي  وايت  2020. فكايسي  عام  إلى  تكون قصة حب، 
وسطو  بينها خطف  مــن  بــجــرائــم،  الــواليــة  فــي سجن  عاما   75 بالسجن 
خمس  قبل  امــرأة  قتل  عن  مسؤوليته  يومها  فجأة  أعلن  قتل،  ومحاولة 
القضية  ببراءته في  النهاية  دفع في  إذ  اعترافه طويال،  يدم  لم  سنوات. 
التي ال تزال قيد النظر فيها، لكن هذا كان سببا لنقله إلى سجن مقاطعة 
وايت  التقى فيكي  إليه، وهناك  القتل  تهمة  بتوجيه  ُبّلغ  لودرديل، حيث 
للمرة األولــى. وأعيد كايسي إلى سجنه األساسي بعد اكتشاف مخطط 
في  فــلــورنــس  إلــى سجن  وعـــاد  بفيكي.  اتــصــال  على  بقي  لكنه  لــلــهــروب، 
فبراير من السنة الجارية لحضور جلسة في محكمة تقع في مكان قريب. 
وقالت عشيقة سابقة له: »إنه خطر جدا، على كل من حوله«، مقدمة إلى 
فيكي وايت النصيحة اآلتية: »إذا كنِت ال تزالين على قيد الحياة، فلوذي 

بالفرار. اركضي، اركضي، اركضي بأسرع ما أمكنك«.
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لمارلين  بورتريه  رسم  أصبح 
مونرو يحمل توقيع الرسام أندي 
وارهول، بيع في مقابل 195 مليون 
دار  أقــــامــــتــــه  مـــــــزاد  ــــالل  خــ دوالر 
كريستيز يوم االثنين في نيويورك، 
أغـــــلـــــى عــــمــــل فــــنــــي مــــــن الــــقــــرن 
ــزادات.  ــمــ ــاريـــخ الــ الــعــشــريــن فـــي تـ
ــق فــحــســب مــن  ــائــ وبـــعـــد أربــــــع دقــ
انطالق المزاد في قاعة مزدحمة 
ــويـــورك  ــيـ بـــمـــقـــر كـــريـــســـتـــيـــز فــــي نـ
مــزادات  بافتتاح  االحتفال  خــالل 
سايج  »شــوت  لوحة  بيعت  الربيع، 
أنــدي  رسمها  الــتــي  ماريلين«  بلو 
عامين  بــعــد   1964 ســنــة  ــول  ــ وارهــ
ــاة الــنــجــمــة الــهــولــيــووديــة،  مـــن وفــ
 195.04 بــالــضــبــط  ســعــرهــا  وبــلــغ 
الــنــفــقــات.  شـــامـــاًل  دوالر،  مــلــيــون 
مــن وسطاء  الــعــشــرات  كــان  وفيما 
الشراء  عــروض  يتلقون  كريستيز 
العرض  صــدر  هواتفهم،  بواسطة 
التي  نفسها  الــقــاعــة  مــن  الـــرابـــح 
ــعـــروضـــة فــيــهــا.  ــلـــوحـــة مـ كـــانـــت الـ
وأفــــاد عـــدد مــن خــبــراء الـــمـــزادات 
الذين كانوا حاضرين بأن صاحب 
األعمال  تاجر  هو  الرابح  العرض 
الفنية األمريكي الري غاغوسيان 
الذي يملك صاالت عرض تحمل 

ما  لم يتضح  ولكن  نفسه،  االســم 
أو  لــنــفــســه  اشـــتـــراهـــا  قـــد  ــان  كــ إذا 
نــيــابــة عــن أحـــد زبــائــنــه. ولـــم تشأ 
دار كريستيز المملوكة للملياردير 
أي  إعطاء  بينو  فرنسوا  الفرنسي 
أن  ومــع  الــشــاري.  عــن  توضيحات 
»شـــوت ســايــج بــلــو مــارلــيــن« بيعت 
الذي  ذاك  بقليل من  أدنــى  بسعر 
كريستيز وهو 200 مليون  توقعته 
دوالر، تمكنت اللوحة من تحطيم 
لأعمال  السابق  القياسي  الرقم 
الــفــنــيــة مــن الــقــرن الــعــشــريــن في 

الــــــمــــــزادات الــــــذي كـــانـــت تــحــمــلــه 
)النسخة  الــجــزائــر  »نــســاء  لــوحــة 
0(« لبابلو بيكاسو )179.4 مليون 
يــزال  وال   .)2015 مــايــو  فــي  دوالر 
الــســعــر الــقــيــاســي الــمــطــلــق لكل 
األعــــمــــال الــفــنــيــة مــجــتــمــعــة فــي 
تــاريــخ الــمــزادات ومــن كــل الحقب 
مسجال للوحة »سالفاتور موندي« 
بيعت  الــتــي  فنتشي  دا  لــلــيــونــاردو 
مــقــابــل  فــــي   2017 نـــوفـــمـــبـــر  فــــي 
450.3 مليون دوالر في مزاد لدار 

كريستيز.

ال����ن����روي����ج ت��ت��خ��ل�����ص م����ن ل���ق���اح���ات 
الطلب م���ن  اأك���ث���ر  ال��ع��ر���ص  ك����ورون����ا.. 

بــعــد أن أصــبــحــت تــمــتــلــك فــائــضــا فـــي الــلــقــاحــات 
الصحية  السلطات  أعلنت  كــورونــا،  لــفــيــروس  الــمــضــادة 
في النرويج، أمس الثالثاء، التخلص من أكثر من 137 
العامة  للصحة  النرويجي  المعهد  وأشـــار  جــرعــة.  ألــف 
اعتزامه التخلص من المزيد من الجرعات في حال لم 
بتغطية عالية  النرويج  وتتمتع  العالمي.  الطلب  يتغير 
على  الطلب  فيه  انخفض  الـــذي  الــوقــت  فــي  للقاحات، 

التبرع باللقاحات عالميا. 
وقـــــال الــمــعــهــد: »لـــلـــمـــرة األولــــــى خــــالل الــجــائــحــة 
يتجاوز العرض الطلب على جرعات لقاح )كوفيد-19(«، 
دول  معظم  على  أيضا  ينطبق  الــوضــع  هــذا  أن  مضيفا 

به.  الــنــرويــج ليست عــضــوا  أن  ــــي، علما  األوروبـ االتــحــاد 
ممن  السكان،  من  بالمائة   93.1 أن  إلــى  المعهد  وأشــار 
األولى من  الجرعة  تلقوا  أعمارهم على 18 عاما،  تزيد 
ثانية.  جرعة  على  بالمائة   90.7 حصل  بينما  اللقاح، 
وتبرعت النرويج بـ7.4 ماليين جرعة ألكثر من 25 دولة 
المتحدة،  األمــم  مــن  الــمــدعــوم  »كــوفــاكــس«  برنامج  عبر 

وكتبرعات فردية. 
وأعلن مسؤولو الصحة في الدنمارك، في وقت سابق 
فائض  لقاح  مليون   1.1 من  التخلص  الشهر،  هــذا  من 
تــاريــخ انتهاء  اقــتــراب  لــقــاحــات »كــوفــيــد-19« بسبب  مــن 

صالحيتها، وفشل جهود التبرع بها للدول النامية.

مارلي�ن مون�رو  لواره�ول تمث�ل وج�ه  لوح�ة 
195 مليون�ا ب��س�ع��ر قي��ا�سي ق�دره  ب�ي�ع��ت 

} كايسي وايت.}  فيكي وايت.

} الملكة اليزابيث.

اإ�سعاع الهاتف المحمول يوؤدي اإلى الإ�سابة بمر�ص األزهايمر

ال�ح�رك�ة  »م��س�اك�ل  ه�ي  م�ا 

ال�ع�ر�س�ي�ة« ال�ت�ي غ�ي��ب��ت 

الملكة عن افتتاح البرلمان؟ 
إلقاء خطابها  عن  إليزابيث  الملكة  تغيبت 
مرة  ألول  البرلمان  افتتاح  جلسة  في  السنوي 
منذ عقود، واضطرت إلى مشاهدة هذه اللحظة 
في المنزل على شاشة التلفزيون بسبب »مشاكل 

الحركة العرضية«. 
يعد هذا اإللغاء نادرا حيث كانت الملكة )96 
ــل جــلــســة مــــن جــلــســات  ــي كــ ــرة فــ ــاضــ ــا( حــ ــامــ عــ
 1952 عـــام  مــنــذ  بــاســتــثــنــاء جلستين  الــبــرلــمــان 

عندما اعتلت العرش.
كــانــت حامال  1959 عندما  عــام  فــي  األولـــى 
عندما   1963 عــام  فــي  والثانية  أنــــدرو،  بــاألمــيــر 

كانت تنتظر والدة األمير إدوارد.
ــادر عــن قــصــر باكنجهام  ــاء فــي بــيــان صـ وجـ
الــمــلــكــة تعاني  تــــزال  يـــوم االثــنــيــن 9 مــايــو: »ال 
مــن مشاكل الــحــركــة الــعــرضــيــة، وبــالــتــشــاور مع 
أطــبــائــهــا قــــررت عــلــى مــضــض أنــهــا لـــن تحضر 

االفتتاح الرسمي للبرلمان«. 
للملكة  العرضية«  التنقل  »مشاكل  وتمتد 
إلى الخريف الماضي وأدت إلى إلغاء سلسلة من 
االرتباطات الرئيسية على مدار األشهر القليلة 

الماضية. 
مشكالت  سبب  باكنجهام  قصر  يوضح  ولــم 
الــتــنــقــل الــعــرضــيــة لــلــمــلــكــة، ومـــن الــمــرجــح أال 

يكشف عنها مراعاة للخصوصية. 
ومــــع الـــتـــقـــدم فـــي الـــســـن، مـــن الـــشـــائـــع أن 
تــنــخــفــض الـــقـــدرة عــلــى الــحــركــة تــدريــجــيــا، ما 

يجعل التنقل أكثر صعوبة. 
ــد تـــعـــرف شــخــصــا يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــالت  قــ
عــرضــيــة فــي الــحــركــة.. ولــكــن مــا هــي بالضبط 
التنقل  يعني  ماذا  العرضية«؟  الحركة  »مشاكل 

العرضي أو الحركة العرضية؟ 
ال يشير مصطلح »مشاكل التنقل العرضية« 
يشير مصطلح  بل  تشخيص طبي محدد،  إلى 
الــتــنــقــل )الـــحـــركـــة( إلــــى قــدرتــنــا عــلــى الــتــنــقــل 
تعني  الطبية،  الناحية  ومــن  وســهــولــة.  بحرية 

عبارة »عرضية« أن األعراض ليست ثابتة. 
مشاكل  من  يعانون  الذين  أولئك  يمر  وقــد 
بسهولة  التنقل  فيها  يمكنهم  بفترات  عرضية 

والبعض اآلخر يكون فيها األمر أكثر صعوبة.

}  أكثر من 90 بالمائة من النرويجيين تلقوا لقاحات كورونا.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

ت�وازن

خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  أكــد 
برنامج  أن  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
أهــدافــه،  مــســار تحقيق  الــمــالــي على  الــتــوازن 
ــادرات  ــبــ مــ كــــل  لــتــنــفــيــذ  الـــعـــمـــل مــســتــمــر  وأن 
الــمــالــي بكل عزيمة وإصـــرار  الــتــوازن  بــرنــامــج 
الــمــالــي، مشيرا  الــتــوازن  إلــى نقطة  لــلــوصــول 
ــوات مــتــقــدمــة على  ــا تــحــقــق مـــن خـــطـ ــى مـ إلــ
صعيد برنامج التوازن المالي الذي يستهدف 
ــول الــــى نــقــطــة الــــتــــوازن الـــمـــالـــي بين  ــوصــ الــ
وذلك   ،2024 عــام  في  ــرادات  واإليـ المصروفات 
بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات 
من  التشريعية  السلطة  أبدته  وما  الحكومية 
دعم للمبادرات والتشريعات التي تعزز تحقيق 
التوازن المالي.. وأكد وزير المالية واالقتصاد 
البحرين  تبنتها  التي  الــمــبــادرات  أن  الوطني 
الجهود  بفضل  االقــتــصــادي  الــنــمــو  لتحقيق 
منطلقات  شكلت  الــتــي  والــمــدروســة  الحثيثة 
أولويات وبرامج خطة التعافي االقتصادي الى 
جانب ارتفاع أسعار النفط ستسهم في تغطية 
االحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة وتــحــقــيــق أهــــداف 

برنامج التوازن المالي.
الــبــحــريــن تسير  وبــعــون اهلل وحــمــده فـــإن 
في خطها المرسوم نحو التعافي االقتصادي 
وتعاون  قادتها  حكمة  بفضل  المالي  والتوازن 
ــزة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــؤســـســـات  ــ ــهـ ــ جــمــيــع األجـ
الــتــشــريــعــيــة وكـــافـــة فـــئـــات الــشــعــب مـــن أجــل 
المصروفات  بين  التوازن  نقطة  إلى  الوصول 
واإليرادات لكي تحقق األمان المالي وتخفض 

العجز وتعود أكثر قوة مما كانت.

عبداملنعم إبراهيم

هل تحالف الغرب مع »النازية الجديدة« نكاية برو�سيا؟
لماذا روسيا وحدها التي تحتفل بيوم النصر ودحر النازية األلمانية في 
الحرب العالمية الثانية )1939-1945( وال نجد مثل هذا االحتفال الضخم 
في بقية دول القارة األوروبية وال حتى في بريطانيا وأمريكا اللتين شاركتا 

)دول التحالف( ضد )دول المحور( في تلك الحرب العالمية؟
التضحيات  أكبر  قدمت  التي  هي  السوفيتي(  )االتحاد  إبــان  روسيا  ألن 
النازية األلمانية في الحرب العالمية الثانية، حيث  البشرية والمادية ضد 
فقد االتحاد السوفيتي ما يصل إلى 27 مليونا من مواطنيه وجنوده في تلك 
الحرب، أي 90 ضعف الخسائر األمريكية في تلك الحرب، كما تم تدمير أكثر 
بلدة، و9 آالف جسر في روسيا، وتم تدمير شبكة  ألف قرية، و1500  من 70 

النقل الوطنية، وتدمير اإلنتاج الزراعي بأكمله في روسيا.
وتضع  النازية،  لديها حساسية شديدة ضد  روسيا  إن  القول  يمكن  لذا 
األمــر  يتعلق  حين  وخــصــوصــًا  االستراتيجية،  األولــويــات  ضمن  محاربتها 
أمنها  يهدد  جديد  )نـــازي(  خطر  ألي  واستشعارها  الجغرافية،  بــحــدودهــا 
الــنــازي  كــانــت )مــوســكــو( تستشعر هــذا الخطر  الــوطــنــي والــقــومــي، ولــذلــك 
)جماعة  الــجــدد  النازيين  مــن  والــقــادم  حــدودهــا  على  مــن جديد  المتنامي 

آزوف( النازية المتطرفة والقوميين المتشددين في أوكرانيا.
ــام آالف الــجــنــود  ــ فـــي خــطــابــه بــيــوم الــنــصــر عــلــى الــنــازيــة 9 مـــايـــو، وأمـ
المشاركين في العرض في الساحة الحمراء أمام الكرملين، توقف الرئيس 
فبراير   24 في  أوكرانيا  على  بشأن شن هجوم  قــراره  أمــام  )بوتين(  الــروســي 
الماضي، حيث قال: »إن كييف كانت تستعد لمهاجمة االنفصاليين الموالين 
لــروســيــا فــي شــرق الــبــالد )الــدونــبــاس(، وســعــت إلــى الــحــصــول على القنبلة 
مــا يشكل  )نــاتــو(، وهــو  الــدعــم مــن حلف شمال األطلسي  الــنــوويــة، وتتلقى 
تهديدًا وجوديًا لروسيا«، مكررًا الحديث عن وجود نازيين جدد في أوكرانيا، 

واصفًا هجومه عليها بأنه رد وقائي و)القرار الصائب الوحيد(.
لماذا يعتبر )بوتين( دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا في 24 فبراير 
في  يشاركوا  لم  السوفيتي  االتحاد  إبــان  الــروس  ألن  وقائيا(؟  )ردا  الماضي 
السوفيتي  الزعيم  وكــان   ،1939 عــام  بدايتها  منذ  الثانية  العالمية  الحرب 
أن  على  ويــراهــن  النازية،  ألمانيا  مهادنة  يفضل  ستالين(  )جــوزيــف  آنــذاك 
يقبل )أدولف هتلر( حيادية روسيا، بعد أن اقتحم الجيش النازي )بولندا( 
أكبر  توسعية  خطط  لديه  كانت  )هتلر(  ولكن  الــحــرب،  بداية  في  واحتلها 
زمنية  فترة  غــراد(  )لينن  وحاصر  روسيا،  مباغت  بشكل  وهاجم  أوروبـــا،  في 
ما  هناك،  السكان  إلى  أو طبية  غذائية  أي مساعدات  دخــول  مانعًا  طويلة، 
دفعت المجاعة في المدينة المحاصرة السكان والجنود السوفيت إلى أكل 
األحذية بعد غليها في الماء الساخن، واعتبروا جلود األحذية مادة غذائية 

تسد جوعهم.
لذلك كان وال يزال لدى الشعوب الروسية بقومياتها المتعددة حساسية 

وهــذا  ضــدهــم،  الــنــازي  التهديد  تــجــاه  مفرطة 
اإلقــدام  إلــى  )بوتين(  الروسي  الرئيس  دفــع  ما 
الماضي،  فــبــرايــر   24 فــي  أوكــرانــيــا  دخـــول  على 

)الــدونــبــاس(  إقليم  على  هجومهم  هــنــاك  الــجــدد  الــنــازيــون  يباغت  أن  قبل 
على  العسكري  بالهجوم  هم  ويقوموا  أوكرانيا  في  الروسية  باللغة  الناطق 
الجمهوريات المستقلة.. وهذا ما قصدته موسكو )مبررا وقائيا( ضد النازية 

الجديدة.
العالمية  الــحــرب  فــي  مــعــًا  شــاركــت  الــتــي  التحالف  دول  بقية  عــن  مـــاذا 
الثانية مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا والنمسا وبولندا ودول أوروبية كثيرة 
النازية  على  النصر  )السوفيتية(  روســيــا  مــع  وحققت  الــحــرب  فــي  شــاركــت 

األلمانية ولماذا ال تحتفل بيوم النصر كما تفعل روسيا؟
سياسي  نظام  معالم  تظهر  بــدأت  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  بعد 
دولي جديد بعد دحر النازية في ألمانيا عام 1945.. نظام يقوم على )ثنائية 
أمريكا،  بزعامة  والــغــربــي  الــرأســمــالــي  القطب  مــن  يتشكل  وهــو  القطبين( 
والقطب االشتراكي بزعامة روسيا السوفيتية، ودخل الطرفان في صراعات 
عسكرية بالنيابة في دول كثيرة، وكاد الطرفان يشعالن حربًا عالمية ثالثة 
انتصرت  ولكن   ،1962 عام  كوبا  في  الروسية  الباليستية  الصواريخ  أزمة  في 
)الــحــرب  ذلــك  بعد  مــا يسمى  إلــى  الــطــرفــان  وتــراجــع  أخــيــرا،  الدبلوماسية 

الباردة(.
عــلــى عــكــس روســـيـــا تـــالشـــت لــــدى الـــــدول الــغــربــيــة )ســـــواء فـــي أمــريــكــا 
صــاروا  )الــنــازيــة(،  تجاه  المفرطة  الحساسية  تلك  ــا(  أوروبــ أو  بريطانيا  أو 
إن  بــل  مجتمعاتهم..  فــي  بها  التشبه  أو  إحــيــاءهــا  تــجــّرم  بقوانين  يكتفون 
النازية  آزوف(  )كتائب  يعتبر  قــرارًا قبل سنوات  الكونجرس األمريكي أصدر 
األوكــرانــيــة منظمة إرهــابــيــة، ولــكــن )واشــنــطــن( تــراجــعــت عــن ذلـــك الحقا 
وصدر من الكونجرس قرار يبرئ )آزوف( من النازية!! وكذلك فعلت اليابان 
أمريكان  )ضباط  األطلسي  )الناتو(  قــوات  شاركت  بل  أخــرى،  أوروبــيــة  ودول 
آزوف(  )كتائب  قوات  تدريب  في  وغيرهم(  وبولنديون  وكنديون  وبريطانيون 

النازية في معسكرات داخل اوكرانيا!
هذا يعني أن الغرب صار في خانة واحدة مع )النازية الجديدة( إذا كانت 
عن  تحدثت  غربية  تقارير صحفية  أن  رغم  الصين!  أو  روسيا  موجهة ضد 
السالح  يحملون  مدنية  مظاهرات  في  واندساسهم  النازي،  النشاط  تنامي 
ويقومون بأعمال العنف واإلرهاب والتخريب وافتعال الصدامات مع رجال 
األخــيــرة.. ما  اآلونــة  كثيرة شهدت تظاهرات في  أوروبــيــة  مــدن  الشرطة في 
يعني أن النازية الجديدة سوف تنقلب على أمريكا وأوروبا وبريطانيا وكندا 

ألنهم يستخدمونها اآلن ضد روسيا.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16119/pdf/1-Supplime/16119.pdf?fixed6151
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/1294904
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294890


P  12

Link

P  9

Link

Link

P  6

Link

09فعاليات www.alayam.com12086 الأربعاء 10 �شوال 1443 ـ العدد

Wednesday 11th May 2022 - No. 12086 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

»جوائز ال�شيف« لعمالئه من الهريات 

بنك البحرين والكويت يقدم ن�شف مليون دينار 

الرائد  البنك  والكويت،  البحرين  بنك  اأعلن 

للأفراد  وامل�شرفية  املالية  اخلدمات  جمال  يف 

واملوؤ�ش�شات يف البحرين، »جوائز ال�شيف« هذا 

العام التي يقدم من خللها لعملئه فر�شة الفوز 

الإجمالية  قيمتها  تبلغ  جائزة   41 من  بواحدة 

خلل  من  وذلك  بحريني،  دينار  مليون  ن�شف 

ح�شاب الهريات.

وذكر البنك اأنه �شيتم ال�شحب على اجلائزة 

مايو،  �شهر  د.ب يف  بقيمة 100،000  الكربى 

�شيتم منحها لواحد من عملء البنك املحظوظني 

اأنه  واأو�شح  الهريات.  ح�شاب  يف  املودعني 

قيمة  تبلغ  جوائز  ع�شر  على  بال�شحب  �شيقوم 

كل منها 10،000 د.ب يف �شهر مايو ويونيو 

املجموع  بذلك  لي�شل  واأغ�شط�س،  ويوليو 

الإجمايل جلوائز ال�شيف 500،000 د.ب.

وقال الدكتور عادل �شامل املدير العام لق�شم 

اخلدمات امل�شرفية للأفراد يف ت�شريح له بهذه 

املنا�شبة: »ن�شعى يف بنك البحرين والكويت اإىل 

ب�شكل م�شتمر، وذلك من  الكرام  مكافاأة عملئنا 

بني  من  ليكونوا  اإ�شافية  فر�س  منحهم  خلل 

اأن  ي�شرنا  الهريات.  من  املحظوظني  الفائزين 

البنك  احتفالية  مع  تزامًنا  ال�شيف،  هذا  نعود 

مبرور 50 عاًما منذ التاأ�شي�س، وذلك من خلل 

تقدمي 41 فر�شة لعملئنا الكرام للفوز بجوائز 

نقدية قّيمة مبا يف ذلك اجلائزة الكربى يف �شهر 

مايو بقيمة 100،000 د.ب، اإ�شافة اإىل جوائز 

د.ب.   500،000 جمموعهما  ي�شل  �شهرية 

نفتخر باأن نكون اأحد اأكرب امل�شاهمني يف تقدمي 

و�شنوا�شل  البحرين  مملكة  يف  اجلوائز  هذا 

تقدمي املزيد يف الأ�شهر القادمة«.

واأو�شح د. عادل اأن بنك البحرين والكويت 

العام 2001، وقدم  الهريات يف  اأ�ش�س ح�شاب 

منذ ذلك الوقت وحتى الآن اأكرث من 15 مليون 

دينار بحريني من اجلوائز لعملئه، مبا يف ذلك 

10 فائزين بقيمة مليون دولر لكل منهم، قبل 

حتويل اجلوائز اإىل الدينار البحريني يف العام 

ب�شورة  الكربى  اجلائزة  قيمة  ورفع   2019

بحريني  دينار   500،000 اإىل  لت�شل  كبرية 

البحرين والكويت  بنك  اأن  بالذكر  نقًدا. اجلدير 

عملئه  من  اثنني  فائزين  عن  موؤخًرا،  اأعلن، 

املودعني يف ح�شاب الهريات بجائزة 250،000 

وهما  مار�س،  ل�شهر  منها  لكل  بحريني  دينار 

خلود �شيد علي حممد وعبداهلل طالب عبدالكرمي.

بعد النجاح الباهر لعرو�شها الرم�شانية.. »مونرتيال« متدد عرو�شها 
�شهدت �شركة مونرتيال لل�شيارات والتي تعد من اأكرب �شركات ال�شيارات يف مملكة البحرين جناحا كبريا 

لعرو�شها الرم�شانية خا�شة يف الأ�شابيع الأخرية من ال�شهر الف�شيل، وذلك من خلل الإقبال املنقطع النظري 

على جميع معار�س ال�شركة وبناء على ا�شتمرار ال�شتف�شار عن عرو�س رم�شان والطلب امل�شتمر عليها ورغبة 

عملئها، وعليه مددت ال�شركة عرو�شها الرم�شانية اإىل فرتة اأخرى حتى ي�شتطيع جميع العملء ال�شتفادة من 

تلك العرو�س الرائعة واملميزة. 

اجلديدة  ال�شيارات  من  ومتنوعة  جديدة  دفعة  بتوفري  الرم�شانية  عرو�شها  مونرتيال  ال�شركة  وعززت 

واأي�شا  الرباعي  الدفع  و�شيارات  والتجارية  القت�شادية  ال�شيارات  من  اأنواعها  مبختلف  امل�شتعملة  واأي�شا 

العائلية باأ�شعار رم�شانية تناف�شية مع اإمكانية ا�شتبدال �شيارتك امل�شتعملة باإحدى تلك ال�شيارات اأو باأخرى 

جديدة مع �شمان اأف�شل اأ�شعار التثمني واإنهاء عملية التثمني يف اأ�شرع وقت. 

ومازالت الفر�شة متاحة جلميع عملئها للح�شول على اأف�شل الهدايا الرم�شانية املميزة، وذلك من خلل 

هذا  كل  نقدية،  ومبالغ  وذهب  ذكية  اأجهزه  من  كثرية  قيمة  هدايا  على  والتي حتتوي  الدوارة  العجلة  هدية 

بالإ�شافة اإىل هدية فورية جمانية بدون �شحب حتتوي على جهاز بلي�شتي�شن 5 اجلديد اأو هاتف اآيفون 13 

اجلديد. وتقدم �شركة مونرتيال لل�شيارات خدماتها من خلل جميع فروعها املنت�شرة يف اأرجاء مملكة البحرين 

كافة، مع ا�شتمرار عر�س واتفاقية التعاون مع �شركة كريدي ماك�س لتق�شيط ال�شيارة عن طريق بطاقة كريدي 

ماك�س �شواء ملن ميلكها اأو باإ�شدار بطاقة جديدة له.

د. عادل �سامل

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية يحتفل باليوم العاملي لنظافة اليدين

احتفل م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية باليوم العاملي لنظافة الأيدي يف اخلام�س من مايو 2022. وقد ركز �شعار يوم نظافة اليدين لهذا العام على 

ا اأن ثقافة اجلودة وال�شلمة �شت�شجع النا�س على تنظيف  اإدراك اأنه ميكننا اإ�شافة ثقافة ال�شلمة واجلودة باملن�شاأة من خلل تنظيف اأيدينا، واأي�شً

اليدين يف الوقت املنا�شب با�شتخدام املنتجات املنا�شبة.

»با�شرك« تقدم دعًما مالًيا جلمعية النور للرب

انطلقاً من دورها يف دعم املجتمع البحريني وم�شوؤوليتها جتاه خمتلف فئاته قدمت 

�شركة البحرين لت�شليح ال�شفن والهند�شة دعماً مالياً جلمعية النور للرب، مل�شاعدتهم على 

الوفاء بواجباتهم وتنفيذ براجمها جتاه املجتمع البحريني. 

ويف هذا ال�شدد ،ا�شادت اإدارة ال�شركة بالدور الفعال واملقدر وامل�شاهمة الكبرية التي 

تقوم بها اجلمعية يف رعاية الفئات املحتاجة يف املجتمع. 

�شركة  الب�شرية يف  للموارد  التنفيذي  الرئي�س  املو�شوي  الدعم نرج�س  بت�شليم  قامت 

املالية بجمعية  ال�شئون  ال�شفن والهند�شة وا�شتلمته هبة جمال مديرة  البحرين لت�شليح 

لت�شليح  البحرين  �شركة  اإدارة  ملجل�س  �شكرها  بخال�س  تقدمت  بدورها  التي  للرب،  النور 

ال�شفن والهند�شة لدعمها الأعمال الإن�شانية واخلريية والجتماعية يف مملكة البحرين.

ال�شفارة الأمريكية وجمموعة دائرة 

كتاب البحرين تنظمان فعالية قراءة للطالب

املتحدة  الوليات  �شفارة  ا�شت�شافت 

الأدبية  للأعمال  قراءة  فعالية  املنامة  يف 

حتت  وكتابتها  تطويرها  مت  التي  للطلب 

اللغة  اأ�شتاذ  لوت،  بريت  الربوفي�شور  اإ�شراف 

الأمريكية،  ت�شارل�شتون  كلية  يف  الإجنليزية 

وذلك يف الثامن من مايو اجلاري.

يف  البحرين  لوت  الربوفي�شور  يزور 

برنامج  لتقدمي  مايو   11 اإىل   5 من  الفرتة 

للكتابة الإبداعية، وذلك بالتعاون بني ال�شفارة 

وجامعة  ت�شارل�شتون  وكلية  الأمريكية 

البحرين. وقد مت تنظيم القراءة بالتن�شيق مع 

جمموعة دائرة كتاب البحرين بفندق وي�شنت، 

من  مدعًوا   40 حوايل  الفعالية  ح�شر  حيث 

من  و�شيوف  البحرين  كتاب  دائرة  جمموعة 

اإىل  ا�شتمعوا  والذين  ال�شباب  الكتاب  جانب 

قراءات من الأعمال الأدبية للطلب.

الكتابة  برنامج  من�شق  احلفل  ح�شر 

بريور  ديان  البحرين  جامعة  يف  الإبداعية 

الأمريكية  بال�شفارة  البعثة  رئي�س  ونائب 

مارغريت ناردي.

مدر�شة ابن خلدون ترمم خام�س بيت �شمن اأن�شطتها الجتماعية

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  من  كرمية  برعاية 

للأعمال  امللك  جللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اخلريية و�شوؤون ال�شباب ورئي�س جمل�س اأمناء 

املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية، وبالتعاون 

مع املوؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية، و�شمن 

ال�شباب  وحتفيز  دعم  يف  �شموه  �شيا�شة 

اإظهار  يف  للم�شاهمة  دوًما  الطامح  البحريني 

روح العطاء والبذل متكن فريق نا�شر البناء يف 

مدر�شة ابن خلدون الوطنية من ترميم واإعادة 

تاأهيل البيت اخلام�س وت�شليمه لأ�شحابه ليكون 

ال�شهر  خلل  الفريق  قام  حيث  عيدين،  العيد 

الف�شيل باأعمال ال�شباغة والدهان واإعادة تاأثيث 

يندرج  العمل  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير  البيت، 

�شمن �شل�شلة الن�شاطات الجتماعية الهادفة اإىل 

على  البت�شامة  ور�شم  املتعففة  الأ�شر  م�شاعدة 

وجوه اأبنائها وم�شاركتهم فرحة العيد.

الذي مت ترميمه  البيت  اأ�شحاب  اأعرب  وقد 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  لرعاية  امتنانهم  بالغ  عن 

�شموه  متابعة  توؤكد  التي  خليفة  اآل  حمد  بن 

البحرينية  للأ�شر  الدعم  كل  بتقدمي  واهتمامه 

لدور  تقديرهم  عن  ا  اأي�شً اأعربوا  كما  املتعففة، 

�شعادتهم  �شاركوهم  الذين  البناء  نا�شر  فريق 

خلل هذا ال�شهر الف�شيل.

فريق  اأع�شاء  توجه  املنا�شبة،  هذه  ويف 

نا�شر  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  بال�شكر  نا�شر 

لهم،  ودعمه  الفريق  لهذا  الكرمية  رعايته  على 

واملحفز  لهم  امللهم  هو  �شموه  كون  موؤكدين 

يف  النغما�س  على  البحريني  لل�شباب  دوًما 

العمل التطوعي والجتماعي ليكونوا دعائم هذا 

املجتمع واأ�ش�س تطوره ورقيه يف امل�شتقبل.
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اآلية العودة للموؤ�س�سات ي�سودها عدم اليقني

تغيريات �ستطال التعليم والتدريب تراعي املرونة وت�سمني التكنولوجيا

بتزايد  التوقعات  من  بالرغم  اأنه  على  التقرير  و�شدد 

من  منتظًما  جزًءا  ي�شبح  قد  والذي  الفرتا�شي،  التعلم 

الرقمية  الفجوة  م�شاألة  تظل  للكثريين،  اليومي  الروتني 

عقبة تواجه العديد من النظم حول العامل، اإذ اإن املتغريات 

التعليم  يف  الإن�شاف  معادلة  حتقيق  ت�شمينها  يتم  التي 

اإمكانية  منها  متعددة،  زالت  ما  التكنولوجيا  با�شتخدام 

ومدى  التكنولوجية،  الأجهزة  اإىل  كافة  الطلبة  و�شول 

الكفاءة الرقمية يف تفعيلها وال�شتفادة منها.

ُتعد  »كوفيد-19«  كورونا  جائحة  اأن  التقرير  وبنينّ 

املحفز للتغيري، اإل اأن ذلك التغيري ل ي�شمن حدوثه اإل يف 

حال توحيد الروؤى وتوجيه اجلهود نحو ذلك، فقد يعيق 

اجلديد  من  واخلوف  اخلا�شة،  امل�شالح  املن�شود  التغيري 

واملجهول، واخلوف من فقدات ال�شيطرة، ولذلك ل بد من 

التعامل  يتم  عر�شًيا  حدًثا  اجلائحة  كانت  اإذا  ما  حتديد 

اأم  ال�شابقة،  للممار�شات  للعودة  املتوقع زواله،  معه ومن 

ا�شتغالل الفر�شة للتطوير والتجديد والتقدم.

اإىل  التقرير  اأ�شار  والمتحانات،  التقييم  وحول عملية 

اأن التقييم الرتبوي واآليات تطبيق المتحانات تعد من اأكرث 

اجلوانب تاأثًرا باجلائحة، ويخطئ من يعتقد اأن التقييمات 

والمتحانات غايتها قيا�س م�شتويات اأداء املتعلم فح�شب، 

بل اإنها تهدف اإىل حتقيق اأغرا�س متعددة، فبالإ�شافة اإىل 

قيا�شها م�شتوى اأداء املتعلم يف املعارف واملهارات والكفايات 

اأ�شحاب  م�شاعدة  التقييم يف  نتائج  تدخل  اكت�شبها،  التي 

باملعلمني  املرتبطة  املنا�شبة  القرارات  اتخاذ  على  ال�شاأن 

تهم  جا حتيا ا و

ومبراجعة الربامج 

واملناهج الدرا�شية، 

وتوزيع  وبناء 

ول  امليزانيات، 

لمتحان  ميكن 

ذلك  قيا�س  واحد 

كله، وعليه ظهرت 

التقييم  مفاهيم 

ا  التي تخدم اأغرا�شً

ت�شمل  خمتلفة 

بو�شفه  والتقييم  التعلم،  اأجل  من  والتقييم  التعلم،  تقييم 

تعلًما.

اآليات  تطوير  اإىل  تتوجه  الأنظار  اأن  على  و�شدد 

امل�شتقبلية،  والتوجهات  يتنا�شب  مبا  الرتبوية  التقييمات 

اأهداف  بني  التعليمي  النظام  توازن  يف  النظر  واإعادة 

اأنه  الكفايات، املعايري املقرة، واملنهج املقدم، كما  التعليم، 

ل بد من املقارنة بني نتائج اأداء الطلبة وو�شع ال�شيا�شات 

وال�شرتاتيجيات املنا�شبة ل�شد الفجوة يف الإجناز، والتي 

يكون  اأن  على  اجلائحة،  لتبعات  نظًرا  العامل  �شهدها 

اإتقان املهارات  الرتكيز على تعوي�س النق�س احلا�شل يف 

والكفايات، ولي�س الرتكيز على الدرجات فح�شب، ول مانع 

من خف�س �شقف التوقعات يف املرحلة احلالية، ولكن ل بد 

من اأن يقرتن ذلك بخطط واإجراءات ت�شحيحية يف امل�شتقبل 

لتعوي�س  القريب 

الفاقد.

التقرير  واأكد 

اأثبتت  اجلائحة  اأن 

التقييمات  اأن 

قد  التكوينية 

ت�شخيم  اإىل  متيل 

خا�شة  الإجناز، 

ربطها  يتم  عندما 

بالدرجات املمنوحة 

اأن  اإل  للطالب، 

التقييمات  بني  اجلمع  اأهمية  توؤكد  امل�شتقبلية  التوجهات 

للتقييمات  الأولوية  واإعطاء  والتجميعية،  التكوينية 

التكوينية، وتق�شيم خربات املنهج اإىل خربات جمزاأة اأق�شر 

من املعتاد، بحيث يتاح للمتعلم فر�شة تقدميها وقيا�شها، 

ما يوفر معلومات م�شتمرة عن اأداء املتعلم.

اإىل  التقرير  اأ�شار  املدر�شي،  بالتعليم  يتعلق  وفيما 

من  الكثري  ي�شمل  الواحد  التعليمي  الفرتا�شي  املوقف  اأن 

العتبارات، والتي ي�شعب على املعلم ذي النمط التقليدي 

يف  الطلبة  اإ�شراك  مهارات  ذلك  وي�شمل  معها،  التعامل 

اإدارة  الأن�شطة، ورفع ن�شبة تفاعلهم والتعامل مع مبادئ 

املوقف التعليمي.

اأنه  التقرير  فاأو�شح  اجلامعي،  للتعليم  بالن�شبة  اأما 

بال�شورة  اجلامعي  احلرم  اإىل  العودة  تكون  اأن  يتوقع  ل 

العتيادية التقليدية، اإذ اإن موؤ�ش�شات التعليم العايل �شهدت 

ا�شتجابة اأكرث �شرعة من بقية قطاعات التعليم والتدريب 

املتعلمني  ن�شج  ولعل  العامل،  حول  اجلائحة  ملعطيات 

ال�شتجابة  ت�شريع  يف  اأ�شهما  قد  تعلمهم  وا�شتقاللية 

ا�شتهدام  عن  اجلامعات  ترتاجع  األ  املتوقع  ومن  الفاعلة، 

الأدوات الفرتا�شية، ل�شمان ال�شتمرارية ومراعاة املرونة 

للخربات  افرتا�شية  بدائل  اأو  التعلم  مل�شادر  الو�شول  يف 

التعليمية.

مع  للتعامل  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  التقرير  ودعا 

تباعد  �شيا�شات  فر�س  باحتمالية  املرتبطة  التحديات 

اجتماعي ل يعلم متى �شيتم اإيقافها، فقد يفر�س ذلك اإعادة 

كما  واآمن،  ب�شكل مرن  الدرا�شية  الف�شول  وتاأثيث  ت�شميم 

املجموعات  حما�شرات  على  العتماد  تقلي�س  يتم  قد  اأنه 

الكبرية وا�شتبدالها باللقاءات عرب التطبيقات الفرتا�شية، 

التعلم  على  وحتث  تدعم  �شرامة  اأكرث  �شيا�شات  وفر�س 

امل�شتقل.

قطاع  اأن  التقرير  اأكد  املهني،  بالتدريب  يتعلق  وفيما 

التعليم والتدريب املهني ت�شرر ب�شكل كبري من اجلائحة، 

وتكلفة  حجم  ل�شتيعاب  معدة  تكن  مل  التعلم  واأنظمة 

بد  ل  واملتغريات  التاأثريات  وملواكبة  املباغت،  التغيري 

وتوظيف  املطلوبة،  املهارات  من حدوث حتول جذري يف 

الذكاء ال�شطناعي والروبوتات والتقنيات الثالثية الأبعاد 

اجلهوزية  م�شتوى  ورفع  التدريبي،  املجال  يف  وتفعيلها 

وخطط التعامل مع الطوارئ.

ينظمه مركز »بي دي اإيه« على مدى 4 اأيام مب�ساركة 20 متحدًثا

موؤمتر اخلليج لطب النوم ينطلق غًدا برعاية رئي�س »الأعلى لل�سحة«

مبعدل تراكمي بدًءا من %70

جامعة البحرين: ا�ستمرار �سيا�سة قبول خريجي الثانوية

البحرين  مملكة  ت�شت�شيف 

لطب  الثالث  اخلليج  »موؤمتر 

النوم« هذا العام بن�شخته الثالثة، 

املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  وذلك 

عن بعد )زووم(، خالل الفرتة من 

اإذ   ،2022 مايو   15 وحتى   12

يقام هذا احلدث الطبي الفريد من 

رعاية  حتت  البحرين  يف  نوعه 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

الأعلى لل�شحة، ومب�شاركة نخبة 

من  وال�شت�شاريني  الأطباء  من 

داخل  من  التخ�ش�شات  خمتلف 

وب�شراكة  البحرين،  وخارج 

امللك  م�شت�شفى  مع  ا�شرتاتيجية 

امل�شت�شفيات  ومع  اجلامعي  حمد 

ال�شلمانية  جممع   - احلكومية 

املوؤمتر  بتنظيم  وتقوم  الطبي، 

للفعاليات  اإيه«  دي  »بي  �شركة 

لطب  الغريب  ومركز  الطبية 

النوم.

وي�شم املوؤمتر على مدى اأربعة 

وور�س  اجلل�شات  من  عدًدا  اأيام 

ل�شركاء  علمية  وبرامج  العمل 

امل�شتجدات  اآخر  ويناق�س  عامليني 

وي�شارك  النوم،  بطب  املتعلقة 

باملوؤمتر اأكرث من 20 متحدًثا من 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

العربية  والإمارات  ال�شعودية 

املتحدة وجمهورية م�شر العربية 

واإيطاليا  واإ�شبانيا  واأملانيا 

و�شنغافورة،  والهند  وال�شني 

الهيئة  قبل  من  معتمد  واملوؤمتر 

الوطنية لتنظيم املهن واملعلومات 

ال�شحية بـ24 �شاعة تدريبية.

املوؤمتر  يف  املتحدثون  ويقدم 

منها   27 نظرية،  حما�شرة   38

وتو�شيحية  عملية  حما�شرات 

متعلقة  جراحية  لعمليات 

�شريكز  حيث  الليلي،  بالختناق 

املوؤمتر هذا العام ب�شكل م�شتفي�س 

الليلي  الختناق  مر�س  على 

الن�شختني  بخالف  وعالجاته 

تناول  مت  حيث  املا�شيتني 

ا�شطرابات النوم ب�شورة عامة.

الأول  اليوم  جل�شات  وتطرح 

معلومات عامة عن درا�شات ذات 

منها  الليلي  بالختناق  العالقة 

وعمليات  النوم  خمتربات  درا�شة 

اأثناء  يف  الت�شخي�شية  املناظري 

بالأدوية،  امل�شتجلب  النوم 

الت�شخي�شية  الفوائد  ا  واأي�شً

لتحديد  املغناطي�شي  للرنني 

جمرى  يف  الت�شيقات  اأماكن 

كما  العلوية،  الهواء  �شريان 

مركزة  موا�شيع  تناول  �شيتم 

كم�شبب  ال�شمنة  ارتباط  حول 

الختناق  ملر�س  واأ�شا�شي  مهم 

الليلي، كذلك العالقة الثالثية بني 

وال�شمنة  الليلي  الختناق  مر�س 

�شتناق�س  كما  ال�شرطان،  ومر�س 

ال�شبل  على  التالية  الثالثة  الأيام 

لعالج  املختلفة  اجلراحية 

خمتلف  على  الليلي  الختناق 

امل�شتويات.

م�شكلة  املوؤمتر  يتناول  كما 

من  يعانون  الذين  الأطفال 

على  ذلك  واأثر  النوم  ا�شطرابات 

اكت�شاب  يف  م�شكالت  مواجهتهم 

اإىل تعرثهم  املعلومات مما يوؤدي 

على  �شلًبا  وينعك�س  درا�شًيا 

اأن  وكيف  العلمي،  حت�شيلهم 

ي�شبب  قد  النوم  من  احلرمان 

زيادة يف الوزن عن طريق تخزين 

م�شتويات  وتغري  الكربوهيدرات 

الهرمونات التي توؤثر يف ال�شهية، 

ال�شخ�س  تركيز  على  يوؤثر  كما 

من  العديد  يف  الوقوع  يعني  مما 

الأخطاء واحلوادث.

اأنها  البحرين  جامعة  اأكدت 

خريجي  جميع  قبول  يف  م�شتمرة 

ن�شبة  حتقيقهم  عند  العامة  الثانوية 

70% من املعدل الرتاكمي كحد اأدنى. 

القبول  اأن  اإىل  اجلامعة  واأ�شارت 

املختلفة  والتخ�ش�شات  الكليات  يف 

وبح�شب  الطالب،  لرغبة  يخ�شع 

قدرة  وكذلك  التناف�شية،  املعدلت 

ا�شتيعاب  على  والربامج  الأق�شام 

املتقدمني. 

لها  بيان  يف  اجلامعة  واأ�شارت 

التخ�ش�شات  بع�س  اأن  اإىل  اأم�س 

الطلبة  مقابلة  تتطلب  الأكادميية 

املتقدمني، فيما ت�شرتط بع�شها املقابلة 

اأو بدين للتاأكد  واإجراء اختبار كتابي 

من ا�شتعداد الطلبة الأويل لالنخراط 

يف الدرا�شة. 

اأكرث  اأن  اإىل  الإح�شاءات  وت�شري 

كل  الثانوية  خريجي  من   %70 من 

عام يلتحقون بجامعة البحرين.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

نائب رئي�س اأمناء »عي�سى الثقايف«

 ي�ستقبل املفكر الإماراتي جمال ال�سويدي

موؤكًدا عمق العالقات بني البحرين والإمارات

وزير الرتبية ينوه باجلهود البحثية للدكتور ال�سويدي

ا�شتقبل الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الأمناء املدير 

التنفيذي ملركز عي�شى الثقايف الدكتور جمال بن �شند ال�شويدي نائب رئي�س جمل�س اأمناء 

مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية.

الإمارات  ومركز  الثقايف  عي�شى  مركز  بني  التعاون  تفعيل  �شبل  الطرفان  وبحث 

فكرية  م�شاريع  اإطالق  على  العمل  خالل  من  وذلك  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات 

م�شرتكة وتنظيم الفعاليات املعنية بالعالقات بني مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية 

املتحدة على خمتلف الأ�شعدة.

البحرين  تربط  التي  الأخوية  العالقات  تاريخ  من  جوانب  الطرفان  ا�شتعر�س  كما 

والإمارات، موؤكدين على �شرورة �شعي الطرفني نحو توثيق هذه الروابط واإبرازها اأكرث 

على كل امل�شتويات.

ا�شتقبل وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، نائب رئي�س جمل�س 

ال�شويدي،  الدكتور جمال �شند  للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية  الإمارات  اأمناء مركز 

مبنا�شبة زيارته للمملكة، بح�شور نائب رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الأيام للن�شر رئي�س 

ال�شايجي،  عي�شى  الأ�شتاذ  البحرينية  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  الأيام  �شحيفة  حترير 

وع�شو جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الأيام للن�شر رئي�س حترير ال�شفحة الإلكرتونية را�شد نبيل 

احلمر، والأمني العام ملنتدى الفكر والثقافة العربية املدير التنفيذي جلمعية ال�شحفيني 

البحرينية فواز �شليمان، حيث اأهدى الوزير ن�شخًة من كتابه: »جماعة الإخوان امل�شلمني 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.. احل�شابات اخلاطئة«.

وبهذه املنا�شبة، اأ�شاد الوزير باجلهود البحثية التي يبذلها الدكتور جمال ال�شويدي، 

متابعة  يف  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإمارات  ملركز  البارز  الدور  مثمًنا 

التدريبية،  امل�شتجدات العاملية، وتنظيم املوؤمترات وور�س العمل املتخ�ش�شة والربامج 

واإ�شدار الدرا�شات والبحوث التي تتناول الق�شايا اخلليجية والإقليمية والدولية، والتي 

تعترب اإ�شافة متميزة اإىل املكتبة العربية، موؤكًدا عمق العالقات الوثيقة التي تربط بني 

مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة يف العديد من املجالت ومنها 

املجال التعليمي، متمنًيا للموؤلف دوام التوفيق والنجاح.

�شارة جنيب:

خلُ�ص تقرير �شادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب بعنوان »التعليم الواقع اجلديد« اإىل اأن اجلائحة اأ�شهمت يف اطالق م�شتقبل جديد �شي�شهد فيه التعليم والتدريب 

تغيريات كبرية خالل خم�ص اإىل ع�شر �شنوات القادمة، واأن واقع التعليم املدمج وت�شمني التكنولوجيا ب�شكل اأكرب اأمر ال بد منه يف ال�شنوات املقابلة.

واأكد اأن الرتكيز �شين�شب على نوعية املهارات التي يحتاجها املتعلم، مع التوجه ب�شكل اأكرب اإىل التعلم املرن القائم على الكفاءة والرتكيز على تطوير القدرات، و�شريتبط 

بذلك تطوير عمليات اإعداد ومتهني املعلمني، مبا ي�شمن حتريرهم ب�شكل اأكرث ا�شتقاللية مع اإعادة تنظيم اآليات املحا�شبة بال�شكل الذي ي�شمن زيادة فر�ص التعلم الذاتي 

واالإبداع والتعاون بني املعلمني.

ولفت التقرير اإىل اأنه يف ظل القناعة التامة باأن فتح املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية �شيحدث ال حمالة، تظل اآلية العودة ي�شودها عدم اليقني، ما �شيوؤثر على اآليات 

التقييم املتبعة، وقد يحتاج املعلمون اإىل الرتكيز ب�شورة اأكرب على التقييم التكويني، مع التخطيط امل�شتمر لو�شع الربامج العالجية والتعوي�شية ا�شتجابة الأي فاقد حمتمل.
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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:  12086

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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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تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسللى آل خليفة ملك البللالد المفدى القائد 
األعلللى حفظلله اهلل ورعاه، أمللس بزيارة إلى 

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
 فلللدى وصول جاللتلله كان في االسللتقبال، 
صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة 
بللن أحمد آل خليفة القائللد العام لقوة دفاع 
البحرين واللواء الركن سللمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستشللار األمن الوطني قائد 
الحرس الملكي والمقدم الركن سللمو الشيخ 
خالللد بن حمللد آل خليفة قائد قللوة الحرس 
الملكللي الخاصة، كمللا كان في االسللتقبال 
سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رئيس هيئة األركان، وعدد من كبار الضباط.

وخالل لقللاء جاللته بكبار الضبللاط أكد أيده 
اهلل اعتللزازه الدائللم بقللوة دفللاع البحريللن 
ورجالها البواسللل، شاكرًا جاللته لهم جميعًا 
الجهود السللامية التي يقومللون بها لحماية 
المكتسبات واإلنجازات التي حققتها البحرين 
وشعبها، وأنهم موضع تقديرنا ومبعث فخٍر 

للبحرين وأهلها الكرام.

وأعرب جاللته عن شكره لكل الطواقم الطبية 
واإلدارية العسللكرية والمدنيللة على الجهود 
اإلنسللانية الحثيثللة والمثمللرة، ووقوفهللم 
بثبات وإقدام لمواجهة جائحة كورونا وإحراز 
النجاح الللذي تكلل بحمد اهلل تعالى وبجهود 
وتكاتف الجميع، مضيفًا أنهم من خيرة أبناء 
وبنللات البحريللن الذين نعتز بهللم في مثل 

هذه المواقف النبيلة.
 كما هنأ جاللته رعاه اهلل المنتخب العسكري 
أللعللاب القوى بقللوة دفاع البحريللن على ما 

حققه من إنجاز تاريخي في بطولة الماراثون 
العسكرية التي استضافتها جمهورية بيرو، 
مؤكدًا جاللته أن هذا اإلنجاز العالمي ُيضاف 
إلى مللا حققلله أبنللاء البحرين مللن إنجازات 
مشرفة في جميع الميادين والمحافل، مضيفًا 
رعاه اهلل أن البحرين تتطلع دائمًا إلى أن يعم 
األمن والسللالم في المنطقللة والعالم أجمع، 
متمنيًا لجميع منتسللبي قوة دفللاع البحرين 
الشللجعان دوام التوفيللق والسللداد ولوطننا 

الغالي العزيز استمرار االزدهار والرقي.

02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

 البحرين تتطلع دائمًا أن يعم 
األمن والسالم المنطقة والعالم أجمع

 نشكر الطواقم الطبية واإلدارية 
العسكرية والمدنية في مواجهة »كورونا«

 أبناء البحرين حققوا إنجازات 
مشرفة في جميع الميادين والمحافل

Wed 11 May 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5996   |  اإلربعــاء 10 شــوال 1443هـــ

العاهل يزور القيادة العامة ويؤكد اعتزازه برجالها البواسل

 الملك: جهود سامية لقوة دفاع 
البحرين في حماية المكتسبات واإلنجازات

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/11/watan-20220511.pdf?1652245061
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/1004994
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عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح
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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
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األلعاب النارية خالل االحتفاالت بيوم النصر في موسكو »رويترز«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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كل الشــكر والتقديــر لرجالنــا البواســل فــي قــوة دفاع 
البحرين على مايقومون به من دور في حماية الوطن.

باألحمر
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 المسجد النبوي 
 استقبل 22 مليون مصلٍّ 

خالل رمضان وأيام عيد
استقبل المس��جد النبوي 22 مليون مصلٍّ خالل شهر رمضان 
المب��ارك وأيام عي��د الفطر؛ فيما بلغ عدد الزوار للس��الم على 
النبي صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه -رضي اهلل عنهما- 406 

آالف زائر من الرجال والنساء في الروضة.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
عبدالرحمن الس��ديس، أن إجمالي عب��وات زمزم الموزعة بلغ 
أكثر من 4.5 مليون عبوة، وإجمالي عدد الحافظات التي جرى 
تقدي��م مياه زمزم م��ن خاللها بلغ 330 أل��ف حافظة، وتوزيع 
قرابة 5 ماليين وجبة إفطار، وفرش أكثر من 25 ألف س��جادة 
بين ثابت ومتغير يومي، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 
الرقمية 283 ألف مس��تفيد، و472 ألف مس��تفيد من مواقف 
السيارات، وإجمالي المستفيدين من خدمات كبار السن وذوي 

اإلعاقة وسيارات الجولف والعربات 280 ألف مستفيد.

 علماء: إشعاع الموبايل 
يؤدي إلى اإلصابة بالزهايمر

اكتش��ف العلماء صلة بين إش��عاع الهات��ف المحمول ومرض 
الزهايمر.

 Current Alzheimer مجل��ة  ف��ي  نش��رت  دراس��ة  وتش��ير 
Research إلى أن االس��تخدام المس��تمر للهواتف المحمولة 
وأجهزة توجيه Wi-Fi يؤدي إلى زيادة الكالسيوم في الدماغ، 

وبالتالي يزيد من خطر اإلصابة بمرض الزهايمر.
وأفاد المعهد الوطني األمريكي للس��رطان أنه ال توجد عالقة 
بين اإلش��عاع الكهرومغناطيسي والس��رطان، لكنه يشير إلى 

أنه سبب محتمل لألرق والصداع والتهيج.
وبحس��ب الدراس��ة، يمكن أن تتواصل التغيي��رات في الدماغ 
الت��ي تؤدي إلى م��رض الزهايم��ر لمدة تصل إل��ى 25 عاما 
قبل ظهور األعراض. وأشارت دراس��ات مختلفة إلى أن تقليل 
التعرض لإلشعاع الكهرومغناطيسي يقلل من مرحلة التأثير 

السلبي األولي على عمليات الدماغ.

بيع لوحة لوجه مارلين مونرو بـ195 مليون دوالر
بيعت لوحة لوجه النجمة األمريكية الراحلة 
مارلي��ن مونرو رس��مها أيقونة موس��يقى 
الب��وب آندي واره��ول في س��تينيات القرن 
الماضي في مزاد وذلك مقابل 195 مليون 
دوالر، وهو رقم قياسي لعمل لفنان أمريكي 

يباع في مزاد.
واللوحة المسماة )ش��وت سيج بلو مارلين( 
تأتي ضمن سلس��لة من الصور الشخصية 
التي رس��مها وارهول للممثل��ة في أعقاب 

وفاتها عام 1962.
وبيع��ت اللوح��ة في م��زاد لدار كريس��تيز 
ف��ي نيويورك يوم اإلثني��ن، وبلغت القيمة 
التقديرية للوحة قبل البيع نحو 200 مليون 

دوالر.
وكسرت عملية البيع الرقم القياسي السابق 

لعمل فني أمريك��ي يعرض في مزاد، حيث 
بيع��ت ع��ام 2017 لوح��ة لج��ان ميش��يل 
باس��كيات تعود لعام 1982 مقابل 110.5 

مليون دوالر.
وتعد اللوحة الت��ي تحاكي وجه مونرو عام 
1964، بش��عر أصفر المع ووجه وردي وظل 
عي��ن أزرق فاتح، واحدة م��ن خمس لوحات 

رسمها وارهول لمونرو.
وكان��ت ه��ذه اللوح��ة مملوكة لمؤسس��ة 
توماس ودوريس أمان في زوريخ. وستعود 
جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس 
جهودها لتحس��ين حياة األطفال في جميع 
أنح��اء العال��م. واعتم��د وارهول في رس��م 
اللوح��ة على ص��ورة ترويجي��ة لمونرو من 

فيلم »نياجرا« عام 1953.

عملية في العين تودي بحياة شابة مصرية
أشعلت وفاة ش��ابة مصرية تدعى مارينا صالح، 29 سنة، مواقع 
التواصل االجتماعي بعد أن دخلت غرفة العمليات إلجراء عملية 
ف��ي العين وخرجت منها جثة هامدة وس��ط اتهامات باإلهمال 

الطبي.
وتوجهت مارينا، قبل أيام، إلى مستشفى شهير للعيون بالقاهرة 
لعمل أش��عة صبغة عل��ى عينها، ثم خرجت تس��تغيث بزوجها: 
»إلحقني أنا بموت«، وفقًا لرواية زوجها وعدد من أقارب الش��ابة 
الراحلة المتداولة عبر حساباتهم على موقع التواصل االجتماعي 
»فيس��بوك«. ويته��م أه��ل مارينا مستش��فى العيون الش��هير 
ب�»التس��بب في تدهور حالة ابنتهم لعدم عمل اختبار حساسية 
لها قبل األشعة«، مشيرين إلى أنها »أصيبت بأعراض في القلب 
والمخ، وظلت على أجهزة التنفس الصناعي في مستش��فى آخر؛ 

ألن المستشفى األول المتهم لم يكن به عناية مركزة«.

 طفل بريطاني يدخل قائمة
 أفضل خبراء الرياضيات بالعالم

نجح الطفل البريطاني فيليكس أكسماتش��ر، البالغ من العمر 
10 س��نوات، في دخول تصني��ف أفضل خب��راء الرياضيات في 
العالم، بعدما حصل على المركز الس��ادس في أكبر مس��ابقة 

للرياضيات في العالم.
وتمّكن الطفل النابغة من اإلجابة على مجموعة من األسئلة 
الصعب��ة في الرياضيات بس��رعة كبيرة ف��ي التحدي العالمي 

الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات.
وعّبر الطفل البريطاني عن س��عادته الكبي��رة بالنتيجة التي 
حققه��ا، وقال إنه كان يطمح أن يك��ون األول على فئته ومن 
بي��ن أول 100 على مس��توى العالم، وأش��ار إل��ى أنه لم يكن 

يتوقع الحصول على هذه المرتبة المتقدمة.
يذكر أن فيليكس أكسماتش��ر كان سفير مدرسته سبالدويك 
المجتمعي��ة في هانتينغتون في المس��ابقة التي واجه فيها 

ماليين األطفال من 160 دولة في التحدي العالمي.  بدء حفل زفاف عروسين 
 حاصلين على الحزام األسود
 بضربة خاطفة من العروس

في بداية تؤشر على الحياة الزوجية التي سترافقهما طيلة حياتهما، بدأ 
عروسان تركيان حاصالن على الحزام األسود بلعبة الجودو حفل زفافهما 
بضرب��ة خاطفة من الع��روس أوقعت العريس أرض��ًا، لكنها كانت حركة 

ودية تنبئ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.
وف��ي التفاصيل، افتتح زوجان تركيان م��ن منطقة دينيزلي حاصالن على 
الح��زام األس��ود في لعب��ة الجودو حف��ل زفافهما بع��رض رياضي  لفنون 
القتال، مس��تعيضين بذلك عن رقصة االفتت��اح، التي تعتبر تقليدًا لبدء 

باحتفال الزواج. 
وقامت العروس، التي تعمل كمدّربة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم 
ع��رض قتال��ي، أقدمت خالل��ه على ط��رح  العري��س، المم��ارس الهاوي 
للرياض��ة، أرضًا ف��ي 4 حركات متنوعة مثيرة إعج��اب الحضور الذي أعرب 

عن تشجيعه لها  بالتصفيق الحار. 

الصين ترسل إمدادات لمحطتها 
الفضائية المأهولة الجديدة

أطلقت الصي��ن أمس، مركبة الش��حن الفضائية »تيانتش��و-4« لتوصيل 
إمدادات إلى محطتها الفضائي��ة التي من المزمع أن تكون جاهزة بنهاية 

هذا العام.
وقالت وكالة الفضاء المأهولة الصينية إن المركبة »تيانتش��و-4«، والتي 
تحمل اإلمدادات للمهمة المأهولة القادمة »لشنتش��و-14«، تمكنت من 
االلتحام بشكل ناجح مع المجموعة المكونة من الوحدة األساسية للمحطة 

الفضائية الصينية »تيانخه« وسفينة الفضاء »تيانتشو-3«.
وانطل��ق الص��اروخ الحام��ل »لون��غ م��ارش-7 واي 5« من مركز ونتش��انغ 
إلطالق مركبات الفضاء في مقاطعة هاينان الجنوبية، وفقًا لوكالة الفضاء 
المأهولة الصينية. وقال باي مينغ ش��نغ، كبير مصممي مركبة الشحن من 
األكاديمي��ة الصينية لتكنولوجي��ا الفضاء، إن »تيانتش��و-4« تحمل ثالث 
فئ��ات من اإلم��دادات، وهي إمدادات المعيش��ة لمدة س��تة أش��هر لرواد 

الفضاء، وقطع الغيار لصيانة محطة الفضاء، ومعدات أبحاث الفضاء.

 مرض يروع العراق.. نزيف
 في العين واألذن حتى الموت

س��جلت محافظة ذي قار، جنوب العراق، اإلثنين حالة وفاة بالحمى النزفية، ما 
رفع عدد الوفيات جراء هذا المرض إلى تسع في عموم البالد.

فقد أعلن مدير الصح��ة العامة في ذي قار الواقعة في جنوب العراق الطبيب 
حس��ين رياض أنه “توفي رجل عمره 35 عامًا ج��راء اإلصابة بالحمى النزفية” 
الت��ي تؤدي إلى نزف من العي��ن واألذن واألنف، وصواًل إلى فش��ل في أعضاء 

الجسم.
وأض��اف “ارتفع ع��دد الوفيات إلى س��تة بينهم امرأة و28 حال��ة إصابة بهذا 

المرض، في ذي قار”.
وكان المتحّدث باس��م وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أعلن نهاية األسبوع 
الماضي، أن العراق سّجل منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي 

يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب وفق العربية نت.
قائاًل “حتى اآلن اإلصابات محدودة، كل س��نة نس��ّجل إصابات ووفيات، كانت 
وال تزال محدودة”. لكنه أضاف “كمعّدل، هذا العام أعلى من الس��نة الماضية 

ولذلك كثفنا تدابير الوقاية”.

 أستراليا: زوجان يعيشان
على متن السفن السياحية

اكتش��ف الزوجان أنجيلين وريتشارد بيرك أن العيش متنقلين 
على متن الس��فن الس��ياحية أقل كلفة من اس��تئجار أو شراء 

منزل.
كان الزوجان ش��ريكي س��فر منذ العام 1992 قبل أن يتزوجا، 
وكانا يس��تمتعان بالس��فر في أنحاء العالم عبر السفن أكثر 

من الطائرات، وفق موقع »أستراليا بالعربي«.
تق��ول أنجيلين إن كلف��ة العيش اليومي على متن الس��فينة 
حوال��ي 62 دوالرًا أس��تراليًا فقط مع مّي��زات كثيرة كالعيش 

بأسلوبها المفضل.
ت��رك الزوجان عملهم��ا ويخططان لبيع منزلهما في س��ياتل 
ليس��تكمال حياتهما في البحار والمحيطات، ويتّمان رحلتهما 
الت��ي بدأت في 2021. يزور أنجيلين وريتش��ارد بالدًا مختلفة 
طوال الوقت فهما يعش��قان الس��فر، كما يوّفران الكثير من 
األموال الت��ي كان يمكن إنفاقها على قروض الرهن العقاري 

فاقدين كل مميزات الحياة البحرية الرائعة.
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 أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء 
وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

ص��در عن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه أمر ملكي رقم )14( لس��نة 2022، بإعادة 

تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، جاء فيه:
المادة األولى:

 ُيع��اد تش��كيل مجلس أمناء وقف عيس��ى بن س��لمان التعليم��ي الخيري 
برئاس��ة سمو الشيخ عيسى بن س��لمان بن حمد آل خليفة، وعضوية ُكل 

من:
1. وزير التربية والتعليم نائبًا للرئيس.

2. وزير شؤون الكهرباء والماء عضوًا.

3. رئيس ديوان ولي العهد عضوًا.
4. الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة عضوًا.

5. السيد أحمد خالد العريفي عضوًا.
6. السيد علي حبيب قاسم عضوًا.

7. د.مريم حسن مصطفى محمد عضوًا.
8. السيدة نور علي سلطان الخليف عضوًا.

 وتكون مدة عضويتهم في مجلس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
 المادة الثانية:

ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 القائد العام يستقبل رئيس هيئة 
االستخبارات العسكرية المصرية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة، أمس، 
رئيس هيئ��ة االس��تخبارات العس��كرية للقوات 
المس��لحة بجمهورية مص��ر العربية اللواء أركان 
حرب خالد مجاور، يرافقه س��فير جمهورية مصر 
العربي��ة ل��دى المملك��ة ياس��ر ش��عبان، وذلك 
بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 

النعيمي.
وخ��الل اللقاء رح��ب القائد الع��ام برئيس هيئة 
المس��لحة  للق��وات  العس��كرية  االس��تخبارات 
المصرية، مش��يدًا بعمق العالقات القائمة بين 
البلدين والتي تش��هد على الدوام تقدمًا وتطورًا 
في مختلف المجاالت واألصعدة، خاصًة ما يتعلق 

منها في المجال العسكري.

 الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية من 
فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، وذلك 
ردًا عل��ى برقية التهنئة التي بعث بها جاللته إليه بمناس��بة 

انتخابه رئيسًا لجمهورية كوريا.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يتلقى برقية شكر جوابية 
من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، برقية ش��كر 
جوابية من فخامة الرئيس يون س��يوك يول رئيس جمهورية 
كوريا، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه 

بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية كوريا.

»األشغال«: تعزيز التعاون مع 
الجزائر بمشاريع البنية التحتية

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عص��ام خلف ف��ي مكتب��ه الس��فير الجزائ��ري ل��دى البحرين 
عبدالحميد خوجة، وذلك لبحث مجاالت التعاون المشترك في 

مشاريع البنية التحتية.
وق��د تباحث الطرفان مج��االت تعزيز التع��اون بين البلدين، 
وبحث عدٍد من الموضوعات الخاصة بمش��اريع البنية التحتية 

بما يعود بتحقيق األهداف للجانبين.
وأش��ار الوزي��ر خلف إل��ى ما تش��هده العالقات بي��ن البحرين 
والجزائر من تطور ورقي، مشيدًا بالخبرات الجزائرية المتقدمة 
في مجال األشغال والتعمير والبنى التحتية ومبادرات التعافي 

االقتصادي.
كم��ا أعرب ع��ن تطلع ال��وزارة إلى االس��تفادة م��ن الخبرات 
الجزائري��ة في مختل��ف المجاالت وبخاصة ف��ي مجاالت البنية 

التحتية.
من جانبه أشاد السفير الجزائري بالتعاون الذي تبديه الوزارة 
مع الس��فارة لتعزيز أواصر التعاون في مجال البنية التحتية، 
متمنيًا اس��تمرار التعاون بين الجانبين لمواصلة نهج التطور 

واالزدهار.

البحرين والسعودية تبحثان 
تعزيز الفرص االستثمارية 

بقطاع الطيران المدني

التق��ى وزير المواصالت واالتصاالت كم��ال أحمد بوزير النقل 
والخدم��ات اللوجس��تية رئيس مجل��س إدارة الهيئ��ة العامة 
للطي��ران المدن��ي ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية صالح 
الجاس��ر، وذلك على هام��ش مؤتمر مس��تقبل الطيران الذى 
يقام بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الش��ريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد هذا المؤتمر حدثًا دوليًا في قطاع الطيران المدني حيث 
يشكل فرصة س��انحة لتبادل المعارف واألفكار والوقوف على 
أفضل التجارب والممارس��ات، لمواكبة التطورات المتسارعة 
في س��وق الطيران ويش��ارك فيه عدد من وزراء النقل ورؤساء 
هيئات الطيران المدني والمتخصصي��ن بالمنظمات الدولية 

واإلقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني.
وت��م خ��الل اللقاء مناقش��ة الف��رص االس��تثمارية في قطاع 
الطي��ران المدن��ي ويس��لط الض��وء عل��ى إمكانية اس��تثمار 
الف��رص الواعدة والتوس��ع في قطاع الطي��ران ليحقق الرؤية 
االس��تراتيجية للقط��اع المنبثقة عن االس��تراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجس��تية والحلول تسهم في ازدهار قطاع 

الطيران المدني في السنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة صرح وزير المواصالت واالتصاالت: »نتشرف 
بحض��ور ه��ذا المؤتمر، بدع��وة من وزي��ر النق��ل والخدمات 
اللوجس��تية الس��عودي، وال��ذي يتي��ح فرص��ًا لمناقش��ة آخر 
المس��تجدات ف��ي ظل م��ا يش��هده القطاع من تط��ور والتي 
تتطلب تفعيل أنش��طة التع��اون العالم��ي وتمكين العمل 
التعاوني لدعم تحقيق الطموحات واالبتكار ووضع السياسات 
الالزم��ة لضمان مس��تقبل واعد للقطاع«. كما أش��اد بجهود 
المملكة العربية السعودية والتزامها في تطوير القطاع وفي 

تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران.

 البحرين تستضيف غدًا 
»مؤتمر الخليج الثالث لطب النوم«

تستضيف مملكة البحرين »مؤتمر 
الخلي��ج الثال��ث لطب الن��وم« هذا 
العام بنس��خته الثالثة، وذلك عبر 
تقني��ة االتص��ال المرئ��ي عن بعد 
)زووم(، خ��الل الفترة من 12 وحتى 

15 مايو الجاري.
ويقام ه��ذا الحدث الطب��ي الفريد 
من نوعه ف��ي البحرين تحت رعاية 
األعل��ى للصحة  المجل��س  رئي��س 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد 
اهلل آل خليفة وبمش��اركة نخبة من 
األطباء واالستش��اريين من مختلف 
وخ��ارج  داخ��ل  م��ن  التخصص��ات 
مع  استراتيجية  وبشراكة  البحرين، 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
الحكومي��ة- المستش��فيات  وم��ع 
مجمع الس��لمانية الطب��ي، وتقوم 
بتنظي��م المؤتمر ش��ركة »بي دي 
إي��ه« للفعالي��ات الطبي��ة ومرك��ز 

الغريب لطب النوم.
ويض��م المؤتمر على م��دى أربعة 
أي��ام ع��ددًا م��ن الجلس��ات وورش 

العم��ل وبرام��ج علمي��ة لش��ركاء 
المستجدات  أخر  ويناقش  عالميين 
المتعلق��ة بط��ب النوم، ويش��ارك 
بالمؤتم��ر أكث��ر م��ن ٢٠ متحدثًا 
من مملك��ة البحرين والس��عودية 
وألماني��ا  ومص��ر  واإلم��ارات 
وإس��بانيا وإيطاليا والصين والهند 
وسنغافورة، والمؤتمر معتمد من 

قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والمعلومات الصحية ب� 24 س��اعة 

تدريبية.
ويقدم المتحدثون في المؤتمر 38 
محاضرة نظرية 27 منها محاضرات 
عملية وتوضيحية لعمليات جراحية 
متعلق��ة باالختن��اق الليل��ي، حيث 
س��يركز المؤتمر هذا العام بشكل 
مس��تفيض عل��ى م��رض االختناق 
الليلي وعالجاته بخالف النس��ختين 
تن��اول  ت��م  حي��ث  الماضيتي��ن 

اضطرابات النوم بصورة عامة.
األول  الي��وم  جلس��ات  وتط��رح 
معلوم��ات عامة عن دراس��ات ذات 
العالق��ة باالختن��اق الليل��ي منه��ا 
دراس��ة مختب��رات الن��وم وعمليات 
المناظي��ر التش��خيصية أثناء النوم 
المستجلب باألدوية، وأيضًا الفوائد 
المغناطيسي  للرنين  التش��خيصية 
لتحدي��د أماك��ن التضيق��ات ف��ي 
مجري س��ريان الهواء العلوية، كما 
س��يتم تناول مواضي��ع مركزة حول 

ارتب��اط الس��منة كمس��بب مه��م 
وأساس��ي لمرض االختن��اق الليلي 
كذل��ك العالقة الثالثية بين مرض 
االختن��اق الليلي والس��منة ومرض 
الس��رطان، كم��ا س��تناقش األيام 
الثالثة التالية على السبل الجراحية 
الليلي  االختن��اق  المختلفة لع��الج 

على مختلف المستويات.
مش��كلة  المؤتم��ر  يتن��اول  كم��ا 
م��ن  يعان��ون  الذي��ن  األطف��ال 
اضطراب��ات الن��وم وأث��ر ذلك على 
مواجهتهم مش��كالت في اكتساب 
إل��ى  ي��ؤدي  مم��ا  المعلوم��ات 
تعثره��م دراس��يًا وينعكس س��لبًا 
العلم��ي، وكيف  عل��ى تحصيله��م 
أن الحرم��ان م��ن النوم قد يس��بب 
زيادة في الوزن ع��ن طريق تخزين 
الكربوهي��درات وتغي��ر مس��تويات 
الهرمونات التي تؤثر في الش��هية 
كم��ا يؤث��ر عل��ى تركيز الش��خص 
مم��ا يعني الوقوع ف��ي العديد من 

األخطاء والحوادث.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

تقييم المخاطر وإدارتها وإجراءات الوقاية مع المملكة المتحدة

 رئيس األمن العام: تطوير القدرات 
الوطنية في الحماية المدنية لمنع الكوارث

أك��د رئيس األم��ن العام رئيس اللجن��ة الوطنية 
لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحس��ن، أهمية 
تطوي��ر الق��درات الوطنية في الحماي��ة المدنية 
واإلجراءات التي تتخذها قطاعات الدولة لمنع أو 

التخفيف من آثار حالة الطوارئ أو الكوارث.
جاء ذلك، خالل لقائه ديفيد راس��ل بارسن ممثل 
مجلس ال��وزراء البريطاني والخبير اإلس��تراتيجي 
للتطوير بكلية التخطيط للطوارئ، وممثلي كلية 
التخطيط للط��وارئ بالمملكة المتحدة، بحضور 
مدير عام اإلدارة العام��ة للدفاع المدني العميد 
علي الحوطي، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

وأكد رئيس األم��ن العام، أن هذا االجتماع يأتي 
تنفي��ذًا لتوجيهات وزي��ر الداخلي��ة، الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة لتطوير القدرات 
الوطنية بمجال الحماية المدنية واإلجراءات التي 
تتخذه��ا قطاع��ات الدولة لمن��ع أو التخفيف من 
آث��ار حالة الطوارئ أو الك��وارث، ودعم التخطيط 
وتطوي��ر الس��جل الوطن��ي للمخاط��ر، ودراس��ة 
المخاطر البليغة على المدى القريب والتي يمكن 
أن يكون لها نطاق واسع من اآلثار على البحرين.
وأش��ار إلى أن االجتم��اع، يهدف إلى بحث س��بل 
التعاون ف��ي مجاالت الحماي��ة المدنية وتطوير 
القدرات الوطنية للتخطيط واالستجابة والتعافي 

من الطوارئ والكوارث. 
وأش��اد رئيس األمن العام، بالتعاون والتنس��يق 
م��ع كلية التخطي��ط للطوارئ الذي اس��تمر منذ 
2005 وم��ا تحق��ق في ه��ذا الصدد م��ن تطوير 
وفق إستراتيجية أرس��ى معالمها وزير الداخلية، 
وأس��همت في الت��زام البحرين لما ج��اء في إطار 
سنداي من مخاطر الكوارث 2015-2030 والتزام 

جمي��ع قطاعات الدولة بواجبه��ا في تحقيق رؤى 
وتطلع��ات القيادة الرش��يدة ودوره��ا الجوهري 

كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخالل االجتماع، تم استعراض مذكرة التعاون 
والتدري��ب  الخب��رات  لتب��ادل  الجانبي��ن  بي��ن 
والخدم��ات االستش��ارية ف��ي مج��ال الحماي��ة 
المدني��ة م��ن أج��ل تعزي��ز إج��راءات الحماي��ة 
والس��المة العام��ة، من خالل تحس��ين القدرات 
واإلج��راءات في مجال الحماي��ة المدنية وتقييم 
المخاط��ر وإدارتها وإجراءات الوقاية والتخطيط 
للطوارئ، باإلضافة إلى تنمية القدرات وتطبيق 
منهجي��ة المعرف��ة العلمية والبح��وث ونصائح 

الخبراء إلدارة المخاطر والطوارئ.
كما تم استعراض التعاون على إدارة استمرارية 
األعم��ال وتنس��يق كاف��ة جه��ود التعاف��ي بعد 
األزمة، والتصدي لها من خالل االتصال المباشر 
مع كاف��ة الجه��ات المعني��ة، وتوعي��ة وتثقيف 
الجمهور للتعامل السليم أثناء وقوعها للحد من 

آثارها السلبية.
كما تم، االطالع عل��ى البرنامج التدريبي الخاص 
والفضي��ة  الذهبي��ة  القيادي��ة  بالمس��تويات 
والبرونزية على المستوى الوطني وتأهيل كوادر 
وطنية مختصة في مجال الحماية المدنية تعنى 

بجميع الجوانب الفنية.
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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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تســتضيف مملكــة البحريــن “مؤتمــر الخليــج الثالــث لطــب النــوم” هــذا العام بنســخته 
الثالثــة، وذلــك عبــر تقنية االتصــال المرئي عن بعد ) زووم(، فــي الفترة من 12 وحتى 
15 مايو الجاري، ويقام هذا الحدث الطبي الفريد من نوعه في البحرين تحت رعاية 
رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيب الشــيخ محمــد بن عبــد هللا آل خليفة  
وبمشــاركة نخبــة مــن األطبــاء واالستشــاريين مــن مختلــف التخصصــات مــن داخــل 
البحريــن وخارجهــا، وبشــراكة اســتراتيجية مــع مستشــفى الملك حمــد الجامعي ومع 
المستشــفيات الحكومية-مجمع الســلمانية الطبي، وتقوم بتنظيم المؤتمر شــركة “بي 

دي إيه” للفعاليات الطبية ومركز الغريب لطب النوم.

ويضـــم المؤتمـــر علـــى مـــدى أربعـــة أيـــام 
عددًا من الجلسات وورش العمل وبرامج 
علميـــة لشـــركاء عالمييـــن ويناقـــش آخـــر 

النـــوم،  بطـــب  المتعلقـــة  المســـتجدات 
ويشـــارك بالمؤتمـــر أكثـــر مـــن ٢٠ متحدثا 
مـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربيـــة 

الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وجمهورية مصر العربية وألمانيا وإسبانيا 

وإيطاليـــا والصيـــن والهنـــد وســـنغافورة، 
والمؤتمر معتمد مـــن قبل الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهن والمعلومات الصحية بـ 24 

ساعة تدريبية.
 38 المؤتمـــر  فـــي  المتحدثـــون  ويقـــدم 
محاضـــرة نظريـــة، 27 منهـــا محاضـــرات 
جراحيـــة  لعمليـــات  وتوضيحيـــة  عمليـــة 
متعلقـــة باالختنـــاق الليلي، حيث ســـيركز 
المؤتمر هذا العام بشـــكل مستفيض على 
مرض االختناق الليلي وعالجاته بخالف 
النســـختين الماضيتيـــن، حيث تـــم تناول 

اضطرابات النوم عموما. 
وتطـــرح جلســـات اليـــوم األول معلومات 

العالقـــة  ذات  دراســـات  عـــن  عامـــة 
باالختناق الليلي، منها دراســـة مختبرات 
النـــوم وعمليـــات المناظير التشـــخيصية 
أثنـــاء النوم المســـتجلب باألدوية، وأيضا 
الفوائد التشخيصية للرنين المغناطيسي 
لتحديـــد أماكـــن التضيقـــات فـــي مجـــري 
ســـريان الهواء العلوية، كما ســـيتم تناول 
مواضيـــع مركـــزة حـــول ارتبـــاط الســـمنة 
كمســـبب مهم وأساســـي لمرض االختناق 
بيـــن  الثالثيـــة  العالقـــة  كذلـــك  الليلـــي 
مرض االختناق الليلي والســـمنة ومرض 
الســـرطان، كمـــا ســـتناقش األيـــام الثالثة 
التاليـــة على الســـبل الجراحيـــة المختلفة  

لعـــالج االختنـــاق الليلـــي علـــى مختلـــف 
المستويات.

المؤتمـــر مشـــكلة األطفـــال  كمـــا يتنـــاول 
الذيـــن يعانون اضطرابات النوم وأثر ذلك 
علـــى مواجهتهم مشـــكالت في اكتســـاب 
تعثرهـــم  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  المعلومـــات 
دراســـيا وينعكـــس ســـلبا علـــى تحصيلهم 
العلمـــي، وكيـــف أن الحرمـــان مـــن النـــوم 
قـــد يســـبب زيـــادة فـــي الوزن عـــن طريق 
تخزيـــن الكربوهيدرات وتغير مســـتويات 
الهرمونات التي تؤثر في الشهية كما يؤثر 
علـــى تركيز الشـــخص مما يعنـــي الوقوع 

في العديد من األخطاء والحوادث.

عقد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، في مدينة 
مراكـــش أمس، جلســـة مباحثات مع وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون األفريقـــي والمغاربة المقيمين 
فـــي الخـــارج بالمملكـــة المغربيـــة الشـــقيقة ناصـــر 
بوريطة، وذلك بمناســـبة مشـــاركة وزيـــر الخارجية 
في االجتمـــاع الـــوزاري للتحالف الدولـــي لمكافحة 

داعش الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة.
وخالل االجتماع، أشاد وزير الخارجية بما تتميز به 
العالقات األخوية التاريخية التي تربط بين مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المغربية الشـــقيقة، من رســـوخ 
وتنـــاٍم فـــي كافـــة المجـــاالت فـــي ظـــل التوجيهات 
الســـامية من صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، وأخيه جاللة الملك محمد السادس، وما 
يجمـــع بينهما مـــن وشـــائج وروابط وثيقـــة، مؤكًدا 
حـــرص مملكة البحرين وســـعيها المتواصل لتطوير 
وتعزيـــز عالقات التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 
البلديـــن علـــى كافـــة الصعـــد والمســـتويات، لما من 
شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 

الشقيقين.
مـــن جانبه، أكـــد بوريطة اعتـــزاز المملكـــة المغربية 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة  األخويـــة  بالعالقـــات 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، ومـــا تشـــهده مـــن 
نمـــو وتطور فـــي كافة المجاالت، مشـــيًدا بالمواقف 

المشـــرفة لمملكـــة البحريـــن ومســـاندتها المتواصلة 
للمملكـــة المغربيـــة فـــي كافـــة المجاالت السياســـية 
واالقتصاديـــة والتنمويـــة، متمنًيا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
األخويـــة  العالقـــات  بحـــث  االجتمـــاع،  خـــالل  تـــم 
الوثيقـــة التي تربط بين البلدين الشـــقيقين وســـبل 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف تجاه 

مختلف القضايا في المحافل اإلقليمية والدولية.
كمـــا تدارس الجانبان تطورات األوضاع السياســـية 
واإلقليميـــة  العربيـــة  األصعـــدة  علـــى  واألمنيـــة 
والدولية، وانعكاســـاتها على أمن واســـتقرار الدول 
إلـــى القضايـــا ذات  العربيـــة والمنطقـــة، باإلضافـــة 

االهتمام المشترك.
حضر االجتماع، سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المغربيـــة خالد المســـلم، ، ومدير عام شـــؤون وزارة 
الخارجية الســـفير طالل األنصاري، والوفد المرافق 

لوزير الخارجية.
كمـــا حضرهـــا مـــن الجانـــب المغربـــي عدد مـــن كبار 

المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وقـــد صـــدر فـــي أعقـــاب االجتمـــاع بيـــان مشـــترك، 
أكـــد فيـــه الوزيـــران اعتزازهمـــا بعالقـــات التعـــاون 
والتضامن الموصول بين البلدين الشقيقين، بفضل 
الرعايـــة الســـامية لصاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وأخيـــه صاحب الجاللـــة الملك 

محمد السادس، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه 
العالقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.

وجـــدد بوريطة، موقـــف المملكـــة المغربيـــة الثابت 
بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملـــك محمـــد الســـادس، 
نصــــره هللا، في دعم مملكة البحرين والوقوف إلى 
جانبها في مواجهة أي تدخل في شؤونها الداخلية 
وأية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها ووحدتها 

الوطنية.
مـــن جانبـــه، جـــدد  الزيانـــي، التأكيـــد علـــى موقـــف 
مملكـــة البحريـــن الداعـــم لمغربيـــة الصحـــراء الذي 
تـــوج بفتـــح قنصليـــة عامـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
مدنية العيون بالصحراء المغربية في 14 ديســـمبر 
2020، ويتواصـــل ذلـــك الموقـــف في إطـــار منظمة 
األمـــم المتحدة وغيرها مـــن المنظمات والمنتديات 

الدولية واإلقليمية.
واســـتعرض الوزيران مســـار العالقـــات الثنائية بين 
البلدين، وســـبل تطويرها مـــن أجل االرتقاء بها إلى 
أرقـــى المســـتويات الممكنـــة وفقا للرؤية الســـديدة 

والتوجيهات السامية لعاهلي البلدين الشقيقين.
وأكـــد الوزيـــران ضـــرورة تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم 
بيـــن األكاديميـــة   2018 27 فبرايـــر  فـــي  الموقعـــة 
المغربية للدراســـات الدبلوماسية وأكاديمية محمد 
بـــن مبـــارك آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية من 
خالل تنفيذ مقتضياتهـــا خاصة فيما يتعلق بتبادل 
الزيارات والمشاركة في دورات التكوين والتدريب 

والورشات التي تنظمها المؤسستان.
السياســـية  األوضـــاع  الوزيـــران  اســـتعرض  كمـــا 
واألمنيـــة في المنطقة العربية، وشـــددا على أهمية 

العمـــل العربي المشـــترك فـــي تعزيز قـــدرات الدول 
العربية وحفظ أمنها واســـتقرارها وتحقيق التنمية 
المســـتدامة لبلدانهـــا، وعبـــرا عـــن بالـــغ ارتياحهمـــا 
لتوافـــق وجهـــات نظرهمـــا إزاء مختلـــف القضايـــا 

والتحديات التي تواجه منطقة الشرق األوسط.
الفلســـطينية  القضيـــة  مركزيـــة  الوزيـــران  وأكـــد 
ومحوريتها بالنســـبة لألمـــة العربية، وعلـــى أولوية 
للبلديـــن  هـــذه القضيـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة 
انطالقا مـــن التوجيهات الســـامية لصاحب الجاللة 
الملـــك محمـــد الســـادس وأخيـــه صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســــى آل خليفة، وتمسك صاحبي 
الجاللة القوي بحق الشـــعب الفلســـطيني المشروع 
فـــي إقامـــة دولته المســـتقلة على حـــدود الرابع من 
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية، وفًقا لحل 
الدولتيـــن المتوافق عليه دولًيا والقـــرارات الدولية 
ذات الصلـــة. وفي هذا اإلطـــار، ثمن وزير الخارجية 
الـــدور البـــارز الذي يقـــوم به صاحـــب الجاللة الملك 
محمد الســـادس، رئيـــس لجنة القدس، فـــي الدفاع 
عـــن القدس الشــــريف وحفظ هويتـــه ودعم صمود 
المقدســـيين والعمل الميداني المكثـــف لوكالة بيت 

مال القدس الشريف.
كمـــا ثمـــن الوزيـــران التشـــاور المنتظـــم القائـــم بين 
المملكـــة المغربية ومملكة البحرين، وأكدا حرصهما 
علـــى تكثيـــف التنســـيق المشـــترك بيـــن البلدين في 

إطار اآلليات القائمة أو المحافل الدولية.

الــتــام  حــرصــهــا  ــان  ــكـ اإلسـ وزارة  ــدت  أكــ
المجالس  مــع  التواصل  على  والمستمر 
الــبــلــديــة بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــمــواطــن، 
الدعوة  تلبية  على  الــوزارة  حرصت  كما 
حــدود  وفــي  المجلس  جلسات  لحضور 
االختصاصات التي تضطلع بها المجالس 
بالمستجدات  المجلس  إلحــاطــة  وذلـــك 
بــالــشــأن  الــصــلــة  ذات  ــات  ــوعـ ــوضـ ــمـ والـ

اإلسكاني. 

وباإلشـــارة إلى ما ورد في جلسة مجلس 
أخيـــًرا،  عقـــدت  التـــي  البلـــدي  المحـــرق 
والتـــي تم تناول موضـــوع الخدمات في 
مدينة شـــرق الحد الذي تم مناقشته في 
المجلس بالصحافـــة المحلية، فقد أكدت 
الوزارة أنه تم تخصيصها ضمن المخطط 
العـــام للمدينـــة األراضـــي لالســـتخدامات 
وبالمعاييـــر  المتطلبـــات  وفـــق  الخدميـــة 
جميـــع  مـــع  وبالتنســـيق  التخطيطيـــة 
الجهات المعنية لكي تكون جميع المرافق 
لخدمـــة  متوافـــرة  الالزمـــة  والخدمـــات 

قاطنـــي وزوار المـــدن مـــن دور العبـــادة 
والمرافـــق االمنية والصحيـــة والتعليمية 
والتجارية والرياضيـــة والمرافق االخرى 

وأن المجلس على علم تام بذلك.
الجهـــات  مـــن  العديـــد  شـــرعت  وقـــد   
الحكوميـــة بالفعـــل فـــي تنفيـــذ خططهـــا 
لتوفيـــر تلـــك المرافق والخدمـــات، وأبرز 
دليـــل علـــى ذلـــك االنتهـــاء مـــن تشـــييد 
مســـجد وجامـــع فـــي مدينـــة شـــرق الحد 
من أصل 8 مســـاجد وجوامع، وجاٍر إنهاء 
إجراءات تشييد المتبقي، وسيعقب تلك 

الخطـــوة خطوات أخـــرى لتوفير المرافق 
التجاريـــة والصحية وغيرهـــا. وفي إطار 

توفيـــر الخدمـــات التجاريـــة فـــي مدينـــة 
شـــرق الحـــد تؤكـــد وزارة اإلســـكان أنهـــا 
تعتمـــد علـــى نظام تعـــدد االســـتخدامات 
ـكان الواحـــد، والـــذي يعـــد مـــن  ـ ـي المـ ـ فـ
ا في زيادة جودة  األسس المؤثرة إيجابيًّ
االســـتخدام  ـــك تحقيـــق  اة، وكذل ـ ـ ـ لحي ا
األمثل لمســـاحة األرض المتوافرة، حيث 
ســـيتم توفيـــر  الخدمـــات التجاريـــة مـــن 
خـــالل مناطـــق متعـــدده كتلك التـــي تقع 
ضمـــن العمـــارات الســـكنيه قيـــد اإلنشـــاء 
والتي ستوفر بمجملها مساحة للخدمات 

التجاريـــة تقـــدر بـ7000 متر مربـــع تقريًبا 
أو ضمن الجوامع  التي ســـتوفر مســـاحة 
بنـــاء لالســـتخدام التجاري تقـــدر بـ1800 
متر مربـــع باالضافة إلـــى منطقه مركزية 
ا  ه ت ح ا ـ ـ ـ س م ل  د ا ـ ـ ـ ع ت ة  ـ ـ ـ ي ر ا ج ت ة  ـ ـ ـ ي م د خ
اإلجماليـــة 120000 متـــر مربـــع تقريًبـــا، 
جاهزة للتعمير وليس كما أشار إليها أحد 
أعضاء المجلس بأنها غير مدفونة حيث 
إن الـــوزارة قـــد انتهت من أعمـــال الدفان 
للمدينـــة العـــام 2012 أي قبـــل الشـــروع 

بأعمال البناء.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة اإلسكان

رئيس “األعلى للصحة” يرعى مؤتمر “طب النوم” غًدا

تكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف مع المغرب

مخطط مدينة شرق الحد يشمل جميع المرافق والخدمات

يسلط الضوء على مرض االختناق الليلي ويستمر 4 أيام

تأكيد أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين “المغربية للدراسات” و“أكاديمية محمد بن مبارك” 

تشييد مسجد وجامع من أصل 8 وجاٍر إنهاء إجراءات المتبقي... “اإلسكان”:

بوري - جمعية بوري الخيرية

تستعد جمعية بوري الخيرية 
لتنظيم حملة اإلمام الصادق 
)ع( للتبرع بالدم يوم الجمعة 

الموافق 27 مايو 2022 بصالة 
نادي بوري الرياضي والثقافي 

في قرية بوري، بالتعاون مع 
بنك الدم بمجمع السلمانية 

الطبي، في إطار تحمل الجمعية 
للمسؤولية االجتماعية تجاه 

المجتمع البحريني وكجزء من 
مهمتها لتقديم يد العون لذوي 

الحاجة. وقال رئيس اللجنة التنظيمية للحملة، علي الحجيري “ُيعد 
التبرع بالدم موضوعا ذا أهمية قصوى، ومن واجبنا الوطني واإلنساني 
مساعدة المحتاجين من أبناء الوطن والمقيمين فيها بأقصى ما نملك”. 

وأضاف الحجيري “وإن احتصان جمعية بوري الخيرية لهذه الفعالية خير 
مؤشر على الوعي بأهمية التبرع بالدم وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع 

واهتمامهم بتقديم يد العون للمحتاجين، ونعول كذلك على وعي شتى 
المؤسسات االجتماعية والتجارية ومختلف أفراد المجتمع إلنجاح هكذا 

فعاليات بالحضور والمشاركة بمختلف الصور سواء بالتبرع بالدم أو 
بالدعم.

حملة للتبرع بالدم في “بوري”

5 آالف شخص في البحرين على موعد للقاء سادغورو
ضمن حملة عالمية يقودها الفيلسوف الهندي بشعار “أنقذوا التربة”

يســـتضيف متحف البحرين الوطني يوم 15 مايو 2022م 
الفعاليـــة العامـــة “أنقذوا التربة”، والتـــي تأتي ضمن حملة 
العالمـــي  الهنـــدي الحكيـــم  ة يقودهـــا الفيلســـوف  ـ ـ عالميـ
ســـادغورو، وذلك الســـاعة 8:00 مســـاًء، ويمكـــن للجمهور 
المشـــاركة فـــي الفعاليـــة والتســـجيل مـــن خـــالل الموقـــع 
www.culture. اإللكتروني لهيئة البحرين للثقافة واآلثار
gov.bh. وسيزور سادغورو البحرين ليومين وذلك ضمن 
جولتـــه العالمية التي بدأها مـــن العاصمة البريطانية لندن 
وصوالً إلى الهند على دراجته النارية، وخالل جولته التي 
تســـتمر لمئة يوم ســـيقوم بقطع مســـافة تزيد عن 30 ألف 

كيلومتر وسيزور 27 دولة.
وخالل تواجده في مملكة البحرين، ســـيلتقي ســـادغورو 
بالعديـــد مـــن المســـؤولين مـــن القطاعين العـــام والخاص 
في مجال البيئة كما وســـيلتقي بالجمهور بشـــكل مباشـــر 
فـــي متحـــف البحرين الوطني في فعاليـــة من المتوقع أن 
يحضرهـــا أكثر مـــن 5000 شـــخص من بينهـــم العديد من 

الشخصيات العامة والمؤثرين.

وتتضمـــن الفعالية فـــي متحف البحريـــن الوطني عروضًا 
ثقافية وأمسية من أداء فرقة إيشا سادغورو، إضافة إلى 

كلمة يلقيها سادغورو وتفاعل فيما بينه وبين الجمهور.
ويســـعى ســـادغورو إلى جـــذب انتباه وحشـــد دعـــم أكثر 
مـــن 3 مليارات شـــخص، هادفًا من ذلـــك رفع الوعي حول 

تدهور التربة والتصحر وللتشجيع على وضع السياسات؛ 
من أجل الحفاظ على األرض والبيئة الزراعية.

وتحظى حملة الفيلســـوف الهندي سادغورو بدعم رسمي 
مـــن اتفاقية األمـــم المتحـــدة لمحاربة التصّحـــر وبرنامج 

األمم المتحدة للبيئة وبرنامج الغذاء العالمي وغيرها.

إنجازات سادغورو

يعتبر سادغورو يوغّي متصّوف فيلسوفًا وصاحب رؤية، 
وحصـــل علـــى ثالث جوائز رئاســـية فـــي الهند، مـــن بينها 
واحدة تكريمًا لعمله في مجال البيئة، إضافة إلى حصوله 
علـــى أعلـــى تكريـــم ســـنوي مدنـــي فـــي البـــالد لخدماتـــه 

االستثنائية والقّيمة.
أســـس ســـادغورو منظمته “إيشـــا” وأطلق خالل السنوات 
مبادرات لحفظ البيئة والتي ســـاهمت في برامج وجهود 

التنمية االقتصادية والبيئية المستدامة.
تحـــّدث ســـادغورو في محافـــل لألمم المتحـــدة، المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي، البنك الدولي وغيرهـــا من المحافل 
العالميـــة. وتمت دعوته للحديث في جامعة أوكســـفورد، 

ستانفورد، هارفرد، وارتون، إم إي تي وغيرها.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

علي الحجيري

الشيخ محمد بن عبدالله

local@albiladpress.com
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تفضــل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة بزيارة إلى القيــادة العامة لقوة 
دفاع البحرين أمس.

فـــي  كان  جاللتـــه  وصـــول  فلـــدى 
االســـتقبال، القائد العـــام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة ومستشار األمن 
الوطنـــي قائد الحرس الملكي اللواء 
الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة وقائـــد قوة الحـــرس الملكي 
الخاصة المقدم الركن ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، كما كان 
في االســـتقبال رئيس هيئة األركان 
الفريق الركـــن ذياب النعيمي، وعدد 

من كبار الضباط.

وخـــالل لقـــاء جاللته كبـــار الضباط 
أكـــد أيـــده هللا اعتـــزازه الدائم بقوة 
دفـــاع البحريـــن ورجالهـــا البواســـل، 
شـــاكًرا جاللته لهـــم جميًعـــا الجهود 
الســـامية التي يقومون بهـــا لحماية 
التـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات 

حققتهـــا البحريـــن وشـــعبها، وأنهـــم 
فخـــٍر  ومبعـــث  تقديرنـــا  موضـــع 
وأعـــرب  الكـــرام.  وأهلهـــا  للبحريـــن 
جاللتـــه عـــن شـــكره لـــكل الطواقـــم 
العســـكرية  واإلداريـــة  الطبيـــة 
والمدنيـــة علـــى الجهـــود اإلنســـانية 
الحثيثة والمثمرة، ووقوفهم بثبات 
وإقـــدام لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
وإحـــراز النجـــاح الـــذي تكلـــل بحمد 
هللا تعالى وبجهود وتكاتف الجميع، 

مضيًفـــا أنهم من خيـــرة أبناء وبنات 
البحريـــن الذيـــن نعتز بهـــم في مثل 

هذه المواقف النبيلة. 
كمـــا هنأ جاللته رعـــاه هللا المنتخب 
العســـكري أللعاب القـــوى بقوة دفاع 
البحريـــن علـــى مـــا حققه مـــن إنجاز 
الماراثـــون  بطولـــة  فـــي  تاريخـــي 
اســـتضافتها  التـــي  العســـكرية 
جمهوريـــة بيـــرو، مؤكـــًدا جاللته أن 
هـــذا اإلنجاز العالمـــي ُيضاف إلى ما 

حققـــه أبنـــاء البحرين مـــن إنجازات 
المياديـــن  جميـــع  فـــي  مشـــرفة 
البحريـــن  أن  مضيًفـــا  والمحافـــل، 
األمـــن  يعـــم  أن  إلـــى  دائًمـــا  تتطلـــع 
والسالم في المنطقة والعالم أجمع، 
متمنًيـــا لجميع منتســـبي قـــوة دفاع 
البحريـــن الشـــجعان دوام التوفيـــق 
العزيـــز  الغالـــي  ولوطننـــا  والســـداد 

استمرار االزدهار والرقي.

المنامة -بنا

قوة الدفاع موضع تقديرنا ومبعث فخر للبحرين وأهلها
الطواقم الطبية واإلدارية العسكرية والمدنية وقفوا بثبات لمواجهة كورونا... جاللة الملك:

المنامة - بنا

استقبل نائب رئيس مجلس األمناء 
عيســـى  لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر 
الثقافي الشـــيخ خالد بن خليفة آل 
خليفـــة نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

اإلستراتيجية جمال السويدي.
تفعيـــل  ســـبل  الطرفـــان  وبحـــث 

التعـــاون بين مركز عيســـى الثقافي 
للدراســـات  اإلمـــارات  ومركـــز 
والبحوث اإلستراتيجية، وذلك من 
خالل العمل على إطالق مشروعات 
فكرية مشـــتركة وتنظيم الفعاليات 
مملكـــة  بيـــن  بالعالقـــات  المعنيـــة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربية 

المتحدة على مختلف األصعدة.
واســـتعرض الطرفـــان جوانـــب مـــن 
تاريخ العالقات األخوية التي تربط 
البحرين واإلمـــارات، مؤكدين على 
ضرورة سعي الطرفين نحو توثيق 
هـــذه الروابـــط وإبرازهـــا أكثـــر على 

جميع المستويات.

إطالق مشروعات فكرية مشتركة مع اإلمارات

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
خالـــد  حـــرب  أركان  اللـــواء  أمـــس، 
مجـــاور رئيس هيئة االســـتخبارات 
المســـلحة  للقـــوات  العســـكرية 
بجمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، 
مصـــر  جمهوريـــة  ســـفير  يرافقـــه 
العربيـــة لـــدى المملكة ياســـر محمد 
أحمد شعبان، وذلك بحضور رئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذياب 

بن صقر النعيمي.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 
لقـــوة دفـــاع البحرين برئيـــس هيئة 
للقـــوات  العســـكرية  االســـتخبارات 

المســـلحة المصريـــة، مشـــيدًا بعمق 
بيـــن  القائمـــة  األخويـــة  العالقـــات 
البلدين الشقيقين والتي تشهد على 
الـــدوام تقدمًا وتطـــورًا في مختلف 
المجـــاالت واألصعـــدة، خصوصا ما 

يتعلق منها في المجال العسكري.
حضـــر اللقـــاء وكيـــل وزارة الدفـــاع 

اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، ومديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم 
الفضالة، وعدد من كبار ضباط قوة 

دفاع البحرين.

تطور العالقات العسكرية مع مصر

المنامة - بنا

تلقـــى ملك البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس 
جمهورية كوريا يون ســـيوك يـــول، وذلك رًدا على 
برقيتي التهنئة التي بعث بها جاللته وســـموه إليه 

بمناسبة انتخابه رئيًسا لجمهورية كوريا.

البحرين تتلقى شكر 
رئيس كوريا

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفــة، أمر ملكي 
رقم )14( لســنة 2022، بإعادة تشــكيل مجلس أمناء وقف عيســى بن سلمان التعليمي 

الخيري، جاء فيه:

المادة األولى:
 ُيعاد تشـــكيل مجلس أمناء وقف عيســـى 
بن ســـلمان التعليمي الخيري برئاسة سمو 

الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، وعضوية ُكل من:

 1. وزير التربية والتعليم نائًبا للرئيس.

2. وزير شؤون الكهرباء والماء عضًوا.
3. رئيس ديوان ولي العهد عضًوا.

4. الشـــيخة أســـيل بنت خليفـــة آل خليفة 
عضًوا.

5. السيد أحمد خالد العريفي عضًوا.
6. السيد علي حبيب قاسم عضًوا.

7. د.مريم حسن مصطفى محمد عضًوا.

الخليـــف  ســـلطان  علـــي  نـــور  الســـيدة   .8
عضًوا.

مجلـــس  فـــي  عضويتهـــم  مـــدة  وتكـــون   
األمناء 4 سنوات قابلة للتجديد.

 المادة الثانية:
ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

بأمر صادر عن جاللة الملك

إعادة تشكيل مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/495711015254.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4957/bahrain/757199.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4957/bahrain/757247.html
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مراعاة للمواطن... توحيد أسعار فتح الملف في العيادات الخاصة
تلقينـــا ردا من الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
“نهـــرا” على العمود المتعلق بالرقابة علـــى العيادات الخاصة الذي 
تفاعـــل معـــه المواطنـــون بشـــكل كبير وأثـــار وحرك في نفوســـهم 
المواجـــع، فالهيئة أوضحت في الرد أن “مراقبة أســـعار الخدمات 
الصحية في القطـــاع الطبي الخاص ال تندرج ضمن اختصاصات 
الهيئـــة، والجهاز الوطني لإليرادات هـــو الجهة المختصة بالفصل 
في الشـــكاوى المتعلقة بالضرائب، ولفتت إلى أنه ال يوجد قانون 
بشـــأن توحيـــد األســـعار أو تحديدهـــا، حيث إن أســـعار الخدمات 
متفاوتة حســـب كل مستشـــفى وبحســـب نوع الخدمات المقدمة 

والتحاليل المفروضة”.
نؤمـــن بحرية األســـعار والمنافســـة طالمـــا الخدمـــات تتفاوت من 
عيـــادة إلى أخـــرى، لكن باإلمكان وضع آليـــة وضوابط لقيمة فتح 
الملـــف، بحيـــث تلتـــزم جميـــع العيـــادات والمستشـــفيات الخاصة 
بالسعر الذي تحدده الجهة المختصة، ال أن يكون في هذه العيادة 
خمســـة دنانير، وفي عيـــادة ثانية 20 دينارا وبأخـــرى 30 وهكذا، 

فالمواطن هنا تقدم له خدمة مثل بقية الخدمات المتعارف عليها 
في الوزارات والمؤسســـات الحكومية والخاصة، ويدفع بالمقابل 
رســـوما ثابتة على كل خدمة، مثل اســـتخراج شـــهادة بدل فاقد، 
أو تجديـــد رخصـــة وغيرها مـــن الخدمات، وال نتصور أن مســـألة 
توحيـــد أســـعار فتـــح الملـــف فـــي العيـــادات الخاصة تحتـــاج إلى 
دراسة معمقة وعملية طويلة، وكذلك إلزام العيادات بأخذ رسوم 
فتح الملف مرة واحدة عند أول زيارة، وليس في كل مرة وزيارة 
يقـــوم بها المريـــض، فهذا على األقـــل أكبر ضمان لعدم اســـتغالل 
جيـــب المواطـــن وتخليصـــه مـــن بعض العقبـــات والمشـــاكل التي 

يتعرض لها في العيادات الخاصة.
نستوعب ونؤمن بالتنوعات المتاحة، وكل عيادة تسعى لتحقيق 
الكفـــاءة الجديـــة فـــي تعاملها مـــع المرضـــى، لكن مراعـــاة لجيب 
المواطـــن يفتـــرض أن يوضـــع قانون لتوحيد أســـعار فتـــح الملف 
في العيادات والمستشـــفيات الخاصة، وهي عملية ال تحتاج إلى 

اختراعات واكتشافات، فالفكرة واضحة وهدفها أيضا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

وكأن عالمنـــا المعاصر بحاجة إلى المزيد مـــن المعارك الملتهبة، حتى 
تطفـــو علـــى الســـطح مجريات ما يحـــدث في المحيط الهـــادئ، هناك 
حيث المنافســـة القطبية العالمية على أشـــدها، ال سيما بين الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، القطب الذي يجاهد لالحتفـــاظ بتفرده بزعامة 
العالـــم، وبين الصين الماضية قدما في اآلفاق بحثا عن تأكيد زعامة 

تقول إنها ال تسعى إليها. 
يمتلئ المحيط الهادئ بالجزر، ومنها منطقة جزر ســـليمان التي تكاد 
تصـــل إلى ألـــف جزيرة، وقـــد وهبتهـــا الجغرافيا منحـــة خاصة وهي 
قربها من قارة أســـتراليا. مؤخرا بـــدا أن هناك نزاعا كبيرا قابال لمزيد 
مـــن االتســـاع حول دور تلـــك الجزر في الصراع القطبـــي الدائر حول 
العالم، إذ تم تسريب وثيقة تشير إلى أن الصين تسعى إلقامة قاعدة 

عسكرية على تلك الجزر، وبموافقة ومباركة من حكومة األخيرة. 
لمـــاذا كان الخبر مقلقا لألميركيين والبريطانيين واألســـتراليين على 
حد ســـواء؟ الشـــاهد أنه ال يمكن فهم أبعاد المشـــهد بدون األخذ في 
االعتبار عوامل الجغرافيا، والتاريخ حيث بصمة اإلنســـان على واقع 
الحياة. أما عن الجغرافيا، فقد أعطت أستراليا موقعا وموضعا قريبا 
جدا من الصين، جعل منها أنفع وأرفع نقطة انطالق يمكن القفز منها 
إلـــى الصيـــن، وبمعنى لوجســـتي أكثـــر تحديدا، الوصـــول إلى الصين 

وتهديدها. 
فيما التاريخ فقد جرى على هامشـــه مؤخرا، إحياء شكل من أشكال 
األحالف الجديدة، ما عرف بحلف أوكوس، وهو التحالف العســـكري 
البريطاني األميركي األسترالي، والذي ظهر خالل الفترة التي أبطلت 
فيها صفقة غواصاتها النووية مع فرنســـا، ومن ثم قامت باســـتبدالها 
بطائفـــة أخرى من غواصات فيرجينيا األميركية المتقدمة، تلك التي 
تحمـــل أنواعا من الصواريخ النووية المتقدمة، القادرة على الوصول 
إلى قلب الحواضن الصينية وكبريات المدن من بكين إلى شنغهاي. 
أدركت الصين بالفعل أن ذلك الحلف يتهددها في الحال، ويجثم على 
صدرها كالكابوس في االستقبال، وألن الصينيين يعملون بهدوء فقد 
خلصوا إلى أن موطئ قدم على سطح جزر سليمان، يمكن أن يكون 
بداية لتهديد مضاد ألستراليا وحليفتها الكبرى أميركا، ما ينشئ نوعا 
مـــن تـــوازن الردع في ميـــاه المحيط الهـــادئ. هل الوضـــع هناك قابل 
للتطـــور ومـــن ثم المواجهـــة لتزداد ميـــاه الهادئ اشـــتعاال، وهي التي 
ليســـت بعيدة بصورة أو بأخرى عن مياه بحر الصين الجنوبي، حيث 
فخ ثيوســـيديديس يكاد يســـيطر على العالقـــات الصينية األميركية 
ويقود إلى حرب عالمية في نهاية المشهد؟. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

 

إميل أمين

الصين والمحيط الهادئ... معركة قائمة وقادمة

دعـــت وزيـــرة الداخلية اإلســـرائيلية صراحة إلى حمل الســـالح ضد 
الفلســـطينيين بحجـــة مســـاعدة األجهـــزة األمنيـــة ضـــد اإلرهابييـــن 

حسب وصفها!
وهذه ليست المرة األولى التي يدعو فيها مسؤول حكومي إسرائيلي 
المســـتوطنين اإلســـرائيليين إلـــى حمل الســـالح ضد الفلســـطينيين، 
فقد ســـبق أن قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت نفســـه بتوجيه نفس 
الدعوة للمســـتوطنين.. فما الذي يعنيه تشـــجيع المســـتوطنين على 

حمل السالح؟
ليـــس هنـــاك أي معنـــى لذلك ســـوى الدعوة إلـــى قتل الفلســـطينيين 
واعتبـــار من يقوم بذلـــك بطال في نظر وزيرة الداخلية اإلســـرائيلية 

ورئيس الوزراء مهما كان مبرر القتل!
ال معنـــى آخـــر لهـــذه الدعوة ســـوى أن دم الفلســـطيني مســـتباح وأن 
األمـــر محـــل موافقة تامة من الحكومة اإلســـرائيلية، وســـوى أن من 
يقتل فلســـطينيا ســـيتمتع بحماية ورعاية الحكومة! أضف إلى ذلك 
ما قام به الجيش اإلســـرائيلي خالل األيام الماضية من اعتداء على 
المقدســـات واستهتار بمشـــاعر المســـلمين في أنحاء العالم وامتهان 
بقعـــة مـــن أهـــم البقع المقدســـة للمســـلمين علـــى وجـــه األرض وهي 
المســـجد األقصى، وسياسة التوســـع وطرد الفلسطينيين بالقوة من 
منازلهم لم تتغير، بل زادت في ظل انشغال العالم بالحروب األخرى 

التي تجري حاليا.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

وزيرة الداخلية اإلسرائيلية تدعو لحمل السالح

الصحافة تاريخ ومسيرة وطن
الصحافـــة ليســـت مجـــرد حبـــٍر علـــى ورق، بـــل هـــي ِســـجل لتاريـــخ 
ومســـيرة وطن، فالصحافة تنشـــر األحداث وتتكلم عن المناســـبات، 
ومـــن يريـــد قـــراءة تاريخ بـــالده ليلجأ إلـــى صحافة األمـــس، ففيها 
شـــواهد من األحداث والوقائع من حكايات وتحليالت وصور، وبها 
يســـتضيء اإلنسان بتاريخ بالده المجيد واألقالم التي شاركت في 
ســـرده، وهي مدرســـة ومنهج وإضاءة إعالمية يستند إليها كل من 

أراد أن يرتقي نهج القلم ويعتلي منبر الصحافة.
مـــن يتصفح ســـجل الصحافة البحرينيـــة ينبهر بهـــذا اإلرث الفكري 
والثقافـــي والتاريخـــي العريق فـــي ذاكرة البحريـــن الوطنية، والذي 
خلده األفذاذ من رواد الفكر واألدب والثقافة، والذي بدأ مع صحيفة 
البحرين في 1939م، في هذا السجل نطلع على كتابات لكوكبة من 
الكتاب بهذه الجريدة وجرائد أخرى صدرت، ما يؤكد إصرار الرواد 

على مواصلة العمل والجهد مهما كان مضنيا.
وما بين األمس واليوم تبقى الصحافة ُتقدم نموذجا إعالميا أفضل 
مـــن غيرهـــا، نموذجا يهـــدف إلى تنميـــة الوعي الوطني واإلنســـاني 
للفرد وتحقيق تطلعات وآمال أفراد المجتمع، وتســـاهم في تعظيم 
حالـــة االســـتقرار وزيادة فـــرص النمـــو والتقدم المجتمعـــي، وتكون 
قـــادرة علـــى أن تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع ومشـــاكله برؤية 
منفتحـــة ونقل ذلك بموضوعية ومهنية لتحســـين المجتمع، والعمل 
علـــى إرســـاء ِقيـــم ومبـــادئ إيجابيـــة تـــؤدي إلـــى البنـــاء المجتمعي 

اإليجابي والحفاظ على هويته القومية.
إن الصحافـــة اإليجابيـــة باتـــت ضـــرورة، فمن شـــأنها أن تـــؤدي دور 
الضابـــط المجتمعـــي في ظل تزايد األزمـــات المتنوعة، فلنطلع على 
الصحافـــة لنعيد قراءة تاريخنا الوطني، فتلك الســـجالت المكتوبة 
والمصورة تتحدث عن مسيرة وطن وشعب، فهي جزء من تاريخنا 

الوطني المجيد.

عبدعلي الغسرة

إن بعض الظن إثم
وردتنـــي من أحـــد األقارب خاطـــرة رائعة، تفاعلت كثيـــًرا معها وقررت 
أن أعمـــم المعلومـــة علـــى قائمتـــي فـــي وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
كمـــا قـــررت من خالل مقالي هذا أن أشـــارك القراء هـــذه الخاطرة لتعم 
الفائـــدة، وهـــذه نص الخاطرة “بســـبب ســـوء الظـــن كرهنـــا بعضنا وقل 
لقاؤنـــا وقطعنـــا رحمنـــا، أنـــا أقـــول )٥+٥=١٠( وأنـــت تقـــول )٦+٤=١٠( 
وهـــو يقـــول )٣+7=١٠(، الجميع صـــح لكن بطرق مختلفـــة، إذا خالفتك 
ال يعنـــي أننـــي على خطـــأ أو أنك على خطأ، اختـــالف وجهة نظر فقط، 
واالحتـــرام والتقديـــر واجـــب، والنتيجـــة واحـــدة، معظـــم مشـــاكلنا مع 
أحبابنـــا تقـــع لســـببين :مقصـــود لـــم ُيفهم، أو مفهـــوم لم ُيقصـــد، والحل 
بخطوتيـــن :استفســـر عـــن قصده، وأحســـن الظن به، وقـــد ذكر هللا هذا 
الحل في سورة الحجرات: “فتبينوا أن ُتصيبوا قومًا بجهالة فُتصبحوا 
علـــى ما فعلتم نادمين”، “يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا مَن الظن إنَّ 
بعـــض الظـــِن إثم”، والمعنى والخالصة من ذلك: “إذا خانني التعبير، فال 
يخونك التفسير، اليوم نصلي مع بعض، وغدا نصلي على بعض، وليس 

في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه”.
أنـــا علـــى يقين بـــأن الخاطرة أعـــاله إذا تمعنـــا فيها جيدًا حتما ســـنجد 
حلواًل للكثير من مشـــاكلنا وخالفاتنا التي هي أصاًل ال تعد من األساس 
مشـــكلة، إنما ســـوء فهم أو قصد ليـــس إال، أجزم أننا جميعـــًا نعاني من 
هـــذا األمـــر ليس في محيط العائلة فحســـب، بل مـــع األصدقاء وزمالء 
العمـــل، وكلـــي أمل أن نتعظ من اآليات واألحاديـــث في معالجة الكثير 

من الخالفات التي عصفت بنا وقطعت عالقاتنا وصلة الرحم.
أحد األشخاص وبعد أن قرأ مقالي السابق عن قرار إدارة نادي بالكبيرن 
اإلنجليـــزي بإقامـــة صـــالة العيد في ملعـــب النادي، حيث كتبت إشـــادة 
بهذا الموقف الشـــجاع، تفاجأت بأن هذا الشـــخص قام بتوبيخي بأشـــد 
العبـــارات، باللـــه عليكم هل يعقل هـــذا األمر؟ لكن البد هنا أن ال ننســـى 
مـــا أمرنـــا هللا بـــه، وهو االبتعاد عن ســـوء الظـــن والتفكير دائًما بشـــكل 
إيجابي، ألن إســـاءة الظن باآلخرين والشـــك فيهم ســـيجلب الكثير من 
المشاكل والخصومة بين الناس، لهذا يجب التماس األعذار دائما. وهللا 

من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

local@albiladpress.com
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جامعة البحريــن ترفــع معــدالت القبــول فــي كلياتهــا
90 % في “العلوم الصحية” و80 % في “اآلداب” و85 % في “الهندسة”

رفعـــت جامعـــة البحريـــن معدل 
المطلـــوب  العامـــة  الثانويـــة 
للقبـــول في برامج البكالوريوس 
بكلياتهـــا للعام الدراســـي المقبل، 
وتراوحـــت معـــدالت القبول بين 

80 % إلى 90 %.
واشـــترطت الجامعـــة أن يكـــون 
شـــهادة  علـــى  حاصـــا  الطالـــب 
الثانويـــة العامـــة، أو مـــا يعادلهـــا 
بمعدل تراكمي ال يقل عن 70 % 
وللطلبة مـــن ذوي اإلعاقة يكون 
المعـــدل التراكمـــي ال يقـــل عـــن 
66.6 %. وذكرت أن القبول يتم 
وفق المعدل التنافسي وبصورة 
تنافسية، كما اشترطت أال يكون 
قـــد مضـــى علـــى حصولـــه علـــى 
الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة 

تزيد عن سنة دراسية واحدة.
واشـــترطت الجامعـــة معدل 70 
% كشـــرط للقبـــول فـــي برامـــج 
الدبلوم بكلية التعليم التطبيقي، 
 % 80 كمـــا واشـــترطت معـــدل 
اآلداب  كليـــة  برامـــج  لجميـــع 
فـــي برامـــج البكالوريـــوس فـــي 
اإلعـــام، والســـياحة، والتاريـــخ، 
والدراســـات اإلسامية، والفنون 
والتصميـــم، واللغـــة اإلنجليزيـــة 

وآدابها.
واشـــترطت الجامعـــة الحصـــول 

علـــى معـــدل 90 % للقبـــول في 
أغلـــب برامج بكالوريـــوس كلية 
والرياضيـــة  الصحيـــة  العلـــوم 
التمريـــض،  بكالوريـــوس  مـــن 
والصيدلـــة، وعلـــوم المختبـــرات 
الطبية، واألشـــعة التشـــخيصية، 
 %  85 معـــدل  اشـــترطت  كمـــا 

لبكالوريوس التربية الرياضية
المعـــدل  يقـــل  أال  واشـــترطت 
عـــن 82 % لجميـــع تخصصـــات 
فـــي  األعمـــال  إدارة  كليـــة 
األعمـــال،  وريـــادة  المحاســـبة، 
واألعمـــال  األعمـــال،  وتحليـــل 
الدوليـــة واالقتصـــاد، والصيرفة 

اإلسامية والمعامات المالية. 
واشـــترطت الجامعـــة معدل 85 
% للقبـــول فـــي كليـــة الهندســـة 
الهندســـة  فـــي  للبكالوريـــوس 
والكهربائيـــة،  الميكانيكيـــة، 
واإللكترونيـــة،  والكيميائيـــة، 
الداخلي،  والتصميـــم  والعمـــارة، 
األجهـــزة  فـــي  البيئـــة  وعمـــارة 

الدقيقة والتحكم.
كمـــا اشـــترطت الجامعـــة معدل 
85 % للقبـــول فـــي كليـــة علـــوم 
جميـــع  فـــي  المعلومـــات  تقنيـــة 
تخصصاتـــه، ماعدا في تخصص 
نظم المعلومات الذي اشـــترطت 

فيه الجامعة معدل 82 %.

ليلى مال اهلل

النعيمي يشيد بالجهود البحثيـة لجمــال السويــدي
التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي، نائـــب 
مركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
والبحـــوث  للدراســـات  اإلمـــارات 
الســـويدي؛  االســـتراتيجية جمال 
بمناســـبة زيارته المملكة، بحضور 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
رئيـــس  للنشـــر  األيـــام  مؤسســـة 
رئيـــس  األيـــام  صحيفـــة  تحريـــر 
البحرينيـــة،  الصحفييـــن  جمعيـــة 
عيســـى الشايجي، وعضو مجلس 
إدارة مؤسسة األيام للنشر رئيس 
تحرير الصفحة اإللكترونية، راشد 
نبيل الحمر، واألمين العام لمنتدى 

الفكـــر والثقافـــة العربيـــة المديـــر 
الصحفييـــن  لجمعيـــة  التنفيـــذي 
البحرينيـــة، فـــواز ســـليمان، حيث 
أهـــدى الوزيـــر نســـخًة مـــن كتابـــه 
)جماعـــة اإلخـــوان المســـلمين في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة.. 

الحسابات الخاطئة(.
الوزيـــر  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
يبذلهـــا   التـــي  البحثيـــة  بالجهـــود 
الـــدور  مثمنـــًا  الســـويدي،  جمـــال 
البـــارز لمركز اإلمارات للدراســـات 
فـــي  االســـتراتيجية  والبحـــوث 
العالميـــة،  المســـتجدات  متابعـــة 
وتنظيم المؤتمرات وورش العمل 

المتخصصـــة والبرامج التدريبية، 
والبحـــوث  الدراســـات  وإصـــدار 
التـــي تتنـــاول القضايـــا الخليجية 

والتـــي  والدوليـــة،  واإلقليميـــة 
تعتبر إضافًة متميزة إلى المكتبة 
العربيـــة، مؤكـــدًا عمـــق العاقـــات 

الوثيقـــة التـــي تربـــط بيـــن مملكة 
البحرين ودولـــة اإلمارات العربية 
العديـــد  فـــي  الشـــقيقة  المتحـــدة 

المجـــال  ومنهـــا  المجـــاالت،  مـــن 
التعليمـــي، متمنيـــًا للمؤلـــف دوام 

التوفيق والنجاح.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في إنجاز عالمي كبير على المستوى المحلي والعربي، تبوأت الجامعة األهلية موقعا متقدما بين جامعات العالم بحسب التصنيف السنوي 
الــذي تنشــره مؤسســة التايمــز العالميــة ) )Times Higher Education Impact Rankings، والــذي أظهــر تقــدم الجامعــة بحصولهــا علــى 
المركز +101 من بين أفضل 1406 جامعات مختارة من مختلف دول العالم هي األعلى تأثيًرا وتحقيًقا ألهداف التنمية المستدامة، لتكون 
الجامعة األهلية بهذا االنجاز األولى محليا والثالثة عربيا والثالثة والعشــرين عالميا في مؤشــر جودة التعليم اســتناًدا إلى أهداف التنمية 

المستدامة التابعة لألمم المتحدة، كما أحرزت الجامعة المركز 17 عالميا في الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

العالميـــة  التايمـــز  مؤسســـة  وأعلنـــت 
نتائجهـــا التقييمية لمختلـــف الجامعات 
فـــي العالم مســـاء األربعـــاء الموافق 27 
أبريـــل 2022، بملتقـــى التأثيـــر واإلبداع 
المقام في مدينة ســـتوكهولم بالســـويد، 
حيـــث أكـــدت نتائـــج الجامعـــة األهليـــة 
نجاحهـــا فـــي تحقيـــق عدد مـــن أهداف 
األمم المتحـــدة للتنمية المســـتدامة بما 
يتسق مع رؤية البحرين 2030، الهادفة 
إلـــى جعـــل مملكـــة البحريـــن فـــي موقع 
ريـــادي متقـــدم فـــي مختلـــف الخدمات 

سيما خدماتها التعليمية. 
مـــن  1406 جامعـــات  القائمـــة  وضمـــت 
110 دول حـــول العالـــم، والتـــي بـــادرت 
بمشـــاركة بياناتها التي توثق مساهمتها 
فـــي تحقيـــق أهـــداف األمـــم المتحـــدة 
 17 تضـــم  والتـــي  المســـتدامة  للتنميـــة 
هدفًا، حيث يتم تقييمها بشكل مستقل 
مـــن قبل خبـــراء مســـتقلين فـــي مجال 

التنمية المستدامة تم انتقاؤهم بعناية، 
وتتم عمليـــة التقييم وفق آلية واضحة 
ومعلنـــة من قبل جهة التصنيف الدولية 
 Times Higher Education Impact(

.)Ranking
لقيمـــة  اإلنجـــاز تجســـيدًا  هـــذا  ويأتـــي 
المســـؤولية التي تتبناها الجامعة تجاه 
المجتمع، حيث تلتزم الجامعة بتحقيق 
معايير محـــددة ألهداف األمم المتحدة 
للتنميـــة المســـتدامة كجزء مـــن خطتها 
ضمنهـــا  مـــن  والتـــي  اإلســـتراتيجية، 
جودة التعليم، المســـاواة بين الجنسين، 
العمـــل الائق ونمو االقتصـــاد، الحد من 
أوجـــه عـــدم المســـاواة، عقد الشـــراكات 
لتحقيق أهـــداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
ولـــم يكـــن هـــذا اإلنجـــاز خـــارج ســـياق 
اإلنجـــازات  مـــن  واســـعة  سلســـلة 
الجامعـــة  حققتهـــا  التـــي  والنجاحـــات 

الجامعـــة  حققـــت  فمؤخـــرا  األهليـــة، 
األهليـــة المرتبـــة األولـــى على مســـتوى 
الجامعـــات الخاصـــة فـــي البحريـــن في 
SCI� العلمـــي وفًقـــا لتصنيـــف  البحـــث 
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الصادر عن قاعـــدة )Scopus( لألبحاث 
العلميـــة إحـــدى أهـــم قواعـــد األبحـــاث 
العلمية العالميـــة المرموقة. وتأتي هذه 
اإلنجـــازات العالميـــة للجامعـــة األهليـــة 
اســـتكماال إلنجازاتها المحلية في مجال 
الجـــودة اســـتنادا لنتائـــج هيئـــة جـــودة 
علـــى  والحصـــول  والتدريـــب  التعليـــم 

االعتمادية من مجلس التعليم العالي.
وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس المؤسس 
رئيـــس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
أن هـــذا االنجـــاز الكبيـــر يدعـــو للفخـــر 
واالعتـــزاز وهـــو ليـــس إنجـــاز الجامعـــة 
وإنمـــا  منفرديـــن  وطلبتهـــا  وأســـاتذتها 
إنجـــاز يرجـــع فضلـــه فـــي المقـــام األول 

للقيـــادة الحكيمـــة، فلـــم يكـــن للجامعـــة 
األهليـــة أن تتبـــوأ هذه المكانـــة العالمية 
والمســـاندة  والرعايـــة  الدعـــم  لـــوال 
والتوجيـــه الذي تتلقـــاه الحكومة وعلى 
نحو الخصوص مجلس التعليم العالي. 
وأوضـــح الحواج أن هـــذا االنجاز يؤكد 
نجـــاح الجامعـــة فـــي االلتـــزام بخدمـــة 
المجتمـــع واالرتقـــاء بـــه علميـــا وتنمويا 
اتجاهـــات  مـــع  يتفـــق  بمـــا  واجتماعيـــا 
المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة  التنميـــة 
 ،2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  ورؤيـــة 
أهميـــة  األهـــداف  هـــذه  تقـــل  ال  حيـــث 
عـــن هـــدف تخريـــج الكفـــاءات المهنية 

وبثهـــا فـــي ســـوق العمـــل، حيـــث تفخر 
الجامعة بشـــبكة واســـعة من الشراكات 
مع الشـــركات والمؤسســـات بما ينعكس 
إيجابـــا علـــى أدائهـــا لرســـالتها بوصفهـــا 
المجتمـــع  فـــي  وتنويـــر  إشـــعاع  منـــارة 
تســـهم بفاعلية في نهضتـــه االجتماعية 

واالقتصادية.
الجامعـــة   رئيـــس  هنـــأ  جهتـــه،  ومـــن 
منصور العالي جميع منتســـبي الجامعة 
وشـــركاءها بهـــذا االنجـــاز، منوهـــا إلـــى 
أن هـــذا التصنيـــف هـــو أحد إصـــدارات 
تصنيفات مؤسســـة التايمـــز البريطانية 
أداء  لمقارنـــة  والتـــي تصدرهـــا ســـنويا 

الجامعـــات عالميـــا بحيـــث يتـــم قيـــاس 
فاعليـــة كل جامعة وأدائهـــا فيما يتعلق 
بـــكل هدف مـــن أهداف األمـــم المتحدة 
للتنمية المستدامة، مثل التعليم الجيد، 
والعمـــل الائـــق ونمو االقتصـــاد، والحد 
من أوجه عدم المساواة، كما أن تصنيف 
التأثير يظهر التزام المؤسسة الخاضعة 
التنميـــة  أهـــداف  بدعـــم  للتصنيـــف 
المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة  المســـتدامة 
فـــي مجـــال التعليـــم والبحـــث العلمـــي 
ونقـــل المعرفـــة، وكذلك تجســـيدها في 

ممارساتها الداخلية. 
يشـــار إلـــى أن تصنيـــف التايمـــز للتعليم 
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ليقيـــس  البريطانيـــة  التايمـــز  مؤسســـة 
تأثيـــر الجامعـــات علـــى المجتمـــع بنـــاء 
على نجاحها فـــي تحقيق أهداف األمم 
Sustain� )المتحدة للتنمية المستدامة 
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مؤشر األداء العالمي الوحيد الذي يقيم 
الجامعـــات وفقا ألهداف األمم المتحدة 
وتـــم   ،  )SDGs( المســـتدامة  للتنميـــة 
إطـــاق النســـخة األولى لهـــذا التصنيف 
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ج “األهلية” المركز األول على البحرين تصنيف “التايمز” ُيتوِّ
الجامعة الثالث عربيًّا و23 عالميًّا في جودة التعليم

منصور العاليعبدالله الحواج

وزير التربية والتعليم يتسلم نسخة من كتاب جمال السويدي

مؤكداً عمق العالقات الوثيقة بين البحرين واإلمارات
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