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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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يـبـحـث  رو�سـي  تـجـاري  وفــد 

اال�سـتـثمار الطبي في البحرين
صرح الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي رئيس جمعية الصداقة 
البحرينية  الــصــداقــة  جمعية  مــن  بــدعــوة  بــأنــه  الــروســيــة  البحرينية 
روســي من رجــال األعمال  وفــد  البحرين  يــزور مملكة  الروسية ســوف 

يمثلون شركة »مجموعة كريدو« وذلك بتاريخ 11 مارس 2022.
ــح الــدكــتــور الــعــســومــي أن وفـــد الــشــركــة لــديــه الــرغــبــة في  ــ وأوضـ
االســتــثــمــار فـــي الــبــحــريــن فـــي الــمــجــاالت الــطــبــيــة وتــصــديــر الــمــواد 
الــغــذائــيــة إلـــى الــبــحــريــن وتــجــارة الــتــجــزئــة وبــحــث إمــكــانــيــة الــتــعــاون 
تجارية  إقــامــة مشاريع  مــن خــال  المشترك  واالقــتــصــادي  الــتــجــاري 
التجاري  الوفد  برنامج  أن  إلى  منوها  البحرين،  في مملكة  مشتركة 
الروسي يتضمن لقاءات مع الجهات والشركات البحرينية ذات العاقة 
مع إمكانية التواصل مع رجال األعمال والشركات البحرينية المهتمة 

بالتعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا االتحادية.

�لـقـبـ�ض علـى 18 �أجنبيا  لـقـيـامـهم 
ــازل ــن ــم بـــــتـــــهــريــب  عـــامـــات �ل

العامة  اآلداب  وحــمــايــة  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  إدارة  تمكنت 
آسيوي  القبض على  الجنائية من  واألدلــة  للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
)44 عاما( و17 امرأة يحملن جنسية إفريقية؛ وذلك لقيامهم بتهريب 

عامات المنازل ومخالفة شروط اإلقامة.
وأوضحت اإلدارة أنه فور ورود معلومات في هذا الشأن تم مباشرة 
المذكورين  التي أسفرت عن تحديد هوية  والتحري  البحث  عمليات 
والقبض عليهم، مضيفة أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة، 
إدارة  وأشــارت  العامة.  النيابة  إلــى  عليهم  المقبوض  إلحالة  تمهيدا 
مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة إلى أنه يمكن اإلباغ 
الخط  على  الجرائم  بمكافحة هذه  تتعلق  أو شكاوى  أي قضايا  عن 
المجتمعية  للشراكة  تفعيا  وذلك  الساعة،  مدار  على   555 الساخن 

وبما يضمن سرعة االستجابة واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.

شــهــد حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، أمــس سباق 
كأس جالة الملك المفدى الدولية 
لــلــقــدرة لــمــســافــة 160 كــلــم، وســبــاق 
ــات الــــخــــاصــــة الــمــحــلــيــة  ــبــ ــطــ اإلســ
نــظــمــه  والـــــــذي  كـــــم،   120 لــمــســافــة 
االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
البحرين  بــقــريــة  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 
بمشاركة  الــقــدرة،  لسباقات  الدولية 
البحرين  مملكة  فــرســان  مــن  نخبة 

والدول الخليجية الشقيقة.
ــر بــن  ــاصـ ــدم ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ ــ وقــ
الملك  جالة  إلــى  خليفة  آل  حمد 
المفدى إيجاًزا حول مراحل السباق 
ــدد الـــفـــرســـان الــمــشــاركــيــن فــيــه،  ــ وعـ
باإلضافة إلى كل االستعدادات التي 
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  حــرص 
تحضيرها  عــلــى  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 

للمشاركين في السباق.
وأكــــــــد جــــالــــة الـــمـــلـــك الـــدعـــم 
ــة الــــــقــــــدرة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــ
الــبــحــريــنــيــة وتـــوفـــيـــر كــــل مــقــومــات 
رايــة  لرفع  وتطويرها  بها  النهوض 
الــمــمــلــكــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الــتــتــويــج 

اإلقليمية والعالمية.
الجالة؛  وهــنــأ حــضــرة صــاحــب 
الــفــارس الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة مـــن فــريــق فــيــكــتــوريــوس 

بـــــطـــــا لــــــكــــــأس حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى لــلــقــدرة 
والـــفـــارس حــمــد جــنــاحــي مــن فريق 
والــــفــــارس  الـــثـــانـــي  بـــالـــمـــركـــز   KHK
ــن فـــريـــق  ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــــزايـــــد مـ
فيكتوريوس بالمركز الثالث؛ مشيدا 
الــمــثــمــرة لسمو  بــالــجــهــود  جــالــتــه 
بــن حــمــد آل خليفة  نــاصــر  الــشــيــخ 
وســـمـــو الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حــمــد آل 
سباقات  ريــاضــة  تطوير  فــي  خليفة 
موروثاتنا  إحــدى  باعتبارها  الــقــدرة 
التراثية األصيلة والمحافظة عليها 
ــازات  ــجــ لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن اإلنــ

للمملكة.
وأشاد جالته بما حققه فرسان 
ــائـــج  ــتـ الـــبـــحـــريـــن مـــــن بـــــطـــــوالت ونـ
مــتــقــدمــة فـــي الــســبــاقــات الــعــالــمــيــة 
ــة مــمــلــكــة  ــانـ ــكـ والــــــــذي رســــــخ مــــن مـ
المتميز  الرفيعة وسجلها  البحرين 
على خارطة سباقات القدرة وأعطت 
الــــصــــورة الــمــشــرفــة لـــكـــفـــاءة وقــــدرة 
بالمشاركة  منوًها  المملكة،  فرسان 
الدول الخليجية  الناجحة لفرسان 
تؤكد  والــتــي  الــســبــاق  فــي  الشقيقة 
عــــمــــق الـــــعـــــاقـــــات األخـــــــويـــــــة بــيــن 

األشقاء.

كتب فاضل منسي:

ــيــــوم إلــــغــــاء الــفــحــص  ــدأ الـــبـــحـــريـــن الــ ــبـ تـ
عند   )PCR( ــا  ــورونــ كــ لـــفـــيـــروس  الــمــخــتــبــري 
ــبــــحــــريــــن الــــدولــــي  الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــطــــار الــ
لجميع  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر  وإلــغــاء 
البحرين  مملكة  إلــى  القادمين  المسافرين 
إلى  إشـــارة  فــي  الــدولــي،  البحرين  مــطــار  عبر 
اكتمال خطوات استعادة الحياة الطبيعية في 
المملكة، وذلك بعد أيام من تفعيل المستوى 
األخضر بدءا من يوم الثاثاء الماضي ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
الطاقة  مــن   %100 بـــ  الــعــمــل  بتفعيل  كـــورونـــا، 
ومنها  الداخلية  األماكن  كل  في  االستيعابية 
والفعاليات  الترفيهية  واأللعاب  السينما  دور 
وقـــاعـــات الــمــنــاســبــات والـــمـــؤتـــمـــرات وحــضــور 
ــدم  الــجــمــاهــيــر لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، وعــ
اشـــتـــراط إبــــراز الــشــعــار بــالــلــون األخــضــر في 

تطبيق »مجتمع واعي«.
وسجل جمال فخرو النائب األول لرئيس 
مجلس الشورى أمس مواصلة فريق البحرين 
ــي فـــحـــص الـــمـــســـافـــريـــن  ــ ــه فـ ــالــ ــمــ الـــطـــبـــي أعــ
الــيــوم األخــيــر  إلـــى المملكة حــتــى  الــقــادمــيــن 

من العمل.
»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  في  وكتب 
ــر لــفــحــص الــقــادمــيــن من  ــيـ ــيـــوم األخـ ــي الـ »فــ
الـــخـــارج، فــريــق الــبــحــريــن الــطــبــي فـــي مــطــار 

البحرين يعمل بجد واجتهاد، يتحمل الخطر 
وأبنائها والمقيمين على  البحرين  دفاعا عن 
وحماكم  اهلل  حفظكم  يتو  ووفِّ يتو  كفِّ أرضــهــا. 
وطول  والعافية  الصحة  نعمة  عليكم  وأسبغ 

العمر«.
ــنــــون ومـــقـــيـــمـــون أن  بــــدورهــــم أكــــد مــــواطــ
قـــرار االنــتــقــال إلـــى الــمــســتــوى األخــضــر قــرار 
لــلــتــعــايــش مع  ــان  الـــوقـــت قـــد حــ صـــائـــب، وأن 
سكان  غالبية  أن  وخــصــوصــا  كــورونــا  فــيــروس 

الــازمــة،  التطعيمات  بــأخــذ  ــادروا  بــ المملكة 
والغالبية مع تأكيد الحذر وااللتزام بتوصيات 
ــاروا إلـــى أن الـــقـــرارات  ــ الــفــريــق الــطــبــي.  وأشــ
وأسواقها  المملكة  شــوارع  في  الحياة  أنعشت 
سينعكس  مــا  وهـــذا  وشــواطــئــهــا،  ومجمعاتها 
عــلــى تــنــشــيــط الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة وعــــودة 

السياحة إلى طبيعتها.

مكانـة رفيعـة للبحريـن على خارطة �سـباقات �لقدرة

مـع رفـع �لقيـود.. �كتمـال عـودة �لحيـاة �لطبيعية
مواطنون ومقيمون: القرارات تنع�ش االقت�صاد وحان الوقت للتعاي�ش مع كورونا

ال��م��ل��ك ي�����ص��ه��د م��ن��اف�����ص��ات ك���اأ����ش ج��ال��ت��ه ل�����ص��ب��اق��ات ال��ق��درة

ــات �لــنــهــو�ــض بها ــوم ــق ــر كــل م ــي ــوف ــم مــتــو��ــســل لــلــريــا�ــســة وت دعـ

} جالة الملك يشهد سباق القدرة وفي استقبال جالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
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} إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا في مطار البحرين الدولي بدءا من اليوم.

تصدر طيار مصري اإلعام البريطاني 
وانسيابية  بمهارة  الهبوط  من  تمكنه  بعد 
في مطار هيثرو بلندن إثر تأرجح طائرته 
بــفــعــل الــعــاصــفــة »يـــونـــيـــس« الـــتـــي تــضــرب 

الباد.
الشرسة  األطلسية  العاصفة  وجلبت 
إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها 
إلى 122 ميا في الساعة )196كم/ساعة(، 
ما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص، وتسببت في 

اضطراب واسع النطاق.
وفـــي الــفــيــديــو الــمــنــتــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل يظهر الطيار المصري وليد مراد 
أثناء قيادته رحلة مصر للطيران المتجهة 
إلى لندن وهبوطه بكفاءة عالية أثناء رياح 

عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوبة.

بــيــنــمــا أفــــــادت صــحــيــفــة »تــلــيــجــراف« 
البريطانية بأن طيار رحلة مصر للطيران 
تمكن من الهبوط في مطار هيثرو بنجاح 
الميعاد  وقــبــل  للهبوط  مــحــاولــة  أول  مــن 
الــمــقــرر لــه بخمس دقـــائـــق. وأوضـــحـــت أن 
قـــائـــدي الـــطـــائـــرات األخـــــرى قـــامـــوا بعمل 
محاولتين إلى ثاث أو تغيير وجهتهم إلى 

مطار فرانكفورت بألمانيا.
الفيديوهات  عــلــى  المعلقون  وأعــــرب 
المسجلة لمتابعة حركة الطائرات بمطار 
قــائــد طائرة  بــمــهــارة  انــبــهــارهــم  هيثرو عــن 
ــه عـــلـــى الــتــحــكــم  ــدرتـ ــقـ مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران لـ
ــدم  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــــــوازن الــــطــــائــــرة وعــ

انحرافها والهبوط بسام وأمان.

�أول  مـن  هبـط  �لــبريطانيين..  يـبـهــر  مـ�ســري  طـيــار 
محاولـة بـنـجــاح فــي مطـار هيثـرو �أثنـاء عا�سفـة عاتيـة إلـــى ٣00 وظيفة  يــتــوقــع خــلــق مــا يــصــل 

جديدة بمجرد أن يبدأ مركز البحرين الدولي 
الصخير  الجديد في  والمؤتمرات  للمعارض 
في  للبحرين  للترويج  طاقته  بكامل  العمل 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم. وكــشــفــت الــدكــتــورة 
العام  المدير  كريستيانسن  ستانفورد  ديبي 
للمركز أن من المقرر أن يفتتح المركز، وهو 
األكبر من نوعه في الشرق األوسط، في الربع 
األخير من العام الجاري بطاقم عمل يتكون 

من 100 فرد معظمهم من البحرينيين.
وقالت إن المركز سيعمل على زيادة عدد 
فريق العمل تدريجيا ليصل إلى ٣00 عندما 

يــبــلــغ الــمــركــز طــاقــتــه الــقــصــوى. ويــتــوقــع أن 
على  يــقــام  الـــذي  الـــبـــارز،  المعلم  هـــذا  يسهم 
مساحة ٣09.000 متر مربع، في تعزيز موقع 
الــبــحــريــن كــمــركــز رائـــد عــلــى مــســتــوى العالم 
لــلــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة بــمــســاحــة مــبــان تبلغ 

149.000 متر مربع. 
مليون   221.1 المركز  إنشاء  كلفة  وتبلغ 
دوالر أمريكي، وقامت بتنفيذ اإلنشاءات فيه 
شركة سباركو البحرين التي ذكرت في موقعها 
مايو  فــي  الــمــشــروع سيكتمل  أن  اإللــكــتــرونــي 

.2022
وأوضـــحـــت الـــمـــديـــرة الـــجـــديـــدة لــلــمــركــز 

لمنتدى  الشهري  االجتماع  أمــام  حديث  في 
األعمال البحريني البريطاني بمركز الخليج 
للمؤتمرات: »يضم المركز 10 صاالت للعرض 
تبلغ مساحتها 95.000 متر مربع، وبه قاعة 
 95 إلى  إضافة  مقعد،   4.000 بها  اجتماعات 
الزوار  غرفة اجتماعات ومجلس ملكي لكبار 

ومطعم يسع 250 شخصا. 
مجموعة  الــمــركــز  يستضيف  أن  ويمكن 
المعارض  تشمل  المختلفة  الفعاليات  مــن 
ـــروض الـــحـــيـــة وحـــفـــات  ــعــ ــ والــــمــــؤتــــمــــرات والـ

الزفاف وحلقات النقاش«. 

مركز �لمعار�ض �لجديد في  �ل�سخـيـر يوفـر 300 وظيفة

تحديث �إجر�ء�ت �لتعلم و�لتد�بير 
ــض ــد�ر� ــم ــة فـــي �ل ــر�زيـ ــتـ �الحـ

الطلبة  عـــودة  قـــرار  ضــوء  فــي  أنــه  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
ــدارس بــواقــع خــمــســة أيــام  ــمـ ــى الـ الــراغــبــيــن فــي الــحــضــور الــفــعــلــي إلـ
فــي األســبــوع لمن يرغب مــن أولــيــاء األمـــور، مــع استمرار طــرح خيار 
ضمن  األخضر  المستوى  إلــى  االنتقال  إلــى  ونظرا  بعد،  عن  التعلم 
تم  قــد  فإنه  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  آلية 
بــإرشــادات  بــه سابقا  دلــيــل اإلجــــراءات اإلرشــاديــة المعمول  اســتــبــدال 
اإلصابات  مع  التعامل  وآليات  العودة  خيارات  توضح  مبسطة  أخــرى 
التنظيف  عمليات  استمرار  تأكيد  إلى  باإلضافة  المخالطين،  وتتبع 

والتعقيم وقياس درجات الحرارة ولبس الكمامات.
على  االطــــاع  عــلــى  الحكومية  الـــمـــدارس  ــوزارة جميع  ــ الـ وحــثــت 
الدليل المبسط والتأكد من العمل به وفقا آلليات التنفيذ المتفق 

عليها.

أن  عن  اإلسكان  وزارة  كشفت 
الحكومي  الدعم  مبالغ  إجمالي 
التي توفرها الوزارة للمستفيدين 
من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 
ــار حـــتـــى مــنــتــصــف  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
هــذا  فـــي  مــشــيــرة   ،2022 فــبــرايــر 
الصدد إلى ارتفاع التنافسية من 
قبل المصارف والبنوك التجارية 
بمملكة البحرين لتمويل برنامج 
»مزايا«، من خال تقدم العروض 
الــحــصــريــة لــلــراغــبــيــن فـــي شـــراء 

الوحدات أو الشقق السكنية. 
وقــالــت إن عـــدد الــمــواطــنــيــن 
المستفيدين من برنامج »مزايا« 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 120 
إجمالي  بذلك  ليصل  مستفيدًا، 
البرنامج  من  المستفيدين  عــدد 
تدشينه  منذ  9900 مستفيد  إلى 
فبراير  منتصف  حتى   201٣ عــام 
ــام  ــعــ ــل الــ الـــــــجـــــــاري، فـــيـــمـــا ســــجــ
بلغ ٣271  كبيرا  ارتفاعا  الماضي 
مستفيدا، وهو العدد األكبر منذ 

انطاق البرنامج.
الــبــيــانــات  قـــاعـــدة  إن  ــالـــت  وقـ
الــخــاصــة بــالــبــرنــامــج تــشــيــر إلــى 
الطلبات  مــن  الكبرى  النسبة  أن 
ــم تــلــبــيــتــهــا  ــ ــي تـ ــتــ ــيــــة الــ ــانــ ــكــ اإلســ
للمواطنين  تعود  الماضي  العام 

ــم عــلــى  ــهـ ــاتـ ــبـ ــلـ ــة طـ ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ الـ
قــــــوائــــــم االنـــــتـــــظـــــار مــــــا بــيــن 
بـــواقـــع  و201٣   2009 عـــامـــي 
تليها  إســكــانــيــًا،  طــلــبــًا   1040
لــأعــوام  اإلســكــانــيــة  الطلبات 
ما بين 2004 و2008 بإجمالي 
أن  مــــوضــــحــــة  طــــلــــبــــا،   455
ــبـــرنـــامـــج شـــهـــد إقــــبــــااًل مــن  الـ
قبل المواطنين الراغبين في 
خدمات  من  طلباتهم  تحويل 
ــدات الــســكــنــيــة  ــوحـ ــالـ أخـــــرى كـ
ــار إلـــى  ــظــ ــتــ ــلـــى قــــوائــــم االنــ عـ
مزايا، لرغبتهم في االستفادة 
ــن الـــخـــدمـــة الـــفـــوريـــة الــتــي  مـ

يقدمها.
ــى أن  وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــ
ــراء  ــ ــه إلــــــى شـ ــتــــوجــ ــدل الــ ــعــ مــ
ــد ارتــفــع  الــشــقــق الــســكــنــيــة قـ
ــــى  ــل إلـ ــيــــصــ ــن الـــــســـــابـــــق لــ ــ ــ عـ
لــلــوحــدات   %74 مــقــابــل   %26
السكنية، وأن معدالت الشراء 
الكبرى تركزت في المحافظة 
تلتها   ،%56 بنسبة  الشمالية 
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق بــنــســبــة 
في   %6 ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة   ،%٣6
ــة، فــيــمــا  ــمـ ــاصـ ــعـ مـــحـــافـــظـــة الـ
التملك   %٣ نسبته  مــا  فــضــل 

بالمحافظة الجنوبية.

�لــدعــم  ــار  ــن دي مــلــيــون   87.2

�لحكومي لبرنامج مز�يا �الإ�سكاني

ص6 أخبار البحرين

} الطيار المصري وليد مراد.

»�لعلوم �لتطبيقية« تحتفل بتخريج �لفوجين �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر من طلبتها
ص4و5 أخبار البحرين

يـبـحـث  رو�سـي  تـجـاري  وفــد 

اال�سـتـثمار الطبي في البحرين
صرح الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي رئيس جمعية الصداقة 
البحرينية  الــصــداقــة  جمعية  مــن  بــدعــوة  بــأنــه  الــروســيــة  البحرينية 
روســي من رجــال األعمال  وفــد  البحرين  يــزور مملكة  الروسية ســوف 

يمثلون شركة »مجموعة كريدو« وذلك بتاريخ 11 مارس 2022.
ــح الــدكــتــور الــعــســومــي أن وفـــد الــشــركــة لــديــه الــرغــبــة في  ــ وأوضـ
االســتــثــمــار فـــي الــبــحــريــن فـــي الــمــجــاالت الــطــبــيــة وتــصــديــر الــمــواد 
الــغــذائــيــة إلـــى الــبــحــريــن وتــجــارة الــتــجــزئــة وبــحــث إمــكــانــيــة الــتــعــاون 
تجارية  إقــامــة مشاريع  مــن خــال  المشترك  واالقــتــصــادي  الــتــجــاري 
التجاري  الوفد  برنامج  أن  إلى  منوها  البحرين،  في مملكة  مشتركة 
الروسي يتضمن لقاءات مع الجهات والشركات البحرينية ذات العاقة 
مع إمكانية التواصل مع رجال األعمال والشركات البحرينية المهتمة 

بالتعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا االتحادية.

�لـقـبـ�ض علـى 18 �أجنبيا  لـقـيـامـهم 
ــازل ــن ــم بـــــتـــــهــريــب  عـــامـــات �ل

العامة  اآلداب  وحــمــايــة  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  إدارة  تمكنت 
آسيوي  القبض على  الجنائية من  واألدلــة  للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
)44 عاما( و17 امرأة يحملن جنسية إفريقية؛ وذلك لقيامهم بتهريب 

عامات المنازل ومخالفة شروط اإلقامة.
وأوضحت اإلدارة أنه فور ورود معلومات في هذا الشأن تم مباشرة 
المذكورين  التي أسفرت عن تحديد هوية  والتحري  البحث  عمليات 
والقبض عليهم، مضيفة أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة، 
إدارة  وأشــارت  العامة.  النيابة  إلــى  عليهم  المقبوض  إلحالة  تمهيدا 
مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة إلى أنه يمكن اإلباغ 
الخط  على  الجرائم  بمكافحة هذه  تتعلق  أو شكاوى  أي قضايا  عن 
المجتمعية  للشراكة  تفعيا  وذلك  الساعة،  مدار  على   555 الساخن 

وبما يضمن سرعة االستجابة واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.

شــهــد حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، أمــس سباق 
كأس جالة الملك المفدى الدولية 
لــلــقــدرة لــمــســافــة 160 كــلــم، وســبــاق 
ــات الــــخــــاصــــة الــمــحــلــيــة  ــبــ ــطــ اإلســ
نــظــمــه  والـــــــذي  كـــــم،   120 لــمــســافــة 
االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
البحرين  بــقــريــة  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 
بمشاركة  الــقــدرة،  لسباقات  الدولية 
البحرين  مملكة  فــرســان  مــن  نخبة 

والدول الخليجية الشقيقة.
ــر بــن  ــاصـ ــدم ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ ــ وقــ
الملك  جالة  إلــى  خليفة  آل  حمد 
المفدى إيجاًزا حول مراحل السباق 
ــدد الـــفـــرســـان الــمــشــاركــيــن فــيــه،  ــ وعـ
باإلضافة إلى كل االستعدادات التي 
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  حــرص 
تحضيرها  عــلــى  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 

للمشاركين في السباق.
وأكــــــــد جــــالــــة الـــمـــلـــك الـــدعـــم 
ــة الــــــقــــــدرة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــ
الــبــحــريــنــيــة وتـــوفـــيـــر كــــل مــقــومــات 
رايــة  لرفع  وتطويرها  بها  النهوض 
الــمــمــلــكــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الــتــتــويــج 

اإلقليمية والعالمية.
الجالة؛  وهــنــأ حــضــرة صــاحــب 
الــفــارس الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة مـــن فــريــق فــيــكــتــوريــوس 

بـــــطـــــا لــــــكــــــأس حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى لــلــقــدرة 
والـــفـــارس حــمــد جــنــاحــي مــن فريق 
والــــفــــارس  الـــثـــانـــي  بـــالـــمـــركـــز   KHK
ــن فـــريـــق  ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــــزايـــــد مـ
فيكتوريوس بالمركز الثالث؛ مشيدا 
الــمــثــمــرة لسمو  بــالــجــهــود  جــالــتــه 
بــن حــمــد آل خليفة  نــاصــر  الــشــيــخ 
وســـمـــو الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حــمــد آل 
سباقات  ريــاضــة  تطوير  فــي  خليفة 
موروثاتنا  إحــدى  باعتبارها  الــقــدرة 
التراثية األصيلة والمحافظة عليها 
ــازات  ــجــ لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن اإلنــ

للمملكة.
وأشاد جالته بما حققه فرسان 
ــائـــج  ــتـ الـــبـــحـــريـــن مـــــن بـــــطـــــوالت ونـ
مــتــقــدمــة فـــي الــســبــاقــات الــعــالــمــيــة 
ــة مــمــلــكــة  ــانـ ــكـ والــــــــذي رســــــخ مــــن مـ
المتميز  الرفيعة وسجلها  البحرين 
على خارطة سباقات القدرة وأعطت 
الــــصــــورة الــمــشــرفــة لـــكـــفـــاءة وقــــدرة 
بالمشاركة  منوًها  المملكة،  فرسان 
الدول الخليجية  الناجحة لفرسان 
تؤكد  والــتــي  الــســبــاق  فــي  الشقيقة 
عــــمــــق الـــــعـــــاقـــــات األخـــــــويـــــــة بــيــن 

األشقاء.

كتب فاضل منسي:

ــيــــوم إلــــغــــاء الــفــحــص  ــدأ الـــبـــحـــريـــن الــ ــبـ تـ
عند   )PCR( ــا  ــورونــ كــ لـــفـــيـــروس  الــمــخــتــبــري 
ــبــــحــــريــــن الــــدولــــي  الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــطــــار الــ
لجميع  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر  وإلــغــاء 
البحرين  مملكة  إلــى  القادمين  المسافرين 
إلى  إشـــارة  فــي  الــدولــي،  البحرين  مــطــار  عبر 
اكتمال خطوات استعادة الحياة الطبيعية في 
المملكة، وذلك بعد أيام من تفعيل المستوى 
األخضر بدءا من يوم الثاثاء الماضي ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
الطاقة  مــن   %100 بـــ  الــعــمــل  بتفعيل  كـــورونـــا، 
ومنها  الداخلية  األماكن  كل  في  االستيعابية 
والفعاليات  الترفيهية  واأللعاب  السينما  دور 
وقـــاعـــات الــمــنــاســبــات والـــمـــؤتـــمـــرات وحــضــور 
ــدم  الــجــمــاهــيــر لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، وعــ
اشـــتـــراط إبــــراز الــشــعــار بــالــلــون األخــضــر في 

تطبيق »مجتمع واعي«.
وسجل جمال فخرو النائب األول لرئيس 
مجلس الشورى أمس مواصلة فريق البحرين 
ــي فـــحـــص الـــمـــســـافـــريـــن  ــ ــه فـ ــالــ ــمــ الـــطـــبـــي أعــ
الــيــوم األخــيــر  إلـــى المملكة حــتــى  الــقــادمــيــن 

من العمل.
»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  في  وكتب 
ــر لــفــحــص الــقــادمــيــن من  ــيـ ــيـــوم األخـ ــي الـ »فــ
الـــخـــارج، فــريــق الــبــحــريــن الــطــبــي فـــي مــطــار 

البحرين يعمل بجد واجتهاد، يتحمل الخطر 
وأبنائها والمقيمين على  البحرين  دفاعا عن 
وحماكم  اهلل  حفظكم  يتو  ووفِّ يتو  كفِّ أرضــهــا. 
وطول  والعافية  الصحة  نعمة  عليكم  وأسبغ 

العمر«.
ــنــــون ومـــقـــيـــمـــون أن  بــــدورهــــم أكــــد مــــواطــ
قـــرار االنــتــقــال إلـــى الــمــســتــوى األخــضــر قــرار 
لــلــتــعــايــش مع  ــان  الـــوقـــت قـــد حــ صـــائـــب، وأن 
سكان  غالبية  أن  وخــصــوصــا  كــورونــا  فــيــروس 

الــازمــة،  التطعيمات  بــأخــذ  ــادروا  بــ المملكة 
والغالبية مع تأكيد الحذر وااللتزام بتوصيات 
ــاروا إلـــى أن الـــقـــرارات  ــ الــفــريــق الــطــبــي.  وأشــ
وأسواقها  المملكة  شــوارع  في  الحياة  أنعشت 
سينعكس  مــا  وهـــذا  وشــواطــئــهــا،  ومجمعاتها 
عــلــى تــنــشــيــط الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة وعــــودة 

السياحة إلى طبيعتها.

مكانـة رفيعـة للبحريـن على خارطة �سـباقات �لقدرة

مـع رفـع �لقيـود.. �كتمـال عـودة �لحيـاة �لطبيعية
مواطنون ومقيمون: القرارات تنع�ش االقت�صاد وحان الوقت للتعاي�ش مع كورونا

ال��م��ل��ك ي�����ص��ه��د م��ن��اف�����ص��ات ك���اأ����ش ج��ال��ت��ه ل�����ص��ب��اق��ات ال��ق��درة

ــات �لــنــهــو�ــض بها ــوم ــق ــر كــل م ــي ــوف ــم مــتــو��ــســل لــلــريــا�ــســة وت دعـ

} جالة الملك يشهد سباق القدرة وفي استقبال جالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
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} إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا في مطار البحرين الدولي بدءا من اليوم.

تصدر طيار مصري اإلعام البريطاني 
وانسيابية  بمهارة  الهبوط  من  تمكنه  بعد 
في مطار هيثرو بلندن إثر تأرجح طائرته 
بــفــعــل الــعــاصــفــة »يـــونـــيـــس« الـــتـــي تــضــرب 

الباد.
الشرسة  األطلسية  العاصفة  وجلبت 
إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها 
إلى 122 ميا في الساعة )196كم/ساعة(، 
ما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص، وتسببت في 

اضطراب واسع النطاق.
وفـــي الــفــيــديــو الــمــنــتــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل يظهر الطيار المصري وليد مراد 
أثناء قيادته رحلة مصر للطيران المتجهة 
إلى لندن وهبوطه بكفاءة عالية أثناء رياح 

عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوبة.

بــيــنــمــا أفــــــادت صــحــيــفــة »تــلــيــجــراف« 
البريطانية بأن طيار رحلة مصر للطيران 
تمكن من الهبوط في مطار هيثرو بنجاح 
الميعاد  وقــبــل  للهبوط  مــحــاولــة  أول  مــن 
الــمــقــرر لــه بخمس دقـــائـــق. وأوضـــحـــت أن 
قـــائـــدي الـــطـــائـــرات األخـــــرى قـــامـــوا بعمل 
محاولتين إلى ثاث أو تغيير وجهتهم إلى 

مطار فرانكفورت بألمانيا.
الفيديوهات  عــلــى  المعلقون  وأعــــرب 
المسجلة لمتابعة حركة الطائرات بمطار 
قــائــد طائرة  بــمــهــارة  انــبــهــارهــم  هيثرو عــن 
ــه عـــلـــى الــتــحــكــم  ــدرتـ ــقـ مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران لـ
ــدم  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــــــوازن الــــطــــائــــرة وعــ

انحرافها والهبوط بسام وأمان.

�أول  مـن  هبـط  �لــبريطانيين..  يـبـهــر  مـ�ســري  طـيــار 
محاولـة بـنـجــاح فــي مطـار هيثـرو �أثنـاء عا�سفـة عاتيـة إلـــى ٣00 وظيفة  يــتــوقــع خــلــق مــا يــصــل 

جديدة بمجرد أن يبدأ مركز البحرين الدولي 
الصخير  الجديد في  والمؤتمرات  للمعارض 
في  للبحرين  للترويج  طاقته  بكامل  العمل 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم. وكــشــفــت الــدكــتــورة 
العام  المدير  كريستيانسن  ستانفورد  ديبي 
للمركز أن من المقرر أن يفتتح المركز، وهو 
األكبر من نوعه في الشرق األوسط، في الربع 
األخير من العام الجاري بطاقم عمل يتكون 

من 100 فرد معظمهم من البحرينيين.
وقالت إن المركز سيعمل على زيادة عدد 
فريق العمل تدريجيا ليصل إلى ٣00 عندما 

يــبــلــغ الــمــركــز طــاقــتــه الــقــصــوى. ويــتــوقــع أن 
على  يــقــام  الـــذي  الـــبـــارز،  المعلم  هـــذا  يسهم 
مساحة ٣09.000 متر مربع، في تعزيز موقع 
الــبــحــريــن كــمــركــز رائـــد عــلــى مــســتــوى العالم 
لــلــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة بــمــســاحــة مــبــان تبلغ 

149.000 متر مربع. 
مليون   221.1 المركز  إنشاء  كلفة  وتبلغ 
دوالر أمريكي، وقامت بتنفيذ اإلنشاءات فيه 
شركة سباركو البحرين التي ذكرت في موقعها 
مايو  فــي  الــمــشــروع سيكتمل  أن  اإللــكــتــرونــي 

.2022
وأوضـــحـــت الـــمـــديـــرة الـــجـــديـــدة لــلــمــركــز 

لمنتدى  الشهري  االجتماع  أمــام  حديث  في 
األعمال البحريني البريطاني بمركز الخليج 
للمؤتمرات: »يضم المركز 10 صاالت للعرض 
تبلغ مساحتها 95.000 متر مربع، وبه قاعة 
 95 إلى  إضافة  مقعد،   4.000 بها  اجتماعات 
الزوار  غرفة اجتماعات ومجلس ملكي لكبار 

ومطعم يسع 250 شخصا. 
مجموعة  الــمــركــز  يستضيف  أن  ويمكن 
المعارض  تشمل  المختلفة  الفعاليات  مــن 
ـــروض الـــحـــيـــة وحـــفـــات  ــعــ ــ والــــمــــؤتــــمــــرات والـ

الزفاف وحلقات النقاش«. 

مركز �لمعار�ض �لجديد في  �ل�سخـيـر يوفـر 300 وظيفة

تحديث �إجر�ء�ت �لتعلم و�لتد�بير 
ــض ــد�ر� ــم ــة فـــي �ل ــر�زيـ ــتـ �الحـ

الطلبة  عـــودة  قـــرار  ضــوء  فــي  أنــه  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
ــدارس بــواقــع خــمــســة أيــام  ــمـ ــى الـ الــراغــبــيــن فــي الــحــضــور الــفــعــلــي إلـ
فــي األســبــوع لمن يرغب مــن أولــيــاء األمـــور، مــع استمرار طــرح خيار 
ضمن  األخضر  المستوى  إلــى  االنتقال  إلــى  ونظرا  بعد،  عن  التعلم 
تم  قــد  فإنه  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  آلية 
بــإرشــادات  بــه سابقا  دلــيــل اإلجــــراءات اإلرشــاديــة المعمول  اســتــبــدال 
اإلصابات  مع  التعامل  وآليات  العودة  خيارات  توضح  مبسطة  أخــرى 
التنظيف  عمليات  استمرار  تأكيد  إلى  باإلضافة  المخالطين،  وتتبع 

والتعقيم وقياس درجات الحرارة ولبس الكمامات.
على  االطــــاع  عــلــى  الحكومية  الـــمـــدارس  ــوزارة جميع  ــ الـ وحــثــت 
الدليل المبسط والتأكد من العمل به وفقا آلليات التنفيذ المتفق 

عليها.

أن  عن  اإلسكان  وزارة  كشفت 
الحكومي  الدعم  مبالغ  إجمالي 
التي توفرها الوزارة للمستفيدين 
من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 
ــار حـــتـــى مــنــتــصــف  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
هــذا  فـــي  مــشــيــرة   ،2022 فــبــرايــر 
الصدد إلى ارتفاع التنافسية من 
قبل المصارف والبنوك التجارية 
بمملكة البحرين لتمويل برنامج 
»مزايا«، من خال تقدم العروض 
الــحــصــريــة لــلــراغــبــيــن فـــي شـــراء 

الوحدات أو الشقق السكنية. 
وقــالــت إن عـــدد الــمــواطــنــيــن 
المستفيدين من برنامج »مزايا« 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 120 
إجمالي  بذلك  ليصل  مستفيدًا، 
البرنامج  من  المستفيدين  عــدد 
تدشينه  منذ  9900 مستفيد  إلى 
فبراير  منتصف  حتى   201٣ عــام 
ــام  ــعــ ــل الــ الـــــــجـــــــاري، فـــيـــمـــا ســــجــ
بلغ ٣271  كبيرا  ارتفاعا  الماضي 
مستفيدا، وهو العدد األكبر منذ 

انطاق البرنامج.
الــبــيــانــات  قـــاعـــدة  إن  ــالـــت  وقـ
الــخــاصــة بــالــبــرنــامــج تــشــيــر إلــى 
الطلبات  مــن  الكبرى  النسبة  أن 
ــم تــلــبــيــتــهــا  ــ ــي تـ ــتــ ــيــــة الــ ــانــ ــكــ اإلســ
للمواطنين  تعود  الماضي  العام 

ــم عــلــى  ــهـ ــاتـ ــبـ ــلـ ــة طـ ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ الـ
قــــــوائــــــم االنـــــتـــــظـــــار مــــــا بــيــن 
بـــواقـــع  و201٣   2009 عـــامـــي 
تليها  إســكــانــيــًا،  طــلــبــًا   1040
لــأعــوام  اإلســكــانــيــة  الطلبات 
ما بين 2004 و2008 بإجمالي 
أن  مــــوضــــحــــة  طــــلــــبــــا،   455
ــبـــرنـــامـــج شـــهـــد إقــــبــــااًل مــن  الـ
قبل المواطنين الراغبين في 
خدمات  من  طلباتهم  تحويل 
ــدات الــســكــنــيــة  ــوحـ ــالـ أخـــــرى كـ
ــار إلـــى  ــظــ ــتــ ــلـــى قــــوائــــم االنــ عـ
مزايا، لرغبتهم في االستفادة 
ــن الـــخـــدمـــة الـــفـــوريـــة الــتــي  مـ

يقدمها.
ــى أن  وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــ
ــراء  ــ ــه إلــــــى شـ ــتــــوجــ ــدل الــ ــعــ مــ
ــد ارتــفــع  الــشــقــق الــســكــنــيــة قـ
ــــى  ــل إلـ ــيــــصــ ــن الـــــســـــابـــــق لــ ــ ــ عـ
لــلــوحــدات   %74 مــقــابــل   %26
السكنية، وأن معدالت الشراء 
الكبرى تركزت في المحافظة 
تلتها   ،%56 بنسبة  الشمالية 
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق بــنــســبــة 
في   %6 ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة   ،%٣6
ــة، فــيــمــا  ــمـ ــاصـ ــعـ مـــحـــافـــظـــة الـ
التملك   %٣ نسبته  مــا  فــضــل 

بالمحافظة الجنوبية.

�لــدعــم  ــار  ــن دي مــلــيــون   87.2

�لحكومي لبرنامج مز�يا �الإ�سكاني

ص6 أخبار البحرين

} الطيار المصري وليد مراد.

»�لعلوم �لتطبيقية« تحتفل بتخريج �لفوجين �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر من طلبتها
ص4و5 أخبار البحرين
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتبت فاطمة علي: 

اخــــــتــــــتــــــم أمــــــــــــس بـــــرنـــــامـــــج 
ــــس لـــلـــطـــب  ــامــ ــ ــخــ ــ الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــ
ــكــــري والــســمــنــة  الـــبـــاطـــنـــي والــــســ
الــــــــذي تـــــم عــــقــــده تـــحـــت رعـــايـــة 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
الـــفـــريـــق طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
مدى  على  آل خليفة  عبداهلل  بن 
الثالث أيام الماضية على منصة 
طــبــيــب   1000 وبـــمـــشـــاركـــة  زووم، 
جمعية  ومــشــاركــة  مــحــاضــرا  و50 
الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة، ومــؤتــمــر 
السكري العالمي للشرق األوسط 
ــا.  وتـــنـــاول الــمــؤتــمــر خــالل  ــيـ وآسـ
أيامه الثالثة العديد من المحاور 
ــبـــحـــوث  ــلـــوم والـ ــعـ ــالـ الــمــتــعــلــقــة بـ
ــات الــطــبــيــة والــعــالجــات  ــدراســ والــ
والخليج  البحرين  فــي  الحديثة 
والـــعـــالـــم، وكــــان مــحــور االهــتــمــام 
بــصــحــة الـــمـــرأة مـــن خــــالل ملف 
اهــتــمــامــات  رأس  عــلــى  الـــســـكـــري 
أجـــنـــدة الــمــؤتــمــريــن بــاالهــتــمــام 
فكان  كعنصر مهم  المرأة  بصحة 

ــتـــطـــرق لــلــســكــري فــــي الــحــمــل  الـ
صحيح  بشكل  الــتــعــامــل  وكيفية 
ومنع حدوث مضاعفات عند األم 
والطفل في ندوة موسعة ترأستها 
ــتـــورة  الـــدكـ الـــصـــحـــة  وزارة  ــل  ــيـ وكـ
مــريــم الــهــاجــري والــدكــتــورة دالل 
أسعد  الدكتور  وأدارهـــا  الرميحي 

الدفتر. 
وتـــنـــاولـــت الــجــلــســة الــثــانــيــة 
البروفيسور  فيها  تــحــدثــت  الــتــي 
ــوت األمـــــــــــراض  ــ ــتــ ــ ــالــ ــ إيـــــــنـــــــاس شــ
ــي الـــــمـــــرأة وكــيــفــيــة  ــ ــة فـ ــاصــ الــــخــ

التعامل معها بشكل يمنع حدوث 
مـــضـــاعـــفـــات لـــلـــمـــرأة الــمــعــرضــة 
ألمــــــــــراض الــــســــكــــري والـــســـمـــنـــة 
والـــــــغـــــــدة الــــــدرقــــــيــــــة، وتــــطــــرقــــت 
الدكتورة إيفيجينا باتروفيكا من 
بتربيرغ روسيا إلى حالة اديسون 
فـــي الـــحـــوامـــل وكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــعــهــا بــمــشــاركــة الـــدكـــتـــورة خــولــة 
الــغــدة  أورام  عـــن  لــلــتــحــدث  فــــؤاد 
الكظرية وكان النقاش المستوفي 
هو ألمراض السمنة عند النساء 
حيث تحدثت الدكتورة بروفيسور 
التعامل  كيفية  عن  مكون  بــاربــرا 
ــكــــل صــحــيــح  ــة بــــشــ ــنــ ــمــ ــســ مــــــع الــ
شــاركــهــا الـــــرأي كـــل مـــن الــدكــتــور 
أســـعـــد الـــدفـــتـــر والـــدكـــتـــور غـــازي 
المحروس، مؤكدين أن تشخيص 
ــمــــرض  الــ هـــــــذا  وراء  ــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
الــخــطــيــر يــســهــل عــمــلــيــة الــعــالج، 
عمل  اختالل  تشخيص  إن  حيث 
الهرمونات يساعد على التخلص 
من الوزن الزائد بشكل سريع، كما 
عمليات  لمضاعفات  التطرق  تم 
من  المصغر  كالتحوير  السمنة 
األســــاتــــذة فـــي الـــجـــراحـــة كـــل من 
ــلـــي الـــحـــمـــدانـــي  الـــبـــروفـــيـــســـور عـ
والــجــراح الــدكــتــور عــامــر الـــدرازي 
والــدكــتــور هــانــي الــســاعــاتــي، وكــان 
االتـــفـــاق عــلــى أن الـــجـــراح الــعــام 
يجب أال يمنح الترخيص إلجراء 
إجـــراء  بــعــد  إال  السمنة  عمليات 
هذا  مــن  عملية  مائتي  مــن  أكــثــر 
ــراح في  الـــنـــوع مــائــة بــمــشــاركــة جــ
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات ومــئــة 
لتفادي  المباشر  غير  بــاإلشــراف 

حدوث مضاعفات. 
وتـــطـــرق الــمــؤتــمــر لــعــالجــات 
حـــديـــثـــة يــمــكــنــهــا تـــنـــزيـــل الـــــوزن 
بــشــكــل مـــقـــارب لــلــعــمــلــيــات، وكـــان 

ــرق  ــطــ ــى اتــــــبــــــاع الــ ــلــ االتـــــــفـــــــاق عــ
الـــخـــاصـــة بــالــتــغــذيــة الــصــحــيــة. 
نريمان  الــدكــتــورة  تحدثت  حيث 
ــام الــمــتــقــطــع  ــيـ لــطــفــي عــــن الـــصـ
والـــغـــذاء الــصــحــي لــيــكــون الخط 
الثاني هو عالج باألدوية والعالج 
األخـــــيـــــر هـــــو الـــعـــمـــلـــيـــات تــحــت 
كما  متمرسين،  جراحين  إشــراف 
نائب  الدفتر  أسعد  الدكتور  أشــار 
رئـــيـــس الــمــؤتــمــر رئـــيـــس الــلــجــنــة 
لمرض  التطرق  أن  إلــى  العلمية 
ــا وعـــالقـــتـــه بــحــاســة الــشــم  ــورونــ كــ
الـــوقـــايـــة  ــن  مــ د  فــيــتــامــيــن  ودور 
السريع بمشاركة كل من  والعالج 
من  الــديــن  أحمد صــالح  الدكتور 
مــصــر والــبــروفــيــســور مــاهــر جالو 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  مــن 
القلب  التطرق ألمراض  كان  كما 
وكـــيـــفـــيـــة تــشــخــيــصــهــا وعـــالجـــهـــا 
الدكتور  السليم من قبل  بالشكل 

سيد رضا من مستشفى عوالي. 
وعــقــد الــمــؤتــمــر نــــدوة مهمة 
أدارهــــــا رئـــيـــس جــمــعــيــة الــســكــري 
الــبــروفــيــســور دبيش  الــبــريــطــانــيــة 
السكري  جمعية  ورئــيــســة  بــاتــيــل 
الـــمـــصـــريـــة بـــروفـــيـــســـور شــالــتــوت 
السكري  مضاعفات  إلى  للتطرق 

على الكليتين والعينين.
الدفتر  أسعد  الدكتور  وأشــار 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة عــلــى 
ــامــــش الـــمـــؤتـــمـــر إلــــــى أنــــــه تــم  هــ
البروفيسور  مــن  كــل  مــع  االتــفــاق 
باربرا  والبروفيسور  باتيل  دبيش 
مــــكــــون والـــبـــروفـــيـــســـور ريـــتـــشـــارد 
كونتون على ضرورة وجود قنوات 
ــاء  ــبــ ــاون فــــي تــــدريــــب األطــ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
والكوادر التمريضية في بريطانيا 
لــغــرض الــحــصــول عــلــى شــهــادات 
فــي عــالج هــذا الــمــرض الخطير، 
والعمل  التعاون  آلليات  واإلعــداد 
المشترك ليصبح مؤتمر األمدود 
مجلة  يحتضن  عالميا  مــؤتــمــرا 
طـــبـــيـــة مــحــكــمــة تـــســـجـــل وتـــوثـــق 
وتنشرها  الطبية  البحوث  جميع 
عالميا من خالل توصيات أعدها 
الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس 
األعلى  المجلس  رئيس  المؤتمر 
وتكون  الصحية،  الــمــراكــز  إلدارة 
وتوجيهات  برعاية  الفعاليات  كل 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب 

عبداهلل آل خليفة. 

تقرير فاضل منسي:
تصوير عبداألمير السالطنة:

مع تفعيل المستوى األخضر بدءا من يوم 
الثالثاء الماضي ضمن آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، بتفعيل العمل 
بــــ 100% مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة فـــي كــافــة 
األماكن الداخلية ومنها دور السينما واأللعاب 
الــتــرفــيــهــيــة والــفــعــالــيــات وقـــاعـــات الــمــنــاســبــات 
للفعاليات  الــجــمــاهــيــر  وحــضــور  والــمــؤتــمــرات 
باللون  الشعار  إبراز  اشتراط  وعدم  الرياضية، 
األخضر في تطبيق مجتمع واعي، يعود شريان 
الــحــيــاة إلـــى الــمــمــلــكــة بــعــد أشــهــر طــويــلــة من 

القيود بسبب تقشي الجائحة.
مواطنون ومقيمون أكدوا أن قرار االنتقال 
للمستوى األخضر قرار صائب، وأن الوقت قد 
حان للتعايش مع فيروس كورونا خصوصا وأن 
غالبية سكان المملكة بادروا بأخذ التطعيمات 
الـــالزمـــة، والــغــالــبــيــة مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــحــذر 

وااللتزام بتوصيات الفريق الطبي.
الحياة  أنعشت  الــقــرارات  أن  إلــى  ــاروا  وأشــ
فـــي شـــــوارع الــمــمــلــكــة وأســـواقـــهـــا ومــجــمــعــاتــهــا 
تنشيط  على  سينعكس  مــا  وهـــذا  وشــواطــئــهــا، 
الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة وعــــــودة الــســيــاحــة إلــى 

طبيعتها.
وأوضحوا أن عودة الطالب إلى مقاعدهم 
األهالي  أسعدت  التي  القرارات  أبــرز  الدراسية 
الــطــلــبــة  وأن  خـــصـــوصـــا  ــلـــجـــت صــــدورهــــم  وأثـ
افتقدوا مقاعدهم الدراسية لمدة عامين، فيما 
األخضر  المستوى  إجـــراءات  تحديث  قــرار  أن 
بــالــصــالة  بــالــســمــاح  الــعــبــادة  بــالــمــســاجــد ودور 

إبــراز  اشــتــراط  بــدون  الــعــبــادة  ودور  بالمساجد 
فــي تطبيق مجتمع  األخــضــر  بــالــلــون  الــشــعــار 
واعي وبطاقة استيعابية 100% ومن دون تباعد 
البالغ  األثر  له  كان  الكمام  بلبس  االلتزام  مع 
في نفوس الجميع، موضحين أن هذه القرارات 
تزامنت مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وهذا 

ما ضاعف من فرحة األهالي.

وبينوا أن الجميع اعتاد على اإلبقاء على 
لبس الــكــمــامــات فــي األمــاكــن الــداخــلــيــة وهــذا 
مــا يــؤكــد الــوعــي والــمــســؤولــيــة لـــدى مــواطــنــي 
ومقيمي المملكة، وأشاروا إلى أن جهود الفريق 
الطبي أسهمت في استقرار أعداد الحاالت في 
الــعــنــايــة الــمــركــزة مــع انــخــفــاض مــلــحــوظ في 

أعداد المصابين.

ــرارات ســتــســهــم كــذلــك في  ــقــ ــالـــوا إن الــ وقـ
انتعاش  خــالل  من  االقتصادي  النشاط  عــودة 
والمقاهي  والمطاعم  السينما  ودور  األســـواق 
ارتــــفــــاع  أن  ــاريــــة، حـــيـــث  ــتــــجــ الــ والـــمـــجـــمـــعـــات 
اإلصابات مسبقا قد تسبب في توقف عدد من 
األنشطة والفعاليات والمعارض والمهرجانات.
الــبــحــريــن مــقــبــلــة على  وتــحــدثــوا عـــن أن 

مهرجانات وفعاليات كبرى أبرزها عودة مهرجان 
ــبـــاقـــات الـــفـــورمـــوال 1 والــحــفــالت  الـــطـــعـــام وسـ
يؤكد  مــا  وهــذا  المقبل  مــارس  الغنائية خــالل 
أن شريان الحياة عاد لينبض في المملكة مع 

عودة كافة الفعاليات والمهرجانات الرسمية.
في الوقت نفسه تشهد المملكة عودة عدد 
كبير من الفعاليات والمهرجانات انطالقا من 
حلبة  أعلنت  اذ  ديسمبر،  المقبل حتى  مــارس 
البحرين الدولية عن انطالق سباقات الفورمال 
1 من 18-22 مارس والسماح بحضور الجماهير 
والمهرجانات  الفعاليات  مــن  عــدد  إقــامــة  مــع 

المصاحبة للسباق.
وأعــلــن مــســرح الــدانــة عــن إقــامــة عــدد من 
الــحــفــالت الــغــنــائــيــة بــســعــة اســتــيــعــابــيــة كاملة 
خالل شهري فبراير ومارس، فيما من المتوقع 
إقــامــة حــفــالت إضافية  عــن  الــمــســرح  يعلن  أن 
العقار  عــودة معرض  عــن  اإلعـــالن  وتــم  قريبا. 
فيما  لــلــمــعــارض،  الــدولــي  البحرين  مــركــز  فــي 
والــمــعــارض  للسياحة  الــبــحــريــن  هيئة  أعــلــنــت 
عــن عـــودة مــهــرجــان الــطــعــام وتــزامــن ذلـــك مع 
إعالن هيئة الثقافة عن انطالق ربيع الثقافة، 
وتــســتــعــد الــمــمــلــكــة كـــذلـــك النــتــخــابــات غــرفــة 
خالل  ستقام  الــتــي  البحرين  وصــنــاعــة  تــجــارة 

شهر مارس المقبل.

مع رفع �لقيود.. �لحياة تعود �أجمل
مواطنون ومقيمون: قرار النتقال اإىل امل�صتوى الأخ�صر �صائب.. وحان الوقت للتعاي�ش مع كورونا

�لبحرين على موعد مع فعاليات كبرى في مار�س �أبرزها �سباقات �لفورموال 1

�ل��م��وؤت��م��ر  �أع����م����ال  ي��خ��ت��ت��م��ون  ط��ب��ي��ب   1000

�ل��خ��ام�����س ل��ل��ط��ب �ل��ب��اط��ن��ي و�ل�����س��ك��ري و�ل�����س��م��ن��ة
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يـبـحـث  رو�سـي  تـجـاري  وفــد 

اال�سـتـثمار الطبي في البحرين
صرح الدكتور نبيل عبدالرحمن العسومي رئيس جمعية الصداقة 
البحرينية  الــصــداقــة  جمعية  مــن  بــدعــوة  بــأنــه  الــروســيــة  البحرينية 
روســي من رجــال األعمال  وفــد  البحرين  يــزور مملكة  الروسية ســوف 

يمثلون شركة »مجموعة كريدو« وذلك بتاريخ 11 مارس 2022.
ــح الــدكــتــور الــعــســومــي أن وفـــد الــشــركــة لــديــه الــرغــبــة في  ــ وأوضـ
االســتــثــمــار فـــي الــبــحــريــن فـــي الــمــجــاالت الــطــبــيــة وتــصــديــر الــمــواد 
الــغــذائــيــة إلـــى الــبــحــريــن وتــجــارة الــتــجــزئــة وبــحــث إمــكــانــيــة الــتــعــاون 
تجارية  إقــامــة مشاريع  مــن خــال  المشترك  واالقــتــصــادي  الــتــجــاري 
التجاري  الوفد  برنامج  أن  إلى  منوها  البحرين،  في مملكة  مشتركة 
الروسي يتضمن لقاءات مع الجهات والشركات البحرينية ذات العاقة 
مع إمكانية التواصل مع رجال األعمال والشركات البحرينية المهتمة 

بالتعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا االتحادية.

�لـقـبـ�ض علـى 18 �أجنبيا  لـقـيـامـهم 
ــازل ــن ــم بـــــتـــــهــريــب  عـــامـــات �ل

العامة  اآلداب  وحــمــايــة  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  إدارة  تمكنت 
آسيوي  القبض على  الجنائية من  واألدلــة  للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
)44 عاما( و17 امرأة يحملن جنسية إفريقية؛ وذلك لقيامهم بتهريب 

عامات المنازل ومخالفة شروط اإلقامة.
وأوضحت اإلدارة أنه فور ورود معلومات في هذا الشأن تم مباشرة 
المذكورين  التي أسفرت عن تحديد هوية  والتحري  البحث  عمليات 
والقبض عليهم، مضيفة أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة، 
إدارة  وأشــارت  العامة.  النيابة  إلــى  عليهم  المقبوض  إلحالة  تمهيدا 
مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة إلى أنه يمكن اإلباغ 
الخط  على  الجرائم  بمكافحة هذه  تتعلق  أو شكاوى  أي قضايا  عن 
المجتمعية  للشراكة  تفعيا  وذلك  الساعة،  مدار  على   555 الساخن 

وبما يضمن سرعة االستجابة واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.

شــهــد حــضــرة صــاحــب الــجــالــة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى، أمــس سباق 
كأس جالة الملك المفدى الدولية 
لــلــقــدرة لــمــســافــة 160 كــلــم، وســبــاق 
ــات الــــخــــاصــــة الــمــحــلــيــة  ــبــ ــطــ اإلســ
نــظــمــه  والـــــــذي  كـــــم،   120 لــمــســافــة 
االتحاد الملكي البحريني للفروسية 
البحرين  بــقــريــة  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 
بمشاركة  الــقــدرة،  لسباقات  الدولية 
البحرين  مملكة  فــرســان  مــن  نخبة 

والدول الخليجية الشقيقة.
ــر بــن  ــاصـ ــدم ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ ــ وقــ
الملك  جالة  إلــى  خليفة  آل  حمد 
المفدى إيجاًزا حول مراحل السباق 
ــدد الـــفـــرســـان الــمــشــاركــيــن فــيــه،  ــ وعـ
باإلضافة إلى كل االستعدادات التي 
للفروسية  الملكي  االتــحــاد  حــرص 
تحضيرها  عــلــى  الـــقـــدرة  وســبــاقــات 

للمشاركين في السباق.
وأكــــــــد جــــالــــة الـــمـــلـــك الـــدعـــم 
ــة الــــــقــــــدرة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الـــــمـــــتـــــواصـــــل لــ
الــبــحــريــنــيــة وتـــوفـــيـــر كــــل مــقــومــات 
رايــة  لرفع  وتطويرها  بها  النهوض 
الــمــمــلــكــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الــتــتــويــج 

اإلقليمية والعالمية.
الجالة؛  وهــنــأ حــضــرة صــاحــب 
الــفــارس الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة مـــن فــريــق فــيــكــتــوريــوس 

بـــــطـــــا لــــــكــــــأس حــــــضــــــرة صــــاحــــب 
الــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى لــلــقــدرة 
والـــفـــارس حــمــد جــنــاحــي مــن فريق 
والــــفــــارس  الـــثـــانـــي  بـــالـــمـــركـــز   KHK
ــن فـــريـــق  ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــــزايـــــد مـ
فيكتوريوس بالمركز الثالث؛ مشيدا 
الــمــثــمــرة لسمو  بــالــجــهــود  جــالــتــه 
بــن حــمــد آل خليفة  نــاصــر  الــشــيــخ 
وســـمـــو الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حــمــد آل 
سباقات  ريــاضــة  تطوير  فــي  خليفة 
موروثاتنا  إحــدى  باعتبارها  الــقــدرة 
التراثية األصيلة والمحافظة عليها 
ــازات  ــجــ لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن اإلنــ

للمملكة.
وأشاد جالته بما حققه فرسان 
ــائـــج  ــتـ الـــبـــحـــريـــن مـــــن بـــــطـــــوالت ونـ
مــتــقــدمــة فـــي الــســبــاقــات الــعــالــمــيــة 
ــة مــمــلــكــة  ــانـ ــكـ والــــــــذي رســــــخ مــــن مـ
المتميز  الرفيعة وسجلها  البحرين 
على خارطة سباقات القدرة وأعطت 
الــــصــــورة الــمــشــرفــة لـــكـــفـــاءة وقــــدرة 
بالمشاركة  منوًها  المملكة،  فرسان 
الدول الخليجية  الناجحة لفرسان 
تؤكد  والــتــي  الــســبــاق  فــي  الشقيقة 
عــــمــــق الـــــعـــــاقـــــات األخـــــــويـــــــة بــيــن 

األشقاء.

كتب فاضل منسي:

ــيــــوم إلــــغــــاء الــفــحــص  ــدأ الـــبـــحـــريـــن الــ ــبـ تـ
عند   )PCR( ــا  ــورونــ كــ لـــفـــيـــروس  الــمــخــتــبــري 
ــبــــحــــريــــن الــــدولــــي  الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــطــــار الــ
لجميع  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر  وإلــغــاء 
البحرين  مملكة  إلــى  القادمين  المسافرين 
إلى  إشـــارة  فــي  الــدولــي،  البحرين  مــطــار  عبر 
اكتمال خطوات استعادة الحياة الطبيعية في 
المملكة، وذلك بعد أيام من تفعيل المستوى 
األخضر بدءا من يوم الثاثاء الماضي ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
الطاقة  مــن   %100 بـــ  الــعــمــل  بتفعيل  كـــورونـــا، 
ومنها  الداخلية  األماكن  كل  في  االستيعابية 
والفعاليات  الترفيهية  واأللعاب  السينما  دور 
وقـــاعـــات الــمــنــاســبــات والـــمـــؤتـــمـــرات وحــضــور 
ــدم  الــجــمــاهــيــر لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، وعــ
اشـــتـــراط إبــــراز الــشــعــار بــالــلــون األخــضــر في 

تطبيق »مجتمع واعي«.
وسجل جمال فخرو النائب األول لرئيس 
مجلس الشورى أمس مواصلة فريق البحرين 
ــي فـــحـــص الـــمـــســـافـــريـــن  ــ ــه فـ ــالــ ــمــ الـــطـــبـــي أعــ
الــيــوم األخــيــر  إلـــى المملكة حــتــى  الــقــادمــيــن 

من العمل.
»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  في  وكتب 
ــر لــفــحــص الــقــادمــيــن من  ــيـ ــيـــوم األخـ ــي الـ »فــ
الـــخـــارج، فــريــق الــبــحــريــن الــطــبــي فـــي مــطــار 

البحرين يعمل بجد واجتهاد، يتحمل الخطر 
وأبنائها والمقيمين على  البحرين  دفاعا عن 
وحماكم  اهلل  حفظكم  يتو  ووفِّ يتو  كفِّ أرضــهــا. 
وطول  والعافية  الصحة  نعمة  عليكم  وأسبغ 

العمر«.
ــنــــون ومـــقـــيـــمـــون أن  بــــدورهــــم أكــــد مــــواطــ
قـــرار االنــتــقــال إلـــى الــمــســتــوى األخــضــر قــرار 
لــلــتــعــايــش مع  ــان  الـــوقـــت قـــد حــ صـــائـــب، وأن 
سكان  غالبية  أن  وخــصــوصــا  كــورونــا  فــيــروس 

الــازمــة،  التطعيمات  بــأخــذ  ــادروا  بــ المملكة 
والغالبية مع تأكيد الحذر وااللتزام بتوصيات 
ــاروا إلـــى أن الـــقـــرارات  ــ الــفــريــق الــطــبــي.  وأشــ
وأسواقها  المملكة  شــوارع  في  الحياة  أنعشت 
سينعكس  مــا  وهـــذا  وشــواطــئــهــا،  ومجمعاتها 
عــلــى تــنــشــيــط الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة وعــــودة 

السياحة إلى طبيعتها.

مكانـة رفيعـة للبحريـن على خارطة �سـباقات �لقدرة

مـع رفـع �لقيـود.. �كتمـال عـودة �لحيـاة �لطبيعية
مواطنون ومقيمون: القرارات تنع�ش االقت�صاد وحان الوقت للتعاي�ش مع كورونا

ال��م��ل��ك ي�����ص��ه��د م��ن��اف�����ص��ات ك���اأ����ش ج��ال��ت��ه ل�����ص��ب��اق��ات ال��ق��درة

ــات �لــنــهــو�ــض بها ــوم ــق ــر كــل م ــي ــوف ــم مــتــو��ــســل لــلــريــا�ــســة وت دعـ

} جالة الملك يشهد سباق القدرة وفي استقبال جالته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
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أخبار البحرين

أخبار البحرين والرياضة
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} إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا في مطار البحرين الدولي بدءا من اليوم.

تصدر طيار مصري اإلعام البريطاني 
وانسيابية  بمهارة  الهبوط  من  تمكنه  بعد 
في مطار هيثرو بلندن إثر تأرجح طائرته 
بــفــعــل الــعــاصــفــة »يـــونـــيـــس« الـــتـــي تــضــرب 

الباد.
الشرسة  األطلسية  العاصفة  وجلبت 
إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها 
إلى 122 ميا في الساعة )196كم/ساعة(، 
ما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص، وتسببت في 

اضطراب واسع النطاق.
وفـــي الــفــيــديــو الــمــنــتــشــر عــلــى مــواقــع 
التواصل يظهر الطيار المصري وليد مراد 
أثناء قيادته رحلة مصر للطيران المتجهة 
إلى لندن وهبوطه بكفاءة عالية أثناء رياح 

عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوبة.

بــيــنــمــا أفــــــادت صــحــيــفــة »تــلــيــجــراف« 
البريطانية بأن طيار رحلة مصر للطيران 
تمكن من الهبوط في مطار هيثرو بنجاح 
الميعاد  وقــبــل  للهبوط  مــحــاولــة  أول  مــن 
الــمــقــرر لــه بخمس دقـــائـــق. وأوضـــحـــت أن 
قـــائـــدي الـــطـــائـــرات األخـــــرى قـــامـــوا بعمل 
محاولتين إلى ثاث أو تغيير وجهتهم إلى 

مطار فرانكفورت بألمانيا.
الفيديوهات  عــلــى  المعلقون  وأعــــرب 
المسجلة لمتابعة حركة الطائرات بمطار 
قــائــد طائرة  بــمــهــارة  انــبــهــارهــم  هيثرو عــن 
ــه عـــلـــى الــتــحــكــم  ــدرتـ ــقـ مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران لـ
ــدم  والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــــــوازن الــــطــــائــــرة وعــ

انحرافها والهبوط بسام وأمان.

�أول  مـن  هبـط  �لــبريطانيين..  يـبـهــر  مـ�ســري  طـيــار 
محاولـة بـنـجــاح فــي مطـار هيثـرو �أثنـاء عا�سفـة عاتيـة إلـــى ٣00 وظيفة  يــتــوقــع خــلــق مــا يــصــل 

جديدة بمجرد أن يبدأ مركز البحرين الدولي 
الصخير  الجديد في  والمؤتمرات  للمعارض 
في  للبحرين  للترويج  طاقته  بكامل  العمل 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم. وكــشــفــت الــدكــتــورة 
العام  المدير  كريستيانسن  ستانفورد  ديبي 
للمركز أن من المقرر أن يفتتح المركز، وهو 
األكبر من نوعه في الشرق األوسط، في الربع 
األخير من العام الجاري بطاقم عمل يتكون 

من 100 فرد معظمهم من البحرينيين.
وقالت إن المركز سيعمل على زيادة عدد 
فريق العمل تدريجيا ليصل إلى ٣00 عندما 

يــبــلــغ الــمــركــز طــاقــتــه الــقــصــوى. ويــتــوقــع أن 
على  يــقــام  الـــذي  الـــبـــارز،  المعلم  هـــذا  يسهم 
مساحة ٣09.000 متر مربع، في تعزيز موقع 
الــبــحــريــن كــمــركــز رائـــد عــلــى مــســتــوى العالم 
لــلــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة بــمــســاحــة مــبــان تبلغ 

149.000 متر مربع. 
مليون   221.1 المركز  إنشاء  كلفة  وتبلغ 
دوالر أمريكي، وقامت بتنفيذ اإلنشاءات فيه 
شركة سباركو البحرين التي ذكرت في موقعها 
مايو  فــي  الــمــشــروع سيكتمل  أن  اإللــكــتــرونــي 

.2022
وأوضـــحـــت الـــمـــديـــرة الـــجـــديـــدة لــلــمــركــز 

لمنتدى  الشهري  االجتماع  أمــام  حديث  في 
األعمال البحريني البريطاني بمركز الخليج 
للمؤتمرات: »يضم المركز 10 صاالت للعرض 
تبلغ مساحتها 95.000 متر مربع، وبه قاعة 
 95 إلى  إضافة  مقعد،   4.000 بها  اجتماعات 
الزوار  غرفة اجتماعات ومجلس ملكي لكبار 

ومطعم يسع 250 شخصا. 
مجموعة  الــمــركــز  يستضيف  أن  ويمكن 
المعارض  تشمل  المختلفة  الفعاليات  مــن 
ـــروض الـــحـــيـــة وحـــفـــات  ــعــ ــ والــــمــــؤتــــمــــرات والـ

الزفاف وحلقات النقاش«. 

مركز �لمعار�ض �لجديد في  �ل�سخـيـر يوفـر 300 وظيفة

تحديث �إجر�ء�ت �لتعلم و�لتد�بير 
ــض ــد�ر� ــم ــة فـــي �ل ــر�زيـ ــتـ �الحـ

الطلبة  عـــودة  قـــرار  ضــوء  فــي  أنــه  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت 
ــدارس بــواقــع خــمــســة أيــام  ــمـ ــى الـ الــراغــبــيــن فــي الــحــضــور الــفــعــلــي إلـ
فــي األســبــوع لمن يرغب مــن أولــيــاء األمـــور، مــع استمرار طــرح خيار 
ضمن  األخضر  المستوى  إلــى  االنتقال  إلــى  ونظرا  بعد،  عن  التعلم 
تم  قــد  فإنه  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشـــارة  آلية 
بــإرشــادات  بــه سابقا  دلــيــل اإلجــــراءات اإلرشــاديــة المعمول  اســتــبــدال 
اإلصابات  مع  التعامل  وآليات  العودة  خيارات  توضح  مبسطة  أخــرى 
التنظيف  عمليات  استمرار  تأكيد  إلى  باإلضافة  المخالطين،  وتتبع 

والتعقيم وقياس درجات الحرارة ولبس الكمامات.
على  االطــــاع  عــلــى  الحكومية  الـــمـــدارس  ــوزارة جميع  ــ الـ وحــثــت 
الدليل المبسط والتأكد من العمل به وفقا آلليات التنفيذ المتفق 

عليها.

أن  عن  اإلسكان  وزارة  كشفت 
الحكومي  الدعم  مبالغ  إجمالي 
التي توفرها الوزارة للمستفيدين 
من برنامج مزايا ارتفع إلى 87.2 
ــار حـــتـــى مــنــتــصــف  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
هــذا  فـــي  مــشــيــرة   ،2022 فــبــرايــر 
الصدد إلى ارتفاع التنافسية من 
قبل المصارف والبنوك التجارية 
بمملكة البحرين لتمويل برنامج 
»مزايا«، من خال تقدم العروض 
الــحــصــريــة لــلــراغــبــيــن فـــي شـــراء 

الوحدات أو الشقق السكنية. 
وقــالــت إن عـــدد الــمــواطــنــيــن 
المستفيدين من برنامج »مزايا« 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري 120 
إجمالي  بذلك  ليصل  مستفيدًا، 
البرنامج  من  المستفيدين  عــدد 
تدشينه  منذ  9900 مستفيد  إلى 
فبراير  منتصف  حتى   201٣ عــام 
ــام  ــعــ ــل الــ الـــــــجـــــــاري، فـــيـــمـــا ســــجــ
بلغ ٣271  كبيرا  ارتفاعا  الماضي 
مستفيدا، وهو العدد األكبر منذ 

انطاق البرنامج.
الــبــيــانــات  قـــاعـــدة  إن  ــالـــت  وقـ
الــخــاصــة بــالــبــرنــامــج تــشــيــر إلــى 
الطلبات  مــن  الكبرى  النسبة  أن 
ــم تــلــبــيــتــهــا  ــ ــي تـ ــتــ ــيــــة الــ ــانــ ــكــ اإلســ
للمواطنين  تعود  الماضي  العام 

ــم عــلــى  ــهـ ــاتـ ــبـ ــلـ ــة طـ ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ الـ
قــــــوائــــــم االنـــــتـــــظـــــار مــــــا بــيــن 
بـــواقـــع  و201٣   2009 عـــامـــي 
تليها  إســكــانــيــًا،  طــلــبــًا   1040
لــأعــوام  اإلســكــانــيــة  الطلبات 
ما بين 2004 و2008 بإجمالي 
أن  مــــوضــــحــــة  طــــلــــبــــا،   455
ــبـــرنـــامـــج شـــهـــد إقــــبــــااًل مــن  الـ
قبل المواطنين الراغبين في 
خدمات  من  طلباتهم  تحويل 
ــدات الــســكــنــيــة  ــوحـ ــالـ أخـــــرى كـ
ــار إلـــى  ــظــ ــتــ ــلـــى قــــوائــــم االنــ عـ
مزايا، لرغبتهم في االستفادة 
ــن الـــخـــدمـــة الـــفـــوريـــة الــتــي  مـ

يقدمها.
ــى أن  وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــ
ــراء  ــ ــه إلــــــى شـ ــتــــوجــ ــدل الــ ــعــ مــ
ــد ارتــفــع  الــشــقــق الــســكــنــيــة قـ
ــــى  ــل إلـ ــيــــصــ ــن الـــــســـــابـــــق لــ ــ ــ عـ
لــلــوحــدات   %74 مــقــابــل   %26
السكنية، وأن معدالت الشراء 
الكبرى تركزت في المحافظة 
تلتها   ،%56 بنسبة  الشمالية 
مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق بــنــســبــة 
في   %6 ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة   ،%٣6
ــة، فــيــمــا  ــمـ ــاصـ ــعـ مـــحـــافـــظـــة الـ
التملك   %٣ نسبته  مــا  فــضــل 

بالمحافظة الجنوبية.

�لــدعــم  ــار  ــن دي مــلــيــون   87.2

�لحكومي لبرنامج مز�يا �الإ�سكاني

ص6 أخبار البحرين

} الطيار المصري وليد مراد.

»�لعلوم �لتطبيقية« تحتفل بتخريج �لفوجين �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر من طلبتها
ص4و5 أخبار البحرين
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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وقفات

الشرق  منطقة  فــي  أعــمــال  ســيــدة   50 أقـــوى  قائمة  ضمت   *
17 قطاعا،  في  يعملن  19 جنسية مختلفة،  العام  لهذا  األوســط 
بينهن ثالث نساء بحرينيات هن نرجس جمال، ومنى  وكان من 

المؤيد، ونجالء الشيراوي.
محفل  كــل  فــي  الــصــدارة  تحتل  البحرينية  الــمــرأة  وستظل 
عالمي، وتعلن عن  مكانتها الرفيعة دوما أمام نظيراتها في الدول 
المتقدمة، ويحق للبحرين أن تفخر بنسائها الالتي ساهمن في 
على  التنمية  عمليات  في  واضحة  بصمة  وتركن  وطنهن،  نهضة 

مختلف األصعدة.
ــم الــمــتــحــدة أن حــجــم هــدر  ــادرة عــن األمـ * أكـــدت تــقــاريــر صــ
الــغــذاء لــكــل فـــرد مــن ســكــان الــبــحــريــن بــلــغ 132 كــيــلــوجــرامــا من 
السكان 230  الغذاء لمجمل  ليشكل مجموع هدر  الغذاء سنويا، 
ألف طن سنويا، بكلفة 95 مليون دينار بحسب أحدث تقرير صادر 

عن األمم المتحدة. 
مــن جــديــد على  تــؤكــد  انــمــا  واإلحــصــائــيــات  المعلومات  تلك 
الحاجة الملحة لتغيير أنماط االستهالك والشراء في المجتمع، 
وهذا ما أوصت به ورشة عمل عقدت في جامعة الخليج العربي 
مــؤخــرا، حيث دعــت كذلك إلــى إعـــادة اســتــخــدام وتــدويــر الطعام 
على  مبتكرة  أساليب طهي  تعلم  منها  طــرق  بعدة  هــدره  لتجنب 
مستوى إعداد الطعام وتحويل الفائض منه إلى سماد على نطاق 
المنزل أو الدولة، وهذا ما يفعله برنامج األمم المتحدة للبيئة 

تحت عنوان »وصفة من أجل التغيير«..
عام  مدير  الغامدى  قاسم  أحمد  الشرعي  الباحث  اعتبر   *
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة 
ال  إيجابية  اجتماعية  مناسبة  الحب  بيوم  االحتفال  أن  سابقا 

ترتبط بالدين.
فـــي يـــوم الــحــب مـــن كـــل عـــام تــخــرج عــلــيــنــا فـــتـــاوى بتحريم 
االحتفال بهذه المناسبة التي أراها شخصيا فرصة كي يعبر كل 
رائعة تجاه اآلخرين ســواء كان اآلخــر هذا زوجا  منا عن مشاعر 
أو جــارا، وكم جميل أن  أو قريبا  أو أختا أو صديقا   أو أما  أبا  أو 
بين  بالمحبة  االحتفال  إيجابية  على  العام  هذا  الغامدي  يؤكد 
البشر في يوم بعينه، بعيدا عن لغة الترهيب والوعيد التي يبرع 
فيها البعض، فهذا هو ما نحتاج إليه اليوم  في زمن طغت فيه 

الماديات وسيطرت على كل شيء في حياتنا لألسف الشديد. 
رئيس  نائب  البوعينين  حسن  بن  عبداهلل  المستشار  أكــد   *
أن هناك  التمييز على  رئيس محكمة  للقضاء  األعلى  المجلس 
 2017 مــن  الفترة  خــالل  القضايا  تــراكــم  فــي  تدريجيا  انخفاضا 
التعامل  فــي  القضائي  الــجــهــاز  كــفــاءة  تعكس  بــصــورة   2022 إلــى 
سجلت  حيث  البحرينية،  المحاكم  إلــى  تــرد  الــتــي  القضايا  مــع 
الــتــراكــم  بنسبة  انــخــفــاضــا   2021 لــعــام  الــمــحــاكــم  أداء  مـــؤشـــرات 

السنوي )%16,5(.
فــي حسم  أعــلــى  كــفــاءة وســرعــة  البحرين  قــضــاء  أن يسجل  
الـــقـــضـــايـــا، فـــهـــذا شــــيء يــحــســب لــــه، ويــعــكــس صـــــورة مــتــحــضــرة 
لمملكتنا، فإطالة أمد التقاضي والذي يعاني منه البعض يبطء 

تنفيذ العدالة، ويشجع على الظلم، وضياع الحقوق..

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

عن مركز 

محمد بن خليفة للقلب
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الــمــاضــي أصــيــب شقيقي األكــبــر »عــلــي« بعارض  فــي األســبــوع 
صحي مفاجئ )انسداد في أحد شرايين القلب(، وتم نقله فورا إلى 
العناية والرعاية  مركز محمد بن خليفة للقلب، وهناك وجد كل 
فــواز  د.  فــي مقدمتهم  الــطــبــي،  الــطــاقــم  أفـــراد  كــافــة  الصحية مــن 
البردولي، وكان لهم الفضل -بعد اهلل تعالى- في أن ينعم اهلل على 

شقيقي بالصحة والعافية والشفاء.
ربما ال يعلم الكثير منا المستوى المتقدم والرفيع الذي وصل 
إليه مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، وكيف هي السمعة 
الطبية الرائدة، العربية والدولية لهذا المركز اليوم، وذلك بفضل 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لــدن  مــن  السامية  الملكية  التوجيهات 
حمد بن خليفة آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
المعالي  الــوزراء حفظه اهلل، وجهود صاحب  العهد رئيس مجلس 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين.
حينما تم الشروع ببناء المركز القديم قبل تطويره حاليا، كما 
أمر  للمركز،  التنفيذي  المدير  البدران  ريسان حمود  الدكتور  ذكر 
صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، 
للعاملين في  وثانيًا رحمة  أفتخر فيه،  أريد مركز قلب  »أواًل  قال: 
البحرين الذين ال يملكون المادة لدفع أجرة العناية الطبية«، كما 
أن فكرة بناء مركز متخصص بأمراض القلب هي فكرة المغفور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رحمه اهلل.
مركز محمد بن خليفة للقلب، كما أكد الدكتور البدران، يعد 
ويقدم  واالعتزاز،  الفخر  إلى  يدعو  بحرينيا  وإنجازا  صرحا طبيا 
المستشفيات  في  موجود  هو  ما  تضاهي  متقدمة  طبية  خدمات 
المتخصصة بالخارج، ويحتوي اليوم على 148 سريرًا، مع إمكانية 
التوسعة المستقبلية، والمركز مؤهل بخمسة مختبرات للقسطرة، 

وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة للقلب.
ومع األمر الملكي السامي بنقل تبعية مركز محمد بن خليفة 
االستثنائية  والجهود  البحرين،  دفاع  قوة  إلى  للقلب  صي  التخصُّ
التي يقوم بها معالي المشير القائد العام لقوة دفاع البحرين في 
دعم تطوير الخدمات الطبية والصحية، فإن المركز أصبح عالمة 
مملكة  في  الشاملة  التنموية  المسيرة  تشهده  لما  بــارزة  حضارية 
لسمعة  ورفــعــة  للمواطنين،  وخــدمــة  وتــطــور  تــقــدم  مــن  الــبــحــريــن 

المنظومة الطبية البحرينية.
مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب يشكل قصة نجاح 
بحرينية، شأنه شأن العديد من المنجزات الحضارية التي تشيدها 
الدولة، وربما ال نعلم عن تفاصيلها وخدماتها إال حين نلجأ إليها 
أنفسنا  نظلم  وقد  وقائمة،  أنها موجودة  في حين  معها،  ونتعامل 
حين نقارن الخدمات مع دول أخــرى، ونجهل كيف هي الخدمات 
المتميزة، والتسهيالت النوعية، والجهود المخلصة التي يسطرها 

أبناء المملكة الغالية في مختلف المجاالت والمؤسسات.
فشكرا جزيال لقيادتنا الحكيمة، وقوة دفاع البحرين.. والشكر 
واجــــب ومـــوصـــول لــكــافــة الــعــامــلــيــن فـــي مــركــز مــحــمــد بـــن خليفة 

التخصصي للقلب.

نظم المجلس األعلى للمرأة 
وبنك »HSBC« ندوة - عبر تقنية 
خاللها  جرى   - المرئي  االتصال 
المشتركة  الــتــجــارب  اســتــعــراض 
التوازن بين الجنسين  في مجال 
بــشــكــل عــــام وفــــي الــعــمــل الــمــالــي 
إضافة  خــاص،  بشكل  والمصرفي 
إلى استعراض أفضل سبل تعزيز 
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص فــــي الــمــنــاصــب 
المالية  المؤسسات  في  القيادية 

والمصرفية.
بنت  دينا  الشيخة  وتحدثت 
األمين  مساعد  خليفة  آل  راشـــد 
لــلــمــرأة  األعـــلـــى  للمجلس  الـــعـــام 
خـــالل الــنــدوة عــن بــعــض جــوانــب 
للتوازن  الوطني  النموذج  تنفيذ 
بين الجنسين في مملكة البحرين 
ــنــــي لـــواضـــعـــي  ــل وطــ ــمـ ــل عـ ــيـ ــدلـ كـ
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الــــســــيــــاســــات واإلسـ
الـــعـــامـــة والـــمـــشـــرعـــيـــن ومــنــفــذي 
ــــط لـــضـــمـــان  ــــطـ ــــخـ الـــــبـــــرامـــــج والـ

للمرأة  ومــســتــدام  حقيقي  إدمـــاج 
البحرينية في العملية التنموية.

وتـــطـــرقـــت، مـــســـاعـــد األمـــيـــن 
ــى جــهــود الــمــجــلــس في  الـــعـــام، إلـ
ــاون مــــع الــــقــــطــــاع الـــمـــالـــي  ــعــ ــتــ الــ
ــعـــزيـــز مـــشـــاركـــة  ــتـ ــرفــــي لـ ــمــــصــ والــ
ــا  ــورهـ الــــــمــــــرأة واســـــتـــــدامـــــة حـــضـ
وإدمــــــــاج احــتــيــاجــاتــهــا فــــي بــيــئــة 

الــعــمــل خــاصــة فــي ظــل الــظــروف 
االستثنائية التي يشهدها العالم، 
التي  التدابير  أهمية  وأكدت على 
اتخذتها مؤسسات القطاع المالي 
ــذا الـــمـــجـــال،  ــ والـــمـــصـــرفـــي فــــي هـ
ــن الـــتـــوفـــيـــق بــيــن  ولــتــمــكــيــنــهــا مــ
ومــن  والمهنية  األســريــة  حياتها 
أبرزها تطبيق نظم العمل المرنة 

ــعـــد، كـــمـــا ســلــطــت  والـــعـــمـــل عــــن بـ
المرأة  واقــع مشاركة  على  الضوء 
الــبــحــريــنــيــة فـــي الــقــطــاع الــمــالــي 
والــمــصــرفــي حــيــث تــشــكــل الــمــرأة 
العاملين  مــن   %40 البحرينية 
ــي الـــقـــطـــاع، كما  الــبــحــريــنــيــيــن فـ
تبلغ نسبة مشاركتها 17% و%21 
العليا  الــقــيــاديــة  الــمــنــاصــب  فـــي 

والوسطى على التوالي.
وأشارت مساعد األمين العام 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  أن  إلــى 
يقوم حاليًا بعملية تقييم شاملة 
المرأة  لنهوض  الوطنية  للخطة 
ــي تــنــتــهــي فــتــرة  ــتـ الــبــحــريــنــيــة الـ
تمهيدًا  الــحــالــي  الــعــام  تنفيذها 
ــعـــمـــل الـــقـــادمـــة  لــــوضــــع خـــطـــة الـ
المجلس  آلــيــات  موضحة   ،2030
ــــط الــــمــــرتــــبــــط  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــي الـ
والمتغيرات  الوطنية  باألولويات 
الــدولــيــة وبــحــســب مـــا يــتــســق مع 

خصوصية الدولة. 

ــدت األســـتـــاذة فــائــقــة بنت  أكــ
ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة 
ــلــــى اعــــــتــــــزاز حــــضــــرة صـــاحـــب  عــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صــاحــب  وتثمين 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لـــلـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة الــمــخــلــصــة 
لــكــافــة الــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف 
ــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــيــ ــامــ األمــ
ــوادر الــصــحــيــة،  ــ ــكـ ــ ــا مــــن الـ ــورونــ كــ
ــا تـــم بـــذلـــه مـــن جـــهـــود جــبــارة  ومــ
وتــضــحــيــات عــظــيــمــة، وحــرصــهــم 
ــن الــصــحــي  ــ لــلــحــفــاظ عــلــى األمـ
المستمر  عطائهم  عبر  للمملكة 
في مواجهة الظروف االستثنائية 

للجائحة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء وزيـــرة 
الــوزارة  بــديــوان  بمكتبها  الصحة 
ابني  وفــاطــمــة«  »محمد  مــن  بكل 
الـــفـــقـــيـــد جـــعـــفـــر مـــحـــمـــد عــلــي 
كــــان يعمل  الـــــذي  الـــدمـــســـتـــانـــي، 
ــة في  ــيـ ــامـ ضــمــن الـــصـــفـــوف األمـ
التصدي لجائحة فيروس كورونا 

الــحــجــر  بـــمـــركـــز   )19- ــد  ــيـ ــوفـ )كـ
بــمــســتــشــفــى الــــمــــحــــرق لـــرعـــايـــة 
الــمــســنــيــن، حــيــث اســتــحــق شــرف 
نيل وسام األمير سلمان بن حمد 
الطبي،  لالستحقاق  خليفة  آل 
تــقــديــًرا لــكــل عــطــاء طــيــب قدمه 
ولكل جهود مخلصة بذلها ألجل 

الوطن.
وقالت وزيرة الصحة: »لمسة 
وفاء ألهل العطاء، ووقفة تكريم 
ــان لــمــن وافـــتـــهـــم الــمــنــيــة،  ــرفــ وعــ
استحقاًقا وتقديرًا للفقيد ودوره 
وتفانيه وإسهاماته النبيلة خالل 
فترة عمله بالوزارة والتي جسدت 
أعــمــق مــعــانــي الــعــطــاء الــوطــنــي 
ــانــــي الــــمــــشــــرف«. مــعــربــة  واإلنــــســ
عـــن خــالــص عــزائــهــا ومــواســاتــهــا 
ــؤكـــدة  ــرة الـــفـــقـــيـــد، ومـ ــ لـــكـــافـــة أســ
اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  فــقــدان  أن 
تعالى, والذي يشهد له الجميع 
ــي عــمــلــه وأخـــالقـــه  ــه فــ ــإخـــالصـ بـ
في  وبإخالصه وصدقه  الحميدة 
وقــعــا  كــــان  الــمــهــنــي،  واجـــبـــه  أداء 
مـــؤثـــرا لــيــس فــقــط عــلــى زمــالئــه 
ــكــــن لــلــمــنــظــومــة  ــل ولــ ــمـ ــعـ فــــي الـ

الــصــحــيــة بــالــبــحــريــن، حــيــث كــان 
وأسكنه  ثـــراه  اهلل  طــيــب  الـــراحـــل 
فسيح جناته يمثل أحد األبطال 
المتميزين في الوقت الذي واجه 
التحديات  الصحي  القطاع  فيه 
تداعيات  لمواجهة  االستثنائية 

فيروس كورونا كوفيد 19.
ــاء  ــنـ ــن أبـ ــمـ ــن جـــانـــبـــهـــم ثـ ــ ومــ
الفقيد اللفتة الطيبة من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 

المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بمنح والدهم الفقيد هذا الوسام 
والــــــــذي يـــعـــد تـــجـــســـيـــدا لــمــعــنــى 
الفقيد،  لذكرى  وتخليدا  الوفاء 
عطاء  على  شاهدة  ستظل  حيث 
ــنـــاء الــبــحــريــن  ــد أبـ وإخـــــالص أحــ
المخلصين ممن تفانى في عمله 
بوزارة الصحة لمدة قاربت الـ 25 

عاما.

في ندوة حول التوازن بين الجن�صين في العمل الم�صرفي

المراأة ت�صكل 40% من العاملين البحرينيين في القطاع الم�صرفي والبنكي

} جانب من الندوة.

وزي�������رة ال�����ص��ح��ة ت�����ص��ل��م اأب����ن����اء ال���م���ت���وف���ى ج��ع��ف��ر م��ح��م��د ع��ل��ي 
الطبي ل��ا���ص��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب���ن  ���ص��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و����ص���ام  ال��دم�����ص��ت��ان��ي 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16039/pdf/1-Supplime/16039.pdf?fixed2894
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285793


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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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وقفات

الشرق  منطقة  فــي  أعــمــال  ســيــدة   50 أقـــوى  قائمة  ضمت   *
17 قطاعا،  في  يعملن  19 جنسية مختلفة،  العام  لهذا  األوســط 
بينهن ثالث نساء بحرينيات هن نرجس جمال، ومنى  وكان من 

المؤيد، ونجالء الشيراوي.
محفل  كــل  فــي  الــصــدارة  تحتل  البحرينية  الــمــرأة  وستظل 
عالمي، وتعلن عن  مكانتها الرفيعة دوما أمام نظيراتها في الدول 
المتقدمة، ويحق للبحرين أن تفخر بنسائها الالتي ساهمن في 
على  التنمية  عمليات  في  واضحة  بصمة  وتركن  وطنهن،  نهضة 

مختلف األصعدة.
ــم الــمــتــحــدة أن حــجــم هــدر  * أكـــدت تــقــاريــر صــــادرة عــن األمـ
الــغــذاء لــكــل فـــرد مــن ســكــان الــبــحــريــن بــلــغ 132 كــيــلــوجــرامــا من 
السكان 230  الغذاء لمجمل  ليشكل مجموع هدر  الغذاء سنويا، 
ألف طن سنويا، بكلفة 95 مليون دينار بحسب أحدث تقرير صادر 

عن األمم المتحدة. 
مــن جــديــد على  تــؤكــد  انــمــا  واإلحــصــائــيــات  المعلومات  تلك 
الحاجة الملحة لتغيير أنماط االستهالك والشراء في المجتمع، 
وهذا ما أوصت به ورشة عمل عقدت في جامعة الخليج العربي 
مــؤخــرا، حيث دعــت كذلك إلــى إعـــادة اســتــخــدام وتــدويــر الطعام 
على  مبتكرة  أساليب طهي  تعلم  منها  طــرق  بعدة  هــدره  لتجنب 
مستوى إعداد الطعام وتحويل الفائض منه إلى سماد على نطاق 
المنزل أو الدولة، وهذا ما يفعله برنامج األمم المتحدة للبيئة 

تحت عنوان »وصفة من أجل التغيير«..
عام  مدير  الغامدى  قاسم  أحمد  الشرعي  الباحث  اعتبر   *
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة 
ال  إيجابية  اجتماعية  مناسبة  الحب  بيوم  االحتفال  أن  سابقا 

ترتبط بالدين.
فـــي يـــوم الــحــب مـــن كـــل عـــام تــخــرج عــلــيــنــا فـــتـــاوى بتحريم 
االحتفال بهذه المناسبة التي أراها شخصيا فرصة كي يعبر كل 
رائعة تجاه اآلخرين ســواء كان اآلخــر هذا زوجا  منا عن مشاعر 
أو جــارا، وكم جميل أن  أو قريبا  أو أختا أو صديقا   أو أما  أبا  أو 
بين  بالمحبة  االحتفال  إيجابية  على  العام  هذا  الغامدي  يؤكد 
البشر في يوم بعينه، بعيدا عن لغة الترهيب والوعيد التي يبرع 
فيها البعض، فهذا هو ما نحتاج إليه اليوم  في زمن طغت فيه 

الماديات وسيطرت على كل شيء في حياتنا لألسف الشديد. 
رئيس  نائب  البوعينين  حسن  بن  عبداهلل  المستشار  أكــد   *
أن هناك  التمييز على  رئيس محكمة  للقضاء  األعلى  المجلس 
 2017 مــن  الفترة  خــالل  القضايا  تــراكــم  فــي  تدريجيا  انخفاضا 
التعامل  فــي  القضائي  الــجــهــاز  كــفــاءة  تعكس  بــصــورة   2022 إلــى 
سجلت  حيث  البحرينية،  المحاكم  إلــى  تــرد  الــتــي  القضايا  مــع 
الــتــراكــم  بنسبة  انــخــفــاضــا   2021 لــعــام  الــمــحــاكــم  أداء  مـــؤشـــرات 

السنوي )%16,5(.
فــي حسم  أعــلــى  كــفــاءة وســرعــة  البحرين  قــضــاء  أن يسجل  
الـــقـــضـــايـــا، فـــهـــذا شــــيء يــحــســب لــــه، ويــعــكــس صـــــورة مــتــحــضــرة 
لمملكتنا، فإطالة أمد التقاضي والذي يعاني منه البعض يبطء 

تنفيذ العدالة، ويشجع على الظلم، وضياع الحقوق..

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

عن مركز 

محمد بن خليفة للقلب
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الــمــاضــي أصــيــب شقيقي األكــبــر »عــلــي« بعارض  فــي األســبــوع 
صحي مفاجئ )انسداد في أحد شرايين القلب(، وتم نقله فورا إلى 
العناية والرعاية  مركز محمد بن خليفة للقلب، وهناك وجد كل 
فــواز  د.  فــي مقدمتهم  الــطــبــي،  الــطــاقــم  أفـــراد  كــافــة  الصحية مــن 
البردولي، وكان لهم الفضل -بعد اهلل تعالى- في أن ينعم اهلل على 

شقيقي بالصحة والعافية والشفاء.
ربما ال يعلم الكثير منا المستوى المتقدم والرفيع الذي وصل 
إليه مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب، وكيف هي السمعة 
الطبية الرائدة، العربية والدولية لهذا المركز اليوم، وذلك بفضل 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لــدن  مــن  السامية  الملكية  التوجيهات 
حمد بن خليفة آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
المعالي  الــوزراء حفظه اهلل، وجهود صاحب  العهد رئيس مجلس 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين.
حينما تم الشروع ببناء المركز القديم قبل تطويره حاليا، كما 
أمر  للمركز،  التنفيذي  المدير  البدران  ريسان حمود  الدكتور  ذكر 
صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، 
للعاملين في  وثانيًا رحمة  أفتخر فيه،  أريد مركز قلب  »أواًل  قال: 
البحرين الذين ال يملكون المادة لدفع أجرة العناية الطبية«، كما 
أن فكرة بناء مركز متخصص بأمراض القلب هي فكرة المغفور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رحمه اهلل.
مركز محمد بن خليفة للقلب، كما أكد الدكتور البدران، يعد 
ويقدم  واالعتزاز،  الفخر  إلى  يدعو  بحرينيا  وإنجازا  صرحا طبيا 
المستشفيات  في  موجود  هو  ما  تضاهي  متقدمة  طبية  خدمات 
المتخصصة بالخارج، ويحتوي اليوم على 148 سريرًا، مع إمكانية 
التوسعة المستقبلية، والمركز مؤهل بخمسة مختبرات للقسطرة، 

وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة للقلب.
ومع األمر الملكي السامي بنقل تبعية مركز محمد بن خليفة 
االستثنائية  والجهود  البحرين،  دفاع  قوة  إلى  للقلب  صي  التخصُّ
التي يقوم بها معالي المشير القائد العام لقوة دفاع البحرين في 
دعم تطوير الخدمات الطبية والصحية، فإن المركز أصبح عالمة 
مملكة  في  الشاملة  التنموية  المسيرة  تشهده  لما  بــارزة  حضارية 
لسمعة  ورفــعــة  للمواطنين،  وخــدمــة  وتــطــور  تــقــدم  مــن  الــبــحــريــن 

المنظومة الطبية البحرينية.
مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب يشكل قصة نجاح 
بحرينية، شأنه شأن العديد من المنجزات الحضارية التي تشيدها 
الدولة، وربما ال نعلم عن تفاصيلها وخدماتها إال حين نلجأ إليها 
أنفسنا  نظلم  وقد  وقائمة،  أنها موجودة  في حين  معها،  ونتعامل 
حين نقارن الخدمات مع دول أخــرى، ونجهل كيف هي الخدمات 
المتميزة، والتسهيالت النوعية، والجهود المخلصة التي يسطرها 

أبناء المملكة الغالية في مختلف المجاالت والمؤسسات.
فشكرا جزيال لقيادتنا الحكيمة، وقوة دفاع البحرين.. والشكر 
واجــــب ومـــوصـــول لــكــافــة الــعــامــلــيــن فـــي مــركــز مــحــمــد بـــن خليفة 

التخصصي للقلب.

نظم المجلس األعلى للمرأة 
وبنك »HSBC« ندوة - عبر تقنية 
خاللها  جرى   - المرئي  االتصال 
المشتركة  الــتــجــارب  اســتــعــراض 
التوازن بين الجنسين  في مجال 
بــشــكــل عــــام وفــــي الــعــمــل الــمــالــي 
إضافة  خــاص،  بشكل  والمصرفي 
إلى استعراض أفضل سبل تعزيز 
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص فــــي الــمــنــاصــب 
المالية  المؤسسات  في  القيادية 

والمصرفية.
بنت  دينا  الشيخة  وتحدثت 
األمين  مساعد  خليفة  آل  راشـــد 
لــلــمــرأة  األعـــلـــى  للمجلس  الـــعـــام 
خـــالل الــنــدوة عــن بــعــض جــوانــب 
للتوازن  الوطني  النموذج  تنفيذ 
بين الجنسين في مملكة البحرين 
ــنــــي لـــواضـــعـــي  ــل وطــ ــمـ ــل عـ ــيـ ــدلـ كـ
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الــــســــيــــاســــات واإلسـ
الـــعـــامـــة والـــمـــشـــرعـــيـــن ومــنــفــذي 
ــــط لـــضـــمـــان  ــــطـ ــــخـ الـــــبـــــرامـــــج والـ

للمرأة  ومــســتــدام  حقيقي  إدمـــاج 
البحرينية في العملية التنموية.

وتـــطـــرقـــت، مـــســـاعـــد األمـــيـــن 
ــى جــهــود الــمــجــلــس في  الـــعـــام، إلـ
ــاون مــــع الــــقــــطــــاع الـــمـــالـــي  ــعــ ــتــ الــ
ــعـــزيـــز مـــشـــاركـــة  ــتـ ــرفــــي لـ ــمــــصــ والــ
ــا  ــورهـ الــــــمــــــرأة واســـــتـــــدامـــــة حـــضـ
وإدمــــــــاج احــتــيــاجــاتــهــا فــــي بــيــئــة 

الــعــمــل خــاصــة فــي ظــل الــظــروف 
االستثنائية التي يشهدها العالم، 
التي  التدابير  أهمية  وأكدت على 
اتخذتها مؤسسات القطاع المالي 
ــذا الـــمـــجـــال،  ــ والـــمـــصـــرفـــي فــــي هـ
ــن الـــتـــوفـــيـــق بــيــن  ولــتــمــكــيــنــهــا مــ
ومــن  والمهنية  األســريــة  حياتها 
أبرزها تطبيق نظم العمل المرنة 

ــعـــد، كـــمـــا ســلــطــت  والـــعـــمـــل عــــن بـ
المرأة  واقــع مشاركة  على  الضوء 
الــبــحــريــنــيــة فـــي الــقــطــاع الــمــالــي 
والــمــصــرفــي حــيــث تــشــكــل الــمــرأة 
العاملين  مــن   %40 البحرينية 
ــي الـــقـــطـــاع، كما  الــبــحــريــنــيــيــن فـ
تبلغ نسبة مشاركتها 17% و%21 
العليا  الــقــيــاديــة  الــمــنــاصــب  فـــي 

والوسطى على التوالي.
وأشارت مساعد األمين العام 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  أن  إلــى 
يقوم حاليًا بعملية تقييم شاملة 
المرأة  لنهوض  الوطنية  للخطة 
ــي تــنــتــهــي فــتــرة  ــتـ الــبــحــريــنــيــة الـ
تمهيدًا  الــحــالــي  الــعــام  تنفيذها 
ــعـــمـــل الـــقـــادمـــة  لــــوضــــع خـــطـــة الـ
المجلس  آلــيــات  موضحة   ،2030
ــــط الــــمــــرتــــبــــط  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ فــــــــي الـ
والمتغيرات  الوطنية  باألولويات 
الــدولــيــة وبــحــســب مـــا يــتــســق مع 

خصوصية الدولة. 

ــدت األســـتـــاذة فــائــقــة بنت  أكــ
ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة 
ــلــــى اعــــــتــــــزاز حــــضــــرة صـــاحـــب  عــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صــاحــب  وتثمين 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لـــلـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة الــمــخــلــصــة 
لــكــافــة الــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف 
ــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــيــ ــامــ األمــ
ــوادر الــصــحــيــة،  ــ ــكـ ــ ــا مــــن الـ ــورونــ كــ
ــا تـــم بـــذلـــه مـــن جـــهـــود جــبــارة  ومــ
وتــضــحــيــات عــظــيــمــة، وحــرصــهــم 
ــن الــصــحــي  ــ لــلــحــفــاظ عــلــى األمـ
المستمر  عطائهم  عبر  للمملكة 
في مواجهة الظروف االستثنائية 

للجائحة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء وزيـــرة 
الــوزارة  بــديــوان  بمكتبها  الصحة 
ابني  وفــاطــمــة«  »محمد  مــن  بكل 
الـــفـــقـــيـــد جـــعـــفـــر مـــحـــمـــد عــلــي 
كــــان يعمل  الـــــذي  الـــدمـــســـتـــانـــي، 
ــة في  ــيـ ــامـ ضــمــن الـــصـــفـــوف األمـ
التصدي لجائحة فيروس كورونا 

الــحــجــر  بـــمـــركـــز   )19- ــد  ــيـ ــوفـ )كـ
بــمــســتــشــفــى الــــمــــحــــرق لـــرعـــايـــة 
الــمــســنــيــن، حــيــث اســتــحــق شــرف 
نيل وسام األمير سلمان بن حمد 
الطبي،  لالستحقاق  خليفة  آل 
تــقــديــًرا لــكــل عــطــاء طــيــب قدمه 
ولكل جهود مخلصة بذلها ألجل 

الوطن.
وقالت وزيرة الصحة: »لمسة 
وفاء ألهل العطاء، ووقفة تكريم 
ــان لــمــن وافـــتـــهـــم الــمــنــيــة،  ــرفــ وعــ
استحقاًقا وتقديرًا للفقيد ودوره 
وتفانيه وإسهاماته النبيلة خالل 
فترة عمله بالوزارة والتي جسدت 
أعــمــق مــعــانــي الــعــطــاء الــوطــنــي 
ــانــــي الــــمــــشــــرف«. مــعــربــة  واإلنــــســ
عـــن خــالــص عــزائــهــا ومــواســاتــهــا 
ــؤكـــدة  ــرة الـــفـــقـــيـــد، ومـ ــ لـــكـــافـــة أســ
اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  فــقــدان  أن 
تعالى, والذي يشهد له الجميع 
ــي عــمــلــه وأخـــالقـــه  ــه فــ ــإخـــالصـ بـ
في  وبإخالصه وصدقه  الحميدة 
وقــعــا  كــــان  الــمــهــنــي،  واجـــبـــه  أداء 
مـــؤثـــرا لــيــس فــقــط عــلــى زمــالئــه 
ــكــــن لــلــمــنــظــومــة  ــل ولــ ــمـ ــعـ فــــي الـ

الــصــحــيــة بــالــبــحــريــن، حــيــث كــان 
وأسكنه  ثـــراه  اهلل  طــيــب  الـــراحـــل 
فسيح جناته يمثل أحد األبطال 
المتميزين في الوقت الذي واجه 
التحديات  الصحي  القطاع  فيه 
تداعيات  لمواجهة  االستثنائية 

فيروس كورونا كوفيد 19.
ــاء  ــنـ ــن أبـ ــمـ ــن جـــانـــبـــهـــم ثـ ــ ومــ
الفقيد اللفتة الطيبة من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 

المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بمنح والدهم الفقيد هذا الوسام 
والــــــــذي يـــعـــد تـــجـــســـيـــدا لــمــعــنــى 
الفقيد،  لذكرى  وتخليدا  الوفاء 
عطاء  على  شاهدة  ستظل  حيث 
ــنـــاء الــبــحــريــن  ــد أبـ وإخـــــالص أحــ
المخلصين ممن تفانى في عمله 
بوزارة الصحة لمدة قاربت الـ 25 

عاما.

في ندوة حول التوازن بين الجن�صين في العمل الم�صرفي

المراأة ت�صكل 40% من العاملين البحرينيين في القطاع الم�صرفي والبنكي

} جانب من الندوة.
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اســـتـــضـــاف الـــســـفـــيـــر الــشــيــخ 
عبداهلل بن راشد آل خليفة سفير 
الــواليــات  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
ــيـــة كــريــســتــن  ــكـ الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـ
 Red Six فونتنروز رئيسة شركة 
الحلقة  فــي   ،International
الـــثـــالـــثـــة مــــن بـــرنـــامـــج الـــمـــدونـــة 
 ،»Bahrain Banter« الصوتية 
اهم  احــد  النقاش حــول  دار  حيث 
الــمــواضــيــع الــعــالــمــيــة فــي الــوقــت 
الراهن وهي الطائرات بدون طيار.
الحلقة  فـــي  الــســفــيــر  تــطــرق 
الــثــالــثــة مـــن الـــمـــدونـــة الــصــوتــيــة 
الــى عــدة مــحــاور ابــرزهــا التقييم 
ــنــــي الـــعـــام  الـــحـــالـــي لـــلـــوضـــع األمــ
ــــط، طـــرق بقاء  فــي الــشــرق األوسـ
مقدمة  في  العربية  الخليج  دول 
الطائرات  هجمات  مواجهة  ركــب 

بــــدون طـــيـــار، وعــمــلــيــات اســتــيــراد 
ــة لــبــنــاء  ــ ــازمــ ــ ــا الــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
واطــــــاق الـــطـــائـــرات بـــــدون طــيــار 
ــواع  ــى انــ الــمــســلــحــة بـــاإلضـــافـــة الــ
التقنيات واألنظمة األكثر نجاحًا 
فــي تتبع وتــصــدي واســقــاط هــذه 
الطائرات، ودور الواليات المتحدة 
ــادل الــخــبــرات  ــبـ ــي تـ األمــريــكــيــة فـ

والمعرفة مع دول الحلفاء.
كيرستن  تطرقت  جانبها  من 
الــحــالــي  تقييمها  الـــى  فــونــتــنــروز 
للبيئة األمنية في الشرق األوسط 
ــوقـــت  ــا وفــــــي الـ ــهــ ــيـــث ذكـــــــرت انــ حـ
الراهن في جولة حول دول الشرق 
األوسط، وان التكنولوجيا المشار 
ــيـــهـــا هــــي حــــديــــث الــــوســــط فــي  الـ
بزيارتها،  قامت  التي  الــدول  كافة 
وكــشــفــت بــــان الــطــريــقــة الــمــثــلــى 
للتصدي لهذا التهديد هي الدفاع 
المتكامل،  والــصــاروخــي  الــجــوي 
والــــتــــي تـــشـــمـــل انـــظـــمـــة مـــتـــعـــددة 
ومتداخلة تعمل على توسيع قطر 

دفاعات الدول، والتي يتعين على 
جماعي  بشكل  مواجهتها  الـــدول 
غير فردي، وبينت ايضًا ان الجهد 
نقاط  ابـــراز  يتطلب  ال  الجماعي 
لــلــدول الـــمـــجـــاورة، انما  الــضــعــف 
يتطلب تعاونا خليجيا يسعى الى 
نظام تحذير مشترك بين الدول.

كما كشفت كيرستن فونتنروز 
لــعــمــلــيــة  ــرق  ــ ــــاث طــ ثــ ــنــــاك  هــ ان 
ــيـــراد الـــجـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة  ــتـ اسـ
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــازمـــــة لــبــنــاء 
واطــــــاق الـــطـــائـــرات بـــــدون طــيــار 
ــلـــحـــة، ابـــــرزهـــــا الـــــمـــــوردون  الـــمـــسـ
التجاريون وذلك نظرًا ألن القطع 
الــطــائــرات  هــذه  فــي  المستخدمة 
الــمــفــخــخــة هــــي قـــطـــع تــســتــخــدم 
ــواع الـــطـــائـــرات بـــدون  ــ فـــي كــافــة انـ
الـــســـوداء للقطع  والـــســـوق  طــيــار، 

المستهلكة.
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ان  ذكـــــــــــــرت  ــا  ــ ــمــ ــ كــ
التكنولوجي قد يساهم في تخلص 
الحاجة  من  االرهابية  الجماعات 

ــى اســـتـــيـــراد الـــقـــطـــع الــــازمــــة،  ــ الـ
هذه  شهدته  الــذي  للتطور  نــظــرًا 
الــجــمــاعــات والــمــنــظــمــات والـــدول 
ــن خــلــفــهــا، وذلــــك  الـــتـــي تـــقـــف مــ
طباعة  فــي  للخبرة  اكتسابها  فــي 
الـــقـــطـــع ثـــاثـــيـــة األبــــعــــاد عــطــفــًا 
عــلــى ســهــولــة نــقــل الــمــعــرفــة بين 

المنظمات االرهابية.
بــرنــامــج  بــالــذكــر ان  الــجــديــر 
هـــو   »Bahrain Banter«
بـــرنـــامـــج شـــهـــري يــســتــضــيــف فيه 
بواشنطن  البحرين  سفير مملكة 
ــم  ــن اهــ ــ ــــوف لــــلــــحــــديــــث عــ ــيـ ــ ــــضـ الـ
الــمــواضــيــع االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــل  ــائــ ــلـــف وســ ــتـ ــخـ ــر مـ ـــبــ ويـــــــــــذاع عـ
 Apple المدونات الصوتية منها
 Amazon و   Podcasts
ســبــق  ــد  ــ قـ انــــــه  ــث  ــيــ وحــ  Music
وان اســتــضــيــف فــيــه كــل مــن وزيــر 
سبنسر  ريــشــارد  السابق  البحرية 
السيبراني  التحكم  جــهــاز  وقــائــد 
الجنرال المتقاعد كيث آلكساندر. 

���ش��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ب��وا���ش��ن��ط��ن ي�����ش��ت�����ش��ي��ف رئ��ي�����ش��ة ���ش��رك��ة
»Bahrain Banter« برنامج  في   Red Six International

الـــتـــقـــت الــشــيــخــة مــــي بــنــت 
هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  محمد 
ــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــــار  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
نائبة  سيريني  مــاريــنــا  بــالــســيــدة 
ــة اإليــــطــــالــــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وزيـــــــــر الـ
الدولي، وذلك بحضور  والتعاون 
إيطاليا  فــي  البحريني  السفير 
البلوشي  محمد  ناصر  الــدكــتــور 
الخارجية  وزارة  وذلــك في مبنى 

في العاصمة اإليطالية.
ــان ســبــل  ــ ــرفـ ــ ــــطـ ــث الـ ــاحــ ــبــ وتــ
تـــعـــزيـــز الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي بــيــن 
عــلــى أهمية  الــبــلــديــن، مــركــزيــن 
ودورهـــا  الثقافية  الــدبــلــومــاســيــة 
ــات ومــــد  ــافــ ــســ ــمــ فـــــي تــــقــــريــــب الــ

الشعبين  بــيــن  الـــتـــعـــاون  جـــســـور 
الصديقين.

ــان عــن  ــرفــ ــطــ ــا أعـــــــرب الــ ــمـ كـ
الثقافة  تكون  أن  على  حرصهما 
عاقات  لتوطيد  األول  المصدر 
ــي  ــتـ ــن والـ ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيـ األخــــــــوة بـ
ــول  ــطــ ــى فـــــــي نــــــشــــــاط يــ ــلــ ــجــ ــتــ تــ
ــاالت الـــثـــقـــافـــة والـــتـــرمـــيـــم  ــ ــجـ ــ مـ

وحفظ المعالم الثقافية.
برفقة  مــي  الشيخة  وقــامــت 
ســـيـــريـــنـــي بـــــزيـــــارة الــمــقــتــنــيــات 
الفنية الخاصة بوزارة الخارجية 
تــجــّمــل مبنى  الـــتـــي  اإليــطــالــيــة 
تاريخ  الـــوزارة وتخبر عــن عــراقــة 

الفنون اإليطالية.

خالل لقائها نائب وزير الخارجية الإيطالي

اأه�مي���ة ال��دبل�وم���ا�شية الثقافي��ة ال�ش��يخة م���ي توؤك��د 
ودورها في تق�ريب ال�م�ش�اف�ات بي�ن ال��شعبين ال��ش�ديقين

} الشيخة مي ونائب وزير الخارجية اإليطالي.

الــشــيــخــة  د.  اســـتـــقـــبـــلـــت 
آل  دعيج  بــن  بنت عيسى  رنــا 
خليفة األمين العام لمجلس 
رئيس  نائب  العالي  التعليم 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
الـــعـــالـــي بــمــكــتــبــهــا الــدكــتــور 
ــيــــس  عـــــــبـــــــداهلل الــــــــحــــــــواج رئــ
ــة  ــعـ ــامـ ــاء الـــجـ ــ ــنــ ــ مـــجـــلـــس أمــ
األهـــلـــيـــة والــــدكــــتــــور مــنــصــور 
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة.   ــالــــي رئــ ــعــ الــ
وخــــــــال الــــلــــقــــاء، تـــــم بــحــث 
بعملية  المتعلقة  الــجــوانــب 
وما  األكاديمية  البرامج  سير 
مختلف  فــي  للطلبة  تقدمه 

ــاالت والـــتـــخـــصـــصـــات  ــجــ ــمــ الــ
الــــتــــي تـــتـــيـــح لـــهـــم خــــيــــارات 
التعليم  مــجــال  فــي  مــتــعــددة 
الحياة  مهارات  من  وتمكنهم 
الــمــســتــقــبــلــيــة لـــلـــدخـــول في 
ســـــوق الـــعـــمـــل، حـــيـــث أكــــدت 
بــنــت عيسى  رنـــا  الــشــيــخــة  د. 
العالي  خليفة  آل  دعــيــج  بــن 
الــعــالــي  التعليم  مــجــلــس  أن 
والمساندة  الــدعــم  كــل  يــقــدم 
العالي،  التعليم  لمؤسسات 
كافة  على  بــأدائــهــا  للنهوض 
ــدة، ورفــــــــع مـــســـتـــوى  ــ ــ ــعـ ــ ــ األصـ
ســمــعــتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة.  مــن 

جــــانــــبــــهــــم، عــــبــــر الــــدكــــتــــور 
ــواج والـــدكـــتـــور  ــحــ عـــبـــداهلل الــ
مــنــصــور الــعــالــي اعــتــزازهــمــا 

لمجلس  العام  األمين  بلقاء 
ــالـــي، مــؤكــديــن  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ســعــيــهــمــا لــمــواصــلــة الــعــمــل 

عــــلــــى االرتــــــــقــــــــاء بـــالـــنـــظـــام 
الــتــعــلــيــمــي ومــنــظــومــتــه فــي 

الجامعة األهلية.

اأمي���ن ع���ام التعلي���م العال���ي تلتق���ي م�ش���وؤولي الجامع���ة الأهلي���ة

} جانب من اللقاء.

تقدمي: وليد دياب

الدكتور  العام  النائب  حــرص  إطــار  في 
الــتــواصــل  عــلــى  البوعينين  فــضــل  بــن  عــلــي 
الــفــعــلــي والـــقـــانـــونـــي بــيــن أعـــضـــاء الــنــيــابــة 
الوطنية  بالهيئة  الفنية  اللجان  وأعــضــاء 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ وذلك 

مهنة  لــمــزاولــي  المهنية  األخــطــاء  لتقرير 
الطب البشري وطب األسنان، تنظم النيابة 
المشتركة  العمل  ورش  من  سلسلة  العامة 
مــع أعــضــاء الــلــجــان الــفــنــيــة بــشــأن قضايا 
األخطاء الطبية، وذلك بالتعاون مع معهد 

الدراسات القضائية والقانونية.
هذه  خــال  من  العامة  النيابة  وتهدف 
ــى الــتــطــبــيــق الــصــحــيــح ألحــكــام  الـــــورش إلــ
ــى الـــتـــصـــرف الــصــحــيــح فــي  ــ ــانــــون، وإلــ الــــقــ
ــن مــــزاولــــي الــمــهــن  الــقــضــايــا الـــتـــي تــقــع مـ

مـــن ضمنها  الـــتـــي  الــمــخــتــلــفــة،  الــصــحــيــة 
إجراءات التحقيق مع األطباء في الجرائم 
سبل  كــل  توفير  إلــى  إضــافــة  العمدية،  غير 
المختصة  الفنية  للجان  القانوني  الدعم 

بتقرير حدوث األخطاء المهنية.

ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ت��ن��ظ��م ور������ش ع��م��ل ب�������ش���اأن ق�����ش��اي��ا الأخ���ط���اء 
ال��ط��ب��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ع��ه��د ال���درا����ش���ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة

اأ���ش��ه��ر  6 ب��ال��ح��ب�����ش  ال���ح���ك���م 
ممنوع�ة ب�شاع�ة  لمه�رب  والغرام�ة 

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة بأن المحكمة 
الصغرى الجنائية بدائرتها الثامنة قد أصدرت حكمها بإدانة متهم بالحبس 
لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه مبلغ 1245 دينارا قيمة البضاعة المضبوطة، 
التهريب، وذلك لما  المادة المضبوطة والسيارة المستخدمة في  وبمصادرة 
نسب إليه من تهمتي التهريب الجمركي واستيراد بضاعة ممنوعة لارتباط، 
وببراءة اثنين آخرين. وكانت الوحدة قد تلقت باغا من مديرية شرطة جسر 
الجنسية  وهو من  المتهم،  الجمارك من ضبط  بتمكن ضباط  فهد  الملك 
الممنوعة،  التنباك  مــادة  من  كبيرة  كمية  تهريب  محاولته  أثناء  الخليجية 
وذلك بتخبئتها في مواضع خفية بسيارته للحيلولة دون كشفها عند عبوره 

المنفذ إلى الباد.
والتي  الــبــاغ،  ذلــك  تلقيها  فــور  تحقيقاتها  العامة  النيابة  باشرت  وقــد 
ارتكاب  اشتراك متهمين آخرين معه في  المتهم عن  إقــرار  واقــع  كشفت من 
إياه  بتكليفهما  وذلــك  آسيوي،  واآلخــر  عربية  جنسية  من  أحدهما  الواقعة، 
وتسليمها  الخليجية  الــدول  إحــدى  من  المضبوطة  البضائع  وتهريب  بنقل 

إليهما بالبحرين لاتجار فيها؛ وذلك مقابل حصوله على مبالغ مالية.
النيابة، وثبت من تفريغ  وقد تم ضبط هذين المتهمين بناء على أمر 
هواتف المتهمين جميًعا قيام هذه الرابطة اإلجرامية، كما تبين أن ألحدهم 
أسبقيات في التهريب، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى 

المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
من  تضمنه  فيما  الحكم  دراســة  على  تعكف  العامة  النيابة  فــإن  وعليه 

أسباب البراءة بحق المتهمين تمهيًدا للطعن على الحكم باالستئناف.

ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة  ــت  ــ ــرحــ ــ صــ
بــأن  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  شــرطــة 
النظام  لحفظ  سعيها  إطــار  وفــي 
ومــكــافــحــة الــجــريــمــة تــمــكــنــت من 
الـــقـــبـــض عـــلـــى 8 آســـيـــويـــيـــن فــي 
وبحوزتهم  منفصلتين  واقــعــتــيــن 
مواد مخدرة تبلغ قيمتها 64.500 

ألف دينار.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأوضـــــحـــــت 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــة الــجــنــائــيــة أنــه 
فور ورود معلومات بقيام أشخاص 
بالترويج للمواد المخدرة، باشرت 
شرطة مكافحة المخدرات عمليات 
الــبــحــث والــتــحــري والــتــي أســفــرت 
عـــن تــحــديــد هـــويـــة الـــمـــذكـــوريـــن، 
أشــخــاص في   4 القبض على  وتــم 
أعمارهم  تــتــراوح  األولـــى  الــواقــعــة 
وبــحــوزتــهــم  ــًا(  ــامـ عـ و38   27( بــيــن 
والتي  المخدرة  الــمــواد  مــن  كمية 
فيما  دينار،  بـ2500  تقدر قيمتهما 

تــم الــقــبــض عــلــى 4 أشــخــاص في 
أعمارهم  تــتــراوح  الثانية  الــواقــعــة 
وبــحــوزتــهــم  عـــامـــًا(   37 و   32( بــيــن 
والتي  المخدرة  الــمــواد  مــن  كمية 
أنه  ألفا، مضيفًة  تبلغ قيمتها 62 
تــم تــحــريــز الــمــضــبــوطــات واتــخــاذ 
اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الـــازمـــة، 
عليهم  المقبوض  إلحالة  تمهيدًا 

الى النيابة العامة.

ــامــــة  ــعــ الــ اإلدارة  وأشــــــــــــــارت 
إلــى  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
أي قضايا  عــن  اإلبـــاغ  يمكن  أنــه 
هــذه  بمكافحة  تتعلق  شــكــاوى  أو 
ــم عــلــى الـــخـــط الــســاخــن  ــرائـ الـــجـ
ــدار الــســاعــة، وذلـــك  996 وعــلــى مــ
تفعيا للشراكة المجتمعية، وبما 
واتخاذ  االستجابة  سرعة  يضمن 

اإلجراءات القانونية الازمة.

م���ك���اف���ح���ة ال�����م�����خ�����درات ت�����ش��ب��ط 
دي��ن��ار األ����ف   64 ب��ق��ي��م��ة  م���خ���درة  م����واد 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód
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اجــــتــــذب إعـــــــان لـــتـــوظـــيـــف 30 
السعودية نحو 28  سائقة قطار في 
ألـــف طــلــب مــن ســـيـــدات، مــا يسلط 
في  النساء  رغبة  مــدى  على  الضوء 
االنضمام إلى سوق العمل مع خلق 
الــمــمــلــكــة الــمــحــافــظــة مــــزيــــدا مــن 

الفرص للمرأة. 
وقالت شركة السكك الحديدية 
عبر  تقييما  إن  )رينفي(  اإلسبانية 
ــرنـــت لـــلـــشـــهـــادات األكــاديــمــيــة  ــتـ اإلنـ
اإلنجليزية ساعدها  اللغة  ومهارات 
بنحو  المرشحات  عدد  تقليص  في 
النصف، وستعمل على تصفية بقية 
االستمارات بحلول منتصف مارس.
ــتـــقـــود مــــن يـــتـــم اخــتــيــارهــن  وسـ
مكة  مدينتي  بين  سريعة  قــطــارات 
والمدينة بعد عام من تلقي تدريب 

مدفوع األجر. 
وتوظف رينفي، التي تقول إنها 
حريصة على خلق فرص للنساء في 
قطاراتها  لقيادة  رجا   80 أعمالها، 
فــــي الــمــمــلــكــة حـــالـــيـــا، ولـــديـــهـــا 50 

آخرون يخضعون لفترة تدريب.

بيل  م���ن  »خ��ط��ي��ر«  ت�����ص��ري��ح 

ج��ي��ت�����س ب�����ص��اأن وب�����اء ق���ادم
في  جيتس،  بيل  مايكروسوفت  لشركة  المؤسس  الملياردير  كشف 
تسبب  الــذي  كوفيد-19،  وبــاء  نهاية  بشأن  توقعاته  عن  مقابلة صحفية، 
بيل جيتس في  وقال  العالم.  بوفاة ستة مايين و235027 شخصا حول 
مقابلة مع »سي إن بي سي«، يوم الجمعة، إن مخاطر اإلصابة بكوفيد-19، 
فيروس  وبــاء جديد من  نشوء  إمكانية  إلى  كبير، الفتا  بشكل  انخفضت 

مختلف عن كورونا. 
وأضاف جيتس: »التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمّكن العالم من 
مكافحة الوباء القادم، إذا تم االستثمار والتحضير لمجابهته منذ اآلن«. 
في  سيختلف  الممرض  والعامل  أخــرى،  جائحة  هناك  »ستكون  وتــابــع: 
المرة القادمة«. وأوضح جيتس أنه بعد مرور عامين على انتشار جائحة 
من  كبيرة  أعـــداد  اكتساب  مــع  تاشت  آثـــاره  أســوأ  فــإن  التاجي  الفيروس 
سكان العالم مستوى معينا من المناعة، إلى جانب تضاؤل شدته أيضا 

مع أحدث متغير »أوميكرون«. 
إلــى هــدف منظمة  فــات بالفعل للوصول  »الــوقــت قــد  أن  إلــى  وأشـــار 
الصحة العالمية بتلقيح 70 في المائة من سكان العالم بحلول منتصف 
عام 2022، إذ تلقى 61.9 في المائة من سكان العالم جرعة واحدة على 
أسرع  العالم بشكل  إلى ضرورة تحرك  ودعا  لقاح كوفيد-19«.  األقل من 
في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى ضخ مزيد 

من االستثمارات في هذا المجال. 
واختتم جيتس حديثه قائا: »كلفة االستعداد للوباء القادم ليست 
الوباء  ذلك  آثــار  احتواء  على  قادرين  فسنكون  كنا عقانيين،  إذا  كبيرة. 
في وقت قصير«. وكان جيتس قد دخل من خال مؤسسة بيل وميليندا 
جيتس في شراكة مع »ويلكوم ترست« في المملكة المتحدة للتبرع بمبلغ 
300 مليون دوالر لدعم ابتكارات التأهب لألوبئة، التي ساعدت في تشكيل 
برنامج »كوفاكس« لتقديم اللقاحات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخل.

اإعالمي م�صري يفتح على نف�صه النار 
والمعراج  الإ�صراء  حول  بت�صريحات 

فــتــح اإلعـــامـــي الــمــصــري إبــراهــيــم 
عيسى النار على نفسه، بعد تصريحاته 
وحديثه  والــمــعــراج،  ــراء  اإلسـ ليلة  بشأن 
تــكــن  لـــــم  »الــــــمــــــعــــــراج«  واقـــــعـــــة  أن  عـــــن 
خــال  عيسى  إبــراهــيــم  ــال  وقـ صحيحة. 
القاهرة  فضائية  على  الــمــذاع  برنامجه 
الــتــي  الــقــصــص  مـــن   %99 »إن  ــاس:  ــنــ والــ
حقيقية  ليست  كلها  المشايخ  يسردها 
أنهم  إلــى  الفتًا  كــاذبــة«،  منها  الكثير  بل 
يــقــدمــون أنـــصـــاف الــقــصــص، وبــالــتــالــي 

تكون القصص »وهمية«. 
لتأكيد  عيسي  إبــراهــيــم  واســتــشــهــد 
أنها قصة  مــؤكــدا  الــمــعــراج،  بواقعة  رأيــه 
السلفية،  شيوخ  مهاجمًا  كاملة،  وهمية 

اإلمــام  وكـــان  والــمــشــايــخ.  العلماء  قبل  مــن  االنــتــقــادات  مــن  سيل  عليه  لينهال 
والمعراج  اإلســراء  أن  وقــت سابق  أكــد في  األزهــر قد  الطيب شيخ  األكبر أحمد 
تعالى  اهلل  أن  مــؤكــدًا  تصورها،  مجرد  عــن  البشري  العقل  يعجز  إلهية  معجزة 
قد اختص في هذه المعجزة نبينا محمًدا )صلى اهلل عليه وسلم( بمناقب لم 
المسجد األقصى،  إلى  الحرام  المسجد  به من  ُأســِرَي  ُتمنح ألحٍد غيره، حيث 
الرحلة شاهدًة على أفضليته )صلى اهلل عليه وسلم(  أمَّ األنبياء؛ لتكون  وفيها 
ُفِرضت الصلوات الخمس تكريًما للمسلمين. وأشارت  الخلق، وفيها  على سائِر 
بالروح  اإلســراء حدث  أن  على  اتفقوا  العلماء  أن جمهور  إلى  المصرية  اإلفتاء 
)ِبَعْبِدِه( والعبد ال يطلق إال على  ح به؛ لقوله تعالى:  القرآن صرَّ والجسد؛ ألن 
الروح والجسد، فاإلسراء تحدث عنه القرآن الكريم والسنة، أما المعراج فقد وقع 
العلماء من  رؤيا منامية-، وجمهور  بالروح -أي  أم  خاف فيه هل كان بالجسد 
المحققين على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظة في ليلة واحدة، وما يراه 
بعض العلماء من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية فإن هذا الرأي ال 
ل عليه؛ ألن اهلل عز وجل قادٌر على أن يعرج بالنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم  يعوَّ

بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه.

ال تزال العاصفة يونيس تجتاح 
صـــبـــاح أمــــس الــســبــت شـــمـــال غــرب 
عاتية  ريــاح  توقع هبوب  مــع  أوروبـــا 
مخّلفًة  األلــمــانــيــة،  الــســواحــل  على 
أضراًرا مادية جسيمة وتسعة قتلى 
عــلــى األقـــــّل. وبــــدأت الــعــاصــفــة في 
إيرلندا وضربت يوم الجمعة جزًءا 
من بريطانيا ثّم شمال فرنسا مروًرا 
ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ قبل 
ــى الــدنــمــارك وألــمــانــيــا  أن تــصــل إلـ
التي ُأعلن اإلنذار األحمر في ثلثها 
الشمالي حتى صباح أمس السبت. 
الجوية  ــاد  األرصــ هيئة  وقــالــت 
»هــنــاك خــطــر هبوب  إن  األلــمــانــيــة 
بـــقـــّوة عــاصــفــة عنيفة  ــاح عــاتــيــة  ريــ
السرعة  وتبلغ   .)4 إلــى   3 )مستوى 
كلم   115 إلى   100 للرياح  القصوى 
ــّذرت الــهــيــئــة من  ــ فــي الــســاعــة«. وحـ
خــطــر ســـقـــوط أشـــجـــار أو أغــصــان 

وحتى انهيار أسطح. 
ــتـــعـــاد  ــى االبـ ــ ــرجـ ــ وأضـــــافـــــت: »ُيـ
خــصــوًصــا عـــن الــمــبــانــي واألشـــجـــار 
والسقاالت وخطوط التوتر العالي. 
الــبــقــاء في  أمــكــن  إذا  تــجــّنــبــوا 
العاصفة  هـــذه  وتــســبــبــت  ــارج«.  الـــخـ
وباضطرابات  مــرورهــا  عند  بخراب 

كبيرة. 
الطيران  رحــات  مئات  وُألغيت 
ــبـــارات فـــي شــمــال  والـــقـــطـــارات والـــعـ
ــرب أوروبــــــــا جــــــراء الــــريــــاح الــتــي  ــ غـ
ســبــبــتــهــا الـــعـــاصـــفـــة يـــونـــيـــس وهـــي 
تضرب أوروبا بعد أقل من 48 ساعة 
من العاصفة دادلي التي أودت بستة 
ــي بــولــنــدا  ــل فـ ــ أشـــخـــاص عــلــى األقـ

وألمانيا.

وســـّجـــل حــتــى الــســاعــة مــصــرع 
تــســعــة أشـــخـــاص جـــــراء الــعــاصــفــة 

يونيس. 
وآخــــر وفــــاة أعــلــنــتــهــا الــشــرطــة 
في ألمانيا كانت لسائق لقي حتفه 
شــجــرة على سيارته  ســقــوط  جـــراء 
في ألتنبورغ في والية شمال الراين 

فستفاليا. 
فــــــي هـــــولـــــنـــــدا، قــــضــــى أربــــعــــة 
الــطــوارئ  أشــخــاص بحسب خــدمــة 
أو  أشجار  الهولندية، جراء سقوط 

في حوادث. 
وفــي الهــاي، تــّم إخــاء عشرات 
المنازل خشية انهيار جرس كنيسة. 
عـــاًمـــا حتفه  يــبــلــغ 60  ولــقــي رجـــل 
ــرق إيــرلــنــدا، بحسب  فــي جــنــوب شـ

الشرطة. 
وفــــي لـــنـــدن، ُقــتــلــت امــــــرأة في 
الثاثين من عمرها بعد ظهر يوم 
على  شــجــرة  ســقــوط  عــنــد  الجمعة 
السيارة التي كانت فيها، وقتل رجل 
خــمــســيــنــي قــــرب لــيــفــربــول )شــمــال 

انــكــلــتــرا( بعد ســقــوط حطام  غــرب 
عـــلـــى الــــزجــــاج األمــــامــــي لــلــســيــارة 
للشرطة  وفقا  يستقلها،  كــان  التي 

البريطانية. 
ــى كـــنـــدي  وفــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، قـــضـ
يبلغ 79 عاًما كان يعيش على متن 
إبــرس )غربا( بعد  قــارب في مرسى 
أثــنــاء محاولته  الــمــاء  فــي  سقوطه 
بحسب  تطايرت،  أغـــراض  استعادة 
لوكالة  المحلية  الشرطة  أفــادت  ما 

فرانس برس.
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} بيل جيتس.

28 األ�ف متناف�ص�ة عل�ى 30 من�صبا �ص�اغرا لوظيفة �ص�ائقة قطار بال�ص�عودية

ت�ص�مانيا  نم�ر  اآخ�ر..  حي�وان  بف�ص�ل 

الع�ودة« طري�ق  »عل�ى  ال�م�ن��قر�س 
حقق باحثون في أستراليا إنجازا علميا يمهد 
الطريق أمام استنساخ حيوان »نمر تسمانيا«، الذي 
انقرض منذ أربعينيات القرن الماضي، وفقا لتقارير 
الباحثين من  أن  األمــر  المثير في  علمية حديثة.  
الحمض  على  اعتمدوا  أستراليا«  »ويسترن  جامعة 
آكل  أو  بـ»النمبات«  يعرف  حيوان آخر،  لدى  النووي 
إلى  تسمانيا  نمر  إعــادة  أجل  المخطط، من  النمل 
البريطانية،  »جــارديــان«  صحيفة  وبحسب  الحياة. 
استخدم العلماء عينة من دم هذا الحيوان المعرض 
الجينية،  خريطته  على  وتعرفوا  لانقراض،  بــدوره 
وقالوا إن هذا األمر يساعدهم بشكل كبير.  وتقول 
إن  كــور  بــارويــنــدر  الجامعة  فــي  واألســـتـــاذة  الباحثة 
»النمبات«  بفضل  مــؤخــرا  عليه  الحصول  جــرى  مــا 
بوسعه أن يتيح فك شفرة الحيوانات القريبة منها، 
اإلنجاز  »هــذا  أن  كــور  وتضيف  تسمانيا.   نمور  مثل 
إلى  تسمانيا  نمور  إعــادة  إمكانية  أمــام  الباب  يفتح 
الــحــيــاة«، وذلـــك عــلــى غـــرار جــهــود أمــريــكــيــة سابقة 
حــاولــت اســتــنــســاخ الــحــيــوان الــمــعــروف بـــ»الــمــامــوث 
الصوفي« اعتمادا على حمض نووي مستخلص من 

فيل آسيوي. 
وأوضحت أن »النمبات« يتقاسم ما يصل إلى 95 
القريبة  الحيوانات  النووي مع  بالمائة من حمضه 
منه، مثل نمر تسمانيا. يشار إلى أن عدد حيوانات 
في  ألــفــا  تتجاوز  ال  الــبــر  فــي  المخطط  النمل  آكــل 
»التكنولوجيا  أن  الباحثة  وذكـــرت  الــحــالــي.   الــوقــت 
يشهد  أن  الــوارد  فمن  ولذلك  هائا،  تقدما  أحــرزت 
العقد المقبل ظهور تقنيات ثورية تفتح الباب أمام 
على  اعتمادا  الحياة  إلــى  منقرضة  حيوانات  إعــادة 
االستنساخ، من خال الحمض النووي«.  وأوضحت 
كور أن »العلوم صارت أقل كلفة، ألن استخراج جينوم 
أول  إنــجــاز  أن  ألــف دوالر، فــي حين  لــم يكلف ســوى 
خريطة كاملة لجينوم بشري كلفت 2.7 مليار دوالر، 

عندما اكتمل إنجازها في سنة 2009«.

ال��دخ��ول  ي��ح��اول��ون  3 رج���ال 
ن��ص�ائ�ي�ة ب�م�الب��س  دب�ي  اإل�ى 

تمكنت السلطات في دبي من القبض على ثاثة من طالبي اللجوء 
النيجيريين، بعد وصولهم مرتدين مابس المرأة العربية التقليدية من 
لخداع  مضللة  محاولة  في  مكياجها  وكذلك  والنقاب  العباءات  ارتـــداء 
مسؤولي الهجرة.  وذكرت محطة األخبار الجنوب إفريقية كايا 959، أنه 
ذهب الرجال الثاثة إلى دبي على أمل تحقيق حياة أفضل ألنفسهم بعد 
أن سمعوا كيف كانت اإلمارات العربية المتحدة دولة مزدهرة مع الكثير 
رقم  اتــحــادي  بقانون  المرسوم  وبــنــاًء على  األعــمــال.   لــرواد  الفرص  من 
2021/34 في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتم فرض عقوبة السجن أو 
العقوبة على األفراد الذين ينتحلون صفة اآلخرين أو يشوهون سمعتهم، 

ويمكن أن تصل عقوبة الجريمة إلى السجن مدة ثاث سنوات.

}  الموقوفون الثاثة.

} صورة جرى تلوينها آلخر نمر 
تسمانيا قبل االنقراض.

} أول إعان من نوعه لوظائف نسائية في المملكة.

عبداملنعم إبراهيم

اأموال »التفاق النووي« �صتنفقها اإيران على منظماتها الإرهابية
الملف  حــول  )فيينا(  مباحثات  في  ســارة  أخــبــارا  )واشنطن(  تعتبره  ما 
النووي اإليراني، يعتبره آخرون، بمن فيهم أعضاء في الكونجرس األمريكي، 
يوم  األمريكية  المتحدة  الواليات  أعلنت  فقد  بل مقلقة،  أخباًرا غير سارة، 
الخميس الماضي إحراز )تقدم كبير( في مفاوضات فيينا، معتبرة ان إبرام 
أظهرت  إذا  أيــام  فــي غضون  اإليــرانــي ممكن  الــنــووي  البرنامج  اتــفــاق حــول 
المفاوضين  كبير  تصريحات  تختلف  وال  الــشــأن،  هــذا  في  )طــهــران( جدية 
أمريكا،  ملعب  في  الكرة  إلقاء  عــدا  )واشنطن(  تصريحات  عن  اإليرانيين 
حيث قال مساء األربعاء الماضي )إنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، 
يتم  لم  ما  ولكن  مضى،  وقــت  أي  من  أكثر  اتفاق  إلــى  التوصل  من  اقتربنا 
االتفاق على كل شيء فلن يتم االتفاق على أي شيء(.. معتبًرا أن األمر يعود 

اآلن إلى شركاء المفاوضات التخاذ )قرارات جدية(!
االتــفــاق  مــن عقد  يتخوفون  األمــريــكــي  الــكــونــجــرس  فــي  أعــضــاء  بينما 
النووي مع إيران، من منطلق أنه سوف يوفر مليارات الــدوالرات األمريكية 
إليران التي سوف تنفقها على شراء األسلحة من روسيا والصين، كما سوف 
يوفر االتفاق القادم ضخ مليارات الدوالرات لإلرهاب في جميع أنحاء الشرق 
إدارة  اتهم  الــذي  )كــروز(،  الكونجرس  رأي عضو  وراءه، بحسب  وما  األوســط 
الرئيس )جون بايدن( بأنها تغض الطرف عن إنفاذ العقوبات ضد مبيعات 
 40 بنسبة  المبيعات  قفزت  أخــرى، حيث  ودول  الصين  إلى  اإليراني  النفط 

بالمائة، وذلك بقصد استرضاء إيران إلبرام اتفاق نووي جديد.
حين يقول سيناتور أمريكي مثل )تيد كروز( إن اتفاق )بايدن( الجديد 
مع إيران سيضخ مليارات الدوالرات إلى اإلرهابيين في المنطقة والعالم فإن 
هذا ليس مبالغة، بل حقيقة تؤكدها ممارسات أذرع إيران في المنطقة، فمنذ 
أيام قليلة ذكر زعيم حزب اهلل اللبناني )حسن نصراهلل( في خطاب بمناسبة 
صناعة  مــن  تمكنوا  )الــحــزب(  ومهندسي  كـــوادر  أن  الــحــزب  تأسيس  ذكـــرى 
الطائرات  بل وعرض هذه  لبنان،  )درون( من غير طيار في  طائرات مسيرة 
للبيع لمن يريد! ويوم الجمعة الماضي أعلن الجيش اإلسرائيلي أن دفاعاته 
الجوية أطلقت النار على طائرة من دون طيار عبرت مجال إسرائيل الجوي، 
في ثاني حادث من نوعه خال عدة أيام، وأن الطائرة تسللت من لبنان إلى 
الطائرة  إن  اللبناني(  اهلل  قالت مصادر )حزب  بينما  اإلسرائيلية،  األراضــي 
بـــدون إصــابــة  ـــادت  دقــيــقــة بقصد االســتــطــاع وعـ الــمــســيــرة حلقت مـــدة 40 

إسرائيلية!
أذرعها  بتسليح  كبيرا  إيرانيا  اهتماما  األخيرة  اآلونــة  في  وقد الحظنا 

الـــمـــوالـــيـــة لـــهـــا فــــي الــمــنــطــقــة، مـــثـــل جــمــاعــة 
ــل )الــحــشــد  ــائـ ــن، وفـــصـ ــمـ ــيـ ــي الـ الـــحـــوثـــيـــيـــن فــ
الشعبي( الموالية إليران في العراق، وتزويدهم 

العراق لضرب قواعد عسكرية عراقية،  التي تستخدم في  بطائرات مسيرة، 
ومـــطـــارات مــدنــيــة، والــمــنــطــقــة الــخــضــراء الــتــي تــؤمــن الــحــمــايــة لــلــســفــارات 
األجنبية، بما فيها السفارة األمريكية في بغداد.. بل استخدمت الطائرات 
منزل  في قصف  العراقية-اإليرانية  المليشيات  قبل  اإليرانية من  المسيرة 
النواب  مجلس  رئيس  ومنزل  الكاظمي(  )مصطفى  العراقي  الــوزراء  رئيس 

من المكون السني )الحلبوسي( مؤخًرا.
كــمــا ســعــت إيــــران مــن خـــال خــبــراء ومهندسين مــن )الــحــرس الــثــوري 
اإليراني( ومهندسين من )حزب اهلل اللبناني( إلى تصنيع وتركيب طائرات 
اليمن،  اإلرهابية في  )الحوثي(  وتوفيرها لجماعة  إيرانية مفخخة  مسيرة 
ومناطق  نفطية،  ومنشآت  مدنية،  ومــطــارات  منشآت  لقصف  واستخدامها 
سكنية في السعودية واإلمارات، وقد صّعدت إيران مؤخًرا من استخدام هذه 

الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد السعودية واإلمارات.
هذا كله يحدث وإيران لم تحصل بعد على 7 مليارات دوالر من األموال 
اإليرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية 
مليارات  على  تحصل  لــم  بــل  العالم،  إلــى  نفطها  تصدير  تعد  ولــم  سابقة، 

الدوالرات المجمدة في البنوك األوروبية واألمريكية.
في  أمريكا  مع  الجديد  الــنــووي  االتــفــاق  إيــران  وقعت  إذا  الحال  فكيف 
الطائلة  والــثــروات  األمـــوال  كــل  وضخت  قليلة،  أيــام  بعد  )فيينا(  مباحثات 
امــتــداًدا من حــزب اهلل  المنطقة  دول  العسكرية في  أذرعــهــا  إلــى  يديها  بين 
في  الموالية  ومليشياتها  سوريا!  في  الطائفية  بمليشياتها  مــروًرا  اللبناني 
العراق! وذراعها اإلرهابي )الحوثي( في اليمن! وضخت أموالها في خاياها 

اإلرهابية في البحرين والسعودية والكويت واإلمارات!
حينها سيكون )االتفاق النووي الجديد( مع إيران بمثابة خزينة مالية 
ضخمة في يد إيران، ستنفقها بسخاء كبير للعبث بأمن واستقرار دول كثيرة 
في الشرق األوسط(.. ويبدو أن أعضاء كثيرين في )الكونجرس األمريكي( 
تــرى )واشــنــطــن( وإدارة  الــعــالــم، بينما لــألســف ال  يـــرون خــطــورة ذلــك على 
األمــوال  هــذه  إيــران على  الخطورة في حصول  هــذه  )بــايــدن( مثل  الرئيس 

الطائلة من وراء توقيعها االتفاق النووي الجديد!
وهنا تمكن الخطورة في االتفاق.

العا�صفة يوني�س ت�صرب �صمال اأوروبا وتودي بحياة ت�صعة اأ�صخا�س

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
المصري  اإلعــامــي 
أحد  عكاشة،  توفيق 
أطقم تناول الطعام 
الــــــقــــــّيــــــمــــــة لــــــديــــــه، 
ــــرض الـــحـــصـــول  ــغـ ــ بـ
ــى الــــــمــــــال، لــمــا  ــلــ عــ
بــه مــن ضائقة  يــمــر 
توفيق  ونشر  مالية. 
طقم  صـــورة  عكاشة 
تناول الطعام »شوك 

وماعق« معلقا: »للبيع طقم ملعقة وشوكة وسكينة 
كــامــل ألــبــاكــا ألــمــانــي اســتــنــلــس ســتــيــل طـــاء فضة 
كاسيك قديم ولم يستعمل نهائيا، السعر 20 ألف 
جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض«.
وقـــال عــكــاشــة: »أنـــا صــرفــت مــن أجــل مصر من 
مــن حر  مليون جنيه   36 مــن  أكثر   2013 إلــى   2011
التحفظ  ذلــك تحت  بعد  مالي  وضــع  تــم  ثــم  مالي 
ويواجه  فيها«.  الحديث  في  أرغــب  أنــا ال  ودي قصة 
قضية  بسبب  أشهر،   3 مــدة  بالسجن  حكما  عكاشة 
إعامية  وهــي  طليقته،  ضــده  رفعتها  التي  النفقة 

تدعى، رضا الكرداوي.

} توفيق عكاشة.

}  إبراهيم عيسى.

توفيق عكا�صة يلجاأ اإلى بيع »�صوك 
مالية �صائقة  ب��ص��ب�ب  وم�الع�ق« 

} بريطانيون يحاولون الصمود في وجه العاصفة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16039/pdf/1-Supplime/16039.pdf?fixed2894
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285809
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�صتقبل رئي�س جمعية قاليل لل�صّيادين.. حميدان:

دعم ال�صيادين املواطنني وت�صجيع ال�صباب للدخول يف املهنة

والتنمية  العمل  وزير  التقى 

الجتماعية جميل بن حممد علي حميدان، 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مكتبه،  يف 

الدخيل،  جا�سم  حممد  لل�سيادين  قاليل 

بح�سور عدد من اأع�ساء جمل�س الإدارة.

الق�سايا  ا�ستعرا�س  اللقاء مت  وخالل 

وجهود  ال�سيد  مهنة  ب�ساأن  املتعلقة 

املواطنني  لدعم  املوجهة  احلكومة 

ال�سيادين، كما مت مناق�سة برامج وخطط 

عمل اجلمعية والتحديات التي تواجهها، 

حر�س  الدخيل  اأكد  ال�سياق  هذا  ويف 

الوطنية  اجلهود  م�ساندة  على  اجلمعية 

لالرتقاء مبهنة ال�سيد من خالل التن�سيق 

املوؤ�س�سات  كل  مع  الدائم  والتعاون 

اأهمية  جانب  اإىل  املجال،  هذا  يف  املعنية 

توطني مهنة ال�سيد »النوخذة البحريني« 

واإتاحة  ال�سمكية،  الرثوة  على  للحفاظ 

الفر�س لل�سباب لالإقبال على املهنة.

اأكد حميدان حر�س  الإطار،  هذا  ويف 

على  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

دعم فئة ال�سيادين املواطنني مبا ميكنهم 

من اأداء عملهم وتنظيمه وحت�سني ظروفه 

من  غريهم  ت�سجيع  وكذلك  وا�ستدامته، 

جمال  يف  للدخول  ال�سباب  املواطنني 

القطاعات  اأحد  باعتبارها  املهنة،  هذه 

القت�سادية املهمة، اإىل جانب العمل على 

ت�سهيل كل الجراءات املتعلقة بهذا القطاع 

كفاءة  حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  احليوي، 

للقائمني  الكرمية   احلياة  و�سمان  الأداء 

عليها كافة من الكوادر البحرينية املثابرة.

حميدان ملتقياً جمل�س اإدارة جمعية قاليل لل�صيادين

�صّلمت اأبناء املتوفى الدم�صتاين و�صام اال�صتحقاق الطبي.. ال�صالح:

وقفة تكرمي تقديًرا للفقيد ودوره الوطني واالإن�صاين امل�صرف

اأكدت فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اعتزاز  ال�سحة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وتثمني �ساحب 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  خليفة ويل 

حفظه اهلل، للجهود الوطنية املخل�سة لكل 

للت�سدي  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني 

ال�سحية،  الكوادر  من  كورونا  لفريو�س 

وما مت بذله من جهود جبارة وت�سحيات 

الأمن  على  للحفاظ  وحر�سهم  عظيمة، 

ال�سحي للمملكة عرب عطائهم امل�ستمر يف 

مواجهة الظروف ال�ستثنائية للجائحة.

جاء ذلك لدى لقاء وزيرة ال�سحة بكل 

جعفر  الفقيد  ابني  وفاطمة«  »حممد  من 

يعمل  كان  الذي  الدم�ستاين  علي  حممد 

الت�سدي  يف  الأمامية  ال�سفوف  �سمن 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جلائحة 

لرعاية  املحرق  مبركز احلجر مب�ست�سفى 

امل�سنني، اإذ ا�ستحق �سرف نيل و�سام الأمري 

لال�ستحقاق  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الطبي، تقديًرا لكل عطاء طيب قدمه ولكل 

جهود خمل�سة بذلها لأجل الوطن.

وفاء  »مل�سة  ال�سحة:  وزيرة  وقالت 

ملن  وعرفان  تكرمي  ووقفة  العطاء،  لأهل 

للفقيد  وتقديًرا  ا�ستحقاًقا  املنية،  وافتهم 

النبيلة  واإ�سهاماته  وتفانيه  ودوره 

خالل فرتة عمله بالوزارة والتي ج�سدت 

والإن�ساين  الوطني  العطاء  معاين  اأعمق 

عزائها  خال�س  عن  معربة  امل�سرف«. 

وموا�ساتها لأ�سرة الفقيد كافة، موؤكدة اأن 

اهلل تعاىل، والذي  باإذن  له  املغفور  فقدان 

عمله  يف  باإخال�سه  اجلميع  له  ي�سهد 

واأخالقه احلميدة وباإخال�سه و�سدقه يف 

اأداء واجبه املهني، كان وقًعا موؤثًرا لي�س 

على زمالئه يف العمل فقط، بل للمنظومة 

اإذ كان الراحل طيب  ال�سحية بالبحرين، 

ميثل  جناته  ف�سيح  واأ�سكنه  ثراه  اهلل 

الذي  الوقت  يف  املتميزين  الأبطال  اأحد 

التحديات  ال�سحي  القطاع  فيه  واجه 

فريو�س  تداعيات  ملواجهة  ال�ستثنائية 

كورونا كوفيد-19.

البحرين تعرب عن تعاطفها مع الربازيل 

جراء االنهيارات االأر�صية والفي�صانات

البحرين  مملكة  تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

حكومة  مع  وت�سامنها  الحتادية  الربازيل  جمهورية  مع 

الأر�سية  النهيارات  جراء  ال�سديق  الربازيل  و�سعب 

اأ�سفر  ما  اجتاحت منطقة ريو اجلبلية،  التي  والفي�سانات 

ا على الأقل ونزوح املئات، معربة عن  عن وفاة 120 �سخ�سً

ال�سحايا وحلكومة  وذوي  لأهايل  البحرين  تعازي مملكة 

و�سعب الربازيل ال�سديق.

ال�صيخة مي تبحث تعزيز التبادل

الثقايف مع نائب وزير اخلارجية االإيطايل

اآل خليفة رئي�س هيئة  ال�سيخة مي بنت حممد  التقت 

�سرييني  مارينا  مع  اجلمعة،  والآثار،  للثقافة  البحرين 

وذلك  الدويل،  والتعاون  الإيطايل  اخلارجية  وزير  نائب 

بح�سور ال�سفري البحريني يف اإيطاليا الدكتور نا�سر حممد 

البلو�سي، مببنى وزارة اخلارجية يف العا�سمة الإيطالية.

بني  الثقايف  التبادل  تعزيز  �سبل  الطرفان  وتباحث 

البلدين، مركزين على اأهمية الدبلوما�سية الثقافية ودورها 

ال�سعبني  بني  التعاون  ج�سور  ومد  امل�سافات  تقريب  يف 

ال�سقيقني.

الثقافة  تكون  اأن  حر�سهما  عن  الطرفان  اأعرب  كما 

البلدين، والتي  الأخوة بني  لتوطيد عالقات  الأول  امل�سدر 

والرتميم وحفظ  الثقافة  يطال جمالت  ن�ساط  تتجلى يف 

املعامل الثقافية.

املقتنيات  بزيارة  �سرييني  برفقة  مي  ال�سيخة  وقامت 

جتّمل  التي  الإيطالية  اخلارجية  بوزارة  اخلا�سة  الفنية 

مبنى الوزارة وتخرب عن عراقة تاريخ الفنون الإيطالية.

رئي�س اجلمارك ي�صتقبل الرئي�س التنفيذي

ملوؤ�ص�صة ج�صر امللك فهد مبنا�صبة تعيينه

ا�ستقبل ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك 

امللك  العامة جل�سر  للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  مبكتبه، 

فهد عبدالرحمن املبارك.

مبنا�سبة  املبارك  عبدالرحمن  ،هناأ  اللقاء  م�ستهل  يف 

تعيينه رئي�ًسا تنفيذًيا للموؤ�س�سة العامة جل�سر امللك فهد.

تنفذها  التي  امل�ساريع  اأهم  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

اخلطط  اإىل  بالإ�سافة  الراهن،  الوقت  يف  املوؤ�س�سة 

لتنفيذها  املوؤ�س�سة  ت�سعى  التي  التطويرية  والربامج 

الأنظمة  وتطوير  الأداء  فاعلية  زيادة  خالل  من  م�ستقبالً 

وال�ستخدام الأمثل للتقنيات احلديثة مبا يخدم هذا املرفق 

احليوي الذي يربط بني مملكة البحرين واململكة العربية 

العمل و�سبل دعم  كفاءة  رفع  ي�سهم يف  ال�سعودية، ومبا 

احلركة ال�سياحية والتجارية.

 مبنا�صبة ت�صلمها رئا�صة االحتاد الربملاين العربي

جاللة امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يبعثان برقيتني اإىل رئي�صة جمل�س النواب
خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث   

رئي�سة  زينل  فوزية  اىل  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

العربي يف  الربملاين  الحتاد  رئا�سة  ت�سلّمها  النواب، مبنا�سبة  جمل�س 

دورته احلالية، وذلك خالل انعقاد املوؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد يف 

العا�سمة امل�سرية القاهرة.

 واأعرب جاللة امللك يف الربقية عن اأخل�س متنياته لرئي�سة جمل�س 

العربي  الربملاين  بالتوفيق وال�سداد يف تعزيز م�سرية الحتاد  النواب 

لدعم التعاون والتن�سيق بني الربملانات العربية مبا يخدم ق�سايا الأمة 

التقدم والتنمية  ال�سقيقة يف مزيد  العربية وحتقيق تطلعات �سعوبها 

والزدهار.

مملكة  به  حتظى  الذي  والتقدير  الرفيعة  باملكانة  جاللته  واأ�ساد 

البحرين على امل�ستوى العربي والدويل، وما يتمتع به اأبناء اململكة من 

كفاءة وخربة متميزة لتويل خمتلف امل�سوؤوليات واملنا�سب الإقليمية.

وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، برقية اإىل فوزية زينل، رئي�سة 

العربي يف  الربملاين  الحتاد  رئا�سة  ت�سلّمها  النواب، مبنا�سبة  جمل�س 

دورته احلالية، وذلك خالل انعقاد املوؤمتر الثاين والثالثني لالحتاد يف 

العا�سمة امل�سرية القاهرة.

واأعرب �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف 

الربقية عن اأخل�س متنياته لرئي�سة جمل�س النواب بالتوفيق وال�سداد 

يف تعزيز م�سرية الحتاد الربملاين العربي لدعم التعاون والتن�سيق بني 

تطلعات  العربية وحتقيق  الأمة  ق�سايا  يخدم  مبا  العربية  الربملانات 

�سعوبها ال�سقيقة يف مزيد التقدم والتنمية والزدهار.

مملكة  به  حتظى  الذي  والتقدير  الرفيعة  باملكانة  �سموه  واأ�ساد 

البحرين على امل�ستوى العربي والدويل، وما يتمتع به اأبناء اململكة من 

كفاءة وخربة متميزة لتويل خمتلف امل�سوؤوليات واملنا�سب الإقليمية.
ويل العهد رئي�س الوزراءجاللة امللك

�صفري البحرين لدى الواليات املتحدة االأمريكية ي�صت�صيف كري�صنت فونترنوز
بن  عبداهلل  ال�سيخ  ال�سفري  ا�ست�ساف 

البحرين  مملكة  �سفري  خليفة  اآل  را�سد 

لدى الوليات املتحدة الأمريكية، كري�سنت 

 Red Six �سركة  رئي�سة  فونترنوز 

من  الثالثة  احللقة  يف   ،International
 Bahrain« ال�سوتية  املدونة  برنامج 

اأحد  حول  النقا�س  دار  حيث   ،»Banter
الراهن  الوقت  يف  العاملية  املوا�سيع  اأهم 

وهي الطائرات بدون طيار.

وتطرق ال�سفري يف احللقة الثالثة من 

اأبرزها  اإىل عدة حماور  ال�سوتية  املدونة 

يف  العام  الأمني  للو�سع  احلايل  التقييم 

بقاء دول اخلليج  الأو�سط، طرق  ال�سرق 

العربية يف مقدمة ركب مواجهة هجمات 

ا�سترياد  بدون طيار، وعمليات  الطائرات 

واإطالق  لبناء  الالزمة  التكنولوجيا 

الطائرات بدون طيار امل�سلحة، بالإ�سافة 

اإىل اأنواع التقنيات والأنظمة الأكرث جناحاً 

يف تتبع وت�سدي واإ�سقاط هذه الطائرات، 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ودور 

تبادل اخلربات واملعرفة مع دول احللفاء.

كري�سنت  تطرقت  جانبها  من 

للبيئة  احلايل  تقييمها  اإىل  فونترنوز 

ذكرت  حيث  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأمنية 

حول  جولة  يف  الراهن  الوقت  ويف  اأنها 

التكنولوجيا  واأن  الأو�سط،  ال�سرق  دول 

امل�سار اإليها هي حديث الو�سط يف جميع 

باأن  بزيارتها، وك�سفت  قامت  التي  الدول 

الطريقة املثلى للت�سدي لهذا التهديد هي 

املتكامل،  وال�ساروخي  اجلوي  الدفاع 

ومتداخلة  متعددة  اأنظمة  ت�سمل  والتي 

الدول،  دفاعات  قطر  تو�سيع  على  تعمل 

والتي يتعني على الدول مواجهتها ب�سكل 

جماعي غري فردي، وبينت اأي�ساً اأن اجلهد 

ال�سعف  نقاط  اإبراز  يتطلب  ل  اجلماعي 

تعاون  يتطلب  اإمنا  املجاورة،  للدول 

م�سرتك  نظام حتذير  اإىل  ي�سعى  خليجي 

بني الدول.

فونترنوز  كري�سنت  ك�سفت  كما 

ا�سترياد  لعملية  طرق  ثالث  هناك  اأن 

اجلماعات الإرهابية للتكنولوجيا الالزمة 

طيار  بدون  الطائرات  واإطالق  لبناء 

التجاريني،  املوردين  امل�سلحة،اأبرزها 

هذه  يف  امل�ستخدمة  القطع  لأن  وذلك 

ت�ستخدم يف  املفخخة هي قطع  الطائرات 

كل اأنواع الطائرات بدون طيار، وال�سوق 

ال�سوداء للقطع امل�ستهلكة.

اأن التقدم التكنولوجي قد  كما ذكرت 

الرهابية  اجلماعات  تخل�س  يف  ي�ساهم 

الالزمة،  القطع  ا�سترياد  اإىل  احلاجة  من 

نظراً للتطور الذي �سهدته هذه اجلماعات 

خلفها،  من  تقف  التي  والدول  واملنظمات 

طباعة  يف  للخربة  اكت�سابها  يف  وذلك 

�سهولة  على  عطفاً  الأبعاء  ثالثية  القطع 

نقل املعرفة بني املنظمات الرهابية.

فر�س  اأن  ذكرت  اخلتام،  ويف 

للت�سدي  فعالة  و�سيلة  لي�ست  العقوبات 

لربامج الطائرات بدون طيار، نظراً لعدم 

هناك  واإمنا  جمهزة  الطائرات  ا�سترياد 

اأو  امل�ستهلكة،  القطع  ك�سوق  اأخرى  �سبل 

قطع الطائرات الرتفيهية املماثلة. 

حث  احلكومات  على  يجب  وبالتايل 

وذلك  عمالئها،  من  التاأكد  على  امل�سانع 

معداتها  وقوع  فر�سية  تخفيف  اأجل  من 

يف اأيدي املنظمات الإرهابية. كما دعت اإىل 

اجلهود املتعددة الأطراف حول اإنهاء دعم 

احلكومات  �سد  تعمل  التي  امليلي�سيات 

املعرتف بها دولياً.
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 متام �أبو�صايف:

�أكد �صفري �جلمهورية �لفرن�صية لدى مملكة �لبحرين جريوم كو�صار عمق �لعالقات �لثنائية بني بالده ومملكة �لبحرين، ال �صيما من خالل 

�حلو�ر �ملنتظم بني قيادتي �لبلدين، معتربً� �ن �لعالقات تتج�صد يف �لتعاون �ملثمر يف �ملجاالت كافة.

وقال �ل�صفري �لفرن�صي كو�صار يف مقابلة مع »�الأيام«، مبنا�صبة مرور 50 عاًما على �لعالقات �لبحرينية - �لفرن�صية، �إن جائحة كوفيد19- 

قد �أثرت �صلبًا على �لتجارة �لثنائية بني �لبلدين، بعد �ن كانت قد بلغت قيمة �لتبادل �القت�صادي �لثنائي بني فرن�صا و�لبحرين 443.3 مليون 

يورو خالل �الأعو�م �لقليلة �لتي �صبقت �جلائحة، م�صدًد� على تطلع �لقطاع �القت�صادي �لفرن�صي لتعزيز �لتعاون �لتجاري بني �لبلدين، �صيما من 

خالل م�صروع »مرتو �لبحرين«.

و�أ�صار �ل�صفري كو�صار �ىل �أن �لتعاون يف �ملجال �ل�صحي ي�صكل �أبرز �أولويات �جلانبني، �إذ ت�صتقبل فرن�صا �صنوًيا خم�صة �أطباء بحرينيني يف 

م�صت�صفياتها، كا�صًفا عن �طالق بر�مج تعاون جديدة يف �ملجاالت �ل�صحية، ال �صيما بعد زيارة �مل�صت�صار �الإقليمي �لفرن�صي لل�صحة �لعاملية �ىل 

�لبحرين موؤخًر�.

ولفت �ل�صفري �لفرن�صي �ىل �أن �لربنامج �لثقايف لهذ� �لعام �صوف يكون ثرًيا بعدة فعاليات، مو�صًحا �ن �ل�صفارة �صوف حتدد �ل�صهر �لقادم 

)مار�س( موعًد� الطالق �صهر »�لفر�نكفونية«...

 وفيما يلي ن�س �ملقابلة:

مبنا�سبة مرور 50 عاًما على العالقات البحرينية - الفرن�سية.. ال�سفري الفرن�سي لـ»الأيام«:

ـــد يف الــــتــــعــــاون املـــثـــمـــر بــــن الــبــلــديــن عـــالقـــاتـــنـــا تـــتـــجـــ�ـــسّ

[ �صاأبد�أ من �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين، كيف 

ب�صكل  �لفرن�صية  �لبحرينية -  �لعالقات بني  تقيّمون 

عام، وتطور �لعالقات �ل�صيا�صية بني �لبلدين؟

التهاين  ايات  ا�سمى  اليكم  ارفع  ان  اود  البداية،   - يف 

العالقات  على   50 مبرور  الحتفاء  مبنا�سبة  والتقدير 

البلدين  بني  العالقات  ان  �سك  ل  الفرن�سية.   - البحرينية 

تت�سم العالقة بني البلدين بالثقة وال�سداقة، �سيما من خالل 

اإميانويل  الفرن�سية  املنتظم بني رئي�س اجلمهورية  احلوار 

ماكرون وجاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وهي عالقة 

تتج�سد يف التعاون املثمر بني البلدين يف العديد من املجالت 

ا الريا�سة،  �سواء ال�سيا�سية او القت�سادية او الأمنية، واأي�سً

ال�سحة،  وجمالت  والثقافية،  والتعليمية  الآثار،  وعلم 

العالقة  هذه  قوة  بنيت  وقد  والعدالة.  الق�سائي،  واملجال 

ا من خالل تبادل الكوادر الب�سرية الغني بني الفرن�سيني  اأي�سً

تاأ�سي�س  من  طويلة  فرتة  قبل  بداأ  والذي  والبحرينيني، 

اأعمال  اأو رجال  كانوا طالًبا  �سواء  الدبلوما�سية،  العالقات 

اأو علماء اآثار اأو دبلوما�سيني اأو فنانني. على �سبيل املثال، 

الذي  بيج  ثيوجني  »فافوريت«  الفرن�سية  ال�سفينة  قبطان 

كتب �سفحات كثرية وجميلة عن توقفه الطويل يف البحرين 

يف عام 1842، والتي اأر�سلها اىل امللك لوي�س فيليب.

[ ت�صهد �لتجارة بني �لبلدين �لعديد من �لتغيري�ت، 

�القت�صادي  �لتبادل  قيمة  بلغت   2018 عام  ففي 

يورو،  مليون   443.3 و�لبحرين  فرن�صا  بني  �لثنائي 

ما   .2017 بعام  مقارنة   % 7.2 ن�صبته  بانخفا�س 

حجم �لتبادل �لتجاري �ليوم بني �لبلدين؟ وماذ� عن 

تاأثري جائحة كوفيد-19؟

مثل  الثنائية،  التجارة  على  الوباء  اأثر  احلظ،  ل�سوء   

مع  اجتماًعا  للتو  عقدت  لكنني  العامل.  يف  اآخر  مكان  اأي 

�سركات فرن�سية وم�ست�سارين جتاريني فرن�سيني. ميكنني 

اأن اأوؤكد لكم اأنهم جميًعا يريدون التحرك مرة اأخرى، وهم 

ذلك  يف  مبا  بلدينا،  بني  جديدة  ج�سور  لبناء  مت�سوقون 

م�سروع مرتو البحرين.

[ ماذ� عن �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لفرن�صية و�صركات 

هل  �لبحرين؟  يف  فروع  لها  �لتي  و�لفنادق  �لتاأمني 

بعد  خا�صة  �الجتاه،  هذ�  يف  للتو�صع  �آفاق  هناك 

�لتعايف �القت�صادي من �أزمة كوفيد 19- �لتي �أثرت 

على �لعام؟

القت�سادي  الوجود  اأهمية  على  جيدة  اأمثلة  هذه   -

كارفور،  يعرف  اجلميع  بالطبع،  البحرين.  يف  الفرن�سي 

فخورون  نحن  البالد.  يف  الرئي�سني  املوزعني  اأحد  وهو 

الفنادق يف  تدير عدًدا من   Accor اكور  باأن �سركة  ا  اأي�سً

اأكرث من  العرين، نوفوتيل، وغريها(  )�سوفيتل،  البحرين 

 BNP Paribas اأي �سركة فنادق دولية اأخرى. كذلك يقع

-اأحد البنوك الدولية الرائدة- يف املقر الإقليمي يف املرفاأ 

املايل Financial Harbour. وتعمل العديد من ال�سركات 

الفرن�سية الأخرى يف جمالت خمتلفة بنجاح يف البحرين.

[ ماذ� عن �لتعاون يف �ملجاالت �لع�صكرية و�لدفاعية؟

توقف  من  يت�سح  كما  ديناميكي  تعاون  هناك   -  

والعديد  ديغول«  »�سارل  الفرن�سية  الطائرات  حاملة 

املا�سي.  العام  خالل  البحرين  يف  الأخرى  ال�سفن  من 

القتالية  الطائرات  حامالت  جمموعة  وجود  يعد  اإذ 

البحرية  لالأ�سول  املنتظم  والن�سر  املا�سي  اأبريل  يف 

لتعاوننا  الأ�سا�سية  العنا�سر  من  اخلليج  منطقة  يف 

املنطقة. باأمن  امل�سرتك  والتزامنا 

�لطبية  �ملجاالت  يف  �لتعاون  �ىل  �صاأنتقل   ]

�لتعاون خا�صة يف  هذ�  يتطور  كيف  �لبلدين،  بني 

�لطبي؟ �لتعليم  جمال 

اأولوياتنا.  من  ال�سحي  املجال  يف  تعاوننا  ُيعد   -  

الإقليمي  م�ست�سارنا  كان  املا�سي  الأ�سبوع  ففي 

ال�سعودية-  العربية  اململكة  -ومقره  العاملية  لل�سحة 

يف زيارة ر�سمية اإىل البحرين، حيث مكث ملدة اأ�سبوع. 

الإجراءات  اإىل  جديدة  تعاون  اإجراءات  اإ�سافة  و�ستتم 

بالفعل. املوجودة  واملثمرة  العديدة 

بني  املوقعة  التفاقية  اأعقاب  يف  املثال،  �سبيل  على 

اإميانويل  الفرن�سية  اجلمهورية  ورئي�س  البحرين  ملك 

فرن�سا  ت�ستقبل   ،2019 اأبريل   30 يف  ماكرون، 

هذا  عام.  كل  م�ست�سفياتها  يف  بحرينيني  اأطباء  خم�سة 

 10 حالًيا  يوجد  وتن�سيطه.  اإحياوؤه  مت  قدمي  برنامج 

الطبي.  تخ�س�سهم  لتعلم  فرن�سا  يف  بحرينيني  اأطباء 

اأن كل  اأعرف  اأن  اأتابع رحلتهم عن كثب، وي�سعدين  اأنا 

تطوير  من  نتمكن  اأن  وناأمل  يرام،  ما  على  ي�سري  �سيء 

وتكثيفه. الربنامج  هذا 

 [ ُتعد �ل�صفارة �لفرن�صية من �ل�صفار�ت �لن�صطة 

�لتعاون  �أهم جو�نب  ترون  �لثقايف. كيف  �ملجال  يف 

ثقافية خالل  وفعاليات  بر�مج  هناك  �لتنموي؟ وهل 

�لفرتة �لقادمة؟

 - نعم اأنِت حمقة، فرن�سا يف البحرين كما يف اأي مكان 

اآخر، مرتبطة تاريخًيا باملجال الثقايف وجعلته اأحد جمالت 

هيئة  مع  بانتظام  نتبادل  اإذ  املميزة،  الدبلوما�سي  العمل 

البحرين للثقافة والآثار من اأجل تنظيم احلفالت مو�سيقية 

ومعار�س. وقد لقت احلفلتان املو�سيقيتان لعازف البيانو 

القاعة  يف   2021 اأكتوبر  يف  زيكيني،  ماك�سيم  الفرن�سي 

اأن ن�ستمر يف هذا الجتاه  الثقافية، جناًحا كبرًيا،. وناأمل 

املناق�سات جارية بالفعل. كما  اأن  العام 2022 واأعلم  يف 

يتم تنظيم حفالت مو�سيقية اأخرى والعديد من الفعاليات 

 Alliance française الأخرى من قبل الليان�س فران�سيز

با�سكال  البيانو  لعازف  املو�سيقي  احلفل  مثل  و�سركائها، 

جاليت يف نوفمرب املا�سي. كما بادرت ال�سفارة الفرن�سية 

اإىل تكرمي فنانني بحرينيني وفنانني  الذكرى اخلم�سني  يف 

فني  عمل  على  عملوا  لقد  ال�سارع.  بفن  مهتمني  فرن�سيني 

اخلم�سني  الذكرى  حفل  خالل  عنه  الك�سف  مت  م�سرتك 

للعالقات الدبلوما�سية بني فرن�سا والبحرين. لذلك ميكنني 

اأن الربنامج الثقايف يف عام 2022 �سيكون  اأوؤكد لكم  اأن 

ال�سنة املميزة جًدا لبلدينا. كما �سيتم  ثرًيا و�سيغذي هذه 

حتديد موعًدا يف مار�س املقبل ل�سهر »الفرانكفونية«.

اجلائحة اأثرت على التجارة بن البلدين ونتطلع لتعزيزها عرب م�سروع »مرتو البحرين«

يف واقعتن منف�سلتن.. »�سرطة املخدرات«: 

القب�ض على 8 اآ�سيوين بحوزتهم مواد خمدرة

للمباحث  العامة  الإدارة  �سرحت 

اإدارة  �سرطة  باأن  اجلنائية  والأدلة 

�سعيها  اإطار  ويف  املخدرات  مكافحة 

اجلرمية  ومكافحة  النظام  حلفظ 

اآ�سيويني   8 على  القب�س  من  متكنت 

وبحوزتهم  منف�سلتني  واقعتني  يف 

 64.500 قيمتها  تبلغ  خمدرة  مواد 

األف دينار.

العامة  الإدارة  واأو�سحت 

فور  باأنه  اجلنائية  والأدلة  للمباحث 

اأ�سخا�س  بقيام  معلومات  ورود 

با�سرت  املخدرة،  للمواد  بالرتويج 

عمليات  املخدرات  مكافحة  �سرطة 

عن  اأ�سفرت  والتي  والتحري  البحث 

مت  حيث  املذكورين،  هوية  حتديد 

الواقعة  اأ�سخا�س يف   4 على  القب�س 

 27( بني  اأعمارهم  ترتاوح  الأوىل 

من  كمية  وبحوزتهما  عاًما(  و38 

قيمتهما  تقدر  والتي  املخدرة  املواد 

القب�س  مت  فيما  دينار،  بـ2500 

الثانية  الواقعة  يف  اأ�سخا�س   4 على 

و37   32( بني  اأعمارهم  ترتاوح 

املواد  من  كمية  وبحوزتهم  عاًما( 

األف،  قيمتها 62  تبلغ  والتي  املخدرة 

امل�سبوطات  حتريز  مت  باأنه  م�سيفة 

الالزمة،  القانونية  الإجراءات  واتخاذ 

متهيًدا لإحالة املقبو�س عليهم للنيابة 

العامة.

للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�سارت 

والأدلة اجلنائية اإىل اأنه ميكن الإبالغ 

تتعلق  �سكاوى  اأو  ق�سايا  اأي  عن 

اخلط  على  اجلرائم  هذه  مبكافحة 

ال�ساخن )996( وعلى مدار ال�ساعة، 

املجتمعية،  لل�سراكة  تفعيالً  وذلك 

ومبا ي�سمن �سرعة ال�ستجابة واتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة.

رف�ض دعوى اإخالء للمرة الثانية لـ9 فلل موؤجرة منذ 2004
ق�ست املحكمة الكربى برف�س دعوى اإخالء لـ9 فلل موؤجرة منذ عام 

2004، اإذا حكمت املحكمة يف طلب احلكم بتقرير م�سوؤولية املدعى عليه 

الأول والثاين بفارق الأجرة بالزيادة املبينة يف عقد الإيجار املوؤرخ بعدم جواز 

نظره هذا الطلب ل�سبق الف�سل فيه، وفيما عدا ذلك رف�س الدعوى، واإلزام 

رافعها بامل�ساريف.

وت�سري تفا�سيل الدعوى كما ذكرت املحاميتان �سمراء الق�سري وزهرة 

اجل�سر اإىل اأن املدعي الأول والثاين تقدما بالئحة دعوى ذكرا باأنهما ميلكان 

9 فلل مت �سراوؤهم من املدعى عليه الثاين وكان العقد بينهما ملدة 3 �سنوات 

باأجرة �سهرية قدرها 4750 ديناًرا. 

الأول  املدعي  امل�سرتي  اأن  الدعوى  يف  ذكر  باأنه  املحاميتان  واأ�سافت 

واملدعي الثاين قد ا�ستلما من املدعى عليه عقد الإيجار امل�سار اإليه واأخذ املدعي 

يطالب املدعى عليه الثاين بفرق الأجرة الزيادة بح�سب عقد الإيجار حيث 

فوجئ املدعي باأن املدعى عليه الثاين امل�ستاأجر يحمل حتت يده عقد اإيجار 

خمتلف عن العقد الذي �سلمه املدعى عليه الأول اإىل املدعى. 

وذكرت املحاميتان باأن املدعيني بّينا من لئحة الدعوى اأن العقد الذي 

يحمله املدعى عليه الثاين غري حمدد املدة، وملا كان املدعي قد تقدم بالئحة 

دعوى �سد املدعى عليه الثاين للمطالبة مبتاأخر الأجرة ي�سمل الزيادة املتفق 

عليها، اإل اأن الدعوى انتهت يف الطعن التمييز و�سدر احلكم فيها برف�س 

الطعن على �سبب اأن العقد غري حمدد املدة فتكون مدته هي املدة املحددة لدفع 

الأجرة.  وملا كانت الأجرة تدفع كل ثالثة اأ�سهر فتكون مدة العقد هي ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ اإبرامه مما يعترب دفع الأجرة اجلديدة بعد 3 اأ�سهر من اإبرامه. 

واأ�سارت املحاميتان �سمراء الق�سري وزهره اجل�سر اإىل اأن املحكمة قالت 

من �سمن حيثيات حكمها اإن الثابت باأوراق الدعوى اأن ملكية العقارات الكائنة 

به الفلل اأعيان التداعي قد انتقلت اإىل املدعي الأول.

 ومبوجب وثائق امللكية املقدمة بالدعوى حيث متلك املدعي العقار الثابت 

ملكيتها  انتقال  قبل  للتداعي  م�ستاأجًرا  الثاين  عليه  املدعى  بالوثيقة وكان 

للمدعى الأول، وحيث اإنه ووفًقا

للعقارات امل�سار اإليها فاإن عقد الإيجار القائم ي�سري يف حق املالك اجلديد، 

وكان الثابت من عقد الإيجار املربم بني املدعى عليه الأول واملدعى عليه الثاين، 

اأي قبل انتقال امللكية اأعيان التداعي للمدعى الأول، ومن ثم ي�سري عقد الإيجار 

يف حق الأخري ب�سفته املالك اجلديد، مما يرتتب عليه قيام العالقة الإيجارية 

املبا�سرة بني املدعى الأول واملدعى عليه الثاين، ومن ثم يكون طلب املدعني 

اإلزام املدعى عليه الأول باإلزام املدعى عليه الثاين باإدخال اأعيان التداعي غري 

قائم على �سند من القانون وخمالف للواقع طاملا ما مل يكن هذا الطلب يف 

مواجهة املدعى عليه الثاين مبا�سرة، الأمر الذي تق�سي معه املحكمة برف�س 

هذا الطلب وذلك على نحو ما �سريد باملنطوق.

حماٍم بحريني يقع �سحية �سبكة وهمية جللب عامالت املنازل
علي طريف: 

متّكن اأحد املحامني من ك�سف �سبكة وهمية 

التي  املبالغ  وا�سرتداد  املنازل،  عامالت  جللب 

دفعها لها.

ذكرها  ما  بح�سب  الق�سية  تفا�سيل  وت�سري 

وهمية  �سبكة  اأن  اإىل  تقي  ح�سني  تقي  املحامي 

اأن  دون  من  املنازل  عامالت  جتلب  اأنها  تدعي 

متتلك �سجالً جتارًيا اأو مكتًبا على اأر�س الواقع. 

واأنه وقع هو واأفراد عائلته ك�سحية لهذه 

احل�سول  النهاية  يف  ا�ستطاع  اأنه  اإل  ال�سبكة، 

حماميا  لكونه  ال�سبكة  تلك  من  تعوي�س  على 

ب�سكل  املو�سوع  اإنهاء  عملة  ب�سبب  وا�ستطاع 

ودي. 

عرب  تلقت  عائلته  باأن  تقي  املحامي  وقال 

برنامج الوات�س اب ر�سالة باأن هناك امراأة تقوم 

الآ�سيوية  للمنازل من اجلن�سية  بجلب عامالت 

كمقدم  دينار   500 تكون  دينار  األف  مقابل 

يف  املنزل،  عاملة  و�سول  عند  الأخرى  و500 

العمالة  ا�ستقدام  مكاتب  تقوم  الذي  الوقت 

 2250 بقيمة  املنازل  عامالت  بجلب  املنزلية 

اأكرث من �سهر ون�س،  دينارا وي�ستغرق جلبها 

بخ�سو�س  املرتتبة  الإجراءات  ب�سبب  وذلك 

الو�سع اخلا�س بفريو�س كورونا. 

واأ�ساف تقي باأنهم ات�سلوا بتلك املراأة التي 

قام  بدوره  والذي  اآخر،  �سخ�س  على  حولتهم 

املنازل،  لعامالت  ال�سور  من  باإر�سال جمموعة 

وبالفعل توا�سلت العائلة مع عاملة منزل ومت 

اختيارها، وعليه مت دفع مبلغ 500 دينار لذلك 

الرجل. 

وذلك  والده  بني  عقد  بعمل  قام  باأنه  وذكر 

باأن يف حال تاأخر و�سول عاملة املنزل  الرجل 

يتم خ�سم مبلغ 10 دنانري عن كل يوم. 

اإل ان الرجل قام بالتوقيع على العقد بتوقيع 

اإىل  خمتلف عن التوقيع اخلا�س به، بالإ�سافة 

لرجل  �سورة  الوات�ساب  �سورة  يف  ي�سع  اأنه 

اآخر لي�س هو. 

واأ�سار تقي اإىل اأنه بعد ذلك ات�سح له باأنه 

الرجل  ذلك  وكان  ال�سبكة،  لتلك  �سحية  وقع 

�سجالً  ل ميتلك  اأنه  كما  ات�سالته،  على  يرد  ل 

اإ�سافة  املنزل،  عامالت  مكتًبا جللب  اأو  جتارًيا 

اإىل اأنه ي�ستخدم الأوراق التي بها �سور عامالت 

املنازل ملكتب حقيقي لي�س له به �سله. 

اأخذ  الذي  الرجل  باأن  تقي  املحامي  وتابع 

اأفراد  من  ياأخذ  اأن  ا�ستطاع  املبالغ  تلك  منه 

اأ�سرته 1500 دينار بذات الطريقة. 

التو�سل  ا�ستطاع  الأيام  اأحد  باأنه يف  وبني 

عاملة  جلب  عدم  حال  اأنه يف  واأخربه  للرجل، 

اجلرائم  اإدارة  لدى  بالغ  بتقدمي  �سيقوم  املنزل 

الإلكرتونية بواقعة ن�سب واحتيال وتزوير يف 

العاملة  باأن  تقي  املحامي  واأو�سح  م�ستندات. 

التي ا�ستقدمت لعائلته مل تكن عاملة املنزل التي 

باللغة  تتحدث  ل  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  اختاروها 

العربية ولديها اإعاقة يف قدمها، فقام بالت�سال 

بالرجل وطلب منه جلب العاملة التي اختاروها 

مت  وبالفعل  عليه،  املتفق  مببلغ  تعوي�سهم  اأو 

منبًها  حديثه  تقي  وختم  له.  املبلغ  ذلك  دفع 

هوؤلء  من  واحلذر  احليطة  اأخذ  ب�سرورة 

ويقومون  النا�س  ي�ستغلون  الذين  الأ�سخا�س 

بالن�سب والحتيال عليهم.

ا  القب�ض على 18 �سخ�سً

يف ق�سايا تهريب عامالت املنازل

العامة  بالإدارة  العامة  الآداب  وحماية  بالب�سر  الجتار  مكافحة  اإدارة  متكنت 

للمباحث والأدلة اجلنائية من القب�س على اآ�سيوي )44 عاًما(، و17 امراأة يحملن 

جن�سية اأفريقية، وذلك لقيامهم بتهريب عامالت املنازل وخمالفة �سروط الإقامة.

واأو�سحت الإدارة باأنه فور ورود معلومات يف هذا ال�ساأن مت مبا�سرة عمليات 

البحث والتحري والتي اأ�سفرت عن حتديد هوية املذكورين والقب�س عليهم، م�سيفة 

عليهم  املقبو�س  لإحالة  متهيًدا  الالزمة،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  يجري  باأنه 

للنيابة العامة.

اأنه ميكن  اإىل  العامة  الآداب  وحماية  بالب�سر  الجتار  مكافحة  اإدارة  واأ�سارت 

الإبالغ عن اأي ق�سايا اأو �سكاوى تتعلق مبكافحة هذه اجلرائم على اخلط ال�ساخن 

�سرعة  ي�سمن  املجتمعية ومبا  لل�سراكة  تفعيالً  وذلك  ال�ساعة،  مدار  على   )555(

ال�ستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة.

 �ل�صفري �لفرن�صي لدى �لبحرين
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من الكوادر الرتبوية املتميزة يف مو�صوع الرتبية اخلا�صة، 

دولة  اإىل  �صفرهم  عند  وخا�صة  الطلبة  متابعة  يف  بجد  عملت 

واالهتمام  العناء  حتملت  حيث  ومرافقتهم،  ال�صقيقة  الكويت 

يف  اخلا�صة  الرتبية  معاهد  اإىل  و�صولهم  حتى  الطلبة  بهوؤالء 

اإىل  توجهت  عندما  امل�صوؤولية  هذه  حملت  لقد  الكويت،  دولة 

العمل يف هذا املجال، علًما باأنها بداأت معلمة للغة العربية وانتهى 

املطاف بها اإىل اأن تغري تخ�ص�صها وتتوجه اإىل الرتبية اخلا�صة 

حبًا منها لهذا العمل وخدمة للوطن من خالل هذا التخ�ص�ص، 

فرجان  اأحد  ولدت يف  التي  كمال  عبداهلل  اأمينة  االأ�صتاذة  اإنها 

ُيعترب  الذي  )ا�صتي�صن(  القدمية  ال�صيارات  املحرق وهو حمطة 

املحرق، وخّرج واليزال يخّرج  العريقة يف  الفرجان  اأقدم  من 

اأخل�صوا  الذين  رجاالت ون�صاء املحرق من املفكرين واملبدعني 

يف خدمة الوطن وتربوا وتربعوا على عر�ص الثقافة والتعليم، 

وقد ارت�صفت االأ�صتاذة اأمينة كمال من هذا الفريق عبق الرتاث 

والعادات والتقاليد التي ورثها االأجداد اإىل االآباء ثم االأبناء.

املطّوعة  عند  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  درا�صة  بدايات  كانت 

االبتدائية  املرحلة  اإىل  انتقلت  بعدها  �صنتني،  ملدة  الباز  ح�صة 

عائ�صة  االأ�صتاذة  املرحومة  اإدارة  حتت  ال�صرقية  املدر�صة  يف 

ال�صادق، حيث كانت القدوة والقوة التي �صعت االأ�صتاذة اأمينة 

كمال لال�صتفادة من  ثمار علمها وعملها مثلها مثل املرحومة 

فل�صطينية  حمد  اأمينه  واالأ�صتاذة  العبيديل  اأمينه  االأ�صتاذة 

اقتدت  مثاالً  كانت  اأنها  اإال  وحزمها  �صدتها  رغم  اجلن�صية 

كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  زميالت  ومن  به،  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة 

عاي�صة  واالأ�صتاذة  ال�صهابي  هند  االأ�صتاذة  املدر�صة  هذه  يف 

عبدالغني واالأ�صتاذة مرمي عبدامللك.

االعدادية  املرحلة  اإىل  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  انتقلت  بعدها 

ثم الثانوية يف مدر�صة املحرق االعدادية الثانوية وكانت حتت 

بالق�صم  التحقت  ال�صفار، وقد  نادية  االأ�صتاذة  املرحومة  اإدارة 

كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  معلمات  ومن  االأدبية،  مليولها  االأدبي 

لولوة  واالأ�صتاذة  مطر  عائ�صة  االأ�صتاذة  هن  املدر�صة  هذه  يف 

العبيديل.

املعلمات  مبعهد  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  التحقت  بعدها 

رغبة  لتحقيق  دويغر  �صفيه  الدكتورة  اإدارة  كان حتت  عندما 

والديها اللذان ينظران اإليها لتكون معلمة، وكان معظم الكادر 

وفل�صطني،  وم�صر  ال�صام  مثل  عربية  جن�صيات  من  التعليمي 

ومن  مليولها،  حتقيًقا  االجتماعية  املواد  يف  تخ�ص�صت  حيث 

االأ�صتاذة  هن  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  در�صن  الالتي  املعلمات 

ليلى دويغر معلمة علم النف�ص واال�صتاذة فريدة خنجي معلمة 

االأ�صتاذة  املعهد  يف  املكتبة  واأمينة  التدري�ص  وطرائق  الرتبية 

مراتب الزيرة التي دائًما ما تقدم امل�صاعدات للطالبات وت�صهيل 

اأمورهن يف البحوث، ومن زميالتها يف هذه املرحلة املرحومة 

االأ�صتاذة ليلى جناحي واالأ�صتاذة عائ�صة حممد.

وبعد تخرج االأ�صتاذة اأمينة كمال ُعيّنت معلمة يف مدر�صة 

الدير االبتدائية، حيث تواىل على اإدارة املدر�صة كٍل من االأ�صتاذة 

االأ�صتاذة منرية واالأ�صتاذة لطيفة  موزة دوري�ص واملرحومتني 

مرمي  االأ�صتاذة  املرحومة  هذه  يف  زميالتها  ومن  هجر�ص، 

بوقحو�ص واالأ�صتاذة عائ�صة اليو�صع واالأ�صتاذة �صريفة املناعي 

واالأ�صتاذة اأني�صة ال�صيخ واالأ�صتاذة فاطمة ال�صليطي.

الدرا�صة  اأمينة كمال يف موا�صلة  االأ�صتاذة  ونظًرا لطموح 

لي�صان�ص  على  العربية، حيث ح�صلت  بجامعة بريوت  التحقت 

كانت  حيث  كبرية،  معاناه  بعد  عربية  لغة  تخ�ص�ص  االآداب 

اجلامعة  ملنطقة  االإ�صرائيلي  الق�صف  حتت  اآنذاك  االمتحانات 

وبوادر  الفل�صطينيني  الفدائيني  قبل  من  امل�صددة  واحلرا�صة 

احلرب االأهلية يف لبنان، اإال اأنها اأكملت درا�صة االأربع �صنوات 

عملت  قد  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  اأن  بالذكر  واجلدير  بتفوق. 

اأهايل  الدير خلدمة  مدر�صة  للنا�ص يف  الكبار خدمة  تعليم  يف 

القرية، حيث زاد االرتباط بينها وبني اأهايل تلك القرية، وكانت 

وكان  الزياين،  مرمي  االأ�صتاذة  احلني  ذلك  يف  املركز  م�صرفة 

يدار الربنامج من قبل اإدارة تعليم الكبار حتت قيادة االأ�صتاذ 

حممد عبا�ص واالأ�صتاذ را�صد مندي واملرحومة االأ�صتاذة ح�صة 

اخلمريي.

وبعدما انتقلت االأ�صتاذة اأمينة كمال اإىل مدر�صة اآمنة بنت 

مرمي  االأ�صتاذة  قيادة  عطاوؤها حتت  وا�صلت  االبتدائية،  وهب 

الزياين  اأني�صة  االأ�صتاذة  امل�صاعدة  املديرة  وكانت  عبدالرحيم، 

التي تلتها االأ�صتاذة بيبي �صويطر.

ونظًرا خلربة االأ�صتاذة اأمينة كمال يف حمو االأمية وتعليم 

الكبار ُعيّنت م�صرفة ملركز حمو االأمية وتعليم الكبار يف مدر�صة 

االأوىل  اللبنة  و�صعت  حيث  الكربى،  لتعليم  الكربى  خديجة 

للتعليم امل�صائي لطلبة الثانوية حتت ا�صراف االأ�صتاذ عبدالعزيز 

ال�صماك بجانب حمو االأمية والتعليم امل�صتمر حتى عام 1989م.

لقد قادها اإميانها ال�صديد خلدمة االأطفال املعاقني التحقت 

ذهنية،  اإعاقة  لتخ�ص�ص  بال�صخري  العربي  اخلليج  بجامعة 

والتحقت بالربنامج ل�صنة درا�صية حتت ا�صراف الدكتور فتحي 

عبدالرحيم و…

اأمينة كمال

اأمينة كمال

ال حجر للمخالطني واقت�سار الفح�ض ال�سريع على من لديه اأعرا�ض

املدار�ض احلكومية ت�ستقبل طلبة احل�سور الفعلي اليوم

�سارة جنيب:

يدخل اليوم الأحد حيز التنفيذ قرار 

احل�سور  يف  الراغبني  الطلبة  عودة 

اأيام  خم�سة  بواقع  املدار�س  اإىل  الفعلي 

يف الأ�سبوع ملن يرغب من اأولياء الأمور، 

مع ا�ستمرار طرح خيار التعلم عن ُبعد.

والتعليم  الرتبية  وزارة  واأو�سحت 

اأنه نظًرا اإىل النتقال للم�ستوى الأخ�سر 

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

انت�سار فريو�س كورونا، فقد مت ا�ستبدال 

به  املعمول  الإر�سادية  الإجراءات  دليل 

�سابًقا باإر�سادات اأخرى مب�سطة تو�سح 

مع  التعامل  واآليات  العودة  خيارات 

بالإ�سافة  املخالطني،  وتتبع  الإ�سابات 

عمليات  ا�ستمرار  على  التاأكيد  اإىل 

درجات  وقيا�س  والتعقيم  التنظيف 

احلرارة ولب�س الكمامات.

احلجر  �سُيلغى  الرتبية،  وبح�سب 

الطلبة  جلميع  الحرتازي  ال�سحي 

و�سيقت�سر  القائمة،  للحالت  املخالطني 

الفح�س على من لديه �سعور بالأعرا�س 

ال�سريع  الختبار  اإجراء  خالل  من  فقط 

ظهور  حالة  ويف  كورونا،  لفريو�س 

اأحد  اإىل  التوجه  اإيجابية يجب  النتيجة 

املركبات  طريق  عن  الفح�س  مراكز 

 ،)PCR( املختربي  الفح�س  لإجراء 

امل�ست�سفيات  اأحد  الفح�س يف  اإجراء  اأو 

اخلدمات  موعد عرب  اأو حجز  اخلا�سة، 

واعي(  )جمتمع  بتطبيق  الإلكرتونية 

اأو الت�سال  باأعرا�س،  ال�سعور  يف حال 

للفح�س  موعد  حلجز   444 بالرقم 

املختربي يف حال ال�سعور باأعرا�س. 

املدار�س  جميع  الرتبية  وحثت 

الدليل  على  الطالع  على  احلكومية 

وفًقا  به  العمل  من  والتاأكد  املب�سط 

لآليات التنفيذ املتفق عليها.

وزارة  اإن  مدار�س  مديرو  وقال 

عدم  على  �سددت  والتعليم  الرتبية 

الإيحاء للطلبة اأو اأولياء الأمور باختيار 

الأ�سكال،  من  �سكل  باأي  ُبعد  التعلم عن 

اليوم  �سيح�سر  اأي طالب  اإرجاع  وعدم 

والرتحيب ب�سعة �سدر باجلميع.

احلكومية  املدار�س  من  عدد  واأعاد 

بر�سائل  وبعثت  احل�س�س،  جدولة 

�سيتم  باأنه  الأمور  لأولياء  تطمني 

بناًء  الفعلي  احل�سور  طلبة  تثبيت 

على  بناًء  ولي�س  اليوم  على ح�سورهم 

ال�ستبانات الإلكرتونية التي مت اإر�سالها 

يف وقت �سابق، والتي ُتعد موؤ�سًرا فقط 

و�سيتم حذف  الطلبة،  ا�ستقبال  لرتتيب 

جمموعات  من  احل�سور  طالب  اأ�سماء 

�سوء  يف  »الأونالين«،  الختبار  تقدمي 

توجيهات اإلغاء اأي تعلم هجني، مبعنى 

ح�سورًيا  �سي�سجل  الذي  الطالب  اأن 

التقييم يف املدر�سة  اآلية  �ستنطبق عليه 

تبًعا لتعليمات الوزارة.

قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 

جدولة  اإعادة  ب�ساأن  تعميًما  اأ�سدرت 

مبوجبها  �سيكون  التطبيقات،  خطة 

تنفيذ التطبيقات لطلبة احل�سور الفعلي 

ويف  املدر�سة  )يف  اإلكرتونًيا  اأو  ورقًيا 

اأثناء ح�سور الطلبة احل�سة الدرا�سية( 

�سيكون  بينما  املدر�سة،  تقرره  ما  وفق 

التعلم  ُبعد لطلبة  التطبيقات عن  تنفيذ 

عن ُبعد بح�سب الآلية ال�سابقة يف اأثناء 

وقت احل�سة الدرا�سية.

اإعادة جدولة خطة التطبيقات

تنفيذ التطبيقات لطلبة احل�سور الفعلي يف املدر�سة
حمرر ال�سوؤون املحلية:

احلكومية  املدار�س  لإدارات  موجًها  تعميًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت   

لطلبة  التطبيقات  تنفيذ  مبوجبها  �سيكون  التطبيقات،  خطة  جدولة  اإعادة  ب�ساأن 

احل�سور الفعلي ورقًيا اأو اإلكرتونًيا )يف املدر�سة ويف اأثناء ح�سور الطلبة احل�سة 

الدرا�سية( وفق ما تقرره املدر�سة.

تنفيذ  املقرر  من  منه،  ن�سخة  على  »الأيام«  ح�سلت  الذي  التعميم  وبح�سب 

وقت  اأثناء  يف  ال�سابقة  الآلية  بح�سب  ُبعد  عن  التعلم  لطلبة  ُبعد  عن  التطبيقات 

احل�سة الدرا�سية.

ووفًقا للتعميم، �سيتم تنفيذ الآلية ابتداًء من يوم »الثالثاء« املوافق 22 فرباير 

.2011

واأ�سار التعميم اإىل اأن قطاع العمليات التعليمية �سيوايف اإدارات املدار�س باآلية 

تنفيذ التطبيقات ال�ساملة يف وقت لحق.

ناق�ض االأمرا�ض اخلا�سة باملراأة واحلمل وال�سكري 

موؤمتر الطب الباطني وال�سمنة »االميدوا« يختم اأعماله
خديجة العرادي: 

للطب  اخلام�س  املوؤمتر  اأم�س  ختم 

الباطني وال�سكري وال�سمنة الذي مت عقده 

املجل�س  رئي�س  من  كرمية  رعاية  حتت 

الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 

اإىل   17 من  للفرتة  خليفة  ال  عبداهلل  بن 

19 فرباير على من�سة زووم، ومب�ساركة 

وجمعية  حما�سرا،  و50  طبيب   1000

ال�سكري  وموؤمتر  البحرينية،  ال�سكري 

العاملي لل�سرق الأو�سط واآ�سيا. 

الثالثة  اأيامه  خالل  املوؤمتر  وتناول 

حماور مهمة بالعلوم والبحوث والدرا�سات 

البحرين  يف  احلديثة  والعالجات  الطبية 

الهتمام  حمور  وكان  والعامل،  واخلليج 

ب�سحة املراأة من خالل ملف ال�سكري على 

راأ�س اهتمامات اأجندة املوؤمترين بالهتمام 

التطرق  فكان  مهم  كعن�سر  املراأة  ب�سحة 

لل�سكري يف احلمل وكيفية التعامل ب�سكل 

�سحيح ومنع حدوث م�ساعفات عند الأم 

وكيل  تراأ�ستها  مو�سعة  ندوة  يف  والطفل 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  ال�سحة  وزارة 

والدكتورة دلل الرميحي واأدارها الدكتور 

اأ�سعد الدفرت. 

التي  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 

حتدثت فيها الربوفي�سور اإينا�س �سالتوت 

الأمرا�س اخلا�سة يف املراآة وكيفية التعامل 

معها ب�سكل مينع حدوث م�ساعفات للمراأة 

وال�سمنة  ال�سكري  لأمرا�س  املعر�سة 

الدكتورة  وتطرقت  الدرقية،  والغدة 

حالة  اإىل  رو�سيا  من  باتروفيكا  ايفيجينا 

معها  التعامل  وكيفية  باحلوامل  ادي�سون 

للتحدث  فوؤاد  خولة  الدكتورة  مب�ساركة 

النقا�س  وكان  الكظرية،  الغدة  اأورام  عن 

امل�ستويف هو لأمرا�س ال�سمنة عند الن�ساء 

حيث حتدثت الدكتورة بروفي�سور باربرا 

مكون عن كيفية التعامل مع ال�سمنة ب�سكل 

الدكتور  من  كل  الراأي  و�ساركها  �سحيح 

املحرو�س،  غازي  والدكتور  الدفرت  اأ�سعد 

هذا  وراء  الأ�سباب  ت�سخي�س  اأن  موؤكدين 

املر�س اخلطري ي�سهل عملية العالج اإذ اإن 

ت�سخي�س اختالل عمل الهرمونات ي�ساعد 

وب�سكل  الزائد  الوزن  من  التخل�س  على 

�سريع، كما مت التطرق مل�ساعفات عمليات 

الأ�ساتذة  من  امل�سغر  كالتحوير  ال�سمنة 

علي  الربوفي�سور  من  كل  اجلراحة  يف 

احلمداين واجلراح الدكتور عامر الدرازي 

التفاق  وكان  ال�ساعاتي،  هاين  والدكتور 

مينح  اأن  يجب  ل  العام  اجلراح  اأن  على 

اإل  ال�سمنة  عمليات  لإجراء  الرتخي�س 

هذا  من  عملية   200 من  اأكرث  اإجراء  بعد 

النوع؛ مئة مب�ساركة جراح يف هذا النوع 

من العمليات ومئة بالإ�سراف غري املبا�سر، 

لتفادي حدوث م�ساعفات. 

حديثة  لعالجات  املوؤمتر  وتطرق 

مقارب  ب�سكل  الوزن  تنزيل  ميكنها 

اتباع  على  التفاق  وكان  للعمليات، 

حيث  ال�سحية  بالتغذية  اخلا�سة  الطرق 

عن  لطفي  نرميان  الدكتورة  حتدثت 

ليكون  ال�سحي  والغذاء  املتقطع  ال�سيام 

اخلط الثاين هو العالج بالأدوية والعالج 

الأخري هو العمليات حتت اإ�سراف جراحني 

متمر�سني، كما اأ�سار الدكتور اأ�سعد الدفرت 

نائب رئي�س املوؤمتر رئي�س اللجنة العلمية 

وعالقته  كورونا  ملر�س  التطرق  اأن  اإىل 

بحا�سة ال�سم ودور فيتامني د من الوقاية 

والعالج ال�سريع، مب�ساركة كل من الدكتور 

اأحمد �سالح الدين من م�سر والربوفي�سور 

الإمارات العربية املتحدة،  ماهر جالو من 

وكيفية  القلب  لأمرا�س  التطرق  كان  كما 

من  ال�سليم  بال�سكل  وعالجها  ت�سخي�سها 

م�ست�سفى  من  ر�سا  �سيد  الدكتور  قبل 

عوايل. 

 وعقد املوؤمتر ندوة مهمة اأدارها رئي�س 

الربوفي�سور  الربيطانية  ال�سكري  جمعية 

ال�سكري  جمعية  ورئي�سة  باتيل  دبي�س 

للتطرق  �سالتوت  بروفي�سور  امل�سرية 

الكليتني  على  ال�سكري  م�ساعفات  اإىل 

والعينني. 

يف  الدفرت  اأ�سعد  الدكتور  واأ�سار 

املوؤمتر  هام�س  على  �سحافية  ت�سريحات 

اأنه قد مت التفاق مع كل من الفا�سل  اإىل 

والربوفي�سور  باتيل  دبي�س  الربوفي�سور 

ريت�سارد  والربوفي�سور  مكون  باربرا 

قنوات  وجود  �سرورة  على  كونتون 

والكوادر  الأطباء  تدريب  يف  للتعاون 

التمري�سية يف بريطانيا لغر�س احل�سول 

على �سهادات يف عالج هذا املر�س اخلطري 

والإعداد لآليات التعاون والعمل امل�سرتك 

عامليا  موؤمترا  الميدوا  موؤمتر  لي�سبح 

ت�سجل  حمكمة  طبية  جملة  يحت�سن 

وتن�سرها  الطبية  البحوث  جميع  وتوثق 

الدكتور  اأعدها  تو�سيات  خالل  من  عامليا 

رئي�س  املوؤمتر  رئي�س  حممد  عبدالوهاب 

ال�سحية،  املراكز  لإدارة  الأعلى  املجل�س 

وتوجيهات  برعاية  الفعاليات  كل  وتكون 

الفريق  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال خليفة. 

مرمي  الدكتورة  �سرحت  بدورها، 

ال�سكري  جمعية  رئي�س  نائب  الهاجري 

نظمت  جل�سة  اجلمعية  باأن  البحرينية 

علمية مع الإقليم بالحتاد الدويل لل�سكري 

الإر�سادي  الدليل  لإعداد  املعني  والفريق 

على  وذلك  وال�سكري،  احلمل  حول 

وال�سكري  الباطني  الطب  موؤمتر  هام�س 

من  تنظيمه  مت  الذي  )اميدوا(  وال�سمنة 

قبل م�ست�سفى النور التخ�س�سي بالتعاون 

مع �سركة ايديوكي�سن بل�س والذي اأقيم يف 

الفرتة من 17-19 فرباير 2022 برعاية 

عبُداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق 

رئي�س  ال�سحة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

جمل�س اإدارة جمعية ال�سكري البحرينية.

اخلرباء  من  عدد  حتدث  وقد 

ال�ست�ساريني يف جمال ال�سكري من مملكة 

البحرين ودول الإقليم حيث مت عر�س عدد 

بروفي�سور  بداأت  اإذ  املهمة،  املوا�سيع  من 

�سبني م�سعود ا�ست�سارية الن�ساء والولدة 

عن  عر�س  بتقدمي  بباك�ستان  وال�سكري 

ال�سكري واحلمل والذي  الإر�سادي  الدليل 

�سارك فيه نخبة من اخلرباء ال�ست�ساريني 

بدول الإقليم من �سمنهم مملكة البحرين، 

الأردن  من  �سقيم  ندمية  د.  قدمت  بعدها 

الك�سف  حول  عر�سا  ال�سكري  ا�ست�سارية 

فرتة  خالل  ال�سكري  وت�سخي�س  املبكر 

احلمل.

 وقدمت د. زينب اجلفريي ا�ست�سارية 

حول  عر�سا  بالبحرين  والولدة  الن�ساء 

مع  التعامل  وكيفية  احلامل  الأم  رعاية 

ال�سكري خالل فرته احلمل والولدة.

قدم  والعالج  التوعية  جمال   ويف 

بروفي�سور اأحمد بالل ا�ست�ساري ال�سكري 

ال�سحية  الأمناط  بباك�ستان عر�سا حول 

قبل  من  اتباعها  الواجب  وال�سلوكيات 

الأم امل�سابة بال�سكري فرته احلمل وبعد 

قدمت  العالج  وبخ�سو�س  الولدة، 

ا�ست�ساري  الرميحي  دلل  الربوفي�سور 

حول  عر�سا  ال�سماء  والغدد  ال�سكري 

امل�سابة  احلامل  لالأم  العالجات  اأهم 

بال�سكري.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من الكوادر الرتبوية املتميزة يف مو�صوع الرتبية اخلا�صة، 

دولة  اإىل  �صفرهم  عند  وخا�صة  الطلبة  متابعة  يف  بجد  عملت 

واالهتمام  العناء  حتملت  حيث  ومرافقتهم،  ال�صقيقة  الكويت 

يف  اخلا�صة  الرتبية  معاهد  اإىل  و�صولهم  حتى  الطلبة  بهوؤالء 

اإىل  توجهت  عندما  امل�صوؤولية  هذه  حملت  لقد  الكويت،  دولة 

العمل يف هذا املجال، علًما باأنها بداأت معلمة للغة العربية وانتهى 

املطاف بها اإىل اأن تغري تخ�ص�صها وتتوجه اإىل الرتبية اخلا�صة 

حبًا منها لهذا العمل وخدمة للوطن من خالل هذا التخ�ص�ص، 

فرجان  اأحد  ولدت يف  التي  كمال  عبداهلل  اأمينة  االأ�صتاذة  اإنها 

ُيعترب  الذي  )ا�صتي�صن(  القدمية  ال�صيارات  املحرق وهو حمطة 

املحرق، وخّرج واليزال يخّرج  العريقة يف  الفرجان  اأقدم  من 

اأخل�صوا  الذين  رجاالت ون�صاء املحرق من املفكرين واملبدعني 

يف خدمة الوطن وتربوا وتربعوا على عر�ص الثقافة والتعليم، 

وقد ارت�صفت االأ�صتاذة اأمينة كمال من هذا الفريق عبق الرتاث 

والعادات والتقاليد التي ورثها االأجداد اإىل االآباء ثم االأبناء.

املطّوعة  عند  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  درا�صة  بدايات  كانت 

االبتدائية  املرحلة  اإىل  انتقلت  بعدها  �صنتني،  ملدة  الباز  ح�صة 

عائ�صة  االأ�صتاذة  املرحومة  اإدارة  حتت  ال�صرقية  املدر�صة  يف 

ال�صادق، حيث كانت القدوة والقوة التي �صعت االأ�صتاذة اأمينة 

كمال لال�صتفادة من  ثمار علمها وعملها مثلها مثل املرحومة 

فل�صطينية  حمد  اأمينه  واالأ�صتاذة  العبيديل  اأمينه  االأ�صتاذة 

اقتدت  مثاالً  كانت  اأنها  اإال  وحزمها  �صدتها  رغم  اجلن�صية 

كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  زميالت  ومن  به،  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة 

عاي�صة  واالأ�صتاذة  ال�صهابي  هند  االأ�صتاذة  املدر�صة  هذه  يف 

عبدالغني واالأ�صتاذة مرمي عبدامللك.

االعدادية  املرحلة  اإىل  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  انتقلت  بعدها 

ثم الثانوية يف مدر�صة املحرق االعدادية الثانوية وكانت حتت 

بالق�صم  التحقت  ال�صفار، وقد  نادية  االأ�صتاذة  املرحومة  اإدارة 

كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  معلمات  ومن  االأدبية،  مليولها  االأدبي 

لولوة  واالأ�صتاذة  مطر  عائ�صة  االأ�صتاذة  هن  املدر�صة  هذه  يف 

العبيديل.

املعلمات  مبعهد  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  التحقت  بعدها 

رغبة  لتحقيق  دويغر  �صفيه  الدكتورة  اإدارة  كان حتت  عندما 

والديها اللذان ينظران اإليها لتكون معلمة، وكان معظم الكادر 

وفل�صطني،  وم�صر  ال�صام  مثل  عربية  جن�صيات  من  التعليمي 

ومن  مليولها،  حتقيًقا  االجتماعية  املواد  يف  تخ�ص�صت  حيث 

االأ�صتاذة  هن  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  در�صن  الالتي  املعلمات 

ليلى دويغر معلمة علم النف�ص واال�صتاذة فريدة خنجي معلمة 

االأ�صتاذة  املعهد  يف  املكتبة  واأمينة  التدري�ص  وطرائق  الرتبية 

مراتب الزيرة التي دائًما ما تقدم امل�صاعدات للطالبات وت�صهيل 

اأمورهن يف البحوث، ومن زميالتها يف هذه املرحلة املرحومة 

االأ�صتاذة ليلى جناحي واالأ�صتاذة عائ�صة حممد.

وبعد تخرج االأ�صتاذة اأمينة كمال ُعيّنت معلمة يف مدر�صة 

الدير االبتدائية، حيث تواىل على اإدارة املدر�صة كٍل من االأ�صتاذة 

االأ�صتاذة منرية واالأ�صتاذة لطيفة  موزة دوري�ص واملرحومتني 

مرمي  االأ�صتاذة  املرحومة  هذه  يف  زميالتها  ومن  هجر�ص، 

بوقحو�ص واالأ�صتاذة عائ�صة اليو�صع واالأ�صتاذة �صريفة املناعي 

واالأ�صتاذة اأني�صة ال�صيخ واالأ�صتاذة فاطمة ال�صليطي.

الدرا�صة  اأمينة كمال يف موا�صلة  االأ�صتاذة  ونظًرا لطموح 

لي�صان�ص  على  العربية، حيث ح�صلت  بجامعة بريوت  التحقت 

كانت  حيث  كبرية،  معاناه  بعد  عربية  لغة  تخ�ص�ص  االآداب 

اجلامعة  ملنطقة  االإ�صرائيلي  الق�صف  حتت  اآنذاك  االمتحانات 

وبوادر  الفل�صطينيني  الفدائيني  قبل  من  امل�صددة  واحلرا�صة 

احلرب االأهلية يف لبنان، اإال اأنها اأكملت درا�صة االأربع �صنوات 

عملت  قد  كمال  اأمينة  االأ�صتاذة  اأن  بالذكر  واجلدير  بتفوق. 

اأهايل  الدير خلدمة  مدر�صة  للنا�ص يف  الكبار خدمة  تعليم  يف 

القرية، حيث زاد االرتباط بينها وبني اأهايل تلك القرية، وكانت 

وكان  الزياين،  مرمي  االأ�صتاذة  احلني  ذلك  يف  املركز  م�صرفة 

يدار الربنامج من قبل اإدارة تعليم الكبار حتت قيادة االأ�صتاذ 

حممد عبا�ص واالأ�صتاذ را�صد مندي واملرحومة االأ�صتاذة ح�صة 

اخلمريي.

وبعدما انتقلت االأ�صتاذة اأمينة كمال اإىل مدر�صة اآمنة بنت 

مرمي  االأ�صتاذة  قيادة  عطاوؤها حتت  وا�صلت  االبتدائية،  وهب 

الزياين  اأني�صة  االأ�صتاذة  امل�صاعدة  املديرة  وكانت  عبدالرحيم، 

التي تلتها االأ�صتاذة بيبي �صويطر.

ونظًرا خلربة االأ�صتاذة اأمينة كمال يف حمو االأمية وتعليم 

الكبار ُعيّنت م�صرفة ملركز حمو االأمية وتعليم الكبار يف مدر�صة 

االأوىل  اللبنة  و�صعت  حيث  الكربى،  لتعليم  الكربى  خديجة 

للتعليم امل�صائي لطلبة الثانوية حتت ا�صراف االأ�صتاذ عبدالعزيز 

ال�صماك بجانب حمو االأمية والتعليم امل�صتمر حتى عام 1989م.

لقد قادها اإميانها ال�صديد خلدمة االأطفال املعاقني التحقت 

ذهنية،  اإعاقة  لتخ�ص�ص  بال�صخري  العربي  اخلليج  بجامعة 

والتحقت بالربنامج ل�صنة درا�صية حتت ا�صراف الدكتور فتحي 

عبدالرحيم و…

اأمينة كمال

اأمينة كمال

ال حجر للمخالطني واقت�سار الفح�ض ال�سريع على من لديه اأعرا�ض

املدار�ض احلكومية ت�ستقبل طلبة احل�سور الفعلي اليوم

�سارة جنيب:

يدخل اليوم الأحد حيز التنفيذ قرار 

احل�سور  يف  الراغبني  الطلبة  عودة 

اأيام  خم�سة  بواقع  املدار�س  اإىل  الفعلي 

يف الأ�سبوع ملن يرغب من اأولياء الأمور، 

مع ا�ستمرار طرح خيار التعلم عن ُبعد.

والتعليم  الرتبية  وزارة  واأو�سحت 

اأنه نظًرا اإىل النتقال للم�ستوى الأخ�سر 

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

انت�سار فريو�س كورونا، فقد مت ا�ستبدال 

به  املعمول  الإر�سادية  الإجراءات  دليل 

�سابًقا باإر�سادات اأخرى مب�سطة تو�سح 

مع  التعامل  واآليات  العودة  خيارات 

بالإ�سافة  املخالطني،  وتتبع  الإ�سابات 

عمليات  ا�ستمرار  على  التاأكيد  اإىل 

درجات  وقيا�س  والتعقيم  التنظيف 

احلرارة ولب�س الكمامات.

احلجر  �سُيلغى  الرتبية،  وبح�سب 

الطلبة  جلميع  الحرتازي  ال�سحي 

و�سيقت�سر  القائمة،  للحالت  املخالطني 

الفح�س على من لديه �سعور بالأعرا�س 

ال�سريع  الختبار  اإجراء  خالل  من  فقط 

ظهور  حالة  ويف  كورونا،  لفريو�س 

اأحد  اإىل  التوجه  اإيجابية يجب  النتيجة 

املركبات  طريق  عن  الفح�س  مراكز 

 ،)PCR( املختربي  الفح�س  لإجراء 

امل�ست�سفيات  اأحد  الفح�س يف  اإجراء  اأو 

اخلدمات  موعد عرب  اأو حجز  اخلا�سة، 

واعي(  )جمتمع  بتطبيق  الإلكرتونية 

اأو الت�سال  باأعرا�س،  ال�سعور  يف حال 

للفح�س  موعد  حلجز   444 بالرقم 

املختربي يف حال ال�سعور باأعرا�س. 

املدار�س  جميع  الرتبية  وحثت 

الدليل  على  الطالع  على  احلكومية 

وفًقا  به  العمل  من  والتاأكد  املب�سط 

لآليات التنفيذ املتفق عليها.

وزارة  اإن  مدار�س  مديرو  وقال 

عدم  على  �سددت  والتعليم  الرتبية 

الإيحاء للطلبة اأو اأولياء الأمور باختيار 

الأ�سكال،  من  �سكل  باأي  ُبعد  التعلم عن 

اليوم  �سيح�سر  اأي طالب  اإرجاع  وعدم 

والرتحيب ب�سعة �سدر باجلميع.

احلكومية  املدار�س  من  عدد  واأعاد 

بر�سائل  وبعثت  احل�س�س،  جدولة 

�سيتم  باأنه  الأمور  لأولياء  تطمني 

بناًء  الفعلي  احل�سور  طلبة  تثبيت 

على  بناًء  ولي�س  اليوم  على ح�سورهم 

ال�ستبانات الإلكرتونية التي مت اإر�سالها 

يف وقت �سابق، والتي ُتعد موؤ�سًرا فقط 

و�سيتم حذف  الطلبة،  ا�ستقبال  لرتتيب 

جمموعات  من  احل�سور  طالب  اأ�سماء 

�سوء  يف  »الأونالين«،  الختبار  تقدمي 

توجيهات اإلغاء اأي تعلم هجني، مبعنى 

ح�سورًيا  �سي�سجل  الذي  الطالب  اأن 

التقييم يف املدر�سة  اآلية  �ستنطبق عليه 

تبًعا لتعليمات الوزارة.

قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 

جدولة  اإعادة  ب�ساأن  تعميًما  اأ�سدرت 

مبوجبها  �سيكون  التطبيقات،  خطة 

تنفيذ التطبيقات لطلبة احل�سور الفعلي 

ويف  املدر�سة  )يف  اإلكرتونًيا  اأو  ورقًيا 

اأثناء ح�سور الطلبة احل�سة الدرا�سية( 

�سيكون  بينما  املدر�سة،  تقرره  ما  وفق 

التعلم  ُبعد لطلبة  التطبيقات عن  تنفيذ 

عن ُبعد بح�سب الآلية ال�سابقة يف اأثناء 

وقت احل�سة الدرا�سية.

اإعادة جدولة خطة التطبيقات

تنفيذ التطبيقات لطلبة احل�سور الفعلي يف املدر�سة
حمرر ال�سوؤون املحلية:

احلكومية  املدار�س  لإدارات  موجًها  تعميًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت   

لطلبة  التطبيقات  تنفيذ  مبوجبها  �سيكون  التطبيقات،  خطة  جدولة  اإعادة  ب�ساأن 

احل�سور الفعلي ورقًيا اأو اإلكرتونًيا )يف املدر�سة ويف اأثناء ح�سور الطلبة احل�سة 

الدرا�سية( وفق ما تقرره املدر�سة.

تنفيذ  املقرر  من  منه،  ن�سخة  على  »الأيام«  ح�سلت  الذي  التعميم  وبح�سب 

وقت  اأثناء  يف  ال�سابقة  الآلية  بح�سب  ُبعد  عن  التعلم  لطلبة  ُبعد  عن  التطبيقات 

احل�سة الدرا�سية.

ووفًقا للتعميم، �سيتم تنفيذ الآلية ابتداًء من يوم »الثالثاء« املوافق 22 فرباير 

.2011

واأ�سار التعميم اإىل اأن قطاع العمليات التعليمية �سيوايف اإدارات املدار�س باآلية 

تنفيذ التطبيقات ال�ساملة يف وقت لحق.

ناق�ض االأمرا�ض اخلا�سة باملراأة واحلمل وال�سكري 

موؤمتر الطب الباطني وال�سمنة »االميدوا« يختم اأعماله
خديجة العرادي: 

للطب  اخلام�س  املوؤمتر  اأم�س  ختم 

الباطني وال�سكري وال�سمنة الذي مت عقده 

املجل�س  رئي�س  من  كرمية  رعاية  حتت 

الأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد 

اإىل   17 من  للفرتة  خليفة  ال  عبداهلل  بن 

19 فرباير على من�سة زووم، ومب�ساركة 

وجمعية  حما�سرا،  و50  طبيب   1000

ال�سكري  وموؤمتر  البحرينية،  ال�سكري 

العاملي لل�سرق الأو�سط واآ�سيا. 

الثالثة  اأيامه  خالل  املوؤمتر  وتناول 

حماور مهمة بالعلوم والبحوث والدرا�سات 

البحرين  يف  احلديثة  والعالجات  الطبية 

الهتمام  حمور  وكان  والعامل،  واخلليج 

ب�سحة املراأة من خالل ملف ال�سكري على 

راأ�س اهتمامات اأجندة املوؤمترين بالهتمام 

التطرق  فكان  مهم  كعن�سر  املراأة  ب�سحة 

لل�سكري يف احلمل وكيفية التعامل ب�سكل 

�سحيح ومنع حدوث م�ساعفات عند الأم 

وكيل  تراأ�ستها  مو�سعة  ندوة  يف  والطفل 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  ال�سحة  وزارة 

والدكتورة دلل الرميحي واأدارها الدكتور 

اأ�سعد الدفرت. 

التي  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 

حتدثت فيها الربوفي�سور اإينا�س �سالتوت 

الأمرا�س اخلا�سة يف املراآة وكيفية التعامل 

معها ب�سكل مينع حدوث م�ساعفات للمراأة 

وال�سمنة  ال�سكري  لأمرا�س  املعر�سة 

الدكتورة  وتطرقت  الدرقية،  والغدة 

حالة  اإىل  رو�سيا  من  باتروفيكا  ايفيجينا 

معها  التعامل  وكيفية  باحلوامل  ادي�سون 

للتحدث  فوؤاد  خولة  الدكتورة  مب�ساركة 

النقا�س  وكان  الكظرية،  الغدة  اأورام  عن 

امل�ستويف هو لأمرا�س ال�سمنة عند الن�ساء 

حيث حتدثت الدكتورة بروفي�سور باربرا 

مكون عن كيفية التعامل مع ال�سمنة ب�سكل 

الدكتور  من  كل  الراأي  و�ساركها  �سحيح 

املحرو�س،  غازي  والدكتور  الدفرت  اأ�سعد 

هذا  وراء  الأ�سباب  ت�سخي�س  اأن  موؤكدين 

املر�س اخلطري ي�سهل عملية العالج اإذ اإن 

ت�سخي�س اختالل عمل الهرمونات ي�ساعد 

وب�سكل  الزائد  الوزن  من  التخل�س  على 

�سريع، كما مت التطرق مل�ساعفات عمليات 

الأ�ساتذة  من  امل�سغر  كالتحوير  ال�سمنة 

علي  الربوفي�سور  من  كل  اجلراحة  يف 

احلمداين واجلراح الدكتور عامر الدرازي 

التفاق  وكان  ال�ساعاتي،  هاين  والدكتور 

مينح  اأن  يجب  ل  العام  اجلراح  اأن  على 

اإل  ال�سمنة  عمليات  لإجراء  الرتخي�س 

هذا  من  عملية   200 من  اأكرث  اإجراء  بعد 

النوع؛ مئة مب�ساركة جراح يف هذا النوع 

من العمليات ومئة بالإ�سراف غري املبا�سر، 

لتفادي حدوث م�ساعفات. 

حديثة  لعالجات  املوؤمتر  وتطرق 

مقارب  ب�سكل  الوزن  تنزيل  ميكنها 

اتباع  على  التفاق  وكان  للعمليات، 

حيث  ال�سحية  بالتغذية  اخلا�سة  الطرق 

عن  لطفي  نرميان  الدكتورة  حتدثت 

ليكون  ال�سحي  والغذاء  املتقطع  ال�سيام 

اخلط الثاين هو العالج بالأدوية والعالج 

الأخري هو العمليات حتت اإ�سراف جراحني 

متمر�سني، كما اأ�سار الدكتور اأ�سعد الدفرت 

نائب رئي�س املوؤمتر رئي�س اللجنة العلمية 

وعالقته  كورونا  ملر�س  التطرق  اأن  اإىل 

بحا�سة ال�سم ودور فيتامني د من الوقاية 

والعالج ال�سريع، مب�ساركة كل من الدكتور 

اأحمد �سالح الدين من م�سر والربوفي�سور 

الإمارات العربية املتحدة،  ماهر جالو من 

وكيفية  القلب  لأمرا�س  التطرق  كان  كما 

من  ال�سليم  بال�سكل  وعالجها  ت�سخي�سها 

م�ست�سفى  من  ر�سا  �سيد  الدكتور  قبل 

عوايل. 

 وعقد املوؤمتر ندوة مهمة اأدارها رئي�س 

الربوفي�سور  الربيطانية  ال�سكري  جمعية 

ال�سكري  جمعية  ورئي�سة  باتيل  دبي�س 

للتطرق  �سالتوت  بروفي�سور  امل�سرية 

الكليتني  على  ال�سكري  م�ساعفات  اإىل 

والعينني. 

يف  الدفرت  اأ�سعد  الدكتور  واأ�سار 

املوؤمتر  هام�س  على  �سحافية  ت�سريحات 

اأنه قد مت التفاق مع كل من الفا�سل  اإىل 

والربوفي�سور  باتيل  دبي�س  الربوفي�سور 

ريت�سارد  والربوفي�سور  مكون  باربرا 

قنوات  وجود  �سرورة  على  كونتون 

والكوادر  الأطباء  تدريب  يف  للتعاون 

التمري�سية يف بريطانيا لغر�س احل�سول 

على �سهادات يف عالج هذا املر�س اخلطري 

والإعداد لآليات التعاون والعمل امل�سرتك 

عامليا  موؤمترا  الميدوا  موؤمتر  لي�سبح 

ت�سجل  حمكمة  طبية  جملة  يحت�سن 

وتن�سرها  الطبية  البحوث  جميع  وتوثق 

الدكتور  اأعدها  تو�سيات  خالل  من  عامليا 

رئي�س  املوؤمتر  رئي�س  حممد  عبدالوهاب 

ال�سحية،  املراكز  لإدارة  الأعلى  املجل�س 

وتوجيهات  برعاية  الفعاليات  كل  وتكون 

الفريق  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال خليفة. 

مرمي  الدكتورة  �سرحت  بدورها، 

ال�سكري  جمعية  رئي�س  نائب  الهاجري 

نظمت  جل�سة  اجلمعية  باأن  البحرينية 

علمية مع الإقليم بالحتاد الدويل لل�سكري 

الإر�سادي  الدليل  لإعداد  املعني  والفريق 

على  وذلك  وال�سكري،  احلمل  حول 

وال�سكري  الباطني  الطب  موؤمتر  هام�س 

من  تنظيمه  مت  الذي  )اميدوا(  وال�سمنة 

قبل م�ست�سفى النور التخ�س�سي بالتعاون 

مع �سركة ايديوكي�سن بل�س والذي اأقيم يف 

الفرتة من 17-19 فرباير 2022 برعاية 

عبُداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق 

رئي�س  ال�سحة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

جمل�س اإدارة جمعية ال�سكري البحرينية.

اخلرباء  من  عدد  حتدث  وقد 

ال�ست�ساريني يف جمال ال�سكري من مملكة 

البحرين ودول الإقليم حيث مت عر�س عدد 

بروفي�سور  بداأت  اإذ  املهمة،  املوا�سيع  من 

�سبني م�سعود ا�ست�سارية الن�ساء والولدة 

عن  عر�س  بتقدمي  بباك�ستان  وال�سكري 

ال�سكري واحلمل والذي  الإر�سادي  الدليل 

�سارك فيه نخبة من اخلرباء ال�ست�ساريني 

بدول الإقليم من �سمنهم مملكة البحرين، 

الأردن  من  �سقيم  ندمية  د.  قدمت  بعدها 

الك�سف  حول  عر�سا  ال�سكري  ا�ست�سارية 

فرتة  خالل  ال�سكري  وت�سخي�س  املبكر 

احلمل.

 وقدمت د. زينب اجلفريي ا�ست�سارية 

حول  عر�سا  بالبحرين  والولدة  الن�ساء 

مع  التعامل  وكيفية  احلامل  الأم  رعاية 

ال�سكري خالل فرته احلمل والولدة.

قدم  والعالج  التوعية  جمال   ويف 

بروفي�سور اأحمد بالل ا�ست�ساري ال�سكري 

ال�سحية  الأمناط  بباك�ستان عر�سا حول 

قبل  من  اتباعها  الواجب  وال�سلوكيات 

الأم امل�سابة بال�سكري فرته احلمل وبعد 

قدمت  العالج  وبخ�سو�س  الولدة، 

ا�ست�ساري  الرميحي  دلل  الربوفي�سور 

حول  عر�سا  ال�سماء  والغدد  ال�سكري 

امل�سابة  احلامل  لالأم  العالجات  اأهم 

بال�سكري.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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* علي عبداحل�صني الع�صفور

يف ذكرى احلادي والع�شرين مليثاق العمل الوطني تعلمت 

اأن وثيقة العمل هي ركيزة لعقد اجتماعي متثل الروؤية امللكية 

الوطني  التي ح�شلت على االجماع  الوطنية  ال�شامية واالإرادة 

وقيم  مبادئ  من  جملة  واملت�شمن   2002 د�شتور  اعالن  يف 

العدل وامل�شاواة وتكافئ الفر�ص، وهي قيم �شاحلة لكل زمان 

ومكان، وهي م�شتحقة يف �شيا�شاتنا وبرامج العمل فهي منهاج 

الوطني  العمل  ميثاق  من  تعلمت  اإذ  الوطن،  هذا  لوحدة  حياة 

احرتام تطبيق القانون مهما كان الثمن. 

و�شمات  مالمح  اإحدى  هي  والقانون  املوؤ�ش�شات  فدولة 

الدول املتح�شرة للملكيات الد�شتورية، وتعلمت من ميثاق العمل 

ونبذ  االآخر  الراأي  و  بالراأي  واال�شتعانة يف  الت�شاور  الوطني 

العنف والتطرف يف جماالت احلياة كافة فلي�شت الدميقراطية 

يف املجال�ص النيابية فقط، ولكنها متثل قيمه كربى يف االإدارة 

واحلياة العامة، وتعلمت من ميثاق العمل الوطني وبعد مرور 

يف  الوطنية  تكت�شف  كيف  كورونا  جائحة  من  �شنوات  ثالث 

االأزمات  الوالءات والعطاءات تربز يف  واأن  الت�شحيات،  تقدمي 

مع  جنب  اإىل  جنبًا  الطبية  الطواقم  ت�شحيات  ن�شهد  واليوم 

جنودنا البوا�شل وهم يف ال�شفوف االأمامية يًدا تعمل من اأجل 

الرعاية ال�شحية يف الت�شدي جلائحة كورونا ويد تعمل على 

تطبيق االأمن والنظام العام وال�شكينة اأمام اأخطر عدو للب�شرية 

يف القرن الواحد والع�شرين.

جميًعا،  قلوبنا  على  عزيزة  اأرواًحا  اجلائحة  غيبت  واإذا 

ن�شاأل اهلل العزيز القدير اأن ينزلها برحمته الوا�شعة واأن ي�شكنها 

الوطن  فليحيا  ميوت،  ومل  لن  الغايل  فالوطن  جناته،  ف�شيح 

الغايل الذي يجمع اأبنائي واأبنائك فالوطن اجلميع.

فتحية �شكر وعرفان مقرونة بالتهنئة والوالء والبيعة لقائد 

امل�شرية املباركة �شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

الذكرى  العظيم يف  ال�شعب  لهذا  وتهنئة  وتقدير  �شكر  وحتية 

احلادية والع�شرين مليثاق العمل الوطني. 

*حمافظ املحافظة ال�صمالية

تعلمت من امليثاق

�صمن كلمة للموؤمتر الرابع للربملان العربي �ر�ؤ�صاء الربملانات العربية.. رئي�صة النواب:

ر�ؤية جاللة امللك جتعل من دعم العمل العربي امل�صرتك اأ�لوية ثابتة

النواب  جمل�س  رئي�سة  �ساركت 

املوؤمتر  يف  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

الرابع للربملان العربي �ر�ؤ�ساء املجال�س 

�الذي  العربية،  �الربملانات  الت�سريعية 

انعقد اأم�س ال�سبت يف مقر جامعة الد�ل 

العربية  م�سر  بجمهورية  العربية، 

الربملانيني  »د�ر  �سعار  حتت  ال�سقيقة، 

العامل  يف  �ال�ستقرار  الأمن  حتقيق  يف 

العربي«.

رئي�سة  قدمتها  التي  الكلمة  �تنا�لت 

الربملانات  لر�ؤ�ساء  النواب  جمل�س 

العربي،  الربملان  يف  �الأع�ساء  العربية 

بقيادة  البحرين  مملكة  اأن  على  التاأكيد 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

جاللته  �توجيهات  �رعاه  اهلل  حفظه 

دعم  ت�سع  �الثاقبة،  ال�سديدة  ال�سامية 

من  امل�سرتك  العربي  العمل  �تعزيز 

اأ�لوياتها الثابتة �الرا�سخة.

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  �تطرقت   

تعمل دائًما على تعزيز م�سارات التعا�ن 

�توحيد  ال�سقيقة،  العربية  الد�ل  مع 

�ال�سرتاتيجيات  امل�سرتكة  الر�ؤى 

�سعًيا  العربي،  للت�سامن  الداعمة 

الفر�س  �خلق  التحديات،  كل  لتجا�ز 

�التعامل  النوعية،  �ال�ستثمارات 

�فق  �امل�ستجدات،  التطورات  مع  الفاعل 

ت�ساير  متطورة  ع�سرية  ح�سارية  ر�ؤية 

�متطلباته. امل�ستقبل 

اأن  على  التاأكيد  الكلمة  �ا�ستملت 

البحرين  مملكة  يف  النواب  جمل�س 

اأد�ات املنظومة  مي�سي قدًما يف توظيف 

متنامًيا،  تقدًما  ت�سهد  التي  الت�سريعية 

يف  �الربملانات  املجال�س  مع  بالعمل 

خالل  من  �ال�سديقة،  ال�سقيقة  الد�ل 

الربملانية،  الدبلوما�سية  د�ر  تفعيل 

دعم  يف  املجال�س  باإ�سهامات  �الرتقاء 

جهود التنمية �مواجهة التحديات كافة، 

امل�سرتك  العربي  العمل  اآليات  �تطوير 

على جميع امل�ستويات، مبا ي�سمن حتقيق 

اأمًنا  اأكرث  منطقة  يف  ال�سعوب،  تطلعات 

��سمان  �ازدهاًرا،  �تقدًما  �ا�ستقراًرا، 

امل�ستقبل الأمثل لالأجيال القادمة.

�ثيقة  اعتماد  مت  املوؤمتر  �خالل   

جتاه  العربي  للموقف  الربملاين  العمل 

عنوان  حتت  احليوية،  الق�سايا  من  عدد 

»ر�ؤية برملانية لتحقيق الأمن �ال�ستقرار 

�النهو�س بالواقع العربي الراهن«.

برئا�صة الع�صومي.. �مب�صاركة 21 برملاًنا

الربملان العربي يرفع �ثيقة تت�صمن 14 بنًدا للقمة العربية املقبلة
تراأ�س عادل بن عبدالرحمن الع�سومي رئي�س الربملان 

�ر�ؤ�ساء  العربي  للربملان  الرابع  املوؤمتر  اعمال  العربي 

مبقر  اأم�س  عقد  الذي  العربية،  �الربملانات  املجال�س 

العربية بجمهورية م�سر  الد�ل  العامة جلامعة  الأمانة 

�ممثلي  ر�ؤ�ساء  من   21 �ح�سور  العربية،مب�ساركة 

املجال�س �الربملانات العربية.

كونه  املوؤمتر  اأهمية  العربي  الربملان  رئي�س  �اأكد 

ينعقد يف �قت بالغ الأهمية، يف ظل الظر�ف �الأ��ساع 

�التحديات  العربية،  الأمة  بها  متر  التي  ال�ستثنائية 

الداخلي  ال�سعيدين  على  تواجهها  التي  اجل�سام 

�اخلارجي.

��سدد رئي�س الربملان العربي -يف بيان تاله يف ختام 

الدبلوما�سية  د�ر  تفعيل  �سر�رة  على  املوؤمتر-  اأعمال 

التحديات، �اإمياناً  لهذه  الت�سدي  العربية يف  الربملانية 

الت�سامن  تعزيز  يتطلب  الذي  امل�سرتك  امل�سري  بوحدة 

العربي �تطوير اآليات العمل العربي امل�سرتك على كافة 

امل�ستويات.

�ممثلي  ر�ؤ�ساء  ان  العربي  الربملان  رئي�س  �اأعلن 

�ثيقة  اأم�س  اعتمد�ا  العربية  �الربملانات  املجال�س 

للموقف  �املحددات  الثوابت  من  جمموعة  ت�سمنت 

العربي جتاه اأربعة ع�سر ق�سية، متثل القا�سم امل�سرتك 

العربية،  اأمتنا  تواجهها  التي  �الأزمات  التحديات  بني 

اليمنية،  �الأزمة  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  �يف 

ال�سودانية،  الأزمة  ال�سورية،  الأزمة  الليبية،  الأزمة 

الأزمة ال�سومالية، الأزمة اللبنانية، اإ�سافة اإىل مكافحة 

الإرهاب �الفكر املتطرف، �مواجهة التدخالت اخلارجية 

ا  يف ال�سئون الداخلية للد�ل العربية، كما تنا�لت اأي�سً

�الغذائي  املائي  �الأمــن  املنطقة،  يف  النو�ي  الأمــن 

اإ�سافة  العربي،  العامل  يف  املناخي  �الأمــن  العربي، 

�ق�سايا  العربي،  العامل  الإن�سان يف  حقوق  تعزيز  اإىل 

العربي،  ال�سباب  �متكني  العربية،  املراأة  �تقدم  متكني 

�البطالة يف العامل العربي، �تطوير التعليم يف العامل 

احلوار  تعزيز  يف  الربملانيني  د�ر  جانب  اإىل  العربي، 

يف  ال�ستثمار  �كذلك  املختلفة،  �الثقافات  الأديان  بني 

امل�ستقبل. �ا�ست�سراف  التكنولوجيا احلديثة 

�ثيقة  اإقرار  مت  انه  العربي  الربملان  رئي�س  �ذكر 

برملانية  ــة  »ر�ؤي عنوان  حتت  جــاءت  التي  املوؤمتر 

العربي  بالواقع  �النهو�س  �ال�ستقرار  الأمن  لتحقيق 

اجلاللة  اأ�سحاب  اإىل  رفعها  �سيتم  �التي  الراهن«، 

جمل�س  اجتماع  يف  العرب،  القادة  �ال�سمو  �الفخامة 

احلادية  القمة  م�ستوى  على  العربية  الد�ل  جامعة 

اجلزائرية  باجلمهورية  �سُتعقد  التي  �الثالثني 

ال�سعبية. الدميقراطية 

ا�صتقبلت رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الأهلية.. رنا بنت عي�صى: 

التعليم العايل يدعم املوؤ�ص�صات التعليمية للنهو�س باأدائها

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم 

العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل، مبكتبها، الدكتور عبداهلل احلواج 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الأهلية، �الدكتور من�سور العايل رئي�س اجلامعة.

�خالل اللقاء، مت بحث اجلوانب املتعلقة بعملية �سري الربامج الأكادميية �ما تقدمه 

متعددة يف جمال  لهم خيارات  تتيح  التي  �التخ�س�سات  املجالت  للطلبة يف خمتلف 

اأكدت د.  اإذ  التعليم �متكينهم من مهارات احلياة امل�ستقبلية للدخول يف �سوق العمل، 

ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة العايل اأن جمل�س التعليم العايل يقدم كل 

الدعم �امل�ساندة ملوؤ�س�سات التعليم العايل، للنهو�س باأدائها على الأ�سعدة كافة، �رفع 

م�ستوى �سمعتها التعليمية.

اعتزازهما  العايل عن  الدكتور عبداهلل احلواج �الدكتور من�سور  من جانبهم، عربرّ 

بلقاء الأمني العام ملجل�س التعليم العايل، موؤكدين �سعيهم ملوا�سلة العمل على الرتقاء 

بالنظام التعليمي �منظومتها يف اجلامعة الأهلية.

بتنظيم منظمة التعا�ن القت�صادي �التنمية 

هيئة الف�صاء ت�صارك يف منتدى »املناخ �ال�صحة«
الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  تلقت 

القت�سادي  التعا�ن  منظمة  من  دعوة 

يف  للم�ساركة   )OECD( �التنمية 

»املناخ �ال�سحة«، �قد  منتداها اخلا�س 

يف  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  مثل 

الدكتور  التنفيذي  رئي�سها  امل�ساركة  هذه 

حممد اإبراهيم الع�سريي.

حممد  الدكتور  قال  م�ساركته،  حول 

اأكرب  املناخ  تغري  »ُيعد  الع�سريي: 

�قد  الب�سرية،  يواجه  �سحي  تهديد 

الأطر�حات  من  حزمة  املنتدى  ناق�س 

املرتبطة  ال�سحية  املخاطر  من  للتخفيف 

حلول  اإيجاد  �سبل  �بحث  املناخ،  بتغري 

امل�ستقبلية.  للتحديات  الأجل  طويلة 

عن  كوفيد-19  جائحة  ك�سفت  لقد 

جمتمعاتنا  عمل  يف  ال�سحة  اأهمية  مدى 

رفاهيتنا  اإىل  بالإ�سافة  �اقت�ساداتنا، 

ال�سخ�سية �حياتنا اليومية. حاليا تعمل 

جمموعة الع�سرين �العديد من املنظمات 

املجتمع  �منظمات  �التجارية  احلكومية 

الب�سرية  ا�ستعداد  من  للتاأكد  بجد  املدين 

القادم(.  )الوباء  ملواجهة  اأف�سل  ب�سكل 

يف  ال�ستثمار  خالل  من  اأنه  هو  الأمل 

ميكن  اأف�سل،  �ب�سكل  املبكر  ال�ستعداد 

التالية  العاملية  ال�سحية  الأزمة  منع  اإما 

�سك  ل  فعالية.  اأكرث  ب�سكل  احتوائها  اأ� 

اأنه من ال�سر�ري اأن نركز على ما يتعني 

اإىل  العامل  اإذ مييل  الآن،  به  القيام  علينا 

الأزمات  احتالل  مع  ب�سرعة،  التحرك 

مناحي  يف  ال�سدارة  مركز  اجلديدة 

احلياة كافة«.

الع�سريي:  الدكتور  �اأ�ساف 

البيئية  التحديات  م�ستوى  اإىل  »لالرتقاء 

مبكان  الأهمية  من  العاملية،  �ال�سحية 

بع�سها  تقاطعها  بكيفية  العرتاف 

كل  معها  التعامل  عن  �التوقف  ببع�س 

كوفيد-19  �سلط  لقد  الآخر.  عن  مبعزل 

املناخ  تغري  بني  ال�سلة  على  الرتكيز 

�ظهور  البيولوجي  التنوع  �فقدان 

-الأمرا�س  املن�ساأ  حيوانية  الأمرا�س 

�الب�سر-،  احليوانات  بني  تنتقل  التي 

املجالت  اأحد  يكون  اأن  يجب  لذلك 

املناق�سة  يف  الرئي�سة  ال�سرتاتيجية 

للم�ستقبل  اأف�سل  ب�سكل  ال�ستعداد  حول 

املناخ  لتغري  النطاق  الوا�سع  التاأثري  هو 

على �سحتنا. قبل الوباء احلايل، خل�ست 

اأن  اإىل  بالفعل  الد�ليني  اخلرباء  جلان 

لل�سحة  تهديد  اأهم  ميثل  املناخ  تغري 

يف  نق�س  هناك  يزال  ل  �لكن  العاملية، 

�ال�سحة،  املناخ  تغري  بني  الر�ابط  فهم 

�سناع  بع�س  اأ�  النا�س  عامة  بني  �سواء 

القرار«.

د. نا�شر الع�شريي

�صفريتنا يف بانكوك ت�صارك يف

م�صابقة اليوم العاملي للمراأة

مملكة  �سفري  ر�سي  عبا�س  منى  ال�سفري  �ساركت 

ال�سفريات  من  عدد  جانب  اإىل  بانكوك،  يف  البحرين 

املعتمدات لدى مملكة تايلند ال�سديقة �القيادات الن�سائية 

ملدة  »�سفري  م�سابقة  يف  بانكوك،  يف  املتحدة  الأمم  لدى 

باليوم  لالحتفال   #AmbassadorForADay يوم« 

العاملي للمراأة 2022 الذي يقام يف 8 مار�س من كل عام، 

م�سارًكا   30 عددهم  البالغ  بالفائزين  القائمة  �سدرت  اإذ 

الن�ساء  على  توؤثر  التي  الق�سايا  تتنا�ل  فيديو  مبقاطع 

�الفتيات يف جمتمعاتهن املحلية.

 �تقام م�سابقة هذا العام حتت عنوان »امل�سا�اة اليوم 

الن�ساء �الفتيات يف جميع  باإ�سهام  اأجل غد م�ستدام«،  من 

اأنحاء العامل، اللواتي يقدن جهود التكيف مع تغري املناخ 

اأكرث  م�ستقبل  لبناء  له،  �ال�ستجابة  من حدته  �التخفيف 

ا�ستدامة للجميع.

اأمانة العا�صمة حتيل 80 

خمالفة ملظالت ال�صيارات لالإزالة 

الطريق  ا�سغالت  لإزالة  حملة  العا�سمة  اأمانة  نظمت 

اإزالة 5  املرخ�سة يف منطقة �سرتة، �متت  املخالفة �غري 

مادة  من  م�سنوعة  لل�سيارات  مظلة  اأ�سل 80  من  مظالت 

»اجلينكو«، اإذ احيلت البقية اىل الإزالة تباعا �جاٍر حاليا 

التعامل معها �ا�ستكمال الإجراءات الالزمة، بعد ان انتهت 

الفرتة املحددة يف الإخطار �مل يتم ت�سحيح ��سع املخالفة.

الطرق  اإ�سغال  قانون  اأن  اإىل  العا�سمة  اأمانة  �اأ�سارت 

ل اأمانة العا�سمة اإزالة  العامة رقم )2( لعام 1996 يخورّ

هذه النوعية من املخالفات اإداريا فور ر�سدها د�ن اإخطار، 

اإىل  بالإ�سافة  كافة،  الإزالة  تكاليف  املخالف  تغرمي  مع 

ال�ساغلة  للمواد  حت�سل  قد  تلفيات  اأي  م�سوؤ�لية  حتمله 

للطريق حني اإزالتها اأ� تخزينها على �ساحب املخالفة.

اأن اخلطر من هذه املظالت  اأمانة العا�سمة  �اأ��سحت 

يكمن يف ا�سغالها حيًزا من الطريق العام، �بالتايل يعطل 

عبور  م�ساحة  التي  املناطق  من  بع�س  يف  املر�ر  حركة 

املركبات فيها حمد�دة، ما يعيق ��سول �سيارات الإ�سعاف 

املعوقات  ي�سبب عدًدا من  قد  ما  الطرق،  �النجدة يف هذه 

�قت احلالت الطارئة، اإ�سافة اإىل اأن املواد امل�ستخدمة يف 

هذه املظالت مواد خطرة �سريعة ال�ستعال يف حالة ن�سوب 

اأي حريق. 

13فعاليات www.alayam.com

الأحد 19 رجب 1443 ـ العدد 12006

Sunday 20th February 2022 - No. 12006 باإ�شراف: عبدعلي قربان
 Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

 �شراكة لدعم وتنمية املواهب ال�شبابية

»stc البحرين« ترعى دوري خالد بن حمد للكريكت

عامل  يف  الرائدة  البحرين،   stc �شركة  اأعلنت 

التكنولوجيا الرقمية، والحتاد البحريني للكريكت عن 

عقد توقيع رعاية دوري خالد بن حمد للكريكت ملدة 3 

�شنوات من 2022 اىل 2024.

ويف تعليق له، قال املهند�س نزار بانبيله، الرئي�س 

التنفيذي ل�شركة stc البحرين: »نحن فخورون برعاية 

دوري خالد بن حمد للكريكت، كما نتطلع اإىل دعم هذا 

الدوري بهدف ت�شجيع ورعاية الالعبني ال�شباب وتنمية 

لعبة الكريكيت يف جميع اأنحاء اململكة«.

وبهذه املنا�شبة اأعرب حامت داداباي، رئي�س الحتاد 

 stc البحريني للكريكت، »كل ال�شكر والتقدير ل�شركة

لرعاية دوري خالد بن حمد للكريكت ومن خالل هذه 

هذا  يف  الإجنازات  من  العديد  حتقيق  �شيتم  ال�شراكة 

املجال.«

وتاأتي هذه الرعاية كجزء من التزام stc البحرين 

هذه  خالل  ومن  البحرين،  يف  املجتمع  جتاه  امل�شتمر 

املبادرة توؤكد stc البحرين م�شوؤوليتها ودعمها لالعبني 

املوهوبني ال�شباب يف البحرين، حيث �شيتم تقدمي الدعم 

تنمية مهاراتهم ومتكينهم من خو�س  اأجل  الالزم من 

هذه املناف�شة ب�شكل احرتايف وعلى م�شتوى عاملي.

مبنا�شبة اليوم العاملي ل�شرطان الأطفال

»ابت�شامة« تتعاون مع »امل�شت�شفيات احلكومية« 

لن�شر الوعي مبر�ض �شرطان الأطفال

التابعة  »ابت�شامة«  مبادرة  اأعلنت 

والهادفة  ال�شبابية  امل�شتقبل  جلمعية 

مر�شى  لالأطفال  النف�شي  الدعم  لتقدمي 

عن  البحرين  يف  واأهاليهم  ال�شرطان 

يف  احلكومية«  »امل�شت�شفيات  مع  تعاونها 

تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة اإىل ن�شر 

مملكة  يف  الأطفال  �شرطان  مبر�س  الوعي 

العاملي  اليوم  مبنا�شبة  وذلك  البحرين، 

اخلام�س  ي�شادف  الذي  الأطفال  ل�شرطان 

اأقره  والذي  عام،  كل  من  فرباير  من  ع�شر 

الطفولة  �شرطان  ملنظمات  الدويل  الحتاد 

يف العام 2001.

واأعرب الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات 

الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

عن �شكره وتقديره ملبادرة »ابت�شامة« على 

اإىل رفع الوعي املجتمعي  الرامية  جهودها 

وما  الأطفال،  �شرطان  مر�س  يخ�س  فيما 

توعوية  حمالت  من  ال�شاأن  هذا  يف  تقدمه 

وفعاليات متنوعة ت�شتهدف خمتلف فئات 

قبل  من  املبذولة  اجلهود  وتكمل  املجتمع، 

املوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية.

جمعية  رئي�س  اأعرب  جانبه  من 

امل�شتقبل ال�شبابية �شباح الزياين عن �شكره 

بالدكتور  ممثلة  احلكومية  للم�شت�شفيات 

اأحمد الأن�شاري وفريق العمل على التعاون 

والدعم يف تنفيذ هذه احلملة التوعوية، مبا 

يعك�س الثقة مببادرة »ابت�شامة«، موؤكدا اأن 

مملكة البحرين و�شلت ملرحلة متقدمة على 

الالزمة  ال�شحية  الرعاية  توفري  �شعيد 

لالأطفال مر�شى ال�شرطان.

�صباح الزيايناأحمد الأن�صاري

من خالل تدريب موظفيها على لغة الإ�شارة

»زين البحرين« توا�شل تعميم ثقافة �شاملة لذوي الهمم 

جمال  يف  الرائدة  ال�شركة  البحرين،  زين  نظمت 

تدريبية حول  دورة  اململكة،  الت�شالت يف  ابتكارات 

التنوع  مبادرات  من  كجزء  ملوظفيها  الإ�شارة  لغة 

وال�شمول لغر�س ثقافة متنوعة ومن�شفة و�شاملة يف 

مكان العمل. كجزء من ا�شرتاتيجية التنوع وال�شمول 

لل�شركة، يهدف الربنامج التدريبي اإىل تطوير قدرات 

املوظفني، والرتقاء بتجربة العمالء لتكون اأكرث �شمولاً 

التجارية يف متناول  وترحيباًا، ما يجعل عالمة زين 

اجلميع. وقدمت التدريب عبري �شلوم، موؤ�ش�س �شركة 

من  تعاين  مدربة  اأول  ُتعد  والتي  للتدريب،  اإ�شارة 

�شعف ال�شمع يف اخلليج. تعزز زين البحرين ثقافة 

ال�شمول وتوؤمن باإطار �شامل لتحقيق اأهداف ال�شمول 

وتكافوؤ الفر�س للجميع. وظفت ال�شركة بحرينيني من 

خلفيات متنوعة ومن خالل الربنامج التدريبي متكن 

التوا�شل  اأجل  من  الإ�شارة  لغة  تعلم  من  موظفيها 

الفعال.

فاطمة  قالت  التدريبي،  الربنامج  على  وتعليقاًا 

زين  �شركة  يف  وال�شمولية  ال�شتدامة  مدير  حيدر 

من  ا  جزءاً التدريبي  الربنامج  »ُيعد  البحرين: 

رئي�س  مكون  وهو  وال�شمول،  التنوع  ا�شرتاتيجية 

ال�شركات،  وحوكمة  والجتماعية  البيئية  للحوكمة 

الرا�شخ بتعزيز ثقافة متنوعة  التزامنا  ويتما�شى مع 

واملبادرات  الربامج  من  �شل�شلة  خالل  من  و�شاملة 

امل�شممة بعناية«.

وتعليقاًا على الربنامج التدريبي، قالت عبري �شلوم 

للغاية  ممتنة  »اأنا  للتدريب:  اإ�شارة  �شركة  موؤ�ش�س 

ل�شركة زين البحرين لدعوتي لتدريب موظفيها، وهي 

خطوة �شرورية جدا لتحقيق خدمة عمالء ا�شتثنائية. 

زين  موظفي  �شيجعل  الإ�شارة  لغة  على  التدريب 

الأ�شخا�س  مع  التوا�شل  عند  ثقة  اأكرث  البحرين 

التدريب  اأخ�شائية  علي  ولء  وعلقت  الهمم«.  ذوي 

البحرين:  �شركة زين  الب�شرية يف  املوارد  والتطوير، 

»نحن نوؤمن باأن ال�شمولية تعزز البتكار الذي يرتك 

اإىل  دفعنا  ما  وهذا  اأعمالنا،  نتائج  على  اإيجابياًا  ا  اأثراً

موظفينا  حياة  وتطور  وترعى  جتذب  ثقافة  تبني 

و�شركائنا العمالء بغ�س النظر عن اختالفاتهم«.

منح مرمي العري�ض الع�شوية 

الفخرية يف جمعية ال�شداقة للمكفوفني

بن  جميل  حممد  بنت  مرمي  ا�شتقبلت 

جمموعة  رئي�س  نائب  العري�س  من�شور 

القاب�شة رئي�س تنفيذي مربة حممد  العري�س 

جمعية  من  وفدا  العري�س  من�شور  بن  جميل 

لها  ال�شكر  لتقدمي  وذلك  للمكفوفني،  ال�شداقة 

للجمعية،  الفخرية  بالع�شوية  قبولها  على 

احلليبي على  رئي�س اجلمعية ح�شني  اأثنى  اإذ 

واأبناء  العري�س  عائلة  قبل  من  الدائم  الدعم 

حممد جميل العري�س ب�شكل خا�س للجمعية، 

ومن ذلك دعمهم يف جتهيز قاعة حممد جميل 

بن من�شور العري�س خلدمة اأهداف اجلمعية.

بدورها، اأعربت مرمي العري�س عن تقديرها 

للفئة  بها اجلمعية  التي تقوم  املميزة  للجهود 

مدى  على  وذويهم  املكفوفني  من  امل�شتهدفة 

مبا  للجمعية  دعمها  ا�شتمرار  موؤكدة  �شنوات، 

ي�شب يف الأهداف اخلرية. وقد اأعرب الوجيه 

لدعم اجلمعية  ا�شتعداده  العري�س عن  نا�شر 

خلطى  موا�شلة  وذلك  اخلريية،  والأعمال 

الوالد املرحوم حممد جميل العري�س الذي ما 

الأعمال اخلريية موجوده وما  اآثاره يف  زالت 

تبادل  كما  اخلري،  حب  من  اأبنائه  يف  زرعه 

احل�شور العبارات التحفيزية لتنمية اخلدمات 

خدمة  �شاأنه  من  هو  وما  اخلريية  املجتمعية 

املجتمع البحريني وذوي احلاجات، ثم تقدمت 

تقديري  درع  العري�س  مرمي  باإهداء  اجلمعية 

ل�شنوات  اجلمعية  لدعم  ولعائلتها  لها  عرفانا 

يف  الفخرية  الع�شوية  لقبولها  لها  و�شكرا 

اجلمعية، وكان ذلك بح�شور علي حاجي مدير 

جلنة  رئي�س  نائب  م�شكور  وح�شني  اجلمعية 

الإعالم.

�شارة اإ�شحاق جتتمع مع القائمني على م�شروع »عطاء بال حدود«:

الوقوف اإىل جانب املبادرات البحرينية الرائدة على م�شتوى املنطقة 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وكيل  باأعمال  القائم  اإ�شحاق  �شارة  عقدت 

القائمني على م�شروع »عطاء بال حدود« وهن  والريا�شة اجتماعا مع 

�شيخة عادل الزايد، وفاطمة فالح ها�شم، والالتي مت تكرميهن موؤخرا يف 

منتدى القادة للعمل الإن�شاين بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة.

وخالل الجتماع اأكدت �شارة اإ�شحاق حر�س وزارة �شوؤون ال�شباب 

على  الرائدة  البحرينية  املبادرات  جانب  اإىل  الوقوف  على  والريا�شة 

�شبيل  يف  للعطاء  البحرين  اأبناء  حب  توؤكد  والتي  املنطقة  م�شتوى 

الرتقاء باملجتمع، م�شيدة مبا حتتويه املبادرة من اأهداف ور�شالة وقيم 

نبيلة وتعزيز روح املواطنة.

تت�شمن  والتي  املبادرة  عن  �شرح  اإىل  اإ�شحاق  �شارة  وا�شتمعت 

م�شاركة اأيتام وكبار املواطنني من اأهايل املنطقة يف الربامج الهادف من 

خالل املع�شكرات ال�شيفية والربيعية، كما ي�شاهم امل�شروع يف تخفيف 

الأعباء على الأهايل من خالل القيام بربامج وان�شطة تخدمهم وا�شتغالل 

والثقافية،  )ال�شحية،  الدورات  اإعطائهم  خالل  من  النهاري  وقتهم 

والبيئة، والجتماعية(.

مببادرة  اإعجابها  عن  اإ�شحاق  �شارة  اأعربت  الجتماع  ختام  ويف 

»عطاء بال حدود«، موجهة الدعوة اإىل القائمني على امل�شروع للم�شاركة 

املبادرات  دعم  اإىل  يهدف  والذي  ال�شبابية  للمبادرات  بادر  برنامج  يف 

على �شعيد حملي  تنفذ  والتي  واملبتكرة،  املبدعة  البحرينية  ال�شبابية 

تدعم  التي  واملبتكرة  الرئي�شية  الربامج  اأحد  »بادر«  يعد  ودويل حيث 

يف  ت�شب  والتي  ربحية،  غري  ب�شورة  املجتمعية  التطوعية  اخلدمات 

م�شلحة الفرد واملجتمع البحريني ككل يف خمتلف املجالت، مثل املجال؛ 

والتعليمي،  والجتماعي،  والثقايف،  والقت�شادي،  والبيئي،  ال�شحي، 

وال�شيا�شي، واحلقوقي، والريا�شي، والإعالمي.

حممد عبداللطيف يفوز ب�شيارة لكز�ض اآي اإ�ض 350 يف 

رابع  �شحوبات »تخيل واربح« مبجمع ال�شيف - املحرق

ب�شيارة  حممد  عبداللطيف  حممد  فاز 

اإ�س 350 �شمن مرا�شم  اآي  لكز�س فاخرة 

»تخيل  حملة  جوائز  رابع  على  ال�شحب 

واربح« يف جممع ال�شيف - املحرق، التي 

 20 يف  ال�شيف  عقارات  �شركة  اأطلقتها 

من  الثامن  لغاية  وا�شتمرت  املا�شي  ابريل 

يناير 2022. 

القائد  حممد  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

ب�شركة  العقارات  اإدارة   - اأول  مدير 

ا�شم  عن  الإعالن  »ي�شرنا  ال�شيف:  عقارات 

واربح.  تخيل  ب�شحوبات  الرابع  الفائز 

نوؤكد  ال�شتار على هذه احلملة،  اإ�شدال  مع 

ت�شوقية  حمالت  اإطالق  مبوا�شلة  التزامنا 

الذين  الكرام  مكافاأة عمالئنا  بهدف  نوعية 

املف�شل  ال�شيف خيارهم  اختاروا جممعات 

جديد  بعام  ونعدهم  والرتفيه،  للت�شوق 

القيمة«.  والهدايا  ال�شارة  باملفاجاآت  مليء 

عبداللطيف  حممد  الفائز  عرب  جانبه،  من 

حممد عن �شكره ل�شركة عقارات ال�شيف على 

طرحهم حمالت ترويجية فريدة من نوعها يف 

مراكزها التجارية، معرباًا عن �شعادته بالفوز 

بهذه اجلائزة التي اأ�شعدته واأ�شعدت كل اأفراد 

عائلته الذين يعتربون جممع ال�شيف خيارهم 

الأول للت�شوق يف اململكة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12006/pdf/INAF_20220220012249836.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948348/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/948369/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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نورة املن�سوري

اأ�سطر النون  من��سدة ل�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء.. اأن� ابنة البحرين 

وم�زلت اأنتظر اكت�س�ب �سرف اجلن�سية منذ اأكرث من 20 �سنة

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  هذه  مبنا�شدتي  اأتقدم 

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

البحرين  ابنة  فاأنا  الوزراء حفظه اهلل ورعاه،  جمل�س 

اأتقدم لكم مبنا�شدتي  الوطن،  املولودة على تراب هذا 

الكرمي،  �شموكم  اإىل  ي�شل  اأن  اأمل  على  هذا  وخطابي 

وبعد اأن �شدت كل الأبواب يف وجهي، ول اأملك �شوى 

�شموكم ليجد يل احلل مب�شيئة اهلل عز وجل.

يا �شاحب ال�شمو، اأنا ابنة البحرين املولودة على 

تراب هذا الوطن يف العام 1964، وترعرعت وكربت 

بني اأهلي ودر�شت يف مدار�شنا، ولكن �شاءت الظروف 

اخلارجة عن اإرادتي لأتغرب عن دياري ووطني نحو 

يف  الأمريية  املكرمة  وبف�شل  احلمد  وهلل  عاما،   20

الغايل  وطني  ح�شن  اإىل  جمددا  عدت   2001 العام 

البحرين بعد �شنوات طويلة من مرارة واأمل الغربة.

واأن  و�شبق  بحريني،  مواطن  من  متزوجة  اأنا 

تقدم زوجي باأكرث من مرة بطلب احل�شول واكت�شاب 

ولكن  مواطن،  من  الزواج  بحكم  البحرينية  اجلن�شية 

عدة  بتقدمي  املحاولت  وا�شتمرت  ذلك،  حتقق  دون 

طلبات لنحو اأكرث من 20 عاما، ولكن دون جدوى.

اإىل  عودتي  منذ  عاما   22 نحو  وبعد  والآن 

وب�شموكم  باهلل  معقودا  الأمل  زال  ما  الوطن،  اأر�س 

اجلن�شية  �شرف  اكت�شب  واأن  هذا،  طلبي  يف  للنظر 

واأ�شرتي  عائلتي  اأفراد  جميع  كحال  حايل  البحرينية 

يف  اأمل  كلي  بالبحرينية،  باجلن�شية  ينعمون  الذي 

احل�شول على اجلن�شية البحرينية كزوجة ومواطنة 

يف هذا الوطن، والتي �شيتحقق معها جزء من حلمي 

املكرمة لأداء فري�شة احلج، ولل�شفر  اإىل مكة  بال�شفر 

للخارج للعالج من امل�شاكل ال�شحية التي اأعاين منها.

اآمال من �شموكم الكرمي النظر يف طلبنا هذا بعني 

لنا  والعون  ال�شند  فاأنت  والرحمة،  والراأفة  العطف 

الكرمي،  البلد  لهذا  خمل�شني  واأبناء  كمواطنني  كلنا 

يف  املعنيني  توجهوا  اأن  �شموكم  على  بغريب  ولي�س 

يف  لينظروا  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون 

بحكم  البحرينية  اجلن�شية  �شرف  لكت�شاب  طلبي 

الزواج من مواطن وبعد �شنوات طويلة من النتظار 

طالت لأكرث من 20 عاما.

املطلوبة  امل�شتندات  ا�شتعداد لتقدمي كل  واأنا على 

واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  قبل  من  طلبها  فور 

واكت�شاب  احل�شول  �شرف  نيل  اأمل  على  والإقامة، 

جن�شية وطني البحرين.

البي�ن�ت لدى املحرر

مر�س ن�در يهدد حي�تي

انا مواطنة بحرينية م�شابة مبر�س نادر يحمل ا�شم مر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري 

»ALS« وانا بحاجة للعالج يف اخلارج، وبداأت معاناتي مع املر�س بعد ان كنت اتعرث ب�شكل 

م�شتمر واعتقدت حينها انني بحاجة للتدرب على التوازن يف ال�شري او يتم ذلك نتيجة قلة 

املر�س  بهذا  ا�شابتي  قبل  كنت  انني  العلم  مع  النف�شية  ال�شغوط  ب�شبب  او  الطعام  تناول 

طبيعية جدا ولياقتي البدنية عالية كوين امار�س الريا�شة ب�شكل م�شتمر، ومع مرور اليام 

بداأت ا�شعر بالتنمل يف اطرايف واحيانا ل ا�شعر بوجود اطرايف ول امتكن من احلركة ب�شهولة 

فذهبت اىل امل�شت�شفى لعمل الفحو�شات فقال الطبيب ان حالتي ت�شتدعي اخذ عينة من الظهر 

ولكن كانت هذه العينة �شليمة وقال الطبيب املعالج انه ل ميكن ان تكون هذه العينة �شليمة 

وانا اعاين من هذه امل�شكلة لذلك علي اجراء العديد من الفحو�شات الالزمة وقمت باجرائها، 

وحينها ات�شح يف تقرير الطبيب انني اعاين من مر�س نادر يطلق عليه ALS وهو م�شابه 

للت�شلب اللويحي لكنه اكرث خطورة وي�شمى الت�شلب اجلانبي ال�شموري، واكد الطبيب ان 

كلفة  ا�شتطيع حتمل  ل  لكن  الهند  موجود يف  امنا  البحرين،  متوفر يف مملكة  عالجي غري 

العالج وانا من هذا املنرب انا�شد وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح مل�شاعدتي يف ال�شفر 

للهند واحل�شول على العالج.

البي�ن�ت لدى املحرر

مقيم منذ 28 ع�ًم� 

ومل اأح�سل على اجلن�سية

اأنا مقيم على ار�س مملكة البحرين 

عقاراً  واأملك  عاًما   28 منذ  الطيبة 

الأر�س  هذه  على  تربوا  واأولدي  فيها، 

الهند�شة  يدر�س  الأكرب  ابني  الطيبة، 

يف  تدر�س  وابنتي  البحرين  جامعة  يف 

واإبني  البحرين  بجامعة  الداب  كلية 

اململكة،  خارج  الطب  يدر�س  الأ�شغر 

�شرف  على  احل�شول  بطلب  وتقدمت 

جميع  واأجريت  البحرينية  اجلن�شية 

معي،  التوا�شل  يتم  مل  ولالآن  املقابالت 

امل�شوؤولني  انا�شد  املنرب  هذا  من  وانا 

باجلن�شية  للت�شرف  مل�شاعدتي  املعنيني 

البحرينية.

البي�ن�ت لدى املحرر

احل�سول على اإق�مة 

لزوجتي  �ستوفر الرع�ية لأبن�ئي

من  متزوج  اجلن�شية  بحريني  انا 

عربية اجلن�شية ووالدها رحمه اهلل كان 

البحرينية  اجلن�شية  على  ح�شل  قد 

ان  كما   ،2005 العام  منذ  ــويف  وت

البحرينية  اجلن�شية  يحملون  اخوانها 

وهي مل حت�شل عليها كونها كانت يف 

ومنذ  ابناء   3 زوجتي  من  ويل  بلدها، 

العام 2014 وانا اقوم مبراجعة ادارة 

على  للح�شول  واجلـــوازات  الهجرة 

كما  جدوى،  دون  من  ولكن  لها  اقامة 

املحكمة  من  حكم  على  ح�شلت  انني 

اىل  ولكن  القــامــة  مبنحها  يق�شي 

انها  العلم  مع  عليها،  حت�شل  مل  الن 

قمت  البحرين  مملكة  يف  مــوجــودة 

طريق  عن  زيارة  بتاأ�شرية  باإدخالها 

يف  مقيمة  كونها  فهد  امللك  ج�شر  منفذ 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

من  تتمكن  ومل  اقامتها  انتهت  ولكن 

العودة لوطنها ب�شبب اجلائحة واغالق 

امرين  بني  حمتار  الآن  وانا  اجل�شر، 

واقوم  ام  دون  من  ابنائي  اترك  ان  اما 

على  احل�شول  او  وطنها  اىل  برتحيلها 

لرعايتهم،  ابنائنا  مع  وتبقى  لها  اقامة 

امل�شوؤولني  انا�شد  املنرب  هذا  من  وانا 

على  احل�شول  يف  مل�شاعدتي  املعنيني 

هذا  تراب  اع�شق  فاأنا  لزوجتي  اقامة 

قوانينه  خمالفة  يف  ارغب  ول  الوطن 

حتى من دون ق�شد.

البي�ن�ت لدى املحرر

موظف يعيد كت�بة �سعر وحدتي ال�سكنية يف الوثيقة ب��ستخدام القلم!

انا مواطن بحريني ح�شلت على وحدة �شكنية وقمت 

بتوقيع الوثيقة وا�شتالم املفاتيح وكل المور كانت على ما 

يرام، بعدها تلقيت ات�شال يفيد ب�شرورة تواجدي بوزارة 

املنزل  وثيقة  املوظف  مني  طلب  وقد  فذهبت  ال�شكان 

وتفاجاأت منه انه قام باإخباري ان املبلغ املكتوب فيها غري 

املبلغ  والغاء  يدوية  بطريقة  املبلغ  بكتابة  وقام  �شحيح 

وعند  دينار!  اآلف   6 يقارب  ما  املبلغ  زاد  وقد  ال�شابق!! 

�شوؤايل مت اخباري ان هذا املبلغ يعود للبنية التحتية، مع 

العلم ان جرياين تبلغ قيمة منازلهم اقل مني بكثري! 

وقد ا�شتمرت مراجعتي لهم ولكن دون جدوى، فكيف 

وثيقة  على  التعديل  يتم  وكيف  كهذا؟  مبلغ  تغرميي  يتم 

املنزل با�شتخدام القلم؟! فهذا الأمر غري قانوين ويجعل من 

املنرب  هذا  من  وانا  قانونية،  وثيقة  كونها  باطلة  الوثيقة 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  انا�شد 

خليفة للنظر يف امري واعادة املبلغ ك�شائر جرياين واتخاذ 

الالزم مع املوظف الذي قام بهذا الأمر.

البي�ن�ت لدى املحرر

يف ذكرى ميث�ق

 العمل الوطني 2022

ميثاق  بذكرى  الأيام  هذه  يف  البحرين  مملكة  حتتفي 

العمل الوطني والذي له قيمة كبرية يف نفو�س املواطنني 

والنتقال  ال�شيا�شي  لالإ�شالح  رائداً  من منوذجاً  ملا ميثله 

الوطني  العمل  روح  وتعزيز  الدميقراطية  نحو  ال�شلمي 

لكونه  الوطنية  ال�شراكة  بف�شله  حتققت  وقد  امل�شرتك، 

للدولة  الأ�شا�شية  املقومات  اأقرت  التي  التاريخية  الوثيقة 

واأحدثت التغيري ال�شامل يف د�شتور اململكة.

التوافق  مبادئ  ر�شخ  الوطني  العمل  ميثاق  وان 

يف  �شاهمت  طريق  خارطة  و�شكل  الأطياف  خمتلف  بني 

التنموية  الأ�شعدة  جميع  على  وتقدمها  البحرين  نه�شة 

نقطة  يعد  اذ  والجتماعية،  وال�شيا�شية  والقت�شادية 

حتول ونقلة نوعية جت�شدت بها الروؤية امللكية للم�شروع 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  الإ�شالحي 

بها  جاء  التي  باملكت�شبات  متمثلة  ورعاه  اهلل  حفظه 

م�شريتنا  لتزهو  ال�شامل  الإ�شالح  عهد  وعا�شرها  امليثاق 

الدميقراطية نحو التقدم والإزدهار.

ورغم  اململكة  الدميقراطي يف  النهج  فجر  بزوغ  ومنذ 

التي  الدميقراطية  طريق  تعرت�س  التي  التحديات  جميع 

قيادتنا  ا�شتطعنا وبدعم من  اننا  ال  البحرين  اليها  اأرتاأت 

النطالقة  ميثل  امليثاق  باأن  للعامل  نثبت  ان  الر�شيدة 

احلقيقية للم�شرية التنموية والتي جعلت البحرين رائدة 

املعايري  وفق  والعاملي  والعربي  اخلليجي  ال�شعيد  على 

التنمية  واهداف  امللكية  الروؤية  مع  تتنا�شب  التي  الدولية 

امل�شتدامة وتهدف لبناء م�شتقبالً زاهراً للوطن واملواطن.

ومن املنجزات التي حققها ميثاق العمل الوطني على 

يف  الوطنية  باللحمة  متثلت  والتي  املا�شية  الأعوام  مدار 

التعاي�س  تكفل  التي  القيم  وتكري�س  البحريني  املجتمع 

اأف�شل  حتقيق  و�شمان  الحتماعي  وال�شمان  الأخوي 

املواطنة  روح  تعزيز  مع  للمواطنني  معي�شي  م�شتوى 

الن�شان  كحقوق  احلقوقي  باجلانب  والهتمام  والنتماء 

الدولية  املحافل  اأمام  كرامته  وحماية  �شون  وتاأكيد 

والعاملية التي ت�شهد للمملكة هذا التقدم والزدهار.

تاريخ  يف  م�شيئة  عالمة  الوطني  العمل  ميثاق  يعد 

وانها  العريق  احل�شاري  لالإرث  وامتداداً  احلديث  اململكة 

وثيقة يجب ان يفخر بها كل وطني خمل�س لبالده، وميكننا 

اأعطى البحرين مالحماً م�شرقة  القول اليوم ان امليثاق قد 

اعتزازنا  وجندد  عام  كل  يف  بها  نعتز  �شوف  وجديدة 

من  حققه  ملا  مرة،  كل  يف  اململكة  وجناحات  باإجنازات 

تطلعات وطموحات �شعبية وا�شحة نحو امل�شتقبل وفتح 

الفاق العاملية ورفع اأ�شم مملكة البحرين عالياً يف خمتلف 

املحافل العاملية.

غري ق�درة على احل�سول على وظيفة ب�سبب اجلن�سية

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  انا�شد  عربية  جن�شية  من  مقيمة  انا 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مل�شاعدتي  �شلمان بن حمد 

يف احل�شول على اجلن�شية البحرينية، ول يخفى على �شموكم اأين من 

مواليد البحرين وعمري الآن 35 عاًما، ترعرعت ودر�شت يف مدار�شها 

اجلامعية.  املرحلة  اإىل  البتدائية  املرحلة  من  تدريجيا  احلكومية 

وق�شيت كل عمري على هذه الأر�س الطيبة وبني �شعبها الويف وحتت 

قيادتكم احلكيمة، علماً اأن جميع اقاربي بحرينيون ويحملون اجلن�شية 

دون  من  ولكن  عديدة  ل�شنوات  الأبواب  جميع  طرقت  وقد  البحرينية، 

جدوى.

�شيدي �شاحب ال�شمو امللكي اإنني اليوم اأواجه م�شكلة اأنني اأعي�س 

يف بلدي البحرين ولكن بال جن�شية بحرينية، ول يحت�شب يل التاأمني 

الجتماعي ول التقاعد يف مكان العمل ول اأ�شتطيع ان اأبرز كفاءاتي عندما 

اأريد ان اأبحث عن عمل بحجة انني ل�شت من الولوية يف حق احل�شول. 

ملتم�شة  الكرمي  �شموكم  يدي  بني  املتوا�شعة  الورقة  هذه  اأ�شع  وعليه 

امل�شاعدة يف �شمان م�شتقبلي، وذلك مب�شاعدتي مبنحي �شرف احل�شول 

علي اجلن�شية البحرينية ودمتم ذخراً و�شنداً لبحريننا الغالية.

البي�ن�ت لدى املحرر

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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اجلهود  واملدر�سات وكل  املدر�سني  حتية جلميع 

لطلبتنا  اآمنة  اختيارية  عودة  �سبيل  يف  ُبذلت  التي 

ظل  يف  اجلميع  عودة  وعقبال  اليوم…  الأعزاء 

ظروف اأف�سل.

اخلارج،  من  القادمني  لفح�ص  الخري  اليوم  يف 

#فريق_البحرين_الطبي يف مطار البحرين يعمل بجد 
واأبنائها  البحرين  عن  دفاًعا  اخلطر  يتحمل  واجتهاد، 

واملقيمني على اأر�سها. كفيتو ووفيتو حفظكم اهلل وحماكم 

واأ�سبغ عليكم نعمة ال�سحة والعافية وطول العمر…
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للفنون  املرتوبوليتان  متحف  افتتاح   -  1872
يف نيويورك.

بطر�ص  م�سر  وزراء  رئي�ص  اغتيال   -  1910
غايل على يد اإبراهيم الورداين.

1919 - اغتيال حبيب اهلل خان اأمري اأفغان�ستان.
1928 - اإجنلرتا تعرتف با�ستقالل اإمارة �سرق 
الع�سكري  بالإ�سراف  لنف�سها  واحتفظت  الأردن 

وبع�ص الإ�سراف املايل.

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  ال�سيخ   -  1942
ال�سيخ حمد بن  البحرين خلًفا لوالده  يتوىل حكم 

عي�سى بن علي اآل خليفة.

1963 - القوات العربية تن�سحب من الكويت 
العراق واإعدام  بعد ت�سلم عبدال�سالم عارف حكم 

عبدالكرمي قا�سم.

1971 - اللواء عيدي اأمني يعني نف�سه رئي�ًسا 
على اأوغندا بعد اأقل من �سهر على انقالبه الع�سكري 

على �سلفه ميلتون اأوبوتي.

2006 - جمل�ص الأمة الكويتي يبايع بالإجماع 
ال�سيخ نواف الأحمد ال�سباح وليًا للعهد، وذلك بعد 

تزكية الأمري.

2017 - اخلارجية الرو�سية تعلن وفاة املندوب 
املتحدة فيتايل ت�سوركني  الأمم  الدائم لرو�سيا يف 

يف مقر البعثة الرو�سية لالأمم املتحدة يف مانهاتن.

من عر�ص مارك فا�ست يف افتتاح اأ�سبوع لندن للمو�سة فعالياته بغياب جمموعة من »الالعبني الأقوياء« كما ُيطلق عليهم يف هذا 

املجال. من اأبرز الأ�سماء التي �ستغيب عن مو�سم خريف و�ستاء 2023-2022 نذكر: Burberry، وVictoria Becklam، و

JW Anderson، وChristopher Kane فمن �سيمالأ الفراغ الذي �سترتكه يف هذا الأ�سبوع الذي ميتد على 5 اأيام.

مدينة دبي ت�ستعد ملهرجان احليوانات االليفة

العائالت  املرفاأ، يف دبي، ل�شت�شافة  يتاأهب �ش�ق 

احلي�انات،  وحمبي  الأليفة  احلي�انات  واأ�شحاب 

لالحتفاء خالل مهرجان دبي للحي�انات الأليفة 2022، 

وه� احلدث الأكرب والأبرز من ن�عه فى منطقة ال�شرق 

الأو�شط، يف 27 فرباير اجلاري.

كبرية  مبجم�عة  املجاين  احلدث  هذا  ويتميز 

الأليفة  للحي�انات  املخ�ش�شة  اجلذابة  الأن�شطة  من 

الكالب  فرق  تدريب  عرو�ص  مثل  للزائرين  وامل�شلية 

وم�شابقات  الكالب،  تزيني  وعرو�ص   ،K9 الب�لي�شية 

املالب�ص املزخرفة، وعرو�ص القطط، ومزارع احلي�انات 

الأليفة، وامل�شاحات املخ�ش�شة لله� الأطفال، وعار�شي 

م�شتلزمات احلي�انات الأليفة، بالإ�شافة اإىل الت�ا�شل مع 

املهتمني برعاية احلي�ان واجلمعيات التي تعنى بتبني 

الكالب.

ويقام »مهرجان دبي للحي�انات الأليفة« يف منطقة 

ال�اجهة البحرية التي يتميز بها »�ش�ق املرفاأ« ويجمع 

بني الأن�شطة التعليمية والرتفيهية التي تعمل على زيادة 

ح�ل  الزوار  وتثقيف  باحلي�ان  الرفق  مب�شاألة  ال�عي 

جميع اجل�انب املتعلقة باحلي�انات الأليفة، وذلك وفًقا 

ملا ن�شره م�قع »العني« الإماراتي.

اقتحم 28 منزالً.. والية 

كاليفورنيا تبحث عن دب اأ�سود

�شكان  �شخم  اأ�ش�د  دب  ي�ؤرق  اأ�شهر،  مدار  على 

اقتحم  اأن  بعد  الأمريكية،  كاليف�رنيا  ولية  منطقة يف 

28 منزلً وخلف اأ�شراًرا مادية ج�شيمة.

ويتج�ل الدب الأ�ش�د الذي يقرتب وزنه من 230 

ليك  �شاوث  يف  كيز  تاه�  منطقة  �ش�ارع  كيل�غراًما، 

تاه�، على بعد ح�ايل 100 ميل �شرق �شكرامنت�، من 

دون اأن يتمكن امل�ش�ؤول�ن من الإم�شاك به.

يف  الربية  واحلياة  الأ�شماك  اإدارة  واأو�شحت 

احلي�ان  اأن  اخلمي�ص،  ن�شرتها  مدونة  يف  كاليف�رنيا، 

 28 واقتحم  عقاًرا،   33 ج�شيمة يف  اأ�شرار  يف  ت�شبب 

منزلً، وذلك خالل 7 اأ�شهر.

واأ�شارت يف ال�قت نف�شه، اإىل اأنه »حل�شن احلظ، مل 

يهاجم الدب الب�شر اأو احلي�انات الأليفة يف املنطقة«.

وقال املتحدث با�شم الإدارة بيرت تريا، ل�شبكة »�شي 

ب�شكل  احل�ادث  »وقعت  الأمريكية:  الإخبارية  اإن«  اإن 

اأ�شا�شي خالل �شيف وخريف عام 2021، عندما كان 

الدب يف حالة فرط الأكل، ليزيد من ال�شعرات احلرارية 

احلياة  قيد  على  البقاء  من  ليتمكن  عليها  يح�شل  التي 

يف ال�شتاء«.

طالب يبتكرون اأطراًفا �سناعية »ذكية«

جنح 3 طالب م�شريني يف ابتكار اأطراف �شناعية 

التحكم فيها  الذكاء ال�شطناعي، حيث يجري  بتقنيات 

عن طريق اإ�شارات املخ و�شغط اله�اء.

�شبحي  نرمني  الطالب  اإليه  ت��شل  التي  البتكار 

واأحمد جمدي وحممد العايدي، ا�شتغرق التفكري فيه 5 

اأع�ام، بينما احتاج تنفيذه عاًما واحًدا، واختري �شمن 

التي تنظمها �شركة  امل�شابقة  اأف�شل 10 م�شروعات يف 

م�شاريع  اأف�شل  لتحديد  ال�شن�ية  م�شابقتها  يف  »ديل« 

التخرج يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

وتق�ل نرمني �شبحي، الطالبة بالفرقة الرابعة ق�شم 

امليكانيكا باجلامعة الربيطانية يف القاهرة: »ا�شتخدمنا 

لت�شميم  واخل�ارزميات  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات 

يتم  حمرك،  دون  من  خفيف  ب�زن  ا�شطناعي  ذراع 

تعر�ش�ا  الذين  لالأ�شخا�ص  جراحي  تدخل  بال  زراعته 

لبرت ب�شبب حادث اأو مر�ص ال�شكري«.

ني�ز  »�شكاي  مل�قع  امل�شرية  الطالبة  وت��شح 

بالأ�ش�اق  املتداول  عن  يختلف  »اجلهاز  اأن  عربية«، 

وذلك  اله�اء  ب�شغط  يعمل  يعمل مب�ت�ر، حيث  الذي 

بداية من عمر  لالأطفال  �شبب وزنه اخلفيف، ومنا�شب 

4 اأع�ام«.

»بيل غيت�س«: وباء خطري 

قادم يختلف عن كورونا

بيل  مايكرو�ش�فت،  ل�شركة  امل�ؤ�ش�ص  امللياردير  ك�شف 

غيت�ص، يف مقابلة �شحفية، عن ت�قعاته ب�شاأن نهاية وباء 

»ك�فيد-19«، الذي ت�شبب ب�فاة �شتة ماليني و235027 

ا ح�ل العامل. �شخ�شً

وقال بيل غيت�ص يف مقابلة مع »�شي اإن بي �شي«، ي�م 

انخف�شت  بـ»ك�فيد-19«،  الإ�شابة  خماطر  اإن  اجلمعة، 

ب�شكل كبري، لفًتا اإىل اإمكانية ن�ش�ء وباء جديد من فريو�ص 

خمتلف عن ك�رونا.

الطبية  التكن�ل�جيا  يف  »التقدم  غيت�ص:  واأ�شاف 

اإذا مت ال�شتثمار  �شيمكن العامل من مكافحة ال�باء القادم، 

والتح�شري ملجابته منذ الآن«.

وتابع: »�شتك�ن هناك جائحة اأخرى، والعامل املمر�ص 

�شيختلف يف املرة القادمة«.

انت�شار  على  عامني  مرور  وبعد  اأنه  غيت�ص  واأو�شح 

مع  تال�شت  اآثاره  اأ�ش�اأ  فاإن  التاجي،  الفريو�ص  جائحة 

من  معني  مل�شت�ى  العامل  �شكان  من  كبرية  اأعداد  اكت�شاب 

املناعة، هذا اإىل جانب ت�شاوؤل �شدته اأي�شا مع اأحدث متغري 

»اأوميكرون«.

اإىل  لل��ش�ل  بالفعل  فات  قد  »ال�قت  اأن  اإىل  واأ�شار 

هدف منظمة ال�شحة العاملية بتلقيح 70% من �شكان العامل 

�شكان  من   %61.9 تلقى  اإذ  عام 2022،  منت�شف  بحل�ل 

العامل جرعة واحدة على الأقل من لقاح ك�رونا«.

يف  اأ�شرع  ب�شكل  العامل  حترك  �شرورة  اإىل  ودعا 

احلك�مات  مطالًبا  اللقاحات،  وت�زيع  لتط�ير  امل�شتقبل 

ب�شخ مزيد من ال�شتثمارات يف هذا املجال.

»ال�سحة«: ت�سجيل 3260 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا.. وحالتا وفاة

امل�افق 19فرباير  ال�شبت  اأم�ص  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

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

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   18439 بلغت  ك�رونا 

الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9284602 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 3260 حالة قائمة 

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

القائمة 37551 حالة، وبلغ عدد املتعافني الي�م 5505 

حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني449435. واحلالت القائمة 

بامل�شت�شفى بلغت 106 حالت.. وحتت العناية 17 حالة. 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اجلهود  واملدر�سات وكل  املدر�سني  حتية جلميع 

لطلبتنا  اآمنة  اختيارية  عودة  �سبيل  يف  ُبذلت  التي 

ظل  يف  اجلميع  عودة  وعقبال  اليوم…  الأعزاء 

ظروف اأف�سل.

اخلارج،  من  القادمني  لفح�ص  الخري  اليوم  يف 

#فريق_البحرين_الطبي يف مطار البحرين يعمل بجد 
واأبنائها  البحرين  عن  دفاًعا  اخلطر  يتحمل  واجتهاد، 

واملقيمني على اأر�سها. كفيتو ووفيتو حفظكم اهلل وحماكم 

واأ�سبغ عليكم نعمة ال�سحة والعافية وطول العمر…
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للفنون  املرتوبوليتان  متحف  افتتاح   -  1872
يف نيويورك.

بطر�ص  م�سر  وزراء  رئي�ص  اغتيال   -  1910
غايل على يد اإبراهيم الورداين.

1919 - اغتيال حبيب اهلل خان اأمري اأفغان�ستان.
1928 - اإجنلرتا تعرتف با�ستقالل اإمارة �سرق 
الع�سكري  بالإ�سراف  لنف�سها  واحتفظت  الأردن 

وبع�ص الإ�سراف املايل.

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  ال�سيخ   -  1942
ال�سيخ حمد بن  البحرين خلًفا لوالده  يتوىل حكم 

عي�سى بن علي اآل خليفة.

1963 - القوات العربية تن�سحب من الكويت 
العراق واإعدام  بعد ت�سلم عبدال�سالم عارف حكم 

عبدالكرمي قا�سم.

1971 - اللواء عيدي اأمني يعني نف�سه رئي�ًسا 
على اأوغندا بعد اأقل من �سهر على انقالبه الع�سكري 

على �سلفه ميلتون اأوبوتي.

2006 - جمل�ص الأمة الكويتي يبايع بالإجماع 
ال�سيخ نواف الأحمد ال�سباح وليًا للعهد، وذلك بعد 

تزكية الأمري.

2017 - اخلارجية الرو�سية تعلن وفاة املندوب 
املتحدة فيتايل ت�سوركني  الأمم  الدائم لرو�سيا يف 

يف مقر البعثة الرو�سية لالأمم املتحدة يف مانهاتن.

من عر�ص مارك فا�ست يف افتتاح اأ�سبوع لندن للمو�سة فعالياته بغياب جمموعة من »الالعبني الأقوياء« كما ُيطلق عليهم يف هذا 

املجال. من اأبرز الأ�سماء التي �ستغيب عن مو�سم خريف و�ستاء 2023-2022 نذكر: Burberry، وVictoria Becklam، و

JW Anderson، وChristopher Kane فمن �سيمالأ الفراغ الذي �سترتكه يف هذا الأ�سبوع الذي ميتد على 5 اأيام.

مدينة دبي ت�ستعد ملهرجان احليوانات االليفة

العائالت  املرفاأ، يف دبي، ل�شت�شافة  يتاأهب �ش�ق 

احلي�انات،  وحمبي  الأليفة  احلي�انات  واأ�شحاب 

لالحتفاء خالل مهرجان دبي للحي�انات الأليفة 2022، 

وه� احلدث الأكرب والأبرز من ن�عه فى منطقة ال�شرق 

الأو�شط، يف 27 فرباير اجلاري.

كبرية  مبجم�عة  املجاين  احلدث  هذا  ويتميز 

الأليفة  للحي�انات  املخ�ش�شة  اجلذابة  الأن�شطة  من 

الكالب  فرق  تدريب  عرو�ص  مثل  للزائرين  وامل�شلية 

وم�شابقات  الكالب،  تزيني  وعرو�ص   ،K9 الب�لي�شية 

املالب�ص املزخرفة، وعرو�ص القطط، ومزارع احلي�انات 

الأليفة، وامل�شاحات املخ�ش�شة لله� الأطفال، وعار�شي 

م�شتلزمات احلي�انات الأليفة، بالإ�شافة اإىل الت�ا�شل مع 

املهتمني برعاية احلي�ان واجلمعيات التي تعنى بتبني 

الكالب.

ويقام »مهرجان دبي للحي�انات الأليفة« يف منطقة 

ال�اجهة البحرية التي يتميز بها »�ش�ق املرفاأ« ويجمع 

بني الأن�شطة التعليمية والرتفيهية التي تعمل على زيادة 

ح�ل  الزوار  وتثقيف  باحلي�ان  الرفق  مب�شاألة  ال�عي 

جميع اجل�انب املتعلقة باحلي�انات الأليفة، وذلك وفًقا 

ملا ن�شره م�قع »العني« الإماراتي.

اقتحم 28 منزالً.. والية 

كاليفورنيا تبحث عن دب اأ�سود

�شكان  �شخم  اأ�ش�د  دب  ي�ؤرق  اأ�شهر،  مدار  على 

اقتحم  اأن  بعد  الأمريكية،  كاليف�رنيا  ولية  منطقة يف 

28 منزلً وخلف اأ�شراًرا مادية ج�شيمة.

ويتج�ل الدب الأ�ش�د الذي يقرتب وزنه من 230 

ليك  �شاوث  يف  كيز  تاه�  منطقة  �ش�ارع  كيل�غراًما، 

تاه�، على بعد ح�ايل 100 ميل �شرق �شكرامنت�، من 

دون اأن يتمكن امل�ش�ؤول�ن من الإم�شاك به.

يف  الربية  واحلياة  الأ�شماك  اإدارة  واأو�شحت 

احلي�ان  اأن  اخلمي�ص،  ن�شرتها  مدونة  يف  كاليف�رنيا، 

 28 واقتحم  عقاًرا،   33 ج�شيمة يف  اأ�شرار  يف  ت�شبب 

منزلً، وذلك خالل 7 اأ�شهر.

واأ�شارت يف ال�قت نف�شه، اإىل اأنه »حل�شن احلظ، مل 

يهاجم الدب الب�شر اأو احلي�انات الأليفة يف املنطقة«.

وقال املتحدث با�شم الإدارة بيرت تريا، ل�شبكة »�شي 

ب�شكل  احل�ادث  »وقعت  الأمريكية:  الإخبارية  اإن«  اإن 

اأ�شا�شي خالل �شيف وخريف عام 2021، عندما كان 

الدب يف حالة فرط الأكل، ليزيد من ال�شعرات احلرارية 

احلياة  قيد  على  البقاء  من  ليتمكن  عليها  يح�شل  التي 

يف ال�شتاء«.

طالب يبتكرون اأطراًفا �سناعية »ذكية«

جنح 3 طالب م�شريني يف ابتكار اأطراف �شناعية 

التحكم فيها  الذكاء ال�شطناعي، حيث يجري  بتقنيات 

عن طريق اإ�شارات املخ و�شغط اله�اء.

�شبحي  نرمني  الطالب  اإليه  ت��شل  التي  البتكار 

واأحمد جمدي وحممد العايدي، ا�شتغرق التفكري فيه 5 

اأع�ام، بينما احتاج تنفيذه عاًما واحًدا، واختري �شمن 

التي تنظمها �شركة  امل�شابقة  اأف�شل 10 م�شروعات يف 

م�شاريع  اأف�شل  لتحديد  ال�شن�ية  م�شابقتها  يف  »ديل« 

التخرج يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.

وتق�ل نرمني �شبحي، الطالبة بالفرقة الرابعة ق�شم 

امليكانيكا باجلامعة الربيطانية يف القاهرة: »ا�شتخدمنا 

لت�شميم  واخل�ارزميات  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات 

يتم  حمرك،  دون  من  خفيف  ب�زن  ا�شطناعي  ذراع 

تعر�ش�ا  الذين  لالأ�شخا�ص  جراحي  تدخل  بال  زراعته 

لبرت ب�شبب حادث اأو مر�ص ال�شكري«.

ني�ز  »�شكاي  مل�قع  امل�شرية  الطالبة  وت��شح 

بالأ�ش�اق  املتداول  عن  يختلف  »اجلهاز  اأن  عربية«، 

وذلك  اله�اء  ب�شغط  يعمل  يعمل مب�ت�ر، حيث  الذي 

بداية من عمر  لالأطفال  �شبب وزنه اخلفيف، ومنا�شب 

4 اأع�ام«.

»بيل غيت�س«: وباء خطري 

قادم يختلف عن كورونا

بيل  مايكرو�ش�فت،  ل�شركة  امل�ؤ�ش�ص  امللياردير  ك�شف 

غيت�ص، يف مقابلة �شحفية، عن ت�قعاته ب�شاأن نهاية وباء 

»ك�فيد-19«، الذي ت�شبب ب�فاة �شتة ماليني و235027 

ا ح�ل العامل. �شخ�شً

وقال بيل غيت�ص يف مقابلة مع »�شي اإن بي �شي«، ي�م 

انخف�شت  بـ»ك�فيد-19«،  الإ�شابة  خماطر  اإن  اجلمعة، 

ب�شكل كبري، لفًتا اإىل اإمكانية ن�ش�ء وباء جديد من فريو�ص 

خمتلف عن ك�رونا.

الطبية  التكن�ل�جيا  يف  »التقدم  غيت�ص:  واأ�شاف 

اإذا مت ال�شتثمار  �شيمكن العامل من مكافحة ال�باء القادم، 

والتح�شري ملجابته منذ الآن«.

وتابع: »�شتك�ن هناك جائحة اأخرى، والعامل املمر�ص 

�شيختلف يف املرة القادمة«.

انت�شار  على  عامني  مرور  وبعد  اأنه  غيت�ص  واأو�شح 

مع  تال�شت  اآثاره  اأ�ش�اأ  فاإن  التاجي،  الفريو�ص  جائحة 

من  معني  مل�شت�ى  العامل  �شكان  من  كبرية  اأعداد  اكت�شاب 

املناعة، هذا اإىل جانب ت�شاوؤل �شدته اأي�شا مع اأحدث متغري 

»اأوميكرون«.

اإىل  لل��ش�ل  بالفعل  فات  قد  »ال�قت  اأن  اإىل  واأ�شار 

هدف منظمة ال�شحة العاملية بتلقيح 70% من �شكان العامل 

�شكان  من   %61.9 تلقى  اإذ  عام 2022،  منت�شف  بحل�ل 

العامل جرعة واحدة على الأقل من لقاح ك�رونا«.

يف  اأ�شرع  ب�شكل  العامل  حترك  �شرورة  اإىل  ودعا 

احلك�مات  مطالًبا  اللقاحات،  وت�زيع  لتط�ير  امل�شتقبل 

ب�شخ مزيد من ال�شتثمارات يف هذا املجال.

»ال�سحة«: ت�سجيل 3260 اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا.. وحالتا وفاة

امل�افق 19فرباير  ال�شبت  اأم�ص  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

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

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   18439 بلغت  ك�رونا 

الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9284602 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 3260 حالة قائمة 

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

القائمة 37551 حالة، وبلغ عدد املتعافني الي�م 5505 

حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني449435. واحلالت القائمة 

بامل�شت�شفى بلغت 106 حالت.. وحتت العناية 17 حالة. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12006/pdf/INAF_20220220012249836.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/948320/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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حميدان يبحث و»قاللي 
للصيادين« تحسين ظروف 
ممتهني الصيد البحرينيين

بح��ث وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، جمي��ل حميدان، خالل 
لقائ��ه رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة قاللي للصيادي��ن، محمد 

الدخيل، تحسين ظروف ممتهني الصيد البحرينيين.
كم��ا تم اس��تعراض القضاي��ا المتعلقة بش��أن مهن��ة الصيد 
وجه��ود الحكومة الموجهة لدع��م المواطني��ن الصيادين، إلى 
جانب مناقش��ة برام��ج وخطط عمل الجمعي��ة والتحديات التي 

تواجهها.
وأك��د الدخيل ح��رص الجمعية على مس��اندة الجه��ود الوطنية 
لالرتق��اء بمهنة الصيد من خالل التنس��يق والتعاون الدائم مع 
كافة المؤسس��ات المعني��ة في هذا المجال، إل��ى جانب أهمية 
توطي��ن مهنة الصيد »النوخذة البحرين��ي« للحفاظ على الثروة 

السمكية، وإتاحة الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وأكد حميدان، حرص الوزارة على دعم فئة الصيادين المواطنين 
بم��ا يمكنه��م م��ن أداء عمله��م وتنظيم��ه وتحس��ين ظروفه 
واس��تدامته، وكذلك تش��جيع غيره��م من المواطنين الش��باب 
للدخ��ول ف��ي مج��ال ه��ذه المهن��ة، باعتبارها أح��د القطاعات 
االقتصادي��ة المهم��ة، إل��ى جانب العم��ل على تس��هيل كافة 
اإلجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين 
كف��اءة األداء وضمان الحياة الكريمة لكافة القائمين عليها من 

الكوادر البحرينية المثابرة.

 »التربية« ُتحّدث إجراءات نظام 
التعّلم والتدابير االحترازية للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار 
ع��ودة الطلبة الراغبي��ن في الحض��ور الفعلي 
إلى الم��دارس بواقع 5 أيام في األس��بوع لمن 
يرغب م��ن أولي��اء األم��ور، مع اس��تمرار طرح 
خي��ار التعّلم ع��ن بعد، ونظ��رًا إل��ى االنتقال 
للمستوى األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار في��روس كورون��ا، فإنه تم 
اس��تبدال دليل اإلجراءات اإلرش��ادية المعمول 
ب��ه س��ابقًا بإرش��ادات أخرى مبس��طة توضح 
خي��ارات العودة وآلي��ات التعامل مع اإلصابات 
وتتّب��ع المخالطين، باإلضافة إلى التأكيد على 
اس��تمرار عمليات التنظي��ف والتعقيم وقياس 

درجات الحرارة ولبس الكمامات.
وحث��ت الوزارة جميع الم��دارس الحكومية على 
االط��الع عل��ى الدلي��ل المبّس��ط والتأكد من 

العمل به وفقًا آلليات التنفيذ المتفق عليها.

رنا بنت عيسى: دعم مؤسسات 
التعليم العالي للنهوض بأدائها

أك��دت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعليم العالي، الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، أن المجلس يقدم كل الدعم 
والمس��اندة لمؤسس��ات التعليم العالي، للنه��وض بأدائها 

على كافة األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
ج��اء ذل��ك، أثناء اس��تقبالها، رئي��س مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلي��ة الدكتور عبداهلل الح��واج، ورئيس الجامع��ة الدكتور 
منصور العالي، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير 
البرام��ج األكاديمية وما تقدم��ه للطلبة في مختلف المجاالت 
والتخصص��ات الت��ي تتي��ح لهم خي��ارات متعددة ف��ي مجال 
التعليم وتمكنه��م من مهارات الحياة المس��تقبلية للدخول 

في سوق العمل.
فيم��ا عبر الحواج والعالي، عن اعتزازهم��ا بلقاء األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، مؤكدين الس��عي لمواصلة العمل 

على االرتقاء بالنظام التعليمي ومنظومتها في الجامعة.

 »األشغال«: إنجاز 8 مشاريع 
خدمية في المحرق خالل 4 أشهر

أك��د مدي��ر إدارة المش��اريع وصيان��ة الطرق 
بوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ب��در عل��وي، أن ال��وزارة أنج��زت 8 
مش��اريع في آخر 4 أش��هر، منها تطوير مدخل 
مش��روع شرق الحد اإلس��كاني، وإنشاء مواقف 
للس��يارات ف��ي قرية الدير، وطري��ق جديد في 
قري��ة س��ماهيج واالنتهاء من أعم��ال الدفان 
إلنشاء الجس��ر الرابع الرابط محافظة المحرق 

بمحافظة العاصمة.
جاء ذل��ك، خ��الل االجتم��اع التنس��يقي الذي 
عقدته محافظة المحرق بحضور ممثلي كافة 
الجه��ات المعنية، حيث تحدث نائب المحافظ 
العميد عبداهلل الجيران، عن أبرز ما تم إنجازه 
في المحافظة ف��ي الفترة الماضية، من خالل 
ح��ل معظم الش��كاوى المس��تقبلة م��ن قبل 
المواطني��ن والمقيمي��ن عبر مختلف وس��ائل 
التواص��ل الت��ي تتيحه��ا محافظ��ة المحرق، 
ومتابعة رصد المخالفات والزيارات الميدانية 
لمعاين��ة البي��وت اآليلة للس��قوط، إلى جانب 
التنس��يق المس��تمر مع مراكز شرطة المحرق 

لمتابعة كافة قضايا األمنية.
المجل��س  رئي��س  المح��رق  محاف��ظ  ورف��ع 
التنسيقي سلمان بن هندي، التهاني بمناسبة 
صدور األمر الملكي الس��امي بترقية عدد من 
ضباط وأف��راد ومدنيين بقوة دف��اع البحرين 
بمناس��بة ذكرى تأس��يس قوة دفاع البحرين، 
مباركًا له��م ترقيتهم وتكريمه��م باألنواط، 
داعي��ًا إل��ى أن تكون هذه الترقي��ة حافزًا لهم 

لبذل المزيد من العطاء. 
ورحب، برؤساء مراكز الشرطة الجدد المعينين 
ف��ي محافظة المحرق متمنيًا لهم التوفيق في 
أداء واجبه��م الوطني في الحف��اظ على األمن 

واألمان.
فيما أوضحت رئيس الخدمات الطبية بالمراكز 
الصحية الدكتورة لولوة ش��ويطر، أن البحرين 
تمكن��ت م��ن الس��يطرة على الوض��ع الصحي 
بفضل كفاءة كوادرها الطبية ووعي المجتمع 
البحرين��ي، حي��ث يت��م التعامل م��ع المتحور 
الجدي��د »أوميك��رون« وف��ق االس��تراتيجيات 
والخط��ط الموضوعة لذلك، وال��ذي تبين أن 

مضاعفات��ه أقل م��ن المتح��ورات الس��ابقة 
لفي��روس كورون��ا، خصوص��ًا عن��د الح��االت 
القائمة الحاصلة على الجرعة المنش��طة وهو 
م��ا نتج عن��ه حتى اآلن نس��ب قليل��ة لدخول 

المستشفى أو العناية.
وشددت على أهمية أخذ التطعيمات والجرعة 
باإلج��راءات  االلت��زام  ومواصل��ة  المنش��طة، 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وعرض رئيس قس��م التربية الرياضية بوزارة 
التربية والتعليم الدكت��ور نادر جمالي، خطة 
الوزارة للعودة إلى المدارس وسلسلة اإلجراءات 
الصحي��ة االحترازي��ة المتبعة، حي��ث أصدرت 
ال��وزارة دلي��ل الع��ودة إلى الم��دارس وجميع 
المؤسسات التعليمية والمحدثة بما يتماشى 
مع آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
في��روس كورونا، ليكون مرجعًا أساس��يًا يحدد 
اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمي��ة والتعليمية 
الواج��ب اتباعها في المؤسس��ات التعليمية، 
لضمان صحة وسالمة الطلبة وجميع منتسبي 
المؤسسات التعليمية في ظّل جائحة كورونا.

 هيئة الفضاء تشارك 
في منتدى »المناخ والصحة«

الوطني��ة  الهيئ��ة  تلق��ت 
دع��وة  الفض��اء  لعل��وم 
التع��اون  منظم��ة  م��ن 
والتنمي��ة  االقتص��ادي 
في  للمشاركة   ،»OECD«
»المناخ  الخ��اص  منتداها 
مث��ل  حي��ث  والصح��ة«، 
الهيئة رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
»ُيعتبر  العس��يري:  وق��ال 
تغّي��ر المن��اخ أكبر تهديد 
صح��ي يواج��ه البش��رية، 
حيث ناقش المنتدى حزمة 

من األطروح��ات للتخفيف م��ن المخاطر الصحي��ة المرتبطة 
بتغّير المناخ، وبحث سبل إيجاد حلول طويلة األجل للتحديات 
المس��تقبلية«. وأضاف، أن »الجائحة كشفت، عن مدى أهمية 
الصح��ة في عم��ل مجتمعاتن��ا واقتصاداتن��ا، باإلضافة إلى 

رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية«. 
وأك��د أن مجموع��ة العش��رين، والعدي��د م��ن المنظم��ات 
الحكومية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني تعمل حاليًا 
بجد للتأكد من اس��تعداد البش��رية بش��كل أفضل لمواجهة 

»الوباء القادم«.
وق��ال: »لالرتقاء إل��ى مس��توى التحديات البيئي��ة والصحية 
العالمي��ة، من األهمية بم��كان االعتراف بكيفي��ة تقاطعها 
بعضها ببعض والتوقف ع��ن التعامل معها كل بمعزل عن 
اآلخر. وس��لطت الجائحة التركيز على الصلة بين تغّير المناخ 
وفقدان التنوع البيولوجي وظهور األمراض الحيوانية المنش��أ 
-األمراض التي تنتقل بين الحيوانات والبش��ر- لذلك يجب أن 
يكون أحد المجاالت االستراتيجية الرئيسة في المناقشة حول 
االستعداد بشكل أفضل للمستقبل هو التأثير الواسع النطاق 

لتغّير المناخ على صحتنا«.
وأكد المنتدى على أهمية التوسع في االستثمار في التقنيات 
الحديثة، ومن ذلك حس��ن اس��تغالل تقنيات الفضاء وعلومه 
ف��ي مراقبة التغّي��ر المناخي لتزويد الجهات المعنية بش��كل 
مستمر وبدقة عالية بأبرز المتغيرات ليتم دراستها وتحديد 
صلتها بالتأثيرات على صحة البش��ر من خالل إجراء التحاليل 
والبح��وث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفي��ر المعلومات لصناع 

القرار.

د. محمد العسيري

الصالح تسّلم أبناء المتوفى جعفر الدمستاني 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

س��لمت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
كاًل من محمد وفاطمة أبناء المتوفى 
جعفر محمد علي الدمستاني، وسام 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 

لالستحقاق الطبي.
وأكدت الصالح، اعتزاز حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
الملك��ي  الس��مو  وتثمي��ن صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكافة 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر 
الصحي��ة، وما ت��م بذله م��ن جهود 
جبارة وتضحي��ات عظيمة، وحرصهم 
للحفاظ على األمن الصحي للمملكة 
عبر عطائهم المس��تمر في مواجهة 

الظروف االستثنائية للجائحة.
جاء ذلك لدى لقائه��ا كاًل من محمد 
وفاطم��ة، وال��ذي كان يعمل ضمن 
التص��دي  ف��ي  األمامي��ة  الصف��وف 
لجائحة في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بمرك��ز الحج��ر بمستش��فى المحرق 
لرعاية المسنين، حيث استحق شرف 
 ني��ل وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة لالستحقاق الطبي، تقديرًا 

ل��كل عطاء طيب قدم��ه ولكل جهود 
مخلصة بذلها ألجل الوطن.

وقالت وزي��رة الصحة: »لمس��ة وفاء 
أله��ل العطاء، ووقفة تكريم وعرفان 
اس��تحقاقًا  المني��ة،  لم��ن وافته��م 
وتفاني��ه  ودوره  للفقي��د  وتقدي��رًا 
وإس��هاماته النبيلة خالل فترة عمله 
بالوزارة والتي جس��دت أعمق معاني 
العطاء الوطني واإلنساني المشّرف«. 
وأعربت عن خالص عزائها ومواساتها 
الفقي��د، مؤك��دة أن  لكاف��ة أس��رة 
فقدان المغفور ل��ه بإذن اهلل تعالى 
والذي يشهد له الجميع بإخالصه في 
عمل��ه وأخالقه الحمي��دة وبإخالصه 

وصدق��ه في أداء واجبه المهني، كان 
وقعًا مؤثرًا لي��س فقط على زمالئه 
ف��ي العمل ولكن للمنظومة الصحية 
بالبحرين، حيث كان الراحل طيب اهلل 
ثراه وأس��كنه فسيح جناته يمثل أحد 
األبطال المتميزي��ن في الوقت الذي 
واجه فيه القط��اع الصحي التحديات 
تداعي��ات  لمواجه��ة  االس��تثنائية 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وذك��رت أن العاملي��ن ف��ي المج��ال 
أدوا  األمامي��ة  بالصف��وف  الصح��ي 
العاميي��ن  خ��الل  نبيل��ة  رس��الة 
الماضيين وخص��ت بالذكر من عمل 
بمرافق القطاع الصحي التي خصصت 

لمواجه��ة الفيروس، وس��طروا أروع 
األمثل��ة ف��ي التفان��ي ألداء واجبهم 
الوطن��ي واإلنس��اني والمهن��ي ف��ي 
الحف��اظ على صح��ة وس��المة أفراد 
المجتمع س��عيًا لتحقيق أعلى درجات 
األمن الصحي، مؤك��دة أنهم نموذج 
واإلخ��الص  التفان��ي  ف��ي  وق��دوة 
إال  التكري��م  ه��ذا  وم��ا  والمهني��ة، 
للجه��ود  ج��دارة  وب��كل  اس��تحقاق 

المبذولة بكل صدق وإخالص.
م��ن جانبه��م ثم��ن أبن��اء الفقي��د، 
اللفت��ة الطيب��ة من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، بمنح 
والده��م الفقيد هذا الوس��ام والذي 
يعد تجس��يدًا لمعنى الوفاء وتخليدًا 
لذكرى الفقيد، حيث س��تظل شاهدة 
على عطاء وإخالص أحد أبناء البحرين 
المخلصي��ن مم��ن تفانى ف��ي عمله 
ب��وزارة الصحة لم��دة قارب��ت ال�25 
عام��ًا، عمل خالله��ا لخدمة المرضى 
والعم��ل عل��ى راحته��م، مؤكدي��ن 
العزم على مواصلة مس��يرة والدهم 

في خدمة البحرين.

 مناف القحطاني: 
لن أعاود الترشح في جمعية األطباء

ثامر طيفور «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أن��ه لن يترش��ح مج��ددًا النتخابات 
مجل��س إدارة جمعي��ة األطب��اء البحرينية، والتي 

تعتبر أكبر تجمع مهني في البحرين.
وبين المقدم طبيب مناف القحطاني ل�»الوطن«، 
أنه انسحب من مجلس إدارة جمعية اإلطباء منذ 
عام 2018، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس 
جمعية األطباء، بعد آخر انتخابات لمجلس إدارة 

الجمعية والتي أقيمت في أبريل 2018.
وكان��ت جمعية األطباء أعلن��ت منذ 21 يناير عن 
فت��ح باب تجدي��د العضوي��ات اس��تعدادًا لعقد 
الجمعي��ة العمومي��ة التي من المق��رر أن تقام 
خالل فبراي��ر الحالي، وذلك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية.
وعلم��ت »الوط��ن« أن الجمعية تواجه مش��كلة 
كبيرة في تجديد العضويات، وأن تلك المش��كلة 
تتلخ��ص في عزوف الكثير من األطباء عن تجديد 
اش��تراكاتهم، األم��ر ال��ذي دع��ا الجمعي��ة إلى 

تحمل المبلغ المقرر لالش��تراكات وجعل تجديد 
العضويات مجانًا.

وأضاف مص��در مطل��ع ل�»الوط��ن« أن الجمعية 
وعل��ى الرغ��م م��ن جعله��ا تجدي��د العضويات 
مجانًا، إال أنها ال تستطيع تجديد كل العضويات 
السابقة بشكل تلقائي، ألنها في هذه الحالة من 
المح��ال أن تحقق أي نصاب إلقام��ة االنتخابات، 
وهو أمر تود إدارة الجمعية الحالية والتي تعتزم 

إعادة الترشح أال يقع.
ويضم مجل��س اإلدارة الحال��ي للجمعية كال من 
الدكت��ورة غادة القاس��م رئيس��ًا، والدكتور مناف 
القحطان��ي نائبًا للرئيس مس��تقيل منذ 2018، 
والدكت��ور ن��زار بوكمال أمين��ًا للس��ر، والدكتور 
س��لمان ب��ن محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة أمينًا 
مالي��ًا، وعضوي��ة كل م��ن الدكت��ور ران��ي اآلغا 
والدكتورة أمل الغان��م والدكتورة نوال إبراهيم، 

وقد فازوا بالتزكية.
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حميدان يبحث و»قاللي 
للصيادين« تحسين ظروف 
ممتهني الصيد البحرينيين

بح��ث وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، جمي��ل حميدان، خالل 
لقائ��ه رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة قاللي للصيادي��ن، محمد 

الدخيل، تحسين ظروف ممتهني الصيد البحرينيين.
كم��ا تم اس��تعراض القضاي��ا المتعلقة بش��أن مهن��ة الصيد 
وجه��ود الحكومة الموجهة لدع��م المواطني��ن الصيادين، إلى 
جانب مناقش��ة برام��ج وخطط عمل الجمعي��ة والتحديات التي 

تواجهها.
وأك��د الدخيل ح��رص الجمعية على مس��اندة الجه��ود الوطنية 
لالرتق��اء بمهنة الصيد من خالل التنس��يق والتعاون الدائم مع 
كافة المؤسس��ات المعني��ة في هذا المجال، إل��ى جانب أهمية 
توطي��ن مهنة الصيد »النوخذة البحرين��ي« للحفاظ على الثروة 

السمكية، وإتاحة الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وأكد حميدان، حرص الوزارة على دعم فئة الصيادين المواطنين 
بم��ا يمكنه��م م��ن أداء عمله��م وتنظيم��ه وتحس��ين ظروفه 
واس��تدامته، وكذلك تش��جيع غيره��م من المواطنين الش��باب 
للدخ��ول ف��ي مج��ال ه��ذه المهن��ة، باعتبارها أح��د القطاعات 
االقتصادي��ة المهم��ة، إل��ى جانب العم��ل على تس��هيل كافة 
اإلجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين 
كف��اءة األداء وضمان الحياة الكريمة لكافة القائمين عليها من 

الكوادر البحرينية المثابرة.

 »التربية« ُتحّدث إجراءات نظام 
التعّلم والتدابير االحترازية للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار 
ع��ودة الطلبة الراغبي��ن في الحض��ور الفعلي 
إلى الم��دارس بواقع 5 أيام في األس��بوع لمن 
يرغب م��ن أولي��اء األم��ور، مع اس��تمرار طرح 
خي��ار التعّلم ع��ن بعد، ونظ��رًا إل��ى االنتقال 
للمستوى األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار في��روس كورون��ا، فإنه تم 
اس��تبدال دليل اإلجراءات اإلرش��ادية المعمول 
ب��ه س��ابقًا بإرش��ادات أخرى مبس��طة توضح 
خي��ارات العودة وآلي��ات التعامل مع اإلصابات 
وتتّب��ع المخالطين، باإلضافة إلى التأكيد على 
اس��تمرار عمليات التنظي��ف والتعقيم وقياس 

درجات الحرارة ولبس الكمامات.
وحث��ت الوزارة جميع الم��دارس الحكومية على 
االط��الع عل��ى الدلي��ل المبّس��ط والتأكد من 

العمل به وفقًا آلليات التنفيذ المتفق عليها.

رنا بنت عيسى: دعم مؤسسات 
التعليم العالي للنهوض بأدائها

أك��دت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعليم العالي، الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، أن المجلس يقدم كل الدعم 
والمس��اندة لمؤسس��ات التعليم العالي، للنه��وض بأدائها 

على كافة األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
ج��اء ذل��ك، أثناء اس��تقبالها، رئي��س مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلي��ة الدكتور عبداهلل الح��واج، ورئيس الجامع��ة الدكتور 
منصور العالي، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير 
البرام��ج األكاديمية وما تقدم��ه للطلبة في مختلف المجاالت 
والتخصص��ات الت��ي تتي��ح لهم خي��ارات متعددة ف��ي مجال 
التعليم وتمكنه��م من مهارات الحياة المس��تقبلية للدخول 

في سوق العمل.
فيم��ا عبر الحواج والعالي، عن اعتزازهم��ا بلقاء األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، مؤكدين الس��عي لمواصلة العمل 

على االرتقاء بالنظام التعليمي ومنظومتها في الجامعة.

 »األشغال«: إنجاز 8 مشاريع 
خدمية في المحرق خالل 4 أشهر

أك��د مدي��ر إدارة المش��اريع وصيان��ة الطرق 
بوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ب��در عل��وي، أن ال��وزارة أنج��زت 8 
مش��اريع في آخر 4 أش��هر، منها تطوير مدخل 
مش��روع شرق الحد اإلس��كاني، وإنشاء مواقف 
للس��يارات ف��ي قرية الدير، وطري��ق جديد في 
قري��ة س��ماهيج واالنتهاء من أعم��ال الدفان 
إلنشاء الجس��ر الرابع الرابط محافظة المحرق 

بمحافظة العاصمة.
جاء ذل��ك، خ��الل االجتم��اع التنس��يقي الذي 
عقدته محافظة المحرق بحضور ممثلي كافة 
الجه��ات المعنية، حيث تحدث نائب المحافظ 
العميد عبداهلل الجيران، عن أبرز ما تم إنجازه 
في المحافظة ف��ي الفترة الماضية، من خالل 
ح��ل معظم الش��كاوى المس��تقبلة م��ن قبل 
المواطني��ن والمقيمي��ن عبر مختلف وس��ائل 
التواص��ل الت��ي تتيحه��ا محافظ��ة المحرق، 
ومتابعة رصد المخالفات والزيارات الميدانية 
لمعاين��ة البي��وت اآليلة للس��قوط، إلى جانب 
التنس��يق المس��تمر مع مراكز شرطة المحرق 

لمتابعة كافة قضايا األمنية.
المجل��س  رئي��س  المح��رق  محاف��ظ  ورف��ع 
التنسيقي سلمان بن هندي، التهاني بمناسبة 
صدور األمر الملكي الس��امي بترقية عدد من 
ضباط وأف��راد ومدنيين بقوة دف��اع البحرين 
بمناس��بة ذكرى تأس��يس قوة دفاع البحرين، 
مباركًا له��م ترقيتهم وتكريمه��م باألنواط، 
داعي��ًا إل��ى أن تكون هذه الترقي��ة حافزًا لهم 

لبذل المزيد من العطاء. 
ورحب، برؤساء مراكز الشرطة الجدد المعينين 
ف��ي محافظة المحرق متمنيًا لهم التوفيق في 
أداء واجبه��م الوطني في الحف��اظ على األمن 

واألمان.
فيما أوضحت رئيس الخدمات الطبية بالمراكز 
الصحية الدكتورة لولوة ش��ويطر، أن البحرين 
تمكن��ت م��ن الس��يطرة على الوض��ع الصحي 
بفضل كفاءة كوادرها الطبية ووعي المجتمع 
البحرين��ي، حي��ث يت��م التعامل م��ع المتحور 
الجدي��د »أوميك��رون« وف��ق االس��تراتيجيات 
والخط��ط الموضوعة لذلك، وال��ذي تبين أن 

مضاعفات��ه أقل م��ن المتح��ورات الس��ابقة 
لفي��روس كورون��ا، خصوص��ًا عن��د الح��االت 
القائمة الحاصلة على الجرعة المنش��طة وهو 
م��ا نتج عن��ه حتى اآلن نس��ب قليل��ة لدخول 

المستشفى أو العناية.
وشددت على أهمية أخذ التطعيمات والجرعة 
باإلج��راءات  االلت��زام  ومواصل��ة  المنش��طة، 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وعرض رئيس قس��م التربية الرياضية بوزارة 
التربية والتعليم الدكت��ور نادر جمالي، خطة 
الوزارة للعودة إلى المدارس وسلسلة اإلجراءات 
الصحي��ة االحترازي��ة المتبعة، حي��ث أصدرت 
ال��وزارة دلي��ل الع��ودة إلى الم��دارس وجميع 
المؤسسات التعليمية والمحدثة بما يتماشى 
مع آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
في��روس كورونا، ليكون مرجعًا أساس��يًا يحدد 
اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمي��ة والتعليمية 
الواج��ب اتباعها في المؤسس��ات التعليمية، 
لضمان صحة وسالمة الطلبة وجميع منتسبي 
المؤسسات التعليمية في ظّل جائحة كورونا.

 هيئة الفضاء تشارك 
في منتدى »المناخ والصحة«

الوطني��ة  الهيئ��ة  تلق��ت 
دع��وة  الفض��اء  لعل��وم 
التع��اون  منظم��ة  م��ن 
والتنمي��ة  االقتص��ادي 
في  للمشاركة   ،»OECD«
»المناخ  الخ��اص  منتداها 
مث��ل  حي��ث  والصح��ة«، 
الهيئة رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
»ُيعتبر  العس��يري:  وق��ال 
تغّي��ر المن��اخ أكبر تهديد 
صح��ي يواج��ه البش��رية، 
حيث ناقش المنتدى حزمة 

من األطروح��ات للتخفيف م��ن المخاطر الصحي��ة المرتبطة 
بتغّير المناخ، وبحث سبل إيجاد حلول طويلة األجل للتحديات 
المس��تقبلية«. وأضاف، أن »الجائحة كشفت، عن مدى أهمية 
الصح��ة في عم��ل مجتمعاتن��ا واقتصاداتن��ا، باإلضافة إلى 

رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية«. 
وأك��د أن مجموع��ة العش��رين، والعدي��د م��ن المنظم��ات 
الحكومية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني تعمل حاليًا 
بجد للتأكد من اس��تعداد البش��رية بش��كل أفضل لمواجهة 

»الوباء القادم«.
وق��ال: »لالرتقاء إل��ى مس��توى التحديات البيئي��ة والصحية 
العالمي��ة، من األهمية بم��كان االعتراف بكيفي��ة تقاطعها 
بعضها ببعض والتوقف ع��ن التعامل معها كل بمعزل عن 
اآلخر. وس��لطت الجائحة التركيز على الصلة بين تغّير المناخ 
وفقدان التنوع البيولوجي وظهور األمراض الحيوانية المنش��أ 
-األمراض التي تنتقل بين الحيوانات والبش��ر- لذلك يجب أن 
يكون أحد المجاالت االستراتيجية الرئيسة في المناقشة حول 
االستعداد بشكل أفضل للمستقبل هو التأثير الواسع النطاق 

لتغّير المناخ على صحتنا«.
وأكد المنتدى على أهمية التوسع في االستثمار في التقنيات 
الحديثة، ومن ذلك حس��ن اس��تغالل تقنيات الفضاء وعلومه 
ف��ي مراقبة التغّي��ر المناخي لتزويد الجهات المعنية بش��كل 
مستمر وبدقة عالية بأبرز المتغيرات ليتم دراستها وتحديد 
صلتها بالتأثيرات على صحة البش��ر من خالل إجراء التحاليل 
والبح��وث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفي��ر المعلومات لصناع 

القرار.

د. محمد العسيري

الصالح تسّلم أبناء المتوفى جعفر الدمستاني 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

س��لمت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
كاًل من محمد وفاطمة أبناء المتوفى 
جعفر محمد علي الدمستاني، وسام 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 

لالستحقاق الطبي.
وأكدت الصالح، اعتزاز حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
الملك��ي  الس��مو  وتثمي��ن صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكافة 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر 
الصحي��ة، وما ت��م بذله م��ن جهود 
جبارة وتضحي��ات عظيمة، وحرصهم 
للحفاظ على األمن الصحي للمملكة 
عبر عطائهم المس��تمر في مواجهة 

الظروف االستثنائية للجائحة.
جاء ذلك لدى لقائه��ا كاًل من محمد 
وفاطم��ة، وال��ذي كان يعمل ضمن 
التص��دي  ف��ي  األمامي��ة  الصف��وف 
لجائحة في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بمرك��ز الحج��ر بمستش��فى المحرق 
لرعاية المسنين، حيث استحق شرف 
 ني��ل وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة لالستحقاق الطبي، تقديرًا 

ل��كل عطاء طيب قدم��ه ولكل جهود 
مخلصة بذلها ألجل الوطن.

وقالت وزي��رة الصحة: »لمس��ة وفاء 
أله��ل العطاء، ووقفة تكريم وعرفان 
اس��تحقاقًا  المني��ة،  لم��ن وافته��م 
وتفاني��ه  ودوره  للفقي��د  وتقدي��رًا 
وإس��هاماته النبيلة خالل فترة عمله 
بالوزارة والتي جس��دت أعمق معاني 
العطاء الوطني واإلنساني المشّرف«. 
وأعربت عن خالص عزائها ومواساتها 
الفقي��د، مؤك��دة أن  لكاف��ة أس��رة 
فقدان المغفور ل��ه بإذن اهلل تعالى 
والذي يشهد له الجميع بإخالصه في 
عمل��ه وأخالقه الحمي��دة وبإخالصه 

وصدق��ه في أداء واجبه المهني، كان 
وقعًا مؤثرًا لي��س فقط على زمالئه 
ف��ي العمل ولكن للمنظومة الصحية 
بالبحرين، حيث كان الراحل طيب اهلل 
ثراه وأس��كنه فسيح جناته يمثل أحد 
األبطال المتميزي��ن في الوقت الذي 
واجه فيه القط��اع الصحي التحديات 
تداعي��ات  لمواجه��ة  االس��تثنائية 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وذك��رت أن العاملي��ن ف��ي المج��ال 
أدوا  األمامي��ة  بالصف��وف  الصح��ي 
العاميي��ن  خ��الل  نبيل��ة  رس��الة 
الماضيين وخص��ت بالذكر من عمل 
بمرافق القطاع الصحي التي خصصت 

لمواجه��ة الفيروس، وس��طروا أروع 
األمثل��ة ف��ي التفان��ي ألداء واجبهم 
الوطن��ي واإلنس��اني والمهن��ي ف��ي 
الحف��اظ على صح��ة وس��المة أفراد 
المجتمع س��عيًا لتحقيق أعلى درجات 
األمن الصحي، مؤك��دة أنهم نموذج 
واإلخ��الص  التفان��ي  ف��ي  وق��دوة 
إال  التكري��م  ه��ذا  وم��ا  والمهني��ة، 
للجه��ود  ج��دارة  وب��كل  اس��تحقاق 

المبذولة بكل صدق وإخالص.
م��ن جانبه��م ثم��ن أبن��اء الفقي��د، 
اللفت��ة الطيب��ة من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، بمنح 
والده��م الفقيد هذا الوس��ام والذي 
يعد تجس��يدًا لمعنى الوفاء وتخليدًا 
لذكرى الفقيد، حيث س��تظل شاهدة 
على عطاء وإخالص أحد أبناء البحرين 
المخلصي��ن مم��ن تفانى ف��ي عمله 
ب��وزارة الصحة لم��دة قارب��ت ال�25 
عام��ًا، عمل خالله��ا لخدمة المرضى 
والعم��ل عل��ى راحته��م، مؤكدي��ن 
العزم على مواصلة مس��يرة والدهم 

في خدمة البحرين.

 مناف القحطاني: 
لن أعاود الترشح في جمعية األطباء

ثامر طيفور «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أن��ه لن يترش��ح مج��ددًا النتخابات 
مجل��س إدارة جمعي��ة األطب��اء البحرينية، والتي 

تعتبر أكبر تجمع مهني في البحرين.
وبين المقدم طبيب مناف القحطاني ل�»الوطن«، 
أنه انسحب من مجلس إدارة جمعية اإلطباء منذ 
عام 2018، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس 
جمعية األطباء، بعد آخر انتخابات لمجلس إدارة 

الجمعية والتي أقيمت في أبريل 2018.
وكان��ت جمعية األطباء أعلن��ت منذ 21 يناير عن 
فت��ح باب تجدي��د العضوي��ات اس��تعدادًا لعقد 
الجمعي��ة العمومي��ة التي من المق��رر أن تقام 
خالل فبراي��ر الحالي، وذلك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية.
وعلم��ت »الوط��ن« أن الجمعية تواجه مش��كلة 
كبيرة في تجديد العضويات، وأن تلك المش��كلة 
تتلخ��ص في عزوف الكثير من األطباء عن تجديد 
اش��تراكاتهم، األم��ر ال��ذي دع��ا الجمعي��ة إلى 

تحمل المبلغ المقرر لالش��تراكات وجعل تجديد 
العضويات مجانًا.

وأضاف مص��در مطل��ع ل�»الوط��ن« أن الجمعية 
وعل��ى الرغ��م م��ن جعله��ا تجدي��د العضويات 
مجانًا، إال أنها ال تستطيع تجديد كل العضويات 
السابقة بشكل تلقائي، ألنها في هذه الحالة من 
المح��ال أن تحقق أي نصاب إلقام��ة االنتخابات، 
وهو أمر تود إدارة الجمعية الحالية والتي تعتزم 

إعادة الترشح أال يقع.
ويضم مجل��س اإلدارة الحال��ي للجمعية كال من 
الدكت��ورة غادة القاس��م رئيس��ًا، والدكتور مناف 
القحطان��ي نائبًا للرئيس مس��تقيل منذ 2018، 
والدكت��ور ن��زار بوكمال أمين��ًا للس��ر، والدكتور 
س��لمان ب��ن محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة أمينًا 
مالي��ًا، وعضوي��ة كل م��ن الدكت��ور ران��ي اآلغا 
والدكتورة أمل الغان��م والدكتورة نوال إبراهيم، 

وقد فازوا بالتزكية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/20/watan-20220220.pdf?1645330415
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991377/Bahrain/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://alwatannews.net/article/991250
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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حميدان يبحث و»قاللي 
للصيادين« تحسين ظروف 
ممتهني الصيد البحرينيين

بح��ث وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، جمي��ل حميدان، خالل 
لقائ��ه رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة قاللي للصيادي��ن، محمد 

الدخيل، تحسين ظروف ممتهني الصيد البحرينيين.
كم��ا تم اس��تعراض القضاي��ا المتعلقة بش��أن مهن��ة الصيد 
وجه��ود الحكومة الموجهة لدع��م المواطني��ن الصيادين، إلى 
جانب مناقش��ة برام��ج وخطط عمل الجمعي��ة والتحديات التي 

تواجهها.
وأك��د الدخيل ح��رص الجمعية على مس��اندة الجه��ود الوطنية 
لالرتق��اء بمهنة الصيد من خالل التنس��يق والتعاون الدائم مع 
كافة المؤسس��ات المعني��ة في هذا المجال، إل��ى جانب أهمية 
توطي��ن مهنة الصيد »النوخذة البحرين��ي« للحفاظ على الثروة 

السمكية، وإتاحة الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وأكد حميدان، حرص الوزارة على دعم فئة الصيادين المواطنين 
بم��ا يمكنه��م م��ن أداء عمله��م وتنظيم��ه وتحس��ين ظروفه 
واس��تدامته، وكذلك تش��جيع غيره��م من المواطنين الش��باب 
للدخ��ول ف��ي مج��ال ه��ذه المهن��ة، باعتبارها أح��د القطاعات 
االقتصادي��ة المهم��ة، إل��ى جانب العم��ل على تس��هيل كافة 
اإلجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين 
كف��اءة األداء وضمان الحياة الكريمة لكافة القائمين عليها من 

الكوادر البحرينية المثابرة.

 »التربية« ُتحّدث إجراءات نظام 
التعّلم والتدابير االحترازية للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار 
ع��ودة الطلبة الراغبي��ن في الحض��ور الفعلي 
إلى الم��دارس بواقع 5 أيام في األس��بوع لمن 
يرغب م��ن أولي��اء األم��ور، مع اس��تمرار طرح 
خي��ار التعّلم ع��ن بعد، ونظ��رًا إل��ى االنتقال 
للمستوى األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار في��روس كورون��ا، فإنه تم 
اس��تبدال دليل اإلجراءات اإلرش��ادية المعمول 
ب��ه س��ابقًا بإرش��ادات أخرى مبس��طة توضح 
خي��ارات العودة وآلي��ات التعامل مع اإلصابات 
وتتّب��ع المخالطين، باإلضافة إلى التأكيد على 
اس��تمرار عمليات التنظي��ف والتعقيم وقياس 

درجات الحرارة ولبس الكمامات.
وحث��ت الوزارة جميع الم��دارس الحكومية على 
االط��الع عل��ى الدلي��ل المبّس��ط والتأكد من 

العمل به وفقًا آلليات التنفيذ المتفق عليها.

رنا بنت عيسى: دعم مؤسسات 
التعليم العالي للنهوض بأدائها

أك��دت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعليم العالي، الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، أن المجلس يقدم كل الدعم 
والمس��اندة لمؤسس��ات التعليم العالي، للنه��وض بأدائها 

على كافة األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
ج��اء ذل��ك، أثناء اس��تقبالها، رئي��س مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلي��ة الدكتور عبداهلل الح��واج، ورئيس الجامع��ة الدكتور 
منصور العالي، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير 
البرام��ج األكاديمية وما تقدم��ه للطلبة في مختلف المجاالت 
والتخصص��ات الت��ي تتي��ح لهم خي��ارات متعددة ف��ي مجال 
التعليم وتمكنه��م من مهارات الحياة المس��تقبلية للدخول 

في سوق العمل.
فيم��ا عبر الحواج والعالي، عن اعتزازهم��ا بلقاء األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، مؤكدين الس��عي لمواصلة العمل 

على االرتقاء بالنظام التعليمي ومنظومتها في الجامعة.

 »األشغال«: إنجاز 8 مشاريع 
خدمية في المحرق خالل 4 أشهر

أك��د مدي��ر إدارة المش��اريع وصيان��ة الطرق 
بوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ب��در عل��وي، أن ال��وزارة أنج��زت 8 
مش��اريع في آخر 4 أش��هر، منها تطوير مدخل 
مش��روع شرق الحد اإلس��كاني، وإنشاء مواقف 
للس��يارات ف��ي قرية الدير، وطري��ق جديد في 
قري��ة س��ماهيج واالنتهاء من أعم��ال الدفان 
إلنشاء الجس��ر الرابع الرابط محافظة المحرق 

بمحافظة العاصمة.
جاء ذل��ك، خ��الل االجتم��اع التنس��يقي الذي 
عقدته محافظة المحرق بحضور ممثلي كافة 
الجه��ات المعنية، حيث تحدث نائب المحافظ 
العميد عبداهلل الجيران، عن أبرز ما تم إنجازه 
في المحافظة ف��ي الفترة الماضية، من خالل 
ح��ل معظم الش��كاوى المس��تقبلة م��ن قبل 
المواطني��ن والمقيمي��ن عبر مختلف وس��ائل 
التواص��ل الت��ي تتيحه��ا محافظ��ة المحرق، 
ومتابعة رصد المخالفات والزيارات الميدانية 
لمعاين��ة البي��وت اآليلة للس��قوط، إلى جانب 
التنس��يق المس��تمر مع مراكز شرطة المحرق 

لمتابعة كافة قضايا األمنية.
المجل��س  رئي��س  المح��رق  محاف��ظ  ورف��ع 
التنسيقي سلمان بن هندي، التهاني بمناسبة 
صدور األمر الملكي الس��امي بترقية عدد من 
ضباط وأف��راد ومدنيين بقوة دف��اع البحرين 
بمناس��بة ذكرى تأس��يس قوة دفاع البحرين، 
مباركًا له��م ترقيتهم وتكريمه��م باألنواط، 
داعي��ًا إل��ى أن تكون هذه الترقي��ة حافزًا لهم 

لبذل المزيد من العطاء. 
ورحب، برؤساء مراكز الشرطة الجدد المعينين 
ف��ي محافظة المحرق متمنيًا لهم التوفيق في 
أداء واجبه��م الوطني في الحف��اظ على األمن 

واألمان.
فيما أوضحت رئيس الخدمات الطبية بالمراكز 
الصحية الدكتورة لولوة ش��ويطر، أن البحرين 
تمكن��ت م��ن الس��يطرة على الوض��ع الصحي 
بفضل كفاءة كوادرها الطبية ووعي المجتمع 
البحرين��ي، حي��ث يت��م التعامل م��ع المتحور 
الجدي��د »أوميك��رون« وف��ق االس��تراتيجيات 
والخط��ط الموضوعة لذلك، وال��ذي تبين أن 

مضاعفات��ه أقل م��ن المتح��ورات الس��ابقة 
لفي��روس كورون��ا، خصوص��ًا عن��د الح��االت 
القائمة الحاصلة على الجرعة المنش��طة وهو 
م��ا نتج عن��ه حتى اآلن نس��ب قليل��ة لدخول 

المستشفى أو العناية.
وشددت على أهمية أخذ التطعيمات والجرعة 
باإلج��راءات  االلت��زام  ومواصل��ة  المنش��طة، 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وعرض رئيس قس��م التربية الرياضية بوزارة 
التربية والتعليم الدكت��ور نادر جمالي، خطة 
الوزارة للعودة إلى المدارس وسلسلة اإلجراءات 
الصحي��ة االحترازي��ة المتبعة، حي��ث أصدرت 
ال��وزارة دلي��ل الع��ودة إلى الم��دارس وجميع 
المؤسسات التعليمية والمحدثة بما يتماشى 
مع آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
في��روس كورونا، ليكون مرجعًا أساس��يًا يحدد 
اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمي��ة والتعليمية 
الواج��ب اتباعها في المؤسس��ات التعليمية، 
لضمان صحة وسالمة الطلبة وجميع منتسبي 
المؤسسات التعليمية في ظّل جائحة كورونا.

 هيئة الفضاء تشارك 
في منتدى »المناخ والصحة«

الوطني��ة  الهيئ��ة  تلق��ت 
دع��وة  الفض��اء  لعل��وم 
التع��اون  منظم��ة  م��ن 
والتنمي��ة  االقتص��ادي 
في  للمشاركة   ،»OECD«
»المناخ  الخ��اص  منتداها 
مث��ل  حي��ث  والصح��ة«، 
الهيئة رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
»ُيعتبر  العس��يري:  وق��ال 
تغّي��ر المن��اخ أكبر تهديد 
صح��ي يواج��ه البش��رية، 
حيث ناقش المنتدى حزمة 

من األطروح��ات للتخفيف م��ن المخاطر الصحي��ة المرتبطة 
بتغّير المناخ، وبحث سبل إيجاد حلول طويلة األجل للتحديات 
المس��تقبلية«. وأضاف، أن »الجائحة كشفت، عن مدى أهمية 
الصح��ة في عم��ل مجتمعاتن��ا واقتصاداتن��ا، باإلضافة إلى 

رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية«. 
وأك��د أن مجموع��ة العش��رين، والعدي��د م��ن المنظم��ات 
الحكومية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني تعمل حاليًا 
بجد للتأكد من اس��تعداد البش��رية بش��كل أفضل لمواجهة 

»الوباء القادم«.
وق��ال: »لالرتقاء إل��ى مس��توى التحديات البيئي��ة والصحية 
العالمي��ة، من األهمية بم��كان االعتراف بكيفي��ة تقاطعها 
بعضها ببعض والتوقف ع��ن التعامل معها كل بمعزل عن 
اآلخر. وس��لطت الجائحة التركيز على الصلة بين تغّير المناخ 
وفقدان التنوع البيولوجي وظهور األمراض الحيوانية المنش��أ 
-األمراض التي تنتقل بين الحيوانات والبش��ر- لذلك يجب أن 
يكون أحد المجاالت االستراتيجية الرئيسة في المناقشة حول 
االستعداد بشكل أفضل للمستقبل هو التأثير الواسع النطاق 

لتغّير المناخ على صحتنا«.
وأكد المنتدى على أهمية التوسع في االستثمار في التقنيات 
الحديثة، ومن ذلك حس��ن اس��تغالل تقنيات الفضاء وعلومه 
ف��ي مراقبة التغّي��ر المناخي لتزويد الجهات المعنية بش��كل 
مستمر وبدقة عالية بأبرز المتغيرات ليتم دراستها وتحديد 
صلتها بالتأثيرات على صحة البش��ر من خالل إجراء التحاليل 
والبح��وث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفي��ر المعلومات لصناع 

القرار.

د. محمد العسيري

الصالح تسّلم أبناء المتوفى جعفر الدمستاني 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

س��لمت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
كاًل من محمد وفاطمة أبناء المتوفى 
جعفر محمد علي الدمستاني، وسام 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 

لالستحقاق الطبي.
وأكدت الصالح، اعتزاز حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
الملك��ي  الس��مو  وتثمي��ن صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكافة 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر 
الصحي��ة، وما ت��م بذله م��ن جهود 
جبارة وتضحي��ات عظيمة، وحرصهم 
للحفاظ على األمن الصحي للمملكة 
عبر عطائهم المس��تمر في مواجهة 

الظروف االستثنائية للجائحة.
جاء ذلك لدى لقائه��ا كاًل من محمد 
وفاطم��ة، وال��ذي كان يعمل ضمن 
التص��دي  ف��ي  األمامي��ة  الصف��وف 
لجائحة في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بمرك��ز الحج��ر بمستش��فى المحرق 
لرعاية المسنين، حيث استحق شرف 
 ني��ل وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة لالستحقاق الطبي، تقديرًا 

ل��كل عطاء طيب قدم��ه ولكل جهود 
مخلصة بذلها ألجل الوطن.

وقالت وزي��رة الصحة: »لمس��ة وفاء 
أله��ل العطاء، ووقفة تكريم وعرفان 
اس��تحقاقًا  المني��ة،  لم��ن وافته��م 
وتفاني��ه  ودوره  للفقي��د  وتقدي��رًا 
وإس��هاماته النبيلة خالل فترة عمله 
بالوزارة والتي جس��دت أعمق معاني 
العطاء الوطني واإلنساني المشّرف«. 
وأعربت عن خالص عزائها ومواساتها 
الفقي��د، مؤك��دة أن  لكاف��ة أس��رة 
فقدان المغفور ل��ه بإذن اهلل تعالى 
والذي يشهد له الجميع بإخالصه في 
عمل��ه وأخالقه الحمي��دة وبإخالصه 

وصدق��ه في أداء واجبه المهني، كان 
وقعًا مؤثرًا لي��س فقط على زمالئه 
ف��ي العمل ولكن للمنظومة الصحية 
بالبحرين، حيث كان الراحل طيب اهلل 
ثراه وأس��كنه فسيح جناته يمثل أحد 
األبطال المتميزي��ن في الوقت الذي 
واجه فيه القط��اع الصحي التحديات 
تداعي��ات  لمواجه��ة  االس��تثنائية 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وذك��رت أن العاملي��ن ف��ي المج��ال 
أدوا  األمامي��ة  بالصف��وف  الصح��ي 
العاميي��ن  خ��الل  نبيل��ة  رس��الة 
الماضيين وخص��ت بالذكر من عمل 
بمرافق القطاع الصحي التي خصصت 

لمواجه��ة الفيروس، وس��طروا أروع 
األمثل��ة ف��ي التفان��ي ألداء واجبهم 
الوطن��ي واإلنس��اني والمهن��ي ف��ي 
الحف��اظ على صح��ة وس��المة أفراد 
المجتمع س��عيًا لتحقيق أعلى درجات 
األمن الصحي، مؤك��دة أنهم نموذج 
واإلخ��الص  التفان��ي  ف��ي  وق��دوة 
إال  التكري��م  ه��ذا  وم��ا  والمهني��ة، 
للجه��ود  ج��دارة  وب��كل  اس��تحقاق 

المبذولة بكل صدق وإخالص.
م��ن جانبه��م ثم��ن أبن��اء الفقي��د، 
اللفت��ة الطيب��ة من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، بمنح 
والده��م الفقيد هذا الوس��ام والذي 
يعد تجس��يدًا لمعنى الوفاء وتخليدًا 
لذكرى الفقيد، حيث س��تظل شاهدة 
على عطاء وإخالص أحد أبناء البحرين 
المخلصي��ن مم��ن تفانى ف��ي عمله 
ب��وزارة الصحة لم��دة قارب��ت ال�25 
عام��ًا، عمل خالله��ا لخدمة المرضى 
والعم��ل عل��ى راحته��م، مؤكدي��ن 
العزم على مواصلة مس��يرة والدهم 

في خدمة البحرين.

 مناف القحطاني: 
لن أعاود الترشح في جمعية األطباء

ثامر طيفور «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أن��ه لن يترش��ح مج��ددًا النتخابات 
مجل��س إدارة جمعي��ة األطب��اء البحرينية، والتي 

تعتبر أكبر تجمع مهني في البحرين.
وبين المقدم طبيب مناف القحطاني ل�»الوطن«، 
أنه انسحب من مجلس إدارة جمعية اإلطباء منذ 
عام 2018، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس 
جمعية األطباء، بعد آخر انتخابات لمجلس إدارة 

الجمعية والتي أقيمت في أبريل 2018.
وكان��ت جمعية األطباء أعلن��ت منذ 21 يناير عن 
فت��ح باب تجدي��د العضوي��ات اس��تعدادًا لعقد 
الجمعي��ة العمومي��ة التي من المق��رر أن تقام 
خالل فبراي��ر الحالي، وذلك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية.
وعلم��ت »الوط��ن« أن الجمعية تواجه مش��كلة 
كبيرة في تجديد العضويات، وأن تلك المش��كلة 
تتلخ��ص في عزوف الكثير من األطباء عن تجديد 
اش��تراكاتهم، األم��ر ال��ذي دع��ا الجمعي��ة إلى 

تحمل المبلغ المقرر لالش��تراكات وجعل تجديد 
العضويات مجانًا.

وأضاف مص��در مطل��ع ل�»الوط��ن« أن الجمعية 
وعل��ى الرغ��م م��ن جعله��ا تجدي��د العضويات 
مجانًا، إال أنها ال تستطيع تجديد كل العضويات 
السابقة بشكل تلقائي، ألنها في هذه الحالة من 
المح��ال أن تحقق أي نصاب إلقام��ة االنتخابات، 
وهو أمر تود إدارة الجمعية الحالية والتي تعتزم 

إعادة الترشح أال يقع.
ويضم مجل��س اإلدارة الحال��ي للجمعية كال من 
الدكت��ورة غادة القاس��م رئيس��ًا، والدكتور مناف 
القحطان��ي نائبًا للرئيس مس��تقيل منذ 2018، 
والدكت��ور ن��زار بوكمال أمين��ًا للس��ر، والدكتور 
س��لمان ب��ن محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة أمينًا 
مالي��ًا، وعضوي��ة كل م��ن الدكت��ور ران��ي اآلغا 
والدكتورة أمل الغان��م والدكتورة نوال إبراهيم، 

وقد فازوا بالتزكية.
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حميدان يبحث و»قاللي 
للصيادين« تحسين ظروف 
ممتهني الصيد البحرينيين

بح��ث وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، جمي��ل حميدان، خالل 
لقائ��ه رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة قاللي للصيادي��ن، محمد 

الدخيل، تحسين ظروف ممتهني الصيد البحرينيين.
كم��ا تم اس��تعراض القضاي��ا المتعلقة بش��أن مهن��ة الصيد 
وجه��ود الحكومة الموجهة لدع��م المواطني��ن الصيادين، إلى 
جانب مناقش��ة برام��ج وخطط عمل الجمعي��ة والتحديات التي 

تواجهها.
وأك��د الدخيل ح��رص الجمعية على مس��اندة الجه��ود الوطنية 
لالرتق��اء بمهنة الصيد من خالل التنس��يق والتعاون الدائم مع 
كافة المؤسس��ات المعني��ة في هذا المجال، إل��ى جانب أهمية 
توطي��ن مهنة الصيد »النوخذة البحرين��ي« للحفاظ على الثروة 

السمكية، وإتاحة الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وأكد حميدان، حرص الوزارة على دعم فئة الصيادين المواطنين 
بم��ا يمكنه��م م��ن أداء عمله��م وتنظيم��ه وتحس��ين ظروفه 
واس��تدامته، وكذلك تش��جيع غيره��م من المواطنين الش��باب 
للدخ��ول ف��ي مج��ال ه��ذه المهن��ة، باعتبارها أح��د القطاعات 
االقتصادي��ة المهم��ة، إل��ى جانب العم��ل على تس��هيل كافة 
اإلجراءات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين 
كف��اءة األداء وضمان الحياة الكريمة لكافة القائمين عليها من 

الكوادر البحرينية المثابرة.

 »التربية« ُتحّدث إجراءات نظام 
التعّلم والتدابير االحترازية للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء قرار 
ع��ودة الطلبة الراغبي��ن في الحض��ور الفعلي 
إلى الم��دارس بواقع 5 أيام في األس��بوع لمن 
يرغب م��ن أولي��اء األم��ور، مع اس��تمرار طرح 
خي��ار التعّلم ع��ن بعد، ونظ��رًا إل��ى االنتقال 
للمستوى األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار في��روس كورون��ا، فإنه تم 
اس��تبدال دليل اإلجراءات اإلرش��ادية المعمول 
ب��ه س��ابقًا بإرش��ادات أخرى مبس��طة توضح 
خي��ارات العودة وآلي��ات التعامل مع اإلصابات 
وتتّب��ع المخالطين، باإلضافة إلى التأكيد على 
اس��تمرار عمليات التنظي��ف والتعقيم وقياس 

درجات الحرارة ولبس الكمامات.
وحث��ت الوزارة جميع الم��دارس الحكومية على 
االط��الع عل��ى الدلي��ل المبّس��ط والتأكد من 

العمل به وفقًا آلليات التنفيذ المتفق عليها.

رنا بنت عيسى: دعم مؤسسات 
التعليم العالي للنهوض بأدائها

أك��دت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء مجل��س التعليم العالي، الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، أن المجلس يقدم كل الدعم 
والمس��اندة لمؤسس��ات التعليم العالي، للنه��وض بأدائها 

على كافة األصعدة، ورفع مستوى سمعتها التعليمية.
ج��اء ذل��ك، أثناء اس��تقبالها، رئي��س مجلس أمن��اء الجامعة 
األهلي��ة الدكتور عبداهلل الح��واج، ورئيس الجامع��ة الدكتور 
منصور العالي، حيث تم بحث الجوانب المتعلقة بعملية سير 
البرام��ج األكاديمية وما تقدم��ه للطلبة في مختلف المجاالت 
والتخصص��ات الت��ي تتي��ح لهم خي��ارات متعددة ف��ي مجال 
التعليم وتمكنه��م من مهارات الحياة المس��تقبلية للدخول 

في سوق العمل.
فيم��ا عبر الحواج والعالي، عن اعتزازهم��ا بلقاء األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، مؤكدين الس��عي لمواصلة العمل 

على االرتقاء بالنظام التعليمي ومنظومتها في الجامعة.

 »األشغال«: إنجاز 8 مشاريع 
خدمية في المحرق خالل 4 أشهر

أك��د مدي��ر إدارة المش��اريع وصيان��ة الطرق 
بوزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ب��در عل��وي، أن ال��وزارة أنج��زت 8 
مش��اريع في آخر 4 أش��هر، منها تطوير مدخل 
مش��روع شرق الحد اإلس��كاني، وإنشاء مواقف 
للس��يارات ف��ي قرية الدير، وطري��ق جديد في 
قري��ة س��ماهيج واالنتهاء من أعم��ال الدفان 
إلنشاء الجس��ر الرابع الرابط محافظة المحرق 

بمحافظة العاصمة.
جاء ذل��ك، خ��الل االجتم��اع التنس��يقي الذي 
عقدته محافظة المحرق بحضور ممثلي كافة 
الجه��ات المعنية، حيث تحدث نائب المحافظ 
العميد عبداهلل الجيران، عن أبرز ما تم إنجازه 
في المحافظة ف��ي الفترة الماضية، من خالل 
ح��ل معظم الش��كاوى المس��تقبلة م��ن قبل 
المواطني��ن والمقيمي��ن عبر مختلف وس��ائل 
التواص��ل الت��ي تتيحه��ا محافظ��ة المحرق، 
ومتابعة رصد المخالفات والزيارات الميدانية 
لمعاين��ة البي��وت اآليلة للس��قوط، إلى جانب 
التنس��يق المس��تمر مع مراكز شرطة المحرق 

لمتابعة كافة قضايا األمنية.
المجل��س  رئي��س  المح��رق  محاف��ظ  ورف��ع 
التنسيقي سلمان بن هندي، التهاني بمناسبة 
صدور األمر الملكي الس��امي بترقية عدد من 
ضباط وأف��راد ومدنيين بقوة دف��اع البحرين 
بمناس��بة ذكرى تأس��يس قوة دفاع البحرين، 
مباركًا له��م ترقيتهم وتكريمه��م باألنواط، 
داعي��ًا إل��ى أن تكون هذه الترقي��ة حافزًا لهم 

لبذل المزيد من العطاء. 
ورحب، برؤساء مراكز الشرطة الجدد المعينين 
ف��ي محافظة المحرق متمنيًا لهم التوفيق في 
أداء واجبه��م الوطني في الحف��اظ على األمن 

واألمان.
فيما أوضحت رئيس الخدمات الطبية بالمراكز 
الصحية الدكتورة لولوة ش��ويطر، أن البحرين 
تمكن��ت م��ن الس��يطرة على الوض��ع الصحي 
بفضل كفاءة كوادرها الطبية ووعي المجتمع 
البحرين��ي، حي��ث يت��م التعامل م��ع المتحور 
الجدي��د »أوميك��رون« وف��ق االس��تراتيجيات 
والخط��ط الموضوعة لذلك، وال��ذي تبين أن 

مضاعفات��ه أقل م��ن المتح��ورات الس��ابقة 
لفي��روس كورون��ا، خصوص��ًا عن��د الح��االت 
القائمة الحاصلة على الجرعة المنش��طة وهو 
م��ا نتج عن��ه حتى اآلن نس��ب قليل��ة لدخول 

المستشفى أو العناية.
وشددت على أهمية أخذ التطعيمات والجرعة 
باإلج��راءات  االلت��زام  ومواصل��ة  المنش��طة، 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وعرض رئيس قس��م التربية الرياضية بوزارة 
التربية والتعليم الدكت��ور نادر جمالي، خطة 
الوزارة للعودة إلى المدارس وسلسلة اإلجراءات 
الصحي��ة االحترازي��ة المتبعة، حي��ث أصدرت 
ال��وزارة دلي��ل الع��ودة إلى الم��دارس وجميع 
المؤسسات التعليمية والمحدثة بما يتماشى 
مع آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
في��روس كورونا، ليكون مرجعًا أساس��يًا يحدد 
اإلج��راءات اإلداري��ة والتنظيمي��ة والتعليمية 
الواج��ب اتباعها في المؤسس��ات التعليمية، 
لضمان صحة وسالمة الطلبة وجميع منتسبي 
المؤسسات التعليمية في ظّل جائحة كورونا.

 هيئة الفضاء تشارك 
في منتدى »المناخ والصحة«

الوطني��ة  الهيئ��ة  تلق��ت 
دع��وة  الفض��اء  لعل��وم 
التع��اون  منظم��ة  م��ن 
والتنمي��ة  االقتص��ادي 
في  للمشاركة   ،»OECD«
»المناخ  الخ��اص  منتداها 
مث��ل  حي��ث  والصح��ة«، 
الهيئة رئيس��ها التنفيذي 

الدكتور محمد العسيري.
»ُيعتبر  العس��يري:  وق��ال 
تغّي��ر المن��اخ أكبر تهديد 
صح��ي يواج��ه البش��رية، 
حيث ناقش المنتدى حزمة 

من األطروح��ات للتخفيف م��ن المخاطر الصحي��ة المرتبطة 
بتغّير المناخ، وبحث سبل إيجاد حلول طويلة األجل للتحديات 
المس��تقبلية«. وأضاف، أن »الجائحة كشفت، عن مدى أهمية 
الصح��ة في عم��ل مجتمعاتن��ا واقتصاداتن��ا، باإلضافة إلى 

رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية«. 
وأك��د أن مجموع��ة العش��رين، والعدي��د م��ن المنظم��ات 
الحكومية والتجارية ومنظمات المجتمع المدني تعمل حاليًا 
بجد للتأكد من اس��تعداد البش��رية بش��كل أفضل لمواجهة 

»الوباء القادم«.
وق��ال: »لالرتقاء إل��ى مس��توى التحديات البيئي��ة والصحية 
العالمي��ة، من األهمية بم��كان االعتراف بكيفي��ة تقاطعها 
بعضها ببعض والتوقف ع��ن التعامل معها كل بمعزل عن 
اآلخر. وس��لطت الجائحة التركيز على الصلة بين تغّير المناخ 
وفقدان التنوع البيولوجي وظهور األمراض الحيوانية المنش��أ 
-األمراض التي تنتقل بين الحيوانات والبش��ر- لذلك يجب أن 
يكون أحد المجاالت االستراتيجية الرئيسة في المناقشة حول 
االستعداد بشكل أفضل للمستقبل هو التأثير الواسع النطاق 

لتغّير المناخ على صحتنا«.
وأكد المنتدى على أهمية التوسع في االستثمار في التقنيات 
الحديثة، ومن ذلك حس��ن اس��تغالل تقنيات الفضاء وعلومه 
ف��ي مراقبة التغّي��ر المناخي لتزويد الجهات المعنية بش��كل 
مستمر وبدقة عالية بأبرز المتغيرات ليتم دراستها وتحديد 
صلتها بالتأثيرات على صحة البش��ر من خالل إجراء التحاليل 
والبح��وث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفي��ر المعلومات لصناع 

القرار.

د. محمد العسيري

الصالح تسّلم أبناء المتوفى جعفر الدمستاني 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

س��لمت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
كاًل من محمد وفاطمة أبناء المتوفى 
جعفر محمد علي الدمستاني، وسام 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 

لالستحقاق الطبي.
وأكدت الصالح، اعتزاز حضرة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
الملك��ي  الس��مو  وتثمي��ن صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكافة 
العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة 
للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر 
الصحي��ة، وما ت��م بذله م��ن جهود 
جبارة وتضحي��ات عظيمة، وحرصهم 
للحفاظ على األمن الصحي للمملكة 
عبر عطائهم المس��تمر في مواجهة 

الظروف االستثنائية للجائحة.
جاء ذلك لدى لقائه��ا كاًل من محمد 
وفاطم��ة، وال��ذي كان يعمل ضمن 
التص��دي  ف��ي  األمامي��ة  الصف��وف 
لجائحة في��روس كورونا )كوفيد 19( 
بمرك��ز الحج��ر بمستش��فى المحرق 
لرعاية المسنين، حيث استحق شرف 
 ني��ل وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة لالستحقاق الطبي، تقديرًا 

ل��كل عطاء طيب قدم��ه ولكل جهود 
مخلصة بذلها ألجل الوطن.

وقالت وزي��رة الصحة: »لمس��ة وفاء 
أله��ل العطاء، ووقفة تكريم وعرفان 
اس��تحقاقًا  المني��ة،  لم��ن وافته��م 
وتفاني��ه  ودوره  للفقي��د  وتقدي��رًا 
وإس��هاماته النبيلة خالل فترة عمله 
بالوزارة والتي جس��دت أعمق معاني 
العطاء الوطني واإلنساني المشّرف«. 
وأعربت عن خالص عزائها ومواساتها 
الفقي��د، مؤك��دة أن  لكاف��ة أس��رة 
فقدان المغفور ل��ه بإذن اهلل تعالى 
والذي يشهد له الجميع بإخالصه في 
عمل��ه وأخالقه الحمي��دة وبإخالصه 

وصدق��ه في أداء واجبه المهني، كان 
وقعًا مؤثرًا لي��س فقط على زمالئه 
ف��ي العمل ولكن للمنظومة الصحية 
بالبحرين، حيث كان الراحل طيب اهلل 
ثراه وأس��كنه فسيح جناته يمثل أحد 
األبطال المتميزي��ن في الوقت الذي 
واجه فيه القط��اع الصحي التحديات 
تداعي��ات  لمواجه��ة  االس��تثنائية 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وذك��رت أن العاملي��ن ف��ي المج��ال 
أدوا  األمامي��ة  بالصف��وف  الصح��ي 
العاميي��ن  خ��الل  نبيل��ة  رس��الة 
الماضيين وخص��ت بالذكر من عمل 
بمرافق القطاع الصحي التي خصصت 

لمواجه��ة الفيروس، وس��طروا أروع 
األمثل��ة ف��ي التفان��ي ألداء واجبهم 
الوطن��ي واإلنس��اني والمهن��ي ف��ي 
الحف��اظ على صح��ة وس��المة أفراد 
المجتمع س��عيًا لتحقيق أعلى درجات 
األمن الصحي، مؤك��دة أنهم نموذج 
واإلخ��الص  التفان��ي  ف��ي  وق��دوة 
إال  التكري��م  ه��ذا  وم��ا  والمهني��ة، 
للجه��ود  ج��دارة  وب��كل  اس��تحقاق 

المبذولة بكل صدق وإخالص.
م��ن جانبه��م ثم��ن أبن��اء الفقي��د، 
اللفت��ة الطيب��ة من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  وصاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، بمنح 
والده��م الفقيد هذا الوس��ام والذي 
يعد تجس��يدًا لمعنى الوفاء وتخليدًا 
لذكرى الفقيد، حيث س��تظل شاهدة 
على عطاء وإخالص أحد أبناء البحرين 
المخلصي��ن مم��ن تفانى ف��ي عمله 
ب��وزارة الصحة لم��دة قارب��ت ال�25 
عام��ًا، عمل خالله��ا لخدمة المرضى 
والعم��ل عل��ى راحته��م، مؤكدي��ن 
العزم على مواصلة مس��يرة والدهم 

في خدمة البحرين.

 مناف القحطاني: 
لن أعاود الترشح في جمعية األطباء

ثامر طيفور «

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أن��ه لن يترش��ح مج��ددًا النتخابات 
مجل��س إدارة جمعي��ة األطب��اء البحرينية، والتي 

تعتبر أكبر تجمع مهني في البحرين.
وبين المقدم طبيب مناف القحطاني ل�»الوطن«، 
أنه انسحب من مجلس إدارة جمعية اإلطباء منذ 
عام 2018، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس 
جمعية األطباء، بعد آخر انتخابات لمجلس إدارة 

الجمعية والتي أقيمت في أبريل 2018.
وكان��ت جمعية األطباء أعلن��ت منذ 21 يناير عن 
فت��ح باب تجدي��د العضوي��ات اس��تعدادًا لعقد 
الجمعي��ة العمومي��ة التي من المق��رر أن تقام 
خالل فبراي��ر الحالي، وذلك النتخاب مجلس إدارة 

جديد للجمعية.
وعلم��ت »الوط��ن« أن الجمعية تواجه مش��كلة 
كبيرة في تجديد العضويات، وأن تلك المش��كلة 
تتلخ��ص في عزوف الكثير من األطباء عن تجديد 
اش��تراكاتهم، األم��ر ال��ذي دع��ا الجمعي��ة إلى 

تحمل المبلغ المقرر لالش��تراكات وجعل تجديد 
العضويات مجانًا.

وأضاف مص��در مطل��ع ل�»الوط��ن« أن الجمعية 
وعل��ى الرغ��م م��ن جعله��ا تجدي��د العضويات 
مجانًا، إال أنها ال تستطيع تجديد كل العضويات 
السابقة بشكل تلقائي، ألنها في هذه الحالة من 
المح��ال أن تحقق أي نصاب إلقام��ة االنتخابات، 
وهو أمر تود إدارة الجمعية الحالية والتي تعتزم 

إعادة الترشح أال يقع.
ويضم مجل��س اإلدارة الحال��ي للجمعية كال من 
الدكت��ورة غادة القاس��م رئيس��ًا، والدكتور مناف 
القحطان��ي نائبًا للرئيس مس��تقيل منذ 2018، 
والدكت��ور ن��زار بوكمال أمين��ًا للس��ر، والدكتور 
س��لمان ب��ن محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة أمينًا 
مالي��ًا، وعضوي��ة كل م��ن الدكت��ور ران��ي اآلغا 
والدكتورة أمل الغان��م والدكتورة نوال إبراهيم، 

وقد فازوا بالتزكية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/20/watan-20220220.pdf?1645330415
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991222
https://alwatannews.net/article/991251
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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في ظل أزمة كورونا التي عشناها ومازلنا نعيشها على أمل أن 
تكون في آخر مراحلها استش��عرنا ق��وة اإلعالم ودوره المؤثر 
والفاع��ل في عملي��ة إدارة األزمات، فجدية اإلع��الم هي التي 
أس��همت في دعم قرارات اإلدارة الحكومية والمؤسسية فيما 
يخ��ص التعامل مع الجائحة من جه��ة، ومن جهة أخرى لعب 
اإلعالم الجاد والمهني دورًا رئيس��يًا في بث رسائل الطمأنينة 
للش��عوب والمجتمع��ات الت��ي اجتاحه��ا الهلع جراء انتش��ار 

اإلشاعات التي كانت تنقل رسائل مفبركة ومخيفة تثير الذعر 
وتلقي بالخوف في قلوب من يعترضها، والس��بب في س��رعة 
انتش��ار هذه الشائعات يعود بطبيعة الحال إلى سرعة العالم 
اليوم ووص��ول الهواتف الذكي��ة المتصلة بقن��وات التواصل 

االجتماعي إلى يد كل فرد من المجتمع.
فف��ي فترة من فت��رات الجائح��ة كان التعام��ل اإلعالمي مع 
الجائحة مجرد نقل لألخب��ار بتتبع الحدث من ووهان الصينية 

وحاالت الوفاة والس��فينة الس��ياحية التي تحول��ت إلى محجر 
صحي كبير ال يريد أي ميناء أن يستقبلها.

ولكن بعد انتش��ار الهلع والخوف ال��ذي دب بين المجتمعات 
أصب��ح التعام��ل اإلعالم��ي م��ن قب��ل ال��دول ومؤسس��اتها 
اإلعالمية ذا أهمية كبيرة للحفاظ على حياة اإلنسان واستقرار 
المجتمعات، لما يتركه اإلعالم التجاري الباحث عن الترند من 
آثار س��لبية على مختلف نواحي الحياة االجتماعية والسياسية 
واالقتصادي��ة والثقافي��ة والصحي��ة، ولذل��ك كان حتمًا على 
الحكومات أن توظف اإلعالم ف��ي مواجهة هذه الجائحة بغية 
التص��دي لتداعياته��ا الس��لبية وتجنب آثاره��ا الوخيمة على 

المجتمعات.
ولذلك ق��ام فريق البحرين ب��إدارة إعالمي��ة متميزة للخطاب 
اإلعالم��ي الخ��اص بالجائح��ة، فأصب��ح ه��و المنبر الرس��مي 
لتتبع أخب��ار الجائحة من تطورات وتداعي��ات من جهة، ومن 
جه��ة أخرى ه��و أهم منب��ر لتوصيل الرس��ائل اإلعالمية التي 
ي��ود القائمون على إدارة األزمة إيصاله��ا إلى الناس من باب 
التطمين وبث نوع من الطمأنينة في نفوس المجتمع، وذلك 

بس��بب لج��وء الجمهور إلى وس��ائل اإلع��الم المحلي��ة لتلبية 
حاجاته المعرفي��ة تجاه حدث يجهل تفاصيله ليش��بع رغبته 
المعرفية ويقوم ببلورة وضعه السلوكي في ظل الظروف التي 

يعيشها المجتمع.
كما ب��رع لدين��ا اإلع��الم الصحي بمنهج��ه المتن��وع وتعدد 
تخصصات��ه ف��ي عملي��ة الوصول إل��ى الجماهي��ر المختلفة، 
بغرض تبادل المعلومات الصحي��ة وذلك يهدف إلى التوجيه 
والتأثير على الس��لوك الصحي في س��بيل صنع قرار صحي من 
قب��ل الجماهير المتلقية التي من ش��أنها أن تحس��ن النتائج 

الصحية في حال التزامها بهذه الرسائل.
إن الحدي��ث عن الخطاب اإلعالمي خالل وق��ت الجائحة يحتاج  
دراس��ة علمي��ة مفصل��ة ال يمك��ن تغطيتها خالل مس��احتنا 
البس��يطة هنا، ولكن وجب علينا تس��ليط الض��وء على فريق 
البحري��ن ومجهوداته خ��الل الجائحة، ورف��ع القبعة للخطاب 
اإلعالمي المحترف الذي كان س��ببًا رئيسيًا في قيادة المجتمع 
وإدارة الجائحة نحو االس��تقرار وقتل الشائعات وتجنب حاالت 

الهلع الذي يصنعها الخطاب اإلعالمي المضلل.
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محمد ناصر لوري

رسالة إلى السفير األمريكي الجديد
س��عادة الس��فير، آم��ل أن تصلَك رس��التي ضمن 
البريد ال��ذي يصلَك يوميًا كرص��د إعالمي حول ما 
يتّم تناول��ه في اإلع��الم البحريني الش��فاف، هذا 
اإلعالم الذي يستطيع أن يعّبر فيه كّل شخص عن 
رأيه بحّري��ة بما ال َيخّل بالقانون، س��واًء كان هذا 
اإلعالم التقليدي كالصح��ف، والتلفزيون والراديو، 
أو غي��ر التقليدي كوس��ائل التواص��ل االجتماعي، 
المنضوية والمملوكة لش��ركات إعالمية أمريكية 
ضخم��ة، ه��ذه القن��وات اإلعالمي��ة الت��ي َمنعت 
الرئي��س األمريكي الس��ابق ترامب م��ن التغريد. 
تن��اول اإلعالم البحرين��ي خالل األس��بوع الماضي 
تصريحات من مختلف مكّونات المجتمع البحريني 
الذي استاء من الفعل غير الدبلوماسي الذي قمتم 
به س��عادتكم، والذي حّدثك بشأنه وزير الخارجية 
البحرين��ي بش��كل دبلوماس��ي، واس��تنكره وزي��ر 

الداخلية بشكل رسمي. 
س��عادة الس��فير، هناك ِحكمة تق��ول »من الغباء 
فعل نفس الش��يء مّرتين بنفس األسلوب ونفس 
الخط��وات وانتظار نتائج مختلف��ة«، ال أدري لماذا 
تذّكرُت هذه الِحكمة، لعّلك يا سعادة السفير قمت 

بتكرار فعل مرير بالنس��بة لنا -نحن البحرينيين- 
وأّنك بانتظار أن ترى نفس النتائج؟؟!! ولكن دعني 
أكوُن صريحًة مع سعادتك، عليك بمراجعة الوضع 
الحال��ي، وقراءته ق��راءًة تحليلي��ًة واقعية، واطلب 
م��ن فريقك أن يقوموا بواجبه��م على أكمل وجه، 
فنحن اآلن لس��نا كم��ا كّنا في ع��ام 2011. األمور 
اختلفت كثيرًا. لدينا طاولة حوار وطني، ناهيك عن 
مؤسس��ات وطنية جامعة نلتف حولها إذا ما أردنا 
الحديث حول أّي موضوع، السيما إذا كان الموضوع 
بحريني��ًا وداخليًا بامتي��از. وعلى ِفكرة يا س��عادة 
الس��فير، اطلب م��ن موظفي س��فارتك أن يأتوك 
بع��دد الزي��ارات الرس��مّية للمنظمات الرس��مّية 
الخارجية التي نس��تقبلها بكّل وّد وترحاب، وَتذّكر 
بأّننا ش��عب منفتح ديمقراطي وبأّننا دولُة قانون 
ومؤسس��ات، نرّحب بالزيارات بكافة أش��كالها وال 

نستنكر منها إال ما ُيخالف القانون واألعراف. 
ويجب أن تعَي يا سعادة السفير أّننا بتنا أكثر وعيًا، 
ونضج��ًا، وبتنا نفهم ما يدور حولنا، وهذا ما جعل 
ف عّما بدر  النفر المجتمعين معك يقومون بالتأسُّ
منهم مؤكدي��ن بأّنهم لم يكونوا يعرفون ش��يئًا 

عن س��بب االجتماع، وبأن سعادتك أو السفارة لم 
تكن واضحة معهم حول سبب االجتماع. 

وك��م أتمّن��ى أن يق��وم موظف��و س��فارتك كذلك 
بإعداد ملّفات واقعية، وبالمناس��بة واقعية تعني 
بأّنها ال تس��تند على »آراء«، فهناك فرق كبير بين 
الرأي وبين الحقائق opinion &facts، وأعتقد بأّن 
الحقائ��ق المبنّية على أرق��ام وإحصائيات متوفرة 
وتس��تطيع الحص��ول عليه��ا بط��رق رس��مّية. أّما 
 ،focus group طريقة لقاء ش��خصيات باعتبارهم
فاس��مح لي أن أطلَب من��ك أن تطلب من موظفي 
س��فارتك أن يطلع��وك على أبجدي��ات اختيار هذا 
النوع من الفرق البحثية، لعّلك تجد ضالتك بطرق 

علمية. 

رأيي المتواضع 
س��عادة الس��فير األمريكي الجديد بما أّنك تتقن 
اللغ��ة العربية دعن��ي ُأعلمك مث��اًل عربي��ًا دارجًا 
تضيفه إلى قاموس��ك وهو »يا غريب كن أديب«، 
فكن أديبًا بتمّس��كك باألعراف الدبلوماس��ية على 

أقل تقدير.

ماما ليست أمريكا!
كن��ت متعجبة وأنا أس��تمع لط��رح أحد الصحفيي��ن المهمين، عبر قناته عل��ى اليوتيوب، 
مبررات التدخل األمريكي في الوطن العربي في العام 2011. أش��ار األس��تاذ الصحفي إلى 
أن أمريكا درس��ت مش��كالت الوطن العربي جيدًا، وارتأت أن وص��ول جماعات أيديولوجية 
معينة، تعبر عن هوية الش��عب، إلى س��دة الحكم عبر صناديق االنتخاب، هو حّل س��يخلق 
االس��تقرار في المنطقة العربية وسيوس��ع التجربة الديمقراطية فيها. وطوال اس��تماعي 
للعرض وأنا أتساءل: هل ينقل األستاذ »السردية األمريكية« بحياد كما تروج لها اإلدارات 

األمريكية، أم أنه يتبناها باقتناع؟! 
زي��ارة مجموعة م��ن الش��خصيات البحرينية لمنزل الس��فير األمريكي، خلقت لدى ش��عب 
البحري��ن ص��ورة مماثلة لحال��ة التعجب والتس��اؤالت الس��ابقة. فما تس��رب عن فحوى 
االجتماع هو مناقش��ة »زوار البيت األمريكي« لشؤون داخلية مع سعادة السفير، وسكبهم 
ش��كاوى مريرة ع��ن التمييز وم��ا وصفوه بقان��ون العزل السياس��ي والحد م��ن الحريات 
السياسية في البحرين. ومن المسائل المقلقة التي تسربت عن هذا االجتماع هو طلبهم 
من الس��فير األمريكي ح��ث اإلدارة األمريكية عل��ى التدخل في القض��اء البحريني وإبطال 
بعض األحكام، ومطالبتهم اإلدارة األمريكية بممارسة الضغوط على السلطات البحرينية 
لتغيير سياساتها. والمؤسف جدًا أنه بعد كوارث ما سمي ب�»الربيع العربي«، مازال بعض 
الناش��طين العرب يتوهمون أن حلول مشكالتنا الوطنية يمكن التفاهم عليها في »البيت 

األبيض« األمريكي. 
مشروع الشرق األوسط الجديد الذي تعمل عليه اإلدارات األمريكية المتالحقة ليس وهمًا 
أو نظري��ة مؤام��رة من خياالت بع��ض المثقفين، إنها وثائق وتصريح��ات وبرنامج عمل 
ذات طاب��ع عملي عّبر عنه كافة المس��ؤولين األمريكان. فالمنطق��ة العربية في نظرهم 
ه��ي منطقة ثروات هائل��ة يكتنفها الصراع الطائفي، وال حل لتل��ك الصراعات إال بإعادة 
ترس��يم الخرائط لتس��تقل كل طائفة بنصيبها من الجغرافيا، وينتهي الصراع، وستكون 
هذه الكنتونات الطائفية مكبلة بالقرارات الدولية التي ستش��رف على شؤونها السياسية 
وتضع يده��ا على ثرواتها وتنظم اس��تثمارها بما يحمي مصالح الغ��رب، لينتهي الوضع 
ببلدانن��ا العربية إلى كيانات فوضوية بال مؤسس��ات دولة وال س��يادة وطنية. أليس هذا 
يج��ري الس��عي لتحقيقه في العراق وس��وريا وليبي��ا واليمن؟ أليس هذا م��ا كان يفترض 
تحققه في البحرين في 2011؟ مازالت الذكرى قريبة والسنوات معدودة لننسى ما حدث! 
الديمقراطية ليس��ت صيغة واحدة، وليس��ت برنامج��ًا مقولبًا ال حياد عن��ه. فالغرب صنع 
ديمقراطياته متعددة الصور واألش��كال، عبر مئات الس��نوات التي بدأت بعصور التنوير، 
وكانت إرهاصاتها تطور فنون الرس��م والنحت والموسيقى والشعر. احتاجت الديمقراطية 
البريطاني��ة مئات الس��نوات لتس��تقر، وس��قطت الثورة الفرنس��ية ثالث م��رات، وخاض 
األمريكان حرب المئة عام ليتفقوا على قيمهم المدنية التي تخوض، اليوم، حربًا قاس��ية 
إلع��ادة تثبيتها. نزف الغرب ش��الالت من الدماء تفوق ما غرقن��ا نحن فيه كي يصير ِقبلة 
للطامحي��ن والطامعي��ن والمعوزين و»الش��كائين«، وم��ازال هذا الغرب يته��م بالنفاق 

واالزدواجية والبرجماتية حين يتعّلق األمر بمصالحه. 
اإلصالح السياس��ي عملية مس��تمرة مش��تركة ال نهاية لها، تقوم عل��ى االلتفاف الوطني 
والتمسك وباالستقالل والسيادة الوطنية، ومد يد االحترام واالعتراف إلى اآلخر الشريك في 
الوط��ن، والتحاور معه هو، والتناقش في حضوره هو، واالتفاق واالختالف في الحوار معه 
هو المشروع الوطني يستدعي امتالك أصحابه لبرنامج ومشاريع وحلول للقضايا الوطنية، 
أن يكتن��ز الفرد باألطروح��ات المنبثقة من خصوصية الوطن، ولي��س النضال الوطني أن 
يجلس النش��طاء مفلسين على طاولة الس��فراء يطالبون بالحلول الجاهزة المفروضة من 

الخارج. 
نحن نحترم الدولة األمريكية، ونقدر هيمنتها السياسية والحضارية، لكننا نطمح بعالقات 

متكافئة، تعزز مصالح البلدين، عالقات ال ُتهدر فيها سيادتنا الوطنية، وأمننا الوطني.

السياحة المحلية وغياب البرامج!
طالعتن��ا الصح��ف المحلية خالل الفت��رة القليل��ة الماضية بافتق��اد البحرين 
للبرامج السياحية التي تناسب تطلعات السائح الخليجي وخصوصًا األشقاء من 
المملكة العربية السعودية، ونحن كمجتمع أعمال نرى أن افتقاد تلك البرامج 
ليس وليد اللحظة، وإنما مستمر منذ القدم، فال يجد السائح مالذه في البحرين 

لالستجمام وال يعثر على منطقة سياحية جاذبة له وألسرته.
فل��و نظرنا مثاًل إلى بعض دول الخليج المجاورة ومنها الكويت، والتي تحتضن 
مهرجان »هال فبراير«، وتقام فعالياته في فبراير من كل عام، لوجدنا أنه من 
أشهر المهرجانات على مستوى دول الخليج، إن لم يكن على مستوى المنطقة، 
حي��ث يحم��ل طابعًا فني��ًا وترفيهي��ًا، ناهي��ك ع��ن الفعاليات الس��ياحة التي 
تحتضنها المملكة العربية الس��عودية، مثل مهرجان موسم الرياض وغيرها 
من المهرجانات والتي تس��تقطب أنظار العالم وبالتالي  وضع   السعودية   على  

 خريطة   السياحة   العربية   والعالمية.
فقد ش��اهدنا أن صندوق االس��تثمارات العامة الس��عودي، الصندوق السيادي 
للمملكة، أطلق في ش��هر يناير الماضي ش��ركة جديدة ستش��رف على تحويل 
ثالثة من أش��هر قصور الب��الد التاريخية إلى فنادق فارهة، بهدف اس��تقطاب 
الس��ياح وإحياء تراث وثقافة المملكة، وتوفير تجربة ضيافة غير مسبوقة لزوار 

البالد.

صحيح أن وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة، س��عادة السيد زايد الزياني، أعلن 
مؤخرًا عن تدش��ين مكتب للترويج الس��ياحي في منطق��ة »القادمون« بمطار 
البحري��ن الدولي، وكما ذكرت في المقال الس��ابق -أنه��ا خطوة موفقة لجذب 
االس��تثمارات السياحية- إال أنه ال فائدة من تدشين المكتب ما لم تكن هناك 
برامج سياحية واضحة تساهم في اس��تقطاب الزوار وتوجههم نحو الفعاليات 
التي يترقبها العالم، فيا حبذا لو تم تفعيل الس��ياحة المحلية وتنشيطها، كي 

تتماشى مع اإلستراتيجية السياحية للبحرين 2026-2022.
من وجهة نظري، إن البحرين بحاجة إلى ضخ استثمارات مالية كبيرة وتخصيص 
ميزانية من أجل تنش��يط القطاع الس��ياحي، حيث أجزم أنها س��تحقق عائدات 
اقتصادية كبيرة يمكن االس��تفادة منها في تدش��ين المزيد من المشروعات 
الس��ياحية، خصوصًا إذا ما علمنا أن اإلس��تراتيجية السياحية للبحرين، تتمحور 
في 4 أهداف رئيس��ة وهي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 
بنس��بة تقديرية 11.4% في العام 2026، وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي 
عالم��ي، وزي��ادة عدد الدول المس��تهدفة لج��ذب المزيد من الس��ياح، وتنويع 

المنتج السياحي.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

 من أسباب رفض
الحكومة الحوار مع »المعارضة«

ق��ول أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« إنه��م يأملون أن تجمعهم مع 
الحكوم��ة »طاولة ح��وار« بينما هم قابع��ون في حضن »حزب إي��ران في لبنان« 
ويقيمون المهرجانات الخطابية التي يشارك فيها ممثلون عن ميليشيات إيرانية 
ولبنانية وعراقية ويقبلون كل كالم ناقص يقال فيها عن البحرين يصنف في باب 
النك��ت البايخة. فأن تّدعي بأنك تعمل لمصلحة ش��عب البحري��ن وأنك تمارس 
الس��لمية وأنه ليس بينك وبين الحكم س��وى خالف في أمور محددة ثم تفعل كل 

ذلك فاألكيد أن عاقاًل لن يصّدقك ولن يجاريك.
ُت��رى أّي حكومة في العالم يمكن أن تتحاور مع من يعيش هكذا تناقض ويعتقد 
أن العالم دون القدرة على فهم مراميه؟ وأّي ش��عب هذا الذي يمكنه أن يرى كل 

هذا التناقض ويؤمن بأن أولئك يريدون مصلحته ال مصلحتهم؟
يكف��ي تواصل أولئك م��ع تلك الميليش��يات اإلرهابية لترف��ض الحكومة التحاور 
معهم ألنهم ببس��اطة يعتبرون لهذا الس��بب جزءًا منهم وال يمكن للحكومة أن 
تتحاور مع جماعة إرهابية، ويكفي ما كشفوا عنه حتى اآلن ليؤمن شعب البحرين 

بأنهم ال يريدون له الخير.
النج��اح الذي حقق��ه أولئك الذي��ن يعتبرون أنفس��هم »معارضة« في الس��نوات 
القليلة الماضية هو تمكنهم من التواصل مع تلك الميليشيات اإلرهابية وتماهوا 
فيه��ا، وتيقنوا م��ن نجاحهم ذاك عندما صار حس��ن نصراهلل يحام��ي عنهم على 
الهواء مباش��رة فيندفع نفر من المغرر بهم إلى الش��ارع ليش��كروه، ثم ليحّذر في 
خطاب��ه األخير الحكومة اللبنانية من أن تع��ود لمثل الذي فعلته عندما »تمّنى« 

وزير داخليتها عدم إقامة ذاك المهرجان الخطابي في بيروت.
كل األنش��طة الت��ي نفذها أولئ��ك خالل األس��بوع الماضي أك��دت أن لهم أجندة 
خاصة وأنهم ال يستطيعون أن يفلتوا من الدور المنوط بهم من قبل الخارج وأن 

دعواتهم إلى الحوار والتفاهم ليست إال ذّرًا للّرماد في العيون.
ما قاموا به أخيرًا أكد ُبعدهم عن العمل السياس��ي.. وأبعدهم عن الحكم والناس 

كثيرًا.

سلسلة الجائحة »6«.. الخطاب اإلعالمي!

»المشخصاتي أبو العريف«..!
هذه ظاه��رة اجتماعية بدأت تس��ود وتتطور وخاصة مع انتش��ار »الهوس« 
بوس��ائل التواصل االجتماعي وس��هولة اس��تخدام هذه التطبيقات لنشر أي 

محتوى سواء منقول أو منتج من قبل الشخص نفسه.
هن��ا لعلكم الحظتم انتش��ار عديد من الفيديوه��ات المتنوعة، والتي تحمل 
ف��ي طياتها إما تعليق��ات على أح��داث أو تفاصيل أو ظواه��ر وحتى محتوى 
معن��ي ببعض الش��خصيات قد يقتح��م حياته الخاصة ويحك��م عليها، أو في 
المقابل فيديوهات تضم محتوى مفيدًا له تأثير إيجابي على المجتمع، فتجد 
انتشارها واس��عًا جدًا، وباألخص لدى النخب المهتمة بالمعلومات وعمليات 

التطوير الشخصي. 
لكن بالعودة إلى النوع األول، وهو ما يمكن معه تس��مية صاحب الممارسة 
ب� »المش��خصاتي« وهو من يقوم بالوقوف عند كل ش��يء وتشخيص كل أمر، 
وإعطاء رأي في أي موضوع كان، سواء أكان متخصصًا فيه أو غير ذلك، والنوعية 
األخيرة أكثر بكثير، سنجد تفشيًا لهذه الممارسة لدى فئات معينة، يخيل لك 

أن ال هدف لهم في الحياة إال الخوض في كل شيء وتحليله وتشخيصه.  
هنا دعكم من وس��ائل التواصل االجتماعي، إذ الظاهرة أس��اس ظهورها 
ليس من هناك، مع التأكيد على تباين أنواع البشر وما يقدمونه، وابحثوا 
في أوس��اطكم االجتماعية عن الشخص »المشخصاتي«، الذي إن تصادف 
وج��وده في مجلس أو تجمع قد تجده يكتس��ح بنش��اطه الكالمي نش��اط 
قن��اة إذاعية كاملة، تراه يتكلم في كل ش��يء، ويخ��وض في أي موضوع، 
ويشخص لك حتى حياتك، بل يقدم لك تفاصيل ينسجها من بنات أفكاره 

وتخيالته أنت قد تنصعق بها. 
ف��ي الماض��ي كانوا يس��مونه »أبو العري��ف«، إذ ميزته أنه يعرف كل ش��يء 
بالضرورة، س��واء أكانت معرفة غير صحيح��ة، لكن المهم أنه »العارف« بكل 
ش��يء، واليوم تطور ذلك ليدخل في إطار »التشخيص« و»التحليل«، وبالتالي 
ال بد من وجود ش��خص »هوايته« القيام ب�»تش��خيص« كل ش��يء، سياس��ة 

رياضة اقتصاد وحتى في الطب واألدوية. 
نصيحة مجربة لكل فرد يواجه في محيطه مثل هذا النوع، نوع »المشخصاتي 
أب��و العري��ف«، إذ الحل هو اله��رب من أي موقع يجمعك به��م، وإن لم تنجح 
ف��ي الهروب الفيزيائي، فح��اول أن تهرب بأذنيك وعقل��ك، وخاصة إن كانوا 
من نوعية المهووسين باقتحام خصوصيات اآلخرين والتطفل عليها والحكم 
على حياتك ومحاولة »تش��خيصها« ومن ثم التكرم بإدالء نصائح ذهبية لك 
بش��أن »كيف تعيش، وكيف تتصرف، وكيف تقوم بكل شيء في حياتك«، ألن 
طريقتهم هي المنهج الصحيح للحياة كما يدعون، بينما الواقع يقول إن لكل 
ش��خص حياته وأس��اليبه التي يعيش به��ا وطرق تعامالته الت��ي يرتاح في 

تطبيقها على كافة شؤونه. 
هناك فارق كبير بين ناش��ر المعلومة، وناش��ر النصائح بأسلوب الطرح العام 
دون الج��زم بأنها »الصراط المس��تقيم« ودونها »طري��ق الخطأ والضالل«، 
وبين »المش��خصاتي أبو العريف« الذي س��يحاول »تش��خيص« حياة اآلخرين 
ويفرض عليهم أفكاره وأس��لوبه، وس��يتحول أمامهم إلى جهاز راديو من غير 

زر لإلغالق.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/20/watan-20220220.pdf?1645330415
https://alwatannews.net/article/991367
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب 
العامة باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية من 
القبـــض على آســـيوي )44 عاًمـــا(، و17 امرأة يحملن 
جنســـية أفريقية، وذلـــك لقيامهـــم بتهريب عامالت 
المنازل ومخالفة شروط اإلقامة. وأوضحت اإلدارة 
أنه فور ورود معلومات في هذا الشـــأن تم مباشـــرة 
عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد 
هويـــة المذكورين والقبض عليهـــم، مضيفًة أنه جاٍر 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونيـــة الالزمة، تمهيدًا إلحالة 

المقبوض عليهم للنيابة العامة.
وأشـــارت إدارة مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة 
اآلداب العامـــة إلـــى أنه يمكن اإلبـــالغ عن أي قضايا 
أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم على الخط 
الســـاخن 555 علـــى مـــدار الســـاعة، وذلـــك تفعيـــاًل 
للشـــراكة المجتمعية وبما يضمن ســـرعة االستجابة 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

القبض على 18 شخًصا 
بقضايا تهريب عامالت 
ومخالفة شروط اإلقامة

منح الراحل جعفر الدمستاني وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
ولداه تسلَّما التكريم... والصالح: لمسة وفاء ألهل العطاء

الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أكـــدت 
اعتزاز عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وتثمين ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، للجهـــود الوطنية المخلصة لجميع 
العامليـــن في الصفـــوف األمامية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا مـــن الكـــوادر الصحية، 
وما تم بذله مـــن جهود جبارة وتضحيات 
عظيمـــة، وحرصهـــم للحفـــاظ علـــى األمن 
الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر في 

مواجهة الظروف االستثنائية للجائحة.
جـــاء ذلك لدى لقاء وزيرة الصحة بمكتبها 
بديوان الوزارة بأبراج الخير، صباح أمس 
)الســـبت(، كل مـــن “محمد وفاطمـــة” أبناء 

الفقيـــد جعفـــر محمـــد علـــي الدمســـتاني، 
والذي كان يعمل ضمن الصفوف األمامية 
فـــي التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد - 19( بمركـــز الحجـــر بمستشـــفى 
المحرق لرعاية المســـنين، حيث اســـتحق 
شـــرف نيل وســـام األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة لالســـتحقاق الطبي، تقديًرا لكل 
عطـــاء طيـــب قّدمه ولكل جهـــود مخلصة 

بذلها ألجل الوطن.
وفـــاء  “لمســـة  الصحـــة:  وزيـــرة  وقالـــت 
ألهـــل العطـــاء، ووقفـــة تكريـــم وعرفـــان 
لمـــن وافتهـــم المنيـــة، اســـتحقاًقا وتقديًرا 
للفقيد ودوره وتفانيه وإســـهاماته النبيلة 
خالل فترة عمله بالوزارة، والتي جّســـدت 
أعمق معانـــي العطاء الوطني واإلنســـاني 
عزائهـــا  خالـــص  عـــن  معربـــة  المشـــرف”، 

ومواســـاتها لكل أسرة الفقيد، ومؤكدة أن 
فقـــدان المغفور له بـــإذن هللا تعالى والذي 
يشـــهد لـــه الجميـــع بإخالصـــه فـــي عملـــه 
وأخالقـــه الحميـــدة وبإخالصـــه وصدقـــه 
فـــي أداء واجبه المهنـــي، كان وقًعا مؤثًرا 
ليـــس فقط علـــى زمالئه فـــي العمل ولكن 
للمنظومـــة الصحية بالبحريـــن، حيث كان 
الراحـــل طيـــب هللا ثراه وأســـكنه فســـيح 
جناتـــه يمثل أحد األبطـــال المتميزين في 
الوقـــت الذي واجـــه فيه القطـــاع الصحي 
التحديات االستثنائية لمواجهة تداعيات 

فيروس كورونا )كوفيد - 19(.
وذكـــرت وزيـــرة الصحـــة أن العامليـــن في 
المجـــال الصحي بالصفـــوف األمامية أدوا 
رســـالة نبيلة خـــالل العامييـــن الماضيين، 
وخصـــت بالذكر من عمـــل بمرافق القطاع 

الصحـــي التي ُخصصت لمواجهة فيروس 
)كوفيد - 19(، وســـطروا أروع األمثلة في 
التفاني ألداء واجبهم الوطني واإلنســـاني 
والمهني في الحفاظ على صحة وســـالمة 

أعلـــى  لتحقيـــق  ســـعًيا  المجتمـــع  أفـــراد 
أنهـــم  مؤكـــدة  الصحـــي،  األمـــن  درجـــات 
نمـــوذج وقـــدوة فـــي التفانـــي واإلخالص 
والمهنيـــة، وما هذا التكريم إال اســـتحقاق 

وبكل جـــدارة للجهود المبذولة بكل صدق 
وإخـــالص. من جانبهم،  ثّمـــن أبناء الفقيد 
اللفتـــة الطيبـــة من عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة،  بمنح والدهم الفقيد هذا 
الوســـام والذي يعد تجسيًدا لمعنى الوفاء 
وتخليـــًدا لذكـــرى الفقيـــد، حيـــث ســـتظل 
شـــاهدة على عطـــاء وإخالص أحـــد أبناء 
البحريـــن المخلصين ممن تفانى في عمله 
بـــوزارة الصحـــة لمـــدة قاربت الــــ 25 عاًما، 
عمـــل خاللها لخدمة المرضى والعمل على 
راحتهـــم. مؤكديـــن العـــزم علـــى مواصلـــة 
مسيرة والدهم في خدمة مملكة البحرين 

الغالية.

المنامة - وزارة الصحة

وزيرة الصحة تسلم أبناء المتوفى جعفر محمد علي الدمستاني الوسام
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صرحت وزارة اإلسكان بأن عدد المواطنين المستفيدين 
مـــن برنامج »مزايا« منذ مطلع العـــام الجاري قد بلغ 120 
مســـتفيًدا، ليصـــل بذلك إجمالـــي عدد المســـتفيدين من 
البرنامـــج منـــذ التدشـــين قـــد بلـــغ 9900 مســـتفيًدا منـــذ 

تدشينه وحتى منتصف فبراير الجاري.
وأفادت وزارة اإلسكان بأن العام الماضي )2021(، سجل 
ارتفاًعا كبيًرا في عدد المستفيدين من برنامج مزايا، بلغ 
3271، وهو العدد األكبر من الطلبات التي تم تلبيتها في 
هـــذا البرنامج منذ إطالقه العام 2013، حيث بلغت عدد 
الطلبـــات التي تـــم تلبيتها على مدار العام 2020 ما يزيد 
على 1691 طلًبا، مما يعكس حجم اإلقبال المتزايد على 
االستفادة من البرنامج، في ظل ما يوفره من تيسيرات 
ماليـــة، وتنوعـــًا في المعروض من المشـــاريع اإلســـكانية 

التي توفرها شركات التطوير العقاري.
كمـــا أشـــارت الـــوزارة إلـــى أن قاعـــدة البيانـــات الخاصة 
بالبرنامـــج تشـــير إلـــى أن النســـبة األكبـــر مـــن الطلبـــات 
تعـــود  الماضـــي  العـــام  تلبيتهـــا  تـــم  التـــي  اإلســـكانية 
للمواطنيـــن المدرجـــة طلباتهم علـــى قوائـــم االنتظار ما 
ا،  بيـــن العاميـــن 2009 و2013 بواقع 1040 طلًبا إســـكانيًّ
تليها الطلبات اإلســـكانية لألعوام مـــا بين 2004 و2008 
بإجمالي بلغ 455 طلًبا، موضحة أن البرنامج شهد إقبااًل 
مـــن قبل المواطنيـــن الراغبين في تحويـــل طلباتهم من 
خدمات أخرى كالوحدات الســـكنية على قوائم االنتظار 
إلى “مزايا”، لرغبتهم في االســـتفادة من الخدمة الفورية 

التي يقدمها.
وأضافت الوزارة أن معدل التنافسية من قبل الوحدات 
الســـكنية التـــي يوفرها القطاع الخاص بأســـعار تناســـب 
برنامـــج مزايـــا شـــهدت ارتفاًعـــا كبيرا ونشـــاًطا ملحوًظا 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة، مفيـــدة في هذا اإلطـــار بأنه 
من بيـــن إجمالـــي 9900 مواطًنا مســـتفيًدا منذ انطالقة 
البرنامـــج، قـــام 2167 مواطًنـــا باالســـتفادة مـــن وحدات 

ســـكنية وّفرتهـــا وزارة اإلســـكان وبنـــك اإلســـكان ضمـــن 
مشـــاريع مؤهلـــة مـــن قبـــل البنـــك وشـــركات التطويـــر 
العقاري، فيما اســـتفاد 7735 مواطًنا من مشـــاريع وفرها 
الســـوق العقـــاري المفتـــوح بنســـبة بلغـــت 78 %، والتـــي 
تناســـب مواصفاتها وحداتهـــا المعايير الفنيـــة المعتمدة 

من قبل الوزارة.
وأضافت أن معدل التوجه إلى شـــراء الشـــقق الســـكنية 
قـــد ارتفـــع عن الســـابق ليصل إلـــى 26 % مقابـــل 74 % 
للوحدات الســـكنية، وأن معدالت الشـــراء األكبر تركزت 
فـــي المحافظة الشـــمالية بنســـبة 56 %، تلتهـــا محافظة 
المحرق بنسبة 36 %، وباإلضافة إلى 6 % في محافظة 
العاصمـــة، فيما فضل ما نســـبته 3 % التملك بالمحافظة 

الجنوبية.
من جهة أخـــرى، أفادت الوزارة بأن إجمالي مبالغ الدعم 
الحكومي التي توفرها الوزارة للمســـتفيدين من برنامج 
مزايا ارتفع إلى 87.2 مليون دينار حتى منتصف فبراير 
2022، مشـــيرة فـــي هـــذا الصدد إلـــى ارتفاع التنافســـية 
مـــن قبل المصـــارف والبنـــوك التجارية بمملكـــة البحرين 
لتمويـــل برنامـــج “مزايـــا”، مـــن خـــالل تقديـــم العـــروض 
الحصرية للراغبين بشراء الوحدات أو الشقق السكنية. 
الوحـــدات  شـــراء  نســـبة  أن  اإلســـكان  وزارة  وبينـــت 
الســـكنية مقارنة بالشقق في محافظة الشمالية تبلغ 96 
% مقارنـــة بما نســـبته 4 % لشـــقق التمليـــك بالمحافظة 
ذاتها، وشـــكلت محافظة المحرق ما نســـبته 97 % للفلل 
مقابل 3 % للشـــقق، فيما كانت نســـبة شراء البيوت في 
محافظة العاصمة 100 %، والمحافظة الجنوبية 33 % 

للفلل مقابل 67 % للشقق. 
وتأتـــي هـــذه الجهـــود متماشـــية مـــع أهـــداف برنامـــج 
الحكومـــة الحالي، والتـــي تتعلق بتوفير حلـــول مبتكرة 
وفورية للمواطنين من خالل تعزيز الشـــراكة مع القطاع 

الخاص.

المنامة - بنا

120 مستفيًدا من “مزايا” منذ مطلع العام الجاري
شراء الشقق يرتفع بنسبة 26 %... “اإلسكان”:

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أكـــد الرئيـــس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل، جمـــال العلـــوي أن إعـــالن مجلـــس 
الـــوزراء برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، عـــن إطـــالق اإلقامـــة 
الذهبيـــة، والتي تأتي ضمـــن خطة التعافي 
االقتصـــادي، من شـــأنه أن يحقـــق جملة من 

اآلثار اإليجابية على ســـوق العمل وقدرة المملكة على اســـتقطاب النخب 
والكفـــاءات بمختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة واالســـتثمارية والتجارية. 
ا  وأشـــار إلى أن المملكة تتصدر دول المنطقـــة وتتبوأ مركًزا متقدًما عالميًّ
كأفضـــل وجهـــة للعيـــش واإلقامة للوافديـــن وفًقا لمـــا تظهـــره العديد من 
التقارير الدولية من حيث جودة المعيشـــة وســـهولة االستقرار إلى معدل 
كلفة الحياة وغيرها، مشـــيًرا إلى أن “اإلقامة الذهبية” من شـــأنها أن تزيد 
مـــن جاذبيـــة المملكـــة كوجهـــة للعيـــش واإلقامـــة مـــن العديد مـــن النخب 
مـــن مســـتثمرين، اقتصاديين، وموهوبيـــن بما يعزز موقـــع المملكة كمركز 
اقتصـــادي، وخدمـــي، متطـــور ومتقدم”.وأعـــرب عـــن دعم الهيئـــة لجهود 
مختلـــف األجهزة الحكومية انطالًقا من مبـــدأ التكامل الحكومي؛ إلنجاح 
رؤى وبرامج الحكومة خصوًصا الشـــركاء الرئيســـين فـــي وزارة الداخلية 

متمثلة في قطاع الجنسية والجوازات واإلقامة.

العلوي: “اإلقامة الذهبية” تحفز االستثمار

جمال العلوي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة بمكتبـــه، الرئيس 
لجســـر  العامـــة  للمؤسســـة  التنفيـــذي 

الملك فهد، عبدالرحمن المبارك.
في مستهل اللقاء، هّنأ رئيس الجمارك، 
ا  المبارك بمناسبة تعيينه رئيًسا تنفيذيًّ

للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
أهـــم  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
المؤسســـة  تنفذهـــا  التـــي  المشـــاريع 
فـــي الوقـــت الراهـــن، باإلضافـــة إلـــى 
الخطـــط والبرامـــج التطويريـــة التـــي 
تســـعى المؤسســـة لتنفيذها مستقباًل 
األداء  فاعليـــة  زيـــادة  خـــالل  مـــن 
وتطوير األنظمة واالستخدام األمثل 
للتقنيـــات الحديثـــة بمـــا يخـــدم هـــذا 

بيـــن  يربـــط  الـــذي  الحيـــوي  المرفـــق 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
السعودية، وبما يسهم في رفع كفاءة 
العمل وســـبل دعم الحركة الســـياحية 

والتجارية.
الرئيـــس  أعـــرب  اللقـــاء،  وفـــي ختـــام 

التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك 
فهد، عن بالغ شـــكره وتقديـــره لرئيس 
الجمارك مشـــيًدا بجهوده في االرتقاء 
بالعمـــل الجمركـــي وتطويـــر مجـــاالت 
والشـــركات  المؤسســـات  مـــع  العمـــل 

المتعاونة مع شئون الجمارك.

بحث المشروعات قيد التنفيذ 
والمستقبلية لـ “مؤسسة الجسر”

أعلنـــت القيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع البحريـــن عن 
بالقـــوة  للمدنييـــن لاللتحـــاق  التطـــوع  بـــاب  فتـــح 
االحتياطيـــة )الدفعـــة الثالثـــة( اســـتمراًرا للمرحلـــة 
األولـــى، وذلك ألقـــارب العامليـــن والمتقاعدين في 
قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني )العسكريين 
والمدنييـــن(، وعلى الراغبين التقدم بطلب التطوع 
اإللكترونـــي  الموقـــع  فـــي  التســـجيل  عـــن طريـــق 

الخـــاص بقـــوة دفاع البحريـــن على الرابـــط اآلتي: 
)https://www.bdf.bh(، على أن تتوفر في مقدم 

الطلب الشروط اآلتية:
1.   أن يكون بحريني الجنسية.

2.   أن ال يقـــل عمـــره عن )18( عاًمـــا، وال يزيد على 
)55( عاًمـــا، ويســـتثنى مـــن الحـــد األعلـــى للعمـــر، 
الفنيـــون، واالختصاصيـــون، أو حســـب متطلبـــات 

الواجب.

3.   أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم 
عليه بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو األمانة.

ا للخدمة العســـكرية في  4.   أن يكـــون الئًقـــا صحيًّ
القوة االحتياطية، ويجتـــاز بنجاح الفحص الطبي 
المقرر حســـب نظـــام اللجان الطبية العســـكرية في 

قوة دفاع البحرين.
5.   أن يقـــدم طلًبـــا للتطوع علـــى النموذج الخاص 

بالموقع اإللكتروني.

والمحافظـــة  الوطـــن،  فـــي حمايـــة  المســـاهمة  إن 
على أمنه واســـتقراره وســـالمة أراضيه هو واجب 
وطني مقدس وشرف للمواطنين، وقد نّظم قانون 
القـــوة االحتياطيـــة الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)5( لســـنة 1987م، واألنظمـــة والتعليمـــات الصادرة 
الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق  جميـــع  بمقتضـــاه 
بالقـــوة االحتياطيـــة باعتبارهـــا قوة )رديفـــة( لقوة 
دفـــاع البحرين، كما تضمن المزايا واالســـتحقاقات 

المترتبة على ذلك. 
وســـيتم فـــي )المرحلة األولى( االقتصـــار على فتح 
باب التطـــوع للمواطنين )الذكـــور( فقط من أقارب 
منتســـبي قـــوة دفاع البحريـــن، والحـــرس الوطني 
العســـكريين والمدنييـــن والمتقاعديـــن منهم، فيما 
ســـيتم في )المرحلة الثانيـــة( اإلعالن عن فتح باب 
التطـــوع لباقي فئـــات المجتمع من )ذكـــور وإناث(، 

وذلك بعد استكمال المرحلة األولى.

المنامة - بنا

فتح التطوع للمدنيين لاللتحاق بالقوة االحتياطية “الدفعة الثالثة”
حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره واجب مقدس
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التقـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
الشـــيخة  واآلثـــار  للثقافـــة 
خليفـــة  آل  محمـــد  بنـــت  مـــي 
الجمعـــة الماضـــي، نائبـــة وزيـــر 
الخارجيـــة اإليطالـــي والتعاون 
الدولي مارينا ســـيريني،  وذلك 
بحضور ناصر البلوشـــي السفير 
البحرينـــي فـــي إيطاليـــا وذلـــك 
في مبنـــى وزارة الخارجية في 

العاصمة اإليطالية.
ســـبل  الطرفـــان  وتباحـــث 
بيـــن  الثقافـــي  التبـــادل  تعزيـــز 
البلديـــن، مركزيـــن علـــى أهمية 
الدبلوماســـية الثقافيـــة ودورها 
ومـــد  المســـافات  تقريـــب  فـــي 

جســـور التعـــاون بين الشـــعبين 
الشقيقين.

كما أعرب الطرفان عن حرصهما 
علـــى أن تكـــون الثقافة المصدر 
األول لتوطيـــد عالقات األخوة 
بيـــن البلدين والتـــي تتجلى في 
نشـــاط يطـــال مجـــاالت الثقافة 
المعالـــم  وحفـــظ  والترميـــم 

الثقافية.
هذا وقامت الشيخة مي برفقة 
المقتنيـــات  بزيـــارة  ســـيريني 
بـــوزارة  الخاصـــة  الفنيـــة 
الخارجية اإليطالية التي تجّمل 
مبنى الوزارة وتخبر عن عراقة 

تاريخ الفنون اإليطالية.

توطيد العالقات الثقافية مع إيطاليا

بصراحة
Û  مــع كامــل االعتــذار للكاتــب الكبيــر محمــد حســنين هيــكل لــم

يكــن أمامــي مفــّر إال أن أقتبــس هــذا العنــوان منــه لكــي أعيــد 
التأكيــد علــى حقائــق ُمّرة، كثيًرا ما تناولناهــا في عجالة ولكن 
ال حيــاة لمــن تنادي، بصراحة مازالــت أحوال التعليم الجامعي 
ا وال حبيًبــا، ومازالــت أوضــاع الجامعات  الخــاص ال تســّر عــدوًّ
الخاصــة تئــن تحت وطأة األزمات المالية والتفرقة اإلقصائية 
االنحيــاز  ومــازال  واالعتمــادات  والتســهيالت،  البرامــج  فــي 
واضًحــا للعيــان إلــى الجامعــات الحكوميــة، بصراحــة لــم يعــد 
أمامنــا مخــرج مــن هــذه األزمــات ســوى المســاواة فالمســاواة 
العتماديتــه،  وفًقــا  وكلٌّ  جودتــه،  حســب  كلٌّ  المســاواة،  ثــم 
وكلٌّ حســب قدراتــه وطاقتــه االســتيعابية. بصراحــة مازالــت 
الفــرص الضائعــة أكثر من ضائعة بل إنها مخيبة لآلمال وتهدد 
فــي القلــب مــن التجربة وجــود الجامعات الخاصــة، بل وآالف 
المشــتغلين فيهــا مــن موظفيــن وأكاديمييــن وأجهــزة معاونة، 
لقد قلناها بصراحة مراًرا وتكراًرا إن قيادتنا الحكيمة ال تدخر 
جهًدا في سبيل االرتقاء بالتعليم، وإنها مسئولة عن القطاعين 
العــام والخــاص، كلنــا مواطنــون، وكلكــم راٍع وكلكــم مســئول 
عــن رعيتــه، لــذا لــم يكــن علينــا بكثيــر أن نطلب من مســئولينا 
أن تكــون البرامــج موزعــة بعدالــة والطلبــة موزعــون بعدالــة، 
والتســهيالت موزعــة بانضباطية العدالــة، بصراحة لم يتحقق 
لنــا حتــى اللحظــة مــا حلمنــا بــه، ما ســعينا إليــه، ومــا بذلنا من 
أجلــه للغالــي والنفيــس حتــى يتحقق، وحتى يتوافــق مع آلية 
التحديــات، وميكانيكية الحركة، واعتبارية المفترقات، قلناها 
بصراحة، يا جماعة الخير شــاركونا التســويق العتمادياتنا في 
دول المنطقــة، خاطبوهــم مثلمــا تخاطبونــا، اتفقوا معهم على 
كلمــة ســواء، لديهــم آالف الطلبــة الراغبيــن في االنضمــام إلى 
جامعاتنــا، ولدينــا من المقاعد ومعطيات الجــودة والبرامج ما 
يؤهلنــا الحتضان اآلالف المؤلفــة من أبنائنا في دول المنطقة، 
قلناهــا مــراًرا وتكــراًرا أغيثونــا ممــا وصلنــا إليــه، نحــن ال نريد 
ــا يراد بــه باطل،  ــا أو مســاعدة مــن أحــد، ال نريــد حقًّ دعًمــا ماليًّ
فقــط نســعى لكــي تعود الميــاه إلى مجاريهــا عندمــا كان لدينا 
أكثــر مــن 20 ألــف طالــب خليجــي يدرســون فــي جامعاتنــا، 
وعندمــا كانــت شــركات الطيــران تســّير أكثر من عشــر رحالت 
ا مع البحرين، وعندما كان ينفق هؤالء الماليين كل سنة  يوميًّ
فــي شــرايين االقتصــاد الوطني وليــس في خزائــن الجامعات 

الخاصة وحسب. 
Û  بصراحــة نحــن نمــر بوضــع ال نحســد عليــه، ال تدفقــات للطلبة

البحرينييــن بعــد أن قبلــت الجامعــات الحكوميــة كل خريجي 
المــدارس بأعــداد تفــوق طاقاتهــا االســتيعابية وتعرضهــا هــي 
ــا. لقــد تكــدس الطلبــة فــي  ــا وعلميًّ األخــرى لالنحــدار أكاديميًّ
جامعــة أو اثنتيــن وتركــوا بقية الجامعات خاليــة الوفاض من 
كل شــيء، صحيــح أن مجلــس التعليم العالــي يرعى ويحاول 
ويصطف معنا في خندق واحد، وصحيح أن التشكيلة الرائعة 
الجديــدة ألمانــة المجلــس ومجلس أمنائه تتفهــم تماًما ما نمر 
بــه من أزمات، لكن ســرعة التحــرك أصبحت واجبة النفاذ على 
الفــور ونجاعــة التعاطــي مــع الموقــف الخطيــر البــد أن تقطــع 
أمتارهــا األخيــرة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنهــا الحلول الجذرية 
التي تغني وتســمن من جوع، إنها الموقف الشــجاع الذي يضع 
الجميع على قدم المساواة في كل شيء، وهو التحرك المبني 
للمعلــوم عندمــا نســعى بجــد وإخــالص لكــي نــرأب الصــدوع، 
ونعالــج األخطــاء، وننقذ منظومــة من الهالك، اللهــم قد بلغت، 

اللهم فاشهد.

د. عبد اهلل الحواج

“التربية”: إلغاء الحجر 
االحترازي للطلبة المخالطين

إجراء فحص سريع لمن لديه أعراض فقط

أعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنـــه في ضوء قـــرار عودة الطلبـــة الراغبين 
فـــي الحضـــور الفعلـــي إلـــى المـــدارس بواقع خمســـة أيـــام في األســـبوع لمن 
يرغـــب مـــن أولياء األمـــور، مع اســـتمرار طرح خيـــار التعلم عن بعـــد، ونظرًا 
إلى االنتقال للمســـتوى األخضر ضمن آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا، فإنه قد تم اســـتبدال دليل اإلجراءات اإلرشـــادية المعمول 
به ســـابًقا بإرشـــادات أخرى مبســـطة توضح خيارات العودة وآليات التعامل 
مع اإلصابات وتتبع المخالطين، باإلضافة إلى التأكيد على استمرار عمليات 
التنظيف والتعقيم وقياس درجات الحرارة ولبس الكمامات، وحثت الوزارة 
جميـــع المـــدارس الحكومية على االطـــالع على الدليل المبســـط والتأكد من 

العمل به وفًقا آلليات التنفيذ المتفق عليها.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

دعم المؤسسات التعليمية لالرتقاء بأدائها
مناقشة سير البرامج األكاديمية في “األهلية”... رنا بنت عيسى:

اســـتقبلت األمين العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء الجامعة 
األهلية عبدهللا الحواج ورئيس 

الجامعة منصور العالي.
بحـــث  تـــم  اللقـــاء،  وخـــالل 
الجوانـــب المتعلقة بعملية ســـير 
البرامـــج األكاديميـــة وما تقدمه 
للطلبـــة فـــي مختلـــف المجاالت 
والتخصصـــات التـــي تتيـــح لهم 
مجـــال  فـــي  متعـــددة  خيـــارات 
التعليـــم وتمكينهم مـــن مهارات 
للدخـــول  المســـتقبلية  الحيـــاة 

فـــي ســـوق العمل، حيـــث أكدت 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
مجلـــس  أن  خليفـــة  آل  دعيـــج 
التعليـــم العالي يقـــدم كل الدعم 
والمســـاندة لمؤسســـات التعليم 

فـــي  بأدائهـــا  للنهـــوض  العالـــي، 
جميـــع األصعدة، ورفع مســـتوى 

سمعتها التعليمية.
الحـــواج  عبـــر  جانبهمـــا،  مـــن 
والعالـــي عـــن اعتزازهمـــا بلقـــاء 

األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم 
ســـعيهما  مؤكَديـــن  العالـــي، 
لمواصلـــة العمـــل علـــى االرتقاء 
بالنظـــام التعليمـــي ومنظومتهـــا 

في الجامعة األهلية.

المنامة - بنا

المرأة البحرينية تشكل 40 % من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي
“المجلس األعلى” و “HSBC” ينظمان ندوة عن “التوازن بين الجنسين”... مساعد األمين العام:

للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  نظـــم 
وبنك “HSBC” نـــدوة - عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي - جـــرى خاللهـــا 
المشـــتركة  التجـــارب  اســـتعراض 
فـــي مجال التوازن بين الجنســـين 
بشـــكل عـــام وفـــي العمـــل المالـــي 
والمصرفي بشـــكل خـــاص، إضافة 
إلى اســـتعراض أفضل سبل تعزيز 
المناصـــب  فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ 
القياديـــة فـــي المؤسســـات المالية 

والمصرفية.
وتحدثـــت مســـاعد األميـــن العـــام 
للمجلـــس األعلـــى للمرأة الشـــيخة 
دينـــا بنـــت راشـــد آل خليفـــة فـــي 
النـــدوة عن بعـــض جوانـــب تنفيذ 
بيـــن  للتـــوازن  الوطنـــي  النمـــوذج 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الجنســـين 
لواضعـــي  وطنـــي  عمـــل  كدليـــل 
واإلســـتراتيجيات  السياســـات 
ومنفـــذي  والمشـــرعين  العامـــة 
لضمـــان  والخطـــط  البرامـــج 
إدمـــاج حقيقـــي ومســـتدام للمرأة 

البحرينية في العملية التنموية.
وتطرقـــت، مســـاعد األميـــن العام، 
إلـــى جهـــود المجلس فـــي التعاون 
والمصرفـــي  المالـــي  القطـــاع  مـــع 
لتعزيز مشـــاركة المرأة واســـتدامة 
حضورهـــا وإدماج احتياجاتها في 
بيئة العمل خاصة في ظل الظروف 
االســـتثنائية التي يشـــهدها العالم، 
وأكـــدت على أهميـــة التدابير التي 
اتخذتها مؤسســـات القطاع المالي 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  والمصرفـــي 
ولتمكينها من التوفيق بين حياتها 
أبرزهـــا  ومـــن  والمهنيـــة  األســـرية 
تطبيق نظم العمـــل المرنة والعمل 
عـــن بعد، كما ســـلطت الضوء على 
واقع مشاركة المرأة البحرينية في 
القطـــاع المالـــي والمصرفي حيث 
تشكل المرأة البحرينية 40 % من 
العامليـــن البحرينيين في القطاع، 
كمـــا تبلغ نســـبة مشـــاركتها 17 % 
و21 % فـــي المناصـــب القياديـــة 

العليا والوسطى على التوالي.
وأشارت مســـاعد األمين العام إلى 
أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة يقوم 
ا بعملية تقييم شاملة للخطة  حاليًّ

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
التـــي تنتهي فتـــرة تنفيذهـــا العام 
الجـــاري تمهيًدا لوضع خطة العمل 
آليـــات  موضحـــة   ،2030 المقبلـــة 
المجلس فـــي التخطيـــط المرتبط 
باألولويـــات الوطنيـــة والمتغيرات 
الدوليـــة وبحســـب مـــا يتســـق مـــع 

خصوصية الدولة. 
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
 ،)HSBC( لبنك إتش إس بي ســـي
كريس راســـل عـــن إعجابـــه بتميز 
مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  التجربـــة 
الجهـــود  بفضـــل  المـــرأة  تنميـــة 
المجلـــس  قبـــل  مـــن  المتواصلـــة 
صاحبـــة  برئاســـة  للمـــرأة  األعلـــى 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة عاهل 
البـــالد، وقـــال “عملت فـــي مناطق 
مختلفـــة حـــول العالـــم، ويمكننـــي 
من خـــالل ذلك الحكـــم على تقدم 
وريـــادة التجربـــة البحرينيـــة فـــي 
مجـــال دعم مشـــاركة المرأة”. وقد 
أشـــاد بشـــكل خـــاص بمـــا تطبقـــه 
البحرين على صعيـــد التوازن بين 
الجنسين من خالل تطبيق نموذج 
وطنـــي يوائـــم بيـــن االحتياجـــات 
المحليـــة والمعاييـــر الدولية، الذي 
يجد، بالنظـــر إلى مخرجاتـــه، بأنه 

دليـــل علـــى ســـنوات طويلـــة مـــن 
تراكـــم الخبـــرات الناجـــم عن نهج 
علمـــي فـــي التعامـــل مـــع مختلـــف 
الرئيـــس  وأكـــد  المـــرأة.  قضايـــا 
التنفيذي حرص البنك على المزيد 
مـــن التعـــاون المثمر مـــع المجلس 
األعلى للمرأة في هذا المجال. إلى 
ذلـــك تحدثـــت الرئيـــس اإلقليمـــي 
لمنطقـــة  التجاريـــة  للمصرفيـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا 
باتريشـــيا   ،HSBC بنـــك  لـــدى 
غوميـــز، وهي أحد ســـفراء شـــبكة 
“توازن” التي ســـاهمت في إطالق 
عـــدد من المبادرات والبرامج التي 
يطبقها البنك من أجل التوازن بين 
الجنســـين فـــي بيئة العمـــل، قائلًة: 
“نحـــن ندرك مـــدى أهميـــة التوازن 
بين الجنســـين في مساعدتنا على 
استقطاب المهارات من الجنسين، 
واســـتثمار الطاقـــات ودمجهـــا في 
مســـيرة تطور البنـــك. كما نحرص 
على بناء بيئة عمل مناسبة تضمن 
مشـــاركة كاملـــة للجميـــع، إضافـــة 
إلـــى جهودنا المنصّبـــة على توفير 
الخدمـــات الداعمـــة للتوفيـــــق مـــا 
والمهنيـــة  األســـرية  الحيـــاة  بيـــن 

للموظفين”.
وأشـــارت إلـــى أن أحـــد مؤشـــرات 

األداء التـــي يرصدهـــا البنـــك هـــي 
مســـاهمة المـــرأة بنســـب متوازنـــة 
فـــي اإلدارات المتوســـطة والعليا، 
لـــذا يحـــرص البنـــك علـــى ضمـــان 
تكافـــؤ الفرص بين الجنســـين في 
والتدريـــب  التوظيـــف  عمليـــات 
والترقي، مشـــيرة إلـــى أن تحقيق 
التوازن بين الجنســـين في الوقت 
الراهن يضمن اســـتدامة اإلنتاجية 

والتميز في المستقبل. 
المشـــاركون  المتحدثـــون  وأكـــد 
فـــي النـــدوة أن المرأة اســـتطاعت 
أن تتميـــز في مجـــال العمل بتبوؤ 
فيهـــا  بمـــا  القياديـــة  المناصـــب 
مختلـــف  فـــي  اإلدارة  مجالـــس 
المالـــي  القطـــاع  مؤسســـات 
ذلـــك  والســـتدامة  والمصرفـــي، 
السياســـات  تتواصـــل  أن  يجـــب 
الداعمـــة لتقدم المرأة بما ينســـجم 
مع ما تكتســـبه مـــن خبرات نوعية 
وما تحملـــه من مؤهالت أكاديمية 
مـــع  ينســـجم  وبمـــا  واحترافيـــة، 
الوطنيـــة  والجهـــود  التوجهـــات 
الموجهة الســـتدامة حضور المرأة 
واســـتمرار  العمـــل  مياديـــن  فـــي 
تقدمهـــا علـــى قاعدة مـــن التوازن 

بين الجنسين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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قالـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
فـــي ردها على ســـؤال برلماني إن الجهات 
المعنية تعمل على وضع خطط وتصورات 
تســـاهم فـــي ترشـــيد اســـتقطاب العمالـــة 

الوافدة وفق متطلبات التنمية.
وأشـــارت فـــي ردها علـــى ســـؤال برلماني 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  لرئيســـة 
عبدهللا زينل بشـــأن وضع الخطة السنوية 
بشـــأن ســـوق العمل، إلى أن تنفيذ الخطط 
أصحـــاب  تفضيـــل  خـــال  مـــن  ســـيتم 
المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد 
التدريجـــي واالنتقائـــي الســـتقدام العمالة 
الوافـــدة، وجعـــل الطلـــب عليهـــا مســـتنًدا 
على متطلبات التنمية االقتصادية، وســـد 
الفجـــوة فـــي نقـــص المهـــارات في ســـوق 
العمـــل، حيـــث يجري دراســـة اســـتحداث 
خيارات أوسع لإلقامة بالكفالة الشخصية.
وذكـــرت الوزارة أن العمـــل جاٍر على وضع 
خطة مطـــورة ومســـتدامة للتعليم ما بعد 
المدرســـي وتنفيذها، حيث تهدف إلعداد 
كـــوادر وطنيـــة ذات مســـتوى دولي، وفق 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إطاق 
مبـــادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون 
مـــع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة 
عـــن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم 
بيانـــات شـــاملة ومتكاملة ألهـــم المهارات 

والوظائف التي يتطلبها سوق العمل.
ولفتـــت إلى أنه يجـــري العمل على مبادرة 
مهارات البحرين، التي تعد أحد المشـــاريع 

مـــا  التعليـــم  بخطـــة  المتعلقـــة  الحيويـــة 
بعـــد المدرســـي، وتشـــكل البنيـــة التحتية 

للتدريب المهني والفني.

سارية المفعول

وقالت الوزارة إن الخطة الوطنية لتنظيم 
سوق العمل الحالية سارية المفعول حتى 
العـــام 2023، كمـــا ســـتقوم الـــوزارة خال 
العـــام الجـــاري بالتنســـيق والشـــراكة مـــع 
الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل 

المقبلة للفترة من 2023 حتى 2027.
المســـتقبلية  الخطـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
ستخضع - على غرار الخطة الحالية - إلى 
إشـــراف ومتابعة مجلس الوزراء واللجان 

الوزارية ذات العاقة.
مـــن  الخطـــة  تتضمنـــه  مـــا  أن  وذكـــرت 
مبادرات هي ضمن الخطة االســـتراتيجية 
للحكومة، كبرنامج عمل الحكومة وخطة 
الجهـــات  وخطـــط  االقتصـــادي  التعافـــي 
الحكوميـــة المعلنـــة ســـواء التشـــغيلية أو 
االســـتراتيجية، والخاضعـــة أيًضـــا للرقابة 

والتقييم من قبل السلطة التشريعية.
وقالـــت إن الخطـــة الوطنية لســـوق العمل 
أفضليـــة  تعزيـــز  علـــى  عملـــت  الحاليـــة 
البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، 
البرنامـــج  الـــوزراء  مجلـــس  أقـــر  حيـــث 
الوطني للتوظيف بنســـخته الثانية مطلع 
2021، والـــذي يهدف إلى توظيف 25 ألف 
بحرينـــي وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية 
فـــي العام ذاته، وتخصيـــص ميزانية 120 
مليـــون دينـــار لدعم التوظيـــف والتدريب 

على مدى 3 سنوات من قبل “تمكين”.
وأشـــارت إلى أنه وفي إطـــار تحقيق هذه 
األهـــداف تـــم العمـــل علـــى إطـــاق جملـــة 
مـــن المبـــادرات والسياســـات واإلجراءات 
المســـاندة، والتـــي تمثلـــت في جعـــل كلفة 
توظيـــف البحرينـــي أقل مـــن األجنبي من 
خـــال توفيـــر برامـــج دعـــم األجـــور ورفع 

رسوم تصاريح العمل الموازي والمرن.
ولفتـــت إلى مبـــادرة تمديد فتـــرة اإلعان 
لطلبـــات  الصحافـــة  فـــي  الوظائـــف  عـــن 
االســـتقدام مـــن الخـــارج لثاثـــة أســـابيع، 
وإتاحـــة الفرصة للمواطنيـــن للتقدم لتلك 
تســـجيل  تســـهيل  ومبـــادرة  الوظائـــف، 
الباحثين عن عمل من خال تدشين نظام 

إلكتروني خاص ودقيق.
وتطرقـــت إلـــى مبـــادرة تفعيـــل العمل عن 
بعد ونظام العمل الجزئي لإلناث؛ لتسهيل 
انخـــراط المـــرأة في ســـوق العمل، وفرض 
القطـــاع  منشـــآت  علـــى  البحرنـــة  نســـب 
الخاص، وتدريب وإعادة تأهيل الباحثين 
عن عمل بالتنســـيق مع المعاهد التدريبية 
ا مرخًصا، إلى  من خـــال 91 معهًدا تدريبيًّ
جانـــب التنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية 
متطلبـــات  علـــى  للتعـــرف  العاقـــة  ذات 
الســـوق وأهـــم البرامـــج التدريبيـــة التـــي 

تحقق االستفادة للباحثين عن العمل.
وأكـــدت أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
حقـــق أهدافـــه وتجـــاوز األهـــداف المعلنة 
عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في 
القطاع الخاص فـــي 2021، وتدريب نحو 

12 ألف بحريني.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع 
الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن 
لخطة التعافي االقتصادي، وهو توفير 20 
ألف فرصة عمل و10 آالف فرصة تدريبية 

ا في الفترة من 2022 إلى 2026. سنويًّ

زيادة اإلنتاجية

وأشـــارت إلى أنه وفـــي إطار تحفيز زيادة 
اإلنتاجيـــة وجـــودة الوظائـــف فإنه يجري 
دراســـة طـــرح امتيازات خاصة للشـــركات 
الملتزمة بتوظيف البحرينيين، بما يحقق 
الهـــدف الرابـــع لبرنامـــج عمـــل الحكومـــة 
القطـــاع  بدفـــع  المتعلـــق  و2022   2019
الخـــاص ليتبوأ دوًرا أكبر كمحرك رئيســـي 
فـــي عمليـــة التنميـــة لخلـــق فـــرص عمـــل 

نوعية للمواطنين والمستثمرين.
وقالت إن الوزارة وفي ســـبيل دعم جهود 
ربط الباحثين عن عمل بالشـــركات، وخلق 
حلقـــة ربط مباشـــر بينهما، فإنـــه تم العمل 
على التسويق والترويج للبرنامج الوطني 
للتوظيف لـــدى الطرفين، وتطوير معرض 
توظيـــف إلكترونـــي دائم، وطـــرح برنامج 
التدريب على رأس العمل )فرص(، وإطاق 
برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، إلى 
جانب دراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة 

والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه وفـــي ســـبيل تحقيـــق 
الهـــدف الثالـــث للخطـــة الوطنيـــة لســـوق 
العمـــل، من خال تعزيز الرقابة والتنظيم، 
الثغـــرات  ســـد  علـــى  العمـــل  جـــاٍر  فإنـــه 
التنظيميـــة إلجـــراءات اســـتقدام العمالـــة 

الحتياجـــات  تخضـــع  وجعلهـــا  الوافـــدة، 
ومتطلبـــات التنمية االقتصاديـــة بالدرجة 
األساســـية. وذكـــرت أنـــه يجـــب أن يكون 
اســـتقدام العمالة الوافـــدة بديًا لتوظيف 
العمالـــة البحرينيـــة، والتركيـــز علـــى جعل 
مبـــدأ اســـتقدام العمالـــة مبنـــي علـــى ســـد 
فجـــوة نقص المهارات في الســـوق إلى أن 
ـــا، وأن ال يؤدي توظيف هذه  تتوافر محليًّ
العمالـــة إلـــى منافســـة غيـــر عادلـــة للعمالة 
البحرينية، وال إلغراق الســـوق بفائض من 

العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
ولفتـــت إلـــى دور مبادرة مجلـــس الوزراء 
بالتعامل مـــع اآلثار االقتصاديـــة للجائحة 
وضمان اســـتقرار العمالة الوطنية بســـوق 
العمل، إلى جانب العمل على دراسة آليات 
توفـــر المرونـــة الازمة النخـــراط مختلف 
شـــرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل 
على تطوير منظومـــة التأمين االجتماعي 
ليشـــمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي ســـوق العمـــل، مع 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار التجـــارب الناجحة 
التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، 
مثل مبـــادرات نظام العمـــل المرن والعمل 

عن بعد.
وأشـــارت إلـــى أنـــه جـــاٍر العمـــل مـــن قبـــل 

علـــى  العاقـــة  ذات  الجهـــات  مختلـــف 
تنظيـــم ترخيص ســـكن العمال والمســـاكن 
الجماعية المشـــتركة، وتطوير التشريعات 
المنظمـــة له، ســـواء في تشـــريعات قطاع 

العمل أو تشريعات شؤون البلديات.
ولفتـــت إلـــى اســـتحداث عـــدة إجـــراءات 
االلتـــزام  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  بغـــرض 
باشـــتراطات الســـامة والصحـــة في هذه 

المساكن.
وقالت إن الجهـــات المعنية تقوم بتكثيف 
الجهـــود واإلجـــراءات الراميـــة إلى ضبط 
العمالـــة غيـــر النظامية وتقليـــص أعدادها 
فـــي ســـوق العمـــل؛ منًعـــا للمنافســـة غيـــر 

العادلة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه تـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن 
اإلجـــراءات وجـــاٍر اســـتحداث المزيد من 
المبـــادرات لضمـــان حقوق جميـــع العمال، 
مســـتحقاتهم  علـــى  الحصـــول  وضمـــان 
بحســـب ما هو مقـــرر في عقـــد العمل بين 

طرفي العقد.
المبـــادرات  تلـــك  أبـــرز  مـــن  أن  وذكـــرت 
اســـتكمال تنفيـــذ نظـــام حمايـــة األجـــور، 
وتطوير أجهـــزة التفتيـــش العمالي وفض 
جهـــود  وتعزيـــز  العماليـــة،  المنازعـــات 

مكافحة العمل القسري واالتجار بالبشر.

استحداث خيارات أوسع لإلقامة بالكفالة الشخصية
خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي... “العمل” ردًّا على سؤال برلماني لرئيسة “النواب”:
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ســـؤال  علـــى  ا  ردًّ الصحـــة  وزارة  قالـــت 
برلماني إن عدد فنيي صحة الفم واألسنان 
العامليـــن بمراكز الرعايـــة الصحية األولية 

يبلغ 64 فني صحة فم وأسنان.
وأشـــارت فـــي ردهـــا علـــى ســـؤال عضـــو 
مجلـــس الشـــورى ابتســـام الـــدالل بشـــأن 
برامج طب األســـنان الوقائي التي تطبقها 
وزارة الصحـــة مـــن خـــال فنيـــي صحـــة 
الفم واألسنان، إلى أنه مع فصــــل قطاعي 
المستشـــفيات الحكوميـــة التابعة للضمان 
الصحي ومراكز الرعايـــة الصحية األولية 
خدمـــات  أصبحـــت  الصحـــة،  وزارة  عـــن 
صحة الفم واألســـنان تقدم من قبل هذين 
الخدمـــات  أن  إلـــى  ولفتـــت  القطاعيـــن. 
الوقائية العاجية اإلكلنيكية التي يقدمها 

فنيـــو صحـــة الفـــم واألســـنان تتمثـــل في 
الفحص الدوري للفم واألسنان، والفحص 
المرحلـــي للفـــم واألســـنان، لطـــاب الصف 
واألول  إعـــدادي  واألول  ابتدائـــي  األول 
ثانوي، إلى جانب تقليح األسنان )تنظيف 
األســـنان( وعـــاج اللثـــة، وتطبيـــق المواد 
الوقائية على األســـنان مثل طاء األسنان 

والطاء بمادة الفلورايد.
وقالـــت إن فنيـــي صحـــة الفـــم واألســـنان 
يقدمـــون أيضـــًا برامـــج تثقيفيـــة توعوية 
األســـنان  تفريـــش  برنامـــج  فـــي  تتمثـــل 
مشـــرق”  لمســـتقبل  مشـــرقة  “ابتســـامة 
ومحاضـــرات  االبتدائيـــة،  للمرحلـــة 
تثقيفيـــة عـــن صحة الفـــم واألســـنان لكل 
مـــن المدرســـين وأوليـــاء األمـــور، وورش 
عمـــل تثقيفية عـــن صحة الفم واألســـنان 

للمرحلتيـــن اإلعدادية والثانوية، وبرنامج 
صحة الفم واألســـنان للســـيدات الحوامل 
األســـنان  تفريـــش  وبرنامـــج  واألطفـــال، 
لرياض األطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 3 إلـــى 6 ســـنوات، وبرامـــج توعوية 
وأوليـــاء  الخاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي 
أمورهـــم والقائميـــن عليهـــم، إضافـــة إلـــى 
القيـــام بالفعاليـــات واألنشـــطة المجتمعية 
الخاصة بصحة الفم واألســـنان في شـــتى 

مؤسسات المجتمع المدني البحريني.
وذكـــرت أن الـــوزارة تعتمـــد عـــدة معاييـــر 
لتحديـــد مؤشـــرات تقدم مملكـــة البحرين 
في مجـــال برامج طب األســـنان الوقائي، 

على النحو اآلتي:
أواًل: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لمرضى 
األمراض المزمنة التي تقيم نسـبة حضور 

عيـــادة  فـــي  المســـجلين  الســـكر  مرضـــى 
األمراض المزمنـــة، الذين تم فحصهم في 
عيادة فني األســـنان، وتنفيذ المحاضرات 
المعـــدة لمرضـــى الســـكر عـــن صحـــة الفم 

واألسنان بالمراكز الصحية.
ثانًيا: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لبرامج 
الوقائيـــة الســـيدات الحوامـــل عبر تحديد 
المبكـــر  الكشـــف  برنامـــج  وجـــود  نســـبة 
لعوامـــل االختطـــار الخاصة بفحـــص الفم 
واألســـنان للحوامل، وتنفيـــذ المحاضرات 
التثقيفية عن صحة الفم واألسنان المعّدة 

للنساء الحوامل.
ثالًثا: مؤشرات البرامج الوقائية المدرسية 
من خال قياس نسبة الطلبة المستفيدين 
مـــن برنامـــج الصحـــة المدرســـية، وتنفيذ 
برنامـــج طاء األســـنان الدائمة في جميع 
المراكـــز الصحيـــة لتاميـــذ الصـــف الثاني 

والثالث االبتدائي بالمدارس الحكومية.
رابًعا: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لبرامج 
المســـنين وكبار الســـن عبر تنفيذ الفحص 

للمســـنين للكشـــف المبكـــر ألمـــراض الفـــم 
بعمـــل  احتياجاتهـــم  وتحديـــد  واألســـنان 
الفحـــص الـــدوري الطبـــي لكبار الســـن في 
مستشـــفى المحـــرق ودور رعاية الوالدين 

النهارية .
الوقائيـــة  البرامـــج  مؤشـــرات  خامًســـا: 
المجتمعيـــة مـــن خـــال تنفيـــذ الفعاليـــات 

واألنشطة المجتمعية المختلفة.
وبينـــت الـــوزارة أن ذلـــك يتـــم باالســـتناد 
إلى مؤشـــرات الخطـــة الوطنيـــة والخطة 
اإلســـتراتيجية للصحـــة األوليـــة، ويؤخـــذ 
الخليجيـــة  اللجنـــة  توصيـــات  باالعتبـــار 
لصحـــة الفـــم واألســـنان، بما يتماشـــى مع 
رؤيـــة وأهـــداف مراكـــز الرعايـــة الصحية 
األولية بمملكة البحرين لتخفيض معدالت 
اإلصابة بأمراض الفم واألسنان المختلفة.

تقديم الخدمات عبر قطاعين بعد فصل المستشفيات عن المراكز

ا على سؤال برلماني: 64 فني أسنان بالمراكز الحكومية وزارة الصحة ردًّ

ابتسام الدالل 

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقـــى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيـــس  مكتبـــه،  فـــي  حميـــدان،  جميـــل 
مجلـــس إدارة جمعيـــة قالـــي للصيادين، 
محمد الدخيل، وبحضور عدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وخـــال اللقـــاء تـــم اســـتعراض القضايـــا 
وجهـــود  الصيـــد  مهنـــة  بشـــأن  المتعلقـــة 
المواطنيـــن  لدعـــم  الموجهـــة  الحكومـــة 
الصيادين، كما تم مناقشة برامج وخطط 
عمل الجمعية والتحديات التي تواجهها. 
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الدخيـــل حرص 
الجمعيـــة على مســـاندة الجهـــود الوطنية 
لارتقاء بمهنة الصيد من خال التنســـيق 
والتعـــاون الدائـــم مـــع جميع المؤسســـات 
المعنية في هذا المجال، إلى جانب أهمية 

توطين مهنـــة الصيد “النوخذة البحريني” 
للحفـــاظ علـــى الثـــروة الســـمكية، وإتاحة 

الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد حميـــدان حرص 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
المواطنيـــن  الصياديـــن  فئـــة  دعـــم  علـــى 
بمـــا يمكنهـــم مـــن أداء عملهـــم وتنظيمـــه 
وتحســـين ظروفـــه واســـتدامته، وكذلـــك 
تشـــجيع غيرهم مـــن المواطنين الشـــباب 
للدخول في مجال هذه المهنة، باعتبارها 
أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة المهمة، إلى 
جانب العمل على تســـهيل كل اإلجراءات 
المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يســـهم 
في تحســـين كفاءة األداء وضمان الحياة 
الكريمة لجميع القائمين عليها من الكوادر 

البحرينية المثابرة.

حميدان: دعم الصيادين وتحسين ظروف عملهم

إيمانا مـــن وزارة الصحة بتنفيذ األفكار 
الفائزة في النســـخة الثالثة من مسابقة 
االبتـــكار الحكومي )فكرة( التي أطلقت 
تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
اتســـمت باإلبـــداع واالبتـــكار، مـــن أجل 
مســـاهمة هذه األفـــكار في رفـــع كفاءة 
وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة بالقطـــاع 
الصحي للمواطنين والمقيمين، انطلقت 
أولى خطوات تطبيق مشروع “مسعف 
في كل بيت” بتعاون مشترك بين وزارة 

الصحة ووزارة التربية والتعليم. 
فـــي  مســـعف  “مشـــروع  فريـــق  ونظـــم 
كل بيـــت” أخيـــرا، نـــدوة تعريفيـــة عـــن 
المشروع اســـتهدفت منسقي المشروع 
مـــن منتســـبي وزارة التربيـــة والتعليـــم 
وممرضات الصحة المدرسية في معهد 

الشـــيخ خليفة بن ســـلمان للتكنولوجيا، 
انطاقـــا مـــن توجيهـــات اإلدارة العليـــا 
بـــوزارة الصحـــة لتنفيـــذ األفـــكار علـــى 
االســـتفادة  لتحقيـــق  الواقـــع  أرض 
القصـــوى منهـــا ومواصلتهـــا وتطويرها، 
ما يعزز مســـتويات اإلنتاجية والكفاءة 
بما تتماشـــى مع أهداف عمل الحكومة 
التـــي تضـــع مصلحة الوطـــن والمواطن 

في األولويات.
وقالت مدير إدارة تعزيز الصحة رئيس 
آليـــة  بشـــأن  الشـــربتي،  وفـــاء  الفريـــق 
تطبيق المشروع، إن فكرة “مسعف في 
كل بيـــت” كانـــت إحدى األفـــكار الفائزة 
في النسخة الثالثة من مسابقة االبتكار 
الحكومـــي )فكـــرة(، وقدمتهـــا كل مـــن 

نادية جاسم وكوثر فؤاد.

تدريب المعلمين على اإلسعافات األولية لتعليمها للطلبة

البدء بتطبيق مشروع “مسعف في كل بيت”
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الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عن تعاطف مملكة البحرين 
البرازيـــل  جمهوريـــة  مـــع 
االتحاديـــة، وتضامنهـــا مـــع 
حكومـــة وشـــعب البرازيـــل 
الصديـــق جـــراء االنهيارات 
والفيضانـــات  األرضيـــة 
التي اجتاحـــت منطقة ريو 
الجبلية، مما أسفر عن وفاة 
األقـــل  علـــى  شـــخًصا   120
ونـــزوح المئـــات، معربًة عن 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي 
الضحايـــا  وذوي  ألهالـــي 
ولحكومة وشـــعب البرازيل 

الصديق.

البحرين تعرب 
عن تعاطفها 

مع البرازيل جراء 
الفيضانات

قالـــت وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
فـــي ردها على ســـؤال برلماني إن الجهات 
المعنية تعمل على وضع خطط وتصورات 
تســـاهم فـــي ترشـــيد اســـتقطاب العمالـــة 

الوافدة وفق متطلبات التنمية.
وأشـــارت فـــي ردها علـــى ســـؤال برلماني 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  لرئيســـة 
عبدهللا زينل بشـــأن وضع الخطة السنوية 
بشـــأن ســـوق العمل، إلى أن تنفيذ الخطط 
أصحـــاب  تفضيـــل  خـــال  مـــن  ســـيتم 
المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد 
التدريجـــي واالنتقائـــي الســـتقدام العمالة 
الوافـــدة، وجعـــل الطلـــب عليهـــا مســـتنًدا 
على متطلبات التنمية االقتصادية، وســـد 
الفجـــوة فـــي نقـــص المهـــارات في ســـوق 
العمـــل، حيـــث يجري دراســـة اســـتحداث 
خيارات أوسع لإلقامة بالكفالة الشخصية.
وذكـــرت الوزارة أن العمـــل جاٍر على وضع 
خطة مطـــورة ومســـتدامة للتعليم ما بعد 
المدرســـي وتنفيذها، حيث تهدف إلعداد 
كـــوادر وطنيـــة ذات مســـتوى دولي، وفق 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إطاق 
مبـــادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون 
مـــع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة 
عـــن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم 
بيانـــات شـــاملة ومتكاملة ألهـــم المهارات 

والوظائف التي يتطلبها سوق العمل.
ولفتـــت إلى أنه يجـــري العمل على مبادرة 
مهارات البحرين، التي تعد أحد المشـــاريع 

مـــا  التعليـــم  بخطـــة  المتعلقـــة  الحيويـــة 
بعـــد المدرســـي، وتشـــكل البنيـــة التحتية 

للتدريب المهني والفني.

سارية المفعول

وقالت الوزارة إن الخطة الوطنية لتنظيم 
سوق العمل الحالية سارية المفعول حتى 
العـــام 2023، كمـــا ســـتقوم الـــوزارة خال 
العـــام الجـــاري بالتنســـيق والشـــراكة مـــع 
الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل 

المقبلة للفترة من 2023 حتى 2027.
المســـتقبلية  الخطـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
ستخضع - على غرار الخطة الحالية - إلى 
إشـــراف ومتابعة مجلس الوزراء واللجان 

الوزارية ذات العاقة.
مـــن  الخطـــة  تتضمنـــه  مـــا  أن  وذكـــرت 
مبادرات هي ضمن الخطة االســـتراتيجية 
للحكومة، كبرنامج عمل الحكومة وخطة 
الجهـــات  وخطـــط  االقتصـــادي  التعافـــي 
الحكوميـــة المعلنـــة ســـواء التشـــغيلية أو 
االســـتراتيجية، والخاضعـــة أيًضـــا للرقابة 

والتقييم من قبل السلطة التشريعية.
وقالـــت إن الخطـــة الوطنية لســـوق العمل 
أفضليـــة  تعزيـــز  علـــى  عملـــت  الحاليـــة 
البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، 
البرنامـــج  الـــوزراء  مجلـــس  أقـــر  حيـــث 
الوطني للتوظيف بنســـخته الثانية مطلع 
2021، والـــذي يهدف إلى توظيف 25 ألف 
بحرينـــي وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية 
فـــي العام ذاته، وتخصيـــص ميزانية 120 
مليـــون دينـــار لدعم التوظيـــف والتدريب 

على مدى 3 سنوات من قبل “تمكين”.
وأشـــارت إلى أنه وفي إطـــار تحقيق هذه 
األهـــداف تـــم العمـــل علـــى إطـــاق جملـــة 
مـــن المبـــادرات والسياســـات واإلجراءات 
المســـاندة، والتـــي تمثلـــت في جعـــل كلفة 
توظيـــف البحرينـــي أقل مـــن األجنبي من 
خـــال توفيـــر برامـــج دعـــم األجـــور ورفع 

رسوم تصاريح العمل الموازي والمرن.
ولفتـــت إلى مبـــادرة تمديد فتـــرة اإلعان 
لطلبـــات  الصحافـــة  فـــي  الوظائـــف  عـــن 
االســـتقدام مـــن الخـــارج لثاثـــة أســـابيع، 
وإتاحـــة الفرصة للمواطنيـــن للتقدم لتلك 
تســـجيل  تســـهيل  ومبـــادرة  الوظائـــف، 
الباحثين عن عمل من خال تدشين نظام 

إلكتروني خاص ودقيق.
وتطرقـــت إلـــى مبـــادرة تفعيـــل العمل عن 
بعد ونظام العمل الجزئي لإلناث؛ لتسهيل 
انخـــراط المـــرأة في ســـوق العمل، وفرض 
القطـــاع  منشـــآت  علـــى  البحرنـــة  نســـب 
الخاص، وتدريب وإعادة تأهيل الباحثين 
عن عمل بالتنســـيق مع المعاهد التدريبية 
ا مرخًصا، إلى  من خـــال 91 معهًدا تدريبيًّ
جانـــب التنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية 
متطلبـــات  علـــى  للتعـــرف  العاقـــة  ذات 
الســـوق وأهـــم البرامـــج التدريبيـــة التـــي 

تحقق االستفادة للباحثين عن العمل.
وأكـــدت أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف 
حقـــق أهدافـــه وتجـــاوز األهـــداف المعلنة 
عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في 
القطاع الخاص فـــي 2021، وتدريب نحو 

12 ألف بحريني.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع 
الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن 
لخطة التعافي االقتصادي، وهو توفير 20 
ألف فرصة عمل و10 آالف فرصة تدريبية 

ا في الفترة من 2022 إلى 2026. سنويًّ

زيادة اإلنتاجية

وأشـــارت إلى أنه وفـــي إطار تحفيز زيادة 
اإلنتاجيـــة وجـــودة الوظائـــف فإنه يجري 
دراســـة طـــرح امتيازات خاصة للشـــركات 
الملتزمة بتوظيف البحرينيين، بما يحقق 
الهـــدف الرابـــع لبرنامـــج عمـــل الحكومـــة 
القطـــاع  بدفـــع  المتعلـــق  و2022   2019
الخـــاص ليتبوأ دوًرا أكبر كمحرك رئيســـي 
فـــي عمليـــة التنميـــة لخلـــق فـــرص عمـــل 

نوعية للمواطنين والمستثمرين.
وقالت إن الوزارة وفي ســـبيل دعم جهود 
ربط الباحثين عن عمل بالشـــركات، وخلق 
حلقـــة ربط مباشـــر بينهما، فإنـــه تم العمل 
على التسويق والترويج للبرنامج الوطني 
للتوظيف لـــدى الطرفين، وتطوير معرض 
توظيـــف إلكترونـــي دائم، وطـــرح برنامج 
التدريب على رأس العمل )فرص(، وإطاق 
برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، إلى 
جانب دراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة 

والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه وفـــي ســـبيل تحقيـــق 
الهـــدف الثالـــث للخطـــة الوطنيـــة لســـوق 
العمـــل، من خال تعزيز الرقابة والتنظيم، 
الثغـــرات  ســـد  علـــى  العمـــل  جـــاٍر  فإنـــه 
التنظيميـــة إلجـــراءات اســـتقدام العمالـــة 

الحتياجـــات  تخضـــع  وجعلهـــا  الوافـــدة، 
ومتطلبـــات التنمية االقتصاديـــة بالدرجة 
األساســـية. وذكـــرت أنـــه يجـــب أن يكون 
اســـتقدام العمالة الوافـــدة بديًا لتوظيف 
العمالـــة البحرينيـــة، والتركيـــز علـــى جعل 
مبـــدأ اســـتقدام العمالـــة مبنـــي علـــى ســـد 
فجـــوة نقص المهارات في الســـوق إلى أن 
ـــا، وأن ال يؤدي توظيف هذه  تتوافر محليًّ
العمالـــة إلـــى منافســـة غيـــر عادلـــة للعمالة 
البحرينية، وال إلغراق الســـوق بفائض من 

العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
ولفتـــت إلـــى دور مبادرة مجلـــس الوزراء 
بالتعامل مـــع اآلثار االقتصاديـــة للجائحة 
وضمان اســـتقرار العمالة الوطنية بســـوق 
العمل، إلى جانب العمل على دراسة آليات 
توفـــر المرونـــة الازمة النخـــراط مختلف 
شـــرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل 
على تطوير منظومـــة التأمين االجتماعي 
ليشـــمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي ســـوق العمـــل، مع 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار التجـــارب الناجحة 
التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، 
مثل مبـــادرات نظام العمـــل المرن والعمل 

عن بعد.
وأشـــارت إلـــى أنـــه جـــاٍر العمـــل مـــن قبـــل 

علـــى  العاقـــة  ذات  الجهـــات  مختلـــف 
تنظيـــم ترخيص ســـكن العمال والمســـاكن 
الجماعية المشـــتركة، وتطوير التشريعات 
المنظمـــة له، ســـواء في تشـــريعات قطاع 

العمل أو تشريعات شؤون البلديات.
ولفتـــت إلـــى اســـتحداث عـــدة إجـــراءات 
االلتـــزام  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  بغـــرض 
باشـــتراطات الســـامة والصحـــة في هذه 

المساكن.
وقالت إن الجهـــات المعنية تقوم بتكثيف 
الجهـــود واإلجـــراءات الراميـــة إلى ضبط 
العمالـــة غيـــر النظامية وتقليـــص أعدادها 
فـــي ســـوق العمـــل؛ منًعـــا للمنافســـة غيـــر 

العادلة.
وأشـــارت إلـــى أنـــه تـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن 
اإلجـــراءات وجـــاٍر اســـتحداث المزيد من 
المبـــادرات لضمـــان حقوق جميـــع العمال، 
مســـتحقاتهم  علـــى  الحصـــول  وضمـــان 
بحســـب ما هو مقـــرر في عقـــد العمل بين 

طرفي العقد.
المبـــادرات  تلـــك  أبـــرز  مـــن  أن  وذكـــرت 
اســـتكمال تنفيـــذ نظـــام حمايـــة األجـــور، 
وتطوير أجهـــزة التفتيـــش العمالي وفض 
جهـــود  وتعزيـــز  العماليـــة،  المنازعـــات 

مكافحة العمل القسري واالتجار بالبشر.

استحداث خيارات أوسع لإلقامة بالكفالة الشخصية
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ســـؤال  علـــى  ا  ردًّ الصحـــة  وزارة  قالـــت 
برلماني إن عدد فنيي صحة الفم واألسنان 
العامليـــن بمراكز الرعايـــة الصحية األولية 

يبلغ 64 فني صحة فم وأسنان.
وأشـــارت فـــي ردهـــا علـــى ســـؤال عضـــو 
مجلـــس الشـــورى ابتســـام الـــدالل بشـــأن 
برامج طب األســـنان الوقائي التي تطبقها 
وزارة الصحـــة مـــن خـــال فنيـــي صحـــة 
الفم واألسنان، إلى أنه مع فصــــل قطاعي 
المستشـــفيات الحكوميـــة التابعة للضمان 
الصحي ومراكز الرعايـــة الصحية األولية 
خدمـــات  أصبحـــت  الصحـــة،  وزارة  عـــن 
صحة الفم واألســـنان تقدم من قبل هذين 
الخدمـــات  أن  إلـــى  ولفتـــت  القطاعيـــن. 
الوقائية العاجية اإلكلنيكية التي يقدمها 

فنيـــو صحـــة الفـــم واألســـنان تتمثـــل في 
الفحص الدوري للفم واألسنان، والفحص 
المرحلـــي للفـــم واألســـنان، لطـــاب الصف 
واألول  إعـــدادي  واألول  ابتدائـــي  األول 
ثانوي، إلى جانب تقليح األسنان )تنظيف 
األســـنان( وعـــاج اللثـــة، وتطبيـــق المواد 
الوقائية على األســـنان مثل طاء األسنان 

والطاء بمادة الفلورايد.
وقالـــت إن فنيـــي صحـــة الفـــم واألســـنان 
يقدمـــون أيضـــًا برامـــج تثقيفيـــة توعوية 
األســـنان  تفريـــش  برنامـــج  فـــي  تتمثـــل 
مشـــرق”  لمســـتقبل  مشـــرقة  “ابتســـامة 
ومحاضـــرات  االبتدائيـــة،  للمرحلـــة 
تثقيفيـــة عـــن صحة الفـــم واألســـنان لكل 
مـــن المدرســـين وأوليـــاء األمـــور، وورش 
عمـــل تثقيفية عـــن صحة الفم واألســـنان 

للمرحلتيـــن اإلعدادية والثانوية، وبرنامج 
صحة الفم واألســـنان للســـيدات الحوامل 
األســـنان  تفريـــش  وبرنامـــج  واألطفـــال، 
لرياض األطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بيـــن 3 إلـــى 6 ســـنوات، وبرامـــج توعوية 
وأوليـــاء  الخاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي 
أمورهـــم والقائميـــن عليهـــم، إضافـــة إلـــى 
القيـــام بالفعاليـــات واألنشـــطة المجتمعية 
الخاصة بصحة الفم واألســـنان في شـــتى 

مؤسسات المجتمع المدني البحريني.
وذكـــرت أن الـــوزارة تعتمـــد عـــدة معاييـــر 
لتحديـــد مؤشـــرات تقدم مملكـــة البحرين 
في مجـــال برامج طب األســـنان الوقائي، 

على النحو اآلتي:
أواًل: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لمرضى 
األمراض المزمنة التي تقيم نسـبة حضور 

عيـــادة  فـــي  المســـجلين  الســـكر  مرضـــى 
األمراض المزمنـــة، الذين تم فحصهم في 
عيادة فني األســـنان، وتنفيذ المحاضرات 
المعـــدة لمرضـــى الســـكر عـــن صحـــة الفم 

واألسنان بالمراكز الصحية.
ثانًيا: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لبرامج 
الوقائيـــة الســـيدات الحوامـــل عبر تحديد 
المبكـــر  الكشـــف  برنامـــج  وجـــود  نســـبة 
لعوامـــل االختطـــار الخاصة بفحـــص الفم 
واألســـنان للحوامل، وتنفيـــذ المحاضرات 
التثقيفية عن صحة الفم واألسنان المعّدة 

للنساء الحوامل.
ثالًثا: مؤشرات البرامج الوقائية المدرسية 
من خال قياس نسبة الطلبة المستفيدين 
مـــن برنامـــج الصحـــة المدرســـية، وتنفيذ 
برنامـــج طاء األســـنان الدائمة في جميع 
المراكـــز الصحيـــة لتاميـــذ الصـــف الثاني 

والثالث االبتدائي بالمدارس الحكومية.
رابًعا: مؤشـــرات البرامـــج الوقائية لبرامج 
المســـنين وكبار الســـن عبر تنفيذ الفحص 

للمســـنين للكشـــف المبكـــر ألمـــراض الفـــم 
بعمـــل  احتياجاتهـــم  وتحديـــد  واألســـنان 
الفحـــص الـــدوري الطبـــي لكبار الســـن في 
مستشـــفى المحـــرق ودور رعاية الوالدين 

النهارية .
الوقائيـــة  البرامـــج  مؤشـــرات  خامًســـا: 
المجتمعيـــة مـــن خـــال تنفيـــذ الفعاليـــات 

واألنشطة المجتمعية المختلفة.
وبينـــت الـــوزارة أن ذلـــك يتـــم باالســـتناد 
إلى مؤشـــرات الخطـــة الوطنيـــة والخطة 
اإلســـتراتيجية للصحـــة األوليـــة، ويؤخـــذ 
الخليجيـــة  اللجنـــة  توصيـــات  باالعتبـــار 
لصحـــة الفـــم واألســـنان، بما يتماشـــى مع 
رؤيـــة وأهـــداف مراكـــز الرعايـــة الصحية 
األولية بمملكة البحرين لتخفيض معدالت 
اإلصابة بأمراض الفم واألسنان المختلفة.

تقديم الخدمات عبر قطاعين بعد فصل المستشفيات عن المراكز

ا على سؤال برلماني: 64 فني أسنان بالمراكز الحكومية وزارة الصحة ردًّ

ابتسام الدالل 

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقـــى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية، 
رئيـــس  مكتبـــه،  فـــي  حميـــدان،  جميـــل 
مجلـــس إدارة جمعيـــة قالـــي للصيادين، 
محمد الدخيل، وبحضور عدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وخـــال اللقـــاء تـــم اســـتعراض القضايـــا 
وجهـــود  الصيـــد  مهنـــة  بشـــأن  المتعلقـــة 
المواطنيـــن  لدعـــم  الموجهـــة  الحكومـــة 
الصيادين، كما تم مناقشة برامج وخطط 
عمل الجمعية والتحديات التي تواجهها. 
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد الدخيـــل حرص 
الجمعيـــة على مســـاندة الجهـــود الوطنية 
لارتقاء بمهنة الصيد من خال التنســـيق 
والتعـــاون الدائـــم مـــع جميع المؤسســـات 
المعنية في هذا المجال، إلى جانب أهمية 

توطين مهنـــة الصيد “النوخذة البحريني” 
للحفـــاظ علـــى الثـــروة الســـمكية، وإتاحة 

الفرص للشباب لإلقبال على المهنة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد حميـــدان حرص 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
المواطنيـــن  الصياديـــن  فئـــة  دعـــم  علـــى 
بمـــا يمكنهـــم مـــن أداء عملهـــم وتنظيمـــه 
وتحســـين ظروفـــه واســـتدامته، وكذلـــك 
تشـــجيع غيرهم مـــن المواطنين الشـــباب 
للدخول في مجال هذه المهنة، باعتبارها 
أحـــد القطاعـــات االقتصاديـــة المهمة، إلى 
جانب العمل على تســـهيل كل اإلجراءات 
المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، بما يســـهم 
في تحســـين كفاءة األداء وضمان الحياة 
الكريمة لجميع القائمين عليها من الكوادر 

البحرينية المثابرة.

حميدان: دعم الصيادين وتحسين ظروف عملهم

إيمانا مـــن وزارة الصحة بتنفيذ األفكار 
الفائزة في النســـخة الثالثة من مسابقة 
االبتـــكار الحكومي )فكرة( التي أطلقت 
تنفيـــذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي 
اتســـمت باإلبـــداع واالبتـــكار، مـــن أجل 
مســـاهمة هذه األفـــكار في رفـــع كفاءة 
وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة بالقطـــاع 
الصحي للمواطنين والمقيمين، انطلقت 
أولى خطوات تطبيق مشروع “مسعف 
في كل بيت” بتعاون مشترك بين وزارة 

الصحة ووزارة التربية والتعليم. 
فـــي  مســـعف  “مشـــروع  فريـــق  ونظـــم 
كل بيـــت” أخيـــرا، نـــدوة تعريفيـــة عـــن 
المشروع اســـتهدفت منسقي المشروع 
مـــن منتســـبي وزارة التربيـــة والتعليـــم 
وممرضات الصحة المدرسية في معهد 

الشـــيخ خليفة بن ســـلمان للتكنولوجيا، 
انطاقـــا مـــن توجيهـــات اإلدارة العليـــا 
بـــوزارة الصحـــة لتنفيـــذ األفـــكار علـــى 
االســـتفادة  لتحقيـــق  الواقـــع  أرض 
القصـــوى منهـــا ومواصلتهـــا وتطويرها، 
ما يعزز مســـتويات اإلنتاجية والكفاءة 
بما تتماشـــى مع أهداف عمل الحكومة 
التـــي تضـــع مصلحة الوطـــن والمواطن 

في األولويات.
وقالت مدير إدارة تعزيز الصحة رئيس 
آليـــة  بشـــأن  الشـــربتي،  وفـــاء  الفريـــق 
تطبيق المشروع، إن فكرة “مسعف في 
كل بيـــت” كانـــت إحدى األفـــكار الفائزة 
في النسخة الثالثة من مسابقة االبتكار 
الحكومـــي )فكـــرة(، وقدمتهـــا كل مـــن 

نادية جاسم وكوثر فؤاد.

تدريب المعلمين على اإلسعافات األولية لتعليمها للطلبة

البدء بتطبيق مشروع “مسعف في كل بيت”

 المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عن تعاطف مملكة البحرين 
البرازيـــل  جمهوريـــة  مـــع 
االتحاديـــة، وتضامنهـــا مـــع 
حكومـــة وشـــعب البرازيـــل 
الصديـــق جـــراء االنهيارات 
والفيضانـــات  األرضيـــة 
التي اجتاحـــت منطقة ريو 
الجبلية، مما أسفر عن وفاة 
األقـــل  علـــى  شـــخًصا   120
ونـــزوح المئـــات، معربًة عن 
البحريـــن  مملكـــة  تعـــازي 
الضحايـــا  وذوي  ألهالـــي 
ولحكومة وشـــعب البرازيل 

الصديق.

البحرين تعرب 
عن تعاطفها 

مع البرازيل جراء 
الفيضانات
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