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التربية  وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الدكتور  اعتمد 
-2021 الجامعي  للعام  الدراسية  البعثات  خطة  والتعليم 
الوزارة  استمرار  بعثة ومنحة، مؤكدًا  4 آالف  البالغة   ،2022
الطلبة  بين  للتنافس  الدراسية  والمنح  البعثات  طــرح  في 
فما   %90 معدل  على  الحاصلين  المتفوقين  البحرينيين 
فوق في الثانوية العامة، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة، 
مشيرا إلى أن استحقاق البعثات والمنح الدراسية للطلبة 
الــمــتــفــوقــيــن تــخــضــع لــلــشــروط والــضــوابــط الــمــعــتــمــدة من 
على  العام  هذا  تقتصر  والتي  بــالــوزارة،  البعثات  لجنة  قبل 
تنظيم  تــعــذر  نتيجة  فــقــط،  لــلــطــالــب،  الــتــراكــمــي  الــمــعــدل 
اختبار القدرات والمقابالت الشخصية كما كان معتادا في 
السابق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19( وما 
يتطلب هــذا األمــر مــن إجـــراءات احــتــرازيــة. مشيرا إلــى ان 
من خريجي  البحرين  أبناء  من  المتفوقين  الطلبة  جميع 
أو  بعثة  على  سيحصلون  والــخــاصــة  الحكومية  الــمــدارس 

منحة دراسية استنادًا إلى معدالتهم التراكمية. 
الــبــعــثــات يــتــم إعـــدادهـــا سنويا  الـــوزيـــر أن خــطــة  ــد  وأكــ
بوجه  البحريني  العمل  وســوق  الــوزارة  احتياجات  في ضوء 
عــام،  حيث تتولى الجهة المختصة سنويًا دراســة الحاجة 
والفنية  العلمية  التخصصات  مختلف  فــي  المستقبلية 
واإلدارية، معربًا عن بالغ الشكر والتقدير للرعاية الموصولة 
التي تحظى بها المسيرة التعليمية من لدن حضرة صاحب 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
الــمــفــدى، والـــدعـــم الــمــســتــمــر مــن صــاحــب الــســمــو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مؤكدًا أن هذا االهتمام من القيادة الحكيمة لبلدنا 
لالهتمام  تجسيدًا  يأتي  والمتميزين  للمتفوقين  العزيز 

بالعنصر البشري، باعتبارهم عماد التنمية واالزدهار.
الثانوية  خــريــجــي  المتفوقين  الطلبة  الـــــوزارة  ودعـــت 

العامة للعام الدراسي 2021/2020 مــن المدارس الحكومية 
والــخــاصــة والــحــاصــلــيــن عــلــى مــعــدل تــراكــمــي بنسبة %90 
ومنح  بعثات  على  للتنافس  التقدم  فــي  والراغبين  فأكثر، 
االلكتروني  الموقع  على  الــدخــول  إلــى  الــعــام،  لهذا  الـــوزارة 
www.moe.gov.( لوزارة التربية والتعليم على العنوان

العنوان  على  االلكترونية  الحكومة  مــوقــع  ــارة  زيـ أو    )bh
التسجيل  إجــــراءات  الستكمال   )www.bahrain.bh(
للبعثات، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 يوليو 
يوم  نهاية  وحتى  مساء،  السادسة  الساعة  من  بــدءا  2021م 
الوزارة الطلبة  دعت  كما  2021م.  يوليو   18 الموافق  األحــد 
االلــكــتــرونــي  للتسجيل  الــســريــة  ــام  األرقــ تصلهم  لــم  الــذيــن 
التواصل مع الدعم  الدراسية، إلى ضرورة  للبعثات والمنح 
البريد  عبر  أو   17278742  -  17278892 رقـــم:  على  الفني 

.it.support@moe.bh االلكتروني
خالل أيام الدوام الرسمي فقط.

والتزاما بما نصت عليه اإلجراءات االحترازية الصحية 
فــي ظــل انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، فــإن الــتــواصــل مــع الـــوزارة 
لــالســتــفــســار ســــوف يــقــتــصــر عــلــى االتــــصــــال عــبــر الــهــاتــف 
 -17873280-17875177-17873302 التالية:  األرقـــام  على 
الــســاعــة  وحــتــى  الــثــامــنــة صــبــاحــًا  الــســاعــة  مـــن   17873564
ــام الــــدوام الــرســمــي فقط.  الـــواحـــدة ظــهــرًا، وذلـــك خـــالل أيـ
للبعثة،  بعد ترشيحه  بتغيير تخصصه  للطالب  وال يسمح 
كما أن الترشيح النهائي للبعثة مشروط باستيفاء شروط 

ومعايير القبول بالجامعة أو الكلية. 

وزير التربية يعتمد خطة البعثات والمنح وي�ؤكد:

4 اآالف بعث�ة ومنح�ة ت�ص�مل م�ن ح�صل�وا عل�ى 90% فم�ا ف�وق

التناف�س على البعثات يعتمد على المعدل التراكمي لتعذر تنظيم اختبار القدرات والمقابالت

} وزير التربية.

ــن ســمــو  ــة مــ ــ ــايـ ــ بـــحـــضـــور ورعـ
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
الــجــنــوبــيــة، أقـــامـــت الــمــحــافــظــة 
الجنوبية اللقاء االفتراضي تحت 
عـــنـــوان )الــســالمــة فـــي الــصــيــف(، 
فــي إطـــار الــشــراكــة والــتــعــاون بين 
واإلدارة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
بحضور  المدني،  للدفاع  العامة 
الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر الـــدوســـري 
نـــــائـــــب الــــمــــحــــافــــظ وعــــــــــدد مــن 
وممثلي  والــمــســؤولــيــن  الــضــبــاط 
في  المدني  المجتمع  مؤسسات 

المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، أكد سمو 
محافظ المحافظة الجنوبية أن 
تعزيز  على  حريصة  المحافظة 
الــشــراكــة الــمــجــتــمــعــيــة واألمــنــيــة 
والسالمة  األمــن  دعــائــم  وترسيخ 
من خالل تبني واحتضان البرامج 
تنفيذًا  وذلــك  الهادفة،  التوعوية 
الشيخ  أول  الــفــريــق  لــتــوجــيــهــات 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
الـــداخـــلـــيـــة، لــمــواصــلــة الــتــنــســيــق 
األجــهــزة  مختلف  مــع  والــتــعــاون 
األمــنــيــة ونــشــر الــوعــي والــســالمــة 

في مختلف مناطق المحافظة.

ــاون  ــ ــعـ ــ ــوه بـــــــــأن تـ ــ ــمــ ــ ونـــــــــــوه ســ
واإلدارة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
العامة للدفاع المدني مثمر على 
األصــعــدة كــافــة مــن خــالل تنفيذ 
مــبــادرات وحــمــالت وبــرامــج أمنية 
رائدة ومتميزة لنشر ثقافة األمن 
مــؤكــدًا  المجتمع،  فــي  والــســالمــة 
يأتي  اللقاء  هــذا  إقامة  أن  سموه 
تــرجــمــًة لــتــلــك الــجــهــود وتــزامــنــًا 
مــع فــصــل الــصــيــف بــهــدف توفير 
حديثة  بطرق  السالمة  إجـــراءات 
لــكــل أفــــــراد الــمــجــتــمــع،  وتــعــزيــز 

ــة مــجــتــمــعــيــة وأمـــنـــيـــة وفــق  ــراكـ شـ
ــاون مـــشـــتـــرك، مـــشـــيـــدًا ســمــوه  ــعـ تـ
يتمتع  التي  األمنية  بالجاهزية 
ــاع الـــمـــدنـــي من  بــهــا رجـــــال الــــدفــ
ســرعــة االســتــجــابــة وبـــذل المزيد 
توفر  الــتــي  القائمة  الــجــهــود  مــن 
كــــل مــعــايــيــر ومــتــطــلــبــات األمــــن 

والسالمة.
من جهته أعرب العقيد خالد 
خليفة الكعبي مدير إدارة الشؤون 
الــعــامــة للدفاع  ــاإلدارة  ــ بـ ــة  ــ اإلداريـ
ــي عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره  ــدنــ ــمــ الــ

للتعاون والتنسيق مع المحافظة 
وأمــن  أجــل سالمة  مــن  الجنوبية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
المحافظة وذلك من خالل إقامة 
المشتركة  والــفــعــالــيــات  الــبــرامــج 
الـــمـــتـــضـــمـــنـــة تـــوعـــيـــة الـــجـــمـــهـــور 
ــة فــي  ــســــالمــ بـــمـــبـــادئ األمـــــــن والــ

مختلف المواقع.
بـــعـــدهـــا، اســتــعــرضــت الـــرائـــد 
فــاطــمــة ســعــد الــمــجــيــرن رئــيــس 
فـــــــــــرع االتــــــــــصــــــــــال والــــتــــنــــســــيــــق 
العامة  باإلدارة  العامة  بالعالقات 

تم  مرئيًا  عــرضــًا  المدني  للدفاع 
عــلــى جهود  فــيــه  الــضــوء  تسليط 
واإلدارة  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة 
الشراكة  مبدأ  تحقيق  مجال  في 
الــمــجــتــمــعــيــة الــمــتــضــمــنــة بــرامــج 
ــيـــة  ــتـــوعـ ــة والـ ــســــالمــ ــــالت الــ ــمـ ــ وحـ
المواقع،  مختلف  في  المشتركة 
ــاذج مــرئــيــة  ــ ــمـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى نـ
كاستخدام طفاية  الوقاية  لطرق 
الـــحـــريـــق وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
أو  المنزل  الــطــارئــة فــي  الــحــاالت 

في المركبات. 

المحافظ���ة الجنوبي���ة تقي���م لق���اء ح���ول ال�ص���امة ف���ي ال�صي���ف

} محافظ الجنوبية خالل اللقاء االفترا�ضي.

كـــوشـــار سفير  أشـــــاد جـــيـــروم 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــــدى 
القائم  بالتعاون  البحرين  مملكة 
في  البحرين  ومملكة  بـــالده  بين 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، الفـــتـــا إلــى 
الــفــرنــســيــة  األثــــريــــة  الــبــعــثــة  أن 
ــامـــت  ــن قـ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــي مـ ــ فــ

تذّكر  ومــثــمــرة  جــديــدة  بحفريات 
ــادة اكــتــشــاف  ــ بــمــســاهــمــتــنــا فـــي إعـ
التراث التاريخي والثقافي الغني 
للبحرين، هذه المرة حول الفترة 
وجــه  كــمــا  لــلــمــمــلــكــة،  الهلنستية 
البحرينية على  الشكر للسلطات 
الطائرات  حاملة  برسو  سماحها 
الماضي،  أبريل  في  ديغول  شــارل 
ــذه الــخــطــوة تــؤكــد  مــعــتــبــرا أن هــ
مرة أخرى روابط التعاون القوية 
في  والبحرين  فرنسا  توحد  التي 
المجال العسكري. جاء ذلك في 
الوطني  اليوم  بمناسبة  له  كلمة 
الفرنسي الذي يصادف 14 يوليو 

من كل عام.
وأشار السفير إلى أن التعاون 
ــراًء بشكل  ــزداد ثــ بــيــن الــبــلــديــن يــ
متزايد في المجال الطبي، حيث 
شــهــد هــــذا الـــعـــام إرســــــال أطــبــاء 
بحرينيين مرة أخرى إلى فرنسا، 
كمتدربين  تخصصهم  لتحقيق 
في  أسهموا  ولقد  ومتخصصين، 
إلــى  جــنــًبــا  »كــوفــيــد-19«  مكافحة 
ــع مــقــدمــي الـــرعـــايـــة في  جــنــب مـ
فرنسا، معبرا عن شكره لهم على 

هذه الجهود.
ولـــــفـــــت إلــــــــى الـــــتـــــعـــــاون فــي 
الـــقـــطـــاع االقـــتـــصـــادي والـــمـــالـــي، 
البحرين  مطار  افتتاح  أن  مؤكدا 
الــدولــي الــجــديــد فــي وقـــت سابق 
مـــــن هـــــــذا الـــــعـــــام أظــــهــــر مـــكـــانـــة 
الشركات الفرنسية في البحرين، 
حيث  اسهم العديد منها في هذه 

البنية التحتية الرئيسية له.
وتــــطــــرق إلـــــى تـــحـــســـن وضـــع 
الـــجـــائـــحـــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــي 
اآلونـــــــة األخــــيــــرة فــــي الــبــحــريــن، 
إلى  المملكة  انتقال  إلــى  مشيرا 
ــيـــة«، بــيــنــمــا  ــالـ ــقـ ــرتـ ــبـ الـــقـــائـــمـــة »الـ
الــقــائــمــة  فـــي  تـــنـــدرج  نــنــتــظــر ان 
الــــخــــضــــراء، وهــــــو هــــــدف تــســعــى 
ــو مــا سيسمح  إلــيــه الــســفــارة، وهـ
إلى فرنسا،  أكثر  بالسفر بسهولة 
ــاء فــرنــســا  كــمــا ســيــســمــح ألصــــدقــ
ــادة مـــــن االســـتـــئـــنـــاف  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاالسـ ــ بـ
التي  التأشيرات  إلصــدار  الكامل 
سترافق هذا التغيير، مشددا على 
التطعيم،  على  الحصول  أهمية 
منوها بجهود البحرين في توفير 

التطعيمات للجميع.

بين ب��ال��ت��ع��اون  ي�����ص��ي��د  ال��ف��رن�����ص��ي  ال�����ص��ف��ي��ر 

ب������اده وال���ب���ح���ري���ن ف����ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت

} ال�ضفير الفرن�ضي.

} محافظ المحرق خالل لقاء القيادات االأمنية بالمحافظة. 

بن  سلمان  الــمــحــرق  محافظة  محافظ  رفــع 
عــيــســى بــن هــنــدي شــكــر وتــقــديــر وامــتــنــان أهــالــي 
المحافظة للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية على ما يوليه من جهود 
حثيثة في خدمة المواطنين وتطوير كفاءة وأداء 
والتعاون  المحافظات،  األمنية بمختلف  األجهزة 
الذي تقدمه الوزارة مع األهالي في حفظ األمن 

والنظام وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية.
بحضور  المحافظ  استقبال  ذلك خالل  جاء 
ــران نــائــب  ــيــ ــجــ الـــعـــمـــيـــد عــــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة الــ
الــمــحــافــظ لــلــعــمــيــد صــالــح بـــن راشــــد الـــدوســـري 
مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، الذي 
المبذولة  للجهود  شامال  تقريرا  للمحافظ  قــدم 

لخدمة المواطنين والمقيمين خالل الربع الثاني 
من العام الجاري.

كما استعرض العقيد محمد راشد الحسيني 
رئيس مركز شرطة الحد والعقيد عيسى عبداهلل 
السليطي رئيس مركز شرطة سماهيج دور المراكز 
التي  والخطط  المجتمعية  الشراكة  في  األمنية 

تم تنفيذها في هذا السياق.
ــدور الــمــراكــز األمــنــيــة في  ــاد الــمــحــافــظ بـ وأشــ
حـــفـــظ األمــــــن والـــنـــظـــام واالرتـــــقـــــاء بــالــخــدمــات 
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــيــن بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، وســـرعـــة 
االســتــجــابــة لــلــبــالغــات والــمــالحــظــات الــمــرصــودة، 
مؤكدا أن الجميع يتكاتف من أجل خدمة الوطن 

في ظل قيادته الحكيمة.

م����ح����اف����ظ ال�����م�����ح�����رق ي�������ص���ي���د ب������دور 

رج�������ال االأم��������ن ف����ي خ����دم����ة ال���م���واط���ن���ي���ن

ذياب  الركن  الفريق  حضر 
هيئة  رئيس  النعيمي  بن صقر 
األركـــــان صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء 
يوليو 2021م، حفل تخريج   14
المتخصصة  الــــــدورات  ــدى  إحــ
قوة  وحـــدات  بــإحــدى  للضباط 

دفاع البحرين.
ــتـــالوة  ــفـــل بـ واســـتـــهـــل الـــحـ
آيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم، ثم 
ٌقــدم شــرحــًا مــوجــزًا عــن الــدورة 
وما اشتملت عليه من البرامج 
والعملية،  النظرية  والتدريبات 
ــيــــس هــيــئــة  ــا تـــفـــضـــل رئــ ــدهـ ــعـ بـ
األركـــــــــان بــتــســلــيــم الـــشـــهـــادات 
ــن والـــــــجـــــــوائـــــــز  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيـــن،  ــوقـ ــفـ ــتـ ــمـ ــلـ الــــتــــقــــديــــريــــة لـ

ــــدورة  وهــنــأهــم عــلــى اجــتــيــاز الـ
التخريج  حفل  حضر  بنجاح. 

قــوة دفاع  عــدد من كبار ضباط 
البحرين.

رئي�س االأركان يح�صر حفل تخريج دورة متخ�ص�صة لل�صباط

} رئي�س االأركان ي�ضلم الجوائز للخريجين.

ــاع الــبــحــريــن  أقــيــم بــقــوة دفــ
صــبــاح أمــس األربــعــاء 14 يوليو 
إحـــــدى  ــريــــج  تــــخــ ــل  ــفــ حــ  2021
الدورات العسكرية المتخصصة 
لـــلـــضـــبـــاط فـــــي مــــركــــز تــــدريــــب 
ــــك  ــي، وذلـ ــكـ ــمـــلـ قــــــوة الـــــدفـــــاع الـ
ــركـــن الــشــيــخ  بـــحـــضـــور الـــلـــواء الـ
علي بن راشد آل خليفة مساعد 
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــان لــلــقــوى  رئــ

البشرية.
الذكر  آيــات من  تــالوة  وبعد 
الـــدورة  ُقـــدم إيــجــاز عــن  الحكيم 
ومراحل التدريب التي اشتملت 
عليها من مواد نظرية وتطبيقات 
ــا قــــــام مــســاعــد  ــدهـ ــعـ عـــمـــلـــيـــة، بـ
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــان لــلــقــوى  رئــ
على  الشهادات  بتوزيع  البشرية 

الخريجين والجوائز التقديرية 
الحفل  المتفوقين. حضر  على 

عــدد مــن كــبــار ضــبــاط قــوة دفــاع 
البحرين.

االحتف��ال بتخري��ج دورة ع�ص��كرية متخ�ص�ص��ة لل�صب��اط

} جانب من حفل تخريج الدورة الع�ضكرية.

} د. جليلة السيد تستقبل رئيس قسم الخدمات االجتماعية.

الرئيس  جـــواد  الــســيــد  جليلة  الــدكــتــورة  استقبلت 
مكتبها  في  األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز  التنفيذي 
الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة في  رئـــيـــس قــســم  أمــــس األول 
مراكز الرعاية الصحية األولية السيدة عائشة النعيمي 
الــتــي أهــدتــهــا نــســخــة مــن رســالــة الــمــاجــســتــيــر بحضور 
الدكتور يوسف العلوي مدير الموارد البشرية في مراكز 
الرعاية الصحية األولية والسيدة خديجة عبداهلل رئيس 
الخدمات المساندة في مراكز الرعاية الصحية األولية.

كانت  الماجستير  رســالــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر  ومــن 
فــي تــخــصــص اإلرشـــــاد األســــري مــن جــامــعــة الــبــحــريــن، 
لتلبية  تــدريــبــي  بــرنــامــج  فاعلية  »مـــدى  عــنــوان  وتــحــمــل 
ــات الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــبــاحــثــيــن االجــتــمــاعــيــيــن  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
هدفت  الــزواجــيــة«.  المشورة  خدمة  بتقديم  المرتبطة 
دراسة النعيمي إلى التحقق من أثر برنامج تدريبي في 
االجتماعيين  للباحثين  التدريبية  االحتياجات  إشباع 

استخدمت  وقد  الزواجية.  المشورة  لخدمة  المقدمين 
الباحثة المنهج قبل التجريبي ذي المجموعة الواحدة 
عينة  وتضمنت   ،)Pre-experimental Method(
قسم  في  العاملين  من  اجتماعًيا  باحًثا   )14( الــدراســة 
الخدمات االجتماعية والذين خضعوا لبرنامج تدريبي 
الـــدراســـة ويــتــكــون مــن )13(  أهــــداف  بــنــاؤه لتحقيق  تــم 
جلسة، ويستند في بنائه على نتائج قياس االحتياجات 
ــد أظــــهــــرت نــتــائــج  ــ ــة الـــمـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم. وقــ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
الباحثين  لــدى  التدريبية  االحتياجات  تعدد  الــدراســة 
الــزواجــيــة،  الــمــشــورة  لخدمة  المقدمين  االجتماعيين 
كــمــا أظــهــر الــقــيــاس الــبــعــدي والــتــتــبــعــي ألثـــر البرنامج 
قد  التدريبية  االحتياجات  هــذه  أن  المطبق  التدريبي 
تمت تلبيتها مما سينعكس إيجابيًا على مستوى تقديم 
خدمة المشورة الزواجية للمقبلين على الزواج من قبل 

المجموعة التي خضعت للتدريب.

اإن���ج���از درا����ص���ة ت��ب��ح��ث اأث����ر ال���ب���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن االج��ت��م��اع��ي��ي��ن 

جمعية  انتخابات  على  اإلشـــراف  لجنة  أعلنت 
فوز  )األربــعــاء(  أمس  مساء  البحرينية  الصحفيين 
رئيس تحرير جريدة األيام عيسى الشايجي برئاسة 

الجمعية بالتزكية للدورة االنتخابية 2023-2021.
كما فاز بمقاعد مجلس اإلدارة الثمانية كل من 
الزميل محمد الساعي من صحيفة أخبار الخليج، 
عبدالرحمن المدفع من وزارة شئون اإلعالم، راشد 
ــارة نــجــيــب مـــن صحيفة  ــ الــحــمــر، مــحــمــد بــحــر وسـ
األيام، يحيى العمري من وزارة شئون اإلعالم، أحمد 

كريم وجاسم اليوسف من صحيفة البالد. 

فوز عي���صى ال�ص�اي�ج��ي ب��رئا�صة

جم�ع��ية ال�صح�ف�ي��ين بال��تزكية

} عيسى الشايجي.
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محميد احملميد

بــاألمــس صـــرح )كــاذبــا ومــدلــســا( حــمــد بن 
الحمدين في قطر« قائال:  »عــّراب نظام  جاسم 
ــرار محكمة الــعــدل الــدولــيــة  «أتــذكــر أنـــه قــبــل قـ
البحرين، سعينا  الحدودي مع  الخالف  إلنهاء 
إقليم خاص للطيران، ولكن بعد  ليكون لقطر 
صدور حكم المحكمة ألغيت الفكرة بحسن نية، 
البلدين،  بين  للعالقات  جديدة  صفحة  لفتح 
ذلك  أن  وأعتقد  البحرين،  مع  إقليمنا  وإبــقــاء 
ــرارًا عــاطــفــيــًا، أثبتت األيـــام أنــه فــي غير  كــان قــ

محله».
نشره  الــذي  المتناقض،  التصريح  هذا  في 
حــمــد بـــن جــاســم عــلــى صــفــحــتــه فـــي الــتــويــتــر، 
بشأن  البحرين  مــع  ــراره  قـ إن  يــقــول  أن  يــحــاول 
األيام  أثبتت  وقد  عاطفيا،  كان  الجوي  المسار 
وحمامة  الوديع،  «الحمل  باعتباره  وأنه  خطأه، 
السالم، وراعي المواجيب، والنوايا الحسنة» لم 
يكن موفقا في ذلك، وأن قطر تمكنت اليوم من 
وهو  بها،  للطيران خاص  إقليم  على  الحصول 

إنجاز كبير بالنسبة إليه.
بحريني  مـــواطـــن  كـــل  يــطــرحــه  ســــؤال  أول 
ــان بعد  ــ وخــلــيــجــي وعـــربـــي، ويــتــبــادر إلـــى األذهــ
كانت  إذا  هــو:  بن جاسم«  »حمد  تصريح  قــراءة 
قـــراراتـــك فــي الــســابــق عــاطــفــيــة، وكــانــت جــرائــم 
والتحريض  وتمويل جماعاته،  ودعمه  اإلرهــاب 
على التدخل في الشؤون الداخلية ضد مملكة 
وإدارة  والــعــربــيــة،  الخليجية  والـــدول  البحرين 
وتطاوالتها  بإساءاتها  القطرية  الجزيرة  قناة 
تقول،  كما  قرار عاطفي  وأكاذيبها، من منطلق 
فكيف الــوضــع والــجــرائــم الــتــي ســتــقــوم بــهــا لو 

كانت قراراتك غير عاطفية؟!
بــاخــتــصــار تمثل عــاطــفــة »الــشــيــطــان«  إنــهــا 
وقـــراراتـــه وأجــنــدتــه، الـــذي ال يــهــرول عــبــثــا، وال 
وإن  ومــآرب سيئة،  غايات  ولــه  إال  بشيء  يصرح 
لبس عباءة الواعظ، التي ال تعني أن الشخص 
فعاطفة  وســويــا..  عاقال  إنسانا  أصبح  المجرم 
الشيطان ال تختلف عن كل ما يدور في خلده 
التضليل  وهــي  ــدة،  واحـ وغايته  فهدفه  وعقله، 
والكذب واإلساءة، والمنغمس في عقدة النقص، 

وعقدة االنتقام مدى الدهر.

تـــصـــريـــح حـــمـــد بــــن جـــاســـم يـــؤكـــد إدانـــتـــه 
واعــتــرافــه الــصــريــح بــجــرائــمــه، بــل ويــفــضــح كل 
أالعيبه ومخططاته، وكيف أنه حتى وإن سعى 
وهــدفــه سيء  ولــكــن غايته  ألمــر ظــاهــره حسن 
وشيطاني، تماما كما يكشف دوره األساسي في 
الخبيثة،  والمؤامرات  المضللة،  إدارة الحمالت 
له،  مؤيدا  كــان  لقطر  السابق  األمير  أن  وكيف 
وأن حمد بن جاسم هو من يدير كل األمور في 

قطر، وال يزال.
مــــرارا وتـــكـــرارا يــحــاول حــمــد بــن جــاســم أن 
»يبيض« صفحته، ويعدل من صورته القبيحة، 
أنه  وكيف  والظالمة،  الضالة  وسيرته ومسيرته 
دائــمــا الــحــريــص عــلــى وحـــدة مجلس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، والـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي، والـــتـــالحـــم 
الشعبي في قطر، فيما تاريخه »األسود« يكشف 
اإلرهــاب،  بدماء  تلطخت  يديه  أن  كيف  للعيان 
ــدول،  ــ وجــــرائــــم الـــعـــنـــف، والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــ
والسعي لبث الفتنة، وضرب الوحدة الخليجية 
ونهب خيرات قطر،  والعربية، فضال عن سرقة 

ومنعها عن الشعب القطري.
أي  يقنع  أن  جــاســم  بــن  حـــاول حمد  مهما 
مواطن خليجي وعربي، بأنه إنسان صالح، وأنه 
مــا حل  أن  إال  »قـــح«،  وقــومــي وخليجي  عــروبــي 
من دمار وضياع لشعوب في دول المنطقة، كان 
وتحركاته  وغيرها«،  »العاطفية  قــراراتــه  بسبب 
وتحالفاته، التي يكشفها الواقع، كما فضحتها 

التسريبات والحقائق، والمستندات والوثائق.
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــتــاريــخــهــا وعــراقــتــهــا، 
الــعــزيــز،  وشعبها  الـــكـــرام،  خليفة  آل  بحكامها 
الحكيمة  ــرارات  ــقــ الــ ذات  ــدا  ــ وأبـ دائـــمـــا  ســتــظــل 
شعبها،  مصلحة  على  تحرص  التي  والسليمة، 
القرار  وتماسك  الخليجي،  البيت  وحــدة  وعلى 
الــعــربــي ومــصــالــحــه، وحـــائـــط صـــد مــنــيــع أمـــام 
اإلرهاب ومن يموله، ويدعم جماعاته ومنابره، 

وأولها قناة الجزيرة القطرية. 
به حمد بن جاسم  أما ما يمارسه ويصرح 
بشأن قراراته العاطفية، فهي عبارة عن عاطفة 
قـــراراتـــه على  عــن  الــتــي ال تختلف  الــشــيــطــان، 

أرض الواقع.

malmahmeed7@gmail.com

حمد بن جا�شم.. وقرارات ال�شيطان العاطفية

لإطلاق »الإ�سلكوا«  نقا�لش  فلي  ي�سلاركون  »ال�سلورى«  اأع�سلاء 

المر�سد الدولي الرقمي ل�ستجابات البلدان لمواجهة »كورونا«

كشفت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية 
المهندسة لمياء الفضالة أن البلدية قامت بإزالة 
الشمالية  المنطقة  مــن  مــخــالــف  إعـــالن   1000
خالل النصف األول من العام الجاري، واتخذت 
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة وفــــرض الـــغـــرامـــات على 
الشركات المخالفة، شملت اإلعالنات المخالفة 
اإلعالنات على أعمدة اإلنارة واإلعالنات الكبيرة 
اإلعــــالنــــات  عـــلـــى  وخــــاصــــة  والـــمـــلـــصـــقـــات   4*6

اإلرشادية وإعالنات بيع المخططات وغيرها .
  وأوضـــحـــت أن الــحــمــالت عــلــى اإلعـــالنـــات 
الــمــخــالــفــة مـــســـتـــمـــرة، بــــالــــتــــوازي مــــع الــحــمــلــة 
الــوطــنــيــة الـــتـــوعـــويـــة )الــشــمــالــيــة نــبــيــهــا حــلــوة 
واٍع بأهمية  إلـــى خــلــق جــيــل  الــهــادفــة  ونــظــيــفــة( 
الحفاظ على األنظمة والقوانين للحفاظ على 

جمال المناطق والبيئة.
وقالت: »لقد أصبح لصق وتركيب اإلعالنات 
بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل 
الــبــعــض مــن الــتــجــار أو أصــحــاب الــمــؤســســات أو 
التهاون  أنــه ال يمكن  إلــى  األفـــراد، مشيرة  حتى 
فهي  والتنظيمية،  البلدية  والقوانين  باألنظمة 
العام،  الصالح  أجل  وقوانين وضعت من  أنظمة 

وعلى الجميع التقيد بها«.
الــفــضــالــة أن ظـــاهـــرة االنــتــشــار  ــرت  ــبـ ــتـ واعـ
في  والملصقات  اإلعــالنــات  لــلــوحــات  العشوائي 
الشوارع والمناطق أحد أشكال التلوث البصري، 
اإلعالنية  الــلــوحــات  عــدد  كبير  بشكل  زاد  حيث 
الــمــخــالــفــة والــمــلــصــقــات والــمــوزعــة بــشــكــل غير 
منتظم في الشوارع وعلى المباني واألعمدة، وهو 
ما انعكس سلبا على جمالية المناطق وصورتها 
المنطقة  بلدية  تهيب  عليه  وبــنــاء  الــحــضــاريــة، 
بــاالشــتــراطــات  االلـــتـــزام  بالمعلنين  الــشــمــالــيــة 

والتعاون معها حفاظًا  اإلعالنات  قانون  بحسب 
على جمالية البحرين.

  وأوضحت الفضالة أن الوزارة نظمت عملية 
الــتــرخــيــص لــإعــالنــات وفــقــا لــمــعــطــيــات قــانــون 
رقـــم )14( لسنة  بــالــمــرســوم  الـــصـــادر  اإلعـــالنـــات 
1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون 
لسنة   )23( رقــم  والــقــرار   2001 لسنة   )35( رقــم 

2005 بشأن تنظيم اإلعالنات غير الدعائية.
وأضافت أن: »القوانين المنظمة لإعالنات 
تنظيم  ومعايير  واشتراطات  قد حددت ضوابط 
ــي الـــمـــضـــمـــون والـــمـــوقـــع  ــواحــ ــن نــ اإلعـــــالنـــــات مــ
وعدم  الفنية  والمواصفات  والحجم  والمساحة 
حيث  المرورية،  والسالمة  الحركة  على  التأثير 
يتم إصدار الترخيص من قبل اإلدارة المختصة 

متضمنا الضوابط المشار إليها«. 

اإزال�ة 1000 اإعلان مخاللف بالمنطقلة ال�سلمالية

} لمياء الفضالة .

ــدد مــــن أعـــضـــاء  ــ ــارك عـ ــ شــ
مــجــلــس الــــشــــورى فــــي نــقــاش 
ــع الـــمـــســـتـــوى  ــيــ افــــتــــراضــــي رفــ
المتحدة  األمــم  لجنة  نظمته 
االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــــــغــــــرب آســــــيــــــا )اإلســـــــــكـــــــــوا(، 
أداة  إطــــــالق  تـــضـــّمـــن  والــــــــذي 
ــع الـــــحـــــزم الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة  ــ ــّب ــتــ تــ
ــذة اســتــجــابــًة لــكــوفــيــد  الــمــنــفَّ
الدولي  “المرصد  بعنوان   19
السياسات  عبر  لالستجابات 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وســـــيـــــاســـــات 
االجتماعية”،  الــــحــــمــــايــــة 
المنتدى  هــامــش  عــلــى  وذلــــك 
ــع الــمــســتــوى  ــيــ ــي رفــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
المستدامة  بالتنمية  المعني 

لعام 2021.

الضوء  متحدثون  وسّلط 
كمنصة  المرصد  أهمية  على 
تجارب  وتجمع  تــرصــد  رقمية 
الدول في االستجابة لجائحة 
البيانات  وتتضمن   ،19 كوفيد 
والــــتــــطــــبــــيــــقــــات والـــــتـــــجـــــارب 
الــقــدرات  تعزز  التي  الناجحة 
األعــضــاء  الـــدول  فــي  الوطنية 
ــتــــحــــدة عــلــى  ــمــ فـــــي األمـــــــــم الــ
ــات  ــاسـ ــيـ ــاغــــة وتـــنـــفـــيـــذ سـ ــيــ صــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــمــــــايــــــة االجـ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة.  ــابــ ــتــــجــ واالســ
الــحــزم  تــتــّبــع  أداة  أن  مبينين 
الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة تـــعـــتـــبـــر قـــاعـــدة 
ــّيـــة تـــرصـــد تــجــارب  بـــيـــانـــات حـ
وجـــهـــود الــحــكــومــات والــبــنــوك 

المركزية في 193 دولة.

الــحــزم  تــتــّبــع  أداة  وُتـــعـــد 
التحفيزية مساهمة من األمم 
الــدولــي  للمجتمع  الــمــتــحــدة 
بهدف تقييم كفاية السياسات 
واإلجــــــــــــراءات الــمــتــبــعــة لـــدى 
االســتــقــرار  لتحقيق  الــبــلــدان 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ االجــــتــــمــــاعــــي واالســ
بالنظر لتداعيات  االقتصادية 
يتم  حيث   ،19 كوفيد  جائحة 
المعلومات  تبادل  خاللها  من 
والــــــتــــــجــــــارب والـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
ــتــــي عـــمـــلـــت بــهــا  ــنـــاجـــحـــة الــ الـ
الجائحة،  لــمــواجــهــة  الــبــلــدان 
ومـــن ثـــم تــجــويــد اســتــعــدادات 
الحكومات وصياغتها لوسائل 
ــالــــة، مــــن أجـــل  ــ ــّع اســـتـــجـــابـــة فــ

التعافي السريع.

»التربيلة« تفتلح بلاب الت�سلجيل فلي التعليلم الثانلوي الم�سلائي
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في التعليم الثانوي المسائي، للعام الدراسي المقبل 

2022/2021، وذلك خالل الفترة 14 يوليو - 14 أغسطس 2021. 
وسيكون التسجيل عبر استمارة إلكترونية ُترفق بها المستندات المطلوبة إلكترونيًا كما هو موضح في 
االستمارة الموجودة عبر الرابط: https://forms.office.com/r/L9B7dhN9ef. ويمكن الوصول 
moe.gov.bh، فيما سيتم تلقائيًا تسجيل الطلبة  الــوزارة اإللكتروني  إلى االستمارة كذلك عبر موقع 

المقيدين بسجالت التعليم المسائي للعام الدراسي الماضي 2021/2020.
ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر األرقام التالية: 178787/17878748/17878686/17878692

ــة الــتــنــظــيــم  ــلـــقـــت مـــؤســـسـ أطـ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــئــ ــيــ الـــــعـــــقـــــاري وهــ
ــيـــة أمــــس،  ــتـــرونـ ــكـ ــكـــومـــة اإللـ والـــحـ
المشروع الوطني لبنك المعلومات 
ن االتــفــاق  والــــّذي تضمَّ الــعــقــاريــة، 
على تحديد ُأطر التعاون المشترك 
معلومات  لتوفير  الجهتين،  بين 
ــة  ــاريـ ــقـ ــات وإحــــــــصــــــــاءات عـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وبـ
دقــيــقــة ومــحــدثــة ومــوثــوقــة وذلــك 
ــن الــجــهــات  ــدد مـ ــع عــ بــالــتــعــاون مـ
القرار  أصحاب  لتزويد  الحكومية 
ــزاولــــي الــمــهــن  والــمــســتــثــمــريــن ومــ
الـــعـــقـــاريـــة والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
الــعــالقــة  ذات  األطــــــــراف  وجـــمـــيـــع 
بــالــمــعــلــومــات الــعــقــاريــة الـــالزمـــة، 
ويــنــدرج هـــذا الــمــشــروع مــن ضمن 
ــبــــادرات الــمــؤســســة  ــرز بـــرامـــج ومــ أبــ
ــاري، كما  ــقـ ــعـ لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الـ
الثالثة  للركيزة  تنفيذًا  ذلك  يأتي 
ــيـــة لــلــقــطــاع  ــنـ مــــن الـــخـــطـــة الـــوطـ
وهـــي  أال   2024-2021 الـــعـــقـــاري 
ومحدثة  دقيقة  معلومات  توفير 
وموثوقة، األمر الذي سوف يسهم 
استثمارية  عقارية  بيئة  توفير  في 

داعمة لالقتصاد الوطني.
ــمــــشــــروع  وقـــــــد تـــــم إطـــــــــالق الــ
الذي  اللقاء  خــالل  من  افتراضيًا 
ــة تــقــنــيــة االتـــصـــال  ــطـ ــواسـ عـــقـــد بـ
الــــمــــرئــــي، والــــــــذي جـــمـــع كـــــاًل مــن 

ــن خـــلـــيـــفـــة آل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
ــنـــفـــيـــذي  ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــيــــفــــة، الـ ــلــ خــ
ــاري،  ــقــ ــعــ لـــمـــؤســـســـة الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
ومـــحـــمـــد عـــلـــي الـــقـــائـــد، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
من  وعــددًا  اإللكترونية  والحكومة 

المسؤولين من الجهتين.
الوطني  الــمــشــروع  تنفيذ  إّن 
لــبــنــك الــمــعــلــومــات الــعــقــاريــة من 
البحرين  لمملكة  يــوفــر  أن  شــأنــه 
حيث  ذكية،  عقارية  بيانات  قاعدة 
الخلفية  الــواجــهــة  تشغيل  سيتم 
للنظام باستخدام بحيرة البيانات 

من  تشغيلها  يتم  والتي  الوطنية، 
والحكومة  المعلومات  هيئة  قبل 
ــام  ــة، وتــــطــــويــــر نـــظـ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
خدمة  طريق  عن  البيانات  قاعدة 
 ،AWS الـــســـحـــابـــيـــة  ــبــــة  الــــحــــوســ
من  األولـــى  المرحلة  وستستغرق 
الــمــشــروع عــامــًا واحــــدًا مــن تــاريــخ 
ــيــــر هــــذه  ــوفــ إطــــــالقــــــه. ويـــــهـــــدف تــ
ف  الــبــيــانــات الــعــقــاريــة إلـــى الــتــعــرُّ
على الصورة الشاملة وأهم النتائج 
الــتــي يــحــقــقــهــا الـــســـوق الــعــقــاري، 
وكـــذلـــك الـــمـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة 
تؤثر  التي  المختلفة  والتشغيلية 
ــاع الــــعــــقــــاري وتـــحـــدد  ــقـــطـ عـــلـــى الـ

اتجاهاته المستقبلية.
الشيخ  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
خــلــيــفــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  ــن  ــ بـ مـــحـــمـــد 
ــيـــذي لــمــؤســســة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــــالق  إطـ أن  الــــعــــقــــاري  الـــتـــنـــظـــيـــم 
المشروع الوطني لبنك المعلومات 
ــتـــعـــاون الــمــثــمــر  الـــعـــقـــاريـــة يــعــد الـ
الـــثـــانـــي بـــيـــن مـــؤســـســـة الــتــنــظــيــم 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــئــ ــيــ الـــــعـــــقـــــاري وهــ
نظام  بعد  اإللكترونية  والحكومة 
يعتبر  حيث  التراخيص،  خــدمــات 
الــوطــنــي األّول من  الــمــشــروع  هــذا 
نوعه في المنطقة، والذي سيقدم 
الحقائق  على  المستندة  البيانات 
الى  متطّلعًا  الصحيحة،  واألرقـــام 
الوطني  الــمــشــروع  هـــذا  ُيــشــّكــل  أن 
العقاري  القطاع  فــي  نوعية  نقلة 
الرقمي  االبتكار  تطور  يواكب  بما 

في المملكة. 
ــذا  ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ وشـــــــــــــّدد عـ
مملكة  مكانة  تعزيز  في  المشروع 
البحرين كأحد أكثر المراكز جذبًا 
في تكنولوجيا المعلومات العقارية 
فـــي الــمــنــطــقــة، مــمــا ســيــســهــم في 

تــعــزيــز الــشــفــافــيــة والــثــقــة وفـــرص 
ــاع،  االســــتــــثــــمــــار فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــ
مــوّضــحــًا بــأن هــذا الــمــشــروع أيضًا 
القانون  في  جــاء  لما  تفعياًل  يعد 
الــقــطــاع  تــنــظــيــم  بــشــأن  رقـــم )27( 
نصَّ  والــذي   ،2017 لسنة  العقاري 
التنظيم  مــؤســســة  تــكــون  أن  عــلــى 
للبيانات  رئيسيًا  مصدرًا  العقاري 
الــعــقــاريــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
حيث يقع على عاتقها مهمة جمع 
وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات والــمــعــلــومــات 
بتنظيم  المتعلقة  واإلحـــصـــاءات 
مصدرًا  لتصبح  العقاري،  القطاع 
رئيسيًا فيما يخص قطاع التطوير 
العقاري وتعمل على تحديث تلك 
ومنتظم  مستمر  بشكل  البيانات 
الحقيقي  الواقع  يمثل  نحو  على 

للقطاع العقاري في المملكة. 
وفي هذا الصدد أعرب محمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــقــائــد  عــلــي 
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ لــهــيــئــة الـــمـ
ــزيــــل شــكــره  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــــن جــ
وتقديره للشيخ محمد بن خليفة 
على  القائمين  وكــافــة  خليفة،  آل 
المشروع الوطني لبنك المعلومات 
ــة الــتــنــظــيــم  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــة بـ ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
الـــعـــقـــاري، وذلـــــك لـــقـــاء تــعــاونــهــم 
ــع الــهــيــئــة ودعــمــهــم  الــمــســتــمــر مــ
لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مـــن أجــل 
تــعــزيــز عــمــلــيــات الــتــحــول الــرقــمــي 
ــعـــقـــاري،  الســـيـــمـــا فــــي الـــمـــجـــال الـ
ــه نحو  مــشــيــرًا إلـــى أهــمــيــة الــتــوجُّ
والــذي سيساعد  المشروع،  إطــالق 

األهــداف  على تحقيقه جملة من 
أبرزها توفير المعلومات والبيانات 

الدقيقة لكافة المستفيدين.
وأشار إلى أن هيئة المعلومات 
ستبني  اإللــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
نظاًما قائًما على خدمات الحوسبة 
منصة  على  سيحافظ  السحابية 
بــحــيــرة الــبــيــانــات الــوطــنــيــة الــتــي 
عــدد من  إنــشــاؤهــا مبدئًيا مــع  تــم 
المرحلة  فــي  الحكومية،  الجهات 
األولــــــى وســيــتــم تــصــمــيــم الــنــظــام 
الـــقـــائـــم عــلــى خـــدمـــات الــحــوســبــة 
السحابية للسماح بسهولة إضافة 

جهات حكومية وبيانات إضافية.
ــذا  ومـــــــن أهـــــــم مــــخــــرجــــات هــ
وبيانات  معلومات  توفير  المشروع 
بـــــــاألداء  ــة  ــلـ صـ ذات  وإحــــــصــــــاءات 
ــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــعــــقــــاري فــ
ــات الــمــســتــقــبــلــيــة فــي  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ واالتـ
ــيـــث يــمــكــن  الــــســــوق الــــعــــقــــاري، حـ
ــذا  ــــي هـ لـــجـــمـــيـــع الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن فـ
ــر  ــى آخــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــاع الـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
الـــمـــســـتـــجـــدات واالســـــتـــــفـــــادة مــن 
الـــــبـــــيـــــانـــــات التــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرارات 
المتعلقة  المستنيرة  االستثمارية 
بالبيع والشراء واالستثمار، والتي 
ســـــوف تــــدعــــم وتـــســـاعـــد أصـــحـــاب 
االستراتيجيات  وضـــع  فــي  الــقــرار 
معتمدين  المناسبة  والــســيــاســات 
على قاعدة معلومات عقارية ذكية 
ستعد مرجعًا وطنيًا لهم من أجل 
أكــثــر دقــة وتحفيزًا  قــــرارات  اتــخــاذ 

لحركة االستثمار في المملكة.

مللوؤ�للسلل�للسللة الللتللنللظلليللم اللللعلللقلللاري وهلليللئللة الللمللعلللللومللات والللحللكللومللة

العقاريلللة المعلوملللات  لبنلللك  الوطنلللي  الم�سلللروع  ُتطلقلللان  الإلكترونيلللة 

الدكتور عبداللطيف  استقبل 
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد  بن 
الخارجية  وزارة  بمقر  مكتبه  فــي 
ــاذة فــائــقــة  ــتــ ــــس، بــحــضــور األســ أمـ
ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة، 
عطاطرة،  غالب  تسنيم  الــدكــتــورة 
حيث تسلم أوراق تفويضها ممثاًل 
لــدى  العالمية  الــصــحــة  لمنظمة 

مملكة البحرين.
ــر   وخـــــالل الـــلـــقـــاء، رحــــب وزيـ
الخارجية بالدكتورة تسنيم غالب 
هذا  بتولي  إياها  مهنئا  عطاطرة، 
مشيًدا  الــمــهــم،  الــدولــي  المنصب 
بــالــجــهــود الــمــلــمــوســة والـــمـــقـــدرة 
التي تضطلع بها منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات 
ــد-19(،  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ فــــيــــروس كـــــورونـــــا )كـ
ودورها المهم والبارز في دعم جهود 
الــخــدمــات  لــتــطــويــر  الـــعـــالـــم  دول 
الــصــحــيــة والــعــالجــيــة ومــكــافــحــة 

األوبئة واألمراض، مؤكًدا سعادته 
ــريـــن عــلــى  ــبـــحـ ــرص مــمــلــكــة الـ ــ حــ
الثنائي  والتنسيق  التعاون  تعزيز 
خدمة  الجانبين  بــيــن  الــمــشــتــرك 
المشتركة،  والتطلعات  للمصالح 
كل  فــي  للمنظمة  المملكة  ودعـــم 
ــات  ــدمـ ــود وخـ ــهـ ــا تــتــبــنــاه مــــن جـ مــ
وإجراءات في المجاالت الصحية، 
مــتــمــنــًيــا لــلــدكــتــورة تــســنــيــم غــالــب 
عطاطرة كل التوفيق والنجاح في 

مهام عملها.
الدكتورة  أشـــادت  جهتها،  مــن 
ــــب عــــطــــاطــــرة  بــمــا  ــالـ ــ ــيـــم غـ ــنـ تـــسـ
البحرين من نجاح  حققه مملكة 
ــتــــي يـــقـــودهـــا  بـــفـــضـــل الــــجــــهــــود الــ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
في  ــوزراء،  الـ رئيس مجلس  العهد 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
معربة  تــداعــيــاتــه،  وتخفيف   ،)19

عـــن تــطــلــعــهــا لــتــجــســيــد الــتــعــاون 
المشترك والتنسيق المستمر بين 

ووزارة  العالمية  الصحة  منظمة 
في  المختصة  والــجــهــات  الصحة 

مملكة البحرين، متمنية للمملكة 
دوام الرقي والتقدم واالزدهار. 

وزيللر الخارجيللة يت�سلللم اأوراق تفوي�للش ممثللل لمنظمللة ال�سحللة العالميللة

} وزير الخارجية يتسلم أوراق تفويض ممثل منظمة الصحة.

} اجتماع التنظيم العقاري وهيئة المعلومات .

ــة مــــــــبــــــــادرة  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ عــــــــقــــــــدت لــ
امــتــيــاز الـــشـــرف لـــرائـــدة األعــمــال 
الــبــحــريــنــيــة الـــشـــابـــة فـــي دورتـــهـــا 
برئاسة  األول  اجتماعها  الرابعة 
خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو 
ــلـــس  ــمـــجـ الـ ــو  ــ ــــضـ عـ ــفــــة  ــيــ ــلــ خــ آل 
ــى لـــلـــمـــرأة، حــيــث اســتــلــهــت  ــلـ األعـ
ــاع بــالــتــرحــيــب  ــمــ ــتــ ــا االجــ ســـمـــوهـ
بــأعــضــاء الــلــجــنــة والــتــأكــيــد على 
ــــداف هــذه  ــم فـــي تــحــقــيــق أهـ ــ دورهـ
الــمــبــادرة الــتــي انــطــلــقــت فــي عــام 
لــدعــم  تشجيعية  كــمــبــادرة   2011
البحرينيات في  الشابات  وتحفيز 
وتكريمهن  األعــمــال،  ريــادة  مجال 
عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي خــلــق بيئة 

اقتصادية مساندة.
وأكدت سموها حرص اللجنة 
على تطوير مبادرة امتياز الشرف 
لرائدة األعمال البحرينية الشابة 
مـــن خـــالل مــواصــلــة الــعــمــل على 
تــكــريــم الــشــابــات الــمــتــمــيــزات في 
األعـــمـــال، وتشجيع  ريــــادة  مــجــال 
ــاءات  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــات والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وإبــــــــــــراز الـ
ــزة فــــــي مـــــجـــــال ريــــــــادة  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
ــروح  ــ ــافـــة الــ ــال، ونــــشــــر ثـــقـ ــ ــمــ ــ األعــ

الريادية بين الشابات وتشجيعهن 
وتفعيل  واإلبـــــداع،  الــمــبــادرة  على 
الـــشـــراكـــة بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
ــات الــمــجــتــمــع  ــســ ــؤســ ــلــــمــــرأة ومــ لــ
الـــــمـــــدنـــــي، وتــــعــــزيــــز الـــمـــشـــاركـــة 
بــمــا يحقق  لــلــمــرأة  االقــتــصــاديــة 
ــة الــــوطــــنــــيــــة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ أهــــــــــــــــداف الــ
ــرأة الــبــحــريــنــيــة،  ــمـ ــالـ لــلــنــهــوض بـ
القطاعات  على  الضوء  وتسليط 
االستثمارية االقتصادية الجديدة 

بالمملكة.
مناقشة  تم  االجتماع  وخالل 
ــة  ــامــ ــعــ ــات األمــــــــانــــــــة الــ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــخــــاصــــة بـــتـــطـــويـــر 
الرابعة  لــلــدورة  االمــتــيــاز  معايير 
ــتـــوجـــهـــات  ــع الـ ــ ــواكــــب مـ ــتــ وبــــمــــا يــ
ستركز  حيث  والوطنية  العالمية 
بشكل أساسي على قدرة المشاريع 
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــى االســـــــتـــــــدامـــــــة ومـ ــلـ ــ عـ
ــد-19  ــيــ ــوفــ تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة كــ
التكنولوجية  التطورات  ومواكبة 
ــى  الــــمــــتــــســــارعــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــ
القطاعات  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
االقتصادية المستجدة والمبتكرة 
ــــت خـــالل  ــرزت بــشــكــل الفـ ــ ــتـــي بــ الـ

الــفــتــرة الــســابــقــة.  وتــضــم لجنة 
ــرائـــدة  مــــبــــادرة امـــتـــيـــاز الــــشــــرف لـ
األعـــمـــال الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة في 
ــدورة كـــال من  ــ عــضــويــتــهــا لــهــذه الــ
تـــــاال عـــبـــدالـــرحـــمـــن فــــخــــرو وهـــي 
لالستراتيجيات  تــنــفــيــذي  مــديــر 
ودراسة األسواق بمجلس التنمية 

إدارة  مجلس  وعضو  االقتصادية 
وسونيا  للتنمية،  البحرين  بنك 
محمد جناحي عضو مجلس إدارة 
البحرين،  وصــنــاعــة  تــجــارة  غــرفــة 
مديرة  الــفــاضــل  عــبــداهلل  وشيخة 
الصغيرة  المؤسسات  تنمية  إدارة 
الصناعة  وزارة  فــي  والــمــتــوســطــة 

ــا  والـــــتـــــجـــــارة والــــســــيــــاحــــة، وإيــــمــ
االستراتيجية  مــديــر  المنصوري 
والــتــخــطــيــط فــي صــنــدوق العمل 
»تـــمـــكـــيـــن«، ورائــــــــدة الـــعـــمـــل نــهــلــة 
محمود المحمود صاحبة مشروع 
على  الحائزة  للتجارة«  »الالبــيــال 

االمتياز بالدورة السابقة.

برئا�صة �ل�صيخة ح�صة بنت خليفة �آل خليفة

لجنة مبادرة امتياز ال�سرف لرائدة الأعمال البحرينية ال�سابة تعقد دورتها الرابعة 

} اجتماع لجنة مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة.
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يميز  مـــا  إن  فــضــيــلــتــه  وقـــــال 
الـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال 
اإلنــــــســــــانــــــيــــــة عــــــــن غـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــمــؤســســات أنــهــا تــحــظــى بــقــيــادة 
االبداعي  الفكر  بين  وإدارة تجمع 
والتخطيط االستراتيجي وتنفيذ 
الــــواقــــع  أرض  عـــلـــى  ــاريــــع  ــمــــشــ الــ
ــعـــمـــل والـــمـــتـــابـــعـــة الــمــيــدانــيــة  والـ
التنفيذ  ســامــة  لــضــمــان  الـــجـــادة 
والــتــي تــحــرص مــن خــالــهــا على 
استدامتها ومساعدة المستفيدين 
مـــن خــدمــاتــهــا مـــا يــجــعــلــهــا قـــدوة 
ومثاال بين المؤسسات العاملة في 
على  والخيري  اإلنساني  المجال 
مــســتــوى الــعــالــم الـــعـــربـــي، ومــحــل 

فخر واعتزاز للجميع.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال اســتــقــبــال 
فضيلته الدكتور مصطفى السيد 
الملكية  للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة والـــــذي قــام 
بــــزيــــارة لــفــضــيــلــة اإلمـــــــام األكـــبـــر 
فـــــي مـــشـــيـــخـــة األزهـــــــــر الـــشـــريـــف 
بــالــعــاصــمــة الــمــصــريــة بــمــنــاســبــة 
تكريم المؤسسة الملكية لأعمال 
اإلنـــســـانـــيـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
أفــضــل مؤسسة  بــجــائــزة  الــعــربــيــة 
اإلنساني  العمل  مجال  في  رائــدة 
فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي مـــــن قــبــل 
األكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــدراســات 

ــة وتـــــكـــــريـــــم الــــدكــــتــــور  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
أفضل  بــجــائــزة  الــســيــد  مصطفى 
رائدة لعام 2021 تقديرا  شخصية 
مجال  في  الحياة  مدى  لخدماته 
الــعــلــم  ونــشــر  واإلدارة  اإلنــســانــيــة 

والثقافة.
وخــــال الــلــقــاء نــقــل الــدكــتــور 
مــصــطــفــى الــســيــد تــحــيــات عــاهــل 
ــة الــمــلــك  ــالــ ــــاد ومـــمـــثـــل جــ ــبـ ــ الـ
لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
لفضيلته  وتــمــنــيــاتــهــمــا  خــلــيــفــة، 
ولأزهر الشريف التوفيق والنجاح 
لتحقيق أهدافه السامية في نشر 
الصورة الحقيقية السمحة للدين 

اإلسامي الحنيف. 
وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة تــــقــــدم 
األمين  السيد  مصطفى  الدكتور 
الملكية لأعمال  للمؤسسة  العام 
ــــص الـــشـــكـــر  ــالـ ــ ــخـ ــ اإلنـــــســـــانـــــيـــــة بـ
ــر إلـــــى حـــضـــرة صــاحــب  ــقـــديـ ــتـ والـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة،  آل 
عــلــى رعــايــتــه األبـــويـــة واهــتــمــامــه 
ــاء الــمــؤســســة  ــنــ الــكــبــيــر بـــأســـر وأبــ
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــأعــ
تحظى  الــذي  الامحدود  والدعم 
أعمالها  جميع  فــي  المؤسسة  بــه 
الخيرية واإلنسانية، مثمًنا الدعم 

الكريم الذي تحظى به المؤسسة 
صاحب  بقيادة  الحكومة  قبل  من 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
الــــــوزراء، مــشــيــدًا بجهود  مــجــلــس 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
الخيري  العمل  قــيــادة  فــي  خليفة 
مــــن خـــــال الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 

لأعمال اإلنسانية.
وخــــال الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا 
خــــــــال الــــحــــفــــل نــــقــــل الــــدكــــتــــور 
وتقدير  تحيات  السيد  مصطفى 
وحكومة  قــيــادة  الــبــحــريــن  مملكة 
في جمهورية  األشقاء  إلى  وشعبًا 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، مـــشـــيـــدًا بــعــمــق 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــويــ ــ ــة األخــ ــاقــ ــعــ الــ
مملكة  بين  تربط  التي  المتميزة 

الــــبــــحــــريــــن وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــصــر 
العربية، مثمنًا الدور الكبير الذي 
تقوم به مصر في خدمة القضايا 
والثقافة وما  العلم  العربية ونشر 
كبير  استراتيجي  عمق  من  تمثله 

لأمتين العربية واإلسامية. 
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الــمــلــكــيــة  الـــمـــؤســـســـة  إن  الـــســـيـــد: 
ــة حــقــقــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــال اإلنـ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ لـ
اإلنسانية  اإلنــجــازات  مــن  العديد 
األصــعــدة  جميع  على  والتنموية 
جميع  وإن  والخارجية،  الداخلية 
اإلنجازات التي تشرفت المؤسسة 
بالعمل عليها أسهم في تحقيقها 
رجـــــــال مـــخـــلـــصـــون مــــن مــوظــفــي 
الـــمـــؤســـســـة و مـــؤســـســـات ســـّخـــرت 
ــاح  ــجـ ــا إلنـ ــهـ ــتـ ــاقـ ــا وطـ ــدهـ ــهـ ــــل جـ كـ

زرع  التي  اإلنسانية  األعــمــال  هــذه 
جالة  سنة  عشرين  قبل  بــذورهــا 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
األمر الذي يجعل هذه اإلنجازات 
غـــيـــر مــســتــغــربــة عـــلـــى الــمــؤســســة 
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــأعــ
ومن  وتعالى  سبحانه  اهلل  بفضل 
ثــم الــدعــم الــكــريــم الــــذي تحظى 
ــيـــدة  ــادة الـــرشـ ــيــ ــقــ ــبـــل الــ بــــه مــــن قـ
والمواطنين  الــمــوقــرة  والحكومة 
في  والمؤسسات  والشركات  الكرام 

مملكتنا الغالية.
ــن الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى  ــ ــيـ ــ وبـ
المؤسسة  اخــتــيــار  تــم  أنـــه  الــســيــد 
الملكية لأعمال اإلنسانية للفوز 
ــازات والـــجـــوائـــز من  ــ ــجـ ــ بـــهـــذه اإلنـ
خال معايير تقييمية مبنية على 
أسس علمية، تشمل جميع األمور 
المؤسسة  خاها  مــن  تعمل  التي 
ابــــتــــداء مــــن الـــقـــيـــادة والــســيــاســة 
واالســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــعــمــل من 
خالها على وضع خططها وإدارة 
وتحديد  والــتــخــطــيــط  مــشــاريــعــهــا 
العاملين  وقدرات  وتطوير مهارات 
بها  تقوم  التي  الجهود  وأثــر  فيها 
والمستهدفين  المستفيدين  على 
مـــــــن خـــــدمـــــاتـــــهـــــا. وشــــــــــــــارك فـــي 
الشخصيات  مــن  عـــدد  االحــتــفــال 
الــعــربــيــة والــدبــلــومــاســيــيــن وأمــيــن 
الـــصـــدقـــات  الـــــزكـــــاة و  بـــيـــت  عــــــام 
ــري الــــلــــواء عـــمـــرو لــطــفــي  ــمـــصـ الـ
والدكتور سعيد بدر رئيس تحرير 
العرب وعبدالرحمن هاشم  مجلة 
الــقــنــصــل بـــســـفـــارة الــبــحــريــن في 
مصر ومائة مؤسسة عربية مميزة 
فـــي مــجــال الــعــمــل االنــســانــي من 
بــيــنــهــا جــمــعــيــات بــحــريــنــيــة حـــازت 

تقدير الجميع لتميزها.

ــة يـــوســـف بــن  ــركـ ــامـــت شـ قـ
بتقديم  بالتكفل  كــانــو  أحــمــد 
كــل الــخــدمــات الــطــبــيــة لعاج 
أســنــان أطــفــال الــتــوحــد لعدد 
مركز  مــع  بالتعاون  طفا،   25
أمنية  ومــركــز  للتوحد  الــرشــاد 
لــلــتــوحــد والـــتـــربـــيـــة الــخــاصــة 
بإشراف  الطبي  دنتاليا  ومركز 
العلوي،  جواد  محمد  الدكتور 
ــــك مــســاهــمــة مـــن الــشــركــة  وذلـ
فــــــي اســــتــــكــــمــــال مــــبــــادراتــــهــــا 
على  دأبــــت  الــتــي  المجتمعية 

القيام بها. 

وأكــــد الــســيــد نــبــيــل خــالــد 
ــات كـــانـــو،  ــفـــريـ كـــانـــو رئـــيـــس سـ
تــأتــي ضمن  الــمــبــادرة  أن هـــذه 
ــاهـــمـــات  عــــــدة مــــــبــــــادرات ومـــسـ
ــــال حــرصــهــا  لــلــشــركــة مــــن خـ
ــدة كـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــلــــى دعـــــــم ومـ عــ
ــات الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي  ــئـ فـ
وتـــخـــصـــيـــص مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
والمعنوي  الــمــادي  دعمها  من 
بفئة  المتعلقة  تلك  وبخاصة 
الــخــاصــة،  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي 
بهذه  االهــتــمــام  أهمية  مــؤكــدًا 
الشريحة في المجتمع اللذين 

يحتاجون للرعاية وتوفير سبل 
وفــاء  يعكس  مما  لهم،  الــعــاج 
بمسؤوليتها  الــشــركــة  والـــتـــزام 
الفئة  هــذه  تــجــاه  االجتماعية 

الغالية على الجميع.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تــقــدم  ــهــ وبــ
للتوحد  الــرشــاد  كــل مــن مركز 
ومركز أمنية للتوحد والتربية 
الخاصة وأولياء أمور األطفال 
بجزيل الشكر والتقدير لشركة 
يـــوســـف بـــن أحـــمـــد كـــانـــو على 
ودعمهم  الطيبة  الــبــادرة  هــذه 
لمؤسسات المجتمع المدني. 

بمنا�سبة ح�سول »الملكية للأعمال الإن�سانية« على جائزة اأف�سل موؤ�س�سة رائدة في الوطن العربي

�س�يخ الأزه�ر ال�س�ريف ي�س�يد بدعم جالل�ة الملك للعم�ل الخيري والإن�س�اني

وي�ؤك�د اأن الم�ؤ�س�س�ة الملكي�ة لالأعم�ال الإن�س�انية مح�ل فخر واعت�زاز للجميع

أشاد فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد 
الجالة  صاحب  حضرة  يبذلها  التي  اإلنسانية  بالجهود  الطيب 
الرئيس  المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
جالته  واهتمام  اإلنسانية،  لأعمال  الملكية  للمؤسسة  الفخري 
يد  البحرين ومد  داخل وخــارج مملكة  واإلنساني  الخيري  بالعمل 
بطريقة  العالم  دول  مختلف  في  والمنكوبين  للمحتاجين  العون 
من  للمحتاجين  والتنمية  اإلنــســانــيــة  الــكــرامــة  تضمن  احــتــرافــيــة 

خال المشاريع التنموية التي تنفذها في مختلف دول العالم.

} تكريم د. مصطفى السيد في جمهورية مصر العربية . 

اإبراهي���م ال�س���يخ: ف����ز البحري���ن بمن�س���ب الممث���ل الإقليم���ي ل�»ال�س���رق الأو�س���ط 

و���س��م��ال اإف���ري���ق���ي���ا« ف���ي »الأج����م�����ن����ت« ت��ت���ي��ج ل��ج��ه���د وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة

} �شركة يوسف بن أحمد كانو تدعم مركز الرشاد للتوحد .

»ي��س�ف ب�ن اأحم�د كان��« تدع�م مرك�ز الر�س�اد للت�حد

وم���رك���ز اأم��ن��ي��ة ل��ل��ت���ح��د وال��ت��رب��ي��ة ال��خ��ا���س��ة

بـــأعـــمـــال عميد  الـــقـــائـــم  أكــــد 
جديدي  أحــمــد  د.  الهندسة  كلية 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس  بــــرنــــامــــجــــي  أن 
فــــــي هــــنــــدســــة الـــــحـــــاســـــب اآللــــــي 
واالتــــصــــاالت، والــبــكــالــوريــوس في 
هندسة الهاتف الجوال والشبكات 
ــة  ــعـ ــامـ ــن تـــقـــدمـــهـــمـــا الـــجـ ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الـ
األهلية قد حققا الثقة التامة في 
البرامجية لهيئة جودة  المراجعة 
شأن  شأنهما  والــتــدريــب،  التعليم 
الــجــامــعــة األخـــرى،  بــرامــج  جميع 
على  تــحــرص  الــجــامــعــة  إدارة  وأن 
أعــــلــــى درجـــــات  عـــلـــى  يـــكـــونـــان  أن 
ــــن نــاحــيــة  ــة ســـــــواء مـ ــيــ ــرافــ ــتــ االحــ
وأكاديميا  علميا  الدارسين  تأهيل 
البرنامجين  مواكبة  ناحية  أو من 

لمتطلبات سوق العمل.
وقــــال د. أحــمــد جـــديـــدي في 
ــيــــوم الـــمـــفـــتـــوح الــتــي  فـــعـــالـــيـــات الــ
تعريف  بــهــدف  الجامعة  نظمتها 
ــاء  ــيــ الـــطـــلـــبـــة الــمــســتــجــديــن وأولــ
ــبـــرامـــج  ــيـــن بـ ــتـــمـ ــم والـــمـــهـ ــ ــورهــ ــ أمــ
الــــجــــامــــعــــة بــــــــأن الـــبـــرنـــامـــجـــيـــن 
احترافية  بـــدورات  أيضا  مدعمان 
»سيسكو«  شركتي  من  كل  تقدمها 
دورات  وهـــــــي  ــــت«  ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ و»مـ
ويتقاضى  العمل،  سوق  مهمة في 
أجـــورا مضاعفة  عليها  الــحــائــزون 
قياسا بأقرانهم أصحاب المؤهات 

األكاديمية فقط.
أحمد جديدي  الدكتور  وقــدم 
ــيـــا وافـــــيـــــا بــكــلــيــة  شــــرحــــا تـــعـــريـــفـ
الهندسة، سواء من جهة تنظيمها 
العدد  مــحــدودة  دراســيــة  مجموعة 
من  أو  طالبا  العشرين  تتجاوز  ال 

ــاتـــذة  ــرب الــطــلــبــة مــــن أسـ ــ جـــهـــة قـ
الجامعة.

وتطرق جديدي إلى الحضور 
المميز للجانب العملي في تأهيل 
طلبة الكلية ليصبحوا مهندسين 
عــلــى أعـــلـــى درجــــــات االحــتــرافــيــة 
والــمــهــنــيــة مـــن خــــال الـــشـــراكـــات 
العديد  مــع  الكلية  تعقدها  الــتــي 
ــركـــات ذات  مـــن الــمــؤســســات والـــشـ
العاقة بما يصقل مهارات الطلبة 

ويكسبهم الخبرة العالية.
من جانبه  أّكد الدكتور أيمن 
الــعــلــوي أســتــاذ مــســاعــد فــي قسم 
الكلية  بــرامــج  أن  اآللـــي  الــحــاســب 
الستيفاء  دقــيــق  بــشــكــل  مصممة 
ــتـــي يــتــطــلــبــهــا ســـوق  الــــمــــهــــارات الـ
الـــعـــمـــل فــمــعــظــم خـــريـــجـــي كــلــيــة 
الهندسة توظفوا في شركات كبيرة 
الكلية  فاعلية  على  يدل  ما  وهــذا 

وحصولها على ثقة سوق العمل.
ونــــوه إلـــى أن رحــلــة الـــدراســـة 

آفــاق  تفتح  األهلية  الجامعة  فــي 
أمام طلبتها من  والتميز  االبتكار 
البيئة  و  الــفــّعــال  الــتــعــلــيــم  خـــال 
االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــشــجــع على 
اإلنتاج حيث يتصرف الجميع في 

بيئة الجامعة بأريحية عالية.
أدلى عدد طلبة  الختام،  وفي 
كلية الهندسة آرائهم وانطباعاتهم 
ــا فـــقـــالـــت  ــهـ ــيـ ــول تـــجـــربـــتـــهـــم فـ ــ ــ حـ
أن  عــبــدالــجــلــيــل  روان  الـــطـــالـــبـــة 
الجميع  وشــغــف  العائلية  البيئة 
ــذه الــجــامــعــة  ــ بـــالـــمـــســـاعـــدة فــــي هـ
أثناها عن فكرة تغيير التخصص 
الــهــنــدســي إلــــى الــمــجــال الــطــبــي، 
مــنــوهــة إلــــى أن مـــــردود الــجــامــعــة 
ال يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى الــجــانــب 
ــل يـــتـــوســـع لــيــشــمــل  ــي بــ ــمــ ــاديــ األكــ

الجانب الشخصي أيًضا.
ــة نــــجــــاء  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
الــطــاقــم  أن  الـــحـــمـــادي  إبـــراهـــيـــم 
الــتــعــلــيــمــي يــبــذل مـــجـــهـــوًدا رائــًعــا 

ُيشكر عليه ألنها كانت مترددة في 
لكنها  و  الجامعية  رحلتها  بــدايــة 
للجامعة  االنتماء  شعور  اكتسبت 
األبــويــة  األســـاتـــذة  معاملة  بسبب 

وترحيبهم بها.
وأكـــــــــــــــــد الــــــــطــــــــالــــــــب عـــــــّمـــــــار 
زميلتيه  كـــام  عــلــى  عــبــدالــمــجــيــد 
وأشــــــــاد بـــتـــواضـــع كــــل مــــن يــعــمــل 
ــه عــلــى  ــعـ ــّجـ ــة مــــا شـ ــعـ ــامـ فــــي الـــجـ
االهــتــمــام بــالــدراســة أكــثــر مــن اي 
ــه لم  ــى أنــ ــت مـــضـــى، مــنــوهــا إلــ وقــ
لــواجــه أي صــعــوبــة فــي الــتــواصــل 
تجربته  أن  وقــــال  ــذة،  ــاتــ األســ مـــع 
ــي الـــجـــامـــعـــة األهـــلـــيـــة تــتــجــاوز  فــ
فجميع  الشغف  وتلتمس  التعليم 
ُتحتوى  الجامعة  فــي  الــصــعــوبــات 
وامــتــدحــت  وُتــعــالــج بشكل ســلــس. 
الطالبة إيمان المناعي ما تتصف 
بــه الــجــامــعــة األهــلــيــة مــن حــرص 
وتشجيع على  الطالب  راحــة  على 

إنتاج األفكار.

د. اأحمد جديدي في فعاليات اليوم المفتوح بالجامعة الأهلية:

برنامجا الهند�سة اأحرزا الثقة التامة وي�اكبان متطلبات �س�ق العمل 

} د. عمار الدالل.} د. أيمن العلوي.} د. أحمد جديدي.

ــة  ــيــ ــالــ الــــمــ وزارة  بـــــــــــدأت 
ــي أمــــس  ــنــ ــوطــ واالقـــــتـــــصـــــاد الــ
المالية  الــمــكــافــآت  فــي صـــرف 
في  للمتطوعين  المخصصة 
لمواجهة  األمــامــيــة  الــصــفــوف 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
على  مــتــفــاوتــة  بــمــبــالــغ   ،)19
حــســب الــتــقــيــيــم الــــذي أجــرتــه 
للجهود  تقديرا  الصحة،  وزارة 
بــذلــوهــا خــال التصدي  الــتــي 

للجائحة.
الخليج«  »أخــبــار  وحصلت 
ــائــــل  ــة مـــــن الــــرســ ــخـ ــسـ ــلــــى نـ عــ
من  عــدد  تلقاها  التي  النصية 

ــتـــام  ــؤكــــد اسـ الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن تــ
أمس  صــبــاح  المالية  المبالغ 

بين 5  ما  تتراوح  ومنها مبالغ 
و7 آالف دينار.

بدء �سرف المكافاآت للمتط�عين في ال�سف�ف الأمامية

الشيخ،  عبداهلل  إبراهيم  أكــد 
ــو مــجــلــس  ــال، وعـــضـ ــ ــمـ ــ ــــل األعـ رجـ
األعــــمــــال الـــســـعـــودي الــبــحــريــنــي، 
بنت محمد  الشيخة مي  »فــوز  أن 
التحريات  إدارة  مدير  خليفة  آل 
الــمــالــيــة بــــوزارة الــداخــلــيــة ونــائــب 
ــــس لـــجـــنـــة وضـــــــع ســـيـــاســـات  ــيـ ــ رئـ
ــوال وتــمــويــل  ــ مــكــافــحــة غــســل األمـ
اإلرهـــــــــــاب، بـــالـــتـــزكـــيـــة، بــمــنــصــب 
الــمــمــثــل اإلقــلــيــمــي لـــدول الــشــرق 
ــا فــي  ــيـ ــقـ ــريـ األوســــــــط وشــــمــــال إفـ
مــجــمــوعــة األجــمــونــت، وذلـــك في 
االنتخابات التي جرت على هامش 
الذي  للمجموعة  العام  االجتماع 
عقد عبر تقنية االتصال المرئي، 
لمملكة  دوليا جديدا  إنجازا  يعد 
ــا حــقــيــقــيــا  ــتــــويــــجــ ــبــــحــــريــــن وتــ الــ
لجهود وزارة الداخلية بقيادة وزير 
الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
آل خليفة، في  بــن عــبــداهلل  راشـــد 

ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خليفة، والجهود المبذولة من 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة، 
ــع الــشــيــخ  ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء«. ورفـ
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى 
إلى »مقام حضرة صاحب الجالة 
مقام  وإلى  المفدى،  الباد  عاهل 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الــوزراء، وإلــى وزير  رئيس مجلس 
ــلـــى هـــــذا اإلنــــجــــاز  ــيــــة، عـ ــلــ الــــداخــ
تفتخر  الـــــذي  الـــجـــديـــد  الــــدولــــي 
يعزز  والـــذي  البحرين  مملكة  بــه 
الصعيد  المملكة على  من مكانة 
أن  الشيخ على  وشـــدد  الــعــالــمــي«. 
ــذا اإلنــــجــــاز الــــدولــــي الــجــديــد  ــ »هـ
الجهود  يــؤكــد  البحرين  لمملكة 
الوطني  والــدور  المبذولة  الكبيرة 

وزارة  قــبــل  مـــن  والـــفـــعـــال  الـــبـــنـــاء 
التطرف  مكافحة  فــي  الــداخــلــيــة 
واإلرهــــاب وجــرائــم غسل األمـــوال 
وتمويل اإلرهاب وتجفيف منابعه، 
ــذا اإلنـــجـــاز يعد  ــإن هــ ــن ثـــم فــ ومــ
الجهود  لتلك  حقيقيا  انــعــكــاســا 
الوطنية  لــلــرؤيــة  وفــقــا  الــمــبــذولــة 
ــى أن  ــ ــأن«، ونــــــوه إلـ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ فــــي هـ
الممثل  بمنصب  البحرين  “فوز 
األوســط  الــشــرق  لـــدول  اإلقليمي 
وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا فــــي مــجــمــوعــة 
مملكة  مـــوقـــع  يـــعـــزز  ــونـــت  ــمـ األجـ
الدولية  الخريطة  على  البحرين 
في مجال مكافحة غسل األموال 
وتــمــويــل اإلرهــــــاب«. وقــــال الشيخ 
حيث  تتوالى  البحرين  »جهود  إن 
الــمــمــلــكــة على  أن حــصــلــت  ســبــق 
مؤشر  فــي  عربيا  األولـــى  المرتبة 
بازل لمكافحة غسل األموال وهو 
ــر فـــي ســجــل نــجــاحــات  ــاٌح آخــ نـــجـ

ــأتـــي نــتــيــجــة الــجــهــود  الـــوطـــن، ويـ
أعضاء  التكاملية من قبل جميع 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صــاحــب 
ــكــــي ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــلــ ــمــ الــــســــمــــو الــ
وعملهم  ــوزراء،  ــ الــ مجلس  رئــيــس 
الــمــســتــمــر نــحــو مــواصــلــة تــعــزيــز 
مـــكـــانـــة الــمــمــلــكــة عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات«. 

} رجل األعمال إبراهيم الشيخ .
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الزياين يت�صلم اأوراق تفوي�ض عطاطرة ممثلة ملنظمة ال�صحة العاملية

الدكتور  ا�ستقبل 

الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

مكتبه  يف  اخلارجية،  وزير 

اأم�س،  اخلارجية  وزارة  مبقر 

ال�سالح،  فائقة �سعيد  بح�سور 

الدكتورة  ال�سحة،  وزيرة 

ت�سنيم غالب عطاطرة، اإذ ت�سلم 

ملنظمة  ممثلة  تفوي�سها  اأوراق 

مملكة  لدى  العاملية  ال�سحة 

البحرين.

وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

ت�سنيم  بالدكتورة  اخلارجية 

اإياها  مهنًئا  عطاطرة،  غالب 

الدويل  املن�سب  هذا  بتويل 

املهم، م�سيًدا باجلهود امللمو�سة 

بها  ت�سطلع  التي  واملقدرة 

يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 

فريو�س  تداعيات  مواجهة 

كورونا )كوفيد-19(، ودورها 

جهود  دعم  يف  والبارز  املهم 

اخلدمات  لتطوير  العامل  دول 

ومكافحة  والعالجية  ال�سحية 

موؤكًدا  والأمرا�س،  الأوبئة 

على  البحرين  مملكة  حر�س 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

اجلانبني  بني  امل�سرتك  الثنائي 

والتطلعات  للم�سالح  خدمة 

اململكة  ودعم  امل�سرتكة، 

من  تتبناه  ما  كل  يف  للمنظمة 

واإجراءات  وخدمات  جهــود 

متمنًيا  ال�سحية،  املجالت  يف 

غالب  ت�سنيم  للدكتــورة 

والنجاح  التوفيق  كل  عطاطرة 

يف مهام عملها.

نيابة عن �صمو ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء.. 

ال�صيخ عي�صى بن �صلمان يفتتح معر�ض البحرين ال�صنوي للفنون الت�صكيلية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأناب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

بن  عي�سى  ال�سيخ  �سمو  اهلل،  حفظه 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الهيئة العليا لنادي را�سد للفرو�سية 

معر�س  لفتتاح  اخليل  و�سباق 

البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية 

والأربعني  ال�سابعة  ن�سخته  يف 

الوطني  البحرين  م�سرح  واملقام يف 

امل�سوؤولني،  كبار  من  عدد   بح�سور 

وذلك مب�ساركة  57 فّناًنا ت�سكيلًيا، 

ما بني فنانني بحرينيني ومقيمني يف 

اأعمالً  املعر�س  ي�سم  حيث  اململكة، 

من مدار�س واجتاهات فنية خمتلفة 

وتتنوع ما بني اأعمال ر�سم با�ستخدام 

خامات ومواد متعددة، اأعمال فيديو 

وتركيب، ت�سوير فوتوغرايف، نحت 

وغريها.

�سمو  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

بن  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ 

باإنابة  ت�سرفه  عن  خليفة  اآل  حمد 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

معر�س  افتتاح  حل�سور  له  اهلل 

البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية 

والأربعني،  ال�سابعة  ن�سخته  يف 

الفنانني  مب�ساهمة  اعتزازه  وعن 

البحرين  فريق  �سمن  الت�سكيليني 

للمملكة  احل�ساري  الوجه  اإبراز  يف 

بالفن  اهتمامها  مدى  واإظهار 

الفكرية  املنتجات  كاأحد  الت�سكيلي 

والإبداعية والثقافية.

ت�سهده  مبا  �سموه  واأ�ساد 

فنية  نه�سة  من  البحرين  مملكة 

التنموية  امل�سرية  ظل  يف  وثقافية 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

مب�ستوى  �سموه  ونوه  ورعاه،  اهلل 

الأعمال الفنية واللوحات الت�سكيلية 

املعر�س والتي تعك�س  امل�ساركة يف 

للفنان  املتقدم  اجلمايل  النتاج 

ابتكار  من  به  يزخر  وما  البحريني 

واإبداع يقوده نحو مزيد من التميز، 

م�سرًيا �سموه اإىل اأن اللوحات الفنية 

التي  باجلماليات  مفعمة  امل�ساركة 

تعزز ر�سالتها الهادفة.

»خليفة  معر�س  افتتاح  مت  كما 

جتّدد  باملحبة  ح�سور   - �سلمان  بن 

الذي   »2020  -  1972 لأعوام: 

ومت  البحرين  متحف  ي�ست�سيفه 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  تخ�سي�سه 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

�سوراً  املعر�س  ويت�سمن  اهلل،  رحمه 

اإ�سافة  لفتتاح املعر�س منذ بداياته، 

الفن  معار�س  يوّثق  فيلم  عر�س  اإىل 

ال�ستة  �سنواتها  مدى  على  الت�سكيلي 

التي  الكلمات  وبع�س  والأربعني 

كتبها �سمّوه حول املعر�س.

مي  ال�سيخة  توجهت  بدورها   

ال�سكر  بجزيل  خليفة  اآل  حممد  بنت 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والمتنان 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

حفظه اهلل على رعاية �سموه للن�سخة 

معر�س  من  والأربعني  ال�سابعة 

البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية، 

موؤكدة اأن دعم �سموه للحراك الثقايف 

الدوام  على  يثمر  اململكة  يف  والفني 

الثقافة  برامج  يف  ورقياً  جناحاً 

اأعربت  كما  املختلفة،  وم�ساريعها 

ل�سمو  العميق  �سكرها  عن  معاليها 

اآل  ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد 

املعر�س  لفتتاح  له  تف�سّ على  خليفة 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  نيابة 

العهد رئي�س الوزراء.

حممد  بنت  مي  ال�سيخة  وقالت 

اآل خليفة اإن افتتاح معر�س البحرين 

ال�سنوي للفنون الت�سكيلية هذا العام 

بالرغم من الظروف ال�ستثنائية التي 

دليل على  لهو  اأجمع،  العامل  بها  مير 

اأهمية الثقافة يف هذا الوقت بالتحديد 

وم�سدر  الأهّم  املتنّف�س  تبقى  التي 

الفّن  يعطي  اأف�سل  م�ستقبٍل  يف  الأمل 

م�سرية  كافًة،  املجتمعات  يف  مكانته 

ا�ستثنائي  العام  لهذا  املعر�س  اأن  اإىل 

ل�ساحب  م�ساحًة  يخ�س�س  كونه 

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

دعم  الذي  ثراه  اهلل  طيب  خليفة  اآل 

1972م،  عام  تاأ�سي�سه  منذ  املعر�س 

اأروقته  اإىل  املعر�س  ي�ستدرج  كما 

احلركة  رواد  من  فنية  اإبداعات 

ال�سباب  البحرين ومن  الت�سكيلية يف 

والفنانني  املبدعني  البحرينيني 

املقيمني لي�سنع �سورة متكاملة لقدرة 

امل�سرتكة  الأر�سية  على �سناعة  الفن 

ما بني خمتلف الفئات يف املجتمع.

بعث برقية تهنئة لل�صايجي مبنا�صبة فوزه برئا�صة جمعية ال�صحفيني.. امللك:

دور ريادي لل�صحافة البحرينية عرب م�صريتها العريقة يف خدمة املجتمع

هناأ ال�صايجي مبنا�صبة فوزه برئا�صة جمعية ال�صحفيني

 ويل العهد رئي�ض الوزراء: ال�صحافة 

الوطنيـة مكّون فاعـل يف فريق البحريـن

القائد العام ي�صتقبل امللحق الع�صكري النيوزلندي

رئي�ض هيئة الأركان يح�صر حفل تخريج 

دورة لل�صباط باإحدى وحدات قوة دفاع البحرين

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

رئي�س  ال�سايجي  عي�سى  اإىل  تهنئة  برقية 

واأع�ساء  البحرينية،  ال�سحافيني  جمعية 

فوزه  مبنا�سبة  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 

برئا�سة جمل�س اإدارة اجلمعية اجلديد.

واأعرب جاللة امللك املفدى، يف الربقية، 

جمعية  لرئي�س  تهانيه  اأخل�س  عن 

جمل�س  واأع�ساء  البحرينية  ال�سحافيني 

الإدارة على نيلهم هذه الثقة الغالية، ومبا 

متميزة  وكفاءة  خربة  من  به  يتمتعون 

لهم  جاللته  متمنيا  ال�سحايف،  احلقل  يف 

اأهداف  حتقيق  يف  والنجاح  التوفيق  كل 

والرتقاء  منت�سبيها،  وخدمة  اجلمعية 

بالعمل ال�سحفي يف اململكة.

املهمة  بالإجنازات  جاللته  واأ�ساد 

وبالدور الريادي الذي ت�سطلع به ال�سحافة 

البحرينية عرب م�سريتها العريقة، يف خدمة 

الوطن  تخدم  التي  الق�سايا  وتبني  املجتمع 

واملواطن والدفاع عن ق�سايا الوطن واأمنه 

منجزاته  وتوثيق  وم�ساحله،  وا�ستقراره 

ومبا  والتنموية،  احل�سارية  ومكت�سباته 

تتمتع به من م�سداقية ومو�سوعية ومهنية 

حفظه  مقدرا  اأمانة،  بكل  الأحداث  نقل  يف 

ال�سحافيني يف  الكبرية جلميع  اجلهود  اهلل 

خدمة وطنهم ومواطنيهم.

كما نوه جاللته بجهود رئي�س واأع�ساء 

املنتهية  ال�سحافيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

خدمة  يف  اإجناز  من  حتقق  وما  وليته، 

وال�سحافيني. ال�سحافة 

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

ام�س  العامة،  بالقيادة  البحرين  دفاع 

 Antony الأربعاء، العميد انتوين هيوارد

Hayward  امللحق الع�سكري النيوزلندي 
اأبوظبي،  يف  واملقيم  البحرين  مملكة  لدى 

ح�سن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  بح�سور 

والفريق  الدفاع،  �سوؤون  وزير  النعيمي 

الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان.

دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب   

النيوزلندي،  الع�سكري  بامللحق  البحرين 

البلدين  بني  القائمة  بالعالقات  م�سيًدا 

الدوام تطوًرا  ال�سديقني والتي ت�سهد على 

مت  كما  املجالت،  خمتلف  يف  وتقدًما 

الهتمام  ذات  املو�سوعات  من  عدد  بحث 

امل�سرتك.

 ح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �سعد 

الركن بحري يو�سف اأحمد مال اهلل م�ساعد 

والتموين،  لالإمداد  الأركان  هيئة  رئي�س 

بن  حممد  ال�سيخ  طيار  الركن  واللواء 

�سلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�سكري، 

وعدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

ح�سر الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان، اأم�س الأربعاء، حفل 

تخريج اإحدى الدورات املتخ�س�سة لل�سباط باإحدى وحدات قوة دفاع البحرين.

اآيات من الذكر احلكيم، ثم ٌقدم �سرح موجز عن الدورة وما   وا�ستهل احلفل بتالوة 

ا�ستملت عليه من الربامج والتدريبات النظرية والعملية.

واجلوائز  اخلريجني  على  ال�سهادات  بت�سليم  الأركان  هيئة  رئي�س  تف�سل  بعدها   

التقديرية على املتفوقني، وهناأهم على اجتياز الدورة بنجاح.

 ح�سر حفل التخريج عدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

جاللة امللك

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

برقية تهنئة اىل عي�سى ال�سايجي رئي�س 

واأع�ساء  البحرينية،  ال�سحفيني  جمعية 

اإدارة اجلمعية، مبنا�سبة فوزهم  جمل�س 

برئا�سة وع�سوية جمل�س اإدارة اجلمعية 

اجلديد.

الربقية،  يف  �سموه،  واأعرب 

جمعية  لرئي�س  تهانيه  خال�س  عن 

جمل�س  واأع�ساء  البحرينية  ال�سحافيني 

ميتلكونه  مبا  �سموه  منوًها  الإدارة، 

�ستكون  وكفاءة  �سحفية  خربة  من 

عمل  يف  التميز  من  ملزيد  باعًثا  �سك  بال 

البحرينية  ال�سحافة  وخدمة  اجلمعية 

كل  لهم  �سموه  متمنًيا  ومنت�سبيها، 

اأهداف  حتقيق  يف  والنجاح  التوفيق 

ال�ستمرار يف  نحو  والتطلعات  اجلمعية 

اإ�سهامه  ال�سحايف وتعزيز  العمل  تطوير 

يف م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها 

الزاهر  العهد  ظل  يف  البحرين  مملكة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

حفظه اهلل ورعاه.

ال�سحافة  بدور  �سموه  واأ�ساد 

يف  فاعالً  مكوًنا  باعتبارها  الوطنية 

عرب  املقدرة  وجهودها  البحرين،  فريق 

ما تتبناه من ق�سايا واآراء تدعم اجلهود 

م�سارات  خمتلف  يف  املبذولة  الوطنية 

مبا  اهلل  حفظه  منوًها  الوطني،  العمل 

يوايل ال�سحافيون بذله من جهود طيبة 

مت�سلحني  ال�سحافية،  الر�سالة  اأداء  يف 

التميز  نحو  وال�سغف  الوطن  بحب 

والإبداع.

اإدارة  كما نوه �سموه بجهود جمل�س 

به  قام  وما  ال�سابق،  ال�سحفيني  جمعية 

من جهود يف تطوير العمل ال�سحفي.

 ويل العهد رئي�س الوزراء



05حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 5 ذو احلجة  1442 ـ العدد 11786

Thursday 15th July 2021 - No. 11786

م�سيًدا بجهود »الدفاع املدين« حلفظ �سالمة الأهايل.. خليفة بن علي:

 التعاون مع خمتلف الأجهزة الأمنية لن�سر الوعي وال�سالمة

حممد بن خليفة: بيانات البنك املّت�سلة بالأداء العقاري تدعم قرارات ال�ستثمار بال�سوق

»التنظيم العقاري« وهيئة »املعلومات« تطلقان البنك الوطني للمعلومات العقارية

بح�شور ورعاية ال�شيخ خليفة بن علي بن 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

االفرتا�شي  اللقاء  اجلنوبية  املحافظة  اأقامت 

اإطار  يف  ال�شيف«،  يف  »ال�شالمة  عنوان  حتت 

اجلنوبية  املحافظة  بني  والتعاون  ال�شراكة 

العميد  العامة للدفاع املدين، بح�شور  واالإدارة 

وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�شري  ثامر  عي�شى 

موؤ�ش�شات  وممثلي  وامل�شوؤولني  ال�شباط  من 

املجتمع املدين يف املحافظة.

املحافظة  حمافظ  اأكد  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

تعزيز  على  حري�شة  املحافظة  اأن  اجلنوبية 

دعائم  وتر�شيخ  واالأمنية  املجتمعية  ال�شراكة 

واحت�شان  تبني  خالل  من  وال�شالمة  االأمن 

تنفيًذا  وذلك  الهادفة،  التوعوية  الربامج 

لتوجيهات الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

التن�شيق  ملوا�شلة  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

ون�شر  االأمنية  االأجهزة  خمتلف  مع  والتعاون 

الوعي وال�شالمة يف خمتلف مناطق املحافظة.

اجلنوبية  املحافظة  تعاون  اأن  واأ�شاف 

كل  على  مثمر  املدين  للدفاع  العامة  واالإدارة 

وحمالت  مبادرات  تنفيذ  خالل  من  االأ�شعدة، 

وبرامج اأمنية رائدة ومتميزة لن�شر ثقافة االأمن 

وال�شالمة يف املجتمع، موؤكًدا اأن اإقامة هذا اللقاء 

ف�شل  مع  وتزامًنا  اجلهود  لتلك  ترجمة  ياأتي 

بطرق  ال�شالمة  اإجراءات  توفري  بهدف  ال�شيف 

�شراكة  وتعزيز  املجتمع،  اأفراد  لكل  حديثة 

م�شيًدا  م�شرتك،  تعاون  وفق  واأمنية  جمتمعية 

باجلاهزية االأمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع 

من  املزيد  وبذل  اال�شتجابة  �شرعة  من  املدين 

ومتطلبات  معايري  توفر  التي  القائمة  اجلهود 

االأمن وال�شالمة كافة.

من جهته، اأعرب العقيد خالد خليفة الكعبي 

العامة  باالإدارة  االإدارية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 

للتعاون  وتقديره  �شكره  عن  املدين  للدفاع 

اأجل  من  اجلنوبية  املحافظة  مع  والتن�شيق 

املحافظة،  واملقيمني يف  املواطنني  واأمن  �شالمة 

والفعاليات  الربامج  اإقامة  خالل  من  وذلك 

مببادئ  اجلمهور  توعية  املت�شمنة  امل�شرتكة 

االأمن وال�شالمة يف خمتلف املواقع.

املجرين  �شعد  فاطمة  الرائد  قدمت  بعدها، 

بالعالقات  والتن�شيق  االت�شال  فرع  رئي�س 

ا  عر�شً املدين  للدفاع  العامة  باالإدارة  العامة 

جهود  على  فيه  ال�شوء  ت�شليط  مت  مرئًيا، 

حتقيق  جمال  يف  واالإدارة  اجلنوبية  املحافظة 

برامج  املت�شمنة  املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ 

يف  امل�شرتكة  والتوعية  ال�شالمة  وحمالت 

مرئية  مناذج  اإىل  باالإ�شافة  املواقع،  خمتلف 

احلريق  طفاية  كا�شتخدام  الوقاية،  لطرق 

وكيفية التعامل مع احلاالت الطارئة يف املنزل 

اأو يف املركبات.

اجلنوبية  املحافظة  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

توا�شل جهودها يف تكثيف احلمالت التوعوية 

وتعزيز ال�شالمة والوعي، عرب ن�شر االإر�شادات 

من  ال�شيف،  ف�شل  خالل  اتباعها  الواجب 

للمحافظة  التابعة  االإلكرتونية  القنوات  خالل 

بالتعاون مع االإدارة العامة للدفاع املدين خالل 

املجتمع  موؤ�ش�شات  وباإ�شراك  ال�شيف،  ف�شل 

�شرائح  بني  املجتمعية  للتوعية  �شعًيا  املدين 

املجتمع كافة.

العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

وهيئة املعلومات واحلكومة االإلكرتونية، 

املعلومات  لبنك  الوطني  امل�شروع  اأم�س، 

على  االتفاق  ت�شمن  والذي  العقارية، 

حتديد اأطر التعاون امل�شرتك بني اجلهتني 

واإح�شاءات  وبيانات  معلومات  لتوفري 

وذلك  وموثوقة،  وحمدثة  دقيقة  عقارية 

احلكومية  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون 

وامل�شتثمرين  القرار  اأ�شحاب  لتزويد 

واملوؤ�ش�شات  العقارية  املهن  ومزاويل 

العالقة  ذات  االأطراف  وجميع  املالية 

ويندرج  الالزمة،  العقارية  باملعلومات 

هذا امل�شروع �شمن اأبرز برامج ومبادرات 

كما  العقاري،  القطاع  لتطوير  املوؤ�ش�شة 

اخلطة  من  الثالثة  للركيزة  تنفيذا  ياأتي 

-2021 العقاري  للقطاع  الوطنية 

دقيقة  معلومات  توفري  وهي   ،2024

�شوف  الذي  االأمر  وموثوقة،  وحمدثة 

ا�شتثمارية  عقارية  بيئة  توفري  يف  ي�شهم 

داعمة لالقت�شاد الوطني.

افرتا�شيا من  امل�شروع  اإطالق  وقد مت 

تقنية  بوا�شطة  ُعقد  الذي  اللقاء  خالل 

من  كال  جمع  والذي  املرئي،  االت�شال 

ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة الرئي�س 

العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  وحممد 

االإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

مع عدد من امل�شوؤولني من اجلهتني.

لبنك  الوطني  امل�شروع  تنفيذ  اإن 

يوفر  اأن  �شاأنه  من  العقارية  املعلومات 

عقارية  بيانات  قاعدة  البحرين  ململكة 

اخللفية  الواجهة  ت�شغيل  �شيتم  اإذ  ذكية، 

البيانات  بحرية  با�شتخدام  للنظام 

قبل  من  ت�شغيلها  يتم  والتي  الوطنية، 

االإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

عن طريق  البيانات  قاعدة  نظام  وتطوير 

 ،AWS ال�شحابية  احلو�شبة  خدمة 

امل�شروع  من  االأوىل  املرحلة  و�شت�شتغرق 

ويهدف  اإطالقه.  تاريخ  من  واحدا  عاما 

توفري هذه البيانات العقارية اإىل التعرف 

التي  النتائج  واأهم  ال�شاملة  ال�شورة  اإىل 

يحققها ال�شوق العقاري، وكذلك املوؤ�شرات 

التي  املختلفة  والت�شغيلية  االقت�شادية 

وحتدد  العقاري  القطاع  على  توؤثر 

اجتاهاته امل�شتقبلية.

حممد  ال�شيخ  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اإطالق  اأن  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة 

امل�شروع الوطني لبنك املعلومات العقارية 

موؤ�ش�شة  بني  الثاين  املثمر  التعاون  ُيعد 

املعلومات  وهيئة  العقاري  التنظيم 

االإلكرتونية بعد نظام خدمات  واحلكومة 

الوطني  امل�شروع  ُيعد هذا  اإذ  الرتاخي�س، 

االأول من نوعه يف املنطقة، والذي �شيقدم 

واالأرقام  احلقائق  اإىل  امل�شتندة  البيانات 

هذا  ي�شكل  اأن  اإىل  متطلعا  ال�شحيحة، 

القطاع  يف  نوعية  نقلة  الوطني  امل�شروع 

االبتكار  تطور  يواكب  مبا  العقاري، 

الرقمي يف اململكة.

ثمرة  ُيعد  امل�شروع  هذا  اأن  واأو�شح 

ت�شافر جهود عدد من اجلهات احلكومية 

اجلهات  هذه  بني  ال�شراكة  ملبداأ  تعزيزا 

املعلوماتية  التحتية  البنية  لتطوير 

للقطاع العقاري، وتتما�شى مع التوجهات 

التكنولوجيا  ا�شتخدام  لتفعيل  الرامية 

احلكومية،  اخلدمات  لتطوير  احلديثة 

الوطني  امل�شروع  هذا  انطالقة  ُتعد  كما 

تنفيذا الأهم ركائز اخلطة الوطنية للقطاع 

رئي�س  �شاكرا   ،2024-2021 العقاري 

بن  �شلمان  ال�شيخ  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

امل�شاحة  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

جمل�س  واأع�شاء  العقاري  والت�شجيل 

التنظيم  موؤ�ش�شة  تلقاه  ما  على  االإدارة؛ 

وتوجيه  وم�شاندة  دعم  من  العقاري 

لت�شهيل العمل واإجراءات املوؤ�ش�شة، والتي 

تن�شب يف �شالح القطاع العقاري و�شالح 

املواطنني الكرام واملتعاملني يف القطاع.

يف  امل�شروع  هذا  اأهمية  على  و�شدد 

اأكرث  كاأحد  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  جذبا  املراكز 

العقارية يف املنطقة، ما �شي�شهم يف تعزيز 

يف  اال�شتثمار  وفر�س  والثقة  ال�شفافية 

امل�شروع  هذا  اأن  مو�شحا  القطاع،  هذا 

اأي�شا ُيعد تفعيال ملا جاء يف القانون رقم 

)27( ب�شاأن تنظيم القطاع العقاري ل�شنة 

موؤ�ش�شة  تكون  اأن  على  ن�س  اإذ   ،2017

العقاري م�شدرا رئي�شا للبيانات  التنظيم 

يقع  اإذ  البحرين،  مملكة  يف  العقارية 

البيانات  مهمة جمع وحتليل  عاتقها  على 

واملعلومات واالإح�شاءات املتعلقة بتنظيم 

رئي�شا  م�شدرا  لت�شبح  العقاري،  القطاع 

العقاري،  التطوير  قطاع  يخ�س  فيما 

ب�شكل  البيانات  تلك  حتديث  على  وتعمل 

الواقع  ميثل  نحو  على  ومنتظم  م�شتمر 

احلقيقي للقطاع العقاري يف اململكة.

علي  حممد  اأعرب  ال�شدد،  هذا  ويف 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  القائد 

�شكره  جزيل  عن  االإلكرتونية  واحلكومة 

وتقديره لل�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، 

الوطني  امل�شروع  على  القائمني  وجميع 

مبوؤ�ش�شة  العقارية  املعلومات  لبنك 

التنظيم العقاري، وذلك لتعاونهم امل�شتمر 

تبذلها  التي  للجهود  ودعمهم  الهيئة  مع 

الرقمي  التحول  عمليات  تعزيز  اأجل  من 

اإىل  م�شريا  العقاري،  املجال  يف  �شيما  ال 

الذي  امل�شروع  اإطالق  التوجه نحو  اأهمية 

االأهداف،  �شي�شاعد على حتقيق جملة من 

اأبرزها توفري املعلومات والبيانات الدقيقة 

للم�شتفيدين كافة.

احلديثة،  التقنيات  توظيف  اأن  واأكد 

احلو�شبة  تقنية  توظيف  �شيما  ال 

ال�شحابية، يف تنفيذ امل�شروع �شي�شهم يف 

حول  و�شخمة  وفرية  معلومات  توفري 

للم�شتفيدين  و�شيتيح  العقاري،  املجال 

واحل�شول  الو�شول  �شهولة  واملخت�شني 

فرتة  خالل  املطلوبة  البيانات  هذه  على 

على  العمل  اأن  موؤكدا  وجيزة،  زمنية 

الهيئة  التزام  يج�شد  امل�شروع  هذا  اإطالق 

املن�شودة،  التطلعات  بتحقيق  واملوؤ�ش�شة 

املوقر،  الوزراء  جمل�س  توجيهات  وتنفيذ 

كما يعك�س التعاون امل�شرتك بني اجلانبني 

االأنظمة  توفري  اأجل  من  والتزامهما 

على  وتي�شر  ت�شهل  التي  واخلدمات 

امل�شتفيدين كافة.

م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون الإعالم 

ي�ستقبل الكاتب ال�سحفي كرمي بوعركي

امللك  م�شت�شار جاللة  احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�شتقبل 

الكاتب  اأم�س،  الق�شيبية  بق�شر  مبكتبه  االإعالم،  ل�شوؤون 

اأهداه  الذي  بوعركي  خليفة  كرمي  والروائي  ال�شحفي 

ن�شخة من كتابه »العا�شق«، وهو عبارة عن رواية تتناول 

العالقات االإن�شانية.

بوعركي  للكاتب  �شكره  عن  احلمر  امل�شت�شار  واأعرب 

على هذا االإهداء القيم، منوًها باإ�شهاماته املميزة التي ت�شلط 

املحتوى  يرثي  والذي  االجتماعي،  اجلانب  على  ال�شوء 

الثقايف واالأدبي.

واأ�شاد بدور الكتاب والباحثني البحرينيني وجهودهم 

خالل  من  للمملكة  الثقافية  املكانة  تعزز  التي  الطيبة 

اإ�شداراتهم القيمة واملتنوعة، متمنًيا للكاتب كل التوفيق يف 

ا�شداراته القادمة. 

واأعرب الكاتب بوعركي عن �شكره وتقديره للم�شت�شار 

والباحثني  للكتاب  وت�شجيعه  دعمه  على  احلمر  نبيل 

والفكر  الثقافة  حركة  اإثراء  يف  ي�شهم  مبا  البحرينيني، 

واالأدب يف البحرين.

يف اإطار تدريب الكوادر البحرينية يف جمالت التمويل امل�ستدام

»هيئة الطاقة« و»الدرا�سات امل�سرفية« يوقعان اتفاقية تعاون م�سرتك

وقع الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا رئي�س هيئة 

الطاقة امل�شتدامة مع ر�شيد حممد املعراج حمافظ م�شرف 

هيئة  بني  م�شرتك  تعاون  اتفاقية  املركزي  البحرين 

امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  ومعهد  امل�شتدامة  الطاقة 

)BIBF(، وذلك خالل فعالية توقيع ُعقدت يف مقر الهيئة 

ال�شيخ  اأحمد  الدكتور  بح�شور  املايل،  البحرين  مبرفاأ 

اجلانبني،  من  امل�شوؤولني  من  وعدد  للمعهد  العام  املدير 

االحرتازية  والتعليمات  االإجراءات  جميع  وبتطبيق 

املعلنة من قبل الفريق الطبي الوطني وفًقا الآلية االإ�شارة 

ال�شوئية مل�شتوى انت�شار فريو�س كورونا.

�شمن جهود  االتفاقية يف  هذه  على  التوقيع  وياأتي 

املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  لتعزيز  امل�شتدامة  الطاقة  هيئة 

املجاالت  خمتلف  يف  والتدريبية  واملهنية  االأكادميية 

من  امل�شرفية  والدرا�شات  العلوم  جمال  ويعد  املهمة، 

التقنية  للعلوم  املكملة  واملهمة  املحورية  املجاالت 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  بقطاع  للنهو�س  االأ�شا�شية 

الدكتور  قال  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  ويف  الطاقة. 

مريزا اإن اجلهود واالإ�شهامات املهمة التي يقدمها املعهد 

الطلبة  اعداد  خالل  من  البحريني  العمل  �شوق  الإثراء 

موقع  هي  اإمنا  وعاملية  تناف�شية  مبعايري  وامل�شرفيني 

فخر واعتزاز، وت�شيف اإىل ر�شيد اإجنازات ومتيز مملكة 

البحرين بني دول املنطقة، وذلك ملا يناف�س به املعهد من 

الوطنية  والقدرات  الكفاءات  بناء  يف  خمرجاته  خالل 

واإعدادهم للتناف�س يف �شوق العمل االخت�شا�شي اأثبتت 

بتد�شني  االأخرية  املعهد  ومبادرة  ومتيزها،  فعاليتها 

التمويل  يف  القدرات  لبناء  امل�شتدامة  للتنمية  اأكادميية 

الوطنية  اجلهود  دعم  يف  املعهد  جدية  تعك�س  امل�شتدام 

لتحقيق اال�شتدامة يف الطاقة. 

من جانبه، �شرح حمافظ م�شرف البحرين املركزي 

ر�شيد حممد املعراج: »نت�شّرف بالتعاون مع هيئة الطاقة 

امل�شتدامة، وذلك لقدمي حلول تدريبية للكوادر الب�شرية من 

خالل اأكادميية التنمية امل�شتدامة التابعة ملعهد البحرين 

للدرا�شات امل�شرفية واملالية، حيث ي�شكل احل�شول على 

التنمية  اأهداف  عليه  ترتكز  الذي  االأ�شا�س  جيد  تعليم 

مبادرات  تطوير  املعهد يف  دور  ياأتي  وعليه  امل�شتدامة، 

�شوق  متطلبات  مع  تتوافق  تدريبية  وبرامج  نوعية 

الب�شرية  الكفاءات  تنمية  يف  الرائد  املعهد  كونه  العمل؛ 

وامل�شاهمة يف حتقيق التنمية االقت�شادية يف اململكة«.

وزير »التجارة« ووزير التجارة الدولية 

الربيطاين يبحثان ال�ستثمارات الثنائية

بن  زايد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  اجتمع 

رانيل  الربيطاين  الدولية  التجارة  بوزير  الزياين  را�شد 

ناق�س  حيث  لندن،  الربيطانية  العا�شمة  يف  جيواردينا 

والفر�س  اال�شتثماري  الثنائي  التعاون  اأطر  اجلانبان 

يخدم  مبا  القائمة،  ال�شراكة  نطاق  لتو�شيع  اجلديدة 

للبلدين  والتنموية  اال�شرتاتيجية  والروؤى  التوجهات 

للتجارة  امل�شاعد  الوكيل  االجتماع  ح�شر  اإذ  ال�شديقني، 

املحلية واخلارجية ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة وعدد 

من كبار امل�شوؤولني يف كال اجلانبني.

والتجارة  ال�شناعة  وزير  اأكد  االجتماع  وخالل 

منًوا  ي�شهد  االقت�شادية  العالقات  حجم  اأن  وال�شياحة 

مطرًدا جاء انعكا�ًشا حلجم العالقات التاريخية املتميزة بني 

اال�شرتاتيجية  للروؤى  حتقيًقا  وذلك  وبريطانيا،  البحرين 

امل�شرتكة والطموحة بني اجلانبني.

املو�شوعات  من  عدد  بحث  االجتماع  خالل  جرى  كما 

مو�شع االهتمام امل�شرتك و ال�شبل الكفيلة بتطوير وزيادة 

حجم اال�شتثمارات الثنائية واملرحلة املقبلة.
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الأمني يهنئ ال�سايجي بفوزه برئا�سة 

جمل�س اإدارة جمعية »ال�سحفيني«

النائب زينل يهنئ ال�سايجي بعد 

تزكيته رئي�ًسا جلمعية ال�سحفيني

ع�ضو  ــث  ــع ب

اإدارة  ــس  ــ� ــل جم

التنمية  جمل�س 

رجل  االقت�ضادية 

علي  خالد  االأعمال 

تهانيه  ـــــن  االأم

حترير  لــرئــيــ�ــس 

االأيـــام  �ضحيفة 

ال�ضايجي  عي�ضى 

ــوزه  ف مبنا�ضبة 

جمعية  برئا�ضة 

الــ�ــضــحــفــيــن 

البحرينية.

عن  ــراب  االإع »ي�ضرين  لل�ضايجي:  برقية  يف  وقال 

تهنئتكم مبنا�ضبة فوزكم يف انتخابات عادلة ودميقراطية 

�ضحفًيا، اأتت بالتوافق والتزكية وعك�ضت الدور امل�ضوؤول 

لل�ضحافة والثقة الكبرية يف رجال ال�ضحافة و ب�ضماتهم 

خمتلف  يف  هي  كما  ال�ضحفي  ال�ضاأن  يف  الوا�ضحة 

القطاعات«.

واأ�ضار االأمن اإىل اأن »القطاع اخلا�س �ضيتعاون خالل 

من  املزيد  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  اجلمعية  مع  رئا�ضتكم 

املكت�ضبات لالأ�ضرة ال�ضحفية، انطالًقا من اإميانها الرا�ضخ 

�ضحافتنا  به  ت�ضطلع  الذي  وامل�ضوؤول  الكبري  بالدور 

الوطنية كمنارة للتنوير والوعي«.

وتابع قائالً: »يف الوقت الذي اأعرب فيه عن �ضعادتي 

اأع�ضاء  لزمالئكم  مو�ضولة  القلبية  والتهاين  بفوزكم، 

بع�ضوية  بفوزهم  ال�ضحفين  جمعية  اإدارة  جمل�س 

احلمر،  نبيل  را�ضد  العزيز  االأخ  واأخ�س  االإدارة  جمل�س 

ال�ضحفين  جمعية  انتخابات  �ضهدته  مبا  واأفتخر  واأعتز 

لك  متمنن  الفخر،  على  تبعث  دميقراطية  ممار�ضة  من 

ولزمالئكم يف اجلمعية كل التوفيق والنجاح«.

النائب  هناأ 

زينل،  يو�ضف 

حترير  رئي�س 

�ضحيفة »االأيام« 

تزكيته  مبنا�ضبة 

جلمعية  رئي�ًضا 

ــحــفــيــن  الــ�ــض

البحرينية.

وعــــــــــ�رّ 

ثقته  عن  زينل 

ـــرية يف  ـــب ـــك ال

ال�ضايجي  قدرة 

دفة  قيادة  على 

والدفع  ال�ضحفي،  اجل�ضم  ومتثيل  اقتدار  بكل  اجلمعية 

مملكة  يف  الرابعة  ال�ضلطة  مكت�ضبات  تعزيز  ناحية 

الثابت لل�ضحافة  البحرين، موؤكًدا يف االإطار ذاته دعمه 

ال�ضلطات  بقية  الأدوار  مكملة  رقابية  اأداة  بو�ضفها 

وناقدة  املتحققة،  الوطنية  االإجنــازات  على  وم�ضيئة 

ملواطن ال�ضعف وما يتطلب اإ�ضالحه.

واأ�ضاف: »نقرتب اأكرث من اأي وقت م�ضى من اإقرار 

اأجل  من  انتظارها  طال  حلظة  وهي  ال�ضحافة،  قانون 

للم�ضتجدات  مواكبته  و�ضمان  النافذ  الت�ضريع  تطوير 

على �ضعيد التغريات االإعالمية املت�ضارعة«.

الت�ضريعي  الغطاء  و�ضدد زينل على �ضرورة توفري 

باإلغاء  ال�ضدد  هذا  يف  م�ضيًدا  ال�ضحافة،  حلرية  الداعم 

عقوبة احلب�س يف م�ضروع القانون القادم من احلكومة، 

لتعزيز  عليها  البناء  يتوجب  تقدمية  حالة  ذلك  معتً�ا 

العريق  التاريخ  مع  يتنا�ضب  ومبا  ال�ضحفين،  دور 

البحرينية. لل�ضحافة 

جمعية  مع  للتعاون  التام  ا�ضتعداده  زينل  اأكد  كما 

ال�ضحفين للدفع باجتاه والدة قانون ع�ضري لل�ضحافة 

يليق مبملكة البحرين التي ُتعد رافًدا من روافد امل�ضروع 

االإ�ضالحي جلاللة امللك، حفظه اهلل ورعاه.

ا�ستقبل رئي�س »الوطنية حلقوق الإن�سان« وهناأه بالثقة امللكية.. الزياين:

الرتويج للقيم والإرث البحريني يف جمال حقوق الإن�سان والتعاي�س ال�سلمي

لدى ا�ستقباله �سفري مملكة البحرين لدى رو�سيا الحتادية

املفتي العام مل�سلمي رو�سيا ي�سيد بدور امللك يف ن�سر قيم التعاي�س

بناء اخلطة جاء ا�ستجابة لحتياجات الوزارة و�سوق العمل.. »الرتبية« تعتمد البعثات:

التناف�س على البعثات يعتمد فقط على املعدل الرتاكمي

ربع البعثات يف جامعة البحرين و292 يف بوليتكنك و30 بعثة بدول خليجية

اأكرث من 4 اآلف بعثة ومنحة بينها 18 بعثة للطب الب�سري و40 للخارج فقط

بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�ضتقبل 

اأم�س،  اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�ضد 

علي  اخلارجية،  وزارة  مبقر  مكتبه  يف 

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  رئي�س  الدرازي،  اأحمد 

حلقوق االإن�ضان.

اخلارجية  وزير  هناأ  اللقاء،  وخالل 

علي الدرازي مبنا�ضبة �ضدور االأمر امللكي 

مفو�ضي  جمل�س  اأع�ضاء  بتعين  ال�ضامي 

االإن�ضان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

املفو�ضن  جمل�س  من  انتخابه  له  مبارًكا 

رئي�ًضا للموؤ�ض�ضة، م�ضيًدا باجلهود الطيبة 

وحماية  لتعزيز  املوؤ�ض�ضة  بها  تقوم  التي 

البحرين  مملكة  يف  االإن�ضان  حقوق 

وجهودها  املتميزة  مبادراتها  خالل  من 

النهج  ظل  يف  تاأ�ضي�ضها  منذ  املخل�ضة 

االإ�ضالحي حل�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

باأن حماية وتعزيز حقوق  املفدى، موؤكًدا 

اأ�ضا�ضية من ركائز  االإن�ضان تعت� ركيزة 

ال�ضيا�ضة اخلارجية ململكة البحرين، مبيًنا 

توطيد  على  اخلارجية  وزارة  حر�س 

مع  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  عالقات 

كل اجلهات ذات العالقة مبا فيها املوؤ�ض�ضة 

من اأجل الرتويج للقيم واالإرث البحريني 

والتعاي�س  االإن�ضان  حقوق  جمال  يف 

والأع�ضاء  له  متمنًيا  العامل،  اأمام  ال�ضلمي 

املهام  اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  املجل�س 

املناطة بهم.

اأحمد  علي  اأعرب  جانبه،  ومن 

اخلارجية،  لوزير  �ضكره  عن  الدرازي 

من  اخلارجية  وزارة  تبذله  مبا  م�ضيًدا 

االإن�ضان  حقوق  حماية  جمال  يف  جهود 

هذا  يف  البحرين  مملكة  اإجنازات  واإبراز 

الدولية،  املحافل  كافة  يف  املهم  املجال 

املوؤ�ض�ضة  مفو�ضي  جمل�س  حر�س  موؤكًدا 

امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  توثيق  على 

اجلهود  هذه  لدعم  اخلارجية  وزارة  مع 

النبيلة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين يف 

جمال حماية حقوق االإن�ضان.

وح�ضر اللقاء، الدكتورة اأروى ح�ضن 

يف  االإن�ضان  حقوق  قطاع  رئي�ضة  ال�ضيد، 

الوزارة.

ا�ضتقبل �ضماحة �ضيخ االإ�ضالم طلعت �ضفا تاج الدين، املفتي 

العام ورئي�س النظارة الدينية املركزية مل�ضلمي رو�ضيا، يف مكتبه، 

اأحمد عبدالرحمن ال�ضاعاتي، �ضفري مملكة البحرين لدى رو�ضيا 

النظارة  ورئي�س  العام  املفتي  اأعرب  اللقاء،  وخالل  االحتادية. 

الدينية املركزية مل�ضلمي رو�ضيا عن خال�س التهنئة والت�يكات 

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

البالد املفدى مبنا�ضبة منح جاللته �ضهادة الدكتوراه الفخرية من 

جامعة مو�ضكو احلكومية للعالقات الدولية تقديًرا لدور جاللته 

والثقافات  االأديان  بن  واحلوار  ال�ضلمي  التعاي�س  تعزيز  يف 

املختلفة، م�ضيًدا بالدور النبيل الذي ا�ضطلع به جاللة امللك املفدى 

االأديان  بن  ال�ضلمي  التعاي�س  قيم  ون�ضر  واإر�ضاء  تاأ�ضي�س  يف 

والثقافات، مما جعل مملكة البحرين منوذًجا يحتذى به يف هذا 

التوجه الذي ي�ضهم يف تعزيز ال�ضالم واال�ضتقرار واالزدهار لدول 

و�ضعوب املنطقة والعامل ب�ضكل عام.

ومن جانبه، ع� �ضفري مملكة البحرين لدى رو�ضيا االحتادية 

عن �ضكره وتقديره ل�ضماحة املفتي ال�ضيخ طلعت �ضفا تاج الدين، 

موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على تطوير التعاون بن النظارة 

الدينية مل�ضلمي رو�ضيا واملجل�س االأعلى لل�ضوؤون االإ�ضالمية يف 

مملكة البحرين ومركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�ضلمي لكل ما 

فيه خري �ضالح البلدين ال�ضديقن.

 اعتمد وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي 

خطة البعثات الدرا�ضية للعام اجلامعي 2021/   2022، 

موؤكًدا ا�ضتمرار الوزارة يف طرح البعثات واملنح الدرا�ضية 

للتناف�س بن الطلبة البحرينين املتفوقن احلا�ضلن على 

لل�ضروط  العامة، وفًقا  الثانوية  فما فوق يف  معدل %90 

واملعايري املعتمدة، م�ضرًيا اإىل اأن ا�ضتحقاق البعثات واملنح 

وال�ضوابط  لل�ضروط  تخ�ضع  املتفوقن  للطلبة  الدرا�ضية 

تقت�ضر  والتي  بالوزارة،  البعثات  قبل جلنة  من  املعتمدة 

هذا العام على املعدل الرتاكمي للطالب، فقط، نتيجة تعذر 

كان  كما  ال�ضخ�ضية  واملقابالت  القدرات  اختبار  تنظيم 

كورونا  فريو�س  تف�ضي  ب�ضبب  وذلك  ال�ضابق،  يف  معتاًدا 

)كوفيد-19( وما يتطلب هذا االأمر من اإجراءات احرتازية. 

من  البحرين  اأبناء  من  املتفوقن  الطلبة  اإىل جميع  م�ضرًيا 

على  �ضيح�ضلون  واخلا�ضة  احلكومية  املدار�س  خريجي 

بعثة اأو منحة درا�ضية ا�ضتناًدا اإىل معدالتهم الرتاكمية. 

�ضنوًيا  اإعدادها  يتم  البعثات  خطة  باأن  الوزير  واأكد 

البحريني  العمل  و�ضوق  الوزارة  احتياجات  �ضوء  يف 

درا�ضة  �ضنوًيا  املخت�ضة  اجلهة  تتوىل  حيث  عام،  بوجه 

العلمية  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  امل�ضتقبلية  احلاجة 

والفنية واالإدارية، معرًبا عن بالغ ال�ضكر والتقدير للرعاية 

املو�ضولة التي حتظى بها امل�ضرية التعليمية من لدن ح�ضرة 

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

املفدى حفظه اهلل ورعاه، والدعم امل�ضتمر من �ضاحب ال�ضمو 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، موؤكًدا باأن هذا االهتمام 

واملتميزين  للمتفوقن  العزيز  لبلدنا  احلكيمة  القيادة  من 

ياأتي جت�ضيًدا لالهتمام بالعن�ضر الب�ضري، باعتبارهم عماد 

التنمية واالزدهار.

خريجي  املتفوقن  الطلبة  الوزارة  ودعت  هذا، 

من   2021   /2020 الدرا�ضي  للعام  العامة  الثانوية 

معدل  على  واحلا�ضلن  واخلا�ضة  احلكومية  املدار�س 

التقدم  يف  والراغبن  فاأكرث،   %90 بن�ضبة  تراكمي 

اإىل  العام،  لهذا  الوزارة  ومنح  بعثات  على  للتناف�س 

الدخول على املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم 

موقع  زيارة  اأو   )www.moe.gov.bh( العنوان  على 

www.bahrain.( العنوان  على  االلكرتونية  احلكومة 

bh( ال�ضتكمال اإجراءات الت�ضجيل للبعثات، وذلك اعتباًرا 
من  بدًءا  2021م  يوليو   15 املوافق  اخلمي�س  يوم  من 

ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاًء، وحتى نهاية يوم االأحد املوافق 

الذين مل  الطلبة  الوزارة  18 يوليو 2021م. كما دعت 

للبعثات  االإلكرتوين  للت�ضجيل  ال�ضرية  االأرقام  ت�ضلهم 

الفني  الدعم  التوا�ضل مع  اإىل �ضرورة  الدرا�ضية،  واملنح 

على رقم: 17278892 - 17278742 اأو ع� ال�يد 

.it.support@moe.bh االإلكرتوين

االحرتازية  االإجراءات  عليه  ن�ضت  مبا  والتزاًما 

ال�ضحية يف ظل انت�ضار فريو�س كورونا، فاإن التوا�ضل مع 

الوزارة لال�ضتف�ضار �ضوف يقت�ضر على االت�ضال ع� الهاتف 

 -  17875177  -  17873302 التالية:  االأرقام  على 

17873280 - 17873564 من ال�ضاعة الثامنة �ضباًحا 

الدوام  اأيام  خالل  وذلك  ظهًرا،  الواحدة  ال�ضاعة  وحتى 

الر�ضمي فقط.

العلوم  تخ�ض�س  خلريجي  البعثات  اأغلب  وترتكز 

والريا�ضيات، ومت تخ�ضي�س 5 بعثات لدرا�ضة الطب الب�ضري 

يف جامعة اخلليج العربي، و4 يف جامعة البحرين الطبية، 

يف حن وبلغ عدد البعثات يف جامعة البحرين 767 بعثة يف 

خمتلف التخ�ض�ضات، باالإ�ضافة اإىل 168 بعثة يف بوليتكنك 

اجلامعة  وبعثة يف  اململكة،  وبعثتن يف جامعة  البحرين، 

اجلامعية،  البحرين  كلية  يف  وبعثتن  املفتوحة،  العربية 

وبعثة يف اجلامعة اخلليجية، وبعثتن يف اجلامعة االأهلية، 

و3 يف اجلامعة االأمريكية يف البحرين، و19 بعثة يف كلية 

العلوم  بجامعة  و3  فاتيل،  كلية  يف  و5  خالد،  بن  عبداهلل 

يف  و3  للتكنولوجيا،  البحرين  جامعة  يف  و3  التطبيقية، 

و5  للتدريب،  البحرين  معهد  و2  للبنات،  امللكية  اجلامعة 

بعثات يف اجلامعة ال�يطانية - �ضالفورد.

بينها  خليجية،  دول  يف  بعثة   30 اخلطة  وت�ضمنت 

الطب  لدرا�ضة  وبعثة  عمان،  �ضلطنة  درا�ضية يف  بعثات   3

الب�ضري، و4 بعثات يف االإمارات العربية املتحدة، و15 بعثة 

يف الكويت، و8 بعثات يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

واملهني  الفني  للم�ضار  املخ�ض�ضة  للبعثات  وبالن�ضبة 

يف  م�ضرتكة  بعثات   7 ت�ضمنت  فقد  »التجاري«  املطور 

جامعة البحرين بتخ�ض�ضات اإدارة االأعمال، االأعمال الدولية 

واملحا�ضبة وحتليل  واملالية،  امل�ضرفية  االأعمال  واالقت�ضاد، 

اإىل بعثة لدرا�ضة املحا�ضبة يف  االأعمال والريادة، باالإ�ضافة 

بوليتكنك البحرين، وبعثة لدرا�ضة املحا�ضبة والعلوم املالية 

الدولية  االإدارة  العلوم يف  وبعثة يف  االأهلية،  اجلامعة  يف 

امللكية  البحرين للتكنولوجيا، وبعثة يف اجلامعة  بجامعة 

للبنات، وواحدة يف اجلامعة ال�يطانية - �ضالفورد.

للدرا�ضة  بعثات   10 تخ�ضي�س  مت  اخلطة  وبح�ضب 

)اللغات  امل�ضارات  توحيد  خلريجي  البحرين  جامعة  يف 

الرتبية  االإعالم،  تخ�ض�ضات  يف  االإن�ضانية(  والعلوم 

اللغات  والت�ضميم،  الفنون  ال�ضياحة،  احلقوق،  الريا�ضية، 

العربية واالجنليزية والفرن�ضية، باالإ�ضافة اإىل 3 بعثات يف 

القانون يف اجلامعة  كلية عبداهلل بن خالد، وبعثة لدرا�ضة 

ال�يطانية - �ضالفورد. 

خلريجي  املخ�ض�ضة  البعثات  عدد  بلغ  للخطة،  ووفًقا 

توحيد امل�ضارات )العلوم التجارية( 107 بعثات، يف خمتلف 

اإىل 19 بعثة يف  اإدارة االأعمال، باالإ�ضافة  تخ�ض�ضات كلية 

بوليتكنك البحرين، وبعثة واحدة يف كل من جامعة اململكة، 

يف   2 املفتوحة،  العربية  واجلامعة  االأهلية،  واجلامعة 

اجلامعة اخلليجية، و7 بعثات يف كلية عبداهلل بن خالد، و3 

بعثات يف كلية فاتيل لدرا�ضة اإدارة الفنادق الدولية، وبعثة 

يف جامعة البحرين للتكنولوجيا، وبعثة يف معهد البحرين 

للدرا�ضات املالية وامل�ضرفية، و3 بعثات يف اجلامعة امللكية 

للبنات، وواحدة يف اجلامعة ال�يطانية. 

 وبلغ عدد البعثات املخ�ض�ضة خلريجي املعهد الديني 7 

بعثات، بينها 3 للدرا�ضة يف جامعة البحرين يف تخ�ض�ضات 

كلية  يف  بعثات  و4  العربية،  واللغة  واحلقوق،  االإعالم، 

عبداهلل بن خالد.

الفني  امل�ضار  خلريجي  املخ�ض�ضة  البعثات  وت�ضمنت 

للتاأهيل  واملهني املطور )ال�ضناعي( وخريجي مركز نا�ضر 

جامعة  يف  بعثات   6 بينها  بعثة،   14 املهني  والتدريب 

البحرين، بعثتن يف بوليتكنك البحرين، و6 بعثات يف معهد 

البحرين للتدريب.

والتي  اخلا�ضة،  للمدار�س  البعثات  بالن�ضبة خلطة  اأما 

بلغ اإجمايل عددها 343 بعثة، فقد ت�ضمنت 187 بعثة يف 

جامعة البحرين، و102 بعثة يف بولينكنك البحرين، بعثة 

يف كل من جامعة اململكة، اجلامعة العربية املفتوحة، كلية 

لدرا�ضة  بعثات   4 تخ�ضي�س  مت  فيما  اجلامعية،  البحرين 

العربي، و4 يف جامعة  اخلليج  الب�ضري يف جامعة  الطب 

يف   2 اخلليجية،  اجلامعة  يف  وبعثتن  الطبية،  البحرين 

اجلامعة االأهلية، 2 اجلامعة االأمريكية - البحرين، 8 بعثات 

يف كلية عبداهلل بن خالد، 4 بكلية فاتيل، بعثتن يف جامعة 

العلوم التطبيقية، بعثتن يف جامعة البحرين للتكنولوجيا، 

بعثة يف معهد البحرين للدرا�ضات امل�ضرفية، و3 بعثات يف 

اجلامعة امللكية للبنات، وبعثتن يف معهد البحرين للتدريب، 

باالإ�ضافة اإىل 4 بعثات يف اجلامعة ال�يطانية - �ضالفورد.

وبالن�ضبة للبعثات خارج البحرين املخ�ض�ضة خلريجي 

عمان،  �ضلطنة  يف  بعثة  ت�ضمنت  فقد  اخلا�ضة  املدار�س 

الكويت، و5 بعثات يف  االإمارات، وبعثتن يف  وبعثتن يف 

اململكة العربية ال�ضعودية.

�سفري البحرين بعّمان يرتاأ�س

 اجتماع �سفراء »التعاون« يف الأردن

ـــــس  ـــــراأ� ت

بن  اأحمد  ال�ضفري 

الرويعي  يو�ضف 

مملكة  ــفــري  �ــض

لدى  البحرين 

االأردنية  اململكة 

ــة،  ــي ــم ــض ــا� ــه ال

اأمــ�ــس،  �ضباح 

�ضفراء  اجتماع 

جمل�س  دول 

لــدول  التعاون 

العربية  اخلليج 

لدى  املعتمدين 

االأردنية  اململكة 

الها�ضمية.

التعاون  �ضبل  بحث  االجتماع،  خــالل  جــرى  وقــد 

والتعاون  االأخــوة  عالقات  لتعزيز  امل�ضرتك  والتن�ضيق 

واململكة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  بن 

االأردنية الها�ضمية ال�ضقيقة يف خمتلف املجاالت مبا يلبي 

مت  كما  املن�ضودة،  االأهــداف  ويحقق  امل�ضرتكة  التطلعات 

ا�ضتعرا�س عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�ضرتك.

اأحمد الرويعي

خالد الأمني

يو�سف زينل

�ضارة جنيب: 

ت�سمنت خطة البعثات خطة البعثات الدرا�سية للعام اجلامعي القادم 1084 بعثة يف جامعة البحرين خلريجي خمتلف امل�سارات، و292 بعثة يف بوليتكنك 

البحرين، يف حني بلغ عدد البعثات التي مت الإعالن عنها خارج البحرين 40 بعثة، بينها 30 خلريجي املدار�س احلكومية تت�سمن بعثة لدرا�سة الطب الب�سري 

يف �سلطنة عمان، و10 بعثات خلريجي املدار�س اخلا�سة، وبلغ اإجمايل عدد البعثات املخ�س�سة لدرا�سة الطب الب�سري 18 بعثة، بينها 9 خلريجي املدار�س 

احلكومية موزعة على 5 بعثات جلامعة اخلليج العربي، 4 بعثات جلامعة البحرين الطبية، بعثة يف �سلطنة عمان، و8 بعثات خلريجي املدار�س اخلا�سة موزعة 

بالت�ساوي على جامعتي اخلليج العربي وجامعة البحرين الطبية.
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ال�شرف  امتياز  مبادرة  جلنة  عقدت 

ال�شابة  البحرينية  الأعمال  لرائدة 

الأول  اجتماعها  الرابعة  دورتها  يف 

بنت  ح�شة  ال�شيخة  �شمو  برئا�شة 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  خليفة  اآل  خليفة 

الجتماع  �شموها  ا�شتهلت  للمراأة، حيث 

بالرتحيب باأع�شاء اللجنة والتاأكيد على 

املبادرة  هذه  اأهداف  حتقيق  يف  دورهم 

العام 2011 كمبادرة  انطلقت يف  التي 

ال�شابات  وحتفيز  لدعم  ت�شجيعية 

الأعمال،  ريادة  جمال  يف  البحرينيات 

بيئة  امل�شاهمة يف خلق  وتكرميهن على 

اقت�شادية م�شاندة.

على  اللجنة  حر�س  �شموها  واأكدت 

لرائدة  ال�شرف  امتياز  مبادرة  تطوير 

خالل  من  ال�شابة  البحرينية  الأعمال 

ال�شابات  تكرمي  على  العمل  موا�شلة 

العمال،  ريادة  جمال  يف  املتميزات 

والكفاءات  الطاقات  واإبراز  وت�شجيع 

املتميزة يف جمال ريادة العمال، ون�شر 

ال�شابات  بني  الريادية  الروح  ثقافة 

والإبداع،  املبادرة  على  وت�شجيعهن 

الأعلى  املجل�س  بني  ال�شراكة  وتفعيل 

املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  للمراأة 

وتعزيز امل�شاركة القت�شادي للمراأة مبا 

للنهو�س  الوطنية  اأهداف اخلطة  يحقق 

ال�شوء  وت�شليط  البحرينية،  باملراأة 

على القطاعات ال�شتثمارية القت�شادية 

اجلديدة باململكة.

مناق�شة  مت  الجتماع  وخالل 

للمجل�س  العامة  الأمانة  مقرتحات 

اخلا�شة بتطوير معايري المتياز للدورة 

التوجهات  مع  يتواكب  ومبا  الرابعة 

ب�شكل  �شرتكز  حيث  والوطنية  العاملية 

على  امل�شاريع  قدرة  على  اأ�شا�شي 

جائحة  تداعيات  ومواجهة  ال�شتدامة 

كورونا ومواكبة التطورات التكنولوجية 

املت�شارعة، بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء 

امل�شتجدة  القت�شادية  القطاعات  على 

التي برزت ب�شكل لفت خالل  واملبتكرة 

الفرتة ال�شابقة.

امتياز  مبادرة  جلنة  وت�شم  هذا 

ال�شرف لرائدة الأعمال البحرينية ال�شابة 

تال  من  كالً  الدورة  لهذه  ع�شويتها  يف 

تنفيذي  مدير  وهي  فخرو  عبدالرحمن 

الأ�شواق  ودرا�شة  لال�شرتاتيجيات 

وع�شو  القت�شادية  التنمية  مبجل�س 

للتنمية،  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س 

جمل�س  ع�شو  جناحي  حممد  و�شونيا 

البحرين،  و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

اإدارة  مديرة  الفا�شل  عبداهلل  و�شيخة 

واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  تنمية 

يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

ال�شرتاتيجية  مدير  املن�شوري  واإميا 

والتخطيط يف �شندوق العمل »متكني«، 

املحمود  حممود  نهلة  العمل  ورائدة 

للتجارة«  »للبيال  م�شروع  �شاحبة 

احلائزة على المتياز بالدورة ال�شابقة.

ثّمن كل من النائب خالد بوعنق والنائب اإبراهيم 

�شيد  والنائب  عبدالأمري  زينب  والنائب  النفيعي 

امللكي  الأمر  النواب،  جمل�س  اأع�شاء  ها�شم،  فالح 

ال�شامي من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

اهلل  املفدى، حفظ  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى  بن 

جلنة »امتياز ال�صرف لرائدة الأعمال ال�صابة« تعقد اجتماعها الأول.. ح�صة بنت خليفة:

 موا�صلة العمل على تكرمي ال�صابات املتميزات يف ريادة الأعمال

الجتماع الأول للدورة الرابعة للجنة مبادرة امتياز ال�شرف لرائدة الأعمال البحرينية ال�شابة

مهنًئا الداخلية مبنا�صبة نيلها من�صب املمثل الإقليمي لدول ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا بالأجمونت.. البوعينني:

 البحرين ت�صدرت دول العامل مبكافحة الإرهاب عرب ما حققته خالل الـ20 عاًما املا�صية
هناأ رئي�س جلنة ال�شوؤون اخلارجية 

ال�شي�شي  حممد  الوطني  والأمن  والدفاع 

البوعينني، وزارة الداخلية على حتقيقها 

اجلديد،  الدويل  البحريني  لالإجناز 

التحريات  اإدارة  مدير  بانتخاب  املتمثل 

املمثل  ملن�شب  الداخلية  بوزارة  املالية 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  لدول  الإقليمي 

موؤكدا  الأجمونت،  جمموعة  يف  اأفريقيا 

ال�شيخة مي بنت حممد  »اأن فوز �شعادة 

املالية  التحريات  اإدارة  مدير  خليفة  اآل 

جلنة  رئي�س  ونائب  الداخلية  بوزارة 

الأموال  غ�شل  مكافحة  �شيا�شات  و�شع 

ومتويل الإرهاب مبن�شب املمثل الإقليمي 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  لدول 

اإجناز نوعي  الأجمونت هو  يف جمموعة 

من  الطويل  لل�شجل  ي�شاف  جديد، 

الداخلية  لوزارة  الوطنية  الإجنازات 

الفريق  برئا�شة  وعامليا،  واإقليميا  حمليا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول 

وزير الداخلية«.

اإىل  ال�شي�شي  املهند�س  واأ�شار 

يف  جاد  ب�شكل  ما�شية  البحرين  »اأن 

اخلا�شة  التو�شيات  بتنفيذ  اللتزام 

الإرهاب  الأموال ومتويل  مبكافحة غ�شل 

معايل  بقيادة  وذلك  الت�شلح،  وانت�شار 

حماربة  جلنة  رئي�س  الداخلية  وزير 

ومتويله  الإرهاب  ومكافحة  التطرف 

يف  امل�شرتك  وبالعمل  الأموال،  وغ�شل 

النواب،  جمل�س  مع  الت�شريعي  اجلانب 

احلثيثة  اجلهود  من  كبرية  �شل�شلة  عرب 

انبثق  والتي  اجلانب،  هذا  يف  املبذولة 

ومكافحة  )حظر  مر�شوم  موؤخرا  عنها 

جلنة  مررته  الذي  الأموال(  غ�شيل 

والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون 

على  وا�شح  ب�شكل  وانعك�س  الوطني، 

حتديث  يف  البحرين  مملكة  جهود 

الوطنية  املنظومة  حلماية  الت�شريعات 

وجترمي  الموال  غ�شل  ومكافحة  حلظر 

باإحرازها  وذلك  الت�شلح،  انت�شار  متويل 

تقدما يف هذا املجال من خالل رفع درجات 

العمل  لتو�شيات جمموعة  وفقا  امتثالها 

املايل«.

دورا  البحرين  ململكة  »اأن  واأ�شاف 

متابعة  يف  عظيمة  وجهودا  كبريا 

الت�شريعية، ومن خالل  املنظومة  تطوير 

مكافحة  جمال  يف  الوطنية  جهودها 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  جرائم 

ينعك�س  الذي  الأمر  منابعه،  وجتفيف 

مملكة  موقع  تعزيز  على  اإيجابي  ب�شكل 

البحرين على اخلريطة الدولية يف جمال 

مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب«. 

حققته  ما  »اأن  اللجنة  رئي�س  واأكد 

وزارة الداخلية من اجنازات متتابعة هو 

مكانة  اإليه  و�شلت  ملا  للفخر  يدعو  اأمر 

مكافحة  جمال  يف  الدولية  البحرين 

الزاهر  العهد  والذي حتقق يف  الإرهاب، 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اأيده 

اهلل، ومتابعة حثيثة من ح�شرة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه 

اهلل«، م�شريا اإىل »اأن مملكة البحرين لطاملا 

كانت داعمة لكل جهود املجتمع الدويل يف 

خالل  من  والإرهابيني،  الإرهاب  مكافحة 

جمال  يف  متكاملة  ت�شريعية  منظومة 

الأرهابية  الأعمال  من  املجتمع  حماية 

واأي�شا  الأموال،  غ�شيل  وحظر  ومكافحة 

من خالل تواجد اململكة يف جميع املحافل 

وا�شتيفاء معظم  ال�شاأن،  هذا  الدولية يف 

حما�شرة  ل�شتكمال  الدولية  املتطلبات 

الإرهاب وجتفيف منابعه والق�شاء على 

املوؤ�ش�شي  للتنظيم  بال�شافة  م�شادره، 

املعنية  والهيئات  لالإدارات  املتميز 

مبكافحة الإرهاب«.

ال�شي�شي حممد 

نواب يثّمنون �صرف مكافاآت املتطوعني يف ال�صفوف الأمامية

ا�شتقبل ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك، 

يوم اأم�س، يو�شف حممد البنخليل الرئي�س التنفيذي ملركز 

التخلي�س  عام  مدير  بح�شور  وذلك  الوطني،  الت�شال 

واخلدمات اجلمركية ومدير اإدارة الت�شال والتن�شيق.

الت�شال  ملركز  التنفيذي  بالرئي�س  الرئي�س  وقد رحب 

الوطني، م�شيدا بالدور الذي ي�شطلع به املركز يف تعزيز 

التعاون والتن�شيق الإعالمي بني خمتلف اجلهات احلكومية 

مبا ي�شهم يف تطوير اخلطاب الإعالمي احلكومي، والرتقاء 

اجلهات  وخمتلف  املواطنني  مع  التوا�شل  مبنظومة 

املنجزات  اإبراز  اإىل  ا�شافة  وخارجًيا،  حملًيا  احلكومية 

حتققت  التي  الوطنية  واملكت�شبات  والتنموية  احل�شارية 

حل�شرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  الكرمي  و�شعبها  للمملكة 

�شاحب اجلاللة امللك املفدى.

ا�شرتاتيجية  البنخليل  يو�شف  ا�شتعر�س  جهته،  من   

املركز ودوره يف الرتقاء مبنظومة التوا�شل مع املواطنني 

يعك�س  مبا  وخارجًيا،  حملًيا  الإعالمية  اجلهات  وخمتلف 

ال�شورة احلقيقية ويربز املنجزات احل�شارية واملكت�شبات 

الوطنية التي حققتها مملكة البحرين.

رئي�س اجلمارك ي�صيد بجهود

 الرتقاء مبنظومة التوا�صل مع املواطنني

عبدالـله بن اأحمد: البحرين ملتزمة

 باأهداف حوار التعاون الآ�صيوي وتعزيزه

اجتمع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل 

وزارة اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية، اأم�س عرب الت�شال 

دانفيفاثانا،  بورن�شاي  الدكتور  مع  املرئي،  الإلكرتوين 

.)ACD( الأمني العام حلوار التعاون الآ�شيوي

اخلارجية  وزارة  وكيل  اأكد  الجتماع،  وخالل 

باأهداف  البحرين  مملكة  التزام  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 

ومبادئ حوار التعاون الآ�شيوي، وتعزيز عرى ال�شداقة 

حتقيق  يف  ي�شب  مبا  الأع�شاء،  الدول  مع  والتعاون 

تكري�س  اإىل  داعًيا  اآ�شيا،  دول  �شعوب  وتطلعات  اآمال 

فريو�س  جائحة  لتداعيات  للت�شدي  اجلماعية  اجلهود 

امل�شتدامة  التنمية  خطط  ودعم  »كوفيد-19«،  كورونا 

من خالل ا�شتثمار الروابط والإمكانات املتاحة بني الدول 

وتكنولوجية  اقت�شادية  �شراكات  وتاأ�شي�س  الأع�شاء، 

متينة وواعدة.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ورعاه، 

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

يف  للمتطوعني  خم�ش�شة  مكافاآت  ب�شرف  الوزراء، 

كورونا  فريو�س  جائحة  ملواجهة  الأمامية  ال�شفوف 

املالية ووزيرة  )كوفيد-19(، م�شيدين بجهود وزير 

والتوجيهات  ال�شامية  الأوامر  تنفيذ  يف  ال�شحة 

الكرمية يف هذا اخل�شو�س.

كما اأ�شاد النواب مبا و�شلت اإليه اململكة اليوم من 

خف�س كبري لن�شبة الإ�شابات، وح�شول ن�شبة كبرية 

جماين  ب�شكل  اللقاحات  على  واملقيمني  املواطنني  من 

يف  العاملني  بجهود  م�شيدين  املليون،  عددها  فاق 

ال�شفوف المامية، خا�شة املتطوعني منهم، ووقفتهم 

امل�شرفة التي لن ين�شاها الوطن، و�شت�شجل اأ�شماوؤهم 

مباء الذهب يف تاريخ البحرين.

مع  ال�شابق  لقائهم  خالل  اأنه  النواب  واأو�شح 

اأو�شحوا  الوزراء  وم�شوؤويل  والوكيل  ال�شحة  وزير 

ا،  انه �شيتم مكافاأة املتطوعني جميًعا، وتوظيفهم اأي�شً

والتمري�شية  الطبية  بالتخ�ش�شات  البدء  �شيتم  اإذ 

التخ�ش�شات  بقية  يف  النظر  ثم  اأولً،  وال�شحية 

واإمكانية توظيفهم يف عدد من اجلهات احلكومية؛ يف 

نوع من التقدير لهم على مبادرتهم الوطنية ووقوفهم 

يف ال�شفوف الأمامية.

اأن   هذه   اللفتة   الكرمية   موؤكدين   يف   ذات   ال�شياق 

 من   لدن   �شموه   توؤكد   جمدًدا  حر�س   �شموه   على   مكافاأة  

العاملني   يف   ال�شفوف   المامية؛   نظري   ما    املتطوعني 

 يقومون   به   من   جهود   وت�شحيات   كبرية   هي   حمل  

 تقدير   جميع   املواطنني   واملقيمني،   وهي   خطوة   تاأتي   يف  

 �شياق   دعم   جهود   البحرنة،   واإعطاء   �شباب   و�شابات  

 الوطن   ما   ي�شتحقون   من   ت�شجيع   ورعاية . 

اجلهود  تكامل  على  بالتاأكيد  النواب  �شدد  كما 

اجلائحة،  مواجهة  يف  البحرين  جناح  اإىل  ادت  التي 

باأن  املطالبة  مع  بتكرميهم  احلكومة  بقرار  والإ�شادة 

يتم ال�شراع يف تكرمي جميع املتطوعني وفق معايري 

�شفافة وعادلة، خا�شة اأن توجيهات �شمو ويل العهد 

وا�شحة  كانت  اخل�شو�س  هذا  يف  الوزراء  رئي�س 

للمتطوعني دون حتديد فئة دون غريها.

خالد بوعنق



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اجلديد جلمعية  الإدارة  ملجل�س  التمنيات  خال�س 

ال�صحفيني وفوزه بالتزكية، اآملني له كل التوفيق يف 

م�صريته خلدمة ال�صحافة والإعالم.

جنني  ونحن  وا�صتب�صارنا  فرحنا  قدر  فعلى 

والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  التزامنا  ثمار 

حتى  تهاون  ل  وب�صعار  ال�صتمرار  علينا  الوقائية، 

ن�صل للتعايف التام لكي ل نكون فاقدين ول مفقودين باإذن اهلل.
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القد�ص  مدينة  �شق�ط   -  1099

احلملة  اإطار  يف  وذلك  ال�شليبيني  بيد 

ال�شليبية الأوىل.

    1948 - �شدور قرار جمل�ص الأمن 

يف  الع�شكرية  الأعمال  ب�قف   54 رقم 

فل�شطني.

بطلب  تتقدم  اجلزائر   -  1962     

اإىل جامعة الدول العربية بعد  لالن�شمام 

ا�شتقاللها عن فرن�شا.

قنابل  تنتج  اإ�شرائيل   -  1986     

عنق�دية اأكرث تط�ًرا من القنابل الأمريكية.

    1994 - الأردن واإ�شرائيل ت�افقان 

يف  بينهما  �شالم  حمادثات  اإجراء  على 

وا�شنطن.

الأزياء  م�شمم  اغتيال   -  1997     

ميامي  يف  منزله  يف  فري�شات�شي  جياين 

ب�لية فل�ريدا.

يت�ىل  برييز  �شمع�ن   -  2007     

رئا�شة اإ�شرائيل.

انقالب  حماولة  قيام   -  2016     

من  جمم�عة  يد  على  تركيا  يف  ع�شكري 

اجلي�ص باءت بالف�شل بعد قيام مظاهرات 

مناوئة لهذه املحاولة يف اإ�شطنب�ل واأنقرة 

لنداء  ا�شتجابة  الرتكية،  املدن  وكربيات 

اجلمه�رية  ورئي�ص  احلك�مة  اأطلقته 

رجب طيب اأردوغان.

    2018 - املنتخب الفرن�شي لكرة 

القدم يهزم نظريه الكرواتي ويت�ج بكاأ�ص 

بعد  الثانية  للمرة  القدم  لكرة  العامل 

بط�لة 1998.

الكعبة على موعد مع ظاهرة فلكية

لل�شم�ص،  الثاين  التعامد  الي�م اخلمي�ص، ظاهرة  ال�شع�دية،  املكرمة يف  ت�شهد �شماء مكة 

والأخري لهذا العام على الكعبة امل�شرفة.

واأو�شح رئي�ص اجلمعية الفلكية بجدة ماجد اأب� زاهرة، اأن التعامد يحدث وقت اأذان الظهر 

يف امل�شجد احلرام، حيث �شتك�ن ال�شم�ص على ارتفاع ح�ايل 90 درجة عند ال�شاعة 12:27 

ظهًرا بالت�قيت املحلي مع ع�دة ال�شم�ص - ظاهرًيا - قادمة من مدار ال�شرطان متجهة جن�ًبا 

امل�شرفة  الكعبة  ا�شتقامة واحدة مع  الزوال وت�شبح على  اإىل خط ال�شت�اء، و�شتت��شط خط 

التي �شيختفي ظلها متاًما.

واأ�شاف اأب� زاهرة اأن ال�شم�ص تتعامد على الكعبة امل�شرفة ب�شبب ميل حم�ر دوران الأر�ص 

بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي ي�ؤدي اإىل انتقال ال�شم�ص - ظاهرًيا - بني مداري ال�شرطان 

�شمال واجلدي جن�ًبا مروًرا بخط ال�شت�اء يف اأثناء دوران الأر�ص ح�ل ال�شم�ص مرة كل �شنة، 

لذلك فاإن كل املناطق ال�اقعة يف خط�ط عر�ص اأقل من 23.5 درجة �شمالً اأو جن�ًبا تر�شد هذا 

احلدث مرتني يف ال�شنة ولكن يف اأوقات خمتلفة تعتمد على خط عر�ص ذلك املكان.

قّررت املطربة 

ال�صورية اأ�صالة 

ن�صري النف�صال عن 

زوجها اجلديد النائب 

يف الربملان امل�صري، 

بعد زواج مل يُدم 

�صوى 3 اأ�صهر.

وذكرت »بوابة اأخبار 

اليوم« اأنهما اتخذا 

تلك اخلطوة ر�صميًا 

منذ 3 اأ�صابيع بهدوء، 

ة اأنهما جتمعهما  خا�صّ

�صداقة طيّبة.

اإعادة ت�شغيل اأول حديقة نباتية حتت البحر

يبدو اأن هجران اأول حديقة للنباتات الأر�شية 

حتت البحر على مدى اأ�شهر مل ي�شر باملرفق باأي 

الإيطالي�ن  العلماء  اأعاد  فقد  الأ�شكال،  من  �شكل 

ال�شاد�ص من ي�ني�،  بالكامل يف  ت�شغيل احلديقة 

مع البث املبا�شر لذلك على »ي�تي�ب«، حيث كان 

بالإمكان م�شاهدة النباتات تنم� حرفًيا. 

الكندي،  نت�ورك«  ني�ز  ووفًقا مل�قع »غ�ود 

كانت زراعة الأع�شاب البحرية وع�شب البحر على 

ط�ل ال�ش�اطئ ممار�شة قائمة لعدة قرون، ولكن 

حتت  ال�شغرية  الزجاجية  القباب  يف  يجري  ما 

زراعة  فه�  ليغ�ريا،  يف  ن�يل  �شاحل  قبالة  املاء 

الريحان واخل�ص والطماطم وحتى اأزهار الك��شا 

ه�  كما  والفطر،  وال�شبار  اخل�شراء  والبازلء 

احلال يف اأي حديقة منزلية اأخرى.

غادرت الفنانة الك�يتية انت�شار ال�شراح الك�يت، الثالثاء، 

اإىل العا�شمة الربيطانية لندن برفقة جنليها �شامل ودلل، لتبداأ 

رحلة عالجها.

ومن املقرر اأن ت�شتمر خطة عالج الفنانة الك�يتية ملدة ل 

تقل عن 6 اأ�شهر، نظًرا اإىل حالتها ال�شحية، حيث اإنها حتتاج 

وغ�شيل  التاأهيل  اإعادة  عن  ف�شالً  الفح��شات  من  املزيد  اإىل 

الكلى.

وتداول رواد م�قع الت�ا�شل الجتماعي »ت�يرت«، �ش�رة 

للفنانة القديرة انت�شار ال�شراح برفقة ابنتها دلل يف الطائرة 

بال�شحة  لها  داعني  بريطانيا،  اإىل  الك�يت  مغادرتها  خالل 

وال�شفاء العاجل. وتده�رت احلالة ال�شحية للفنانة الك�يتية 

زوجها  عنه  ك�شف  ملا  وفًقا  �شابق  وقت  يف  ال�شراح  انت�شار 

مازن التميمي، الذي اأو�شح اأنه يبحث نقلها اإىل م�شت�شفى يف 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.

انت�شار ال�شراح تغادر ملوا�شلة العالج بلندن

الأر�شاد: توقع ت�شاقط اأمطار خفيفة 

يومي ال�شبت والأحد يف املناطق اجلنوبية

ب�زارة  اجل�ية  الأر�شاد  باإدارة  م�ش�ؤول  م�شدر  اأعلن 

بكميات  �شتتاأثر  اململكة  اأج�اء  اأن  والت�شالت  امل�ا�شالت 

قد ينتج عنه  ما  القادمني،  ال�شبت والأحد  الغي�م ي�مي  من 

من  اجلن�بية  املناطق  يف  ا  خ�ش��شً خفيفة،  اأمطار  ت�شاقط 

اململكة.

حتدث  التي  اجل�ية  احلالة  هذه  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ�شار 

ت�شكل  خط  اقرتاب  عن  ناجتة  ال�شيف،  ف�شل  يف  عادة 

املنخف�شات اجل�ية املدارية على املناطق اجلن�بية من �شبه 

اجلزيرة العربية وبحر العرب، ما يت�شّبب بطق�ص غري م�شتقر 

وهط�ل اأمطار رعدية م�شح�بة بهبات �شديدة ال�شرعة على 

تلك املناطق. اأما بالن�شبة للرياح ف�شت�شتمر �شرقية ب�جه عام 

من خفيفة اإىل معتدلة ال�شرعة لت�ا�شل الأج�اء حارة ورطبة 

يف الأيام القادمة، وتك�ن درجات احلرارة اأعلى من معدلتها 

احلرارة  درجات  مت��شط  باأن  علًما  ي�لي�،  ل�شهر  الطبيعية 

ودرجات  مئ�ية،  درجة   40.0 تبلغ  ال�شهر  لهذا  العظمى 

احلرارة ال�شغرى 31.0 درجة مئ�ية.

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

عددها 15690 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 105 حالت 

قائمة جديدة منها 48 حالة لعمالة وافدة، و49 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و8 حالت قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 116  كما 

للحالت املتعافية اإىل 265129.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 27 حالة، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 9 

حالت يف حني اأن 971 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 998 حالة.

ل وفيات لليوم الثاين على التوايل

 و105 اإ�شابات جديدة بفريو�س كورونا
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 القائد العام: العالقات البحرينية
 النيوزيلندية تشهد تطورًا بمختلف المجاالت

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
الش��يخ  الركن  المش��ير  البحرين 
خليف��ة  آل  أحم��د  ب��ن  خليف��ة 
بالقي��ادة العام��ة صب��اح أمس 
الملحق العسكري النيوزلندي لدى 
البحري��ن والمقي��م ف��ي أبوظبي 
العميد انتون��ي هيوارد، بحضور 
وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 
عبداهلل النعيم��ي، ورئيس هيئة 
ذي��اب  الرك��ن  الفري��ق  األركان 
القيادة  النعيمي، ومدير دي��وان 
العامة اللواء الركن حسن سعد، 
ومس��اعد رئي��س هيئ��ة األركان 
الركن  اللواء  والتموي��ن  لإلمداد 
بح��ري يوس��ف م��ال اهلل، ومدير 

التعاون العس��كري اللواء الركن 
طيار الش��يخ محمد بن س��لمان 
آل خليف��ة، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

وخالل اللقاء، أش��اد القائد العام 
لقوة دف��اع البحري��ن بالعالقات 
القائمة بين البلدين الصديقين 
ال��دوام  عل��ى  تش��هد  والت��ي 

مختل��ف  ف��ي  وتقدم��ًا  تط��ورًا 
المج��االت، كم��ا تم بح��ث عدد 
من الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

وزير التربية يعتمد 4 آالف بعثة ومنحة دراسة
اعتم��د وزي��ر التربي��ة والتعليم 
النعيم��ي خطة  الدكت��ور ماج��د 
البعثات الدراسية للعام الجامعي 
2021/2022 التي شملت 4 آالف 
بعثة، مؤكدًا استمرار الوزارة في 
طرح البعث��ات والمنح الدراس��ية 
البحرينيين  الطلبة  بين  للتنافس 
المتفوقين الحاصلين على معدل 
الثانوي��ة  ف��ي  ف��وق  فم��ا   %90
والمعايير  للشروط  وفقًا  العامة، 
المعتمدة.وأشار إلى أن استحقاق 
للطلبة  الدراسية  والمنح  البعثات 
للش��روط  يخض��ع  المتفوقي��ن 
والضواب��ط المعتم��دة من قبل 
لجن��ة البعث��ات بال��وزارة، والتي 
تقتص��ر هذا الع��ام على المعدل 
التراكمي للطال��ب، فقط، نتيجة 
تع��ذر تنظي��م اختب��ار الق��درات 
كان  كما  الش��خصية  والمقابالت 
معتادًا في السابق، بسبب تفشي 
في��روس كورونا وم��ا يتطلب في 

هذا األمر من إجراءات احترازية. 
الطلب��ة  جمي��ع  أن  إل��ى  ولف��ت 
المتفوقي��ن م��ن أبن��اء البحرين 

الحكومية  الم��دارس  من خريجي 
والخاص��ة س��يحصلون على بعثة 
أو منح��ة دراس��ية اس��تنادًا إل��ى 
معدالته��م التراكمي��ة. وأكد أن 
خطة البعثات يتم إعدادها سنويًا 
في ضوء احتياجات الوزارة وسوق 
العم��ل بوجه عام، حي��ث تتولى 
الجهة المختصة س��نويًا دراس��ة 
الحاج��ة المس��تقبلية في مختلف 
والفني��ة  العلمي��ة  التخصص��ات 

الش��كر  ع��ن  واإلدارية.وأع��رب 
والتقدير للرعاية الموصولة التي 
تحظ��ى بها المس��يرة التعليمية 
من ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، والدعم 
المس��تمر م��ن صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مؤك��دًا أن هذا االهتمام 
لبلدن��ا  الحكيم��ة  القي��ادة  م��ن 
والمتميزين  للمتفوقي��ن  العزيز 
يأتي تجسيدًا لالهتمام بالعنصر 
البشري، باعتبارهم عماد التنمية 

واالزدهار.
المتفوقين  الطلبة  الوزارة  ودعت 
للعام  العام��ة  الثانوية  خريج��ي 
م��ن   2020/2021 الدراس��ي 
الم��دارس الحكومي��ة والخاص��ة 
والحاصلين على مع��دل تراكمي 
بنس��بة 90% فأكث��ر، والراغبي��ن 
ف��ي التقدم للتنافس على بعثات 
ومن��ح ال��وزارة له��ذا الع��ام، إلى 
الدخول على الموق��ع اإللكتروني 

ل��وزارة التربي��ة والتعلي��م عل��ى 
العنوان )www.moe.gov.bh( أو 
زيارة موق��ع الحكومة اإللكترونية 
التس��جيل  إج��راءات  الس��تكمال 
الي��وم  م��ن  ابت��داًء  للبعث��ات، 
السادس��ة مس��اء، حتى األحد 18 
يوليو. كما دعت الطلبة الذين لم 
تصلهم األرقام السرية للتسجيل 
والمن��ح  للبعث��ات  اإللكترون��ي 
الدراس��ية، إلى ض��رورة التواصل 
م��ع الدع��م الفن��ي عل��ى رق��م: 
17278892 - 17278742 أو عبر 
it.support@ اإللكتروني  البريد 
ال��دوام  أي��ام  خ��الل   .moe.bh

الرسمي فقط.
االحترازية  باإلج��راءات  والتزام��ًا 
م��ع  التواص��ل  ف��إن  الصحي��ة، 
س��يقتصر  لالستفس��ار  ال��وزارة 
على االتص��ال عب��ر الهاتف على 
-17873302 اآلتي��ة:  األرق��ام 

 -1 7 8 7 3 2 8 0 -1 7 8 7 5 1 7 7
17873564 من 8 صباحًا حتى 1 
ظهرًا، خالل أيام الدوام الرس��مي 

فقط.

وزير التربية

 الزياني: حماية وتعزيز حقوق 
 اإلنسان ركيزة أساسية في 

سياسة البحرين الخارجية
أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أن حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
يع��دان ركيزتين أساس��يتين من ركائز السياس��ة الخارجي��ة للمملكة، مؤكدًا 
ح��رص وزارة الخارجي��ة على توطيد عالقات التعاون والتنس��يق المش��ترك مع 
كاف��ة الجهات ذات العالقة بما فيها المؤسس��ة من أجل الترويج للقيم واإلرث 

البحريني في مجال حقوق اإلنسان والتعايش السلمي أمام العالم.
جاء ذلك خالل اس��تقباله أم��س في مكتبه بمقر الوزارة بحضور رئيس��ة قطاع 
حقوق اإلنس��ان ف��ي الوزارة الدكتورة أروى الس��يد، رئيس المؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان علي الدرازي، حيث هنأه بمناسبة صدور األمر الملكي السامي 
بتعيي��ن أعضاء مجلس مفوضي المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، مباركًا 
له انتخابه من مجلس المفوضين رئيس��ًا للمؤسس��ة، مشيدًا بالجهود الطيبة 
التي تقوم بها المؤسسة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة من خالل 
مبادراتها المتميزة وجهودها المخلصة منذ تأسيسها في ظل النهج اإلصالحي 
لحض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
متمني��ًا له وألعضاء المجلس التوفيق والنجاح ف��ي أداء المهام المنوطة بهم. 
م��ن جانبه، أعرب الدرازي عن ش��كره وزير الخارجية، مش��يدًا بم��ا تبذله وزارة 
الخارجية من جهود في مجال حماية حقوق اإلنسان وإبراز إنجازات المملكة في 
ه��ذا المجال المهم في كافة المحاف��ل الدولية، مؤكدًا حرص مجلس مفوضي 
المؤسس��ة على توثيق التعاون والتنسيق المش��ترك مع وزارة الخارجية لدعم 

هذه الجهود النبيلة، وتعزيز مكانة البحرين في مجال حماية حقوق اإلنسان.

 عبداهلل بن أحمد: البحرين ملتزمة 
بأهداف ومبادئ حوار التعاون اآلسيوي

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، 
أمس، عب��ر االتصال اإللكترون��ي المرئي، مع 
 »ACD« األمين العام لحوار التعاون اآلسيوي

الدكتور بورنشاي دانفيفاثانا.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، 
الت��زام البحرين بأهداف ومبادئ حوار التعاون 
اآلس��يوي، وتعزيز ع��رى الصداق��ة والتعاون 
م��ع ال��دول األعض��اء بم��ا يصب ف��ي تحقيق 
آم��ال وتطلع��ات ش��عوب دول آس��يا، داعي��ا 
إل��ى تكري��س الجه��ود الجماعي��ة للتص��دى 
لتداعيات جائحة في��روس كورونا )كوفيد�19( 
ودع��م خط��ط التنمية المس��تدامة من خالل  
اس��تثمار الرواب��ط واإلمكان��ات المتاحة بين 
الدول األعضاء، وتأس��يس شراكات اقتصادية 

وتكنولوجية متينة وواعدة.
يذك��ر أن ح��وار التعاون اآلس��يوي، يهدف إلى 
تعزي��ز التفاع��ل بي��ن ال��دول اآلس��يوية في 

العديد من مج��االت التع��اون، باإلضافة إلى 
دعم الس��بل الكفيلة لترس��يخ أس��س السالم 

واالزدهار.

وزير الخارجية يتسلم أوراق تفويض 
ممثل »الصحة العالمية« لدى البحرين

استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس، بحضور وزيرة الصحة  
فائقة الصالح، الدكتورة تس��نيم غالب عطاطرة، حيث تس��لم أوراق تفويضها 
ممثال لمنظم��ة الصحة العالمية لدى مملكة البحري��ن. وهنأ الوزير عطاطرة 
بتول��ي هذا المنص��ب الدولي المهم، مش��يًدا بالجهود الملموس��ة والمقدرة 
الت��ي تضطلع بها منظم��ة الصحة العالمي��ة في مواجه��ة تداعيات فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، ودورها المهم والبارز في دعم جهود دول العالم لتطوير 
الخدمات الصحية والعالجية ومكافحة األوبئة واألمراض.وأكد حرص البحرين 
على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين خدمة للمصالح 
والتطلعات المش��تركة، ودعم المملكة للمنظمة في كل ما تتبناه من جهود 
وخدم��ات وإج��راءات في المج��االت الصحي��ة، متمنيا للدكت��ورة عطاطرة كل 
التوفي��ق والنجاح في مهام عملها.فيما أش��ادت عطاطرة بما حققته البحرين 
من نجاح بفضل الجهود التي يقودها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التصدي لفيروس كورونا 
وتخفيف تداعياته، معربة عن تطلعها لتجسيد التعاون المشترك والتنسيق 
المس��تمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والجهات المختصة في 

البحرين، متمنية للمملكة دوام الرقي والتقدم واالزدهار.

بالتعاون مع »Kroll العالمية«

»الرقابة المالية« ينظم سلسلة دورات 
تدريبية حول »التدقيق االستقصائي«

المالي��ة  الرقاب��ة  دي��وان  ب��دأ 
واإلدارية أم��س فعاليات الدورة 
التدريبية األول��ى ضمن برنامج 
»بناء الق��درات وتعزيز المهارات 
التدقيق  والخب��رات ف��ي مج��ال 
 Forensic« االس��تقصائي 
Audit«، وذل��ك بالتع��اون م��ع 

شركة كرول »Kroll« العالمية.
وعّرفت الدورة، التي حضرها أكثر 
من 20 موظفًا من الديوان ومن 
بعض الجهات ذات االختصاص، 
االس��تقصائي  بالتدقي��ق 
المتبعة عند تنفيذه  واإلجراءات 
المتخصصة  الممارس��ات  كأحد 
المالي  التدقي��ق  أعم��ال  ضمن 
المالية من  واإلداري، والجرائ��م 
منظ��ور التدقيق االس��تقصائي، 
البيان��ات وتقنيات جمع  وتحليل 
المس��تندات  ودراس��ة  وحف��ظ 
واألدل��ة، مرك��زة على أس��اليب 
ألغ��راض  المقاب��الت  إج��راء 
التدقي��ق االس��تقصائي، إضافة 
إلى توثي��ق أوراق العمل واألدلة 

وإعداد التقارير.
وق��ال رئي��س دي��وان الرقاب��ة 
المالي��ة واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محم��د آل خليفة إن الديوان 

يول��ي التدري��ب عناي��ة كبي��رة 
حي��ث يهت��م باط��الع موظفيه 
على آخر التط��ورات والتحديثات 
العالمي��ة ف��ي مج��ال الرقاب��ة 
والتدقيق بش��كل ع��ام، لضمان 
والمهم��ات  األعم��ال  تنفي��ذ 
بحرفي��ة ومهنية عالية وبالتالي 
المنش��ودة،  األه��داف  تحقي��ق 
الفتًا إل��ى أن الدورة التي عقدت 
الي��وم ه��ي األولى من سلس��لة 
دورات تدريبي��ة ح��ول التدقي��ق 
الديوان  االستقصائي سيعقدها 
بالتتابع، تهدف إلى إشراك أكبر 
عدد ممكن من الموظفين فيها، 
وتدريبهم على تنفيذ هذا النوع 

م��ن التدقيق بحس��ب المعايير 
س��يتم  أن��ه  مبين��ًا  العالمي��ة، 
توظيف المهارات المكتسبة من 
هذه ال��دورات في إع��داد تقارير 
التع��اون  متخصص��ة، وتعزي��ز 
والشراكة مع الجهات المشمولة 
بالرقاب��ة وتقديم قيمة مضافة 
ألصح��اب المصلح��ة، فضاًل عن 
تحقي��ق األهداف االس��تراتيجية 
للديوان والتي من شأنها إحداث 
المقدمة  الخدم��ات  ف��ي  ف��ارق 

للمواطنين.
الديوان بحس��ب خطته  واعتمد 
تتعل��ق  دورات   6 التدريبي��ة 
بالتدقيق االستقصائي تبدأ في 

14 الش��هر الج��اري وتنتهي في 
24 نوفمب��ر المقبل تعقد تحت 
مجموعة م��ن العناوين الهامة 
هي: نظرة عامة على التحقيقات 
 / المحاس��بة  االس��تقصائية، 
مقدم��ة  الجنائي��ة،  المراجع��ة 
ف��ي الجرائ��م المالي��ة، مصادر 
البيانات،  وتحلي��ل  المعلوم��ات 
واس��تخراجها  البيان��ات  جم��ع 
مراجعة  وتقني��ات  ومعالجته��ا 
تقني��ات  اإللكترون��ي،  البري��د 
المقابلة االستقصائية وتصميم 
أوراق العم��ل وإع��داد التقاري��ر 

الجنائية وإثباتها.
ويعتب��ر التدقيق االس��تقصائي 
أح��د األدوات الرقابي��ة الواقعة 
الدي��وان  اختصاص��ات  ضم��ن 
وهو ممارس��ة  قانونه،  بموجب 
إلى  ته��دف  رقابي��ة متخصصة 
الفس��اد واالحتيال  كشف حاالت 
واإلدارية،  المالية  الطبيعة  ذات 
حي��ث يتضم��ن تقدي��م تقارير 
إل��ى  المه��ام  تل��ك  بنتائ��ج 
الس��لطات القضائي��ة وأجه��زة 
الدولة والجه��ات المختصة، مع 
وض��ع الحلول والتوصي��ات التي 

تكفل تالفي وقوع التجاوزات.

 البحرين تترأس اجتماعًا 
خليجيًا بَعمان لتعزيز التعاون

ترأس س��فير مملك��ة البحرين لدى المملكة األردنية الهاش��مية أحمد 
الرويع��ي، أم��س، اجتماع س��فراء دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة المعتمدين لدى المملكة األردنية الهاش��مية، حيث تم بحث 
س��بل التعاون المش��ترك لتعزيز عالق��ات األخوة والتع��اون بين دول 
مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية والمملكة األردنية الهاش��مية 
الش��قيقة في مختلف المجاالت، بما يلبي التطلعات المشتركة ويحقق 
األهداف المنشودة، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.



م��ا أب��رز الخدم��ات الطبي��ة الت��ي تقدمها 
المستشفى؟

- يحتوي مبنى مستش��فى السالم التخصصي 
والمك��ون م��ن 11 طابقًا عل��ى أكثر من 100 
سرير، و5 غرف عمليات مجهزة تمامًا، ووحدة 
عناية مركزة تحتوي على 8 أسرة، وتعتبر أكبر 
عناية مركزة في مستش��فيات القطاع الخاص 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، باإلضافة إل��ى وحدة 
غس��يل الكلى، كما لدينا أكبر قس��م استقبال 
لح��االت الط��وارئ إذ يحت��وي على 13 س��ريرًا 
مجه��زًا، ويت��م عم��ل الفحوصات من أش��عة 
عادية و»سونار« داخل قسم الطوارئ للحاالت 
الطارئ��ة فال يحت��اج المري��ض إل��ى التنقل، 
وبجان��ب أطب��اء الط��وارئ، يوج��د أطب��اء من 
مختلف التخصصات األخرى، في قسم الطوارئ، 
ومنها أطباء األطفال، وأطباء النس��اء والوالدة، 
واألم��راض الباطنية، والجراح��ة العامة، على 
مدار 24 س��اعة، الس��تقبال الحاالت. والجدير 
بالذكر أن أهم ما يميزن��ا هو الطاقم الطبي، 
فقد تم استقطاب أفضل الخبرات الطبية من 
أكثر المؤسس��ات الطبية تميزًا محليًا وعالميًا 
من أطباء استشاريين وطاقم تمريضي وجميع 

مقدمي الخدمة الطبية. 
كما تق��دم المستش��فى خدمات اإلس��عاف 
والمختبر والع��الج الطبيعي والصيدلية على 
مدار 24 س��اعة، باإلضافة إلى وجود قاعتين 
لالجتماعات إلقامة المؤتمرات والمحاضرات 
العلمية ومواقف للس��يارات تتسع لنحو 260 

سيارة.
ه��ل يع��د المستش��فى أح��د االس��تثمارات 
الهادف��ة إلى تطوير قط��اع الرعاية الصحية 
ف��ي البحري��ن؟ وما آخ��ر التط��ورات في هذا 

الشأن؟
- نع��م ب��كل تأكي��د، فق��د ح��رص مجلس 
اإلدارة ف��ي مستش��فى الس��الم التخصصي 
منذ التأس��يس على تقديم أفضل الخدمات 
الطبية ومس��اندة القطاع الصحي الحكومي 
لتوحي��د جهود المنظوم��ة الصحية لمملكة 
البحرين بما يعك��س رؤى وتطلعات حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
التي تضع جودة عمل القطاع الصحي وصحة 
المواط��ن كأحد أهم األولوي��ات، وبما يحقق 
ال��روئ الطموحة لصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، وتفعياًل 
الس��الم  مستش��فى  ح��رص  ال��دور،  له��ذا 

التخصصي على الريادة في تطوير الخدمات 
الصحي��ة في مختلف التخصصات في القطاع 
الخاص حيث ينفرد بوجود أجهزة طبية عالية 
الكفاءة متطورة وفري��دة بمملكة البحرين، 
على سبيل المثال جهاز الرنين المغناطيسي 
MRI ويعتبر جه��ازًا ذا مواصفات خاصة من 
حيث الدقة التشخيصية والحداثة كما يتميز 
بمس��احته الواس��عة الت��ي تتي��ح للمريض 
الحرية داخل الجهاز فال يشعر بأنه في مكان 
ضيق أو يسبب له توتر كباقي أجهزة الرنين 
األخرى، كم��ا يحتوي على مميزات بالنس��بة 
لألطف��ال كتعديل األلوان وتش��غيل مقاطع 
فيديو تثبط ش��عور القل��ق والتوتر لديهم، 
كذلك جهاز األشعة المقطعية والذي يعتبر 
األحدث واألدق واألس��رع. وبالنس��بة لجهازي 
السونار وجهاز اإليكو فلدينا في المستشفى 
أجه��زة رباعية األبع��اد وجهاز رس��م القلب 
بالمجهود حيث يعتب��ر األحدث ويوفر جميع 
وس��ائل الس��المة للمرض��ى. باإلضافة إلى 
أجهزة المختبر العالية الجودة والتي تضمن 
أدق النتائ��ج للفحوص��ات المختبري��ة مث��ل 
جهاز »Cepheid PCR«، والذي يعطي أدق 
نتيجة لمس��حة كورونا )كوفي��د19( في أقل 

من ساعة.
 كم عدد التخصصات الطبية في المستشفى؟

- تش��مل خدم��ات مستش��فى الس��الم نحو 
35 تخصص��ًا نق��دم م��ن خالله��ا الرعاي��ة 
الصحي��ة والطبية لكافة زائري المستش��فى 
األم��راض  المستش��فى،  أقس��ام  وتش��مل 
الباطنية والجهاز الهضمي، والغدد الصماء، 

وأمراض القل��ب واألوعية الدموية، وأمراض 
واألم��راض  الصدري��ة،  واألم��راض  الكل��ى، 
الروماتيزمي��ة، وأم��راض الم��خ واألعصاب، 
واألمراض الجلدية، وأمراض النساء والتوليد، 
وقس��م األطفال، والجراحة العام��ة والجهاز 
الدموي��ة،  األوعي��ة  وجراح��ات  الهضم��ي، 
المس��الك  وجراح��ات  العظ��ام،  وجراح��ات 
البولي��ة، وجراحات األن��ف واألذن والحنجرة، 
وجراح��ات األورام، وجراحة األطفال وجراحات 
التجميل، وقس��م األس��نان، ووحدة المناظير 
واألشعة التشخيصية والتداخلية وعالج األلم 
تحت إشراف نخبة من االستشاريين من ذوي 

الخبرات الواسعة. 
ه��ل تق��دم المستش��فى الخدم��ة المنزلية 

للمرضى؟
- نعم يتم تقديم الخدمة الطبية المنزلية. 

هل هن��اك تعاون م��ع وزارة الصحة بش��أن 
مكافحة فيروس »كورونا«؟

- بالطب��ع التعاون قائم ومس��تمر مع وزارة 
الصح��ة والفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا والذي ح��رص على تعزيز 
الش��راكة م��ع مختلف الجه��ات ذات العالقة 
لتكثيف كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة الحت��واء ومن��ع انتش��ار في��روس 
كورون��ا، والتصدي له والعم��ل بروح الفريق 
الواح��د ف��ي مواجهة هذا التح��دي والتغلب 
علي��ه، كم��ا كان��ت هن��اك مش��اركة فعالة 
لكوادر المستشفى الطبية والتمريضية من 
أطباء وممرضين من خالل مساعدة الجهات 

الحكومي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن، وتقديم 
الدعم الطبي في القط��اع الصحي الحكومي 
م��ن داف��ع الواج��ب الوطن��ي للمستش��فى 
والعاملين فيه، باإلضافة للدور اإليجابي في 
مكافحة انتش��ار العدوى من خ��الل التوعية 
المجتمعي��ة التي ق��ام بها فري��ق مكافحة 
الع��دوى داخل المستش��فى وال��كادر الطبي 
والتمريضي وذلك من خالل توعية المرضى 
والمراجعين في المستشفى التخاذ التدابير 
الوقائية الالزمة الحتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
كيف تنظرون إلى مس��ألة السياحة العالجية 
ف��ي مملكة البحرين؟ وه��ل هذا األمر ضمن 

سياسات وأولويات المستشفى؟
- من��ذ بداي��ة عملن��ا ونحن نضع الس��ياحة 
العالجية نصب أعينن��ا وخصوصًا بما تتميز 
ب��ه البحري��ن م��ن موق��ع فري��د ومميز في 
منطق��ة الخليج العرب��ي وتوفير الخصوصية 
ووس��ائل الراحة للزائرين م��ن دول مجلس 
التع��اون، وتحقيق��ًا لرؤيتن��ا عل��ى تعزي��ز 
مكان��ة مملكة البحرين ف��ي القطاع الصحي 
واإلس��هام في دعم مجال السياحة العالجية 
»برنام��ج  أطلقن��ا  البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي 
األطب��اء الزائري��ن« والذي س��يتم من خالله 
دعوة واس��تضافة نخب��ة عالمية من األطباء 
االستش��اريين المش��هورين م��ن جمهورية 
لتك��ون  العال��م،  دول  ومختل��ف  ألماني��ا 

خدماته��م متاح��ة في مستش��فى الس��الم 
التخصصي، وس��ينطلق البرنامج باستضافة 
البروفيس��ور الدكت��ور توم��اس روم��ر، وهو 
أحد االستش��اريين البارزين في طب النس��اء 
والتولي��د في ألمانيا، وأس��تاذ م��ن جامعة 
كولوني��ا - ألماني��ا، متخص��ص وخبي��ر في 
جراحات وعالج الحاالت الشديدة من االنتباذ 
البطاني الرحمي »endometriosis«، وإعادة 
 reconstruction « ،بن��اء تش��وهات الرح��م
وعملي��ات   ،»of uterine malformations
للحم��ل  التخطي��ط  عن��د  العضل��ي  ال��ورم 
 myoma operations when planning to«
conceive«، وغيرها من العمليات الجراحية 
الكبرى من خالل طرق علمية مبتكرة وآمنة. 
كم عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 

في المستشفى منذ التأسيس؟
- منذ افتتاح مستش��فى السالم التخصصي 
ف��ي 20 م��ارس، 2019، تم اج��راء ما يقارب 
5000 عملي��ة جراحي��ة حت��ى نهاي��ة يونيو 
2021 ، كما أن عدد الوالدات وصل لما يفوق 
1300 والدة، وعدد مناظير الجهاز الهضمي 
بل��غ 1000 منظ��ار، وعمليات الس��منة 500 

عملية وعدد عمليات التجميل 200 عملية.
ما الجديد بشأن برنامج »وطني«؟

- استحدثنا في مستشفى السالم التخصصي 
برنام��ج »وطني« ليش��مل موظفي الحكومة 
وأقاربهم من الدرجة األولى وغير المشمولين 
بنظام التأمين من خالل تخفيضات مجانية 
عل��ى جميع خدمات المستش��فى، وذلك عن 
طري��ق تقديم التغطي��ة الصحية الش��املة 

لهم.
ه��ل تخطط��ون الفتتاح فروع للمستش��فى 

على مستوى البحرين؟ 
- نعم لدينا الهدف والرؤية واالس��تراتيجية 
لتعزي��ز الخدم��ات التي يقدمها مستش��فى 
الس��الم التخصصي وذلك من خالل تدشين 
ف��روع أخرى ف��ي باقي مناط��ق المملكة في 

المستقبل.
 هل هناك فروع للمستش��فى خارج البحرين؟ 

- ال يوجد فروع في الخارج.
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إعداد: وليــد صبــري
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100 سرير و5 غرف عمليات ووحدة عناية مركزة بالمستشفى

 العوضي لـ                 : إجراء 5000 عملية جراحية
في »السالم التخصصي« حتى يونيو الماضي

د. رامز العوضي

كش��ف الرئيس التنفيذي لمستش��فى الس��الم التخصصي د. رامز العوضي عن »إج��راء 5 آالف عملية 
جراحية في المستش��فى، منذ االفتتاح في 20 مارس 2019، وحتى نهاية يونيو 2021، فيما تم إجراء 
نح��و 1300 والدة، في حين بلغ عدد عمليات مناظي��ر الجهاز الهضمي نحو ألف منظار، بينما تم إجراء 

500 عملية سمنة، و200 عملية تجميل«.
وأض��اف د. العوضي في حوار خّص به »الوطن« أن »المستش��فى يضم 100 س��رير و5 غرف عمليات 
ووحدة عناية مركزة بمستش��فى الس��الم، كما يتضمن أكبر قسم اس��تقبال ل�»الطوارئ« يشمل 13 

سريرًا مجهزًا«.
ونوه إلى أن »المستشفى يستقطب أفضل الخبرات من أكثر المؤسسات الطبية تميزًا محليًا وعالميًا«، 

الفتًا إلى »توفر أطباء من مختلف التخصصات األخرى في قسم الطوارئ«.
وأوضح د. العوضي أن »المستش��فى يقدم خدمات اإلس��عاف والمختبر والع��الج الطبيعي والصيدلية 

على مدار 24 س��اعة«، مش��يرًا إلى أن »مستش��فى الس��الم لديها أكبر عناية مركزة في مستشفيات 
القطاع الخاص في البحرين«.

وق��ال الرئي��س التنفيذي لمستش��فى الس��الم التخصص��ي »ننفرد بأجه��زة طبية غي��ر موجودة في 
مستش��فيات القطاع الخاص بالبحرين«، مبينًا أن »المستش��فى لديها أجه��زة رباعية األبعاد وجهاز 

رسم القلب بالمجهود وهو األحدث حيث يوفر جميع وسائل السالمة للمرضى«.
وفيما يتعلق ببرنامج »وطني«، أفاد د. العوضي بأنه »اس��تحدثنا البرنامج في المستش��فى ليش��مل 
موظفي الحكومة وأقاربهم من الدرجة األولى وغير المش��مولين بنظام التأمين من خالل تخفيضات 

مجانية على جميع خدمات المستشفى، وذلك عن طريق تقديم التغطية الصحية الشاملة لهم«.
وذكر أن »المستشفى أطلق برنامج »األطباء الزائرين« لتعزيز السياحة العالجية في البحرين«، منوهًا 
إلى »استضافة نخبة عالمية من األطباء االستشاريين المشهورين من دول العالم«. وإلى نص الحوار:

 تقديم خدمات اإلسعاف والمختبر
والعالج الطبيعي والصيدلية 24 ساعة

 أكبر قسم استقبال
لـ»الطوارئ« يشمل 13 سريرًا مجهزًا

 المستشفى يقدم الرعاية
 الصحية والطبية عبر 35 تخصصًا

 إجراء 1300 والدة و500 عملية 
سمنة و200 جراحة تجميل منذ االفتتاح

 »السالم« تضم أكبر عناية مركزة 
بمستشفيات القطاع الخاص في البحرين

 »وطني« يوفر الرعاية الصحية الشاملة
لموظفي الحكومة وأقاربهم من الدرجة األولى
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alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

فيصل الشيخ

اتجاهات
fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

وزير الخارجية.. هكذا هي البحرين

تنطلق السياس��ة الخارجية لمملكة البحرين من كلمتين هما 
»الوس��طية والتوازن«، بهم��ا ُتراعي المصالح االس��تراتيجية 
للمملكة، وبهما تعمل على تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار 
ف��ي المنطق��ة، ومنهما تتألف مرتكزاتها وأساس��ها الس��ام 

وحماية حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة.
هذا جانب مما أكد عليه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن 
راش��د الزياني خال اإليجاز اإلعام��ي لعدد من كتاب األعمدة 
وال��رأي والذي نظمه أخيرًا مركز االتصال الوطني بالتعاون مع 

وزارة الخارجية.  
مث��ال الثوابت أن البحرين تلتزم بقوانين الدولة والمعاهدات 
والمواثيق الدولية وتحترمها فا تتدخل في الشؤون الداخلية 
لل��دول األخرى وال تعتمد غير الطرق الس��لمية لحل الخافات، 
فالبحرين تؤمن بأنه بهذه األساسات يمكن للجميع أن ينعم 
باألمن واالس��تقرار. الثوابت الوطنية في السياس��ة البحرينية 
»تدعمه��ا مب��ادئ وِقّيم التعاي��ش، وقبول اآلخ��ر، واالحترام 
المتبادل، والتس��امح، والحوار، واالنس��جام بين األديان، وهي 
قيم راس��خة في المجتمع البحريني« وه��ذا ما أكد عليه الوزير 

أيضًا.
ه��ذا التلخيص يكفي لبي��ان موقف البحرين م��ن العديد من 
القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فالبحرين تؤمن 
بأن السام في المنطقة ال يمكن أن يتحقق من دون حل هذه 
القضية وأن الحل العملي هو »وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة 
الس��ام العربي��ة وق��رارات الش��رعية الدولي��ة ذات الصلة«. 
والحال نفس��ه فيما يخص الموقف من الملف النووي اإليراني، 
فالبحري��ن تريد »أن تكون المنطقة خالية من أس��لحة الدمار 
الشامل« لهذا فإنها تستغل كل مناسبة للدعوة إلى »معالجة 
ممارس��ات إي��ران المزعزع��ة الس��تقرار المنطق��ة ورعايتها 
ودعمها لإلرهاب والميليش��يات، ووضع حّد لطموحات برنامج 
الصواري��خ الباليس��تية، والعم��ل على ضمان ع��دم تطويرها  

للساح النووي«.
والسياس��ة نفسها تنس��حب على القضايا األخرى ومنها وحدة 
مجل��س التعاون وما يصدر ع��ن قادته من قرارات، واألكيد أن 
العال��م يرى كي��ف أن البحرين تعمل على تنفي��ذ ما صدر عن 
قمة »العا« وكيف أنها تتحمل ما ينتج عن تخلف قطر عنها.

haifa.juma@gmail.com

@Haifadwan

هيفاء عدوان

نقطة ضوء

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

مجرد رأي

صورة األمل..
لقد كانت جلسة مجلس الوزراء األخيرة برئاسة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء والتي حضرها جمي��ع الوزراء وهي المرة األولى 
من��ذ بدء جائحة كورون��ا يتم اجتماع الحكوم��ة حضوريًا، لقد 
كانت لهذه الصورة دالالت كثي��رة تؤكد أن البحرين بخير في 
ظل التراجع في نس��بة انتش��ار فيروس كورون��ا وكذلك أعداد 
الوفيات والذي جاء بفضل من اهلل تعالى ثم بتوجيهات جالة 
المل��ك المفدى حفظه اهلل ورع��اه وبقيادة س��مو ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء وحنكته ف��ي إدارة مل��ف كورونا والذي 
أثبتت البحرين قدرتها وبكل اقتدار في هذه الجائحة من خال 
فري��ق البحرين ال��ذي كان وال يزال رقمًا صعبًا س��طر إنجازات 

كانت محل إشادة محلية وإقليمية ودولية.
فالنجاحات التي يلمسها الجميع واقعًا في مواجهة جائحة كورونا 
م��ن فريق البحرين الذي يعمل للوط��ن ومواطنيه والمقيمين 
على أرض��ه هي من تتحدث عن هذا الفري��ق المتخصص وما 
نظام اإلشارة الضوئية الذي تم العمل به كآلية يتم من خال 
قياس مستوى انتشار الفيروس وفق المستويات األربعة التي 
من خالها حت��ى المواطنين والمقيمين يس��اهمون بوعيهم 
تخطي هذه المس��تويات للوصول إلى المستوى األخضر الذي 
يعتبر هو بر األمان وسنصله بإذن اهلل قريبًا في ما نشهده من 
مؤش��رات إيجابية بشكل يومي من خال األرقام والنسب التي 
يتم تس��جيلها للحاالت القائمة ونس��بة اإلش��غال في العناية 
المرك��زة، فهذه اآللية الجديدة كان مض��رب المثل لكثير من 
المتابعي��ن والمراقبي��ن في المنطق��ة للبحري��ن التي كانت 
نموذجًا يحتذى في كورونا من خال االس��تراتيجيات والخطط 

المدروسة التي يسير عليها فريق البحرين.
نعم قلنا س��ابقًا بأن البحرين ستتعافى، وها هي اليوم تعود 
قوي��ة كما كانت لتعود حياة الن��اس طبيعية في ظل االلتزام 
الت��ام باإلج��راءات واالحترازات الت��ي تضعه��ا الدولة ممثلة 
ب��وزارة الصح��ة وفريق البحري��ن التي بتطبيقها يت��م احتواء 
انتش��ار الفي��روس والتصدي له وتحجيمه ليع��ود صغيرًا كما 
هو صغي��ر ولتكن البحرين كبي��رة بقيادتها وش��عبها الذين 
واجهوا الصعاب واألزمات بش��تى أنواعها وأش��كالها وتغلبوا 
عليه��ا بفضل الروح الوطنية وحب الوطن التي تعتبر أس��لحة 
في مواجهة من يس��عى للنيل من مق��درات وإنجازات البحرين 
وكذل��ك الحال في مكافح��ة ومقاومة هذا الم��رض والتصدي 
ل��ه حتى االنتهاء منه والوصول إل��ى الرقم صفر في اإلصابات 
والوفيات، وحقيقة هذا لن يأت��ي إال بتكاتف الجميع من خال 
االلت��زام والتقيد بكل ما يصدر من الفري��ق حتى القضاء على 

هذه الجائحة بإذن اهلل تعالى.

* همسة:
صورة س��مو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل وهو 
مترئس جلس��ة الحكومة بعثت األمل ف��ي نفوس البحرينيين 
بأن البحرين بخير وستظل كذلك بقيادة جالة الملك المفدى 
أيده اهلل وبحنكة واقتدار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي إدارة أمور الدولة والحكومة لكل ما ه��و خير لهذا الوطن 
وش��عبه والمقيمين عل��ى أرضه الكريمة م��ع الجميع، كما أن 
صورة سموه خال لقائه 72 مديرًا معينًا في الحكومة في ذات 
جلس��ة المجلس رس��الة واضحة بأن حمل المس��ؤولية واجب 

وشرف في تطوير األداء الحكومي.

 األجنحة التي تحلق عاليًا: 
انتخاب الشيخة مي لعضوية الصندوق العالمي لآلثار

ج��اء انتخ��اب الش��يخة م��ي بن��ت محم��د آل 
خليفة رئيس��ة هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار، 
وباإلجم��اع، لعضوية مجلس أمن��اء الصندوق 
العالم��ي لآلثار والت��راث، تأكي��دًا مضافًا لما 
تحظى به هذه الشخصية البحرينية الفذة، من 
مكانة رفيعة في الدوائر والمنظمات اإلقليمية 
والدولي��ة المختصة بالثقافة واآلث��ار والتراث 
والس��ياحة الثقافية، ألنها تمتل��ك من الخبرة 
ما يمّكنها من المش��اركة بفاعلية في الجهود 
الدولية لتعزيز مكانة الت��راث الثقافي وصون 
اآلثار التي تشكل الذاكرة الجماعية لإلنسانية، 
خصوص��ًا في ظ��ل التحدي��ات الت��ي يواجهها 
العالم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. 

ففي ظل اإلدارة الناجح��ة لملف الثقافة واآلثار 
للش��يخة مي، نال��ت البحرين س��معة متميزة 
كحاضن��ة ثقافية للتراث واآلث��ار، بما في ذلك 
احتض��ان المرك��ز اإلقليم��ي العرب��ي للت��راث 
العالمي وتس��جيل مواقع بحرينية على قائمة 
الت��راث العالم��ي، وإنجاز العديد من مش��اريع 
البني��ة التحتي��ة الثقافي��ة الجاذب��ة للتنمي��ة 
وللسياحة المستدامة. ولذلك فإن هذا الترشيح 
كان يأخذ كل ذلك بعين االعتبار. فالشيخة مي 

متحفزة على الدوام لتحقيق المزيد والمزيد، ال 
يرده��ا عن ذلك راد، وال يعيقها عائق، وال يفت 
ف��ي عزيمتها نقص أو تراجع في الموارد، بل ال 
يزيدها ذلك إال إصرارًا على تحقيق اإلنجاز، سواء 
على الصعيد األهلي أو على الصعيد الرس��مي، 
وذل��ك ألنه لم يت��ح ألحد مثلما أتي��ح لها هذا 
الجمع بين بعدي الثقافة الرس��مي وجانب من 
األهل��ي، لتتمكن من اس��تكمال اإلطالة على 
المش��هدين والتأثي��ر فيهما مع��ًا، ليعبرا عن 
التنوع والتسامح والتكامل معًا، في بلد ناهض 
ومجتم��ع يعت��ز بأصالته منفتح عل��ى العالم، 
يعتمد على إبداع أبنائه، وهو تحٍد ال تقبل فيه 

الشيخة مي بأقل من االمتياز.
إن الذين يعرفون هذه الش��خصية النادرة عن 
قرب أو الذين عملوا معها، يدركون بأنها قادرة 
-مهما كان��ت اإلمكانيات والم��وارد محدودة- 
على تحقيق المزيد من اإلنجازات الثقافية. فقد 
حاولت في مختلف المواقع التي شغلتها تنفيذ 
العديد من المش��روعات الطموحة، وبإمكانها 
الي��وم أن تحق��ق المزي��د منها، ألنه��ا تعمل 
من أج��ل الن��اس ومن أج��ل البل��د، لمواجهة 
بؤس الخط��اب والتطرف والحرفي��ة واإلقصاء 

والتعصب، في بلد يش��ق طريق��ه نحو التجدد 
والتط��ور والتنوي��ر عل��ى جميع المس��تويات، 
من خال العم��ل على ربط الثقاف��ة ببعديها 
الوطني واإلنساني بالمشروع المجتمعي الذي 
يعتب��ر الّتعّددّية الثقافية خي��ارًا ال رجعة عنه، 
وفتح اآلفاق أم��ام المبدعي��ن، ليكونوا دعامة 
للّتعّددّي��ة اإليجابّي��ة التي تث��ري وال تقصي، 
وتفتح الباب للتنوع الفك��ري واإلبداعي بكافة 
أنواع��ه، بم��ا ي��ؤدي إل��ى االس��تخدام األمثل 
لطاق��ات المجتم��ع الثقافية لتعزي��ز التجربة 

الديمقراطية في النهاية. 

* همس:
الورد المخبأ في محفظة حقائبي

واألرض التي تدور فا تدور،
ورحلة با رحيل،

وبقايا روح وخرائب جسد.
الورد المخبأ في الذاكرة،
يسرق عطره من الدائرة،

بين الجدار والجدار
أبحث عن سمائي األخيرة،

ألجمع ما تساقط من ذاكرتي.

البحرين إلى األخضر.. بهمة قائد وعزم شعب
يبدأ يوم غد، الجمعة، انتقال البحرين إلى المستوى 
األخض��ر وف��ق آلي��ة اإلش��ارة الضوئية لمس��توى 
انتشار فيروس كورونا، والذي يندرج تحته عدد من 
اإلجراءات التي تم اإلعان عنها عند اعتماد اآللية، 
حس��ب ما أعلن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، وفقًا لتقييم متوس��ط نس��بة 
الحاالت القائمة الجدي��دة من إجمالي الفحوصات 

للمرحلة الحالية.
االنتقال الحالي يؤكد م��ن جديد نجاعة اإلجراءات 
التي اتخذته��ا مملكة البحري��ن لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا، وُبعد النظر وس��امة الرؤية التي 
انتهجته��ا الدولة وبتوجيهات مباش��رة من جالة 
المل��ك المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وبقيادة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، كم��ا أنه��ا تعك��س مس��توى الوعي 
المجتمعي ال��ذي أبداه المواطنون والمقيمون في 
التقي��د باإلج��راءات والتدابير االحترازي��ة التي تم 

اإلعان عنها.
فماذا يعني االنتقال إلى المستوى األخضر؟!

إنه يعن��ي وبكل بس��اطة أن البحرين اس��تطاعت 
ب��كل ثقة وجدارة تجاوز واحدة من أصعب محطات 

الجائح��ة، لتكون ضم��ن أوائ��ل دول العالم الذي 
تص��ل إل��ى ه��ذا المس��توى، والدول��ة األولى في 
المنطق��ة، رغم ما نراه من ارتف��اع كبير في أعداد 
اإلصاب��ات والوفي��ات ف��ي كثير من ال��دول نتيجة 

تفشي المتحورات الجديدة للفيروس.
البحري��ن التي وضع��ت المواط��ن والمقيم نصب 
أعينه��ا من��ذ بداي��ة الجائحة ل��م تفق��د األمل أو 
تتراجع قيد أنملة في حماية الوطن، وس��خرت كل 
اإلمكانات دون أي حساب للتكلفة المادية من أجل 
الحف��اظ على الصح��ة العامة، يس��اندها في ذلك 
فريق وطن��ي على قدر كبير من الخب��رة والتأهيل، 
فتج��اوزت أصعب المراحل وتغلبت على التحديات، 

لتصل إلى ما وصلت إليه اآلن.
المس��توى األخض��ر الذي تم اإلع��ان عنه ال يعني 
بالض��رورة انتهاء الوب��اء، والعودة إلى ممارس��ة 
الحي��اة الطبيعية كما كانت قب��ل الجائحة، ولكنه 
يعن��ي بالتأكيد أن المس��ؤولية أصبح��ت أكبر وأن 
الح��رص يج��ب أن يكون أكث��ر لنثب��ت للعالم أننا 
بالفعل مجتم��ع واٍع وقادرون على تخطي الجائحة 

وصواًل إلى صفر إصابات بإذن اهلل.
وم��ع اقت��راب عي��د األضح��ى المب��ارك، تتضاعف 

المسؤولية على الجميع، بأن يكون االلتزام عنوانًا 
لن��ا، فاألعياد والمناس��بات العامة واالختاط، كما 
عايش��نا سابقًا كانت األس��باب الرئيسة في ارتفاع 
ع��دد اإلصاب��ات، والتي وصلت إلى م��ا يزيد عن 3 
آالف حال��ة ف��ي اليوم، لذل��ك فمس��ؤوليتنا اليوم 
الحف��اظ عل��ى ما تحق��ق وأن نعمل جميع��ًا بروح 

الوطنية واالنتماء من أجل البحرين أواًل وأخيرًا..

* إضاءة..
لفتن��ي تصري��ح الدكتور من��اف القحطان��ي الذي 
نف��ى فيه اإلش��اعات بش��أن ع��دم مأمونية خلط 
التطعيمات، وال��ذي تم تداوله على نطاق واس��ع 

خال األيام الماضية.
التواص��ل  حس��ابات  أن  علي��ه  التأكي��د  أود  م��ا 
االجتماع��ي غي��ر الموثوق��ة وأغل��ب م��ن يتداول 
مث��ل هذه األخبار، ال يس��اهمون إال بخلق حالة من 
الفوضى والتشكيك، لذلك فقد أصبح من الضروري 
عل��ى الجه��ات المعني��ة التدخل ووق��ف مثل هذه 
الش��ائعات والتي تترك أثرها على المجتمع وأمنه 

وسامته.
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»الضوء األخضر«.. واختبار األيام الثالثة
خط��وة جريئة ومتقدمة س��تقدم عليها حكومة مملك��ة البحرين خال 
األي��ام القادم��ة، وذلك نتيجة لنج��اح عملية تس��طيح منحنى اإلصابات 
اليومي��ة بفيروس كورون��ا ووصولنا ألرقام ج��دًا إيجابية من خال نزول 

عدد اإلصابات ألدنى المستويات وكذلك الوفيات. 
اإلجراءات التي اتخذت في األس��ابيع الماضية جاءت بثمارها وهلل الحمد، 
ونجح��ت البحري��ن من خالها ف��ي عملية التعامل مع س��رعة تفش��ي 
الفيروس، وكل هذا يأتي بفضل من اهلل س��بحانه وتعالي ثم األساليب 

التي اتخذت باإلضافة لعملية االلتزام التي لوحظت من قبل الناس. 
ف��ي ظل ذلك اس��تمرت البحرين في تقديم الخدم��ات الطبية المجانية 
المعني��ة بالتصدي لهذا الفي��روس عبر المعالج��ات وتقديم اللقاحات 
المجانية وأيضًا الجرعات التنشيطية وفتح المجال لتطعيم صغار السن، 
واألرقام المعنية باللقاحات تكش��ف اإلقبال الكبي��ر على أخذها وجعلت 
البحرين تتخطى حاجز المليون تطعيم، ما يعني أننا وصلنا لنسبة شبه 
كاملة من عملية التحصين ضد الفيروس، األمر الذي سيخفف من وطأة 

وآثار اإلصابة لدى الغالبية بإذن اهلل. 
نح��ن اآلن في مؤش��ر »الضوء األصف��ر«، وغدًا س��تبدأ مرحلة يمكن أن 
نعتبرها »اختبارًا« لمدى التزام الناس باإلجراءات واالحترازات باإلضافة 
إل��ى اإلقبال على التطعيمات، باعتب��ار أن الحكومة قررت إخضاع األيام 
الثاثة التي ستس��بق وقفة عرفات وإجازة عيد األضحى المبارك لمؤشر 
»الض��وء األخضر« والذي يعني ع��ودة الحياة إل��ى طبيعتها مع تطبيق 
االحت��رازات وتقليل عدد منها على س��بيل المثال ارت��داء الكمامات في 

الخارج. 
هذه األيام الثاثة مهمة جدًا الختبار مستوى المناعة التي وصلنا لها، إذ 
باعتبار أن التطعيم تم أخذه من قبل غالبية شعب البحرين والمقيمين 
فيها فإن نس��بة اإلصابة للفيروس يفترض أن تقل، وتجاوز هذه األيام 
بنس��ب مشابهة لما مررنا به في األيام الماضية يعني أننا على الطريق 

الصحيح للعودة إلى حياتنا الطبيعية اجتماعيًا ومهنيًا شيئًا فشيئًا وهذا 
هو المطلوب. 

أتذك��ر في هذا المقام ما أكد عليه مجلس الوزراء مرارًا برئاس��ة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
بض��رورة مراجعة اإلجراءات بش��كل مس��تمر وربطه��ا بالمتغيرات في 
األرقام واإلحصائيات ونتائج تحليلها، وهذا ما نراه يحصل بشكل مبرمج 
وممنه��ج، إذ الغاية من كل الجه��ود المبذولة من قبل الحكومة وفريق 
البحرين والفريق الطبي المتفاني في عمله هو حماية البحرين وشعبها 
ومن يقيم فيها، والعمل على اس��تعادة حياتنا مثلما كانت، األمر الذي 
يبعد القلق والهواجس عن الناس، واألمر الذي س��يلقي بتبعات إيجابية 
على عجلة االقتصاد التي يجب أن تتعافى، س��واء على مس��توى الدولة 
ونش��اطاتها وكذلك على مستوى نش��اط األفراد والمجموعات التجارية 

التي عانت بسبب هذا الفيروس طوال الشهور الماضية. 
وعليه فإن األيام الثاثة المقبلة تمثل اختبارًا للجميع، هل بإمكاننا مع 
االنفتاح الذي س��يحصل أن نبقي األرقام في نس��ق تنازلي، وهل يمكننا 

عبر الحذر والحرص أن نستعيد حياتنا مثلما كانت بشكل تدريجي؟!
بعد األيام الثاثة سندخل مؤشر »الضوء البرتقالي« وهي خطوة هامة 
تق��وم بها الحكومة إذ البد من وقف��ة للتقييم والمراجعة، وكذلك البد 
من تعامل مس��ؤول مع فت��رة العيد واإلجازة، إذ ال نري��د بعد كل هذه 
الجهود الملحوظة أن نعود لدخول مرحلة حساس��ة فيها تزيد اإلصابات 

ونضطر لوضع خطط مواجهة جديدة. 
حكوم��ة البحري��ن بقيادة األمير س��لمان حفظ��ه اهلل تس��تحق التحية 
والتقدير على تعاملها المسؤول مع الوضع، وتستحق الثناء على العمل 
الدؤوب لضمان تقديم أفضل الحلول والمعالجات بشأن هذه الجائحة، 
وكل نج��اح تحققه هو نجاح للناس أنفس��هم وللوط��ن واقتصاده، ففي 

نهاية األمر من منا ال يريد استعادة حياته السابقة قبل كورونا؟!
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كلمة أخيرة
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عبور األخضر بسالم
شكرًا لكل من التزم باالحترازات، شكرًا لكل من تحمل ألم الفراق، واالكتفاء 
باالتصال، شكرًا لمن انضبط مع كل ما هو مطلوب حتى وإن كان ال يرغب 
به أو ال يعجبه أو ال يريده، شكرًا لكل عائلة امتنعت عن التجمعات شكرًا 
لكل أم َقِبَلت بعدم تجمع أبنائها حفظًا على سللامتهم وسللامتها شكرًا 
لكل ابن وابنة اكتفوا بالسللؤال على أهلهم وأخوتهم عبر الهاتف شللكرًا 
لكل من انتبه ولم يصافح ولم ُيَقبِّل حين اللقاء شللكرًا لمن خرج للضرورة 
البسللًا الكمامة وباقيًا على مسللافة بينه وبين اآلخرين شكرًا لمن أّجل أو 
احتفل بمناسبة عزيزة عليه بعدد قليل جدًا آخذًا جميع االحتياطات، شكرًا 
لمن قلل من عدد مرات خروجه حتى وإن كانت ضرورية، هؤالء يستحقون 
الشكر ألنهم تنازلوا عّما يحبونه وما يرغبون فيه من أجل سامة اآلخرين 
كما هو من أجل سللامتهم، شكرًا لإليثار شللكرًا للتضحيات شكرًا للوعي 

الراقي.
ثانيًا شللكرًا لهللذا الفريق اإلداري الذي اتخذ قللرارات الحظر قبل أن تنزلق 
األمللور إلللى ما ال تحمد عقباه، وشللكرًا لمللن اتخذ قرارات وقف اسللتقبال 
الطائللرات مللن الدول الخطللرة قبل أن يخرج األمر عن السلليطرة، شللكرًا 
لقرارات اسللتيراد التطعيمات والفحوصات الهائلة والمكلفة، شكرًا لمن 
تابع وصولها وعدم تأخرها، وشللكرًا لمن خطط اسللتراتيجيًا ونفذ بحزم 

ودقة.
ثالثًا شكرًا بحجم السماء للفريق الطبي واعذرونا فقد أتعبناكم وأرهقناكم 
شللكرًا لمن حللرم من إجازاته وحرم من أبنائه وحللرم من والديه من أجل 
سللامتنا شللكرًا لتضحياتكم ولجهودكم المقدرة فمهما قلنا لن نوفيكم 

حقكم.
ولللو البحريللن كان بها هؤالء فقط لكنا في سللامة وأمللن فجميع هؤالء 
هللم المجتمللع الواعي الذي نراهللن عليه، وهم غالبية الشللعب البحريني 
المنضبللط الملتللزم الللذي يحتللرم القوانين والدولللة ويثللق بإجراءاتها 

وقراراتها.
ولكن مع األسللف هناك فئة محدودة ال تملللك الوعي وال اإلدراك وال حس 
المسؤولية وأكيد بالطبع ال تعرف معنى التضحية واإليثار، فئة من جميع 
األعمار واألجناس والجنسلليات والمذاهب، فئة رغللم أنها محدودة وقليلة 
لكللن بإمكانهللا أن تعيدنا للمربللع األول، وتذهب جهودنللا وتعبنا أدراج 
الريللاح وتكلف الدولة والمجتمع الكثير إن هي ُتركت با رقابة وبا عقاب 

مشدد جدًا. 
في المرحلة القادمة ونحن نحتفللل باللون األخضر فإننا جميعًا ال الدولة 
فقللط بل نحن كأسللر وأصدقللاء ومعارف مكلفللون بمراقبة هللذه الفئة 
ومنعها من سللحبنا معها إلى الهاويللة من جديد، كل فرد منا في عائلته 
في جيرانه في أقربائه شللخص كهذا )ما يفتكللر( البد من تنبيهه وعزله 

عن التجمعات فهذه مسؤوليتنا جميعًا ال نتهاون في األخذ على يده.
الدولللة مكلفة بتشللديد الرقابللة عليه وبتغليللظ الغرامللة، 20 دينارًا ال 
تكفي لغرامة عدم ارتداء الكمامة، السعودية رفعتها إلى مائة دينار كي 
ترغللم هذه الفئة على االلتزام، ورفع غرامللة التجمعات با ضوابط، تلك 
الفئة كلفت الدولة الكثيللر بعدم التزامها وكلفتنا أكثر كمجتمع وكلفت 
االقتصاد، ومن الظلم أن يتحمل المجتمع وتتحمل الدولة كلفة استهتار 
فئة محدودة أكثر مما تحملته، ومن الظلم أن ندفع كلنا ثمن استهتارها، 
ما ذنب الملتزمين والمضحين والقابلين بالضوابط القانونية أن يتساووا 
في النهاية ويحظروا جميعًا ويخسللروا ما يخسللرونه فقط ألن هذه الفئة 

)ما تفتكر(.
دور الدولة اآلن هو رفع العقوبات والتشدد في تنفيذها على األفراد وعلى 
المحات والمنشللآت، واإلعللان عن ضبط المسللتهترين وقيمة الغرامة 
المغلظة، واالسللتمرار بوقف الرحات من الدول الخطرة، والتشللديد على 

إكمال التطعيمات.
ودورنا هو عدم التهللاون واإلبقاء على االحترازات وعدم االندفاع، فأمامنا 
أمثلللة كثيرة لدول تسللرعت بالعودة للحياة الطبيعيللة دون حذر فعادت 

لإلغاق من جديد.
إن أردنا عبور األخضر بسام فابد من التزام الجميع دولة وأفرادًا.

 قرى إيطالية تدفع
 33 ألف دوالر للزائر المقيم 

أعلنت منطقة كاالبريا اإليطالية أنها تخطط لتقديم ما يصل إلى 
28 ألف يللورو )33 ألف دوالر( على مدى ثاث سللنوات كحد أقصى 
لألشخاص المستعدين لانتقال إلى القرى شبه المهجورة فيها. 
ويبلغ عدد سللكان المنطقة التي تشللمل قرى قللرب البحر أو على 
سفوح الجبال، ألفي نسمة، حيث تهدف الخطة إلى عكس سنوات 

من االنخفاض السكاني، وفق صحيفة »ميرور« البريطانية.
وحددت المنطقة ألولئك الذين يرغبون في حياة جديدة قراها أن 
يكونللوا أقل من 40 عامًا من العمللر، كما يحتاجون إلى بدء عمل 
تجاري جديد في محاولة إلعطاء دفعة القتصاد المنطقة البطيء، 
والتي يتناقص عدد سللكانها. كذلك، هناك شرط آخر ربما يشكل 
عقبة للبعللض، وهو أن تكون قادرًا على االنتقال إلى كاالبريا في 
غضللون 90 يومًا من طلبك الموافق عليلله. ومن المتوقع أن يتم 
إطللاق الطلبات عبر اإلنترنت في األسللابيع القليلة المقبلة، حيث 
خصصللت المنطقة بالفعللل مبلغ 700 ألف يورو للمشللروع، الذي 
ظل قيد العمل منذ شللهور. من جانبلله، قال جيانلوكا غالو، عضو 
المجلس اإلقليمي إن الدخل الشللهري يمكن أن يتراوح بين 800 
و1000 يورو لمدة عامين إلى ثاثة أعوام. وبداًل من ذلك، يمكن 
للقريللة تقديللم تمويل لمرة واحللدة لدعم إطاق نشللاط تجاري 

جديد مثل مطعم أو حانة أو مزرعة ريفية أو متجر«.

 زراعة كلى لمريض خطأ 
بمستشفى أمريكي

اعترف أطبللاء بأحد المستشللفيات األمريكية بزراعة كلللى من متبرع في 
المريض الخطأ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مستشللفيات جامعللة كليفاند األمريكية إن الخطللأ الفادح، حدث 
فللي 2 يوليو الحالي، لكن بأعجوبللة كان المريض الذي حصل على الكلى، 

مطابقًا للعضو ومن المتوقع تعافيه.
ووفقًا لمسؤولي المستشفى، فإن جراحة المريض اآلخر أجلت اآلن بسبب 

هذا الخطأ الفادح.
ووفقللًا لصحيفللة »ديلي ميللل« البريطانية، لكي تكون عمليللة زرع الكلى 
آمنة وناجحة، يجب أن يتطابق المريض والمتبرع بناًء على عوامل تشمل 

فصيلة الدم.
وفللي حالة عدم تطابللق فصيلة الدم بين المتبللرع والمتلقي، يتم رفض 

العضو ويسبب ذلك بمضاعفات خطيرة.
ونتيجللة لهذا الخطأ، تللم توقيف مسللعفين )لم يعلن المسللؤولون عن 
أسللمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئللة( وإحالتهما إلجازة 

إدارية. 
ووفقًا لوزارة الصحة األمريكية، أجرى المستشفى 95 عملية زرع كلى حتى 
اآلن هذا العام، مع 194 عملية زرع كلى في عام 2020 و2761 عملية زرع 

كلى بشكل عام منذ عام 1988.
وأقرت مستشللفيات جامعة كليفاند بالخطأ الجسيم في بيان صدر مساء 
االثنين الماضي والذي جاء فيلله: »قدمنا خالص اعتذارنا لهؤالء المرضى 
وعائاتهم«. وأضاف: »سلليتم مراجعللة هذا الوضع بعناية لفهم سللبب 

الخطأ ولضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى«.

»األرصاد«: أمطار خفيفة السبت واألحد
أعلللن مصدر مسللؤول بللإدارة األرصاد الجويللة بوزارة 
المواصللات واالتصللاالت أن أجللواء المملكة سللتتأثر 
بكميللات من الغيوم يومي السللبت واألحللد القادمين، 
مللا قد ينتج عنه تسللاقط أمطار خفيفللة، خصوصًا في 

المناطق الجنوبية من المملكة.
وأشللار المصدر إلى أن هذه الحالللة الجوية التي تحدث 
عللادًة في فصل الصيف ناتجة عن اقتراب خط تشللكل 
المنخفضللات الجوية المدارية علللى المناطق الجنوبية 
من شللبه الجزيللرة العربية وبحر العرب، مما يتسللبب 

بطقللس غير مسللتقر وهطول أمطللار رعدية مصحوبة 
بهبات شديدة السرعة على تلك المناطق.

أما بالنسللبة إلى الرياح فستسللتمر شرقية بوجه عام 
من خفيفة إلى معتدلة السللرعة لتواصل األجواء حارة 
ورطبللة في األيللام القادمللة، وتكون درجللات الحرارة 
أعلى من معدالتها الطبيعية لشللهر يوليو، علمًا بأن 
متوسللط درجات الحللرارة العظمى لهذا الشللهر تبلغ 
40.0 درجللة مئوية ودرجللات الحللرارة الصغرى 31.0 

درجة مئوية.

 العصفور: تعامد الشمس 
فوق الكعبة المشرفة اليوم

أفللاد الباحللث الفلكي محمللد رضا 
العصفللور أن الشللمس سللتتعامد 
فوق الكعبة المشللرفة اليوم، وقت 
رفع أذان الظهللر بالتوقيت المحلي 
لمدينة مكة المكرمة عند السللاعة 
صباحللا   09:27 و  مسللاء   12:27
بحسللب التوقيللت العالمللي، حيث 
تصل الشللمس إلى نقطة التعامد 
»حوالي 90 درجللة« ويختفي حينها 

ظل الكعبة وجميع األجسام.
وقال العصفللور: »إن هذه الظاهرة 
تحدث مرتيللن خال العام بسللبب 
ميان محور األرض بزاوية مقدارها 
23.5 درجللة أثنللاء حركة الشللمس 
الظاهريللة السللنوية وانتقالها من 
خط االسللتواء إلى مدار السللرطان 
فى شللهر مايو وعند عودة الشمس 
جنوبا إلى خط االسللتواء قادمة من 
مللدار السللرطان خال شللهر يوليو 
من كل عام وسلليكون هذا التعامد 

الثاني خال العام 2021«.
وأوضح أنلله يمكن االسللتفادة من 

هللذه الظاهللرة لتحديللد وتصحيح 
اتجاه القبلة بشللكل دقيللق من أي 
نقطللة حللول العالللم تكللون فيها 
الشللمس فللوق األفللق، مللن خال 
نصب »عصا« بشللكل عمودي على 
أرض مسللتوية وقت التعامد، حيث 
للظل  المعاكللس  االتجاه  سلليكون 

اتجاه القبلة.

وحللذر العصفللور من تجنللب النظر 
لقللرص الشللمس بشللكل مباشللر 
واسللتخدام  الحللاالت،  جميللع  فللي 

النظللارات والمرشللحات الشمسللية 
الخاصللة للتمكن من رصد الظواهر 

المتعلقة بالشمس بشكل آمن.

محمد العصفور
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الزياني يتسلم أوراق تفويض ممثلة “الصحة العالمية” بالبحرين
المشتركة الــمــصــالــح  لــخــدمــة  الــجــانــبــيــن  بــيــن  ــاون  ــع ــت ال تنسيق 

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
وزارة  بمقـــر  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي، 
وزيـــرة  بحضـــور  أمـــس  الخارجيـــة 
تســـنيم  الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة 
أوراق  تســـلم  حيـــث  عطاطـــرة، 
الصحـــة  لمنظمـــة  ممثـــًا  تفويضهـــا 

العالمية لدى مملكة البحرين.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية 
بعطاطـــرة، مهنئـــا إياهـــا بتولـــي هذا 
مشـــيًدا  المهـــم،  الدولـــي  المنصـــب 
بالجهـــود الملموســـة والمقـــدرة التي 
تضطلـــع بها منظمة الصحـــة العالمية 
فيـــروس  تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، ودورهـــا المهم 
والبـــارز فـــي دعم جهـــود دول العالم 
لتطوير الخدمات الصحية والعاجية 
ومكافحة األوبئة واألمراض، مؤكًدا 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز 
التعاون والتنســـيق الثنائي المشترك 
للمصالـــح  خدمـــة  الجانبيـــن  بيـــن 
والتطلعات المشتركة، ودعم المملكة 
للمنظمـــة في كل ما تتبناه من جهود 
وخدمـــات وإجراءات فـــي المجاالت 
كل  لعطاطـــرة  متمنًيـــا  الصحيـــة، 

التوفيق والنجاح في مهام عملها.
مـــن جهتهـــا، أشـــادت عطاطـــرة بمـــا 

حققـــه مملكـــة البحريـــن مـــن نجـــاح 
بفضـــل الجهـــود التـــي يقودهـــا ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة فـــي التصـــدي لفيـــروس 
وتخفيـــف   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
تطلعهـــا  عـــن  معربـــة  تداعياتـــه، 
لتجسيد التعاون المشترك والتنسيق 
المستمر بين منظمة الصحة العالمية 
ووزارة الصحـــة والجهات المختصة 
فـــي مملكة البحرين، متمنية للمملكة 

دوام الرقي والتقدم واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس عبـــر 
المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
مـــع األميـــن العـــام لحـــوار التعـــاون 
بورنشـــاي   )ACD( اآلســـيوي 

دانفيفاثانا.
وخـــال االجتماع، أكد وكيل وزارة 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
بأهـــداف  البحريـــن  التـــزام مملكـــة 
ومبـــادئ حـــوار التعاون اآلســـيوي، 
وتعزيـــز عـــرى الصداقـــة والتعـــاون 
مع الـــدول األعضاء بمـــا يصب في 
آمـــال وتطلعـــات شـــعوب  تحقيـــق 

تكريـــس  إلـــى  داعًيـــا  آســـيا،  دول 
للتصـــدى  الجماعيـــة  الجهـــود 
لتداعيات جائحـــة فيروس كورونا 
“كوفيـــد 19” ودعم خطـــط التنمية 
اســـتثمار  خـــال  مـــن  المســـتدامة 
الروابـــط واإلمكانـــات المتاحة بين 
الدول األعضاء، وتأسيس شراكات 
متينـــة  وتكنولوجيـــة  اقتصاديـــة 
وواعـــدة. يذكـــر أن حـــوار التعـــاون 
اآلسيوي يهدف إلى تعزيز التفاعل 
بين الـــدول اآلســـيوية فـــي العديد 
مـــن مجـــاالت التعـــاون، إضافة إلى 
دعم الســـبل الكفيلة لترسيخ أسس 

السام واالزدهار.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز عرى الصداقة مع الدول اآلسيوية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمـــد آل خليفة، بالقيـــادة العامة، 
العســـكري  الملحـــق  األربعـــاء  أمـــس 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  النيوزلنـــدي 
والمقيم فـــي أبوظبي العميـــد انتوني 
هيـــوارد Antony Hayward، بحضور 
وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركـــن 
عبـــدهللا بن حســـن النعيمـــي، ورئيس 

هيئـــة األركان الفريـــق الركن ذياب بن 
صقر النعيمي.

 ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالملحق العسكري النيوزلندي، مشيدا 
البلديـــن  بيـــن  القائمـــة  بالعاقـــات 
الصديقين والتي تشـــهد علـــى الدوام 
تطـــورا وتقدما في مختلف المجاالت، 
كمـــا تـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

الفريـــق  األركان  هيئـــة  رئيـــس  حضـــر 
الركـــن ذيـــاب بن صقـــر النعيمـــي، اليوم 
األربعاء، حفل تخريـــج إحدى الدورات 
المتخصصـــة للضبـــاط بإحـــدى وحدات 
قـــوة دفـــاع البحريـــن. واســـتهل الحفل 
بتـــاوة آيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم، ثـــم 
ومـــا  الـــدورة  عـــن  موجـــز  شـــرح  ُقـــدم 

اشـــتملت عليه من البرامج والتدريبات 
النظرية والعمليـــة. بعدها تفضل رئيس 
هيئـــة األركان بتســـليم الشـــهادات على 
الخريجيـــن والجوائـــز التقديريـــة علـــى 
المتفوقين، وهنأهم على اجتياز الدورة 
بنجاح. حضـــر حفل التخريـــج عدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور بالعالقات مع نيوزلندا

تخريج إحدى الدورات المتخصصة للضباط

سمو محافظ الجنوبية: حمالت أمنية لنشر ثقافة األمن
إشـــراك مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ســـعيا للتوعيـــة المجتمعيـــة

محافـــظ  مـــن  ورعايـــة  بحضـــور 
خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو  الجنوبيـــة 
آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة  علـــي  بـــن 
أقامـــت المحافظـــة الجنوبية اللقاء 
االفتراضي تحت عنوان “الســـامة 
فـــي الصيـــف”، فـــي إطـــار الشـــراكة 
والتعاون بيـــن المحافظة الجنوبية 
المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  واإلدارة 
العميـــد  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
عيسى الدوسري وعدد من الضباط 
والمســـؤولين وممثلـــي مؤسســـات 

المجتمع المدني في المحافظة.
وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة أن 
تعزيـــز  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة 
واألمنيـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
وترســـيخ دعائـــم األمن والســـامة 
من خال تبنـــي واحتضان البرامج 
تنفيـــًذا  الهادفـــة وذلـــك  التوعويـــة 
لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 

أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، لمواصلة التنسيق والتعاون 
مـــع مختلف األجهزة األمنية ونشـــر 
مختلـــف  فـــي  والســـامة  الوعـــي 

مناطق المحافظة.
وبيـــن ســـموه أن تعـــاون المحافظة 
الجنوبيـــة واإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي مثمر على األصعـــدة كافة، 
من خـــال تنفيذ مبادرات وحمات 
ومتميـــزة  رائـــدة  أمنيـــة  وبرامـــج 
لنشـــر ثقافـــة األمـــن والســـامة في 
هـــذا  إقامـــة  أن  مؤكـــًدا  المجتمـــع، 
اللقـــاء يأتـــي ترجمًة لتلـــك الجهود 
وتزامًنـــا مـــع فصـــل الصيـــف بهدف 
توفيـــر إجـــراءات الســـامة بطـــرق 
المجتمـــع،  أفـــراد  لجميـــع  حديثـــة 
وتعزيـــز شـــراكة مجتمعيـــة وأمنية 
وفق تعاون مشـــترك، مشيًدا سموه 
بالجهوزيـــة األمنية التـــي يتمتع بها 
رجـــال الدفـــاع المدنـــي من ســـرعة 

االســـتجابة وبذل مزيد من الجهود 
القائمـــة التـــي توفـــر كافـــة معاييـــر 

ومتطلبات األمن والسامة.
إدارة  مديـــر  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
الشـــؤون اإلداريـــة بـــاإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدني العقيد خالد الكعبي 
للتعـــاون  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
والتنســـيق مع المحافظة الجنوبية؛ 
من أجل ســـامة وأمـــن المواطنين 
والمقيميـــن فـــي المحافظـــة، وذلك 
من خال إقامة البرامج والفعاليات 
توعيـــة  المتضمنـــة  المشـــتركة 
الجمهـــور بمبـــادئ األمن والســـامة 

في مختلف المواقع.
فـــرع  رئيـــس  اســـتعرضت  بعدهـــا، 
بالعاقـــات  والتنســـيق  االتصـــال 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة 
المجيـــرن  فاطمـــة  الرائـــد  المدنـــي 
عرًضا مرئًيا تم تسليط الضوء فيه 
علـــى جهـــود المحافظـــة الجنوبيـــة 

واإلدارة فـــي مجـــال تحقيـــق مبـــدأ 
المتضمنـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة 
برامج وحمات السامة والتوعية 
المشـــتركة فـــي مختلـــف المواقـــع، 
إضافـــة إلـــى نمـــاذج مرئيـــة لطـــرق 
الوقاية كاســـتخدام طفاية الحريق 
الحـــاالت  مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة 
الطارئة في المنزل أو في المركبات.
يشـــار إلـــى أن المحافظـــة الجنوبية 
تكثيـــف  فـــي  جهودهـــا  تواصـــل 
الحمات التوعوية وتعزيز السامة 
اإلرشـــادات  نشـــر  عبـــر  والوعـــي 
الواجـــب اتباعها فـــي فصل الصيف 
اإللكترونيـــة  القنـــوات  خـــال  مـــن 
مـــع  بالتعـــاون  للمحافظـــة  التابعـــة 
اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي في 
فصل الصيف، وبإشـــراك مؤسسات 
للتوعيـــة  ســـعًيا  المدنـــي  المجتمـــع 
المجتمعيـــة بيـــن شـــرائح المجتمع 

كافة.

المنامة - وزارة الداخلية

   

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل، المفتـــي العـــام ورئيـــس النظارة الدينية المركزية لمســـلمي روســـيا، شـــيخ 
اإلســـام طلعـــت صفـــا تـــاج الدين فـــي مكتبـــه، ســـفير مملكـــة البحرين لدى روســـيا 
االتحادية أحمد الســـاعاتي. وأعرب المفتي العام ورئيـــس النظارة الدينية المركزية 
لمســـلمي روســـيا عن خالص التهنئة والتبريكات لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة منـــح جالته شـــهادة الدكتـــوراه الفخرية من 
جامعة موسكو الحكومية للعاقات الدولية تقديًرا لدور جالته في تعزيز التعايش 
السلمي والحوار بين األديان والثقافات المختلفة، مشيًدا بالدور النبيل لجالة الملك 
في تأســـيس وإرساء ونشـــر قيم التعايش الســـلمي بين األديان والثقافات، ما جعل 
مملكـــة البحريـــن نموذًجا يحتذى به في هذا التوجه الذي يســـهم في تعزيز الســـام 

واالستقرار واالزدهار لدول وشعوب المنطقة والعالم عموما.

الترويج لإلرث البحريني في حقوق اإلنسان أمام العالممفتي روسيا يشيد بدور جاللة الملك في إرساء قيم التعايش السلمي
التنســـيق بيـــن “الخارجيـــة” و “المؤسســـة الوطنيـــة” لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، أمـــس، فـــي مكتبـــه بمقـــر 
وزارة الخارجيـــة، رئيس المؤسســـة 
علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 

الدرازي.
وخـــال اللقاء، هنأ وزيـــر الخارجية 
األمـــر  صـــدور  بمناســـبة  الـــدرازي 
أعضـــاء  بتعييـــن  الســـامي  الملكـــي 
المؤسســـة  مفوضـــي  مجلـــس 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، مبـــارًكا 
لـــه انتخابـــه من مجلـــس المفوضين 
رئيًســـا للمؤسســـة، مشـــيًدا بالجهود 
الطيبـــة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان في 

مملكـــة البحرين من خال مبادراتها 
المتميـــزة وجهودهـــا المخلصـــة منذ 
تأسيســـها في ظل النهج اإلصاحي 
لعاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكًدا أن 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان تعتبر 
ركيزة أساســـية من ركائز السياســـة 

الخارجية لمملكة البحرين.

وشـــدد على حرص وزارة الخارجية 
التعـــاون  عاقـــات  توطيـــد  علـــى 
كافـــة  مـــع  المشـــترك  والتنســـيق 
فيهـــا  بمـــا  العاقـــة  ذات  الجهـــات 
المؤسســـة مـــن أجل الترويـــج للقيم 
واإلرث البحرينـــي في مجال حقوق 
اإلنســـان والتعايـــش الســـلمي أمـــام 
العالـــم، متمنًيا له وألعضاء المجلس 

التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء المهام 
المناطة بهم.

عـــن  الـــدرازي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
شـــكره لوزير الخارجية، مشـــيًدا بما 
تبذلـــه وزارة الخارجيـــة مـــن جهـــود 
في مجـــال حمايـــة حقوق اإلنســـان 
البحريـــن  إنجـــازات مملكـــة  وإبـــراز 
فـــي هـــذا المجـــال المهـــم فـــي كافة 
الدوليـــة، مؤكـــًدا حـــرص  المحافـــل 
مجلـــس مفوضـــي المؤسســـة علـــى 
توثيق التعاون والتنســـيق المشترك 
هـــذه  لدعـــم  الخارجيـــة  وزارة  مـــع 
الجهود النبيلة، وتعزيز مكانة مملكة 
البحريـــن فـــي مجال حمايـــة حقوق 

اإلنسان.

المنامة - وزارة الخارجية
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل فـــي التعليـــم 
الثانـــوي المســـائي، للعـــام الدراســـي 
فـــي  وذلـــك   ،2022 /2021 المقبـــل 
أغســـطس   14  - يوليـــو   14 الفتـــرة 

.2021
وســـيكون التســـجيل عبر اســـتمارة 
إلكترونيـــة ُترفـــق بهـــا المســـتندات 
المطلوبة إلكترونيا، كما هو موضح 
عبـــر  الموجـــودة  االســـتمارة  فـــي 

الرابط:
https://forms.office.com/r/

الوصـــول  ويمكـــن   ،L9B7dhN9ef
إلـــى االســـتمارة كذلـــك عبـــر موقـــع 

moe.gov.bh الوزارة اإللكتروني
فيما ســـيتم تلقائيا تســـجيل الطلبة 

التعليـــم  بســـجالت  المقيديـــن 
المســـائي للعـــام الدراســـي الماضـــي 

.2021/ 2020
يرجـــى  المعلومـــات  مـــن  ولمزيـــد 

التواصل عبر األرقام التالية:
١7٨7٨7/١7٨7٨٦٨٦/١7٨7٨٦٩٢

١7٨7٨7٠٣/٤٨

فتح التسجيل للتعليم الثانوي المسائي

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

يعتبر االســـتثمار فـــي الرعاية واألنظمة 
اســـتراتيجي  اســـتثمار  هـــو  الصحيـــة 
خصوًصا للقطاع الخاص ولذلك تسعى 
ديفيدنـــد جيـــت كابيتال لعقـــد صفقات 
فـــي القطاعـــات الدفاعية مثـــل القطاع 
الصحـــي كمـــا تهدف بشـــكل دائـــم على 
تنميـــة التحالـــف بيـــن القطاعيـــن العام 
والخاص، وحديثًا، اســـتثمرت ديفيدند 
جيـــت وشـــركائها 8 مالييـــن دوالر فـــي 
بدولـــة  عجمـــان  بإمـــارة  رعايـــة  مركـــز 

اإلمارات العربية.
مركـــز النعيمية الطبـــي مبنى مكون من 
4 طوابق، على مســـاحة إجمالية مبنية 
4000 متـــر مربـــع، ومن خـــالل التعاون 
عجمـــان  بإمـــارة  الصحـــة  وزارة  مـــع 
المطلوبـــة  الخدمـــات  المركـــز  ســـيقدم 
للحصـــول على تصاريـــح اإلقامة بنفس 
اإلطـــار الزمني المعتـــاد وذلك من خالل 

ووقايـــة  الصحـــة  وزارة  مـــع  التعـــاون 
المجتمـــع والهيئـــات الحكومية األخرى 
ذات الصلة. كما يســـتطيع المركز تقديم 
أكثـــر مـــن ٧ خدمـــات تتضمـــن معالجـــة 
والحصـــول  الســـاعة  فـــي  عينـــة   200
علـــى نتائج عاليـــة الجودة باســـتخدام 
أشـــعة تكنولوجيـــا الـــذكاء االصطناعي 
باإلضافـــة الـــى انـــه مركـــز معتمـــد تابع 
لوزارة الموارد البشرية والتوطين يقدم 
التوعية واإلرشـــاد فيما يتعلـــق بقانون 
العمـــل اإلماراتـــي وإصدار عقـــود العمل 

والتوظيف.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشـــركة 
ديفيدنـــد جيت كابيتـــال خالد الحمادي 
قال: “تبنـــت حكومة اإلمارات سياســـة 
الخصخصة ضمـــن برنامج مميز لتعزيز 
النمـــو االقتصـــادي في الدولـــة، وتوفير 
فـــرص عمل جديدة مـــع تخفيض وطأة 
اإلنفاق والتمويل الحكومي، ومشـــاركة 

المخاطـــر مـــع القطـــاع الخـــاص. وممـــا 
الشـــك أن قطـــاع الرعايـــة الصحية كان 
واحدا من تلك القطاعات التي شـــهدت 
لحظـــة فارقة فـــي مســـيرتها اإلنتاجية 
واالســـتثمارية على حد ســـواء بســـبب 
جائحة كورونا، وقد انعكســـت الجائحة 
على القطـــاع الصحي إيجابيـــا، بتنامي 
الوعـــي الحكومي والمجتمعـــي بأهمية 
وضرورة تكثيف االســـتثمارات في هذا 

القطاع اإلستراتيجي.

قامت شـــركة يوســـف بن أحمد كانو 
الخدمـــات  كافـــة  بتقديـــم  بالتكفـــل 
الطبية لعالج أســـنان أطفال التوحد 
لعـــدد 25 طفـــال، وذلـــك بالتعاون مع 
مركـــز الرشـــاد للتوحد ومركـــز أمنية 
للتوحـــد والتربيـــة الخاصـــة ومركـــز 
الدكتـــور  بإشـــراف  الطبـــي  دنتاليـــا 
محمد جواد العلوي؛ وذلك مســـاهمة 
من الشـــركة في اســـتكمال مبادراتها 
المجتمعيـــة التـــي دأبت علـــى القيام 

بها. 
وأكـــد رئيـــس ســـفريات كانـــو نبيـــل 
خالـــد كانـــو أن هـــذه المبـــادرة تأتـــي 
ضمـــن عـــدة مبـــادرات ومســـاهمات 
للشـــركة مـــن خـــالل حرصهـــا علـــى 
دعم ومســـاندة كافـــة فئات المجتمع 
مســـاحة  وتخصيـــص  البحرينـــي، 
كبيـــرة مـــن دعمها المـــادي والمعنوي 
خصوصـــا تلـــك المتعلقـــة بفئـــة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، مؤكـــًدا على 
أهميـــة االهتمام بهذه الشـــريحة في 

المجتمـــع اللذين يحتاجـــون للرعاية 
وتوفير ســـبل العالج لهم، ما يعكس 
وفـــاء والتزام الشـــركة بمســـؤوليتها 
االجتماعية تجاه هـــذه الفئة الغالية 

على الجميع.
وبهذه المناســـبة، تقدم كل من مركز 

الرشاد للتوحد ومركز أمنية للتوحد 
أمـــور  وأوليـــاء  الخاصـــة  والتربيـــة 
األطفـــال بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر 
كانـــو  أحمـــد  بـــن  يوســـف  لشـــركة 
على هـــذه البـــادرة الطيبـــة ودعمهم 

لمؤسسات المجتمع المدني.

تفعيل ذراع الرعاية الصحية بالمنطقة

“ديفيدند جيت كابيتال وشركاؤها” تستثمر ٨ ماليين دوالر في مركز طبي بعجمان “يوسف بن أحمد كانو” تدعم “الرشاد للتوحد” و“أمنية”

صرف مكافآت المتطوعين في الحسابات البنكية
ــا ــار و12 ألفـ ــن 4 آالف دينـ ــا بيـ ــت مـ تفاوتـ

تم الشروع في صرف المكافآت المخصصة للمتطوعين في الصفوف األمامية لمواجهة جائحة 
فايــروس كورونــا )كوفيــد 19(. وتراوحــت قيمــة المكافــآت ما بيــن 4 آالف دينــار و12 ألف دينار 

لكل فرد.
وأفـــادت مصادر عليمة لـ “البالد” أن المتطوعين 
تســـلموا صباح أمس الباكر مبالـــغ المكافآت في 
حســـاباتهم البنكية، فيما يستعد عدد آخر منهم 
لتســـلم مكافآتهـــم غًدا، مشـــيرين إلـــى أن الذين 
تســـلموا المكافـــآت هم ممن يمتلكون حســـابات 
في بنـــك البحريـــن الوطني، فيما سيتســـلم من 
لديـــه حســـاب بنكـــي فـــي بنـــوك أخرى يـــوم غد 

الخميس.
وفـــي التفاصيـــل أكـــدت المصـــادر أن المكافـــأة 
متفاوتـــة وتأتي وفًقا لتقييم فني وتقني عميق 
أجرتـــه وزارة الصحـــة لـــكل فـــرد متطـــوع بناء 

علـــى أمور عدة، ومن جملتها كون المتطوع من 
خريجي الطب أم ال ومدة التطوع.

وأشـــارت إلـــى أن التعويضـــات متفاوتـــة، فقـــد 
حصـــل بعـــض المتطوعيـــن علـــى 4 آالف دينـــار 
دينـــار،  ألـــف  و12  آالف  و9  آالف   7 وآخـــرون 
وتأتـــي هـــذه الخطوة تقديـــًرا مـــن الحكومة لما 

بذله هؤالء طوال جائحة كورونا.
قامـــت  الصحـــة  وزارة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
بالتواصـــل مـــع جميـــع المتطوعيـــن المســـجلين 
بشـــكل رســـمي ممن يســـتحقون المكافـــأة وفًقا 
منهـــم  وأخـــذت  لذلـــك،  الموضوعـــة  للشـــروط 

الصـــرف،  ألوجـــه  الالزمـــة  المعلومـــات  جميـــع 
التـــي تضمنـــت الحســـابات البنكيـــة وعـــددا من 

المعلومات الخاصة والرسمية.

علوي الموسوي

“حمد الجامعي” ينقذ رضيعة عمرها أقل من شهر من ورم في الرقبة

التسّوق أكثر متعة مع “صفقات العيد الكبرى” من “اللولو”
يــولــيــو ــى 25  ــت ــر ح ــم ــت ــس وت ــوم  ــيـ الـ ــن  ــدًءا مـ ــ ــ ب الـــعـــروض 

نجح الفريق الطبي في مستشـــفى 
بإشـــراف  الجامعـــي  حمـــد  الملـــك 
استشاري جراحة األطفال والطاقم 
الطبي المساعد البروفيسور مارتن 
كوربالي فـــي إنقاذ رضيعة تبلغ من 
العمر 24 يوًما، وذلك بعد إزالة ورم 
ضخـــم فـــي الرقبـــة، وقـــد خضعت 
الطفلة لعملية جراحية كبرى إلزالة 
الـــورم تماًما مـــن الرقبة بعد يومين 

من نقلها إلى المستشفى.
وأوضح الفريق الطبي في تصريح 
لــــ “البـــالد”: بـــأن الطفلـــة البالغة من 
العمر أقل من شـــهر تم تشـــخيصها 
مـــن خـــالل إجـــراء فحـــص بأشـــعة 
قبـــل  الصوتيـــة  فـــوق  الموجـــات 
الـــوالدة، والتـــي بينـــت وجـــود ورم 
)التيراتومـــا(  الرقبـــة  فـــي  ضخـــم 
والـــذي قد يؤثـــر على حياتهـــا، مما 
اســـتدعى إلى والدة الطفلة بعملية 
قيصريـــة طارئـــة، مشـــيرا أن هـــذه 
الحالـــة تعتبـــر من الحـــاالت النادرة 

والصعبة.
وتابـــع الفريق: بعد الوالدة مباشـــرة 
تم وضع أنابيب التنفس في مجرى 
الهواء على الفور، وذلك للمحافظة 
على انفتاح مجـــرى التنفس وعدم 

انسداده بالورم.
يذكـــر أن والدة الطفلـــة تمـــت فـــي 
مستشـــفى آخر، حيـــث تبين وجود 
ورم ضخـــم في الرقبـــة اعُتبر كبيًرا 
وخطيـــًرا للغايـــة بحيـــث ال يمكـــن 
إزالتـــه، لذلك ناقشـــت لجنة العالج 

بالخـــارج إمكان نقـــل الطفلة خارج 
مملكة البحريـــن، لكن تبين أن ذلك 

في غاية الخطورة.
متكامـــل  فريـــق  وجـــود  وبســـبب 
أطفـــال  استشـــاريي  مـــن  يتكـــون 
حديثـــي الـــوالدة، جراحـــة األطفال 
وتخديـــر األطفـــال فـــي مستشـــفى 
الملـــك حمـــد الجامعـــي، إضافة إلى 
للعنايـــة  متكاملـــة  وحـــدة  وجـــود 
المركزة لألطفـــال الخدج وحديثي 
الوالدة، فقد تم نقلها إلى مستشفى 

الملك حمد الجامعي.
وقام الفريق الطبي بإجراء العملية 
الجراحيـــة للطفلة؛ وذلـــك من أجل 
إزالة الورم بصورة كلية من الرقبة، 
وقد استغرقت العملية ما يقارب 3 
ســـاعات تحت التخديـــر الكلي وقد 

تكللت العملية بالنجاح.
وأكـــد الفريق الطبي بأن الطفلة في 
حالـــة جيـــدة للغايـــة ومـــن المتوقع 
خـــالل  المستشـــفى  مـــن  خروجهـــا 

األيام المقبلة.

تستعد العائالت في البحرين لعيد األضحى المبارك المقبل باألسبوع المقبل، وقد 
كشـــفت “لولـــو هايبرماركت” عن عربـــة مليئة بصفقات العيد الكبرى لمســـاعدتهم 

على القيام بذلك.
وسيستمر عرض “صفقات العيد الكبرى” من 15 إلى 25 يوليو ويغطي كل شيء 
بدًءا من الشـــوكوالتة اللذيذة وقطع اللحم المختارة إلى مالبس، األكسسوارات، 
والعطور. الهدايا أيًضا تلعب دوًرا رئيسا في األعياد، والمناسبات، وستكون هناك 
صفقـــات رائعة على اإللكترونيـــات وتكنولوجيا المعلومـــات والهواتف المحمولة 
واألكسســـوارات المنزليـــة أيًضـــا. أخيًرا، ال طعـــم للعيد من دون مائدة شـــهية، إذ 
ســـينظم لولو مهرجـــان برياني وعرضا ترويجيا خاصا للفواكـــه الطازجة احتفاالً 

بهذه المناسبة. وسيستمر المهرجان حتى 24 يوليو 2021. 
ومـــع تكثيـــف لولو لعروض التســـوق عبر اإلنترنـــت، تتوافر هـــذه الصفقات أيًضا 

لراحة المتسوقين عبر اإلنترنت.
لقـــد جعـــل الهايبـــر ماركت من الســـهل علـــى العمالء اختيـــار العالمـــات التجارية 
المفضلـــة لديهم واالســـتفادة من عروض العيد مع خدمة توصيل واســـتالم لولو 
عبـــر الواتـــس آب )لولو هايبـــر ماركت مجمـــع الدانـــة: 36560775، 36560765 /  
لولـــو هايبر ماركت الرفـــاع: 36560508، 36560509 /  لولـــو هايبر ماركت الحد: 

 ،36560860 الرملـــي:  ماركـــت مجمـــع  هايبـــر  لولـــو    /  36560569  ،36560568
36560865 /  لولـــو هايبـــر ماركت الجفيـــر: 36560603، 36560606 /  لولو هايبر 
ماركت جاليريا: 36560445، 36560455 /  لولو هايبر ماركت سار: 36560965، 

36560995 /  لولو هايبر ماركت المحرق: 36560960، 36560955(.
وأثنـــاء التســـوق لشـــراء الهدايـــا الخاصـــة، هنـــاك خيـــارات أخـــرى جذابـــة بنفس 
القدر، إذ تأتي بطاقة هدايا “شـــوبن جفت” متعددة القيم مغلفة بعناية لتناســـب 
المناســـبات المختلفـــة، مثل العيـــد وأعياد الميالد والعطـــالت واحتفاالت الذكرى 
الســـنوية، واالحتفـــاالت الدينيـــة. والبطاقـــة صالحـــة لمدة 12 شـــهًرا مـــن تاريخ 
الشـــراء ويمكـــن اســـتخدامها مرات عدة فـــي معامالت عدة حتى يتم اســـتهالك 

القيمة اإلجمالية للبطاقة.

الفريق الطبي بمستشفى الملك حمد الجامعي ينقذ حياة رضعية بإزالة ورم في الرقبة الورم قبل إزالته 

فاطمة عبداهلل

المنامة - بنا

أعلـــن مصدر مســـؤول بـــإدارة األرصاد الجوية بـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت أن أجـــواء المملكة 
ســـتتأثر بكميات من الغيوم يومي الســـبت واألحد المقبلين، ما قد ينتج عنه تســـاقط أمطار خفيفة، 
خصوصـــا فـــي المناطـــق الجنوبية من المملكة. وأشـــار المصدر إلـــى أن الحالة الجويـــة التي تحدث 
عادًة في فصل الصيف، ناتجة عن اقتراب خط تشـــكل المنخفضات الجوية المدارية على المناطق 
الجنوبيـــة مـــن شـــبه الجزيرة العربية وبحـــر العرب، ما يتســـبب بطقس غير مســـتقر وهطول أمطار 

رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة على تلك المناطق.

أمطار خفيفة السبت واألحد بالمناطق الجنوبية
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