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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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ــاركــــة مــمــلــكــة  ــــي إطـــــــار مــــشــ فـ
الــبــحــريــن فــي االجــتــمــاع الــحــادي 
االستشارية  الفنية  للجنة  عشر 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
الـــدول  الـــذي عــقــد بمقر جــامــعــة 
العربية بالقاهرة خالل الفترة من 
24 فبراير 2022م، تم إعالن   -  23
فــــوز الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة الــســلــمــان 
اســـتـــشـــاريـــة األمــــــــراض الــمــعــديــة 
واألمــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة بــمــجــمــع 
الفريق  عضو  الطبي،  السلمانية 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
الــثــانــي بجائزة  بــالــمــركــز  كـــورونـــا، 
2022م،  ــام  ــعـ لـ الـــعـــربـــي  الــطــبــيــب 
ــتـــي تــطــلــقــهــا األمـــانـــة الــعــامــة  والـ
لقطاع الشؤون االجتماعية بإدارة 
اإلنسانية،  والمساعدات  الصحة 
حيث تمنح سنويًا لتكريم األطباء 
المتميزة  اإلسهامات  ذوي  العرب 

وتشجيعا لهم على تطوير أدائهم 
وتـــقـــديـــم افــــضــــل خــــدمــــة طــبــيــة. 
 56 الـــدورة  أثــنــاء  التكريم  وسيتم 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
مــارس   17 بــتــاريــخ  سيعقد  الــــذي 

2022 في القاهرة.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تــقــدمــت 
وزيــرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الصحة بالتهنئة للدكتورة جميلة 
ــى هــــــذه الــنــتــيــجــة  ــلـ ــان عـ ــمـ ــلـ ــسـ الـ
المركز  على  والحصول  المشرفة 
الــــثــــانــــي، تــــقــــديــــرًا إلســـهـــامـــاتـــهـــا 
فـــي مــجــال تــطــويــر خـــدمـــات طب 
المحلي  المستوى  على  الباطنة 
واإلقليمي والــدولــي، ومــا كــان لها 
مــن تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى تحسين 

الخدمات الصحية.
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 
بجامعة  للجائزة  التقييم  لجنة 

الــــــدول الــعــربــيــة مــنــحــهــا شــهــادة 
تــقــديــريــة لــلــمــرحــومــة الـــدكـــتـــورة 
ثراها،  اهلل  طيب  محمود،  هيفاء 
اســتــشــاريــة طـــب الــعــيــون ورئــيــســة 
ــفـــى الــــــدكــــــتــــــورة هـــيـــفـــاء  ــتـــشـ مـــسـ
المستشفيات  أبــرز  أحــد  للعيون، 
ــيــــون فــي  ــعــ ــي الــ ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ــة، حــيــث  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ ــن والــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
تقدمت للجائزة قبل وفاتها بفترة 
القيمة  إسهاماتها  ونظير  قليلة، 
ــي عـــالج  ــ ومـــســـرتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة فـ
مـــرضـــى الـــعـــيـــون، اســتــحــقــت هــذا 
الشهادة  تسليم  وسيتم  التكريم. 
 56 الـــدورة  أثــنــاء  الفقيدة  لعائلة 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
مــارس   17 بــتــاريــخ  سيعقد  الــــذي 

2022 في القاهرة.
وأكــــــدت وزيــــــرة الــصــحــة دعــم 
األطـــبـــاء والـــدفـــع بــهــم فـــي اتــجــاه 

تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن اإلنـــجـــازات 
المشرفة على المستوى اإلقليمي 
ــا  ــهـ ــادتـ ــعـ ــة سـ ــنـ ــيـ ــبـ ــي، مـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
بها  الـــذي تحظى  الــرعــايــة  مـــدى 
الصحي  بالقطاع  الطبية  الكوادر 
فــــي الــمــمــلــكــة مــــن قـــبـــل الـــقـــيـــادة 

صاحب  حــضــرة  بقيادة  الحكيمة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  السمو  وبمساندة صاحب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو 

رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ال����م����ل����ك ي���ه���ن���ئ رئ���ي�������س 
غ���ان���ا ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال 

االأع���ل���ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة ي��ع��ل��ن ان���ط���اق ال��م��ب��ادرة
المناخ�ي« »االبت�كار  �س�عار  تح�ت  لابت�كار  الوطني�ة 

العرب���ي  الطبي���ب  لجائ���زة  الثان���ي  بالمرك���ز  تف���وز  ال�س���لمان  جميل���ة  الدكت���ورة 
م��ح��م��ود ه��ي��ف��اء  ال���دك���ت���ورة  ل��ل��م��رح��وم��ة  ت��ق��دي��ري��ة  و����س���ه���ادة   2022 ل���ع���ام 

} الراحلة د. هيفاء محمود.} د. جميلة السلمان.

في إطار مساعي المجلس 
األعـــلـــى لــلــبــيــئــة، بــرئــاســة سمو 
ــبــــداهلل بــــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ عــ
ــثـــل الــشــخــصــي  ــمـ ــمـ خـــلـــيـــفـــة الـ
لــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى، 
السامية  للتوجيهات  وتنفيذا 
ـــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــ مــــــــن لــــــــــدن حـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــاللـ ــــجـ الـ
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بين  الــتــعــاون  بتعزيز  الــمــفــدى، 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات مـــن أجــل 
ــاء الـــحـــضـــاري  ــ ــقـ ــ تــحــقــيــق االرتـ
ــمـــن  واألمـــــــــــن الــــمــــنــــاخــــي، وضـ
الرامية  البحرين  جهود مملكة 
التنمية  أهـــــداف  تــحــقــيــق  إلــــى 
الــمــســتــدامــة ورؤيــــــة الــبــحــريــن 
يشرف  التي   2030 االقتصادية 
السمو  صــاحــب  تنفيذها  عــلــى 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خــلــيــفــة، 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء حـــفـــظـــه اهلل 
األعلى  المجلس  أعــلــن  ورعــــاه، 
لــلــبــيــئــة عـــن انـــطـــالق الــمــبــادرة 
الــوطــنــيــة لــالبــتــكــار تــحــت شعار 

»االبتكار المناخي«.
وصــــــــرح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
بـــن مـــبـــارك بـــن ديــنــه الــمــبــعــوث 
الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس األعــلــى 
الوطنية  الــمــبــادرة  بــأن  للبيئة، 
ــــى تــحــفــيــز  ــهـــدف إلـ لـــالبـــتـــكـــار تـ
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ ــات الــ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
القطاعات الحكومية والخاصة 
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــث واالبـ
والمناخ،  البيئة  حماية  مجال 
خــــــلــــــق مــــــســــــاحــــــة ألصــــــحــــــاب 
الـــخـــبـــرات واألفــــكــــار اإلبــداعــيــة 
ــات  ــاعــ ــقــــطــ ــن فــــــي الــ ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ

وتمكنهم  والخاصة،  الحكومية 
العلمية  قدراتهم  استغالل  من 
ــارهــــم  ــكــ والـــعـــمـــلـــيـــة وطـــــــــرح أفــ
دعم  في  تسهم  التي  اإلبداعية 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة فـــي مــجــال 
ومواجهة  البيئة  على  الحفاظ 
أثار تغير المناخ والتكيف معه.

ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وسـ
الــوطــنــيــة »االبــتــكــار الــمــنــاخــي« 
الخاص  المبعوث  رعــايــة  تحت 
لـــــــشـــــــؤون الــــــمــــــنــــــاخ الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس األعــلــى 
المقبل،  الــثــالثــاء  يــوم  للبيئة، 
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ وســــــيــــــتــــــم إعــــــــــــــالن تــ
حفل  خــالل  الوطنية  الــمــبــادرة 
االفتتاح، بحضور عدد من كبار 
والخبراء  والــرعــاة  الشخصيات 
ــات  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــن والــ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ والـ

اإلعالمية والمدعوين.

»ال���������س����ورى« ي��ب��ح��ث ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
اح��ت��ي��اط��ي االأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ال��ي��وم

العشرين  جلسته  فــي  الــشــورى  مجلس  ُيناقش 
فـــي دور االنـــعـــقـــاد الـــرابـــع مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي 
الخامس، التي سُتعقد اليوم )األحد(، تقرير لجنة 
المرسوم  بخصوص  والقانونية  التشريعية  الشؤون 
أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة   )27( رقم  بقانون 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية  السلطة  قانون 
رقم )42( لسنة 2002، الذي يهدف إلى تطوير عمل 
خالل  من  البحرين،  مملكة  في  القضائية  السلطة 
إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى 
العربية  اللغة  غير  ُأخـــرى  بلغات  أمــامــهــا  المقامة 

المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم.
الـــمـــرســـوم  تـــقـــريـــرهـــا أن  ــي  الـــلـــجـــنـــة فــ وبـــيـــنـــت 
بــقــانــون مــن شــأنــه تــعــزيــز الــثــقــة واالطــمــئــنــان لــدى 
المالي،  القطاع  األخــص  وعلى  القطاعات  مختلف 
على  تعمل  وخــبــرات  كــفــاءات  استقطاب  خــالل  مــن 

الــوطــنــيــة فــي التخصصات  الــكــفــاءات  دعـــم وتــعــزيــز 
الــجــهــات المعاونة  الــدقــيــقــة، وتــطــويــر كــل  الــنــوعــيــة 
للقضاء، ودعم المحامين وإبراز من يجيدون اللغات 
األجنبية منهم، وتدريب من ال يجيدها للعمل أمام 
الكثير من  إلى خفض  باإلضافة  األجنبي،  القضاء 
الكلفة عن عاتق الخصوم في ترجمة األوراق وسرعة 

البت في الدعاوى.
ــر للجنة  كــمــا يــنــظــر الــمــجــلــس فـــي تــقــريــر آخــ
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة بــخــصــوص مــشــروع 
قانون بتعديل المادة )1( من القانون رقم )28( لسنة 
)المعد  القادمة،  لألجيال  االحتياطي  بشأن   2006
ــتــــراح بــقــانــون -بــصــيــغــتــه الــمــعــدلــة-  فـــي ضــــوء االقــ
بشأن  قانون  ومشروع  الــنــواب(،  من مجلس  المقدم 
االحــتــيــاطــي لــألجــيــال الــقــادمــة، )الــمــعــد فــي ضــوء 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ صــــــرح الــ
ــاء والـــصـــيـــانـــة  ــنــ ــبــ لـــمـــشـــاريـــع الــ
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل بــــن مــحــمــد آل 
ــلـــيـــفـــة بـــــــأن الـــــــــــــوزارة بـــصـــدد  خـ
استكمال اإلجراءات لبدء أعمال 
ــتـــطـــويـــر والـــتـــوســـعـــة  مــــشــــروع الـ
بـــمـــركـــز الـــكـــويـــت الـــصـــحـــي فــي 
كرزكان، تمهيدا للبدء على أرض 
الواقع.  وأشار الوكيل المساعد 
إلى  والصيانة  البناء  لمشاريع 
أن المشروع ُيعد أحد المشاريع 
ــيــــة الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــيـــة الــــخــــدمــ
تصميمها  بــإعــادة  ــوزارة  الـ قامت 
ألغــــــراض الــتــطــويــر والــتــوســعــة 
بــاإلشــراف  الحقا  تقوم  أن  على 
الــــوزارة  وتــســعــى  تنفيذها،  عــلــى 
ــم لــكــل الــعــمــالء  ــدعـ لــتــقــديــم الـ
تــتــعــامــل معها،  الــتــي  والــجــهــات 
الصحة  وزارة  وأيضًا دعم جهود 
وخططها  بــرامــجــهــا  تنفيذ  فــي 
قد  أنــه  مضيفًا  االستراتيجية، 
في  متطلباتهم  كــل  مــراعــاة  تــم 
ألعلى  وفــقــًا  الــمــشــروع  تصميم 
المستويات القياسية الهندسية 
إلـــــى جـــانـــب تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
ومواصفات االستدامة والمباني 
ــيـــق ســيــاســة  ــبـ ــطـ الــــخــــضــــراء وتـ

ــة  ــاقــ تــــرشــــيــــد اســـــتـــــهـــــالك الــــطــ
والــمــوارد  البيئة  على  للحفاظ 
ــي ذلــــــك فــي  ــ ــأتـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ويـ
ــة مــن  ــبـــذولـ ــمـ ــود الـ ــهـ ــجـ إطــــــار الـ
أجـــل مــواكــبــة الــتــقــدم والــتــطــور 
ــال الـــرعـــايـــة  الـــخـــدمـــي فــــي مـــجـ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــمـــمـــلـــكـــة وتــلــبــيــة 
المواطنين  واحــتــيــاجــات  لـــرؤى 
على  الــحــصــول  فــي  والمقيمين 
على  الصحية  والرعاية  العالج 

أعلى مستوى.
ــأن األعـــمـــال تشمل  بـ ــاد  ــ وأفـ
الــتــطــويــر والـــتـــجـــديـــد الــجــزئــي 
إلى  بــاإلضــافــة  الــحــالــي  للمركز 
أعـــــمـــــال تـــوســـعـــتـــه عـــــن طـــريـــق 

إضافة مبنى مكون من طابقين 
للمركز.  األمـــامـــي  الــجــانــب  مــن 
بإعداد  قامت  قد  الـــوزارة  وكانت 
الــتــصــامــيــم الـــخـــاصـــة بــأعــمــال 
ــة بــحــيــث  ــعــ ــوســ ــتــ الـــتـــطـــويـــر والــ
ــي من  ــافــ يــتــكــون الــمــبــنــى اإلضــ
ــن، ويــــتــــكــــون الـــطـــابـــق  ــيــ ــقــ ــابــ طــ
األرضــــي مــن الــمــكــاتــب اإلداريــــة 
وغـــرفـــة االجـــتـــمـــاعـــات ومــكــاتــب 
الطابق  ويتكون  االستشاريين، 
إلــى  ــان  ــنــ األســ قــســم  مـــن  األول 
جانب كل الخدمات المصاحبة، 
ــيـــع األعــــمــــال  ــمـ ــى جــــانــــب جـ ــ ــ إلـ
الـــخـــارجـــيـــة وتـــنـــســـيـــق الـــمـــوقـــع 

العام.

ب������دء اأع�����م�����ال ت���ط���وي���ر وت���و����س���ع���ة م��رك��ز 
ال�����ك�����وي�����ت ال���������س����ح����ي ف������ي ك�����رزك�����ان

ــر األشـــغـــال وشـــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ ــال وزيـ قــ
مشاريع  إن  خلف  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  العمراني 
ــن أولـــــويـــــات مـــشـــاريـــع الــــــــوزارة  ــي مــ ــرف الـــصـــحـــي هــ ــصــ الــ
البنية  استكمال  على  العمل  أن  إلــى  مشيرا  والــحــكــومــة، 
مستوى  على  مستمر  الصحي  الصرف  لمشاريع  التحتية 

مملكة البحرين. 
وأكد خلف أن المناطق القديمة في مملكة البحرين 
تم توصيلها بشبكة الصرف الصحي بالكامل، إال أن نسبة 
المناطق  وأن  متسارعة،  بوتيرة  تسير  العمرانية  التنمية 
الصرف  بشبكات  كذلك  توصيلها  تم  أغلبها  في  الجديدة 
ــازالـــت ضمن  الــصــحــي، وهـــنـــاك أيــضــا بــعــض الــمــنــاطــق مـ

خطط وبرامج الوزارة. 
جاء ذلك خالل لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي 
لــبــلــديــة الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــبــحــث عـــدد مــن الــمــشــاريــع 
مشاريع  أن  مؤكدا  الشمالية،  المحافظة  دوائــر  في جميع 
الصرف الصحي تشكل منظومة متكاملة بدءا من محطات 
المعالجة والطاقة االستيعابية لها، مرورا بمحطات النقل، 
اإلسكانية  والمجمعات  اإلسكانية  المشاريع  زادت  وكلما 
زادت الحاجة إلى رفع الطاقة االستيعابية لهذه المحطات 
ــوزارة فــي تطوير  وخــطــوط الــنــقــل«، مشيرا إلــى مــشــروع الــ
ــذي مــن شــأنــه زيـــادة  محطة تــوبــلــي لــلــصــرف الــصــحــي والــ
الطاقة االستيعابية من 200 ألف متر مكعب إلى 400 ألف 
متر مكعب يوميا، حيث ستستقبل التدفقات من مختلف 

مناطق مملكة البحرين. 

الخدمية في  المشاريع  وأشــار خلف وجــود حزمة من 
والبعض  التنفيذ،  ضوء  في  بعضها  الشمالية  المحافظة 
اآلخـــــر فـــي مــرحــلــة الـــمـــنـــاقـــصـــات، وبــعــضــهــا فـــي مــراحــل 
تمهيدا  ــراءات  ــ اإلجـ مــن  وغــيــرهــا  والتصاميم  االعــتــمــادات 

للبدء بها. 
السمو  لصاحب  المستّمرة  التوجيهات  أكد خلف  كما 
العهد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الــمــلــكــي 

رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في مشاريع التشجير 
بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.

العدد  إلــى مضاعفة  تهدف  التشجير  »إن خطة  وقــال 
الــحــالــي لــألشــجــار مــن 1.8 مليون شــجــرة إلــى قــرابــة 3.6 
ماليين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشيًا مع التزامات 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  باتفاقية  البحرين  مملكة 

.)COP26( تغير المناخ

االأ�س���غال تنفذ حزمة من الم�س���اريع الخدمية التطويرية في المحافظة ال�سمالية

} لقاء وزير األشغال مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية.

ــر الـــــركـــــن الـــشـــيـــخ  ــيـ ــشـ ــمـ يـــــغـــــادر الـ
الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
اليوم  البحرين صباح  العام لقوة دفاع 
العربية  المملكة  إلــى  متوجهًا  األحــد 
من  كريمة  بدعوة  الشقيقة  السعودية 
الملكي األمــيــر  الــســمــو  أخــيــه صــاحــب 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد 
رئيس مجلس  نائب  العهد  ولي  سعود 
العربية  بالمملكة  الدفاع  وزير  الــوزراء 
الــشــقــيــقــة، وذلــــك لحضور  الــســعــوديــة 
األولــــى من  النسخة  فــعــالــيــات  افــتــتــاح 
الــذي   ،2022 العالمي  الــدفــاع  معرض 
ُيعقد في  العاصمة الرياض في الفترة 

} القائد العام.من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ــانـــي  ــثـ ــي الـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــهــــدف االســ ــلــ ــيــــذًا لــ ــفــ ــنــ تــ
مـــن الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة لـــشـــؤون الــجــمــارك 
وتنمية  الــجــمــركــي  الــعــمــل  )تــعــزيــز  2021-2024م 
والــمــخــاطــر  االلـــتـــزام  إدارة  قــامــت  الــمــكــتــســبــات(، 
الجمركية بتحقيق نسبة 100% من الهدف اإلداري 
الــبــضــائــع« بحسب مؤشر  اســتــهــداف  كــفــاءة  »رفـــع 
الــمــســار  )زيــــــادة  يــنــص عــلــى  ــــذي  الـ قـــيـــاس األداء 
ضمن  وذلــــك   )%25 بنسبة  للملتزمين  األخــضــر 

الفترة الزمنية المحددة لتطبيق هذا الهدف. 
ويأتي ذلك من منطلق سعي شؤون الجمارك 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــق وااللـ ــن خـــــالل دلـــيـــل الـــتـــدقـــيـــق الــــالحــ مــ
الــتــيــســيــر  قــــوائــــم  إدارة  ــــى  إلـ  2021 ــام  ــ عـ ـــادر  ــصـ الــ
لزيادة  التجارية  المؤسسات  لمختلف  وااللــتــزام 
الـــمـــؤســـســـات الــمــســتــفــيــدة مـــن الـــمـــســـار األخــضــر 

وفـــق خــطــط مــتــطــورة تــعــمــل عــلــى تــحــديــد نسب 
المعلومات  مــصــادر  عــلــى  بــنــاًء  مسبقا  الــخــطــورة 
المختلفة وبما يضمن تقديم التسهيالت الالزمة 
للحركة التجارية والمحافظة على تطبيق الرقابة 
والمجتمع  الوطني  االقتصاد  لحماية  الجمركية 

بجودة وكفاءة عالية. 
ويــســهــم ذلــــك بـــدعـــم الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
على  حصولها  خــالل  مــن  الملتزمة  والمتوسطة 
الــفــوري  كــاإلفــســاح  الجمركية  التسهيالت  بــعــض 
لعمليات  لــخــضــوعــهــم  وذلــــك  األخـــضـــر  بــالــمــســار 
ــم بــالــتــشــريــعــات  ــهــ ــزامــ ــتــ ــيـــق الـــمـــســـبـــق والــ ــدقـ ــتـ الـ
والقوانين المعمول بها في شؤون الجمارك حيث 
الشركات  هــذه  على  الالحق  التدقيق  تطبيق  يتم 

وفق معايير محددة. 

������س�����وؤون ال����ج����م����ارك: زي�������ادة ال��م�����س��ار 
%25 ب��ن�����س��ب��ة  ل��ل��م��ل��ت��زم��ي��ن  االأخ���������س����ر 

ــل الـــشـــيـــخ فـــــواز  ــبـ ــقـ ــتـ  اسـ
سفير  خليفة  آل  محمد  بــن 
مملكة البحرين لدى المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، بــمــقــر الـــســـفـــارة، 
عــضــو  دن  فـــيـــلـــيـــب  الــــســــيــــد 
ورئيس  البريطاني  البرلمان 

لجنة التدقيق البيئي.
وتـــــــــــم خـــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء، 
ــاون  ــعــ ــتــ ــراض أطـــــــر الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــثــنــائــي وشـــــؤون أخــــرى ذات 
الــصــلــة بــالــمــجــال الــبــيــئــي، ال 
البحرين  التزام مملكة  سيما 
الحياد  إلى  بالوصول  البيئي 
2060م،  عام  بحلول  الصفري 

أعــلــنــه صــاحــب السمو  الــــذي 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
لــدى  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
ــي مــؤتــمــر  ــة ســـمـــوه فــ ــاركـ ــشـ مـ
ــدة لــلــتــغــيــر  ــحــ ــتــ ــمــ األمـــــــــم الــ
الــذي   ،)COP26( الــمــنــاخــي 
المتحدة  المملكة  فــي  عــقــد 
عن  فــضــاًل  غــالســكــو،  بمدينة 
المبادرات التي تبنتها مملكة 
ــربـــون  ــكـ ــريـــن إلزالــــــــة الـ ــبـــحـ الـ
ــتــــخــــدام  وتــــعــــزيــــز كـــــفـــــاءة اســ
الـــطـــاقـــة ومــضــاعــفــة مــصــادر 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، بــهــدف 

بنسبة  االنــبــعــاثــات  تخفيض 
كما  2035م.   بــحــلــول   %30
ــى مــذكــرتــي  ــار الــســفــيــر إلــ ــ أشـ
التفاهم، التي وقعت إحداهما 
ــيــــوم  ــنــ ــة ألــــمــ ــ ــركــ ــ ــــن شــ ــيـ ــ مـــــــا بـ
نفط  وشركة  )ألبا(  البحرين 
واألخـــرى  )بــابــكــو(،  البحرين 
ــا وشـــركـــة  ــبـ ــة ألـ ــركـ ــا بـــيـــن شـ مــ
مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
تبني  إلى  الهادفتان  الثقيلة، 
تــنــمــيــة صــنــاعــيــة مــســتــدامــة 
ــدف مــمــلــكــة  ــ تــتــمــاشــى مــــع هـ
البحرين للوصول إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2060م.

اللجن���ة  رئي����س  ي�س���تقبل  المتح���دة  المملك���ة  ل���دى  البحري���ن  �س���فير 
البريطان���ي العم���وم  مجل����س  ف���ي  البيئ���ي  التدقي���ق  ب�س���اأن  البرلماني���ة 

} جانب من االستقبال.

وزارة الخارجي���ة توؤك���د توا�سله���ا الدائ���م م���ع المواطني���ن الموجودين ف���ي اأوكرانيا 
تعقيًبا على األخبار المنشورة 
الــصــحــف المحلية  فــي عـــدد مــن 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ووســ
ــع بـــعـــض الــمــواطــنــيــن  ــ ــول وضـ ــ حـ
ــا، تــود  ــيــ الـــمـــوجـــوديـــن فـــي أوكــــرانــ
بأنه  الــتــوضــيــح  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــوزارة على  ــ الـ مــن منطلق حـــرص 
مملكة  رعــايــا  بمصالح  االهــتــمــام 
ــًرا  ــظـ ــارج، ونـ ــ ــخـ ــ الـــبـــحـــريـــن فــــي الـ
المستقرة  غير  األمنية  لألوضاع 
التي تمر بها أوكرانيا، فإنها تؤكد 
المواطنين  مــع  الــدائــم  تواصلها 

الموجودين  الــكــرام  البحرينيين 
وذلــك  أوكــرانــيــا،  فــي  والمقيمين 
ــان عــــلــــى ســـالمـــتـــهـــم  ــنــ ــئــ ــمــ لــــالطــ
الكفيلة  الــســبــل  إلـــى  ــم  ــادهــ وإرشــ
بــتــســهــيــل مــــغــــادرتــــهــــم األراضـــــــي 

األوكرانية.
وقــــد بــلــغ عــــدد الــمــواطــنــيــن 
ــيــــمــــيــــن  الــــبــــحــــريــــنــــيــــيــــن والــــمــــقــ
الموجودين في أوكرانيا عند بدء 
شخًصا،   32 العسكرية  العمليات 
الــوزارة من تسهيل خروج  تمكنت 
اآلمنة  المنافذ  عبر  أشــخــاص   9
سفارات  مــع  والتنسيق  بالتعاون 
ــي الــعــاصــمــة  ـــدول الــشــقــيــقــة فـ ــ الـ
كــيــيــف، الــتــي قــامــت بــتــقــديــم كل 
الـــتـــســـهـــيـــالت لـــتـــيـــســـيـــر مــــغــــادرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــبــحــريــنــيــيــن مــن 

أوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــر  ــيــ ــشــ وتــ

فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن قــطــاع 
قـــد تلقى  الــقــنــصــلــيــة  الـــخـــدمـــات 
بتاريخ 27 فبراير 2022 طلًبا من 
الحصول  المواطنين، بشأن  أحد 
الموجود  البنه  مــرور  تذكرة  على 
حالًيا برفقة والدته في أوكرانيا.

وعليه، قامت وزارة الخارجية 
ــة  ــ ــــالزمـ بــــاتــــخــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات الـ
مملكة  ســـفـــارة  مـــع  وبــالــتــنــســيــق 
ألمانيا  جمهورية  لــدى  البحرين 
الطفل  لمنح  وذلـــك  االتــحــاديــة، 
الــمــشــار لــه تــذكــرة مـــرور لتسهيل 
عودته إلى مملكة البحرين برفقة 
ولي أمره، تجاوًزا لبعض الشروط 
هذه  مثل  في  المقررة  والمعايير 
ــى الـــظـــروف  ــ ــًرا الـ ــاالت، نــــظــ ــ ــحـ ــ الـ
ــر بــهــا  ــمــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــائــــيــــة الـ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
المواطنون العالقون في أوكرانيا.
ــارة مــمــلــكــة  ــفــ وقـــــد قـــامـــت ســ

ألمانيا  جمهورية  لــدى  البحرين 
المرور  تذاكر  بــإصــدار  االتحادية 
الالزمة، وتواصلت مع ذوي الطفل 
ــن تــســلــمــهــم الـــوثـــائـــق  لــلــتــأكــد مــ
الــمــطــلــوبــة، كــمــا قــامــت الــســفــارة 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع والــــــــدة الــطــفــل 
المشار إليه الموجود في أوكرانيا 
ــا بـــشـــأن وســيــلــة الــســفــر  ــادهــ إلرشــ
الحالية،  الــظــروف  فــي  الــمــتــاحــة 
ــل  ــن داخــ ــار مــ ــقـــطـ وذلــــــك عـــبـــر الـ
الحدودية  المنافذ  إلــى  أوكــرانــيــا 
أســـــــوًة بــجــمــيــع الـــمـــغـــادريـــن مــن 
أنــهــا رفــضــت السفر  أوكــرانــيــا، إال 
البقاء  وتفضل  القطار  بواسطة 

مع عائلتها األوكرانية حالًيا.
ــرة الــمــكــونــة  ــ ــا بـــشـــأن األســ أمــ
الخارجية  وزارة  فإن  أفــراد،   8 من 
تواصل  على  بأنها  اإليــضــاح  تــود 
ــوزارة  الــ وإن  األســــرة،  مــع  مستمر 

طلبت منهم المغادرة قبل ارتفاع 
أوكرانيا،  الوضع األمني في  حدة 

حفاًظا على سالمتهم.
وفــــــي صــــبــــاح يــــــوم الــجــمــعــة 
طلبت   ،2022 مــــارس   4 الــمــوافــق 
األســـــرة الــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
عبر  أوكرانيا  من  للخروج  خــاص 
للمسافة  نظًرا  الروسية،  الحدود 
التي تبعد 60 كيلو متًرا عن مقر 
ســـفـــارة مملكة  فــقــامــت  ســكــنــهــم، 
البحرين في موسكو برفع الطلب 
لــلــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ومـــازالـــت 
السفارة في انتظار الموافقة من 

السلطات المختصة الروسية.
الــفــخــري  الــقــنــصــل  أن  كــمــا 
لمملكة البحرين لدى بالروسيا، 
األسرة  مع  مستمر  تواصل  على 
الـــــمـــــذكـــــورة وذلــــــــك إلرشـــــادهـــــم 
وحثهم على الخروج عبر الطرق 

والممرات اآلمنة. كما أن الوزارة 
عــلــى اتـــصـــال مــســتــمــر بـــاألســـرة 
من  خــروجــهــم  تسهيل  لمتابعة 
خالل محطات القطار المتوافرة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة األوكـــرانـــيـــة 
أن  إال  الــمــدنــيــيــن،  لنقل  مــجــاًنــا 
ــع األســـــــف، تــرفــض  ــة، مــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
توفير  االقــتــراح وتصر على  هــذا 
باص خاص أو السفر من خالل 
المتاحة  غير  الــروســيــة  الــحــدود 

حالًيا.
أنها  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
ــل  ــائـ ــوسـ ــر الـ ــبـ ــــل عـ ــواصـ ــ ســــــوف تـ
الــدبــلــومــاســيــة مــتــابــعــة أوضــــاع 
الــيــهــا، وستبذل  الــمــشــار  األســــرة 
لتسهيل  الــمــمــكــنــة  الــجــهــود  كـــل 
ــــي ظــل  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــغــــادرتــــهــــم أوكـ
ــتـــوتـــرة  ــة الـــمـ ــيــ ــنــ الـــــظـــــروف األمــ

هناك.

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي��ح�����س��ر اف���ت���ت���اح م��ع��ر���س 
ال�����دف�����اع ال���ع���ال���م���ي ب���ال���ري���ا����س ال���ي���وم

العدد )16053( - السنة السابعة واألربعون - األحد 3 شعبان 1443هـ - 6 مارس 2022م2

ــاركــــة مــمــلــكــة  ــــي إطـــــــار مــــشــ فـ
الــبــحــريــن فــي االجــتــمــاع الــحــادي 
االستشارية  الفنية  للجنة  عشر 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
الـــدول  الـــذي عــقــد بمقر جــامــعــة 
العربية بالقاهرة خالل الفترة من 
24 فبراير 2022م، تم إعالن   -  23
فــــوز الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة الــســلــمــان 
اســـتـــشـــاريـــة األمــــــــراض الــمــعــديــة 
واألمــــــــــراض الـــبـــاطـــنـــيـــة بــمــجــمــع 
الفريق  عضو  الطبي،  السلمانية 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
الــثــانــي بجائزة  بــالــمــركــز  كـــورونـــا، 
2022م،  ــام  ــعـ لـ الـــعـــربـــي  الــطــبــيــب 
ــتـــي تــطــلــقــهــا األمـــانـــة الــعــامــة  والـ
لقطاع الشؤون االجتماعية بإدارة 
اإلنسانية،  والمساعدات  الصحة 
حيث تمنح سنويًا لتكريم األطباء 
المتميزة  اإلسهامات  ذوي  العرب 

وتشجيعا لهم على تطوير أدائهم 
وتـــقـــديـــم افــــضــــل خــــدمــــة طــبــيــة. 
 56 الـــدورة  أثــنــاء  التكريم  وسيتم 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
مــارس   17 بــتــاريــخ  سيعقد  الــــذي 

2022 في القاهرة.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تــقــدمــت 
وزيــرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
الصحة بالتهنئة للدكتورة جميلة 
ــى هــــــذه الــنــتــيــجــة  ــلـ ــان عـ ــمـ ــلـ ــسـ الـ
المركز  على  والحصول  المشرفة 
الــــثــــانــــي، تــــقــــديــــرًا إلســـهـــامـــاتـــهـــا 
فـــي مــجــال تــطــويــر خـــدمـــات طب 
المحلي  المستوى  على  الباطنة 
واإلقليمي والــدولــي، ومــا كــان لها 
مــن تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى تحسين 

الخدمات الصحية.
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، أعـــلـــنـــت 
بجامعة  للجائزة  التقييم  لجنة 

الــــــدول الــعــربــيــة مــنــحــهــا شــهــادة 
تــقــديــريــة لــلــمــرحــومــة الـــدكـــتـــورة 
ثراها،  اهلل  طيب  محمود،  هيفاء 
اســتــشــاريــة طـــب الــعــيــون ورئــيــســة 
ــفـــى الــــــدكــــــتــــــورة هـــيـــفـــاء  ــتـــشـ مـــسـ
المستشفيات  أبــرز  أحــد  للعيون، 
ــيــــون فــي  ــعــ ــي الــ ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـ
ــة، حــيــث  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ ــن والــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
تقدمت للجائزة قبل وفاتها بفترة 
القيمة  إسهاماتها  ونظير  قليلة، 
ــي عـــالج  ــ ومـــســـرتـــهـــا الـــطـــويـــلـــة فـ
مـــرضـــى الـــعـــيـــون، اســتــحــقــت هــذا 
الشهادة  تسليم  وسيتم  التكريم. 
 56 الـــدورة  أثــنــاء  الفقيدة  لعائلة 
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
مــارس   17 بــتــاريــخ  سيعقد  الــــذي 

2022 في القاهرة.
وأكــــــدت وزيــــــرة الــصــحــة دعــم 
األطـــبـــاء والـــدفـــع بــهــم فـــي اتــجــاه 

تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن اإلنـــجـــازات 
المشرفة على المستوى اإلقليمي 
ــا  ــهـ ــادتـ ــعـ ــة سـ ــنـ ــيـ ــبـ ــي، مـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
بها  الـــذي تحظى  الــرعــايــة  مـــدى 
الصحي  بالقطاع  الطبية  الكوادر 
فــــي الــمــمــلــكــة مــــن قـــبـــل الـــقـــيـــادة 

صاحب  حــضــرة  بقيادة  الحكيمة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
الملكي  السمو  وبمساندة صاحب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو 

رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ال����م����ل����ك ي���ه���ن���ئ رئ���ي�������س 
غ���ان���ا ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال 

االأع���ل���ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة ي��ع��ل��ن ان���ط���اق ال��م��ب��ادرة
المناخ�ي« »االبت�كار  �س�عار  تح�ت  لابت�كار  الوطني�ة 

العرب���ي  الطبي���ب  لجائ���زة  الثان���ي  بالمرك���ز  تف���وز  ال�س���لمان  جميل���ة  الدكت���ورة 
م��ح��م��ود ه��ي��ف��اء  ال���دك���ت���ورة  ل��ل��م��رح��وم��ة  ت��ق��دي��ري��ة  و����س���ه���ادة   2022 ل���ع���ام 

} الراحلة د. هيفاء محمود.} د. جميلة السلمان.

في إطار مساعي المجلس 
األعـــلـــى لــلــبــيــئــة، بــرئــاســة سمو 
ــبــــداهلل بــــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ عــ
ــثـــل الــشــخــصــي  ــمـ ــمـ خـــلـــيـــفـــة الـ
لــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى، 
السامية  للتوجيهات  وتنفيذا 
ـــرة صــــاحــــب  ــ ــضــ ــ ــ مــــــــن لــــــــــدن حـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــة الــ ــ ــــاللـ ــــجـ الـ
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
بين  الــتــعــاون  بتعزيز  الــمــفــدى، 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات مـــن أجــل 
ــاء الـــحـــضـــاري  ــ ــقـ ــ تــحــقــيــق االرتـ
ــمـــن  واألمـــــــــــن الــــمــــنــــاخــــي، وضـ
الرامية  البحرين  جهود مملكة 
التنمية  أهـــــداف  تــحــقــيــق  إلــــى 
الــمــســتــدامــة ورؤيــــــة الــبــحــريــن 
يشرف  التي   2030 االقتصادية 
السمو  صــاحــب  تنفيذها  عــلــى 
الملكي األمير سلمان بن حمد 

رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خــلــيــفــة، 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء حـــفـــظـــه اهلل 
األعلى  المجلس  أعــلــن  ورعــــاه، 
لــلــبــيــئــة عـــن انـــطـــالق الــمــبــادرة 
الــوطــنــيــة لــالبــتــكــار تــحــت شعار 

»االبتكار المناخي«.
وصــــــــرح الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
بـــن مـــبـــارك بـــن ديــنــه الــمــبــعــوث 
الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس األعــلــى 
الوطنية  الــمــبــادرة  بــأن  للبيئة، 
ــــى تــحــفــيــز  ــهـــدف إلـ لـــالبـــتـــكـــار تـ
ــة فــي  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ ــات الــ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
القطاعات الحكومية والخاصة 
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــث واالبـ
والمناخ،  البيئة  حماية  مجال 
خــــــلــــــق مــــــســــــاحــــــة ألصــــــحــــــاب 
الـــخـــبـــرات واألفــــكــــار اإلبــداعــيــة 
ــات  ــاعــ ــقــــطــ ــن فــــــي الــ ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ

وتمكنهم  والخاصة،  الحكومية 
العلمية  قدراتهم  استغالل  من 
ــارهــــم  ــكــ والـــعـــمـــلـــيـــة وطـــــــــرح أفــ
دعم  في  تسهم  التي  اإلبداعية 
الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة فـــي مــجــال 
ومواجهة  البيئة  على  الحفاظ 
أثار تغير المناخ والتكيف معه.

ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وسـ
الــوطــنــيــة »االبــتــكــار الــمــنــاخــي« 
الخاص  المبعوث  رعــايــة  تحت 
لـــــــشـــــــؤون الــــــمــــــنــــــاخ الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــلــس األعــلــى 
المقبل،  الــثــالثــاء  يــوم  للبيئة، 
ــل  ــيــ ــاصــ ــفــ وســــــيــــــتــــــم إعــــــــــــــالن تــ
حفل  خــالل  الوطنية  الــمــبــادرة 
االفتتاح، بحضور عدد من كبار 
والخبراء  والــرعــاة  الشخصيات 
ــات  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــن والــ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ والـ

اإلعالمية والمدعوين.

»ال���������س����ورى« ي��ب��ح��ث ت��ع��دي��ل ق��ان��ون 
اح��ت��ي��اط��ي االأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة ال��ي��وم

العشرين  جلسته  فــي  الــشــورى  مجلس  ُيناقش 
فـــي دور االنـــعـــقـــاد الـــرابـــع مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي 
الخامس، التي سُتعقد اليوم )األحد(، تقرير لجنة 
المرسوم  بخصوص  والقانونية  التشريعية  الشؤون 
أحكام  بعض  بتعديل   2021 لسنة   )27( رقم  بقانون 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية  السلطة  قانون 
رقم )42( لسنة 2002، الذي يهدف إلى تطوير عمل 
خالل  من  البحرين،  مملكة  في  القضائية  السلطة 
إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى 
العربية  اللغة  غير  ُأخـــرى  بلغات  أمــامــهــا  المقامة 

المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم.
الـــمـــرســـوم  تـــقـــريـــرهـــا أن  ــي  الـــلـــجـــنـــة فــ وبـــيـــنـــت 
بــقــانــون مــن شــأنــه تــعــزيــز الــثــقــة واالطــمــئــنــان لــدى 
المالي،  القطاع  األخــص  وعلى  القطاعات  مختلف 
على  تعمل  وخــبــرات  كــفــاءات  استقطاب  خــالل  مــن 

الــوطــنــيــة فــي التخصصات  الــكــفــاءات  دعـــم وتــعــزيــز 
الــجــهــات المعاونة  الــدقــيــقــة، وتــطــويــر كــل  الــنــوعــيــة 
للقضاء، ودعم المحامين وإبراز من يجيدون اللغات 
األجنبية منهم، وتدريب من ال يجيدها للعمل أمام 
الكثير من  إلى خفض  باإلضافة  األجنبي،  القضاء 
الكلفة عن عاتق الخصوم في ترجمة األوراق وسرعة 

البت في الدعاوى.
ــر للجنة  كــمــا يــنــظــر الــمــجــلــس فـــي تــقــريــر آخــ
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة بــخــصــوص مــشــروع 
قانون بتعديل المادة )1( من القانون رقم )28( لسنة 
)المعد  القادمة،  لألجيال  االحتياطي  بشأن   2006
ــتــــراح بــقــانــون -بــصــيــغــتــه الــمــعــدلــة-  فـــي ضــــوء االقــ
بشأن  قانون  ومشروع  الــنــواب(،  من مجلس  المقدم 
االحــتــيــاطــي لــألجــيــال الــقــادمــة، )الــمــعــد فــي ضــوء 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ صــــــرح الــ
ــاء والـــصـــيـــانـــة  ــنــ ــبــ لـــمـــشـــاريـــع الــ
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل بــــن مــحــمــد آل 
ــلـــيـــفـــة بـــــــأن الـــــــــــــوزارة بـــصـــدد  خـ
استكمال اإلجراءات لبدء أعمال 
ــتـــطـــويـــر والـــتـــوســـعـــة  مــــشــــروع الـ
بـــمـــركـــز الـــكـــويـــت الـــصـــحـــي فــي 
كرزكان، تمهيدا للبدء على أرض 
الواقع.  وأشار الوكيل المساعد 
إلى  والصيانة  البناء  لمشاريع 
أن المشروع ُيعد أحد المشاريع 
ــيــــة الـــتـــي  الـــحـــكـــومـــيـــة الــــخــــدمــ
تصميمها  بــإعــادة  ــوزارة  الـ قامت 
ألغــــــراض الــتــطــويــر والــتــوســعــة 
بــاإلشــراف  الحقا  تقوم  أن  على 
الــــوزارة  وتــســعــى  تنفيذها،  عــلــى 
ــم لــكــل الــعــمــالء  ــدعـ لــتــقــديــم الـ
تــتــعــامــل معها،  الــتــي  والــجــهــات 
الصحة  وزارة  وأيضًا دعم جهود 
وخططها  بــرامــجــهــا  تنفيذ  فــي 
قد  أنــه  مضيفًا  االستراتيجية، 
في  متطلباتهم  كــل  مــراعــاة  تــم 
ألعلى  وفــقــًا  الــمــشــروع  تصميم 
المستويات القياسية الهندسية 
إلـــــى جـــانـــب تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
ومواصفات االستدامة والمباني 
ــيـــق ســيــاســة  ــبـ ــطـ الــــخــــضــــراء وتـ

ــة  ــاقــ تــــرشــــيــــد اســـــتـــــهـــــالك الــــطــ
والــمــوارد  البيئة  على  للحفاظ 
ــي ذلــــــك فــي  ــ ــأتـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ويـ
ــة مــن  ــبـــذولـ ــمـ ــود الـ ــهـ ــجـ إطــــــار الـ
أجـــل مــواكــبــة الــتــقــدم والــتــطــور 
ــال الـــرعـــايـــة  الـــخـــدمـــي فــــي مـــجـ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــمـــمـــلـــكـــة وتــلــبــيــة 
المواطنين  واحــتــيــاجــات  لـــرؤى 
على  الــحــصــول  فــي  والمقيمين 
على  الصحية  والرعاية  العالج 

أعلى مستوى.
ــأن األعـــمـــال تشمل  بـ ــاد  ــ وأفـ
الــتــطــويــر والـــتـــجـــديـــد الــجــزئــي 
إلى  بــاإلضــافــة  الــحــالــي  للمركز 
أعـــــمـــــال تـــوســـعـــتـــه عـــــن طـــريـــق 

إضافة مبنى مكون من طابقين 
للمركز.  األمـــامـــي  الــجــانــب  مــن 
بإعداد  قامت  قد  الـــوزارة  وكانت 
الــتــصــامــيــم الـــخـــاصـــة بــأعــمــال 
ــة بــحــيــث  ــعــ ــوســ ــتــ الـــتـــطـــويـــر والــ
ــي من  ــافــ يــتــكــون الــمــبــنــى اإلضــ
ــن، ويــــتــــكــــون الـــطـــابـــق  ــيــ ــقــ ــابــ طــ
األرضــــي مــن الــمــكــاتــب اإلداريــــة 
وغـــرفـــة االجـــتـــمـــاعـــات ومــكــاتــب 
الطابق  ويتكون  االستشاريين، 
إلــى  ــان  ــنــ األســ قــســم  مـــن  األول 
جانب كل الخدمات المصاحبة، 
ــيـــع األعــــمــــال  ــمـ ــى جــــانــــب جـ ــ ــ إلـ
الـــخـــارجـــيـــة وتـــنـــســـيـــق الـــمـــوقـــع 

العام.

ب������دء اأع�����م�����ال ت���ط���وي���ر وت���و����س���ع���ة م��رك��ز 
ال�����ك�����وي�����ت ال���������س����ح����ي ف������ي ك�����رزك�����ان

ــر األشـــغـــال وشـــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ ــال وزيـ قــ
مشاريع  إن  خلف  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  العمراني 
ــن أولـــــويـــــات مـــشـــاريـــع الــــــــوزارة  ــي مــ ــرف الـــصـــحـــي هــ ــصــ الــ
البنية  استكمال  على  العمل  أن  إلــى  مشيرا  والــحــكــومــة، 
مستوى  على  مستمر  الصحي  الصرف  لمشاريع  التحتية 

مملكة البحرين. 
وأكد خلف أن المناطق القديمة في مملكة البحرين 
تم توصيلها بشبكة الصرف الصحي بالكامل، إال أن نسبة 
المناطق  وأن  متسارعة،  بوتيرة  تسير  العمرانية  التنمية 
الصرف  بشبكات  كذلك  توصيلها  تم  أغلبها  في  الجديدة 
ــازالـــت ضمن  الــصــحــي، وهـــنـــاك أيــضــا بــعــض الــمــنــاطــق مـ

خطط وبرامج الوزارة. 
جاء ذلك خالل لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي 
لــبــلــديــة الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــبــحــث عـــدد مــن الــمــشــاريــع 
مشاريع  أن  مؤكدا  الشمالية،  المحافظة  دوائــر  في جميع 
الصرف الصحي تشكل منظومة متكاملة بدءا من محطات 
المعالجة والطاقة االستيعابية لها، مرورا بمحطات النقل، 
اإلسكانية  والمجمعات  اإلسكانية  المشاريع  زادت  وكلما 
زادت الحاجة إلى رفع الطاقة االستيعابية لهذه المحطات 
ــوزارة فــي تطوير  وخــطــوط الــنــقــل«، مشيرا إلــى مــشــروع الــ
ــذي مــن شــأنــه زيـــادة  محطة تــوبــلــي لــلــصــرف الــصــحــي والــ
الطاقة االستيعابية من 200 ألف متر مكعب إلى 400 ألف 
متر مكعب يوميا، حيث ستستقبل التدفقات من مختلف 

مناطق مملكة البحرين. 

الخدمية في  المشاريع  وأشــار خلف وجــود حزمة من 
والبعض  التنفيذ،  ضوء  في  بعضها  الشمالية  المحافظة 
اآلخـــــر فـــي مــرحــلــة الـــمـــنـــاقـــصـــات، وبــعــضــهــا فـــي مــراحــل 
تمهيدا  ــراءات  ــ اإلجـ مــن  وغــيــرهــا  والتصاميم  االعــتــمــادات 

للبدء بها. 
السمو  لصاحب  المستّمرة  التوجيهات  أكد خلف  كما 
العهد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان  الــمــلــكــي 

رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في مشاريع التشجير 
بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.

العدد  إلــى مضاعفة  تهدف  التشجير  »إن خطة  وقــال 
الــحــالــي لــألشــجــار مــن 1.8 مليون شــجــرة إلــى قــرابــة 3.6 
ماليين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشيًا مع التزامات 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  باتفاقية  البحرين  مملكة 

.)COP26( تغير المناخ

االأ�س���غال تنفذ حزمة من الم�س���اريع الخدمية التطويرية في المحافظة ال�سمالية

} لقاء وزير األشغال مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية.

ــر الـــــركـــــن الـــشـــيـــخ  ــيـ ــشـ ــمـ يـــــغـــــادر الـ
الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
اليوم  البحرين صباح  العام لقوة دفاع 
العربية  المملكة  إلــى  متوجهًا  األحــد 
من  كريمة  بدعوة  الشقيقة  السعودية 
الملكي األمــيــر  الــســمــو  أخــيــه صــاحــب 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد 
رئيس مجلس  نائب  العهد  ولي  سعود 
العربية  بالمملكة  الدفاع  وزير  الــوزراء 
الــشــقــيــقــة، وذلــــك لحضور  الــســعــوديــة 
األولــــى من  النسخة  فــعــالــيــات  افــتــتــاح 
الــذي   ،2022 العالمي  الــدفــاع  معرض 
ُيعقد في  العاصمة الرياض في الفترة 

} القائد العام.من 6 إلى 9 مارس 2022م.

ــانـــي  ــثـ ــي الـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــهــــدف االســ ــلــ ــيــــذًا لــ ــفــ ــنــ تــ
مـــن الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة لـــشـــؤون الــجــمــارك 
وتنمية  الــجــمــركــي  الــعــمــل  )تــعــزيــز  2021-2024م 
والــمــخــاطــر  االلـــتـــزام  إدارة  قــامــت  الــمــكــتــســبــات(، 
الجمركية بتحقيق نسبة 100% من الهدف اإلداري 
الــبــضــائــع« بحسب مؤشر  اســتــهــداف  كــفــاءة  »رفـــع 
الــمــســار  )زيــــــادة  يــنــص عــلــى  ــــذي  الـ قـــيـــاس األداء 
ضمن  وذلــــك   )%25 بنسبة  للملتزمين  األخــضــر 

الفترة الزمنية المحددة لتطبيق هذا الهدف. 
ويأتي ذلك من منطلق سعي شؤون الجمارك 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــق وااللـ ــن خـــــالل دلـــيـــل الـــتـــدقـــيـــق الــــالحــ مــ
الــتــيــســيــر  قــــوائــــم  إدارة  ــــى  إلـ  2021 ــام  ــ عـ ـــادر  ــصـ الــ
لزيادة  التجارية  المؤسسات  لمختلف  وااللــتــزام 
الـــمـــؤســـســـات الــمــســتــفــيــدة مـــن الـــمـــســـار األخــضــر 

وفـــق خــطــط مــتــطــورة تــعــمــل عــلــى تــحــديــد نسب 
المعلومات  مــصــادر  عــلــى  بــنــاًء  مسبقا  الــخــطــورة 
المختلفة وبما يضمن تقديم التسهيالت الالزمة 
للحركة التجارية والمحافظة على تطبيق الرقابة 
والمجتمع  الوطني  االقتصاد  لحماية  الجمركية 

بجودة وكفاءة عالية. 
ويــســهــم ذلــــك بـــدعـــم الـــمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
على  حصولها  خــالل  مــن  الملتزمة  والمتوسطة 
الــفــوري  كــاإلفــســاح  الجمركية  التسهيالت  بــعــض 
لعمليات  لــخــضــوعــهــم  وذلــــك  األخـــضـــر  بــالــمــســار 
ــم بــالــتــشــريــعــات  ــهــ ــزامــ ــتــ ــيـــق الـــمـــســـبـــق والــ ــدقـ ــتـ الـ
والقوانين المعمول بها في شؤون الجمارك حيث 
الشركات  هــذه  على  الالحق  التدقيق  تطبيق  يتم 

وفق معايير محددة. 

������س�����وؤون ال����ج����م����ارك: زي�������ادة ال��م�����س��ار 
%25 ب��ن�����س��ب��ة  ل��ل��م��ل��ت��زم��ي��ن  االأخ���������س����ر 

ــل الـــشـــيـــخ فـــــواز  ــبـ ــقـ ــتـ  اسـ
سفير  خليفة  آل  محمد  بــن 
مملكة البحرين لدى المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، بــمــقــر الـــســـفـــارة، 
عــضــو  دن  فـــيـــلـــيـــب  الــــســــيــــد 
ورئيس  البريطاني  البرلمان 

لجنة التدقيق البيئي.
وتـــــــــــم خـــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء، 
ــاون  ــعــ ــتــ ــراض أطـــــــر الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــثــنــائــي وشـــــؤون أخــــرى ذات 
الــصــلــة بــالــمــجــال الــبــيــئــي، ال 
البحرين  التزام مملكة  سيما 
الحياد  إلى  بالوصول  البيئي 
2060م،  عام  بحلول  الصفري 

أعــلــنــه صــاحــب السمو  الــــذي 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
لــدى  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس 
ــي مــؤتــمــر  ــة ســـمـــوه فــ ــاركـ ــشـ مـ
ــدة لــلــتــغــيــر  ــحــ ــتــ ــمــ األمـــــــــم الــ
الــذي   ،)COP26( الــمــنــاخــي 
المتحدة  المملكة  فــي  عــقــد 
عن  فــضــاًل  غــالســكــو،  بمدينة 
المبادرات التي تبنتها مملكة 
ــربـــون  ــكـ ــريـــن إلزالــــــــة الـ ــبـــحـ الـ
ــتــــخــــدام  وتــــعــــزيــــز كـــــفـــــاءة اســ
الـــطـــاقـــة ومــضــاعــفــة مــصــادر 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، بــهــدف 

بنسبة  االنــبــعــاثــات  تخفيض 
كما  2035م.   بــحــلــول   %30
ــى مــذكــرتــي  ــار الــســفــيــر إلــ ــ أشـ
التفاهم، التي وقعت إحداهما 
ــيــــوم  ــنــ ــة ألــــمــ ــ ــركــ ــ ــــن شــ ــيـ ــ مـــــــا بـ
نفط  وشركة  )ألبا(  البحرين 
واألخـــرى  )بــابــكــو(،  البحرين 
ــا وشـــركـــة  ــبـ ــة ألـ ــركـ ــا بـــيـــن شـ مــ
مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
تبني  إلى  الهادفتان  الثقيلة، 
تــنــمــيــة صــنــاعــيــة مــســتــدامــة 
ــدف مــمــلــكــة  ــ تــتــمــاشــى مــــع هـ
البحرين للوصول إلى الحياد 

الصفري بحلول عام 2060م.

اللجن���ة  رئي����س  ي�س���تقبل  المتح���دة  المملك���ة  ل���دى  البحري���ن  �س���فير 
البريطان���ي العم���وم  مجل����س  ف���ي  البيئ���ي  التدقي���ق  ب�س���اأن  البرلماني���ة 

} جانب من االستقبال.

وزارة الخارجي���ة توؤك���د توا�سله���ا الدائ���م م���ع المواطني���ن الموجودين ف���ي اأوكرانيا 
تعقيًبا على األخبار المنشورة 
الــصــحــف المحلية  فــي عـــدد مــن 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ووســ
ــع بـــعـــض الــمــواطــنــيــن  ــ ــول وضـ ــ حـ
ــا، تــود  ــيــ الـــمـــوجـــوديـــن فـــي أوكــــرانــ
بأنه  الــتــوضــيــح  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــوزارة على  ــ الـ مــن منطلق حـــرص 
مملكة  رعــايــا  بمصالح  االهــتــمــام 
ــًرا  ــظـ ــارج، ونـ ــ ــخـ ــ الـــبـــحـــريـــن فــــي الـ
المستقرة  غير  األمنية  لألوضاع 
التي تمر بها أوكرانيا، فإنها تؤكد 
المواطنين  مــع  الــدائــم  تواصلها 

الموجودين  الــكــرام  البحرينيين 
وذلــك  أوكــرانــيــا،  فــي  والمقيمين 
ــان عــــلــــى ســـالمـــتـــهـــم  ــنــ ــئــ ــمــ لــــالطــ
الكفيلة  الــســبــل  إلـــى  ــم  ــادهــ وإرشــ
بــتــســهــيــل مــــغــــادرتــــهــــم األراضـــــــي 

األوكرانية.
وقــــد بــلــغ عــــدد الــمــواطــنــيــن 
ــيــــمــــيــــن  الــــبــــحــــريــــنــــيــــيــــن والــــمــــقــ
الموجودين في أوكرانيا عند بدء 
شخًصا،   32 العسكرية  العمليات 
الــوزارة من تسهيل خروج  تمكنت 
اآلمنة  المنافذ  عبر  أشــخــاص   9
سفارات  مــع  والتنسيق  بالتعاون 
ــي الــعــاصــمــة  ـــدول الــشــقــيــقــة فـ ــ الـ
كــيــيــف، الــتــي قــامــت بــتــقــديــم كل 
الـــتـــســـهـــيـــالت لـــتـــيـــســـيـــر مــــغــــادرة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــبــحــريــنــيــيــن مــن 

أوكرانيا.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــر  ــيــ ــشــ وتــ

فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أن قــطــاع 
قـــد تلقى  الــقــنــصــلــيــة  الـــخـــدمـــات 
بتاريخ 27 فبراير 2022 طلًبا من 
الحصول  المواطنين، بشأن  أحد 
الموجود  البنه  مــرور  تذكرة  على 
حالًيا برفقة والدته في أوكرانيا.

وعليه، قامت وزارة الخارجية 
ــة  ــ ــــالزمـ بــــاتــــخــــاذ اإلجــــــــــــــــراءات الـ
مملكة  ســـفـــارة  مـــع  وبــالــتــنــســيــق 
ألمانيا  جمهورية  لــدى  البحرين 
الطفل  لمنح  وذلـــك  االتــحــاديــة، 
الــمــشــار لــه تــذكــرة مـــرور لتسهيل 
عودته إلى مملكة البحرين برفقة 
ولي أمره، تجاوًزا لبعض الشروط 
هذه  مثل  في  المقررة  والمعايير 
ــى الـــظـــروف  ــ ــًرا الـ ــاالت، نــــظــ ــ ــحـ ــ الـ
ــر بــهــا  ــمــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــائــــيــــة الـ ــنــ ــثــ ــتــ االســ
المواطنون العالقون في أوكرانيا.
ــارة مــمــلــكــة  ــفــ وقـــــد قـــامـــت ســ

ألمانيا  جمهورية  لــدى  البحرين 
المرور  تذاكر  بــإصــدار  االتحادية 
الالزمة، وتواصلت مع ذوي الطفل 
ــن تــســلــمــهــم الـــوثـــائـــق  لــلــتــأكــد مــ
الــمــطــلــوبــة، كــمــا قــامــت الــســفــارة 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع والــــــــدة الــطــفــل 
المشار إليه الموجود في أوكرانيا 
ــا بـــشـــأن وســيــلــة الــســفــر  ــادهــ إلرشــ
الحالية،  الــظــروف  فــي  الــمــتــاحــة 
ــل  ــن داخــ ــار مــ ــقـــطـ وذلــــــك عـــبـــر الـ
الحدودية  المنافذ  إلــى  أوكــرانــيــا 
أســـــــوًة بــجــمــيــع الـــمـــغـــادريـــن مــن 
أنــهــا رفــضــت السفر  أوكــرانــيــا، إال 
البقاء  وتفضل  القطار  بواسطة 

مع عائلتها األوكرانية حالًيا.
ــرة الــمــكــونــة  ــ ــا بـــشـــأن األســ أمــ
الخارجية  وزارة  فإن  أفــراد،   8 من 
تواصل  على  بأنها  اإليــضــاح  تــود 
ــوزارة  الــ وإن  األســــرة،  مــع  مستمر 

طلبت منهم المغادرة قبل ارتفاع 
أوكرانيا،  الوضع األمني في  حدة 

حفاًظا على سالمتهم.
وفــــــي صــــبــــاح يــــــوم الــجــمــعــة 
طلبت   ،2022 مــــارس   4 الــمــوافــق 
األســـــرة الــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
عبر  أوكرانيا  من  للخروج  خــاص 
للمسافة  نظًرا  الروسية،  الحدود 
التي تبعد 60 كيلو متًرا عن مقر 
ســـفـــارة مملكة  فــقــامــت  ســكــنــهــم، 
البحرين في موسكو برفع الطلب 
لــلــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ومـــازالـــت 
السفارة في انتظار الموافقة من 

السلطات المختصة الروسية.
الــفــخــري  الــقــنــصــل  أن  كــمــا 
لمملكة البحرين لدى بالروسيا، 
األسرة  مع  مستمر  تواصل  على 
الـــــمـــــذكـــــورة وذلــــــــك إلرشـــــادهـــــم 
وحثهم على الخروج عبر الطرق 

والممرات اآلمنة. كما أن الوزارة 
عــلــى اتـــصـــال مــســتــمــر بـــاألســـرة 
من  خــروجــهــم  تسهيل  لمتابعة 
خالل محطات القطار المتوافرة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة األوكـــرانـــيـــة 
أن  إال  الــمــدنــيــيــن،  لنقل  مــجــاًنــا 
ــع األســـــــف، تــرفــض  ــة، مــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
توفير  االقــتــراح وتصر على  هــذا 
باص خاص أو السفر من خالل 
المتاحة  غير  الــروســيــة  الــحــدود 

حالًيا.
أنها  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
ــل  ــائـ ــوسـ ــر الـ ــبـ ــــل عـ ــواصـ ــ ســــــوف تـ
الــدبــلــومــاســيــة مــتــابــعــة أوضــــاع 
الــيــهــا، وستبذل  الــمــشــار  األســــرة 
لتسهيل  الــمــمــكــنــة  الــجــهــود  كـــل 
ــــي ظــل  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــغــــادرتــــهــــم أوكـ
ــتـــوتـــرة  ــة الـــمـ ــيــ ــنــ الـــــظـــــروف األمــ

هناك.

ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ي��ح�����س��ر اف���ت���ت���اح م��ع��ر���س 
ال�����دف�����اع ال���ع���ال���م���ي ب���ال���ري���ا����س ال���ي���وم
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 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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�شكرا لل�شيخة نورة 
على المبادرة الوردية 

يقول جبران خليل جبران »أن تعط مما تملك فإنك 
تعطي القليل.. أما أن تهب من نفسك فهذا عين العطاء«!

هـــذا مـــا جــبــلــت عــلــيــه الـــمـــرأة، أن تــعــطــي مـــن نفسها 
بالطبيعة وبالفطرة، وليس كنوع من الفضيلة، وكي تقوم 
بدورها هذا ال بد أن نمنحها الفرصة، وأن نرشدها نحو 
الطريق الصحيح وأن نهيئ لها المناخ، ونذلل ما يواجهها 
من تحديات، فالعطاء اإلنساني يلزمه جانب من الرعاية 

واالهتمام.
نــورة بنت  وهــذا مــا حــاولــت تجسيده مــؤخــرا الشيخة 
خالل  مــن  بوينت  ميد  شركة  صاحبة  خليفة  آل  خليفة 
تنظيم أول ورشة عمل من نوعها بعنوان »الخط الوردي« 
بهدف دعم المرأة في سوق العمل، وهي موجهة لشريحة 
الــنــســاء الــبــاحــثــات عـــن عـــمـــل، والــجــامــعــيــات، وطــالــبــات 
والمهارات  والــقــدرات  التوعية  لتعزيز  الثانوية،  المرحلة 
المهنية لهن للمساعدة على النجاح في حياتهن العملية. 
لقد أكدت الشيخة نورة من خالل هذه الفعالية المهمة 
أن عطاء المرأة ينطلق من مبدأ مفاده أنه ليس المطلوب 
نوعيتها،  تحسين  وإنــمــا  للنساء،  الوظائف  زيـــادة  مجرد 
وخلق بيئة عمل آمنة وجيدة لها، وتذليل الصعوبات التي 

قد تواجهها، لتمكينها من اإلبداع واالنجاز. 
لمعرض  المصاحبة  نوعها  من  الفريدة  الورشة  هذه 
البحرين للتدريب والتعليم تحت رعاية جميل بن محمد 
عــلــي حــمــيــدان وزيـــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة تعد 
خطوة إيجابية وهادفة تصب في صالح العنصر النسائي 
الــمــقــبــل عــلــى الــحــيــاة الــمــهــنــيــة، والــســاعــي نــحــو تحقيق 
الــتــمــيــز فـــي مــجــال الــعــمــل، والــدلــيــل هـــو هـــذا التعطش 
الشديد الذي أظهره اإلقبال عليه والذي وصل إلى أكثر 
الحضور  عــبــر   260 وزيـــــارة، شملت  مــشــاركــة  ألـــف   12 مــن 
الفعلي إلى جانب أكثر من 11 ألف مشارك عبر منصات 

البث االفتراضي المباشر.
ــذه الـــورشـــة  ــ ــــذي حــقــقــتــه هـ ــذا الـــنـــجـــاح الــــالفــــت الــ ــ هـ
نورة  للشيخة  قويا  حافزا  مثل  كامال  عاما  ستمتد  التي 
لتقديم المزيد من الورش داخل البحرين وخارجها على 
الذي  تصريحها  بحسب  والــدولــي،  اإلقليمي  المستويين 
أشارت فيه إلى أنها تستعد حاليا لتدشين كتابها »الخط 
الــوردي« في المستقبل القريب، الذي يعد المرجع لهذه 
أبـــرز مــحــاوره قــضــايــا تحسين بيئة  الــــورش الــتــي تــتــنــاول 
مواجهة  وكيفية  المؤسسات،  مختلف  في  للمرأة  العمل 
التحديات، والوصول إلى المناصب القيادية في مختلف 

المجاالت.
نحن نثني على أي خطوة أو فعالية تسهم في تحسين 
مع  التواصل  على  الــقــدرة  وتمنحها  للمرأة،  العمل  بيئة 
اآلخرين، وعلى االنتصار على أي تحديات أو عثرات وعلى 
لوضع  واحتياجاتها  العاملة  الــمــرأة  واقـــع  على  التعرف 
آل  به، فشكرا للشيخة نورة بنت خليفة  النهوض  خطط 
خليفة على مبادرة »الخط الوردي« التي قد تجعل الحياة 
العملية في نظر الكثير من النساء العامالت حياة وردية 

عن واقع وليس خياال!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

الشرعية  المحكمة  إلى  سيدة  لجأت 
الـــكـــبـــرى بــعــد أن رفـــضـــت االنـــصـــيـــاع إلــى 
طلبات زوجها وخافت التعدي على حدود 
اهلل الشرعية فطلبت الطالق وأثبتت أمام 
الشهود صحة  المحكمة عن طريق  هيئة 
ادعـــائـــهـــا، حــيــث اســتــقــرت الــمــحــكــمــة إلــى 
بتطليقها  وحكمت  لــدعــواهــا  االطمئنان 
طلقة بائنة وأمرت بتحرير وثيقة الطالق 

بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ــور مــحــمــد  ــتــ ــدكــ ــامـــي الــ وقـــــــال الـــمـــحـ
تزوجت  عشرينية  موكلته  إن  الكوهجي 
الفترة  تلك  أن  إال  عامين  مــن  أقــل  منذ 
شـــهـــدت مــعــانــاتــهــا الـــزوجـــيـــة بــســبــب عــدم 
لها  لها وهــجــرانــه  زوجــهــا  مــعــاشــرة  حسن 
إنــفــاقــه عليها واالعــتــمــاد  بــاألشــهــر وعـــدم 
ــى أســــرتــــهــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــلـ ــ ــا وعـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

تعرضت  موكلته  إن  وقــال  بمصروفاتهما، 
رفضها  بسبب  وجسديا  لفظيا  لالعتداء 
العديد من المرات طلباته التي فيها تعد 
الفطرة  تــخــالــف  والــتــي  اهلل،  عــلــى حـــدود 
اإلنسانية وما شرعه اهلل للزوجين، حيث 
ــى الــمــحــكــمــة وطــلــبــت الــطــالق  لـــجـــأت إلــ
بعد  بالمصروفات  عليه  الــمــدعــى  وإلــــزام 
أن أصرت على عدم الصلح الذي عرضته 

هيئة المحكمة.
حــكــمــت الــمــحــكــمــة قــبــل الــفــصــل في 
الـــــدعـــــوى بـــإحـــالـــة الـــقـــضـــيـــة لــلــتــحــقــيــق 
كال  من  والنفي  اإلثــبــات  لشهود  والسماع 
الــطــرفــيــن، وبــعــد االنــتــهــاء مــن االســتــمــاع 
لــلــشــهــود اطــمــأنــت الــمــحــكــمــة إلـــى شــهــود 
بــأن المدعى عليه  ــادوا  أفـ الــذيــن  اإلثــبــات 
كان دائم التعدي بالضرب على المدعية، 

وكان يقر بضربه لها كما أنه هجرها مدة 
اإلنــفــاق  عــن  ممتنعا  أشــهــر   5 عــلــى  زادت 
ــل لــهــا 50  ــ ــدة أرسـ ــ ــرة واحــ ــوى مــ عــلــيــهــا ســ
دينارا، باإلضافة إلى طلبات الزوجية غير 

المشروعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها 
قــانــون  لــلــمــادة 98 مـــن  الــمــقــرر وفـــقـــا  إن 
األســــرة لــلــزوجــة طــلــب الــتــطــلــيــق للضرر 
بــيــن  الـــعـــشـــرة  دوام  ــعـــه  مـ ــعـــذر  ــتـ يـ الـــــــذي 
الزوجية أو إذا هجرها زوجها كليا وتركها 
القانون  أن  وأضــافــت  عـــذر.  بـــدون  معلقة 
حدا  الــضــرر  يبلغ  أن  اشــتــرط  البحريني 
يحكم  حــتــى  الـــعـــشـــرة  دوام  مــعــه  يــتــعــذر 
ذلك  مــن  قصد  وقــد  بالتطليق،  القاضي 
وأنــاط  الزوجية  رابطة  حل  في  التشديد 
بالقاضي تقدير هذا الضرر المتمثل في 

إيذاء الزوجة ويستحيل معه دوام العشرة 
بينهما.

ــالـــت إن الــمــدعــيــة رفـــعـــت دعـــواهـــا  وقـ
وطلبت الطالق للضرر، وأثبتت أن المدعى 
ــرات مــتــقــطــعــة  ــتــ عــلــيــه يــهــجــرهــا عـــلـــى فــ
ويمتنع عن اإلنفاق عليها ويقوم بضربها 
تخالف  طــلــبــات  منها  ويــطــلــب  بــاســتــمــرار 
مــا تطمئن معه  وهـــو  والــفــطــرة  شـــرع اهلل 
المحكمة  معه  تجيب  مــا  وهــو  المحكمة 
حكمت  األسباب  ولهذه  المدعية  لطلبات 
بائنة  طلقة  المدعية  بتطليق  المحكمة 
بعقد  إال  ــه  لـ تــحــل  وال  ــغـــرى،  صـ بــيــنــونــة 
ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة الطالق 
بذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا وألزمت 
المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب 

المحاماة.

خافت التعدي على حدود اهلل فلجاأت اإلى المحكمة لتطليقها

ال�ش���رعية تطل���ق ع�ش���رينية م���ن زوجه���ا لثب���وت ا�ش���تحالة الع�ش���رة بينهم���ا

} المحامي د. محمد الكوهجي.

أيدت محكمة االستئناف السجن 3 سنوات على ثالثيني مروج 
أعفت  فيما  ديــنــار،  آالف   3 تغريمه  مــع  )الــشــبــو(  الــمــخــدرة  للمواد 
المخدر  الحشيش  مــادة  بمقابل  تقديم  عقوبة  من  أخر  المحكمة 

واكتفت بحبسه سنة عن التعاطي وغرمته المحكمة ألف دينار. 
الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  تلقي  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
الــمــخــدرة بقصد  الـــمـــواد  الــمــتــهــم االول  تــفــيــد بــحــيــازة  مــعــلــومــات 
مادة  لشراء بعض من  السرية  المصادر  أحد  تكليف  وتم  الترويج، 
تحت  هاتفيًا  االول  بالمتهم  اتصل  أن  لبث  ومــا  الــمــخــدرة،  الشبو 
اتفق معه على شراء ما قيمته 150 دينارا، وعلى  الشرطي  مسمع 
عليه،  المتفق  المكان  إلــى  شرطي  رفقة  المصدر  انتقل  ذلــك  أثــر 
اللون  المتهم بتسليم المصدر قطعة من مادة داكنة  وألتقيا وقام 
المتهم  مداهمة  عملية  وتمت  المخدرة،  المادة  انها  معمليا  ثبت 

والقبض عليه.
بحيازته  الــعــامــة  الــنــيــابــة  بتحقيقات  األول  المتهم  واعــتــرف 
للمادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وآخر 
لــزيــادة دخــلــه وأنـــه يــوم الــواقــعــة اتــفــق مــع الــمــصــدر على أن يبيعه 
مادة الشبو المخدر بما قيمته مائة وخمسين دينارا، وفي الموعد 
المتهم  مــن  عليها  تحصل  الــتــي  الــمــخــدرة  الــمــادة  سلمه  المحدد 

الثاني الذي كان يرافقه في سيارته.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين انهما قدما بمقابل مادة 
مخدرة للتعاطي في غير االحوال المرخص بها قانونًا، ثانيا: حازا 
غير  في  وذلــك  التعاطي،  بقصد  المخدرة  الحشيش  مــادة  واحـــرزا 

االحوال المصرح بها قانونًا.

أيـــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
آسيوية  عقوبة  الجنائية  العليا 
بــالــســجــن 3 ســنــوات بــعــد إدانــتــهــا 
بــغــســل أمــــــوال قـــــدرت بــأكــثــر من 
اختلست  حــيــث  ديــنــار،  ألـــف   115
ــتــــاج  ــغ مــــــن شـــــركـــــة لــــإنــ ــلــ ــبــ ــمــ الــ
محصلة  بها  تعمل  كــانــت  الفني 
أن صــدر حكم  ديـــون، حيث سبق 
بإدانتها باختالس األموال، إال أن 
التحريات المالية كشفت قيامها 
ــراء مـــصـــوغـــات ومـــجـــوهـــرات  ــشــ بــ
عـــدة تحويالت  بـــإجـــراء  وقــيــامــهــا 
ــوال  ــ ــاء مـــصـــدر األمـ ــفـ مــالــيــة إلخـ
المحكمة  أيــدت  كما  المختلسة، 
دينار ومصادرة  تغريمها 10 آالف 
أموالها  دينار من  ألف   115 مبلغ 
عقب  البالد  عن  نهائيا  وإبعادها 

تنفيذ العقوبة.
وقال ضابط بإدارة التحريات 
معلومات  إليه  وردت  إنــه  المالية 
جريمة  المتهمة  بــارتــكــاب  تفيد 
ــوال مـــن شــركــة لــإنــتــاج  ــ غــســل أمـ

ــا، حــيــث  ــهـ ــانـــت تــعــمــل بـ الـــفـــنـــي كـ
اختلست أكثر من 200 ألف دينار 
ــهـــة عــمــلــهــا وصـــــــدر حــكــم  مــــن جـ
جــنــائــي بــمــعــاقــبــتــهــا بــالــســجــن 5 
ســـنـــوات عـــن جــريــمــة االخـــتـــالس، 
ومـــن خـــالل تتبع حــركــة أمــوالــهــا 
تــبــيــن قــيــامــهــا بــغــســل مــــا يــقــرب 
مــن 115 ألــف ديــنــار مــن األمـــوال 
ــراء  ــ ــق شـ ــريــ ــن طــ ــ الـــمـــخـــتـــلـــســـة عـ
مــــجــــوهــــرات وتــــحــــويــــالت مــالــيــة 
ألفراد بحسن نية، باإلضافة إلى 
وذلك  أسرتها،  من  أشخاص  عدة 
ــاء طـــابـــع الــشــرعــيــة  ــفـ بـــهـــدف إضـ

على األموال المختلسة.
دورهــــا  إن  الــمــتــهــمــة  وقـــالـــت 
هـــو تــحــصــيــل إيــــــرادات وإيـــجـــارات 
الــشــركــة الــتــي تــعــمــل بــهــا وكــانــت 
ــراوح بــيــن 10  ــتــ تــتــســلــم مــبــالــغ تــ
ديــنــار شــهــريــا مــن دون  ألـــف  و20 
تقوم  كانت  أنها  وادعت  إيصاالت، 
أن  إال  الـــمـــبـــالـــغ،  تـــلـــك  بـــتـــوريـــد 
المتهمة  أن  أكــدوا  الواقعة  شهود 

كـــانـــت تـــتـــواصـــل مــعــهــم وتــطــلــب 
إلى  المبالغ  بعض  تحويل  منهم 
عدم  تدعي  وكــانــت  آسيوية،  دولــة 
قدرتها على تحويل تلك األموال 
بنفسها، كما أن السجالت المالية 
ألعمال الشركة كشفت اختالسها 

مبالغ مالية.
فــــــأســــــنــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 
الفترة  غضون  في  أنها  المتهمة 
بمملكة   2020 حــتــى   2014 ــن  مـ
الــبــحــريــن ارتــكــبــت جــريــمــة غسل 
أمـــــوال مــتــحــصــل عــلــيــهــا بــطــريــق 
غير مشروع من جريمة اختالس 
في القطاع األهلي على نحو من 
مصدرها،  مشروعية  إظهار  شأنه 
المبلغ  اخــتــلــســت  أن  ذلـــك  ــان  وكــ
الفني  اإلنــتــاج  شركة  مــن  المالي 
وقامت بعمليات مالية وتحويالت 
ــات ذهـــبـــيـــة عــلــى  ــوغـ وشـــــــراء مـــصـ
مبلغ مالي 115 ألف دينار، وذلك 
بــغــرض إخـــفـــاء مــشــروعــيــتــهــا مع 

علمها بعدم مشروعيتها.

لآ���ش��ي��وي��ة  ����ش���ن���وات   3 ال�����ش��ج��ن  ت���اأي���ي���د 
غ�����ش��ل��ت م��ت��ح�����ش��ات اخ���ت���ا����س ع��م��ل��ه��ا

3 �شنوات �شجنا لمروج �شبو ثاثيني

»العا�شم���ة« تهدم 4 عق���ارات اآيل���ة لل�ش���قوط وتزيل 55 �ش���حنة مخلفات
العاصمة  أمانة  جهود  ضمن 
المستمرة للحفاظ على الواجهة 
بالمناطق  واالهتمام  الحضارية 
الــســيــاحــيــة زار مــديــر عـــام أمــانــة 
ــنــــدس مــحــمــد  ــهــ الــــعــــاصــــمــــة الــــمــ
المنطقة   338 مــجــمــع  الــســهــلــي 
برفقة  الــعــدلــيــة،  فـــي  الــســيــاحــيــة 
للسياحة  البحرين  هيئة  ممثلي 
والمعارض؛ للوقوف ميدانيًا على 
احتياجات المنطقة فيما يخص 
ــن تــشــجــيــر  ــ ــة الـــعـــاصـــمـــة مـ ــ ــانـ ــ أمـ

ونظافة ومخالفات إنشائية.
إزالــة  تمت  أنــه  السهلي  وأكــد 
أكثر من 30 شحنة من األنقاض 
والمخلفات المتنوعة، و25 شحنة 
مؤخرا،  الزراعية  المخلفات  من 
وتم هدم مبنى آيل للسقوط من 
ــارات ســيــتــم هــدمــهــا  ــقــ أصــــل 4 عــ
تم رصدها من خالل  التي  قريبا 
الحمالت التفقدية التي يقوم بها 
والعمل  العاصمة،  أمانة  مفتشو 
جار إلكمال اإلجــراءات القانونية 
أنــقــاض  ــة  إزالــ تــمــت  كــمــا  للبقية، 
متهالكة،  وأســــوار  بــنــاء  مخلفات 
بــاإلضــافــة إلـــى تــســويــة األراضــــي 
استغاللها  إلمــكــانــيــة  المفتوحة 
لقانون  تنفيذا  وذلــك  مستقباًل، 

بـــشـــأن   2014 لـــســـنـــة   )42( رقــــــم 
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم 

المباني لسنة 1977.
ــام أمـــانـــة  ــ ــر عـ ــّيـــن مـــديـ كـــمـــا بـ
العاصمة أنه يتم مسح المنطقة 
بصورة دوريــة التخاذ ما يلزم في 
حال رصد أي عقار مهجور أو آيل 
على  العمل  يتم  حيث  للسقوط، 
تــصــحــيــح الـــوضـــع إمـــا بــالــتــرمــيــم 
وإما الهدم من قبل مالك العقار 
وفـــي حـــال عـــدم االســتــجــابــة لما 
ــبــــق يــــتــــم اتـــــخـــــاذ اإلجـــــــــــراءات  ســ
الــوضــع وذلــك  الــالزمــة لتصحيح 
ــه فــي  ــو مـــعـــمـــول بــ ــا هــ بــحــســب مــ
ــيــــن بــمــمــلــكــة  ــوانــ ــقــ األنـــظـــمـــة والــ

البحرين.
وأوضـــح أنــه خــالل هــذا العام 
التركيز على نظافة المنطقة  تم 
بــشــكــل مــكــثــف وتــفــضــيــلــي أثــنــاء 
ـــوارع  ــ ــــشـ ــيـــة والــ ــرة الـــمـــســـائـ ــتــ ــفــ الــ
ــواض الــزراعــيــة،  ــ الــداخــلــيــة واألحـ
ــلــــص  ــخــ ــتــ بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الــ
ــنـــاطـــق  مـــــن الــــنــــفــــايــــات فـــــي الـــمـ
الــمــفــتــوحــة، وإزالـــــــة الــمــخــلــفــات 
وغيرها  البناء  وأنقاض  الزراعية 
ــد تــشــوه  ــن الــمــخــلــفــات الـــتـــي قـ مـ
المنظر العام، فضاًل عن التركيز 

ــات  ــ ــاويـ ــ ــن حـ ــ ــاكــ ــ ــع أمــ ــ ــوزيــ ــ ــى تــ ــلــ عــ
الحاويات  مواقع  وغسل  القمامة 
ــون وتـــنـــظـــيـــف األثـــــاث  ــ ــدهـ ــ مــــن الـ
اإلسمنتي الجمالي في المنطقة.

وأشـــــــــــار مـــــديـــــر عــــــــام أمــــانــــة 
الــعــاصــمــة إلــــى أنــــه تـــم االتـــفـــاق 
ــواض  ــ ــبـــدء بــصــيــانــة األحـ عــلــى الـ

الزراعية وقص وتشذيب األشجار 
وتعديل اإلنارات الليلية الخاصة 
ــا، وزيـــــــادة الـــرقـــعـــة الــخــضــراء  بـــهـ
ــيــــة فــي  ــالــ والـــــــمـــــــزروعـــــــات الــــجــــمــ

المنطقة.
وبّين أن أمانة العاصمة تنظم 
قبل  مــن  للمنطقة  دوريـــة  زيـــارات 

يتضمن متخصصين  فريق عمل 
والتراخيص  النظافة  أقسام  من 
والــرقــابــة واإلعــــالم وذلـــك لتفقد 
احتياجاتها وقياس نتائج تمديد 
عــمــل عـــمـــال الــنــظــافــة والـــزراعـــة 
بشأن  التوصيات  ورفــع  الجمالية 

تطوير الموقع.

} أمانة العاصمة تهدم 4 عقارات.

بـــاإلدارة  ممثلة  الداخلية  وزارة  تحرص 
الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي عــلــى مــشــاركــة دول 
الــعــالــم االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــدفــاع 
من  مــارس  من  األول  يصادف  الــذي  المدني 
ــام، حــيــث اخـــتـــارت الــمــنــظــمــة الــدولــيــة  كـــل عــ
لــلــحــمــايــة الــمــدنــيــة شــعــار »ســـالمـــة اإلنــســان 
أهم  أحد  الضوء على  لتسليط  ونماء«،  بناء 
مـــجـــاالت عــمــل الـــدفـــاع الــمــدنــي اإلنــســانــيــة 
المدني  الــدفــاع  أجــهــزة  لــتــقــوم  والعملياتية 
ــدول األعـــضـــاء بتفعيل مــضــمــون هــذا  الــ فــي 
الشعار وذلك لتعزيز دور األجهزة في االرتقاء 

بأدائها االحترافي.
وقد عملت اإلدارة العامة للدفاع المدني 
على االحتفال بهذا اليوم في كل عام وذلك 
من  المعنية  الجهات  كل  مشاركة  خــالل  من 
القطاعين العام والخاص، حيث تقوم اإلدارة 
البحرين  مملكة  في  المدني  للدفاع  العامة 
بتحديث وتطوير اآلليات والمعدات والكوادر 
الــبــشــريــة وذلـــــك لــمــواكــبــة مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
كل  في  به  نفخر  تقدم  من  البحرين  مملكة 
في  المدني  الــدفــاع  يسهم  ولكي  القطاعات 
دعم منظومة االقتصاد الوطني والمحافظة 

على اإلنجازات الوطنية.
إن الدفاع المدني يلعب دورًا أساسيًا في 

والممتلكات  األرواح  في  الخسائر  من  الحد 
سواء  واألحـــوال  الظروف  مختلف  ومجابهة 
فــي حـــاالت الــكــوارث أو الــحــوادث الــكــبــرى أو 

الظروف األمنية الطارئة.
المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  وعــمــلــت 
يطمح  الـــذي  األداء  بمستوى  االرتــقــاء  على 
إليه الجميع في هذا العام ومن خالل بعض 
األنشطة والفعاليات والورش التفاعلية التي 
الوقائي لدى  الوعي  إلى رفع مستوى  تهدف 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، كــمــا عــمــلــت على 
إشــــراك عـــدد مــن الــقــطــاعــات الــوطــنــيــة لكي 
تعزز مفهوم التشاركية بين مختلف الجهات.

اإلدارة  تعمل  الــشــراكــة  لمبدأ  وتحقيقًا 
ــاءات الــمــدنــيــة  ــفـ ــكـ ــداد وتــحــضــيــر الـ ــ عــلــى إعــ
للوقاية من الكوارث، وتشجيع تشكيل الفرق 
اإلنــقــاذ  عــلــى عمليات  وتــدريــبــهــا  الــتــطــوعــيــة 
لتكون رديفًا لفرق الدفاع المدني، وبخاصة 
في الكوارث التي تتطلب سرعة التدخل، كما 
من  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  تأهيل  أن 
التصرف  وكيفية  الوعي  زيــادة مستوى  شأنه 
وبخاصة  معها  والتعامل  الكوارث  وقــوع  عند 
االســـتـــعـــداد الحـــتـــمـــال وقـــوعـــهـــا، والـــمـــبـــادرة 
بالتصرف المناسب لتقليل الخسائر، إضافة 

إلى زيادة كفاءة عمليات اإلنقاذ وتنظيمها.

الثقافة الأمنية 

المدن�ي الدف�اع  لأداء  م�ش�تمر  تحدي�ث 

برئاسة  البحرين  مملكة  وفــد  اجتمع 
السفير نانسي عبداهلل جمال رئيس قطاع 
الخارجية،  بـــوزارة  االستراتيجية  الــشــؤون 
في العاصمة البريطانية لندن، مع أعضاء 
مجموعة عمل االتصال التابعة للتحالف 

الدولي ضد داعش. 
ــد ألـــقـــت الــســفــيــر نــانــســي عــبــداهلل  وقــ
ــلـــمـــة مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن الـــتـــي  جــــمــــال كـ
المستحدثة  األنــشــطــة  عــلــى  فــيــهــا  ركــــزت 
بحسب  المتشكلة  اإلرهــابــيــة  للجماعات 
ــداث الــعــالــمــيــة، مــبــيــنــة أن الــحــضــور  ــ األحــ
االتصال  عمل  مجموعة  الجتماع  الفعلي 
يجسد المكان والوقت المناسبين للتفكير 
موقفنا  لتقييم  العالمية  الــتــطــورات  فــي 
تلبية  لنتمكن من  وذلــك  كتحالف موحد، 
الجهود  وتنسيق  المستقبلية  االحتياجات 
ــل لــمــواجــهــة  ــاء بـــشـــكـــل أفــــضــ ــركــ ــشــ مــــع الــ
التحديات التي تمثلها داعش والجماعات 

التابعة أو المماثلة لها.
وأكــــدت أنـــه فــي بــدايــة ظــهــور مخاطر 
جـــمـــاعـــات داعـــــش واجـــــه الـــعـــالـــم بــأجــمــعــه 
أيديولوجية خبيثة تنشر فلسفة التطرف 
والكراهية برسائل معادية تسعى الستغالل 
الــتــحــالــف  وأن  الــضــعــيــفــة،  الــمــجــتــمــعــات 
تمكن من مواجهة هذه األفكار الراديكالية 
بــالــنــظــر بشكل  الـــســـمـــوم  ومــكــافــحــة هــــذه 
مــفــصــل لــكــل ثــقــافــة ومــنــطــقــة ومــســاحــة 
عبر  للتطرف،  المعرضة  المجتمعات  في 
لبناء وحماية حصانة  العمل مًعا كشركاء 

جماعية.
بشكل  تــصــاعــد  الـــتـــحـــدي  أن  وبــيــنــت 
كبير عندما تطورت قدرات هذه الجماعات 
وتــنــوعــت  ــا،  ــ ــدادهـ ــ أعـ وازدادت  ــة،  ــيــ ــابــ اإلرهــ
مصادرها، بهدف إلحاق الضرر باآلخرين، 
إال أن التحالف الدولي ضد داعش استمر 
ــع الــقــدرة  ــب الـــتـــطـــورات ورفــ ــ بــجــهــوده وواكـ

بفضل  المخاطر  مواجهة  على  الجماعية 
الــتــزام الـــدول األعــضــاء الــشــركــاء فــي هذه 
العملية، والتي استطاعت مًعا بناء حاجز 
عرضة  ظــلــت  الــتــي  المجتمعات  لــحــمــايــة 

للفكر المتطرف.
أكثر  بــات  اليوم  التحدي  بــأن  وشــددت 
تــعــقــيــًدا، بــحــيــث تــعــمــل األيــديــولــوجــيــات 
بعضها  مع  تناغًما  أكثر  بشكل  المتنافسة 
الضروري  من  أصبح  بأنه  منوهة  البعض، 
إعــــــــــادة دراســــــــــة الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
ــداث الــعــالــمــيــة، وتــحــلــيــل تــأثــيــرهــا  لــــأحــ
عــلــى عــمــل الــتــحــالــف، ومــنــهــا الــوضــع في 
أفغانستان، وسياسات مكافحة اإلرهاب في 
داعش،  هجمات  وازديــاد  األفريقية،  القارة 
وعودة ظهور تنظيم القاعدة، وتوسع نفوذ 
حــزب اهلل، وغيرها مــن عــوامــل مــؤثــرة في 
االستقرار الدولي، وأوضحت أنه ال يسعنا 
حماية أنفسنا من هذه التهديدات إال من 

خالل الجهود المتضافرة والمنسقة.
وشـــــــددت فــــي خـــتـــام الــكــلــمــة بــتــأكــيــد 
األهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

بملف مكافحة اإلرهاب دولًيا، موضحة أن 
إطالع  على  المعنية  الوطنية  المؤسسات 
في  تعمل  التي  اإلرهــابــيــة  بالشبكات  دائــم 
جميعها  تؤثر  والــتــي  وخــارجــهــا،  منطقتنا 
على أمننا الوطني واإلقليمي، مشددة بأن 
التزامها بمكافحة  البحرين تجدد  مملكة 
التحالف  في  الشراكة  خــالل  من  اإلرهـــاب 
الـــدولـــي ضــد داعــــش وفـــي مــحــاربــة جميع 
إلى  تهدف  التي  األخـــرى  األيديولوجيات 
المنطقة  بالسالم واالستقرار في  اإلضرار 

والعالم.
ويــأتــي هـــذا االجــتــمــاع، كـــأول اجتماع 
مدة  انقطاع  بعد  العمل  لمجموعة  فعلي 
عــامــيــن عــقــدت فــيــهــا االجــتــمــاعــات بشكل 
ــــك تـــأكـــيـــدًا ألهــمــيــة  افـــتـــراضـــي فـــقـــط، وذلـ
الــتــركــيــز عــلــى تــوحــيــد الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
المشتركة لقهر تطورات الساحة والمؤثرة 

على تحرك الجماعات المتطرفة.

ال��ب��ح��ري��ن ت�������ش���ارك ف���ي اج���ت���م���اع م��ج��م��وع��ة ع��م��ل الت�������ش���ال ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ���ش��د داع�������س ف���ي ظ���ل ال���ظ���روف ال��ع��ال��م��ي��ة ال��م��ت��غ��ي��رة

} نانسي جمال.

عائلة طفل ينا�شدون ال�شحة اإنقاذ حياة ابنهم
نـــاشـــدت عــائــلــة الــطــفــل 
وزارة  ــي  ــلــ عــ حـــســـيـــن  ــي  ــلــ عــ
الصحة بسرعة توفير العالج 
ــد فــي  ــ ــرقـ ــ ــم الـــــــــذي يـ ــهــ ــنــ البــ
مستشفى السلمانية الطبي 
ــاد فـــي الــــرأس  ــر نـــزيـــف حــ إثــ

منذ يوم الثالثاء الماضي.
الطفل  عــائــلــة  وطــالــبــت 
توفير  بسرعة  الصحة  وزارة 
الدواء المطلوب من الخارج 
إلجـــــــراء عــمــلــيــة اســتــكــمــال 
العالج، إذ إن هذا الدواء غير 
متوافر في البحرين والدول 
الـــمـــجـــاورة، بــحــســب مــا أفــاد 
مستشفى  فــي  المعنيون  بــه 

السلمانية الطبي.
الطفل  عائلة  وأوضحت 
ابــنــهــم أصــيــب  الــمــريــض أن 
يوم الثالثاء الماضي بنزيف 
ــي الـــــــرأس  ــ ــي حـــــــاد فــ ــ ــرضـ ــ عـ

ــت لــــه عــمــلــيــة وقـــف  ــ ــريـ ــ وأجـ
ــو إلـــى اآلن  لــنــزيــف الــــدم وهـ
يــرقــد تــحــت تــأثــيــر الــمــخــدر 

)البنج(.
الطفل  عــائــلــة  وأضـــافـــت 
إلـــــى  يـــــحـــــتـــــاج  ابـــــنـــــهـــــم  أن 
عمليتين أخريين الستكمال 

بالقسطرة  ــدة  ــ واحـ الـــعـــالج، 
ــات لــأوعــيــة  ــامــ لــتــثــبــيــت دعــ
وأخــرى جراحية إلزالــة الدم 

المتبقي من النزيف.
أن  الطفل  عائلة  وأكــدت 
ــاء أخــبــروهــم أن هــذا  ــبـ األطـ
الــنــوع مــن دعــامــات األوعــيــة 
ــر مــــتــــوافــــر حــــالــــيــــًا فــي  ــيــ غــ
متى  يعلمون  وال  الــبــحــريــن 
مخاطبة  بعد  توفيره  سيتم 
لدى  المعتمدين  الــمــورديــن 

وزارة الصحة.
ــددت عــائــلــة الــطــفــل  ــ وجــ
ــلـــي مـــنـــاشـــدتـــهـــا الـــجـــهـــات  عـ
حياة  إنقاذ  بسرعة  المعنية 
ابنهم الذي يعاني من حالة 
للبنج  ويخضع  جــدًا  حرجة 
مــنــذ خــمــســة أيـــــام بــانــتــظــار 
تـــــوافـــــر الـــــعـــــالج مـــــن خـــــارج 

البحرين.

} الطفل علي حسين.
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بــغــداد - )أ ف ب(: وافــق 
ــراقـــي  ــعـ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ
أمس السبت على إعادة فتح 
باب الترشيح لمنصب رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــعـــد أســابــيــع 
مـــن الــعــرقــلــة والــمــفــاوضــات 
فـــي بــلــد يــعــيــش مــنــذ أشــهــر 
عـــدة جـــمـــودًا ســيــاســيــًا. فقد 
أخــــــفــــــق مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
بــــانــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس جـــديـــد 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي الــجــلــســات 
مهلة  انقضاء  رغــم  السابقة 
جلسته  منذ  يومًا  الثالثين 
عليها  الــمــنــصــوص  ــى  ــ األولــ
رئيس  دفــع  ما  الدستور،  في 
الحلبوسي  محمد  البرلمان 
إلى إعادة فتح باب الترشيح 
مـــرة ثــانــيــة فـــي الــثــامــن من 

فبراير. 
ــوة  والقــــــــت هـــــــذه الـــخـــطـ
ــعـــض  رفـــــــضـــــــا مــــــــن قــــــبــــــل بـ
نــــــــواب اإلطـــــــــار الــتــنــســيــقــي 
الـــــذي يـــضـــّم مــجــمــوعــة من 
ــة مـــن  ــ ــربـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ األحـــــــــــــــزاب الـ
ــــؤالء طــعــنــًا  إيــــــران. وقـــــّدم هـ
ــرار أمــــــــام الــمــحــكــمــة  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ

واعتبرت  العليا.  االتــحــاديــة 
االتـــحـــاديـــة قبل  الــمــحــكــمــة 
بــــاب  فــــتــــح  إعــــــــــادة  أن  أيــــــــام 
الــتــرشــيــح غــيــر دســتــوريــة ما 
لــــم تــخــضــع لــلــتــصــويــت فــي 
ذلــك،  على  وبــنــاء  البرلمان. 
السبت  أمس  المجلس  عقد 
ــرار على  ــقــ جــلــســة لـــطـــرح الــ

التصويت. 
بــالــجــلــســة 265  وشــــــارك 
وبــلــغ  مـــن أصـــل 329.  نــائــبــًا 
عــــــدد الـــمـــصـــوتـــيـــن لــصــالــح 
الترشيح مدة  قرار فتح باب 
رفض  فيما   203 أيـــام  ثــالثــة 
بحسب  التصويت،  نائبًا   62
مراسل فرانس برس. أرجئت 
ــيـــس  ــات انــــتــــخــــاب رئـ ــســ ــلــ جــ
يقتضي  الــــذي  الــجــمــهــوريــة 
العرف أن يكون كرديًا، لعدم 
اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب بــســبــب 
وخصوصا  سياسية  خالفات 

بين أبرز حزبين كرديين. 
وعـــــكـــــســـــت الـــــخـــــالفـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــــســــاحــــة الـــعـــراقـــيـــة خـــالل 
األيـــــــــــــــام األخـــــــــيـــــــــرة حـــجـــم 

ــيــــن األحـــــــــزاب  ــام بــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ االنـ
ما  غالبا  بلد  فــي  الرئيسية 
المهمة  القرارات  فيه  تتخذ 
ــــق وعـــــلـــــى أســــــاس  ــوافـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
عن  بعيدا  تجري  مفاوضات 
الذي  الوقت  ففي  األضـــواء. 
حصة  مــن  الــمــنــصــب  يعتبر 
االتحاد الوطني الكردستاني 
الــراحــل  يتزعمه  كـــان  الـــذي 
ــل  ــغـ ــــي، وشـ ــانـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ جــــــــالل طـ
عام  منذ  المنصب  أعــضــاؤه 
ــزب  ــحــ الــ ــمـــســـك  ــتـ يـ  ،2004
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ــــي  ــارزانـ ــ ــعـــود بـ ــامــــة مـــسـ بــــزعــ

بتقديم مرشح للمنصب. 
وانـــخـــرط الــديــمــقــراطــي 
كبير  بتحالف  الــكــردســتــانــي 
الصدري  التيار  زعيم  يقوده 
رجل الدين الشيعي مقتدى 
الصدر الذي يشغل أكبر عدد 
تكتاًل  ويــضــّم  المقاعد،  مــن 
ســنــيــًا كــبــيــرًا مـــن مــجــمــوعــة 
ــزاب أبــرزهــا حـــزب يــقــوده  أحــ
ــان مــحــمــد  ــمــ ــرلــ ــبــ رئــــيــــس الــ
انتخاب  يحتاج  الحلبوسي. 
يكون  أن  الجمهورية  رئــيــس 
أي  الثلثين  الجلسة  نصاب 
أكثر من 220 نائبًا، وهو أمر 
ــدو صـــعـــبـــًا مــــع مــقــاطــعــة  ــبـ يـ

اإلطار التنسيقي. 
مـــن خمسة  أكـــثـــر  وبـــعـــد 
أشهر على إجراء االنتخابات 
الــنــيــابــيــة الــمــبــكــرة، ال يـــزال 
الــصــدر مــصــرًا عــلــى تشكيل 
ــيــــة وطـــنـــيـــة  ــبــ ــلــ حــــكــــومــــة أغــ
بــــــشــــــروطــــــه. وبــــــيــــــن الــــــــــ25 
رئاسة  منصب  على  مرشحًا 
ــيـــون  ــاسـ ــيـ الــــجــــمــــهــــوريــــة، سـ
مخضرمون، أبرزهم الرئيس 
ــح،  ــ ــالـ ــ ــي بــــــرهــــــم صـ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
الــقــيــادي فــي حـــزب االتــحــاد 

الوطني الكردستاني. 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــان وزيـ ــ ــ وكـ
ــاري  ــبــ ــار زيــ ــيــ ــابــــق هــــوشــ الــــســ
الــــمــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ــرز الــمــشــاركــيــن  ــ مــــن بـــيـــن أبــ
الــمــحــكــمــة  تـــرفـــض  أن  قــبــل 
االتــــحــــاديــــة تـــرشـــيـــحـــه بــعــد 
شـــكـــوى قـــدمـــهـــا نــــــواب عــلــى 
خــلــفــيــة تـــهـــم بـــفـــســـاد مــالــي 

وإداري.

مجل��س �لن���ب �لعر�ق�ي ي�ؤي�د ق�ر�ر �إع�ادة 
�لجمه�ري�ة رئي��س  لمن�ص�ب  �لتر�ص�يح  فت�ح 

أمــس  إيــــران  قــالــت  الـــوكـــاالت:   – فيينا 
إنها اتفقت على خارطة طريق مع الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــابــعــة لــأمــم 
الــمــتــحــدة لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة وهـــو ما 
قــد يسهم فــي إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي لعام 
2015 الــمــبــرم بــيــن إيــــران والــــدول الــكــبــرى، 
المطالب  بسبب  تنهار  قد  المحادثات  لكن 
التي تريدها روسيا من الواليات المتحدة.

وقــــال مــحــمــد إســالمــي رئــيــس منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية في مؤتمر صحفي 
مشترك مع رافائيل جروسي مدير الوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي طــهــران خالل 
على  »وافــقــنــا  اإليــرانــيــة:  للعاصمة  زيــارتــه 
الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  نــقــدم  أن 
بالقضايا  تتصل  وثــائــق  يونيو   21 بحلول 

المتبقية بين طهران والوكالة«.
ووصـــل جــروســي إلـــى طــهــران فــي وقــت 
مـــتـــأخـــر الــجــمــعــة لــمــنــاقــشــة إحــــــدى آخـــر 
القضايا الشائكة التي تعوق إحياء االتفاق 
الــنــووي والــــذي يــوجــب رفـــع الــعــقــوبــات عن 
اإليراني  اليورانيوم  وتقييد تخصيب  إيران 
إنتاج مواد  ليكون من الصعب على طهران 

تستخدم في صنع أسلحة نووية.
الصحفي  المؤتمر  فــي  جــروســي  وقـــال 
الذي نقله التلفزيون: »من المهم أن يكون 
وللعمل  معا  للعمل  التفاهم...  هــذا  لدينا 
»من  قــائــال:  ومضى  للغاية«.  مكثف  بشكل 
ربــمــا ال  المتبقية  الــقــضــايــا  هـــذه  حــل  دون 
يـــكـــون مــمــكــنــا نـــجـــاح جـــهـــود إحـــيـــاء خطة 

الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة«، مــشــيــرا إلــى 
االتفاق النووي اإليراني.

وقال جروسي الذي عقد محادثات مع 
عبد  أمير  حسين  اإليراني  الخارجية  وزيــر 
بــعــد ظهر  إلـــى فيينا  الــلــهــيــان قــبــل عــودتــه 
أمس إن هناك مسائل ال يزال يتعين على 

إيران معالجتها.
وأنعشت زيـــارة جــروســي إليـــران اآلمــال 
ــدة مــــن آخـــر  ــ ــ ــراز تـــقـــدم بـــشـــأن واحـ ــ ــ فــــي إحـ

الموافقة  تــعــرقــل  الــتــي  الــشــائــكــة  الــقــضــايــا 
على إحياء االتفاق النووي.

في  الشائكة  القضايا  إحـــدى  وتتمثل 
مــســعــى الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الحصول على إجابات عن تساؤالت تتعلق 
بالمواد النووية التي تشتبه الوكالة ومقرها 

في فيينا بأن إيران لم تعلن عنها.
وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في  المعالج  الــيــورانــيــوم  مــن  جزيئات  على 
ــران عنها  إيـ تعلن  لــم  مــواقــع قديمة  ثــالثــة 
قــــط  وقـــالـــت مــــــرارا إن طـــهـــران لـــم تــقــدم 

إجابات شافية.
في الوقت ذاته تقول موسكو إنها تريد 
ضمانات مكتوبة من الواليات المتحدة بأن 
العقوبات على روسيا لن تضر بتعاونها مع 
إيران بموجب االتفاق النووي الذي تسعى 

طهران وواشنطن إلى إحيائه.
الروسي سيرجي  الخارجية  وزيــر  وقــال 
الفــــــروف لــلــصــحــفــيــيــن: »نــطــلــب ضــمــانــات 
مكتوبة... بأن العملية الراهنة التي بدأتها 
ــأي حـــال  ــ ــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن تـــضـــر بـ ــ ــواليـ ــ الـ
حقنا فــي الــتــعــاون الــتــجــاري واالقــتــصــادي 
ــاري الـــكـــامـــل والـــحـــر والـــتـــعـــاون  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ

العسكري الفني« مع إيران.
روسيا  العقوبات على  إن  وقال الفروف 
بسبب الصراع في أوكرانيا أوجدت »مشكلة« 
مــن وجــهــة نظر مــوســكــو. وأضـــاف »كـــان كل 
شــــيء عــلــى مـــا يــــرام لــكــن ســيــل الــعــقــوبــات 
الــصــارمــة الـــذي انــطــلــق مــن الــغــرب والـــذي 
ــه لـــم يــتــوقــف بــعــد يــتــطــلــب فهما  أفـــهـــم أنــ
المقام  في  القانون  رجــال  قبل  من  إضافيا 

األول«.
بينما قالت جميع  ويأتي هذا اإلعــالن 
األطـــــراف الــمــشــاركــة فــي الــمــحــادثــات غير 
المباشرة الرامية إلى إعادة امتثال طهران 
وواشنطن لالتفاق النووي إنهما على وشك 

التوصل إلى اتفاق في فيينا.

بــعــد  رويــــــتــــــرز:   - ــلــــس  طــــرابــ
طبيعتها  إلـــى  الــحــيــاة  عــــادت  أن 
فـــي ســاحــة الــجــزائــر بــالــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس نــتــيــجــة وقــف 
فترة  منذ  المستمر  النار  إطــالق 
طــويــلــة وتــشــجــيــر الـــمـــيـــدان مــرة 
االورورا  مقهى  واستقبال  أخــرى 
للزبائن طوال الليل باتت األزمة 
تتعلق  الــتــي  الـــجـــديـــدة  الــلــيــبــيــة 
بــحــكــومــتــيــن مــتــنــافــســتــيــن تــهــدد 
ــان رأســا  بقلب هــذا الــســالم واألمـ

على عقب.
وتــــلــــعــــب ســـــاحـــــة الــــجــــزائــــر 
المدنية  الــحــيــاة  فــي  كــبــيــرا  دورا 
وتضم مجلس  الليبية  للعاصمة 
المدينة ومكتبا للبريد ومسجدا 
ــان كـــاتـــدرائـــيـــة ايــطــالــيــة خــالل  كــ
ــة. لــكــن  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــة االســ ــبـ ــقـ الـــحـ
الساحة قريبة أيضا من خطوط 

ــهـــة مــحــتــمــلــة فــــي مــعــركــة  مـــواجـ
يــخــشــى كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــيــن أن 
تندلع قريبا. وتفاقمت المواجهة 
الماضية  الــقــلــيــلــة  األيــــام  خـــالل 
جـــديـــدة  حـــكـــومـــة  أدت  عـــنـــدمـــا 
فــي الــشــرق الــيــمــيــن الــدســتــوريــة 
الــبــرلــمــان فــي حين رفضت  أمـــام 
طرابلس  فــي  الحالية  الحكومة 

التخلي عن السلطة. 
المركبات  عــدد  زيـــادة  وتمثل 
في  طريقها  تشق  الــتــي  األمــنــيــة 
أزمة  العاصمة داللة على  شــوارع 
قد تفجر شرارة القتال ما لم يتم 
وقال جمال  اتفاق.  إلى  التوصل 
عــبــيــد الــمــوظــف بــالــحــكــومــة في 
ساحة  من  القريبة  الشوارع  أحد 
الـــجـــزائـــر »لــيــبــيــا يــتــم تــدمــيــرهــا 
أو  انـــتـــخـــابـــات  نـــــرى  وال  ــيـــا  يـــومـ
سياسية  عملية  أو  ديــمــقــراطــيــة 

ســلــيــمــة قــــــادرة عــلــى إنـــهـــاء هــذه 
بمثابة  أصــبــحــت  الــتــي  الـــكـــارثـــة 

الكابوس«. 
االنتخابات  إجـــراء  يتم  ولــم 
فـــي ديسمبر  مـــقـــررة  كــانــت  الــتــي 
ــــط خــــالفــــات بـــيـــن الــفــصــائــل  وسـ
البرلمان  وعين  قــواعــدهــا.  حــول 
حكومة  ليبيا  بــشــرق  طــبــرق  فــي 
جديدة يوم الخميس رغم رفض 
طرابلس  فــي  الحالية  الحكومة 
التنازل عن السلطة. وندد رئيس 
الـــــــوزراء الـــحـــالـــي عــبــد الــحــمــيــد 
قبل  تنصيبه  تــم  الـــذي  الــدبــيــبــة 
األمــم  فــي عملية ســانــدتــهــا  عـــام 
المتحدة بقيام البرلمان بتعيين 
ــا لـــيـــحـــل مــحــلــه  ــاغــ ــاشــ فـــتـــحـــي بــ
يــســتــقــيــل إال بعد  لـــن  ــه  إنــ ــال  ــ وقـ

االنتخابات. 
كــال  أن  يـــــبـــــدو  ذلــــــــك  ومــــــــع 

بــإمــكــانــه  أن  يــعــتــقــد  الـــرجـــلـــيـــن 
االعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــــدعــــــم بــيــن 
الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة الــكــثــيــرة 
والتي يتمتع مسلحوها بسيطرة 
طــرابــلــس.  شــــوارع  عــلــى  حقيقية 
وقــــد يـــــؤدي تـــحـــرك مــتــوقــع من 
بــاشــاغــا لـــدخـــول الــعــاصــمــة إلــى 
ويخشى  القتال.  شـــرارة  انــطــالق 
ســـكـــان طـــرابـــلـــس مـــن اســتــئــنــاف 
ــذي تــوقــف فـــي صيف  الــقــتــال الــ
لــقــوات  بــعــد هــجــوم فــاشــل   2020
شهرا   14 مــدى  على  ليبيا  شــرق 
المدينة  شـــوارع  خــاللــه  تعرضت 

لوابل من القذائف. 
في  الــحــيــاة  تستمر  ظــاهــريــا 
يذهب  حيث  كالمعتاد  العاصمة 
الـــطـــالب إلــــى مـــدارســـهـــم وتــفــتــح 
الناس  ويجلس  أبوابها  المتاجر 
إلــى طــاوالت خــارج المقاهي في 

ساحة الجزائر وأماكن أخرى. وال 
تتخلل  الــتــي  الــنــار  تـــزال طلقات 
الــيــومــي لحركة  الـــزحـــام  أحــيــانــا 
بحفالت  فحسب  تتعلق  الــمــرور 
مــســلــحــيــن  بــــرجــــال  أو  ــاف  ــ ــزفـ ــ الـ

يستعرضون أمام األصدقاء. 
لـــكـــن الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة 

ــرة لــلــعــيــان أكـــثـــر من  ــاهـ بـــاتـــت ظـ
فــي  ــات  ــ ــدوريــ ــ بــ وتــــقــــوم  ــبـــل  قـ ذي 
من  المزيد  وتنصب  أكبر  قــوافــل 
المباني  وعــنــد  التفتيش  نــقــاط 

الحكومية المحيطة. 
وخالل 11 عاما من الفوضى 
ــتــــي عـــمـــت لــيــبــيــا فــــي أعـــقـــاب  الــ

انتفاضة 2011 التي دعمها حلف 
كـــانـــت معظم  شـــمـــال األطـــلـــســـي 
في  مــدرجــة  المسلحة  الفصائل 
ــب الـــدولـــة ومــنــحــت  ــ كـــشـــوف رواتــ
قواتها  وكانت  رسمية  ألقابا شبه 
الرسمي مع شارات  الــزي  ترتدي 

الوزارة. 
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�إي���������ر�ن: �ت��ف��ق��ن��ا ع���ل���ى خ����ارط����ة ط���ري���ق م��ع 
�ل����ك���ال���ة �ل����ذري����ة ل��ح��ل �ل��م�����ص��ائ��ل �ل��ع��ال��ق��ة

�ل��ت���ت��ر ي��خ��ي��م ع��ل��ى ط��ر�ب��ل�����س و���ص��ط �أزم���ة 
ليبيا ف���ي  م��ت��ن��اف�����ص��ت��ي��ن  ح��ك���م��ت��ي��ن  ب��ي��ن 

} إسالمي مصافحا جروسي عقب المؤتمر الصحفي المشترك في طهران. )رويترز(

} فتحي باشاغا.

بغداد - د. حميد عبداهلل:
مرشحهم  بتمرير  البارزانيين  الكرد  آمــال  انتعشت 
فتح  العراقي  البرلمان  أعاد  أن  بعد  الجمهورية  لرئاسة 
الترشح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية في ضوء  باب 

قرار المحكمة االتحادية.
الرئاسة  كرسي  على  الرئيسيان  المتنافسان  وصــار 
كرديين أحدهما الرئيس الحالي برهم صالح عن حزب 
مرشح  أحمد  ريبر  وثانيهما  الــكــردي،  الوطني  االتــحــاد 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من  مدعوم  مرشحه  إن  الكردي  الديمقراطي  وقــال 
التحالف الثالثي الكردي الصدري الحلبوسي، في إشارة 
ــود اتــفــاق لتمرير مــرشــح بـــارزانـــي إلــى  واضــحــة إلـــى وجـ

رئاسة الجمهورية.

مقتدى  الــصــدري  التيار  زعيم  فــإن  الكواليس  وفــي 
الصدر طلب من البارزاني استبدال ابن عمه ريبر أحمد 
بقيادي آخر في الحزب الديمقراطي، وبرر الصدر طلبه 

بثالثة أسباب:
ومــن  الــعــراقــي  للشعب  مــعــروف  غــيــر  ريــبــر  أن  أوال: 
الــصــعــب اخــتــيــار رئــيــس غــيــر مــعــرف وال مـــعـــروف لــدى 

العراقيين.
 ثانيا: أن مرشح بارزاني ال يحسن التحدث باللغة 
العربية بنحو يساعده على إجراء حوارات مع مسؤولين 

عرب أو عراقيين بنحو سلس.
ثالثا: أنه من عائلة بارزاني بما يعطي انطباعا عن 
احتكار العائالت السياسية للمناصب المهمة والسيادية 

في العراق.
إن اسم السياسي  وتقول مصادر سياسية في بغداد 

الديمقراطي  الــحــزب  سكرتير  مــيــرانــي  فــاضــل  الــكــردي 
بديال  السياسية  األروقــة  في  مطروحا  بات  الكردستاني 
عن ريبر أحمد، لكن البارزاني مازال متمسكا بابن عمه.

القانونية  اللجنة  في  قالت مصادر  أخرى  من جهة 
رئيس  لمنصب  الترشح  بــاب  إن  الــعــراقــي  البرلمان  فــي 
اختيار  وإن جلسة  أيام  ثالثة  الجمهورية سيغلق خالل 

رئيس الجمهورية ستعقد في مطلع األسبوع القادم.
الثالثي  التحالف  إن  البرلمان  فــي  مــصــادر  وتــقــول 
الذي يضم الكرد ممثلين بحزب بارزاني والسنة ممثلين 
الــصــدري  بــالــتــيــار  ممثلين  والــشــيــعــة  الــســيــادة  بتحالف 
جلسة  خــالل  الـــوزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  سيمرر 
على  اتــفــقــوا  الــثــالثــي  التحالف  قـــادة  أن  مبينة  واحــــدة، 
رئيسي الجمهورية والوزراء، لكنهم قرروا عدم إعالنهما 

إلى حين عقد الجلسة الحاسمة.

�ل�����ع�����ر�ق: ث�����اث ك���ت���ل ���ص��ي��ا���ص��ي��ة �ت���ف���ق���ت ع���ل���ى ت��م��ري��ر 
رئ��ي�����ص��ي �ل���ج���م���ه����ري���ة و�ل�����������زر�ء ف����ي ���ص��ف��ق��ة و�ح�����دة

)الــعــربــيــة.نــت(: صــرح مصدر 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  فـــــي  مـــــســـــؤول 
ــــة بـــــأنـــــه بــــــنــــــاًء عــلــى  الـــــســـــعـــــوديـ
لجائحة  الوبائي  الوضع  متابعة 
ــتـــه  ــعـ فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا ومــــــــا رفـ
الـــجـــهـــات الـــصـــحـــيـــة الــمــخــتــصــة 
مكتسبات  مـــن  تحقيقه  تـــم  ومـــا 
والــتــقــدم  الــجــائــحــة  مكافحة  فــي 
فـــي بــرنــامــج الــلــقــاحــات الــوطــنــي 
وارتفاع نسب التحصين والمناعة 
ضد الفيروس في المجتمع فقد 
االحترازية  اإلجــــراءات  رفــع  تقرر 
بمكافحة  الــمــتــعــلــقــة  والــوقــائــيــة 
جائحة كورونا اعتبارا من تاريخه.

وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة األنـــــــبـــــــاء 
السعودية أنه سيتم إيقاف تطبيق 
المسجد  فــي  الــتــبــاعــد  إجـــــراءات 
ــبــــوي  ــنــ الـــــــحـــــــرام والــــمــــســــجــــد الــ
والمساجد،  والــجــوامــع  الــشــريــف 
بلبس  بــــاإللــــزام  االســـتـــمـــرار  مـــع 

الكمامة فيها.
وتــم إيــقــاف تطبيق إجـــراءات 
ــي جـــمـــيـــع األمــــاكــــن  ــ الـــتـــبـــاعـــد فـ
)المغلقة والمفتوحة( واألنشطة 
لبس  اشتراط  وعدم  والفعاليات، 
المفتوحة  األمــاكــن  فــي  الكمامة 
مع االستمرار باإللزام بلبسها في 

األماكن المغلقة.

ــراط  ــ ــتـ ــ ــرر عـــــــدم اشـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
نــتــيــجــة ســلــبــيــة لفحص  تــقــديــم 
)PCR( معتمد أو لفحص معتمد 
لــلــمــســتــضــدات لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
)Rapid Antigen Test( قبل القدوم 

إلى المملكة.
ويــــــشــــــتــــــرط لــــــلــــــقــــــدوم إلـــــى 
ــرات الـــــزيـــــارة  ــيــ ــأشــ ــتــ الـــمـــمـــلـــكـــة بــ
لتغطية  تــأمــيــن  وجــــود  بــأنــواعــهــا 
ــة  ــابــ تـــكـــالـــيـــف الــــعــــالج مــــن اإلصــ
ــيــــد-19(  ــيـــروس كــــورونــــا )كــــوفــ بـــفـ

خالل فترة البقاء في المملكة.
الحجر  تطبيق  إلــغــاء  وتــقــرر 
ــي والـــحـــجـــر  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــي الـ ــحـ الـــصـ
الـــــمـــــنـــــزلـــــي لــــــغــــــرض مـــكـــافـــحـــة 
الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى الـــقـــادمـــيـــن إلـــى 

المملكة.
رفــع  ســيــتــم  »واس«  وبــحــســب 
ــى  ــر إلـ ــاشـ ــبـ ــمـ تــعــلــيــق الـــــقـــــدوم الـ
الــمــمــلــكــة، ورفــــــع تــعــلــيــق جــمــيــع 
الـــرحـــالت الــجــويــة الــقــادمــة إلــى 
ــادرة مــنــهــا إلــى  ــغــ ــمــ الــمــمــلــكــة والــ
جنوب  )جمهورية  اآلتــيــة:  الـــدول 
ــة نــامــيــبــيــا،  ــهـــوريـ ــمـ إفـــريـــقـــيـــا، جـ
جــمــهــوريــة بــوتــســوانــا، جــمــهــوريــة 
مملكة  ليسوتو،  مملكة  زمبابوي، 
موزمبيق،  جــمــهــوريــة  إســواتــيــنــي، 
جـــمـــهـــوريـــة مـــــــــاالوي، جــمــهــوريــة 

مــوريــشــيــوس، جــمــهــوريــة زامــبــيــا، 
جــمــهــوريــة مــدغــشــقــر، جــمــهــوريــة 
ــة ســـيـــشـــل،  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ أنــــــــغــــــــوال، جـ
ــقــــمــــر الـــمـــتـــحـــدة،  ــهــــوريــــة الــ جــــمــ
جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا االتــحــاديــة، 
جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا الــفــيــدرالــيــة 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، جــ

أفغانستان اإلسالمية(.

ــة  ــيــ ــمــ وأكـــــــــــــد الــــــمــــــصــــــدر أهــ
االســتــمــرار فــي اســتــكــمــال تنفيذ 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــصــيــن، 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك أخــــــــذ الــــجــــرعــــة 
وتطبيق  )الــثــالــثــة(،  التنشيطية 
إجــــــــراءات الــتــحــقــق مـــن الــحــالــة 
ــي تــطــبــيــق )تــوكــلــنــا(  الــصــحــيــة فـ
للدخول إلى المنشآت واألنشطة 

والــمــنــاســبــات والــفــعــالــيــات وركــوب 
الــعــام،  النقل  ووســائــل  الــطــائــرات 
كما أوضح المصدر أن اإلجراءات 
للتقييم  تخضع  أعــاله  المتخذة 
ــل الـــجـــهـــات  ــبــ ــر مـــــن قــ ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
الصحية المختصة في المملكة، 
ــــك بــحــســب تـــطـــورات الــوضــع  وذلـ

الوبائي.

ينطبق هذا تماما على اتحاد المغرب العربي. 
مؤخرا، وتحديدا في 17 فبراير، مر 33 عاما 
على إنشاء االتــحــاد. ومــع هــذا، لم يولد االتحاد 
بعد والدة حقيقية. بمعنى أنه رغم مرور كل هذه 
األعوام، فإن االتحاد معطل أو مجمد تماما، إذ لم 
يحقق أي إنجاز يذكر ولم يشرع أصال في تحقيق 
أي إنجاز وأي من األهداف التي أنشئ من أجلها.

يحدث هذا على الرغم من حقيقتين:
كله  العربي  المغرب  دول  شعوب  أن  األولـــى: 
ومن دون أدنى شك تتطلع جميعها إلى التكامل 
واالتحاد وتوحيد الجهود وتتمنى أن ترى االتحاد 
قـــادرا فــعــاال. قــوة االتــحــاد مصلحة شعبية  قــويــا 

مغاربية عامة.
والــثــانــي: أن كــل مــقــومــات الــتــكــامــل عــلــى كل 
الــمــســتــويــات بــيــن دول الــمــغــرب الــعــربــي مــوجــودة 
ــذه الـــــــدول االقـــتـــصـــاديـــة  ــ وقـــائـــمـــة. إمـــكـــانـــيـــات هـ
كفيلة  المستويات  كل  وعلى  مجتمعة  والبشرية 
ــوة مــغــاربــيــة مــشــتــركــة ضـــاربـــة فـــي إطـــار  بــبــنــاء قــ

االتحاد.
الــمــغــرب العربي  اتــحــاد  يــولــد  لــم  لــمــاذا إذن، 

حتى اليوم؟
المغرب  باتحاد  يتعلق  األمر ال  أن  الحقيقة 
التكامل  بكل تجارب  يتعلق  األمر  العربي وحده. 
والــتــوحــيــد الــعــربــيــة الــتــي شــهــدنــاهــا عــبــر العقود 
ــواء فـــي مـــشـــرق الـــوطـــن الــعــربــي أو  ــ الــمــاضــيــة سـ

مغربه.
وفشلت  تعثرت  التجارب  هــذه  كل  نعلم،  كما 
ــا من اآلمــال التي علقتها الشعوب  أّيً ولم تحقق 
العربية عليها. حتى مجلس التعاون الخليجي، 
يواجه  وأنجح تجربة عربية على اإلطــالق،  أكبر 
التي  كما نعلم مشاكل وعثرات، ورغم اإلنجازات 
مــا يكون  أبــعــد  الــيــوم  مـــازال حتى  فــإنــه  حققها، 
عــن الــوصــول إلـــى تحقيق الــهــدف األكــبــر الــذي 
وهو  فترة طويلة،  منذ  يتحقق  أن  مفترضا  كــان 
االنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة االتحاد 

الخليجي العربي.
السؤال هو: لماذا يحدث هذا؟.. لماذا يفشل 
العرب في كل تجاربهم التكاملية والوحدوية رغم 

توافر كل مقومات النجاح؟
وقوى  دوال  أن  ترى  نظر  وجهة  هناك  بداية، 
أجنبية وخصوصا في الغرب تحارب أي محاولة 

تكاملية  تجربة  ألي  تريد  وال  العربي  للتوحيد 
وأمر  تماما  وهــذا صحيح  تنجح.  أن  وحدوية  أو 

معروف.
اعــتــبــار أن هـــذا هو  أبـــدا  ومـــع هـــذا ال يمكن 
الــســبــب الــرئــيــســي لــفــشــل الـــتـــجـــارب الــتــكــامــلــيــة 
والـــوحـــدويـــة الــعــربــيــة. الــمــفــروض عــلــى العكس 
لإلصرار  حافزا  الخارجي  العامل  هــذا  يكون  أن 
األجنبية  المخططات  هــذه  إفشال  على  العربي 
اإلمكانيات  واستغالل  وحشد  التكامل  وتحقيق 

العربية مجتمعة.
الــســبــب الــرئــيــســي كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع هو 
التي  العربية  الــدول  بين  والصراعات  الخالفات 
أي  بــيــن  والــتــوحــيــد  للتكامل  مــحــاولــة  أي  تــشــل 

مجموعة من الدول العربية.
والمشكلة ال تكمن في الخالفات بين الدول 
أيا  القضايا  أي من  حــول  ذاتها  في حد  العربية 
كانت. وجود هذه الخالفات أمر طبيعي وال يثير 

في حد ذاته االنزعاج.
العربية  الــــدول  امــتــالك  عـــدم  هــي  المشكلة 
تحدد  المدى  بعيدة  استراتيجية  رؤى  مجتمعة 
المصالح االستراتيجية العربية العليا. المشكلة 
بين  خــالفــات  أي  بين  التفرقة  عــدم  أدق  بــعــبــارة 
االستراتيجية  المصالح  تحتمه  ما  وبين  الــدول 
تجاوزها  ويتم  تــزول  أن  يمكن  الخالفات  العليا. 
أمام  عائقا  تكون  أن  إذن  وقــت، فال يجوز  أي  في 
العربي  التكامل  كبناء  كبرى  استراتيجية  مهمة 

في إطار أي تجمع يجمع الدول العربية.
أمامنا تجربة الدول األوروبية التي ال يوجد 
وتوجد  روابــط  العربية من  الــدول  بين  ما  بينها 
بينها خــالفــات وصـــراعـــات أكــبــر مــمــا بــيــن دولــنــا 
التكامل  بناء  في  قدما  تمضي  هــذا  ومــع  بكثير، 

االقتصادي والسياسي وعلى كل المستويات.
اإلمــكــانــيــات  فــي  بتفريطها  الــعــربــيــة  ــدول  الــ
المهولة للتكامل والوحدة تضيع فرصا تاريخية 
كــبــرى وتــرتــكــب جــريــمــة بــحــق األجـــيـــال العربية 

وبحق مصالح األمة.
الحاضر  الــوقــت  فــي  هــذا  يحدث  أن  الغريب 
كبرى  وتــحــديــات  مخاطر  يحمل  الـــذي  بــالــذات، 
أقصى  ويتطلب  استثناء  بال  العربية  الدول  لكل 

درجات التكاتف العربي.

عمره 33 عاما ولم ي�لد بعد!
السيد زهره

} مطار الملك خالد.

} عبدالحميد الدبيبة.
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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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قا�سية على من�سة الق�ساء

 الإداري لأول مرة يف م�سر

القاهرة - اأ ف ب:

على  اأحمد  القا�شية ر�شوى حلمي  ال�شبت   جل�شت 

تاريخها  امل�شرية لأول مرة يف  الإدارية  املحكمة  من�شة 

بعد اأن كان يقت�شر ذلك على الق�شاة الرجال.

جمل�س  من�شة  على  قا�شية  اأول  جلو�س  وياأتي 

الدولة امل�شري، الذي اأ�ش�س يف العام 1946 على غرار 

الرئي�س  اأ�شدره  لقرار  تنفيًذا  الفرن�شي،  الدولة  جمل�س 

يف  قا�شية   98 بتعيني  اكتوبر  يف  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

جمل�س الدولة.

من�شات  عن  غائبة  امل�شرية  املراأة  زالت  ما  ولكن 

الق�شاء املدين واجلنائي رغم اأنها تكافح منذ عقود طويلة 

لتحقيق ذلك.

امل�سقطي: جدول الناخبني مطابق للقيد التجاري

  اأتاحت الطعن الإلكرتوين بانتخابات الغرفة
ملجل�س  النتخابات  جلنة  رئي�س  اأكد 

البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 

الغرفة  اأع�شاء  بيانات  اأن  امل�شقطي  عادل 

متت  قد  الناخبني  جدول  يف  الواردة 

القيد التجاري  وفًقا للبيانات املزودة من 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة 

ح�شب ال�شوابط املعمول بها. 

جلنة  اأقرت  ثانية،  ناحية  من 

النتخابات  جلنة  قرارات  على  الطعون 

تقدمي  اإجراءات  ب�شاأن  ا�شرت�شادًيا  دليًل 

رئي�س جلنة  وبنينّ  للمر�شحني.  التظلمات 

اأن  بو�شيبع  م�شعب  امل�شت�شار  الطعون 

اللجنة اأتاحت لأول مرة التقدم بالطعون 

للغرفة،  الإلكرتوين  املوقع  خلل  من 

اإىل  باحل�شور  ذلك  اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة 

مقر الغرفة. 

والدة الطفل البحريني ف�سلت البقاء مع عائلتها الأوكرانية.. »اخلارجية«:

�سهلنـا مغــادرة 9 مواطنيــن مـــن اأوكرانيــا
اأكدت وزارة اخلارجية اأنها على توا�شل دائم مع املواطنني 

اإىل  لإر�شادهم  اأوكرانيا  يف  واملقيمني  املتواجدين  البحرينيني 

ال�شبل الكفيلة بت�شهيل مغادرتهم الأرا�شي الأوكرانية.

واملقيمني  البحرينيني  املواطنني  عدد  ان  الوزارة  وقالت 

كان  الع�شكرية  العمليات  بدء  عند  اأوكرانيا  يف  املتواجدين 

اأ�شخا�س   9 خروج  ت�شهيل  من  الوزارة  متكنت  ا،  �شخ�شً  32

يف  ال�شقيقة  الدول  �شفارات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  الآمنة  املنافذ  عرب 

العا�شمة كييف.

واأ�شارت وزارة اخلارجية اإىل اأن قطاع اخلدمات القن�شلية قد تلقى 

بتاريخ 27 فرباير 2022، طلًبا من اأحد املواطنني، ب�شاأن احل�شول على 

تذكرة مرور لبنه واملتواجد حالًيا برفقة والدته يف اأوكرانيا.

اللزمة  الإجراءات  باتخاذ  اخلارجية  وزارة  قامت  وعليه، 

الطفل  ملنح  وذلك  اأملانيا،  لدى  البحرين  �شفارة  مع  وبالتن�شيق 

امل�شار له تذكرة مرور لت�شهيل عودته للبحرين برفقة ويل اأمره. 

وقالت اخلارجية ان والدة الطفل رف�شت ال�شفر بالقطار وتف�شل 

البقاء مع عائلتها.

اأما ب�شاأن الأ�شرة املكونة من 8 اأفراد، اأو�شحت وزارة اخلارجية باأنها 

على توا�شل م�شتمر مع الأ�شرة، وان الأ�شرة ت�شر على مغادرة اأوكرانيا 

عرب توفري با�س خا�س اأو ال�شفر من خلل احلدود الرو�شية غري املتاحة 

حالًيا.

ج�سر امللك فهد الرابط بني البحرين وال�سعودية

اإجراءات لتطوير منطقة »338«

 ال�سياحية وهدم 4 عقارات اآيلة لل�سقوط

هدم  ال�شهلي  حممد  العا�شمة  اأمانة  عام  مدير  اأكد 

مبنى اآيل لل�شقوط من اأ�شل 4 عقارات �شيتم هدمها قريًبا 

يف املنطقة ال�شياحية يف العدلية )جممع 338(.

لزيادة  يهدف  باملنطقة  الهتمام  اإن  ال�شهلي  وقال 

عنا�شر اجلذب ال�شياحي، مبا يعزز املوارد القت�شادية 

للمملكة، م�شرًيا اإىل اأهمية ال�شراكة بني خمتلف اجلهات 

جذب  عن�شر  بو�شفه   338 جممع  وتطوير  لإبراز 

�شياحي.

بوتني: العقوبات الغربية اأ�سبه باإعالن حرب

معارك طاحنة قرب كييف وانهيار »هدنة اإن�سانية«

انخفا�ض ال�سكاوى 71%.. »الأيام« تن�سر تو�سيات »التحقيق اخلا�سة«:

تعزيز التق�سي والتوثيق وحماية املجني عليهم

عوا�شم - وكالت:

اإن  اأم�س  بوتني  فلدميري  الرو�شي  الرئي�س  قال   

باإعلن  اأ�شبه  بلده  على  الغرب  فر�شها  التي  العقوبات 

وهو  ماريوبول،  �شكان  اإجلء  عملية  اأرجئت  فيما  حرب، 

ميناء ا�شرتاتيجي واقع يف �شرق اأوكرانيا حتا�شره القوات 

اأخرى يف  الرو�س مبناطق  اجلنود  يتقدم  فيما  الرو�شية، 

البلد وتدور معارك طاحنة حول العا�شمة كييف. وذكر 

بوتني اأن رو�شيا تريد »نزع �شلح« اأوكرانيا و»التخل�س 

يكون  اأن  يتعني  اأنه  م�شيًفا  بها،  النازية«  النزعة  من 

لأوكرانيا و�شع حمايد. وعلى ال�شعيد الع�شكري، تبادلت 

اأم�س ب�شاأن الف�شل يف توفري  رو�شيا واأوكرانيا التهامات 

حتا�شرهما  مدينتني  من  الفارين  للمدنيني  اآمنة  ممرات 

ت�شببت يف  من حرب  العا�شر  اليوم  الرو�شية يف  القوات 

اأكرب اأزمة اإن�شانية يف اأوروبا منذ عقود.

علي طريف:

خل�شت جل�شات ونقا�شات املوؤمتر الأول الذي عقدته 

لزيادة  العمل  �شرورة  اإىل  اخلا�شة«  التحقيق  »وحدة 

الإن�شان،  حلقوق  الدولية  باملعايري  القانوين  الوعي 

لكل  والتوثيق  التق�شي  على  الوطنية  القدرات  وتعزيز 

الإن�شان  حلقوق  والقانونية  الد�شتورية  النتهاكات 

وحرياته الأ�شا�شية.

برامج  تطوير  ب�شرورة  امل�شاركون  اأو�شى  كما 

عليهم  املجني  حماية  واآليات  القانونية  امل�شاعدة 

املبا�شرة  اخلدمات  توفر  التي  الآليات  ودعم  وال�شهود 

ل�شحايا اجلرمية و�شمان ارتكازها على القواعد الدولية 

حلقوق الإن�شان. وك�شف التقرير ال�شنوي الأول لوحدة 

لأعمالها  اإح�شائية  يت�شمن  الذي  اخلا�شة  التحقيق 

 ،2021 عام  خلل  والتنظيمية  والتدريبية  الق�شائية 

عام  من  املئة  يف   71 اإىل  ال�شكاوى  معدلت  انخفاظ 

2016 وحتى 2021.
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جامعة اململكة تخرج 3 اأفواج

ال�سعودية ترفع الإجراءات الوقائية املتعلقة بـ»كورونا«

ل »PCR« للقادمني واإلغاء احلجر والتباعد

الريا�س - وكالت:

اأعلنت ال�شعودية رفع اإلغاء الإجراءات الحرتازية والوقائية املتعلقة 

مبكافحة جائحة كورونا.

متابعة  على  بناًء  اأنه  الداخلية،  وزارة  يف  م�شوؤول  م�شدر  و�شرح 

ال�شحية  اجلهات  رفعته  وما  كورونا  فريو�س  جلائحة  الوبائي  الو�شع 

املخت�شة وملا مت حتقيقه من مكت�شبات يف مكافحة اجلائحة، فقد تقرر رفع 

الإجراءات الحرتازية والوقائية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا اعتباًرا 

من تاريخه، وفًقا ملا يلي:

اأولً: اإيقاف تطبيق اإجراءات التباعد يف امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي 

ال�شريف واجلوامع وامل�شاجد، مع ال�شتمرار بالإلزام بلب�س الكمامة فيها.

)املغلقة  الأماكن  جميع  يف  التباعد  اإجراءات  تطبيق  اإيقاف  ثانًيا: 

واملفتوحة( والأن�شطة والفعاليات.

ثالًثا: عدم ا�شرتاط لب�س الكمامة يف الأماكن املفتوحة مع ال�شتمرار 

بالإلزام بلب�شها يف الأماكن املغلقة.

اأو  )PCR( معتمد  �شلبية لفح�س  نتيجة  تقدمي  ا�شرتاط  رابًعا: عدم 

لفح�س معتمد للم�شت�شدات لفريو�س كورونا قبل القدوم اإىل اململكة.

خام�ًشا: ي�شرتط للقدوم اإىل اململكة بتاأ�شريات الزيارة باأنواعها وجود 

تاأمني لتغطية تكاليف العلج من الإ�شابة بفريو�س كورونا.

املنزيل  واحلجر  املوؤ�ش�شي  ال�شحي  احلجر  تطبيق  اإلغاء  �شاد�ًشا: 

لغر�س مكافحة اجلائحة على القادمني اإىل اململكة.

توجه حممد بن عي�سى

اخلالدية بطاًل لكاأ�ض جاللة امللك
اأناب ح�شرة �شاحب اجلللة امللك 

البلد  عاهل  اآل خليفة  عي�شى  بن  حمد 

املفدى، الفريق اأول الركن �شمو ال�شيخ 

رئي�س  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد 

املباراة  حل�شور  الوطني  احلر�س 

النهائية على كاأ�س جللته لكرة القدم، 

جمعت  والتي  اأم�س  م�شاء  اأقيمت  التي 

بني فريق نادي اخلالدية وفريق نادي 

�شمو  بح�شور  وذلك  ال�شرقي،  الرفاع 

النائب  اآل خليفة  ال�شيخ خالد بن حمد 

لل�شباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�شة 

البحرينية.

ويف ختام املباراة توج �شموه نادي 

اخلالدية بكاأ�س جللة امللك لكرة القدم 

ال�شرقي  الرفاع  نادي  على  فوزه  بعد 

بركلت الرتجيح.

�سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى يتوج فريق اخلالدية

23-22-21
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حزمة من امل�شاريع اخلدمية مبختلف الدوائر.. خلف:

3.6 مليون �شجرة يف البحرين بحلول 2035
قال وزير الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين 

املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف اإن م�شاريع ال�شرف ال�شحي 

هي من اأول�يات م�شاريع ال�زارة واحلك�مة امل�قرة، م�شريا 

اإىل اأن العمل على ا�شتكمال البنية التحتية مل�شاريع ال�شرف 

ال�شحي م�شتمرة على م�شت�ى مملكة البحرين. 

مت  البحرين  مملكة  يف  القدمية  املناطق  اأن  خلف  واأكد 

ت��شيلها ب�شبكة ال�شرف ال�شحي بالكامل، اإل اأن ن�شبة التنمية 

املناطق اجلديدة يف  العمرانية ت�شري ب�ترية مت�شارعة، واأن 

ال�شحي، وهناك  ال�شرف  ب�شبكات  كذلك  ت��شيلها  اأغلبها مت 

ا بع�س املناطق مازالت �شمن خطط وبرامج ال�زارة.  اأي�شً

البلدي  املجل�س  واأع�شاء  برئي�س  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

جميع  امل�شاريع يف  من  عدد  لبحث  ال�شمالية  املنطقة  لبلدية 

ل�ش�ؤون  ال�زارة  وكيل  وبح�ش�ر  ال�شمالية،  املحافظة  دوائر 

ل�ش�ؤون  ال�زارة  ووكيل  اخلياط،  اأحمد  املهند�س  الأ�شغال 

البلديات املهند�س ال�شيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة، وال�كيل 

امل�شاعد للخدمات البلدية امل�شرتكة املهند�شة �ش�قية حميدان، 

الف�شالة،  ملياء  املهند�شة  ال�شمالية  املنطقة  بلدية  عام  ومدير 

حمم�د  البلدية  املجال�س  �ش�ؤون  التخطيط  اإدارة  ومدير 

ال�شيباين، وعدد من م�ش�ؤويل ال�زارة.

بني  التن�شيقية  اللقاءات  اأهمية  على  خلف  ال�زير  واأكد 

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزارة  يف  وامل�ش�ؤولني  البلدية  املجال�س 

البلديات والتخطيط العمراين ملتابعة خطط وبرامج املجال�س 

مع ال�زارة، وامل�شاريع اخلدمية التي تقدم للم�اطنني. 

واأ�شاد خلف بالدعم الذي حتظى به م�شاريع ال�زارة من 

التحتية  والبنية  التنم�ية  للم�شاريع  ال�زارية  اللجنة  قبل 

ووزارة املالية. 

وتابع خلف: »اإن م�شاريع ال�شرف ال�شحي ت�شكل منظ�مة 

ال�شتيعابية  والطاقة  املعاجلة  حمطات  من  بدًءا  متكاملة 

الإ�شكانية  امل�شاريع  النقل، وكلما زادت  لها، مروًرا مبحطات 

واملجمعات الإ�شكانية زادت احلاجة لرفع الطاقة ال�شتيعابية 

لهذه املحطات وخط�ط النقل«، لفًتا اإىل م�شروع ال�زارة يف 

تط�ير حمطة ت�بلي لل�شرف ال�شحي والتي من �شاأنها زيادة 

الطاقة ال�شتيعابية من 200 األف األف مرت مكعب اإىل 400 

األف مرت مكعب ي�مًيا، حيث �شت�شتقبل التدفقات من خمتلف 

مناطق مملكة البحرين. 

واأكد ال�زير خلف اأنه يف ال�قت الذي تعمل فيه ال�زارة 

اإل  ال�شحي،  ال�شرف  جمال  يف  ومتكاملة  دائمة  حل�ل  على 

اأنها يف ال�قت ذاته ت�شعى لزيادة اأعداد ال�شهاريج يف املنطقة 

ال�شمالية، م�شرًيا اإىل اأن ال�شمالية على اأعتاب مناق�شة جديدة 

اأن ت�شهم هذه  امل�ؤمل  البالعات ومن  لت�فري �شهاريج ل�شفط 

املناق�شة يف تخفيف ال�شغط. 

كما اأكد خلف على اأن هناك عدًدا من امل�شاريع تعمل عليها 

عدد  اأكرب  اإي�شال  �شيتم  امل�شاريع  هذه  اكتمال  ومع  ال�زارة، 

ممكن من املجمعات اجلديدة اإىل �شبكات ال�شرف ال�شحي. 

من جهة اأخرى، حتدث ال�زير خلف عن عدد من امل�شاريع 

ب�شركات  ال�زارة  ا�شتعانة  اإىل  م�شريا  بالطرق،  املتعلقة 

لأعمال  والتهيئة  الت�شاميم  اأعمال  متخ�ش�شة يف  ا�شت�شارية 

املناق�شات، ومن ثم العمل على حتديد امليزانيات الالزمة لعدد 

من امل�شاريع التي تعمل عليها ال�زارة.

واأ�شاف: »هناك عدد من الطلبات املتعلقة بزيادة م�اقف 

الالزمة  الأرا�شي  تخ�شي�س  على  تعمل  وال�زارة  ال�شيارات 

التخطيط  هيئة  مع  بالتن�شيق  �شيارات  م�اقف  لإن�شاء 

والتط�ير العمراين«، م�شريا اإىل اأن طلبات ال�شتمالك مره�نة 

بت�فر امليزانيات الالزمة. 

وفيما يتعلق بطلبات املرتفعات يف بع�س املناطق، قال: 

»نعمل على اإعداد درا�شة متكاملة بامل�ا�شفات وال�شرتاطات 

هذه  من  النتهاء  املرتفعات، ومبجرد  بطلب  املتعلقة  الالزمة 

اأن  م�ؤكًدا  فيها«،  العمل  ومبا�شرة  عر�شها  �شيتم  الدرا�شة 

الهدف من هذه الدرا�شة هي �شمان ال�شالمة املرورية. 

من جهة اأخرى اأكد خلف على وج�د حزمة من امل�شاريع 

التنفيذ،  �ش�ء  يف  بع�شها  ال�شمالية  املحافظة  يف  اخلدمية 

مراحل  يف  وبع�شها  املناق�شات،  مرحلة  يف  الآخر  والبع�س 

للبدء  متهيدا  الإجراءات  من  وغريها  والت�شاميم  العتمادات 

بها. 

يف  اخلدمية  امل�شاريع  من  الكثري  »هناك  خلف:  وقال 

املحافظة ال�شمالية، �ش�اء كانت م�شاريع كالأ�ش�اق املركزية، 

للم�شاريع  التط�يرية  الأعمال  اأو  املما�شي  اأو  احلدائق  اأو 

القائمة، والتي من �شاأنها اأن ت�شكل اإ�شافات خدمية مهمة يف 

خمتلف دوائر املنطقة ال�شمالية«. 

م�شروع  م�جزة  ب�ش�رة  خلف  ال�زير  ا�شتعر�س  كما 

والقطاعات  البلدية  املجال�س  ودور  ال�طنية  الت�شجري  خطة 

الأهلية يف تنفيذ هذه اخلطة، م�شيًدا مب�افقة جمل�س ال�زراء 

على مذكرة ب�شاأن خطة الت�شجري يف مملكة البحرين، والتي 

تهدف مل�شاعفة عدد الأ�شجار بحل�ل العام 2035. 

كما اأكد خلف على الت�جيهات امل�شتمرة ل�شاحب ال�شم� 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، ب�شاأن الت��شع يف م�شاريع الت�شجري 

مبختلف ال�ش�ارع والتقاطعات وامل�شاريع احلك�مية.

وقال اإن خطة الت�شجري تهدف اإىل م�شاعفة العدد احلايل 

لالأ�شجار من 1.8 ملي�ن �شجرة اإىل قرابة 3.6 ملي�ن �شجرة 

مملكة  التزامات  مع  متا�شًيا  وذلك   ،2035 العام  بحل�ل 

املناخ  تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  باتفاقية  البحرين 

.)COP26(

تهدف  التي  وال�شيا�شات  املبادرات  من  عدد  وج�د  وبني 

يف  للم�شاركة  الأطراف  كل  وحتفيز  الت�شجري  زيادة  اإىل 

والتي  ال�شن�ي،  الهدف  بل�غ  ل�شمان  الت�شجري  م�شاريع 

تتمثل يف زيادة عدد الأ�شجار بامل�شاريع احلك�مية، وت�شجيع 

ال�شراكة املجتمعية لزيادة الرقعة اخل�شراء، وت�شجيع الأفراد 

للم�شاركة يف الت�شجري، وت�فري ال�شيا�شات الداعمة للت�شجري، 

الت�شجري،  التط�ر املحرز يف  الالزمة لر�شد  الآليات  واعتماد 

وت�حيد املعايري املتعلقة بالت�شجري«، م�شدًدا يف ال�قت ذاته 

على الدور الذي �شتلعبه املجال�س البلدية لتنفيذ هذه اخلطة.

كما اأ�شار اإىل اأن ال�زارة تعمل �شمن ا�شرتاتيجية الت�شجري 

امل�شاريع  من  عدد  تنفيذ  على  اخل�شراء،  الرقعة  وزيادة 

والتقاطعات،  ال�ش�ارع  لتجميل  اململكة  حمافظات  مبختلف 

واحلدائق، واملدن الإ�شكانية، واملتنزهات.

حتقيًقا للهدف اال�شرتاتيجي الثاين للخطة.. اجلمارك:

 زيادة امل�شار االأخ�شر للملتزمني بن�شبة %25

تنفيًذا للهدف ال�شرتاتيجي الثاين 

ل�ش�ؤون  ال�شرتاتيجية  اخلطة  من 

)تعزيز   2024-2021 اجلمارك 

املكت�شبات(،  وتنمية  اجلمركي  العمل 

واملخاطر  اللتزام  اإدارة  قامت 

من   %100 ن�شبة  بتحقيق  اجلمركية 

الهدف الإداري )رفع كفاءة ا�شتهداف 

الب�شائع( بح�شب م�ؤ�شر قيا�س الأداء 

الذي ين�س على زيادة امل�شار الأخ�شر 

�شمن  وذلك   ،%25 بن�شبة  للملتزمني 

هذا  لتطبيق  املحددة  الزمنية  الفرتة 

الهدف.

�شعي  منطلق  من  ذلك  وياأتي 

دليل  خالل  من  اجلمارك  �ش�ؤون 

ال�شادر  واللتزام  الالحق  التدقيق 

بعام 2021 اإىل اإدارة ق�ائم التي�شري 

واللتزام ملختلف امل�ؤ�ش�شات التجارية 

لزيادة امل�ؤ�ش�شات امل�شتفيدة من امل�شار 

تعمل  متط�رة  خطط  وفق  الأخ�شر 

م�شبًقا  اخلط�رة  ن�شب  حتديد  على 

املختلفة  املعل�مات  بناًء على م�شادر 

ومبا ت�شمن تقدمي الت�شهيالت الالزمة 

على  واملحافظة  التجارية  للحركة 

حلماية  اجلمركية  الرقابة  تطبيق 

بج�دة  واملجتمع  ال�طني  القت�شاد 

بدعم  ذلك  وي�شهم  عالية،  وكفاءة 

واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات 

امللتزمة من خالل ح�ش�لها على بع�س 

كالإف�شاح  اجلمركية  الت�شهيالت 

وذلك  الأخ�شر،  بامل�شار  الف�ري 

امل�شبق  التدقيق  لعمليات  خل�ش�عهم 

والق�انني  بالت�شريعات  والتزامهم 

املعم�ل بها يف �ش�ؤون اجلمارك حيث 

يتم تطبيق التدقيق الالحق على هذه 

ال�شركات وفق معايري حمددة.

مببلغ وقدره 1.1 مليون.. »االأ�شغال«:

 بدء اأعمال تو�شعة مركز الكويت ال�شحي بكرزكان

مل�شاريع  امل�شاعد  ال�كيل  �شرح 

الأ�شغال  ب�زارة  وال�شيانة  البناء 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

العمراين املهند�س ال�شيخ م�شعل بن 

اآل خليفة باأن ال�زارة ب�شدد  حممد 

اأعمال  لبدء  الإجراءات  ا�شتكمال 

م�شروع التط�ير والت��شعة مبركز 

الك�يت ال�شحي يف كرزكان، متهيًدا 

للبدء على اأر�س ال�اقع.

امل�شاعد مل�شاريع  ال�كيل  واأ�شار 

البناء وال�شيانة اإىل اأن امل�شروع ُيعد 

اخلدمية  احلك�مية  امل�شاريع  اأحد 

التي قامت ال�زارة باإعادة ت�شميمها 

والت��شعة،  التط�ير  لأغرا�س 

بالإ�شراف على  اأن تق�م لحًقا  على 

لتقدمي  ال�زارة  وت�شعى  تنفيذها، 

التي  واجلهات  العمالء  لكل  الدعم 

جه�د  دعم  ا  واأي�شً معها،  تتعامل 

براجمها  تنفيذ  يف  ال�شحة  وزارة 

م�شيًفا  ال�شرتاتيجية،  وخططها 

متطلباتهم  كل  مراعاة  مت  قد  اأنه 

لأعلى  وفًقا  امل�شروع  ت�شميم  يف 

اإىل  الهند�شية،  القيا�شية  امل�شت�يات 

وم�ا�شفات  متطلبات  ت�فري  جانب 

اخل�شراء  واملباين  ال�شتدامة 

ا�شتهالك  تر�شيد  �شيا�شة  وتطبيق 

الطاقة للحفاظ على البيئة وامل�ارد 

اإطار  يف  ذلك  ياأتي  اإذ  الطبيعية، 

م�اكبة  اأجل  من  املبذولة  اجله�د 

جمال  يف  اخلدمي  والتط�ر  التقدم 

وتلبية  باململكة  ال�شحية  الرعاية 

امل�اطنني  واحتياجات  لروؤى 

العالج  واملقيمني يف احل�ش�ل على 

اأعلى  على  ال�شحية  والرعاية 

م�شت�ى.

ت�شمل  الأعمال  باأن  واأفاد 

للمركز  اجلزئي  والتجديد  التط�ير 

احلايل بالإ�شافة اإىل اأعمال ت��شعته 

مك�ن  مبنى  اإ�شافة  طريق  عن 

الأمامي  اجلانب  من  طابقني  من 

قامت  قد  ال�زارة  وكانت  للمركز، 

باأعمال  اخلا�شة  الت�شاميم  باإعداد 

يتك�ن  بحيث  والت��شعة  التط�ير 

املبنى الإ�شايف من طابقني، ويتك�ن 

الطابق الأر�شي من املكاتب الإدارية 

ومكاتب  الجتماعات  وغرفة 

ال�شت�شاريني، ويتك�ن الطابق الأول 

من ق�شم الأ�شنان اإىل جانب اخلدمات 

جميع  اإىل  اإ�شافة  كافة،  امل�شاحبة 

امل�قع  وتن�شيق  اخلارجية  الأعمال 

جمل�س  اأن  بالذكر  اجلدير  العام. 

قام خالل  قد  واملزايدات  املناق�شات 

�شهر يناير من العام احلايل برت�شية 

جمم�عة  على  امل�شروع  مناق�شة 

ذ.م.م  والتجارة  للمقاولت  ب�خ�ة 

مببلغ اإجمايل وقدره 1،145،105 

ومئة  )ملي�ن  بحرينية  دنانري 

ومئة  األًفا  واأربع�ن  وخم�شة 

وخم�شة دنانري(.
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والتعليم جلهة  الرتبية  بوزارة  الثاين  الرعيل  من كوادر 

حبها  دفعها  ومتابعتهم،  بهم  والهتمام  اخلا�شة  الرتبية 

عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  اإنها  الفئات،  هذه  مع  للعمل 

العري�ض.

ُولدت الأ�شتاذة فاطمة عبداحلميد العري�ض يف املنامة عام 

1951م، وكانت حمطتها الدرا�شية الأوىل هي درا�شة القراآن 

علوي،  اأم  ها�شمية  املعلمة  در�شتها  اإذ  الكتاتيب،  عند  الكرمي 

وكان لوالدتها رحمها اهلل دور كبري يف دفعها للدرا�شة، حيث 

مركز  يف  اللبنانيات  املعلمات  اإحدى  عند  اخلياطة  تعلمت 

للخياطة قريب من منزلها، بعدها انتقلت للمرحلة البتدائية 

البتدائية  الزهراء  فاطمة  مدر�شة  كانت  اإذ  1959م،  عام 

ال�شمالية  املدر�شة  اإىل  انتقلت  ثم  الثانية،  حمطتها  للبنات 

1961م  عام  فكانت  الثانوية  املرحلة  اأما  للبنات،  البتدائية 

1966م  عام  ويف  للبنات،  الثانوية  املنامة  مدر�شة  يف 

باملعهد  1967م  عام  والتحقت  العلمي  الق�شم  من  تخرجت 

حيث  دويغر،  �شفية  الأ�شتاذة  عهد  يف  للمعلمات  العايل 

ُتعينّ معلمة  اأن  اإىل  اأهلها  الذي  الأمر  تخرجت عام 1970م، 

للبنات  الإعدادية  البتدائية  �شلمة  اأم  مبدر�شة  للريا�شيات 

عندما كانت مدير املدر�شة زبيدة �شريتح حتى عام 1976م، 

الأ�شتاذة  التحقت  1971م،  عام  يف  اأي  الأثناء  هذه  ويف 

حيث  العربية،  بريوت  بجامعة  العري�ض  عبداحلميد  فاطمة 

ويف  والجتماع،  النف�ض  وعلم  الفل�شفة  علم  يف  تخ�ش�شت 

عام 1976م ُنِقلت اإىل مدر�شة ال�شناب�ض البتدائية الإعدادية 

كانت  عندما  1979م،  عام  حتى  اجتماعية  كم�شرفة  للبنات 

مديرة املدر�شة الأ�شتاذة زهرة م�شطفى، وقد عملت الأ�شتاذة 

فاطمة عبداحلميد العري�ض جاهدة مع الإدارة املدر�شية على 

خالل  من  ال�شناب�ض  منطقة  يف  الأمور  اأولياء  مع  التوا�شل 

وحتديًدا  وبعدها  امل�شاكل،  وحل  امليدانية  بالزيارات  القيام 

بق�شم  اخلا�شة  الرتبية  وحدة  اإىل  ُنِقلت  1979م،  عام  يف 

الأ�شتاذ وزير زكريا رفاعي، وقد  برئا�شة  الطالبية  اخلدمات 

ال�شمعية والب�شرية واجل�شدية  الإعاقات  كانت م�شوؤولة عن 

يف املدار�ض، بالإ�شافة اإىل مرافقتها للبعثات الطالبية املقدمة 

ويف  والذهنية،  ال�شمعية  الإعاقات  لذوي  الكويت  دولة  من 

وزارة  يف  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  خدمات  تطوير  �شبيل 

رئي�ًشا  اجل�شي  فريدة  الأ�شتاذة  تعيي  متنّ  والتعليم  الرتبية 

لالإر�شاد الجتماعي، والأ�شتاذ جعفر الثقفي اخ�شائي توجيه 

مهني، وغريهما.

العري�ض  عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  اأن  بالذكر  اجلدير 

تقوم باختيار الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�شة من خالل 

اأن  ا�شتطاعت  كما  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  الإعالن 

املدار�ض  زيارات  خالل  من  للعمل  الوظيفي  الو�شف  ت�شع 

التاأهيل  ومراكز  النف�شي  الطب  وم�شت�شفيات  العمل  ووزارة 

التابعة لوزارة العمل وجميع مراكز التاأهيل بدولة الكويت.

متنّ  اخلا�شة(  الحتياجات  ذوي  )عام  عام 1980م  ويف 

الوليات  اإىل  العري�ض  عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  ابتعاث 

بزيارة  قامت  اآيوي، حيث  ولية  الأمريكية وحتديًدا  املتحدة 

مدار�ض ومراكز عطًفا على معاي�شتها مع الأ�شخا�ض من ذوي 

اقرتاًحا  قدمت  اإذ  الأمور،  من  وغريها  اخلا�شة  الحتياجات 

التعليم  ملدير  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  الطلبة  بدمج 

اآنذاك الأ�شتاذ ح�شن املحري.

الرتبية اخلا�شة بجامعة  ق�شم  افتتح  ويف عام 1989م 

عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  عملت  اإذ  العربي،  اخلليج 

العري�ض مع اجلامعة يف و�شع املناهج واعداد برامج لطلبة 

الإعاقة الذهنية الب�شيطة عندما كان رئي�ض الرتبية اخلا�شة 

الأ�شتاذة  كانت  حيث  عبدالرحيم،  فتحي  الدكتور  باجلامعة 

اجلامعة  بي  الو�شل  همزة  العري�ض  عبداحلميد  فاطمة 

التدريب  برامج  على  اأ�شرفت  اإذ  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

املقدمة للطلبة الدار�شي بجامعة اخلليج العربي.

عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 

العري�ض قد اطلعت على جتارب جميع دول اخلليج العربي 

الدول  من  وعدد  و�شوريا  ولبنان  وتون�ض  وم�شر  والأردن 

الأجنبية كربيطانيا والنم�شا، وح�شرت العديد من املوؤمترات 

وور�ض العمل عطًفا على قيامها باإعداد تقييم للربامج �شنوًيا.

عبداحلميد  فاطمة  الأ�شتاذة  ُعينّنت  2016م  عام  ويف 

العري�ض مديًرا للرتبية اخلا�شة، وبعد ثالث �شنوات تقاعدت 

خدمة  بعد  العلم  عيد  يف  تكرميها  متنّ  وقد  مبكًرا،  العمل  عن 

جامعة  قبل  من  تكرميها  متنّ  كما  الرتبية،  يف  عاًما  ثالثي 

اخلليج العربي ومن وزارة العمل، ومن زمالئها يف العمل يف 

اأثناء تقاعدها عام 2019م، ومن قبل الدكتور حممد املناعي 

الأ�شتاذة فاطمة عبداحلميد  اإذ كانت  املعاقي،  رئي�ض جمعية 

العري�ض اإحدى املوؤ�ش�شي لهذه اجلمعية.

فاطمة  لالأ�شتاذة  التميز  من  الوا�شعة  امل�شاحة  هذه 

التعليم  اأعمدة مئوية  اأحد  العري�ض جعلها تكون  عبداحلميد 

يف مملكة البحرين جلهة الرتبية اخلا�شة. 

 د. عبدالـله يو�سف املطوع

فاطمة عبداحلميد العري�ض

»BIBF« و»العمل« يبحثان تدريب البحرينيني بالقطاع املايل

جميلة ال�سلمان تفوز باملركز الثاين يف جائزة الطبيب العربي 

ال�سفارة الأمريكية تعلن عن براجمها 

لالحتفال بـ»�سهر تاريخ املراأة«
مركز اأحمد الفاحت: 3 اآلف زائر و97 األف 

زيـــــــارة افـتـــرا�ســـــيــــــــــة خــــــــــالل 2021

البحرين  معهد  عام  مدير  اأكد 

 )BIBF( واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 

اأحمد عبداحلميد ال�شيخ على الدور الكبري 

تدريب  جمال  يف  املعهد  به  يقوم  الذي 

القطاع  يف  املتخ�ش�شة  الكوادر  وتاأهيل 

الكوادر  توظيف  دعم  يف  واإ�شهامه  املايل، 

واحليوي،  املهم  القطاع  هذا  يف  الوطنية 

مع  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  اإ�شافة 

اجلهات الر�شمية والقطاع اخلا�ض يف دعم 

اخل�شو�ض،  هذا  يف  احلكومة  توجهات 

يف  ال�شاملة  التنموية  للم�شرية  تعزيًزا 

مملكة البحرين.

ال�شيخ،  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

خليج  يف  املعهد  مبقر  املا�شي  اخلمي�ض 

البحرين، وزير العمل والتنمية الجتماعية 

ملناق�شة  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل 

امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املوا�شيع  خمتلف 

بي  املتبادل  التعاون  �شبل  ذلك  يف  مبا 

الطرفي يف جمال تدريب وتطوير املوارد 

الب�شرية الوطنية واإعدادها ل�شوق العمل.

عام  مدير  قدم  الزيارة،  وخالل 

الربامج  عن  خمت�شرة  نبذة   )BIBF(

تدريب  جمال  يف  املعهد  يقدمها  التي 

القطاع  يف  املتخ�ش�شة  الكوادر  وتاأهيل 

املايل، واملبادرات التي مت اإطالقها من اأجل 

ت�شجيع الكوادر الوطنية لال�شتفادة منها، 

امل�شريف  التدريب  جمالت  واملت�شمنة 

والتاأمي  الإ�شالمي  والتمويل  واملايل 

امل�شاريع  واإدارة  الرقمي  والتحول 

ومكافحة غ�شل الأموال والتنمية امل�شتدامة 

املوا�شيع  اإىل  اإ�شافة  والدارة،  والقيادة 

الرائجة الأخرى يف قطاع الأعمال.

�شعي  ال�شيخ  اأحمد  الدكتور  واأكد 

التعاون  اأدوات  لتفعيل  امل�شتمر  املعهد 

مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة، 

احلكومي  العمل  منظومة  وتطوير 

واخلا�ض مبا ي�شهم يف الرتقاء مب�شتوى 

اخلدمات املقدمة للمواطني واملقيمي، عرب 

تلبي  التي  التدريب  خدمات  اأف�شل  توفري 

احتياجات الكوادر الوطنية. 

العمل  وزير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

اأهمية دور التدريب  والتنمية الجتماعية 

املواطني  وتطوير  تاأهيل  يف  املتخ�ش�ض 

خمتلف  يف  العمل  ل�شوق  واإعدادهم 

القطاعات النتاجية، منوًها يف هذا ال�شياق 

البحرين  معهد  به  يتميز  الذي  بالدور 

للدرا�شات امل�شرفية واإ�شهاماته يف تطوير 

باعتباره  البحرينية  الب�شرية  املوارد 

خمتلف  يف  رائد  وتعليمي  تدريب  مزود 

الرئي�شة  البنكية والتجارية  التخ�ش�شات 

والفروع  امل�شرفية،  الأعمال  مبجالت 

املعلومات  وتكنولوجيا  واملالية  الإدارية 

وغريها، لفًتا اىل رغبة وا�شتعداد الوزارة 

اإطار  يف  املعهد  مع  التعاون  لتعزيز 

اجلهود الوطنية الرامية اىل اإعداد وتاأهيل 

املواطني مهنًيا واإدماجهم يف التخ�ش�شات 

الوظيفية اجلاذبة يف �شوق العمل. 

وذكر حميدان اأن وزارة العمل والتنمية 

مبادراتها  تنفيذ  يف  م�شتمرة  الجتماعية 

يف اإطار خطة التعايف القت�شادي، اإذ يتم 

احليوية  القطاعات  ال�شاأن حتديد  هذا  يف 

للعمل  الوطنية  الكفاءات  ت�شتقطب  التي 

فيها خالل املرحلة املقبلة، وتقوم الوزارة 

ال�شباب  طاقات  با�شتثمار  الإطار  هذا  يف 

وذلك  العمل،  ل�شوق  وتاأهيله  البحريني 

التدريب  بالتعاون مع خمتلف موؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة، حيث يتم من خالل 

عمل  عن  الباحثي  اإعداد  ال�شراكة  هذه 

الالزمة  واخلربات  املهارات  واك�شابهم 

و�شقل قدراتهم ال�شخ�شية بهدف متكينهم 

لالندماج ب�شهولة يف خمتلف التخ�ش�شات 

يف  والقت�شادية  النتاجية  والقطاعات 

مملكة البحرين.

تنفذ  الوزارة  اأن  اإىل  حميدان  ولفت 

خططها  �شمن  املبادرات  من  العديد 

البحريني  اأف�شلية  لتعزيز  وم�شروعاتها 

يف التوظيف يف القطاع اخلا�ض، اإذ توفر 

العمل  �شندوق  مع  بالتعاون  الوزارة 

م�شجعة  حوافز  الإطار  هذا  يف  »متكي« 

لهم، ومنها توفري فر�ض التدريب النوعية 

والربامج والدورات املتخ�ش�شة املجانية، 

التوظيف،  �شمان  مع  التدريب  فيها  مبا 

)فر�ض(،  العمل  راأ�ض  على  والتدريب 

للمتدربي  املايل  الدعم  تقدمي  عن  ف�شالً 

اأجور  ودعم  التدريب،  فرتة  خالل 

املتوظفي اجلدد.

العمل  وزير  قام  الزيارة  ختام  ويف 

املرافق  والوفد  الجتماعية  والتنمية 

بجولة يف املبنى اجلديد، حيث مت الطالع 

التحتية  والبنية  املتوافرة  املرافق  على 

التعليمية التي تتوافر للطالب يف اململكة، 

وذلك من خالل توفري بنية حتتية جمهزة 

وبيئة  والتعليم  التدريب  نظم  باأحدث 

تدريبية وتعليمية ذات م�شتوى عاٍل.

البحرين  مملكة  م�شاركة  اإطار  يف 

الفنية  للجنة  ع�شر  احلادي  الجتماع  يف 

ال�شت�شارية ملجل�ض وزراء ال�شحة العرب 

العربية  الدول  جامعة  مبقر  عقد  الذي 

فرباير   24-23 الفرتة  خالل  بالقاهرة 

الدكتورة  فوز  عن  الإعالن  مت   ،2022

الأمرا�ض  ا�شت�شارية  ال�شلمان  جميلة 

مبجمع  الباطنية  والأمرا�ض  املعدية 

الوطني  الفريق  ع�شو  الطبي،  ال�شلمانية 

الطبي للت�شدي لفريو�ض كورونا، باملركز 

لعام  العربي  الطبيب  بجائزة  الثاين 

العامة  الأمانة  تطلقها  والتي   ،2022

لقطاع ال�شوؤون الجتماعية باإدارة ال�شحة 

�شنوًيا  متنح  اإذ  الإن�شانية،  وامل�شاعدات 

الإ�شهامات  ذوي  العرب  الأطباء  لتكرمي 

املتميزة وت�شجيًعا لهم على تطوير اأدائهم 

وتقدمي اف�شل خدمة طبية، و�شيتم التكرمي 

يف اأثناء الدورة 56 ملجل�ض وزراء ال�شحة 

مار�ض   17 بتاريخ  �شيعقد  الذي  العرب 

2022 يف القاهرة.

بنت  فائقة  تقدمت  املنا�شبة،  وبهذه 

بالتهنئة  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح  �شعيد 

هذه  على  ال�شلمان  جميلة  للدكتورة 

املركز  على  واحل�شول  امل�شرفة  النتيجة 

الثاين، تقديًرا لإ�شهاماتها يف جمال تطوير 

خدمات طب الباطنة على امل�شتوى املحلي 

والإقليمي والدويل، وما كان لها من تاأثري 

اإيجابي على حت�شي اخلدمات ال�شحية.

التقييم  جلنة  اأعلنت  اآخر،  جانب  من 

منحها  العربية  الدول  بجامعة  للجائزة 

الدكتورة  للمرحومة  تقديرية  ل�شهادة 

هيفاء حممود، طيب اهلل ثراها، ا�شت�شارية 

الدكتورة  م�شت�شفى  ورئي�ض  العيون  طب 

امل�شت�شفيات  اأبرز  اأحد  للعيون،  هيفاء 

البحرين  يف  العيون  يف  املتخ�ش�شة 

وفاتها  قبل  للجائزة  تقدمت  اإذ  واملنطقة، 

القيمة  اإ�شهاماتها  ونظري  قليلة،  بفرتة 

مر�شى  عالج  يف  الطويلة  وم�شريتها 

و�شيتم  التكرمي،  هذا  ا�شتحقت  العيون 

اأثناء  يف  الفقيدة  لعائلة  ال�شهادة  ت�شليم 

الدورة 56 ملجل�ض وزراء ال�شحة العرب 

 2022 مار�ض   17 بتاريخ  �شيعقد  الذي 

يف القاهرة.

الأطباء  دعم  ال�شحة  وزيرة  واأكدت 

من  املزيد  حتقيق  اجتاه  يف  بهم  والدفع 

الإجنازات امل�شرفة على امل�شتوى الإقليمي 

والعاملي، مبينة مدى الرعاية الذي حتظى 

يف  ال�شحي  بالقطاع  الطبية  الكوادر  بها 

بقيادة  احلكيمة  القيادة  قبل  من  اململكة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومب�شاندة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

لفتة  املوقر،  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

قبل  من  الرت�شح  يف  امل�شاركة  اأهمية  اإىل 

ا�شم  لرفع  الطموحة  الكوادر  من  الأطباء 

مملكة البحرين عالًيا يف مثل هذه املحافل 

العاملية.

اأعلنت ال�شفارة الأمريكية لدى مملكة البحرين خططها 

لالحتفال بـ»�شهر تاريخ املراأة«، وهو احتفال دويل �شنوي 

التاريخية  الأحداث  املراأة يف  اإ�شهامات  على  ال�شوء  ي�شلط 

واملجتمع املعا�شر، ويتم الحتفال به خالل �شهر مار�ض.

وك�شفت ال�شفارة عن عر�ض افرتا�شي كوميدي »�شتاند 

العربية  ال�شابة  وهي  كوميدية  فنانة  يت�شمن  والذي  اأب« 

التي  عيدان  رمي  �شابًقا،  البحرين  يف  مقيمة  الأمريكية،   -

�شتعر�ض على الهواء مبا�شرة يوم 8 مار�ض ال�شاعة 7:00 

اليوم  يف  ا  اأي�شً العر�ض  يقع  اإذ  املحلي،  بالتوقيت  م�شاًء 

العاملي للمراأة.

للقيادة  مبا�شر  برنامج  لأول  تن�شيقها  اأعلنت  وكذلك 

الن�شائية الذي �شيعقد خالل نهاية �شهر مار�ض بالتعاون مع 

وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة، اإذ ميثل الربنامج فر�شة 

الثقة ومهارات  البحرينية لكت�شاب  للمراأة  تعليمية كبرية 

القيادة والتوا�شل.

املراأة« مت  اأن الحتفال بـ»�شهر تاريخ  ال�شفارة  واأفادت 

العرتاف به ر�شمًيا يف الوليات املتحدة عام 1987، ومنذ 

جميع  يف  املراأة  لتقدير  عظيمة  فر�شة  اأعطى  احلي  ذلك 

املجالت عرب التاريخ، من املمر�شات املتطوعات يف احلروب 

اللواتي  والن�شاء  والفنون،  العلوم  الن�شاء يف  اإىل  العاملية، 

لعنب دور كبري يف العدالة وامل�شاواة بي اجلن�شي.

لتكرمي  عديدة  دولً  وحد  الحتفال  هذا  اأن  واأ�شافت 

املتحدة  للوليات  اأن  اأكدت  اإذ  للمراأة،  املختلفة  الإ�شهامات 

الأمريكية ومملكة البحرين طموًحا واأهداًفا م�شرتكة لتمكي 

�شعبيهما.

واأعربت ال�شفارة عن دعمها امل�شتمر للمراأة يف البحرين، 

اإذ �شلطت ال�شوء على حفل التخرج الأول لـ»اأكادميية رائدات 

الأمريكية  الأعمال«، وهو برنامج برعاية وزارة اخلارجية 

فرباير  يف  عقده  بداأ  والذي  الأعمال،  رائدات  تنمية  يدعم 

املا�شي بال�شراكة مع منظمة البحرين لريادة الأعمال، اإذ مت 

تدريبية  تخريج 5 �شيدات بحرينيات بعد ح�شور دورات 

لتطوير م�شاريعهم.

الفاحت  اأحمد  مركز  احتفظ 

معامل  كاأبرز  بال�شدارة  �شالمي  الإ

مملكة البحرين التي ين�شح بزيارتها 

التوايل  على  ال�شاد�شة  لل�شنة 

موقع  م�شتخدمي  ت�شنيف  بح�شب 

من�شة  وهو   ،)Advisor Trip(

اأكرث  اإلكرتونية تفاعلية ي�شتخدمها 

حول  م�شتخدم  مليون   878 من 

العاملية  املعامل  لت�شنيف  العامل 

والوجهات ال�شياحية.

مت  الذين  الزوار  عدد  بلغ  وقد 

الفاحت  اأحمد  مركز  يف  ا�شتقبالهم 

�شالمي خالل العام 2021م  اأكرث  الإ

اأنحاء  �شتى  من  زائر   3000 من 

توجيهات  مع  ومتا�شًيا  العامل، 

الفريق  بتو�شيات  وعمالً  الوزارة 

جلائحة  للت�شدي  الطبي  الوطني 

الزيارات  تعليق  اأعقاب  كورونا يف 

الإر�شاد  جمموعة  قامت  الفعلية، 

الديني باملركز قامت بتنفيذ زيارات 

املوقع  عرب  للزوار  افرتا�شية 

وقد  للمركز،  الر�شمي  لكرتوين  الإ

من 97  اأكرث  املوقع  زوار  عدد  بلغ 

األف زائر خالل العام 2021م.

يف  الدرا�شة  �شري  وحول 

بلغ  فقد  الكرمي،  القراآن  علوم  دار 

طالب   200 بالدار  امللتحقي  عدد 

تعليمي  مركز  طالبة، وهو  و350 

الكرمي  القراآن  بتدري�ض  يخت�ض 

الدرا�شية  خدماته  ويقدم  وعلومه، 

وتالوته  الكرمي  القراآن  حفظ  يف 

ال�شرعية  العلوم  من  وال�شتزادة 

�شمن منهج تعليمي متكامل، يقوم 

موؤهلي  وحمفظي  مدر�شي  باإعداد 

جمالته  يف  الكرمي  القراآن  لتعليم 

اأكادميي  علمي  نحو  على  املختلفة 

عاملًيا  بها  املعمولة  الأنظمة  ح�شب 

وبالأ�شاليب الرتبوية احلديثة. 

والدورات  الدرو�ض  وب�شاأن 

املنعقدة  والأ�شبوعية  اليومية 

من  وبالرغم   ،2021 العام  خالل 

متر  التي  ال�شتثنائية  الظروف 

جائحة  جراء  البحرين  مملكة  بها 

كورونا، فقد قامت دار علوم القراآن 

الكرمي بعقد الدرو�ض عرب برناجمي 

وهي  وزووم،  تيمز  مايكرو�شوفت 

القراآن  تالوة  يف  دورات  كالتايل: 

واملعيدين  للم�شتجدين  الكرمي 

واملوؤهلي، دورات يف علم التجويد 

القراآن  حفظ  يف  دورات  النظري، 

تالوة  يف  دورات  للكبار،  الكرمي 

للن�شاء،  الكرمي  القراآن  وجتويد 

الع�شر  القراءات  علم  يف  دورات 

والروايات املفردة، دورات يف تعلم 

اللغة العربية للن�شاء غري الناطقات 

مبادئ  دورات يف  العربية،  باللغة 

الفقه للن�شاء غري الناطقات باللغة 

ال�شرية  يف  حما�شرات  العربية، 

كتاب  يف  دورة  للن�شاء،  النبوية 

تف�شري  للن�شاء،  النووية  الأربعي 

الناطقات  لغري  الكرمي  القراآن 

القراآن  وحفظ  العربية،  باللغة 

من  عدد  جانب  اإىل  للن�شاء،  الكرمي 

املحا�شرات التي نظمها املركز عرب 

يف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  ح�شاب 

الإن�شتغرام.

املرحومة د. هيفاء حممودد. جميلة ال�سلمان
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مقال الياقوت

البحرين وال�سعودية.. 

عالقات اأخوية اأبدية

اجلاللة  ل�شاحب  وامليمونة  املباركة  الزيارة  حظيت 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه اإىل ال�شقيقة 

وح�شن  واحلفاوة  ال�شعودية  العربية  اململكة  الكربي 

ال�شتقبال الكبري واملميز لطبيعة ا�شتياق الأ�شقاء لبع�شهم 

غري  و�شعادة  اجلمرة،  حرارة  من  اأ�شد  بحرارة  البع�ض 

طبيعية للقاء الأخوة بعناق خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل ورعاه و�شاحب 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد  اهلل ويل  �شعود حفظه 

وزير الدفاع، والكلمات الثمينة التي تبودلت يف اأثناء لقاء 

العاهلني، بعد عناق القلوب تكاتفت الكفوف ترجمًة ملا هو 

)على العهد باقون( امتداًدا ل�شل�شلة اللقاءات التاريخية بني 

امللوك وال�شيوخ لتج�شيد م�شار العالقات الأخوية الأبدية 

ال�شعودية  العربية  )اململكة  ال�شقيقني  البلدين  بني  القائمة 

ومملكة البحرين( التي تنطلق من قاعدة �شلبة اأ�ش�شت على 

ثوابت مميزة منذ الع�شور القدمية ول تقبل املزايدة وت�شري 

ال�شراء  على درب واحد وم�شري وهدف م�شرتك واحد يف 

يف  احلكيمتني  القيادتني  واهتمام  بدعم  حتظى  وال�شراء، 

امللك  اجلاللة  كلمة �شاحب  وقد جاءت  ال�شقيقني.  البلدين 

البحرين  باأن  اهلل ورعاه  اآل خليفة حفظه  عي�شى  بن  حمد 

ال�شعودية  مع  واحد  وخندق  �شف  يف  الدوام  على  تقف 

لإميانها بوحدة الهدف وامل�شري، واأن اأمن ال�شعودية جزء 

ل يتجزاأ من اأمن البحرين، موؤكًدا جاللته اأن اململكة العربية 

ال�شعودية هي الركيزة الأ�شا�شية لأمن املنطقة وا�شتقرارها 

و�شمام اأمانها. وبهذه الكلمات ال�شامية ندعو اهلل عز وجل 

اأن يحفظ اململكتني ال�شقيقتني وال�شعبني ال�شقيقني، ودمتم 

تعانقون ال�شماء جمًدا وح�شارة بكل فخر واعتزاز. 

خالد  الأمري  ال�شاعر  اأبيات  من  عدًدا  ن�شتذكر  وهنا 

الفي�شل:

ت�شليمه  ــن  ــري ــح ــب ال يـــاهـــل  ــم  ــك ل مـــّنـــي 

ــوده  ــشُّ ــ� فــيــهــا �ــشــبــا جنــد وفــيــهــا غــيــمــة ال

تــهــوميــه  ــــواق  ــــش ال� ـــع  م ـــم  ـــواك ه يف  يل 

ــوده  ــوع ــــود م ـــل ال ــــود له ــا ال ــه ــري ب ــش ــ� ي

ترنيمه  الـــــورق  ــاجــعــات  �ــش ــهــا  ب ــدي  ــ�ــش ت

ـــني املــنــامــه ورا�ـــــض طـــويـــق مـــــردوده  ب

ــبــحــريــن مـــن دميــه  ــاطــي ال ــى �ــش ــت عــل ــلّ ه

ـــوده  ـــوف ــــاب م ـــــي الحــــب ــا داع ــه ــوق ــش ــ� ي

حت�شيمه  ــل  ــك ب ــوف  ــي ــش ــ� ال ــني  ــرم ــك م ـــا  ي

ــم يـــاهـــل اخلــــــريات مـــعـــدودة  ــك ــش ــا� ــن اأج

كما قال ال�شاعر الأمري بدر بن عبداملح�شن:

ــني ــن ـــار عـــلـــى �ـــشـــر احل ـــح ـــب ـــد ال ـــش ـــ� اأن

ــر وجـــــروح الــ�ــشــفــني ــح ــب ـــن قــ�ــشــيــد ال ع

لل�شطوط ــاأ  ــم ــظ ت الــ�ــشــوق  حـــبـــال  ـــن  ع

الــ�ــشــنــني ــاه  ــف ــش � املـــلـــح يف  ـــن حـــــروق  ع

املــخــيــف ـــم  ـــّي ال ــض يف  ــو� ــغ ال مـــا عــرفــت 

الــثــمــني ـــــدر  ال يف  الــعــمــر  ـــت  رهـــن ول 

ــا�ــض ــري ــــا مـــن جنـــد يف قــلــبــي ال ــت اأن جــي

ــــني الأم والــبــيــت  ــم  ــه ــت ال ـــي  ـــروق ع ويف 

ع�ضو هيئة ال�ضحفيني ال�ضعوديني - ع�ضو 

االحتاد الدويل لل�ضحفيني

الثقافة حتتفي باليوبيل الذهبي

 للعالقات البحرينية الباك�ستانية

مع  بالتعاون  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  حتتفي 

العالقات  على  عاًما  خم�شني  مبرور  الباك�شتانية  ال�شفارة 

فعاليتني  خالل  من  وذلك  البلدين،  بني  ما  الدبلوما�شية 

على خ�شبة ال�شالة الثقافية، �شمن برنامج مهرجان ربيع 

الثقافة ال�شاد�ض ع�شر هذا العام. 

 ،2022 مار�ض  و5   4 يومي  ال�شالة  وا�شت�شافت 

ت�شتعيد  مو�شيقية  اأم�شية  وهي  القوايل«،  »ليلة  فعالية 

قوال  اأكرم  حمزة  قدمها  ال�شوفية،  املو�شيقى  اأ�شكال  اأحد 

واإخوانه، اإذ عزفوا العديد من الأحلان التي مزجت ما بني 

الأدب واملو�شيقى والأداء الرفيع واملتقن. وت�شمنت الأم�شية 

الذي  اأمري خ�شرو  اأمثال  من  ال�شعراء  لكبار  ق�شائد  تالوة 

يعود اإىل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر، مروًرا بق�شائد 

ل�شعراء من الع�شور الالحقة.

لل�شعر  اأم�شية  ال�شالة  فت�شت�شيف  الأحد،  اليوم  اأما 

الأُردية بعنوان »امل�شاعرة« يف متام ال�شاعة 8:00 م�شاًء. 

الجتماعية  الباك�شتانية  اجلمعية  الأم�شية  هذه  وتقّدم 

»الثقافة«، حيث ي�شارك فيها العديد من ال�شعراء املتمّيزين 

من باك�شتان ودول اخلليج، بالإ�شافة اإىل م�شاركة �شعراء 

من مملكة البحرين. كما �شيتم خالل الفعالية اإطالق كتاب 

�شعري باللغة الأُردية بعنوان »عامل اإمكان« لل�شاعر اأحمد 

عادل. 

ويقام مهرجان ربيع الثقافة هذا العام بتنظيم من هيئة 

للثقافة  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  والآثار،  للثقافة  البحرين 

الرواق  الدانة، وبالتعاون مع م�شاحة  والبحوث وم�شرح 

للفنون والبارح للفنون الت�شكيلية.

داعًيا لتطعيم االأطفال لزيادة اال�ستجابة املناعية امل�سادة للفريو�سات وتقليل العدوى.. د. عرداتي:

التطعيم هو التقنية االأف�سل لل�سيطرة على االأمرا�ض املعدية

�سمن فعاليات معر�ض التعليم والتدريب ما قبل العمل

روؤ�ساء اجلامعات يوؤكدون اأهمية ال�سراكة بني موؤ�س�سات التعليم و�سوق العمل

خديجة العرادي:

م�شت�شفى  يف  املنتدب  الع�شو  اأكد 

البحرين التخ�ش�شي الدكتور قا�شم عرداتي 

ا�شت�شاري الأمرا�ض املعدية لدى الأطفال اأن 

لل�شيطرة  الأف�شل  التقنية  هي  التطعيمات 

على خمتلف الأمرا�ض املعدية، م�شددا على 

ال�شتجابة  لزيادة  الأطفال  تطعيم  اأهمية 

واجلراثيم  للفريو�شات  امل�شادة  املناعية 

وتقليل خطرالعدوى، موؤكدا يف ذات الوقت 

يف  متوفرة  التطعيمات  اأنواع  جميع  ان 

مملكة البحرين، واأن اللقاحات امل�شتخدمة 

يف اململكة تعترب من اأف�شل التطعيمات من 

حيث الإنتاج وطريقة احلفظ للحفاظ على 

فعالية التطعيم.

واأو�شح الدكتورعرداتي اأن التطعيمات 

يف  فاعليتها  اأثبتت  عام  ب�شكل  الطبية 

جهة  من  املعدية  الأمرا�ض  على  ال�شيطرة 

ثانية،  الأوبئة من جهة  انت�شار  واحلد من 

التي  الأطفال  اأمرا�ض  على  ينطبق  وهذا 

�شمنها  ومن  بالتطعيم،  جتنبها  ميكن 

فريو�ض كورونا )كوفيد-19(.

ولفت الدكتور عرداتي اإىل اأهمية ت�شجيع 

املجتمع على اأخذ التطعيمات جلميع الفئات 

لهم  حمايٍة  من  ي�شكله  ملا  الأعمار،  كل  من 

من الإ�شابة بالأمرا�ض املعدية، �شواء كان 

لتاأمني  اأو  نف�شه  الطفل  م�شتوى  على  ذلك 

للطفل،  للمخالطني  املبا�شرة  غري  احلماية 

موؤكدا اأن التطعيمات التي مت اإجازتها اآمنة 

واأعرا�شها اجلانبية متوقعة وهي ل تتعدى 

الأمل الب�شيط يف مو�شع احلقن اأو النتفاخ 

اأو الإعياء اأو ال�شداع واحلمى.

و�شدد على اأهمية تطعيم الأطفال لزيادة 

للفريو�شات  امل�شادة  املناعية  ال�شتجابة 

اخلطر  تقليل  �شاأنها  من  والتي  واجلراثيم 

لفتا  خمالطيهم،  بني  العدوى  عن  الناجم 

على  املرتتبة  وامل�شاعفات  الأ�شرار  ان  اىل 

اأكرث  البكترييا  او  بالفريو�ض  الإ�شابة 

اجلانبية  الأعرا�ض  بع�ض  من  خطورة 

لبد  وعليه  التطعيم،  اأخذ  تعقب  قد  التي 

من التاأكيد على اأن التطعيمات هي التقنية 

الأمرا�ض  خمتلف  على  لل�شيطرة  الأف�شل 

املعدية.

مروا  قد  اأطفالنا  اأن  نن�شى  »ل  وقال 

بالعديد من التطعيمات منذ الولدة والتي 

تتعدى 10 تطعيمات وبع�شها ت�شل لثالث 

ا«. جرعات اأي�شً

املعدية،  الأطفال  اأمرا�ض  وحول 

ت�شريح  يف  عرداتي  الدكتور  اأو�شح 

خا�ض لـ)اليام( اأن اأبرز الأمرا�ض املعدية 

املنت�شرة بني الأطفال ت�شمل احلميات التي 

من اأعرا�شها الطفح اجللدي -)كاحل�شبة، 

املاء(،  وجدري  الأملانية،  واحل�شبة 

وال�شعال الديكي، والتهاب الغدة النكافية، 

والدفرتيا، و�شلل الأطفال، مبينا اأن الإ�شابة 

بهذه الأمرا�ض حتدث نتيجة دخول جراثيم 

هذه الأمرا�ض من خالل الأنف اأو الفم.

التطعيم  باأخذ  دائما  »نن�شح  واأ�شاف 

عمر6  من  املو�شمية  لالإنفلونزا  الدوري 

ا  الفئات، خ�شو�شً اإىل جميع  �شنويا  اأ�شهر 

مبر�ض  امل�شابني  اأو  املتدنية  املناعة  ذوي 

ال�شكر واأمرا�ض الرئة والقلب والكلى.«

اأهميتها  اأثبتت  التطعيمات  اإن  وقال 

الأمرا�ض  من  العديد  من  الوقاية  يف 

املعدية ومنها فريو�ض كورونا وذلك عرب 

ملواجهة  للج�شم  املناعية  ال�شتجابة  رفع 

تخفيف  على  ي�شاعد  اأنه  كما  الفريو�ض، 

الأعرا�ض عند الإ�شابة، وتقليل امل�شاعفات 

بالإ�شافة لتقليل احلاجة لدخول امل�شت�شفى 

اأو العناية املركزة.

الأطفال  تطعيمات  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفت 

نرى  كما  بلغت %99،  البحرين  يف مملكة 

الإ�شابة ببع�ض  انخفا�شا كبريا يف ن�شبة 

»اأ«  الوبائي  الكبد  كالدفرتيا،  الأمرا�ض 

واحل�شبة  احل�شبة  التيتانو�ض،  و»ب«، 

الأملانية و�شلل الأطفال.

لالإنفلونزا  امل�شاد  التطعيم  اأن  وبني 

البحرين  مب�شت�شفى  متوفر  املو�شمية 

ومع  العمرية،  الفئات  التخ�ش�شي جلميع 

رفع ن�شبة املناعة لديهم من خالل تطعيم 

املناعة  ن�شبة  �شرتتفع  منهم  املوؤهلني 

املجتمعية واحلماية من الفريو�ض.

على  باحلث  حديثه  الدكتور  وختم 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  موا�شلة 

ال�شحيحة،  بالطريقة  الكمام  لب�ض  واأهمها 

واللتزام بتطبيق التباعد الجتماعي وغ�شل 

ان  موؤكدا  التطعيم،  اأخذ  بعد  حتى  اليدين 

م�شوؤولية  هو  الإجراءات  بهذه  اللتزام 

املجتمع  يف  فرد  لكل  وجمتمعية  وطنية 

قبل  من  املبذولة  الكبرية  للجهود  دعًما 

لفريو�ض  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا.

الوطني  الفريق  ان  اىل  ال�شارة  جتدر 

اأعلن عن توفر  للت�شدي لفريو�ض كورونا 

التطعيمات جلميع الفئات العمرية مبا فيها 

فئة الأطفال من �شن 3 �شنوات اإىل 11 �شنة 

لهم  )�شينوفارم(  تطعيم  توفري  مت  الذين 

)فايزر- تطعيم  توفري  مت  كما  فرتة،  منذ 

�شنوات   5 من  العمرية  للفئة  بيونتيك( 

اإىل 11 �شنة، وهو ما يعترب خطوة مهمة 

�شدته  من  واحلد  الفريو�ض  ملحا�شرة 

على  قوته  يفقد  فالفريو�ض  وانت�شاره، 

فئات  بني  العدوى  تقل  وبالتايل  النت�شار، 

املجتمع.

اجلامعات  وروؤ�شاء  قيادات  اأكدت 

للتعليم  البحرين  معر�ض  يف  امل�شاركون 

والتدريب ما قبل العمل على اأهمية التعاون 

من جهة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  بني  الوثيق 

�شوق  يف  الن�شطة  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 

اململكة  ميكن  مبا  اأخرى  جهة  من  العمل 

اخلريجني  دمج  يف  طموحاتها  حتقيق  من 

البحرينيني يف خمتلف قطاعات �شوق العمل 

امليادين  يف  بقوة  مناف�شا  خيارا  وجعلهم 

العملية واملهنية.

اأهمية  على  اجلامعات  روؤ�شاء  واأكد 

اجلهات  بني  والتكامل  والتعاون  ال�شراكة 

ذات العالقة والطلبة اأنف�شهم لتحقيق ن�شب 

العمل  ملختلف جمالت  التوطني  من  عالية 

يف مملكة البحرين.

وروؤ�شاء  قيادات  من  عدد  و�شارك 

حوارية  جل�شات  البحرينية يف  اجلامعات 

و�شوق  العايل  التعليم  حتديات  تناولت 

العمل على هام�ض معر�ض البحرين للتعليم 

والتدريب ما قبل العمل الذي نظمته �شركة 

ميدبوينت لتنظيم الفعاليات برعاية وزير 

العمل والتنمية الجتماعية جميل بن حممد 

للموؤمترات  اخلليج  مركز  علي حميدان يف 

بفندق اخلليج.

احلواج  عبداهلل  الربوفي�شور  وتطرق 

اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املوؤ�ش�ض  الرئي�ض 

اجلامعة الهلية اإىل ذكريات اأعمال اللجنة 

كان  حيث  الوطني  العمل  مليثاق  العليا 

اأهمية  على  م�شددا  التعليم،  لقطاع  ممثال 

الوطني،  العمل  ميثاق  يف  التعليم  موقع 

واخلطط  ال�شرتاتيجيات  خمتلف  ويف 

الكبري  الوطني  الطموح  حيث  احلكومية، 

اإقليميا  مركزا  البحرين  مملكة  جعل  نحو 

متميزا يف تقدمي خدمات التعليم.

باملكانة  احلواج  الربوفي�شور  ونوه 

التي ي�شطلع بها خريجو اجلامعة الهلية 

وعرب  اجلامعة  اأن  ذاكرا  العمل،  �شوق  يف 

العمل  �شوق  تخريج 16 فوجا �شخت يف 

حوايل 6 اآلف خريج وخريجة تبوؤوا عدد 

ومرموقة  متقدمة  مواقع  منهم  به  باأ�ض  ل 

يف �شوق العمل، حيث ت�شم قائمة خريجي 

يف  وم�شوؤولني  قيادات  الأهلية  اجلامعة 

ف�شال  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 

من  العديد  يف  وامل�شوؤولني  القيادين  عن 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات وامل�شارف واملن�شاآت.

وتناول رئي�ض جامعة العلوم التطبيقية 

جامعته  مواكبة  فوؤاد  غ�شان  الربوفي�شور 

العمل  �شوق  يف  امل�شتجدة  للمتغريات 

ملناهج  امل�شتمر  والتطوير  التحديث  عرب 

اجلامعة، خ�شو�شا واأن اجلامعة ت�شتعني 

العمل  �شوق  من  مب�شت�شارين  با�شتمرار 

للتطوير امل�شتمر لرباجمها الدرا�شية.

واأكد فوؤاد اأن جامعة العلوم التطبيقية 

للولوج  خريجيها  تاأهيل  على  حتر�ض 

اك�شابهم  عرب  العمل  �شوق  يف  مبا�شرة 

من  ومتكينهم  والتطبيقية  املهنية  املهارات 

متطلبات التكنولوجيا.

واأكد الدكتور �شتيفن هاري�شون مريفيلد 

جامعة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض 

البحرين الطبية على اأهمية ت�شمني التدريب 

املهني كجزء اأ�شا�شي يف التخ�ش�ض العلمي، 

القدر  على  ليكونوا  اخلريجني  يوؤهل  مبا 

املطلوب من امل�شوؤولية يف �شوق العمل.

 د. قا�ضم عرداتي يتحدث لـ»االأيام«

اأكدت توا�سلها الدائم مع املواطنني املتواجدين واملقيمني يف اأوكرانيا.. اخلارجية:

تقدمي كافة الت�سهيالت ملغادرة 9 مواطنني عرب املنافذ االآمنة من اأوكرانيا

وو�شائل  املحلية  ال�شحف  من  عدد  يف  املن�شورة  الأخبار  على  تعقيًبا 

التوا�شل الجتماعي حول و�شع بع�ض املواطنني املتواجدين يف اأوكرانيا، 

او�شحت وزارة اخلارجية باأنه من منطلق حر�شها على الهتمام مب�شالح 

رعايا مملكة البحرين يف اخلارج، ونظًرا لالأو�شاع الأمنية غري امل�شتقرة التي 

متر بها اأوكرانيا، فاإنها توؤكد على توا�شلها الدائم مع املواطنني البحرينيني 

�شالمتهم  على  لالطمئنان  وذلك  اأوكرانيا  يف  واملقيمني  املتواجدين  الكرام 

واإر�شادهم اإىل ال�شبل الكفيلة بت�شهيل مغادرتهم الأرا�شي الأوكرانية.

وقد بلغ عدد املواطنني البحرينيني واملقيمني املتواجدين يف اأوكرانيا عند 

ا، متكنت الوزارة من ت�شهيل خروج 9  بدء العمليات الع�شكرية 32 �شخ�شً

اأ�شخا�ض عرب املنافذ الآمنة بالتعاون والتن�شيق مع �شفارات الدول ال�شقيقة 

املواطنني  مغادرة  لتي�شري  الت�شهيالت  كافة  بتقدمي  قامت  التي  كييف،  العا�شمة  يف 

البحرينيني من اأوكرانيا.

وا�شارت وزارة اخلارجية يف هذا ال�شدد اإىل اأن قطاع اخلدمات القن�شلية قد تلقى 

بتاريخ 27 فرباير 2022، طلًبا من اأحد املواطنني، ب�شاأن احل�شول على تذكرة مرور 

لبنه واملتواجد حالًيا برفقة والدته يف اأوكرانيا.

�شفارة  مع  وبالتن�شيق  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  اخلارجية  وزارة  قامت  وعليه، 

مملكة البحرين لدى جمهورية اأملانيا الحتادية، وذلك ملنح الطفل امل�شار له تذكرة مرور 

واملعايري  ال�شروط  لبع�ض  جتاوًزا  اأمره،  ويل  برفقة  البحرين  ململكة  عودته  لت�شهيل 

املواطنون  بها  مير  التي  ال�شتثنائية  للظروف  نظًرا  احلالت،  هذه  مثل  يف  املقررة 

العالقون يف اأوكرانيا.

تذاكر  باإ�شدار  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفارة  قامت  وقد 

املطلوبة، كما  الوثائق  ا�شتالمهم  للتاأكد من  الطفل  الالزمة، وتوا�شلت مع ذوي  املرور 

يف  واملتواجدة  اإليه  امل�شار  الطفل  والدة  مع  بالتوا�شل  ال�شفارة  قامت 

اأوكرانيا لإر�شادها ب�شاأن و�شيلة ال�شفر املتاحة يف الظروف احلالية، وذلك 

عرب القطار من داخل اأوكرانيا اإىل املنافذ احلدودية اأ�شوًة بجميع املغادرين 

مع  البقاء  وتف�شل  القطار  بوا�شطة  ال�شفر  رف�شت  اأنها  اإل  اأوكرانيا،  من 

عائلتها الأوكرانية حالًيا.

اأما ب�شاأن الأ�شرة املكونة من 8 اأفراد، او�شحت وزارة اخلارجية باأنها 

قبل  املغادرة  منهم  طلبت  الوزارة  واإن  الأ�شرة،  مع  م�شتمر  توا�شل  على 

ارتفاع حدة الو�شع الأمني يف اأوكرانيا، حفاًظا على �شالمتهم.

الأ�شرة  طلبت   ،2022 مار�ض   4 املوافق  اجلمعة  يوم  �شباح  ويف 

احل�شول على ت�شريح خا�ض للخروج من اأوكرانيا عرب احلدود الرو�شية، 

نظًرا للم�شافة التي تبعد 60 كيلو مرًتا عن مقر �شكنهم، فقامت �شفارة مملكة البحرين 

يف مو�شكو برفع الطلب للخارجية الرو�شية، وما زالت ال�شفارة يف انتظار املوافقة من 

ال�شلطات املخت�شة الرو�شية.

مع  م�شتمر  توا�شل  على  بالرو�شيا،  لدى  البحرين  ململكة  الفخري  القن�شل  اأن  كما 

الآمنة.  واملمرات  الطرق  عرب  اخلروج  على  وحثهم  لإر�شادهم  وذلك  املذكورة  الأ�شرة 

كما اأن الوزارة على ات�شال م�شتمر بالأ�شرة ملتابعة ت�شهيل خروجهم من خالل حمطات 

مع  العائلة،  اأن  اإل  املدنيني،  لنقل  الأوكرانية جماًنا  احلكومة  قبل  من  املتوفرة  القطار 

الأ�شف، ترف�ض هذا القرتاح وت�شر على توفري با�ض خا�ض اأو ال�شفر من خالل احلدود 

الرو�شية غري املتاحة حالًيا.

متابعة  الدبلوما�شية  الو�شائل  عرب  توا�شل  �شوف  اأنها  اخلارجية  وزارة  واكدت 

اأو�شاع الأ�شرة امل�شار اليها، و�شتبذل كافة اجلهود املمكنة لت�شهيل مغادرتهم اأوكرانيا 

يف ظل الظروف الأمنية املتوترة هناك.

ت�سوير:عبدعلي قربان
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12020/pdf/INAF_20220306020110213.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/950516/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/950521/News.html
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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�صتحداث وتطوير قوانني اإعالمية مرنة.. »الأيام« تن�صر تو�صيات »موؤمتر الوحدة اخلا�صة«:

ي.. وتطوير برامج امل�صاعدة القانونية وحماية املجني عليه تعزيز القدرات الوطنية يف التق�صّ

علي طريف:

عقدته  الذي  الأول  امل�ؤمتر  ونقا�شات  جل�شات  خل�شت 

»وحدة التحقيق اخلا�شة« بالتعاون مع الأمم املتحدة، اإىل 9 

ت��شيات تناولت العديد من اجل�انب لتط�ير عمل ال�حدة 

والرتقاء باملنظ�مة احلق�قية يف اململكة.

وكان من اأبرز الت��شيات -والتي ح�شلت »الأيام« على 

ن�شخٍة منها- ا�شتحداث وتط�ير ق�انني اإعالمية مرنة تنظم 

عمل القن�ات وامل�اقع العالمية املختلفة واآليات ا�شتخدامها؛ 

واحلريات  والتعبري  الراأي  حرية  ير�شخ  الذي  النح�  على 

الإعالمية وال�شحفية التي تعد حق اأ�شا�شي من حق�ق الإن�شان 

وفقاً لد�شت�ر مملكة البحرين. 

وكان امل�ؤمتر عقد يف 27 فرباير 2022 برعاية الدكت�ر 

علي بن ف�شل الب�عينني النائب العام، ونظمته وحدة التحقيق 

اخلا�شة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومعهد 

الدرا�شات الق�شائية والقان�نية عرب تقنية الت�شال املرئي. 

�شن�ات  ع�شر  مرور  مبنا�شبة  اأقيم  الذي  امل�ؤمتر  وو�شم 

على اإن�شاء وحدة التحقيق اخلا�شة، بعن�ان: )الدور الفاعل 

حق�ق  وتعزيز  حماية  يف  ال�طنية  والآليات  لالأجهزة 

الإن�شان(. 

واأ�شارت الت��شيات اإىل التاأكيد على اأن هذا امل�ؤمتر يعد 

العدالة  منظ�مة  يف  الإن�شان  حق�ق  حماية  مل�ؤمتر  امتداداً 

مع   2019 عام  خالل  البحرين  يف  انعقد  الذي  اجلنائية 

ا�شتمرار العمل بكافة الت��شيات التي خل�ص اإليها، اخلا�شة 

الإن�شان،  حق�ق  وتعزيز  حماية  يف  ال�طنية  الآليات  بدور 

واجله�د ال�طنية والدولية املبذولة حلماية حق�ق املتهمني 

واملحك�م عليهم يف املنظ�مة اجلنائية وال�شعي نح� تعميم 

جتربة الآليات ال�طنية البحرينية املعنية بحق�ق الإن�شان يف 

منظ�مة العدالة اجلنائية. 

كما خل�ص امل�ؤمتر اإىل �شرورة العمل على زيادة ال�عي 

القان�ين باملعايري الدولية حلق�ق الإن�شان وتعزيز القدرات 

ال�طنية على التق�شي والت�ثيق لكافة النتهاكات الد�شت�رية 

والقان�نية حلق�ق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية. 

برامج  تط�ير  ل�شرورة  الت��شيات  امل�شاركني  و�شمن 

وال�شه�د  عليهم  املجنى  حماية  واآليات  القان�نية  امل�شاعدة 

ودعم الآليات التي ت�فر اخلدمات املبا�شرة ل�شحايا اجلرمية 

و�شمان ارتكازها على الق�اعد الدولية حلق�ق الإن�شان. 

وراأى امل�شارك�ن يف امل�ؤمتر بالتاأكيد على اأهمية البحث 

والتدريب يف جمال ال�قاية من اجلرمية ومنع وق�عها، ودور 

التكن�ل�جيا احلديثة واحلل�ل امل�شتجدة يف مكافحة اجلرمية 

وتعزيز اآليات العدالة اجلنائية 

وتابع امل�شارك�ن ت��شياتهم واملتمثلة يف تكثيف اجله�د 

والعمل  و�شيادته،  القان�ن  احرتام  ثقافة  لرت�شيخ  ال�طنية 

املجتمعي  ال�عي  تعزيز  يف  لالإعالم  املبتكر  ا�شتخدام  على 

ب�شبل ال��ش�ل اىل الآليات ال�طنية املعنية بتحقيق العدالة 

اجلنائية. 

واأ�شاف امل�شارك�ن -�شمن ت��شياتهم- ب�شرورة �شمان 

التدريب املالئم للم�ظفني املكلفني باإنفاذ القان�ن ح�ل امل�شاكل 

التعذيب  بادعاءات  املتعلقة  اجلنائية،  ق�شايا  يف  العملية 

واملعاملة الالاإن�شانية اأو املهنية. 

الت�شريعية  ال�شلطة  بني  التعاون  بزيادة  اأو�ش�ا  كما 

الن�شان  حق�ق  منظ�مة  يخ�ص  ما  يف  التنفيذية  وال�شلطة 

يف مملكة البحرين �شمن الت�شريعات التي تقر، بال�شافة اإىل 

املحاكمة  املعل�مات يف جمال �شمانات  تكن�ل�جيا  ت�ظيف 

العادلة. 

املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  اأقيم  الذي  امل�ؤمتر  وح�شر 

اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكت�ر 

وال�ش�ؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  وال�شيخ 

الإ�شالمية والأوقاف، وحممد الزرقاين املن�شق املقيم بالإنابة 

لأن�شطة الأمم املتحدة لدى مملكة البحرين، وروؤ�شاء واأع�شاء 

الإن�شان،  بحماية حق�ق  املعنية  ال�طنية  والآليات  الأجهزة 

ومب�شاركة لفيف قان�ين وحق�قي من اخلرباء ال�طنيني.

انخفا�ض ال�صكاوى %71.. التقرير الأول لوحدة التحقيق اخلا�صة:

ا على الطبيب ال�صرعي والدعم النف�صي 67 �صكوى يف 2021.. وعر�ض 55 �صخ�صً
يت�شمن  الذي  اخلا�شة  التحقيق  ل�حدة  الأول  ال�شن�ي  التقرير  ك�شف 

 ،2021 عام  خالل  والتنظيمية  والتدريبية  الق�شائية  لأعمالها  اإح�شائية 

 .2021 2016 وحتى  املئة من عام  71 يف  اإىل  ال�شكاوى  انخفا�ص معدلت 

 27 يف  اأعلن  العام  النائب  الب�عينني،  ف�شل  بن  علي  الدكت�ر  وكان 

اخلا�شة  التحقيق  ل�حدة  الأول  ال�شن�ي  التقرير  اإطالق  عن   2022 فرباير 

عام  خالل  والتنظيمية  والتدريبية  الق�شائية  لأعمالها  اإح�شائية  يت�شمن  الذي 

 .2021

الطبيب  �شعبة  على  عر�ش�ا  الذين  عدد  اأن  اإىل  اأ�شري  التقرير  خالل  ومن 

وكان  ال�شرعي،  الطبيب  على  عر�ش�ا  �شخ�شا   55 النف�شي  والدعم  ال�شرعي 

�شخ�شا،   29 بعر�ص  مار�ص  �شهر  ال�شرعي  الطبيب  على  فيه  ُعر�ش�ا  �شهر  اكرث 

اأ�شخا�ص.   6 النف�شي  الدعم  على  عر�ش�ا  من  باملقابل 

يت�شمن  الذي  اخلا�شة  التحقيق  ل�حدة  الأول  ال�شن�ي  التقرير  واأظهر 

ب�رود   ،2021 عام  والتنظيمية خالل  والتدريبية  الق�شائية  لأعمالها  اإح�شائية 

املفرطة.  الق�ة  وا�شتخدام  املعاملة  و�ش�اء  التعذيب  بني  تن�عت  �شك�ى   67

اجلن�شية  يحمل�ن  فردا   130 ال�شاكني  عدد  ان  التقرير  من  وات�شح 

الذك�ر  من   130 ال�شاك�ن  وكان  من جن�شيات خمتلفة،  �شكاوى  البحرينية و5 

 18 اأ�شغر من  اأعمارهم  ا من هم  18 �شخ�شً ال�شاكني  و5 من الناث، وكان عدد 

 117 عددهم  �شنة   18 من  اكرث  اأعمارهم  من  ال�شاكني  عدد  كان  بينما  �شنة، 

 . �شخ�شا

ر�شدتها  �شك�ى  بـ16  ومتثلت  تن�عت  ال�شكاوى  م�شادر  اأن  التقرير  وذكر 

و10  للتظلمات،  العامة  الأمانة  من  �شك�ى  و12  اخلا�شة،  التحقيق  وحدة 

النيابة  من  �شكاوى  و9  الإن�شان،  حلق�ق  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  من  تلقتها  �شكاوى 

املجني  حمامي  من  �شكاوى  و5  الإلكرتوين،  الربيد  من  �شكاوى  و8  العامة، 

وزارة  من  �شكاوى  و3  وذويهم،  عليهم  املجني  اأهايل  من  �شكاوى  و3  عليهم، 

هاتفي.  ات�شال  طريق  عن  وردت  و�شك�ى  الداخلية، 

مار�ص  �شهر  اأن   2021 بعام  املتعلقة  ال�اردة  ال�شكاوى  خالل  من  ور�شد 

فقط.  ب�شك�يني  ي�لي�  �شهر  �شكاوى  �شهد  �شهر  اأقل  بينما  �شك�ى،   15 �شهد 

2016 وحتى  ال�اردة من عام  ال�شكاوى  بعدد  املقارنات  ومن خالل جدول 

وا�شتقرار  املئة،  يف   71 مبعدل  انخف�ص  ال�شكاوى  معدلت  ل�حظ   2021 عام 

الأخريين.  العامني  يف  ال�شكاوى  م�شت�ى 

�صمن خطتها التجميلية مبجمع 338.. اأمانة العا�صمة:

هدم 4 عقارات اآيلة لل�صقوط واإزالة 55 �صحنة خملفات

امل�شتمرة  العا�شمة  اأمانة  جه�د  �شمن 

للحفاظ على ال�اجهة احل�شارية والهتمام 

اأمانة  عام  مدير  زار  ال�شياحية،  باملناطق 

جممع  ال�شهلي  حممد  املهند�ص  العا�شمة 

338 املنطقة ال�شياحية يف العدلية، برفقة 

ممثلي هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�ص 

املنطقة  احتياجات  على  ميدانيا  لل�ق�ف 

ت�شجري  من  العا�شمة  اأمانة  يخ�ص  فيما 

ونظافة وخمالفات ان�شائية.

واأكد ال�شهلي اإزالة اأكرث من 30 �شحنة 

و25  املتن�عة،  واملخلفات  الأنقا�ص  من 

م�ؤخرا،  الزراعية  املخلفات  من  �شحنة 

 4 اأ�شل  من  لل�شق�ط  اآيل  مبنى  هدم  ومت 

ر�شدها  مت  اإذ  قريبا،  هدمها  �شيتم  عقارات 

من خالل احلمالت التفقدية التي يق�م بها 

مفت�ش� اأمانة العا�شمة، والعمل جاٍر لإكمال 

الإجراءات القان�نية للبقية، كما متت اإزالة 

متهالكة،  واأ�ش�ار  بناء  خملفات  اأنقا�ص 

املفت�حة  الأرا�شي  ت�ش�ية  اىل  بالإ�شافة 

تنفيذا  وذلك  م�شتقبال،  ا�شتغاللها  لمكانية 

ب�شاأن   2014 ل�شنة   )42( رقم  لقان�ن 

املباين  تنظيم  قان�ن  احكام  بع�ص  تعديل 

ل�شنة 1977.

اأنه  العا�شمة  امانة  عام  مدير  بنينّ  كما 

لتخاذ  دورية  ب�ش�رة  املنطقة  م�شح  يتم 

اأو  اأي عقار مهج�ر  ما يلزم يف حال ر�شد 

ت�شحيح  على  العمل  يتم  اإذ  لل�شق�ط،  اآيل 

ال��شع اإما بالرتميم اأو الهدم من قبل مالك 

�شبق  ملا  ال�شتجابة  عدم  العقار، ويف حال 

لت�شحيح  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  يتم 

به يف  معم�ل  ما ه�  وذلك ح�شب  ال��شع 

الأنظمة والق�انني مبملكة البحرين.

واأو�شح اأنه خالل هذا العام مت الرتكيز 

على نظافة املنطقة ب�شكل مكثف وتف�شيلي 

يف اأثناء الفرتة امل�شائية وال�ش�ارع الداخلية 

التخل�ص  اىل  اإ�شافة  الزراعية،  والأح�ا�ص 

وازالة  املفت�حة،  املناطق  يف  النفايات  من 

البناء وغريها  الزراعية واأنقا�ص  املخلفات 

العام،  املنظر  ه  ت�ش�نّ قد  التي  املخلفات  من 

اأماكن  ت�زيع  على  الرتكيز  عن  ف�شال 

احلاويات  م�اقع  وغ�شل  القمامة  حاويات 

ال�شمنتي  الأثاث  وتنظيف  الده�ن  من 

اجلمايل يف املنطقة.

اإىل  العا�شمة  اأمانة  عام  مدير  واأ�شار 

اأنه مت التفاق على البدء ب�شيانة الأح�ا�ص 

الزراعية وق�ص وت�شذيب الأ�شجار وتعديل 

وزيادة  بها،  اخلا�شة  الليلية  الإنارات 

اجلمالية  واملزروعات  اخل�شراء  الرقعة 

تنظم  العا�شمة  اأمانة  اأن  وبنينّ  املنطقة.  يف 

زيارات دورية للمنطقة من قبل فريق عمل 

النظافة  اق�شام  من  متخ�ش�شني  يت�شمن 

وذلك  والإعالم،  والرقابة  والرتاخي�ص 

لتفقد احتياجاتها وقيا�ص نتائج متديد عمل 

ورفع  اجلمالية  والزراعة  النظافة  عمال 

الت��شيات ب�شاأن تط�ير امل�قع.

باملنطقة  الهتمام  اأن  ال�شهلي  واأ�شاف 

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  اهتمام  من  ياأتي 

ووكيل  العمراين  والتخطيط  البلديات 

لتط�ير  البلديات  ل�ش�ؤون  البلديات  وزارة 

اجلذب  عنا�شر  وزيادة  احل�شرية  املناطق 

القت�شادية  امل�ارد  يعزز  مبا  ال�شياحي، 

بني  ال�شراكة  اأهمية  اإىل  م�شريا  للمملكة، 

خمتلف اجلهات لإبراز وتط�ير جممع 338 

ب��شفه  واجلمايل  احل�شري  اجلانب  من 

واملقيمني  للم�اطنني  �شياحي  جذب  عن�شر 

وال�شياح.

حمرز يف اأم�صية

 ببيت اإبراهيم العري�ض الثنني

اللبناين خالد العبداهلل يقّدم

 »�صويف جاز« يف مركز ال�صيخ اإبراهيم

بالأديبة  العري�ص  اإبراهيم  بيت  ال�شعر  بيت  يلتقي 

امل�شرية �شامية حمرز، يف اأم�شية عن�انها »لقاء وح�ار«، 

ياأتي ذلك �شمن امل��شم الثقايف ملركز ال�شيخ اإبراهيم للثقافة 

فعاليات  مع  تزامًنا  رائم«،  ه�  ما  املرء  »وقدر  والبح�ث 

مار�ص   7 الثنني  ي�م  الـ16،  ن�شخته  يف  الثقافة  ربيع 

2022، عند ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء، يف بيت ال�شعر بيت 

اإبراهيم العري�ص.

من املعروف اأن الأديبة �شامية حمرز اأ�شتاذة جامعية 

الرتجمة  درا�شات  مركز  رئي�ص  وهي  وباحثة،  وناقدة 

لي�شان�ص  على  ح�شلت  بالقاهرة.  الأمريكية  اجلامعة  يف 

من  املقارن  الأدب  يف  واملاجي�شتري  الإجنليزي  الأدب  يف 

الدكت�راه من جامعة  بالقاهرة، وعلى  الأمريكية  اجلامعة 

كاليف�رنيا ل��ص اأجنل��ص )1985(. عملت اأ�شتاًذا م�شاعًدا 

يف اللغة والأدب العربي بجامعة ك�رنيل 1990-1984. 

تدر�ص حمرز حاليا الأدب العربي احلديث.

غنائية  اأم�شية  يف  العبداهلل  خالد  اللبناين  الفنان  يطل 

عن�انها »�ش�يف جاز«، يف مركز ال�شيخ اإبراهيم بن حممد 

الثقايف »وقدر  امل��شم  للثقافة والبح�ث، �شمن  اآل خليفة 

يف  الثقافة  ربيع  فعاليات  مع  تزامًنا  رائم«،  ه�  ما  املرء 

ن�شخته الــ16، ي�م الثنني امل�افق 7 مار�ص 2022، عند 

ا بث  ال�شاعة الثامنة م�شاًء، يف مقر املركز. كما �شيتم اأي�شً

الأم�شية الغنائية، عرب رابط �شفحة املركز على الي�تي�ب.

على  حائز  العبداهلل  خالد  اللبناين  الفنان  اأن  يذكر 

دكت�راه يف الفن وعل�م الفن )�ش�ت، غناء، متثيل م�شرح(، 

الفن�ن  كلية  اللبنانية  اجلامعة  يف  ال�ش�ت  اأ�شتاذ  وه� 

اجلميلة وقد ط�ر درو�ص ومتارين �ش�ت لطالب ال�شينما 

نال  ما  بعد  عام 1992  الغناء  م�شريته يف  بداأ  وامل�شرح. 

على اجلائزة الأوىل يف ا�شت�دي� الفن عن فئة الطرب.
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بقيمة مئة األف دوالر اأمريكي واخلم�شني فائًزا باجلوائز ال�شهرية املقدمة يف فرباير

»االأهلي املتحد« يعلن عن اأول فائزة بجائزة ح�شادي الكربى 

اأعلن البنك الأهلي املتحد البحرين عن فوز كرا�شيمريا 

اأتانا�شوفا جانيفا باأول جائزة كربى يف برنامج ح�شادي 

فائًزا   50 وح�شول  اأمريكي،  دولر  األف  مئة  تبلغ  والتي 

الذي  ال�شحب  لكل منهم يف  اأمريكي  األف دولر  على مبلغ 

اأقيم يف تاريخ 23 فرباير 2022.

واأعرب  نيابة عنها  الفائزة �شيك اجلائزة  وتلقى زوج 

عن فرحة اأ�شرته عندما علموا بهذا الفوز الكبري قائالً: »اإنها 

لنا. لقد كنا على قناعة تامة  بالن�شبة  مفاجاأة �شارة  فعالً 

بال�شتثمار يف ح�شادي، والآن تاأكد لنا اأن الفوز باجلائزة 

القادمة مببلغ  برنامج ح�شادي جائزته  ممكًنا«، و�شيقدم 

األف  بقيمة  �شهرية  جائزة  و50  اأمريكي  دولر  األف  مئة 

�شتعود يف  كما  مار�س.  �شهر  منها يف  لكل  اأمريكي  دولر 

�شهر اأبريل جائزة الأحالم الأوىل لهذا العام، والتي �شتغري 

حياة الفائز بها مببلغ مليون دولر اأمريكي.

من  يقدم  �شوف  املتحد  الأهلي  البنك  اأن  بالذكر  جدير 

اإجمالية  بقيمة  جوائز  العام  لهذا  ح�شادي  برنامج  خالل 

قدرها

خم�شة ماليني دولر اأمريكي ملكافاأة 412 فائًزا.

  خا�ص بالذكرى الـ»70« لطرحه مع حتديثات وابتكارات تكنولوجية فريدة

»ني�شان البحرين« تطلق طراز باترول 2022 احل�شري

ك�شفت جمموعة يو�شف خليل املوؤيد واأولده، املوزع 

ني�شان يف مملكة  ل�شيارات  احل�شري  والوكيل  الوحيد 

البحرين، عن طراز ني�شان باترول 2022 اجلديدة كلًيا، 

الإ�شالمي  التمويل  البتكار يف  يوم  منتدى  وذلك خالل 

وقد  اخلليج.  فندق  يف  اأقيم  والذي  الثالثة  بن�شخته 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  جوبتا  األوك  احلفل  ح�شر 

املدير  عبداهلل،  واأن�س  واأولده،  املوؤيد  خليل  يو�شف 

العام ني�شان البحرين، وذلك تعزيًزا للتاأكيد على جناح 

ال�شيارة الريا�شية متعددة ال�شتخدامات يف املنطقة عرب 

ن�شخة ح�شرية لدول جمل�س التعاون اخلليجي �شّممت 

باترول  ني�شان  من  عاًما  ب�شبعني  لالحتفاء  ا  خ�شي�شً

املعروف بلقب »بطل الدروب«.

لني�شان  العام  املدير  عبداهلل،  اأن�س  �شرح  وقد 

دوًما  باترول  »ني�شان  قائالً:  املنا�شبة  بهذه  البحرين 

وي�شعدنا  ال�شنني،  مر  على  لعمالئنا  املف�شل  اخليار 

للغاية اأن نقدم لعمالئنا الكرام و�شركائنا �شيارة ني�شان 

املميز  التذكاري  الطراز  بذلك  اجلديدة   2022 باترول 

باأف�شل  العام اجلديد  لنبداأ  واحل�شري مبنطقة اخلليج 

بداية ممكنة، فني�شان باترول 2022 هي �شعار الفخامة 

والأداء والتنقل الذكي، ول يوجد هدية اأف�شل منها ميكن 

اأن نقدمها لع�شاق ني�شان يف البحرين يف العام اجلديد 

كعربون امتناننا وتقديرنا لدعمهم امل�شتمر«.

جراح امل�شالك البولية من النم�شا

 الربوفي�شور دجافان يف زيارة للبحرين

»Privateer«و »OMEGA« شراكة بني�

مل�شتقبل اآمن وم�شتدام يف الف�شاء

البحرين  رويال  م�شت�شفى  ي�شتقبل 

دجافان،  بوب  الدكتور  الربوفي�شور 

يف  البولية،  امل�شالك  جراحة  ا�شت�شاري 

ل�شعب  املتخ�ش�شة  خدماته  لتقدمي  زيارة 

البحرين.

متاًحا  دجافان  الدكتور  �شيكون 

البحرين  رويال  م�شت�شفى  يف  لال�شت�شارة 

مار�س   14 تاريخ  واإىل   12 تاريخ  من 

.2022

هو  دجافان  الدكتور  الربوفي�شور 

جامعة  يف  البولية  امل�شالك  جراحة  اأ�شتاذ 

اإىل  بالإ�شافة  نيويورك،  وجامعة  فيينا 

كونه رئي�س ق�شم جراحة امل�شالك البولية، 

رودولفيرنهاو�س،  موؤ�ش�شة  م�شت�شفى  يف 

فيينا - النم�شا.

حا�شل  دجافان  الدكتور  الربوفي�شور 

امل�شالك  جراحة  يف  علمية  درجات  على 

وحا�شل  الطبية  فيينا  جامعة  من  البولية 

على زمالة ق�شم جراحة امل�شالك البولية من 

جامعة تك�شا�س.

ويتحدث  لغات  عدة  جافان  د.  يجيد 

والفرن�شية  والأملانية  الإجنليزية 

والإيطالية.

من  ب�شنوات  جافان  الدكتور  يتمتع 

البولية  امل�شالك  جراحة  جمال  يف  اخلربة 

ولديه خربة جيدة يف اإدارة وعالج �شرطان 

واأورام  الربو�شتاتا  واأمرا�س  الربو�شتاتا 

واملثانة  الكلى،  و�شرطان  البولية  امل�شالك 

احل�شوات  واأمرا�س  اخل�شية  و�شرطان 

واجلراحة  الروبوتية  واجلراحة  البولية 

البولية  امل�شالك  وجراحة  التوغل،  طفيفة 

الليزر  وجراحة  البطن  وتنظري  لالأنثى 

واجلهاز البويل.

واملواعيد،  املعلومات  من  ملزيد 

البحرين  رويال  مب�شت�شفى  ات�شل 

على  17246800اأو  على 

الوات�شاب:3218180.

موعدك  حجز  ا  اأي�شً ميكنك 

www. خالل  من  الإنرتنت  عرب 

.royalbahrainhospital.com

�شطح  على  �شاعة  اأول  �شانعو  اأ�شبح 

القمر يف طليعة ا�شتك�شاف الف�شاء جمدًدا، 

لتتبع  حا�شمة  مهمة  يدعمون  املرة  وهذه 

ي�شكل  الذي  واحلطام  ال�شناعية  الأقمار 

خماطر على الن�شاط الب�شري يف الف�شاء.

 Privateer مع   OMEGA وتتعاون 

يف  الف�شائية  لالأج�شام  خرائط  و�شع  يف 

املدارات بدقة و�شفافية غري م�شبوقة، وهو 

اآمًنا  الف�شاء  على  للحفاظ  حا�شم  م�شعى 

ومتاًحا للب�شرية جمعاء.

اأبولو التي جعلت �شاعة  ومثل مهمات 

العامل،  يف  �شاعة  اأ�شهر   Moonwatch
املوؤ�ش�س  اأفراد؛  ثالثة  من  فريق  يقود 

�شتيف ووزنياك،   Apple ل�شركة  امل�شارك 

 Ripcord وموؤ�ش�س  التنفيذي  والرئي�س 

الفلكية  الديناميكا  وعامل  فيلدنغ،  األيك�س 

موريبا  الدكتور  الف�شائية  البيئة  وعامل 

جاه.

هذا  لكن  تاأكيد،  بكل  فذ  ثالثي  وهو 

امل�شعى ل يتعلق بالبحث عن املجد. يعرف 

حل  على  والقادرون  املبتكرون  هوؤلء 

امل�شكالت اأن احلطام الف�شائي ميثل ق�شية 

حالًيا  ويتم  ودولة.  فرد  كل  وتهم  ملحة 

ركام  قطعة  من 40.000  يقرب  ما  تعقب 

يف الف�شاء من �شنع الإن�شان اأثناء دورانها 

حول الأر�س، وهو ما ي�شمل الأ�شياء التي 

فهناك  فقط.  �شم   10 عن  حجمها  يزيد 

مئات الآلف من الأخطار الأخرى يف املدار 

متتبعة ول ميكن  تزال جمهولة وغري  ول 

التنبوؤ مبا قد تت�شبب فيه.

د. بوب دجافان

»نيك�شت« لتاأجري ال�شيارات ترحب بـ»كيا بيجا�ص 2022« يف اأ�شطولها

مونرتيال لل�شيارات تبداأ عرو�شها الرم�شانية املميزة 

اأعلى تثمني ل�شيارتك امل�شتعملة وخمزون من جميع االأنواع

هندي  بن  �شركة  رحبت 

احل�شري  املوزع  لل�شيارات، 

ل�شركة كيا يف البحرين، بان�شمام 

ال�شيارات  لتاأجري  نيك�شت  �شركة 

لعائلة كيا موؤخًرا.

املدير  قال  ال�شياق  هذا  ويف 

البحرين  كيا  ل�شركة  العام 

غورديب �شينغ مولتاين: »نيك�شت 

�شركة  هي  ال�شيارات  لتاأجري 

البحرين  تاأجري جديدة يف مملكة 

وي�شعدنا اأن ندعمهم يف م�شروعهم 

اأن  التعريف  عن  وغني  اجلديد. 

تتطور  جتارية  عالمة  هي  كيا 

الت�شميم  حيث  من  با�شتمرار 

اأ�شافت  وال�شالمة.  والتكنولوجيا 

ال�شيارات  لتاأجري  نك�شت  �شركة 

اإىل   2022 بيجا�س  كيا  �شيارة 

بجودتها  معروفة  لأنها  اأ�شطولها 

وقيمتها مقابل املال«.

ومت اإجراء الت�شليم بني رئي�س 

نيك�شت  ل�شركة  املالية  ال�شوؤون 

لتاأجري ال�شيارات  زهاري املدواب 

واملدير العام ل�شركة كيا البحرين 

غورديب �شينغ مولتاين.

مع اقرتاب ال�شهر الف�شيل وترقب جميع العمالء ملفاجاآت ال�شركة 

التي دوما ما لقت ر�شاهم ومن كل عام لآخر تقدم �شركة مونرتيال 

اجلديد واملميز واأف�شل ما لديها فا�شتعدت �شركة مونرتيال لل�شيارات 

املبارك 2022، حيث  القوية ل�شهر رم�شان  اأ�شخم عرو�شها  لتقدمي 

 - ا�شتثنائي  وب�شكل  مميزة  اأ�شعاًرا  العر�س  يت�شمن  اأن  املقرر  من 

لزوار  �شواء  واحدة  هدية  ولي�س  لعمالئها  قيمة  هدايا  جمموعة  مع 

معار�س ال�شركة املتقدمني باأوراقهم اأو ملن اأنهى معاملته - اإىل جانب 

ال�شيارات  متويل  تخ�س  مونرتيال  �شركة  تعدها  رائعة  مفاجاآت 

واتفاقات ح�شرية مع بع�س جهات التمويل لتقدمي ن�شب فائدة لأول 

البحرين وعرو�س ا�شرتجاع نقدي من بع�س  مرة حتدث يف مملكة 

البنوك كرمز تقديري وامتنان لعمالء مونرتيال وعمالء البنك. 

مملكة  داخل  ال�شيارات  �شركات  اأكرب  من  مونرتيال  �شركة  وتعد 

لها من خربة طويلة وقاعدة عمالء وا�شعة والأبرز هو  ملا  البحرين 

�شيارات  ال�شيارات حتت �شقف من  اأنواع  تنوع معار�شها من جميع 

عائلية و�شيارات اقت�شادية و�شيارات ذات الدفع الرباعي والريا�شية 

ا ال�شيارات التجارية. اإىل جانب ال�شيارات الفخمة والفارهة واأي�شً

مركز جرداب يبحث التعاون ال�شحي مع م�شت�شفى الهالل
 Lijoy A. ا�شتقبل مدير م�شت�شفى الهالل واملراكز ال�شحية ب  فرع املنامه

Chalackal  يف مكتبه املهند�س عي�شى اجلردابي رئي�س جمل�س اأمناء مركز 
متكني �شباب جرداب.

والربامج  جرداب  مركز  اأمناء  جمل�س  بجهود  امل�شت�شفى  مدير  واأ�شاد   

امل�شت�شفى بتقدمي  ا�شتعداد  اأبدى  املركز. كما  التي يقيمها  املتنوعة والهادفة 

بني  والتوا�شل  التعاون  ج�شور  ومد  والتثقيفية  ال�شحية  اخلدمات  كافة 

املوؤ�ش�شتني.

وخالل اللقاء مت بحث املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك والتي ت�شهم يف 

تعزيز التعاون والرتقاء بالعمل التطوعي وتوحيد اجلهود يف خدمة املجتمع 

املدين بكافة اأطيافه وذلك �شمن �شيا�شة تطوير املنظومة الجتماعية.. 

ح�شر اللقاء Bharath Jayakumar مدير الت�شويق  وعلي جنف ع�شو 

جمل�س الدارة والأمني املايل.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12020/pdf/INAF_20220306020110213.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/950528/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/950495/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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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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فيما تقرتب اململكة من تطبيق املرحلة الأوىل من 

ملزيد  احلاجة  تربز  ال�صحي«..  »ال�صمان  م�صروع 

من التوعية وحمالت التثقيف بهذا امل�صروع اجلديد 

ومزاياه واآلياته واإجراءات تنفيذه.

بن  حممد  الأمري  ال�صعودي  العهد  ويل  حوار  خال�صة 

ولن  لل�صعوديني  ال�صعودية  يف  والتحديث  التغيري  �صلمان: 

ولن  خارجية  �صغوطات  نقبل  ولن  اأحد  من  ن�صخة  ن�صبح 

اأ�صا�س  الديني  والت�صامح   2030 روؤية  اإف�صال  اأحد  ي�صتطيع 

املكون ال�صعودي ول يوجد مذهب اأو �صخ�س يحتكر متثيله للجميع. حوار عظيم 

و�صفاف.
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1521 - فرديناندو ماجالن يكت�شف جزيرة غ�ام.

فل�شطني  يف  يافا  يحتل  الأول  نابلي�ن   -  1799  

وجن�ده يق�م�ن بقتل اأكرث من 2000 اأ�شري األباين.

 1902 - تاأ�شي�ص نادي ريال مدريد.

ال�شحراء  بثعلب  امللقب  رومل  اإرفني   -  1943  

معركة  وهي  اأفريقيا،  �شمال  يف  معاركه  اآخر  يخ��ص 

مدنني بال�شحراء الت�ن�شية.

التي  ال�شع�دية  الدفاع  وكالة  تاأ�شي�ص   -  1946  

عرفت فيما بعد ب�زارة الدفاع ال�شع�دية.

قب�ل  بعد  وذلك  فل�شطني  حرب  انتهاء   -  1949  

الأمم  يف  كامالً  ع�شً�ا  لإ�شرائيل  الدويل  الأمن  جمل�ص 

املتحدة وقب�ل الدول العربية للهدنة الثانية.

 1957 - ا�شتقالل غانا عن اململكة املتحدة.

 1999 - ال�شيخ حمد بن عي�شى اآل خليفة يت�شلم 

احلكم يف البحرين خلًفا ل�الده ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

اآل خليفة.

م�صرية من ذوي الهمم الأوىل

 عاملًيا يف حفظ القراآن الكرمي

متكنت اأ�شماء عادل �شيد اأحمد فتاة م�شرية من ذوي 

حفظ  يف  عامليا  الأول  املركز  على  احل�ش�ل  من  الهمم 

القراآن الكرمي، وكرمها �شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

اأطلق�ا  اأ�شرتها  اأفراد  اأن  ال�شابع  الي�م  م�قع  وذكر 

عليها، حا�شدة الألقاب، حل�ش�لها عدد من اجل�ائز على 

م�شت�ى العامل يف م�شابقات داخل م�شر وخارجها، ومل 

متنعها اإعاقتها يف حتقيق حلم اأ�شرتها.

وقالت والدة اأ�شرة اأ�شماء عادل �شيد اأحمد، ابنة مركز 

كفيفة  ولدت  اأن  ومنذ  بنجلتها،  فخ�رة  اإنها  احلام�ل، 

الب�شر، اعتربناها هدية من اهلل �شبحانه وتعاىل، ونعمة 

اأنعم اهلل بها علي، وكان كل تفكرينا ه� اأن تتجه حلفظ 

القراآن لذلك حر�شنا على ذلك وكانت تعتمد منذ اأن كان 

عمرها 5 �شن�ات على ال�شمع.

واأ�شافت والدة الأوىل عامليا، اأن اأ�شماء تتميز بذكاء 

وكان  القراآن  حفظ  �شاعدها يف  احلفظ مما  و�شرعة يف 

عمرها 9 �شن�ات، بعدد من القراءات، والتحقت بالعديد 

م�شت�ى  على  الأوىل  على  وح�شلت  امل�شابقات  من 

اجلمه�رية، وعدد من املراكز على امل�شت�ى العامل، اآخرها 

مب�شابقة ب�ر�شعيد الدولية التي انتهت ي�م 23 فرباير 

الأوقاف،  وزير  بح�ش�ر  اأيام   10 ح�ايل  منذ  املا�شي 

وممثلي  ب�ر�شعيد،  وحمافظ  اجلمه�رية،  ومفتي 

والإعالميني،  العربية،  م�شر  بجمه�رية  ال�شفارات 

وال�شحافيني.

طالب �صعيد م�صر يطورون طائرة »درون« مل�صابقة اأمريكية
من  طلبة   8 من  مك�ن  فريق  متكن 

اأ�شي�ط،  جامعة  يف  الهند�شة  كلية 

من�ذج  وتط�ير  �شناعة  من  م�ؤخرا، 

قادرة على  طائرة بدون طيار »درون« 

حمل وزن ي�ازي وزن الطائرة.

الذي  الفريق  ا�شم  الطائرة  وحتمل 

مت  وقد   »Flight-X« وه�  ابتكرها 

تر�شيحها ر�شميا للم�شاركة يف امل�شابقة 

 SAE Aero« للمركبات  العاملية 

Design West« التي �شتقام يف ولية 
كاليف�رنيا بال�ليات املتحدة الأمريكية 

يف اأبريل املقبل.

بعدما متت جتربة  الرت�شيح  وجاء 

الهيئة  مطار  يف  ي�مني  قبل  الطائرة 

العربية للت�شنيع بحل�ان، حتت اإ�شراف 

ما  بح�شب  امل�شرية،  اجل�ية  الق�ات 

اأكده اأع�شاء الفريق مل�قع »�شكاي ني�ز 

عربية«.

جيهان  الفريق،  ع�ش�  وقالت 

ق�شم  الثانية  بالفرقة  الطالبة  حممد، 

جامعة  هند�شة  بكلية  »ميكانيكا« 

الفريق مك�ن من 8 طلبة؛  اإن  اأ�شي�ط، 

نف�ص  من  وجميعهم  فتاتان،  بينهم  من 

ق�شمي  اأ�شي�ط،  بجامعة  هند�شة  كلية 

الكهرباء و»امليكانيكا«.

يف  كان  التحدي  اأن  واأو�شحت 

وه�  طائرة،  �شناعة  على  »قدرتنا 

ل  حيث  تخ�ش�شنا  عن  بعيد  جمال 

يف  الطريان  هند�شة  تخ�ش�ص  ي�جد 

مثال  عك�ص  على  اأ�شي�ط،  هند�شة  كلية 

بها  التي ي�جد  القاهرة  هند�شة جامعة 

ق�شم متخ�ش�ص يف الطريان«.

كان  الآخر  التحدي  اأن  واأكدت 

حملية،  م�اد  من  الطائرة  �شناعة  »يف 

خامات  اأية  على  العتماد  يتم  مل  حيث 

املحركات  �ش�ى  الطائرة  يف  م�شت�ردة 

فقط، لأنها ل ت�شنع داخل م�شر، بينما 

كل مك�نات الطائرة من داخل م�شر«.

اأخت غري �صقيقة مليجان ماركل تقا�صيها ب�صبب لقاء اأوبرابيع لوحة »اإمرباطورية ال�صوء« باأكرث من 59 مليون جنيه اإ�صرتليني

العريقة  الفنية  الل�حات  حت�شد 

البيع  عمليات  نظري  هائلة  مبالغ 

لآخر  �شخ�ص  من  �ش�اء  لها  املتتالية 

العر�ص  طريق  عن  اأو  مبا�شر  ب�شكل 

ال�شدد،  هذا  ويف  عاملية،  مزادات  يف 

ل�حة  للمزادات،  �ش�ثبي  دار  باعت 

رينيه  للفنان  ال�ش�ء«،  »اإمرباط�رية 

ح�ايل  يبلغ  مذهل  برقم  ماجريت، 

اإذ  اإ�شرتليني،  جنيه  ملي�ن   59.4

القرن  من  فنية  حتفة  الل�حة  تعترب 

على  قيا�شيا  رقما  و�شجلت  الع�شرين، 

املباعة  البلجيكي  الفنان  اأعمال  �شعيد 

ل�حة  ماجريت،  ور�شم  املزادات.  يف 

 1961 عام  ال�ش�ء«،  »اإمرباط�رية 

ل�شديقته وملهمته »اآن ماري جيلي�ن 

الأعمال  جامع  ابنة  وهي  كرويه«، 

البلجيكي بيار كرويه، وبقيت الل�حة 

العائلة،  ال�شنة م�ج�دة لدى  منذ تلك 

مب�شباح  م�شاء  منزل  الل�حة  وتظهر 

اأثناء الليل يف حني اأن ال�شماء الزرقاء 

الت�قيت  اأن  اإىل  ت�شري  بالغي�م  امللبدة 

�ش�ثبي  دار  واعتربت  النهار.  ه� 

دون  من  متثل  الل�حة،  اأن  للمزادات، 

بني  من  �شينمائية  الأكرث  الل�حة  �شك 

اأنها  اإىل  م�شرية  كلها،  ماجريت  اأعمال 

فيلم  م�شاهد  لأحد  اإلهام  م�شدر  كانت 

الرعب »ذي اإكزور�شي�شت« الذي طرح 

عام 1973.

الأمري  جمع  الذي  للجدل  املثري  اللقاء  اأ�شداء  زالت  ما 

هارى، وزوجته ميجان ماركل، مع املذيعة الأمريكية ال�شهرية 

الفعل  ردود  بني  ومن  الآن،  حتى  ترتدد  وينفري،  اأوبرا 

امل�شتمرة ح�ل ما جاء فى اللقاء التليفزي�ين، رفعت �شامانثا، 

دع�ى  ماركل،  ميجان  �شا�شك�ص  لدوقة  ال�شقيقة  غري  الأخت 

ق�شائية �شد ميجان، مقابل 75 األف دولر، ب�شبب ما زعمت 

»من  لق�شتها  ميجان  روجته  الذي  وه�  »خاطئ«،  �شرد  اأنه 

اأوبرا وينفري. ويف وثيقة  لقائها مع  الرثاء« خالل  اإىل  الفقر 

اأن دوقة �شا�شك�ص، �شنت حملة مع  ق�شائية، تزعم �شامانثا، 

�شبق الإ�شرار لتدمري �شمعتها و�شمعة والدها، وذلك وفقا ملا 

اأن  �شامنثا  وزعمت  الربيطانية.  ميل«  »ديلي  �شحيفة  نقلته 

اأختها حاولت تدمري م�شداقيتهم حتى ل يتمكن�ا من التدخل 

ابتكرتها  التي  اخليالية  احلياة  وق�شة  الكاذبة  الرواية  يف 

ميجان اأو مناق�شتها، كما تزعم اأن ميجان كذبت عندما زعمت 

الفرتا�شي«،  الفقر  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  نف�شها  »رفعت  اأنها 

وا�شطرت منذ 13 عاما اإىل ت�يل وظائف منخف�شة الأجر من 

اأجل »تغطية نفقاتها«. يف هذه الأثناء، اأطلقت �شامانثا، البالغة 

من العمر 57 عاما، هج�ما كبريا على �شديق �شقيقتها وكاتب 

»العث�ر  كتاب  انتقدت  عندما  �شك�بي  اأوميد  الذاتية  �شريتها 

على احلرية« وو�شفته باأنه »كتاب اأكاذيب«، فيما رد حمامي 

لها«،  اأ�شا�ص  »ل  اأنها  مدعيا  الدع�ى،  على  �شا�شك�ص،  دوقة 

واأنهم �شيمنح�نها احلد الأدنى من »الهتمام ال�شروري«، كما 

رف�ص �شك�بي الدعاءات.

قدم اأنطوين فاكاريلو، 

املدير الإبداعي يف 

دار »�صان لوران« 

جمموعة الدار 

اجلديدة للخريف 

وال�صتاء املقبلني 

�صمن عر�س مبا�صر 

خالل فعاليات اأ�صبوع 

باري�س للمو�صة. 

واأهداه امل�صمم لروح 

والده الذي تويف منذ 

فرتة وجيزة.

وت�صمن هذا العر�س 

اإطاللة احتفلت 

بالكال�صيكية باأ�صلوب 

متجدد ومبتكر. 

وقد �صكل املعطف 

القطعة الأبرز يف 

هذه املجموعة، اإذ 

مت تنفيذه بخامات 

اجلوخ والتويد 

واملخمل واجللد 

والفرو والقما�س 

امل�صاد للماء، ومت 

ارتداوؤه فوق اأثواب 

طويلة ومن�صدلة من 

ال�صاتان وال�صيفون 

رافقتها �صنادل 

تزينت بحبيبات 

الكري�صتال.

»ال�صحة«: ت�صجيل 1517 اإ�صابة 

جديدة بكورونا وتعايف 4843 حالة

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

اأظهرت   ،2022 مار�ص   5 ي�م  يف   6999 عددها 

تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   1517 ت�شجيل 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية،  حالة   4843

للحالت املتعافية اإىل 503957.

القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  وبلغ 

للعالج  تخ�شع  حالة   37 منها  19756حالة، 

بامل�شت�شفى، و13 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12020/pdf/INAF_20220306020110213.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/950477/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5930
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أم تناشد عالج ابنها الوحيد
أوج��ه ندائي ألصح��اب األي��ادي البيضاء بأن ينظ��روا بعين 
الرحم��ة والرأفة الت��ي عهدناهم بها لمص��اب ولدي الوحيد 
وعائل أس��رتنا ورجلنا منذ أن توف��ي والده وتركه لي صغيرًا 
م��ع ابنتين؛ لم تكتمل فرحتي به ونحم��د اهلل على مصابنا، 
فق��د تخرج ول��دي بتاري��خ 3/2/2021، وكان أمله أن يصبح 
جنديًا وحارس��ًا لتراب هذا الوطن وأراضيه، لكن يش��اء القدر 
أن يص��اب بجلطة في النخاع الش��وكي تاري��خ 19/5/2021 
أدت إلى ش��لل كامل وفقدان ت��ام للحركة وصعوبة التنفس 
والنطق؛ مما أصابني بالحس��رة ألجل عمره وحلمه وأمله في 
الحياة فقد انتهى كل ش��يء خالل ساعات قليلة تم تشخيص 
الحال��ة بمستش��في الملك حمد وت��م نقله لقس��م العناية 
المرك��زة وما أراه منذ ذلك الحي��ن أن ولدي طريح الفراش ال 
يس��تطيع تحريك إصبع يده لطلب مس��اعدة المسعفين وال 
يستطيع التنفس إال من خالل جهاز أكسجين؛ وال يوجد عالج 
لحالة ولدي داخ��ل المملكة فقد طرقت كل األبواب ولم أجد 
إال ردًا واح��دًا وهو أن حالة ولدي معق��دة وال أمل في عالجه 

هنا طبيًا أو فيزيائيًا !
أطال اهلل بعمرك يا عز الوطن وفخره ومجده أن تنظر لولدي 

بعين الرحمة والعطف واإلنسانية..
إلى ملوك اإلنسانية أرفع استغاثتي وأملي في اهلل أال تردوني 

خائبة الرجاء فليس لي بعد ربي سواكم.
أرفع مناش��دتي إل��ى حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، وصاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ال��وزراء، وإل��ى أصح��اب األي��ادي البيضاء، أس��تغيث بكم أن 
 NP« تس��اعدوا ولدي للعالج في الخارج وتحديدًا بمستشفى

BRAIN HOSPITAL( في تركيا.
وتقول:»خاطبنا إدارة المستش��فى، وأرس��لوا الموافقة على 
قب��ول حالته لديهم نظرًا لتخصصه��م وإمكانياتهم الطبية 
والعلمي��ة والتكنولوجي��ة وتكلف��ة الع��الج المق��ررة ه��ي 
87.462.79 ألف دينار )س��بعة وثمانون ألف دينار بحريني(. 
فأناشدكم بتحمل نفقات س��فر ولدي وعالجه إلنقاذ حياته 

فليس لدي غيره إلعالتي وحمل جثماني.
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 وزير العمل: تحديد القطاعات الحيوية 
الجاذبة للكفاءات الوطنية في إطار »التعافي«

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميدان اس��تمرار الوزارة بتنفيذ مبادراتها 
ف��ي إطار خط��ة التعافي االقتص��ادي، حيث 
يت��م ف��ي ه��ذا الش��أن تحدي��د القطاعات 
الحيوية التي تس��تقطب الكفاءات الوطنية 

للعمل فيها خالل المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم باستثمار طاقات 
الش��باب البحريني وتأهيله لس��وق العمل، 
بالتع��اون م��ع مختلف مؤسس��ات التدريب 
الحكومي��ة والخاص��ة، إذ يتم من خالل هذه 
الشراكة إعداد الباحثين عن عمل وإكسابهم 
المهارات والخبرات الالزمة وصقل قدراتهم 
لالندم��اج  تمكينه��م  به��دف  الش��خصية 
بسهولة في مختلف التخصصات والقطاعات 

االنتاجية واالقتصادية في البحرين.
ج��اء ذلك خالل لقائه مدي��ر معهد البحرين 
 ،»BIBF« للدراس��ات المصرفي��ة والمالي��ة
الدكت��ور أحم��د الش��يخ، لمناقش��ة مختلف 
المواضيع ذات االهتمام المش��ترك، بما في 
ذلك سبل التعاون في مجال تدريب وتطوير 
الموارد البش��رية الوطنية وإعدادها لس��وق 

العمل.
وأكد الوزير أهمية دور التدريب المتخصص 
في تأهي��ل وتطوير المواطني��ن وإعدادهم 
القطاع��ات  مختل��ف  ف��ي  العم��ل  لس��وق 
اإلنتاجي��ة، منوه��ًا بال��دور ال��ذي يتميز به 
المعه��د ومس��اهماته في تطوي��ر الموارد 
البش��رية البحرينية باعتباره م��زودا تدريبيا 
وتعليمي��ا رائ��دا ف��ي مختل��ف التخصصات 
البنكية والتجارية الرئيسة بمجاالت األعمال 
والمالي��ة  اإلداري��ة  والف��روع  المصرفي��ة، 

وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
ولفت إلى اس��تعداد الوزارة لتعزيز التعاون 
م��ع المعه��د ف��ي إط��ار الجه��ود الوطنية 
الرامي��ة إل��ى إع��داد وتأهي��ل المواطني��ن 
مهنيًا وإدماجهم في التخصصات الوظيفية 

الجاذبة في سوق العمل.
وأوضح حمي��دان أن ال��وزارة تنف��ذ العديد 
من المبادرات ضمن خططها ومش��روعاتها 
لتعزي��ز أفضلية البحريني ف��ي التوظيف في 
القط��اع الخ��اص، حيث توف��ر بالتعاون مع 
صندوق العم��ل »تمكين« حوافز مش��جعة 
له��م، ومنها توفير ف��رص التدريب النوعية 
والبرام��ج والدورات المتخصص��ة المجانية، 

بم��ا فيه��ا التدريب م��ع ضم��ان التوظيف، 
والتدريب عل��ى رأس العمل »فرص«، فضاًل 
عن تقديم الدعم المال��ي للمتدربين خالل 
فت��رة التدري��ب، ودع��م أج��ور المتوظفين 

الجدد.
م��ن جانبه، أكد الش��يخ، ال��دور الكبير الذي 
يقوم به المعه��د في مجال تدريب وتأهيل 
الك��وادر المتخصص��ة في القط��اع المالي، 
ومساهمته في دعم توظيف الكوادر الوطنية 
في هذا القطاع المهم والحيوي، إضافة إلى 
أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرس��مية 
والقطاع الخاص في دعم توجهات الحكومة 
للمس��يرة  تعزي��زًا  الخص��وص،  ه��ذا  ف��ي 

التنموية الشاملة في مملكة البحرين.
وقدم مدي��ر عام »BIBF«، نب��ذة مختصرة 
ع��ن البرامج التي يقدمها المعهد في مجال 
تدري��ب وتأهي��ل الك��وادر المتخصصة في 
القطاع المالي، والمبادرات التي تم إطالقها 
من أجل تشجيع الكوادر الوطنية لالستفادة 
التدري��ب  مج��االت  والمتضمن��ة  منه��ا، 
المصرف��ي والمال��ي والتموي��ل اإلس��المي 
والتأمين والتحول الرقمي وإدارة المش��اريع 
ومكافحة غسل األموال والتنمية المستدامة 
والقي��ادة واالدارة، إضاف��ة إل��ى المواضي��ع 

الرائجة األخرى في قطاع األعمال.
وأكد الشيخ سعي المعهد المستمر لتفعيل 

أدوات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية 
والخاصة، وتطوير منظومة العمل الحكومي 
والخاص بما يس��هم في االرتقاء بمس��توى 
الخدمات المقدم��ة للمواطنين والمقيمين، 
عبر توفير أفضل خدمات التدريب التي تلبي 

احتياجات الكوادر الوطنية. 
وق��ام الوزي��ر والوف��د المراف��ق بجولة في 
المبنى الجديد، حيث تم االطالع على المرافق 
المتوف��رة والبنية التحتي��ة التعليمية التي 
تتوفر للطالب في المملكة، من خالل توفير 
بنية تحتي��ة مجهزة بأحدث نظ��م التدريب 
والتعلي��م وبيئ��ة تدريبي��ة وتعليمية ذات 

مستوى عاٍل.

»األعلى للبيئة« يطلق المبادرة 
الوطنية لالبتكار الثالثاء

أعل��ن المجلس األعلى للبيئة عن انطالق المبادرة الوطنية لالبتكار 
يوم الثالثاء المقبل، تحت شعار »االبتكار المناخي«.

يأتي ذلك، في إطار مس��اعي المجلس، برئاسة سمو الشيخ عبداهلل 
بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى، وتنفيذا 
للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، بتعزيز التعاون بين مختلف 
القطاع��ات م��ن أجل تحقي��ق االرتق��اء الحضاري واألم��ن المناخي، 
وضمن جهود البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030 التي يشرف على تنفيذها صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكد المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
الدكت��ور محمد بن دين��ه، أن المبادرة تهدف إل��ى تحفيز الطاقات 
البحريني��ة في القطاعات الحكومية والخاص��ة على البحث واالبتكار 
ف��ي مجال حماية البيئ��ة والمناخ، وخلق مس��احة ألصحاب الخبرات 
واألف��كار اإلبداعية العاملين ف��ي القطاعات الحكومي��ة والخاصة، 
وتمكنهم من استغالل قدراتهم العلمية والعملية وطرح أفكارهم 
اإلبداعية التي تس��هم في دعم الجه��ود الوطنية في مجال الحفاظ 

على البيئة ومواجهة أثار تغير المناخ والتكيف معه.

550 دارسًا ودارسة بدار علوم القرآن الكريم

مركز أحمد الفاتح يستقبل 3 آالف زائر خالل 2021
بالصدارة  اإلسالمي  الفاتح  أحمد  مركز  احتفظ 
بزيارتها،  ُينصح  التي  البحرين  معالم  كأبرز 
تصنيف  بحسب  التوالي  على  الس��ادس  للع��ام 
مستخدمي موقع Advisor« »Trip، وهو منصة 
 878 من  أكثر  يستخدمها  تفاعلية  إلكترونية 
المعالم  لتصنيف  العالم  حول  مستخدم  مليون 
عدد  بلغ  حي��ث  السياحية،  والوجهات  العالمية 
الم��ركز خ��الل  الذين تم استقبالهم في  الزوار 
العام 2021 أكثر من 3 آالف زائر من شتى أنحاء 

العالم.
وتماشيًا مع توجيهات الوزارة وعم��اًل بتوصيات 
لجائحة  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
الفعلية،  الزيارات  تعليق  أعقاب  في  »كورونا« 
قامت مجموعة اإلرش��اد الديني بالمركز بتنفيذ 
اإللكتروني  الموقع  عبر  للزوار  افتراضية  زيارات 
الرسمي للمركز، حي��ث بلغ عدد زوار الموقع أكثر 

من 97 ألف زائر خالل 2021.
وحول س��ير الدراسة في دار علوم القرآن الكريم، 
بل��غ ع��دد الملتحقين بال��دار 200 طالب و 350 
طالب��ة، وه��و مرك��ز تعليمي يخت��ص بتدريس 

القرآن الكريم وعلومه، ويقدم خدماته الدراسية 
في حفظ القرآن الكريم وتالوته واالستزادة من 
العلوم الش��رعية ضمن منهج تعليمي متكامل، 
يق��وم بإع��داد مدرس��ين ومحفظي��ن مؤهلين 
لتعليم القرآن الكريم في مجاالته المختلفة على 
نح��و علمي أكاديمي حس��ب األنظمة المعمولة 

بها عالميا وباألساليب التربوية الحديثة.
وبش��أن الدروس والدورات اليومية واألس��بوعية 
المنعق��دة خالل الع��ام 2021، وعلى الرغم من 
الظروف االستثنائية التي تمر بها البحرين جراء 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د – 19(، فق��د قامت دار 
علوم القرآن الكريم بعقد الدروس عبر برنامجي 
مايكروسوفت تيمز وزووم، وهي كالتالي: دورات 
في تالوة القرآن الكريم للمستجدين والمعيدين 
والمؤهلي��ن، دورات ف��ي علم التجوي��د النظري، 
دورات في حفظ القرآن الكريم للكبار، دورات في 
تالوة وتجويد القرآن الكريم للنس��اء، دورات في 
علم القراءات العش��ر والروايات المفردة، دورات 
ف��ي تعلم اللغة العربية للنس��اء غي��ر الناطقات 
باللغة العربية، دورات في مبادئ الفقه للنس��اء 

غي��ر الناطقات باللغ��ة العربي��ة، محاضرات في 
الس��يرة النبوية للنساء، دورة في كتاب األربعين 
النووية للنس��اء، تفس��ير الق��رآن الكري��م لغير 
الناطقات باللغة العربية، وحفظ القرآن الكريم 
للنس��اء، إلى جانب ع��دد من المحاض��رات التي 
نظمها المركز عبر حس��اب الش��ؤون اإلسالمية 

في اإلنستغرام.
ويعد جام��ع أحمد الفاتح أكب��ر جوامع البحرين، 
وواح��دا من أكب��ر الجوامع في العال��م وأفخمها 
بطرازه المعماري اإلسالمي الذي يعكس ارتباط 
البحرين وحضارتها، بالتاريخ العربي واإلسالمي، 
حيث يتس��ع ألكث��ر م��ن 7 آالف مص��ٍل، ويعتبر 
الجام��ع أح��د المقاصد الس��ياحية ف��ي البحرين 
فأبواب��ه مفتوح��ة للزائرين من الس��ياح الذين 

يقودهم مرشدون يتحدثون بلغات عدة.
ويتكون الجامع من 3 أقس��ام رئيسة هي مصلى 
الرجال ومصلى النس��اء والباحة الكبرى ومن قبة 
ضخمة بني��ت من األلياف الزجاجي��ة النقية يبلغ 
وزنه��ا أكثر م��ن 60 طنا وتعتبر م��ن بين أكبر 

القبب المصنوعة من األلياف الزجاجية.

»اإلسكان« تختتم سلسلة ورش عمل للمهندسين
وصيان��ة  إنش��اء  إدارة  اختتم��ت 
اإلس��كان  ب��وزارة  المش��اريع 
سلس��لة ورش العم��ل المخصص��ة 
باإلجراءات  المعني��ة  للمهندس��ين 
رف��ع  برنام��ج  ضم��ن  التنفيذي��ة، 
قدرات ومهارات المهندسين تنفيذًا 
لتوجيه��ات خط��ة وزي��ر اإلس��كان 
باس��م الحمر لرف��ع كف��اءة وجودة 
العم��ل الهندس��ي عل��ى مس��توى 
الوزارة، والت��ي قدمتها روان عوض 

وفراز أحمد بمبنى الوزارة.
وأك��د مدي��ر إدارة إنش��اء وصيان��ة 
المش��اريع بال��وزارة محمد رش��دان 
إقام��ة مزيد من ال��ورش التفاعلية 
تقني��ة  عب��ر  المقام��ة  وال��دورات 

االتص��ال المرئ��ي، تحقيق��ًا لمزيد 
من الخبرات وإكس��اب المهندسين 
م��ع  تتناس��ب  متط��ورة  مه��ارات 
تواجه  الت��ي  العدي��دة  التحدي��ات 
واإلنش��ائي  الهندس��ي  العم��ل 

الميداني في البحرين.
وش��جع رش��دان عل��ى إب��راز األفكار 
بي��ن  الخب��رات  وتب��ادل  الجدي��دة 
المهندس��ين من خالل مشاركتهم 
بسلس��لة ال��ورش المتتابعة، األمر 

الذي م��ن ش��أنه تحقي��ق التوعية 
اإلج��راءات  بمختل��ف  والتثقي��ف 

الهندسية.
وق��دم فراز أحمد ش��رحًا عمليا حول 
أح��كام وقواني��ن إص��دار ش��هادة 
الخل��و  وش��هادة  األعم��ال  إتم��ام 
من العي��وب كما ن��ص عليه دليل 
االنش��اءات، بما يكفل ع��دم تجاوز 
الفترات الزمنية المحددة، ما يجنب 
الوزارة التكالي��ف اإلضافية التي قد 
يتس��بب بها التأخير في إصدار تلك 
الش��هادات، كما قدمت روان عوض 
شرحًا مفصاًل حول الدليل المعتمد 
والمحدث لجودة المواد لقسم جودة 

المواد والمعايير.

 البحرين تشارك في المنتدى 
الخليجي لألمن السيبراني 2022

ش��ارك وفد المرك��ز الوطني لألمن 
إدارة  بمدي��ر  ممث��اًل  الس��يبراني 
االستجابة الوطني أحمد أبو الفتح، 
ومدي��ر إدارة المتابع��ة والتثقي��ف 
عايشة حاجي، في المنتدى الخليجي 
ال��ذي   ،2022 الس��يبراني  لألم��ن 
تنظم��ه األمان��ة العام��ة لمجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، 
العرب��ي  المرك��ز  م��ع  بالتع��اون 
اإلقليم��ي لألم��ن الس��يبراني تحت 
ش��عار »المنظر العالمي لتهديدات 
وتحديات األمن الس��يبراني«، بمقر 
بمش��اركة  دب��ي،   2020 أكس��بو 
ممثلي الدول األعضاء في قطاعات 
الش��ؤون االقتصادية والعس��كرية 

واألمنية.
ويهدف المنتدى إلى استعراض أهم 

قضايا وأبرز التحدي��ات والتطورات 
الرقمي��ة ف��ي الفض��اء الس��يبراني 

الحيوية،  القطاع��ات  ف��ي مختل��ف 
وبمش��اركة نخبة م��ن المتحدثين 

من دول المجلس والعالم.
وتطرق أبو الفتح إلى اإلستراتيجية 
واألم��ن  للس��المة  االسترش��ادية 
السيبراني التي أعدتها لجنة المراكز 
الوطنية لطوارئ الحاسبات باألمانة 
العامة لدول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربي��ة، حيث اس��تعرض 
اإلس��تراتيجية،  ومبادئ  التحديات، 
الخمسة لإلستراتيجية  والمرتكزات 
الت��ي تش��مل الجان��ب التنظيم��ي 
القانونية،  واإلجراءات  والمؤسسي، 
الفني��ة واإلجرائية، وبناء  والتدابير 
القدرات الوطنية، والتعاون الدولي. 
كم��ا تم اس��تعراض طريق��ة عمل 
لجن��ة المراك��ز الوطني��ة لط��وارئ 
الحاس��بات بناء على اإلس��تراتيجية 

االسترشادية المعّدة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/06/watan-20220306.pdf?1646541038
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»األشغال«: البدء في تنفيذ 
تطوير وتوسعة »الكويت 

الصحي« بكرزكان

أكد الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة األشغال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني الش��يخ مش��عل بن 
محم��د آل خليفة، أن الوزارة بصدد اس��تكمال اإلجراءات لبدء 
أعمال مشروع التطوير والتوسعة بمركز الكويت الصحي في 

كرزكان، تمهيدا للبدء على أرض الواقع.
وأش��ار إلى أن المشروع ُيعد أحد المشاريع الحكومية الخدمية 
الت��ي قامت ال��وزارة بإع��ادة تصميمه��ا ألغ��راض التطوير 

والتوسعة على أن تقوم الحقًا باإلشراف على تنفيذها.
وأض��اف، أن ال��وزارة تس��عى لتقدي��م الدعم لكاف��ة العمالء 
والجهات التي تتعامل معها، وأيضًا دعم جهود وزارة الصحة 
في تنفي��ذ برامجها وخططها اإلس��تراتيجية، مضيفًا أنه تم 
مراعاة كاف��ة متطلباتهم في تصميم المش��روع وفقًا ألعلى 
المس��تويات القياسية الهندس��ية إلى جانب توفير متطلبات 
ومواصف��ات االس��تدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياس��ة 
ترش��يد اس��تهالك الطاق��ة للحف��اظ عل��ى البيئ��ة والموارد 

الطبيعية. 
ولفت إل��ى أن ذلك يأتي في إطار الجه��ود المبذولة من أجل 
مواكب��ة التقدم والتطور الخدمي في مج��ال الرعاية الصحية 
بالمملكة وتلبية لرؤى واحتياجات المواطنين والمقيمين في 

الحصول على العالج والرعاية الصحية على أعلى مستوى.
وأفاد بأن األعمال تش��مل التطوير والتجديد الجزئي للمركز 
الحالي باإلضافة إلى أعمال توس��عته عن طريق إضافة مبنى 

مكون من طابقين من الجانب األمامي للمركز.
وكان��ت ال��وزارة قام��ت بإع��داد التصاميم الخاص��ة بأعمال 
التطوي��ر والتوس��عة، بحي��ث يتك��ون المبن��ى اإلضافي من 
طابقين، ويتكون الطابق األرضي من المكاتب اإلدارية وغرفة 
االجتماعات ومكاتب االستشاريين، ويتكون الطابق األول من 
قسم األسنان إلى جانب كافة الخدمات المصاحبة، إلى جانب 

جميع األعمال الخارجية وتنسيق الموقع العام.

إزالة 55 شحنة أنقاض متنوعة ومخلفات زراعية

 »أمانة العاصمة«: هدم 4 عقارات 
آيلة للسقوط لتجميل مجمع 338

بدأت أمانة العاصمة تنفيذ خطتها 
وه��ي   338 بمجم��ع  التجميلي��ة 
المنطقة الس��ياحية ف��ي العدلية، 
م��ع إزال��ة أكثر من 30 ش��حنة من 
األنقاض المتنوعة، و25 شحنة من 
المخلفات الزراعية مؤخرًا، فيما تم 
هدم مبنى آيل للس��قوط من أصل 
4 عقارات سيتم هدمها قريبًا، فيما 
يجري العمل على إكمال اإلجراءات 

القانونية للبقية.
العاصمة  أمان��ة  وضم��ن جه��ود 
الواجهة  على  للحفاظ  المس��تمرة 
بالمناطق  واالهتم��ام  الحضاري��ة 
الس��ياحية، زار مدي��ر ع��ام أمان��ة 
الس��هلي مجمع  العاصم��ة محمد 
338، برفقة ممثلي هيئة البحرين 
للوق��وف  والمع��ارض  للس��ياحة 
ميداني��ًا على احتياج��ات المنطقة 
ف��ي م��ا يخ��ص أمان��ة العاصمة 
م��ن تش��جير ونظاف��ة ومخالفات 

إنشائية.
وأكد السهلي أنه تمت إزالة أنقاض 
مخلف��ات بن��اء وأس��وار متهالكة، 
باإلضاف��ة إل��ى تس��وية األراض��ي 
المفتوح��ة إلمكاني��ة اس��تغاللها 
مس��تقباًل، تنفيذًا للقانون رقم 42 
لسنة 2014 بش��أن تعديل بعض 
أحكام قانون تنظيم المباني لسنة 

.1977
وبي��ن أن��ه يت��م مس��ح المنطقة 
بص��ورة دورية التخاذ م��ا يلزم في 

ح��ال رص��د أي عقار مهج��ور أو آيل 
للس��قوط، حي��ث يت��م العمل على 
تصحي��ح الوض��ع إم��ا بالترميم أو 
اله��دم من قبل مال��ك العقار وفي 
حال عدم االس��تجابة لما سبق يتم 
اتخ��اذ اإلجراءات الالزم��ة لتصحيح 
الوض��ع، وذل��ك بحس��ب م��ا ه��و 
معمول به في األنظمة والقوانين 

بمملكة البحرين.
وأوض��ح أنه خ��الل هذا الع��ام تم 
التركي��ز عل��ى نظاف��ة المنطق��ة 
بش��كل مكثف وتفضيل��ي في أثناء 
الفترة المسائية والشوارع الداخلية 
واألح��واض الزراعية، باإلضافة إلى 
التخلص من النفايات في المناطق 
المخلف��ات  وإزال��ة  المفتوح��ة، 
الزراعي��ة وأنق��اض البن��اء وغيرها 

م��ن المخلف��ات الت��ي قد تش��وه 
المنظر العام، فض��اًل على التركيز 
على توزيع أماكن حاويات القمامة 
وغسل مواقع الحاويات من الدهون 
وتنظيف األثاث اإلسمنتي الجمالي 

في المنطقة.
وأشار إلى أنه تم االتفاق على البدء 
الزراعية وقص  بصيانة األح��واض 
وتشذيب األشجار وتعديل اإلنارات 
الليلية الخاصة بها، وزيادة الرقعة 
في  الجمالية  والمزروعات  الخضراء 

المنطقة.
وبّي��ن أن أمان��ة العاصم��ة تنظم 
زي��ارات دورية للمنطق��ة من قبل 
فري��ق عمل يتضم��ن متخصصين 
والتراخيص  النظاف��ة  أقس��ام  من 
والرقاب��ة واإلع��الم، وذل��ك لتفقد 

احتياجاتها وقي��اس نتائج تمديد 
والزراع��ة  النظاف��ة  عم��ال  عم��ل 
بش��أن  التوصيات  ورفع  الجمالي��ة 

تطوير الموقع.
االهتم��ام  أن  الس��هلي  وأض��اف 
اهتم��ام  م��ن  يأت��ي  بالمنطق��ة 
وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات 
وزارة  ووكيل  العمراني  والتخطيط 
البلديات لشؤون البلديات لتطوير 
المناطق الحضري��ة وزيادة عناصر 
الجذب الس��ياحي بما يعزز الموارد 
مش��يرًا  للمملك��ة،  االقتصادي��ة 
إلى أهمية الش��راكة بي��ن مختلف 
الجهات إلبراز وتطوير المجمع من 
الجانب الحضري والجمالي باعتباره 
عنص��ر ج��ذب س��ياحي للمواطنين 

والمقيمين والسياح.

محافظ المحرق: أهمية حفظ 
التراث واإلرث الفني العريق

أك��د محافظ المحرق س��لمان بن هن��دي، أن المحافظة تزخر 
بالمبدعي��ن والمتميزي��ن في كاف��ة المج��االت، مؤكدا على 

عطائهم الدائم في المحافل الوطنية والتراثية والفنية.
جاء ذلك خالل اس��تقباله للفنان القدي��ر أحمد الجميري الذي 
ناق��ش عددا من األعم��ال الوطنية والتراثي��ة، باإلضافة إلى 
المش��اريع التي تعن��ى بحفظ الت��راث الفني ال��ذي تزخر به 
المملك��ة عبر العص��ور، خاصة بعد إطالق مش��روعه الخاص 
لتدوين وتوثيق فنون الصوت والفجري البحريني، والذي يأتي 
انطالق��ا من المس��ؤولية الوطنية والعلمي��ة في حفظ تراث 

البحرين الغنائي.
وأكد المحافظ على أهمية حفظ ذلك اإلرث العريق، واستثمار 
الصروح الوطنية في إقامة المناسبات والفعاليات التي توثق 
مكان��ة المملك��ة ومبدعيها ف��ي كافة المج��االت، مؤكدا أن 
المح��رق كانت وما زل��ت منبعا للمثقفين واألدباء والش��عراء 

جيال بعد جيل.
م��ن جانب��ه، أثن��ى الجميري عل��ى االهتم��ام ال��ذي تقدمه 
المحافظ��ة لروادها، مبديا اس��تعداده للتنس��يق في تقديم 

أعمال وطنية في المناسبات القادمة.

العمل على حزمة مشاريع خدمية بمختلف الدوائر

 وزير األشغال: مناقصة جديدة لتوفير 
صهاريج لشفط البالعات في »الشمالية«

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خلف أن المحافظة الش��مالية 
عل��ى أعت��اب مناقصة جدي��دة لتوفي��ر صهاريج 
لش��فط البالعات ومن المأمول أن تس��هم هذه 

المناقصة في تخفيف الضغط.
جاء ذلك، خالل لقائه برئي��س وأعضاء المجلس 
البلدي لبلدية المنطقة الشمالية لبحث عدد من 
المش��اريع في جميع دوائر المحافظة الشمالية، 
وبحض��ور وكيل الوزارة لش��ؤون األش��غال أحمد 
الخياط، ووكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ 
محمد ب��ن أحم��د آل خليفة، والوكيل المس��اعد 
للخدم��ات البلدية المش��تركة ش��وقية حميدان، 
ومدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الش��مالية لمياء 
وش��ؤون  التخطي��ط  إدارة  ومدي��ر  الفضال��ة، 

المجالس البلدية محمود الشيباني.
وأضاف خلف أن مش��اريع الصرف الصحي هي من 
أولويات مشاريع الوزارة والحكومة، مشيرًا إلى أن 
العم��ل على اس��تكمال البنية التحتية لمش��اريع 
الص��رف الصحي مس��تمرة على مس��توى مملكة 

البحرين.
وأك��د أن المناط��ق القديم��ة ف��ي البحري��ن تم 
توصيلها بش��بكة الصرف الصحي بالكامل، إال أن 
نسبة التنمية العمرانية تسير بوتيرة متسارعة، 
والمناطق الجديدة في أغلبها تم توصيلها كذلك 
بش��بكات الصرف الصح��ي، وهن��اك أيضًا بعض 

المناطق مازالت ضمن خطط وبرامج الوزارة.
وأك��د أهمية اللقاءات التنس��يقية بين المجالس 
البلدية والمس��ؤولين في الوزارة لمتابعة خطط 
وبرامج المجالس مع الوزارة، والمشاريع الخدمية 
التي تقدم للمواطنين، مشيدًا خلف بالدعم الذي 
تحظى به مشاريع الوزارة من قبل اللجنة الوزارية 
ووزارة  التحتي��ة  والبني��ة  التنموي��ة  للمش��اريع 

المالية.
وبين أن مشاريع الصرف الصحي تشكل منظومة 
متكامل��ة بدءًا م��ن محطات المعالج��ة والطاقة 
االس��تيعابية لها، مرورًا بمحط��ات النقل، وكلما 
زادت المشاريع اإلسكانية والمجمعات اإلسكانية 
زادت الحاج��ة لرف��ع الطاقة االس��تيعابية لهذه 

المحطات وخطوط النقل.
ولف��ت إلى مش��روع ال��وزارة في تطوي��ر محطة 
توبلي للص��رف الصحي والتي من ش��أنها زيادة 
الطاقة االستيعابية من 200 ألف ألف متر مكعب 
إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا، حيث ستس��تقبل 

التدفقات من مختلف مناطق البحرين.
وأكد أن��ه في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على 
حلول دائمة ومتكاملة في مجال الصرف الصحي، 
فإنه��ا ف��ي الوق��ت ذاته تس��عى لزي��ادة أعداد 

الصهاريج في المنطقة الشمالية.
م��ن جه��ة أخ��رى، تح��دث خل��ف عن ع��دد من 
المشاريع المتعلقة بالطرق، مشيرًا إلى استعانة 
الوزارة بشركات استشارية متخصصة في أعمال 
التصاميم والتهيئة ألعمال المناقصات، ومن ثم 
العمل على تحدي��د الميزانيات الالزمة لعدد من 

المشاريع التي تعمل عليها الوزارة.
وأض��اف أن هناك ع��ددًا من الطلب��ات المتعلقة 
بزيادة مواقف السيارات، حيث تعمل الوزارة على 
تخصيص األراضي الالزمة إلنشاء مواقف سيارات 
بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني 
مش��يرًا إلى أن طلبات االستمالك مرهونة بتوافر 

الميزانيات الالزمة.
وفيم��ا يتعلق بطلب��ات المرتفع��ات في بعض 
المناطق قال: »نعمل على إعداد دراسة متكاملة 
بالمواصف��ات واالش��تراطات الالزم��ة المتعلقة 
بطل��ب المرتفع��ات، وبمجرد االنته��اء من هذه 
الدراس��ة سيتم عرضها ومباش��رة العمل فيها«، 
مؤك��دًا أن الهدف من هذه الدراس��ة هو ضمان 

السالمة المرورية.
وأك��د وج��ود حزمة م��ن المش��اريع الخدمية في 
المحافظة الش��مالية بعضها في ط��ور التنفيذ، 
والبعض اآلخر ف��ي مرحلة المناقصات، وبعضها 
في مراح��ل االعتمادات والتصامي��م وغيرها من 

اإلجراءات تمهيدًا للبدء بها.
وق��ال: »هن��اك كثي��ر م��ن المش��اريع الخدمي��ة 
في المحافظة الش��مالية، س��واء كانت مش��اريع 
كاألس��واق المركزية، أو الحدائق أو المماش��ي أو 
األعم��ال التطويرية للمش��اريع القائم��ة، والتي 
من شأنها أن تش��كل إضافات خدمية مهمة في 

مختلف دوائر المنطقة الشمالية«.
واس��تعرض مشروع خطة التشجير الوطنية ودور 
المجالس البلدي��ة والقطاعات األهلية في تنفيذ 

هذه الخطة، مشيدًا بموافقة مجلس الوزراء على 
مذكرة بش��أن خطة التشجير في البحرين، والتي 
ته��دف إلى مضاعفة ع��دد األش��جار بحلول عام 

.2035
وأكد على التوجيهات المس��تّمرة لصاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بش��أن التوس��ع في 
مشاريع التش��جير بمختلف الشوارع والتقاطعات 

والمشاريع الحكومية.
ولفت إلى أن خطة التشجير تهدف إلى مضاعفة 
الع��دد الحالي لألش��جار م��ن 1.8 مليون ش��جرة 
إلى قرابة 3.6 ماليين ش��جرة بحلول عام 2035، 
تماش��يًا مع التزامات مملك��ة البحرين باتفاقية 
األم��م المتح��دة اإلطاري��ة بش��أن تغي��ر المناخ 

.»COP26«
وأش��ار إلى أّن الوزارة تعمل ضمن إس��تراتيجية 
التش��جير وزيادة الرقع��ة الخضراء، عل��ى تنفيذ 
عدد من المش��اريع بمختلف محافظات المملكة 
لتجميل الشوارع والتقاطعات، والحدائق، والمدن 

اإلسكانية، والمتنزهات.
وأكد على دور أعضاء المجالس البلدية في أعمال 
التوعي��ة واإلرش��اد بالذات فيم��ا يتعلق بأعمال 
الرقابة والنظافة، وضرورة تكاتف الجميع لضبط 
السلوكات الخاطئة والحد منها والتي من شأنها 

اإلضرار بالبيئة وتشويه المنظر العام .
من جهته، أش��اد رئيس المجلس البلدي لبلدية 
المنطقة الش��مالية أحمد الكوهج��ي باالهتمام 
والمتابع��ة المس��تمرين اللذي��ن يبديهما وزير 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
وفري��ق عمل الوزارة لطلبات ومقترحات المجلس 
بما يجس��د األه��داف اإلس��تراتيجية للمش��روع 
اإلصالحي لجاللة الملك عاهل البالد المفدى، بما 

يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

»بلدي الشمالية« يطالب 
بتسريع عمل مشروع ميزانية 
تنمية المدن والقرى 2022

سماهر سيف اليزل  «

طالب مجلس بلدي الش��مالية بفصل كل من ميزانية الحاالت 
الطارئة وميزانية تركيب عوازل األمطار عن ميزانية الصيانة 
وترمي��م المنازل، موضحًا في تعقيبه على رد وزارة األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني ال��وارد في صحيفة 
الوط��ن »بلديات« في 1 مارس بش��أن ميزانية تنمية المدن 
والقرى لع��ام 2022، أن المحافظة الش��مالية تمتاز بكثافة 
س��كانية عالي��ة وعدد كبير م��ن المنازل القديم��ة في القرى 
والم��دن التي مضى عليه��ا 5 عقود وأكث��ر وتحتوي على 12 
دائرة، ما يس��توجب تخصيص النصيب األكب��ر من الميزانية 
الحكومية للترميم والمعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى 

بداًل من مساواتها مع المحافظات الثالث األخرى.
وبشأن طلبات الصيانة للمنازل، أضاف المجلس أن المحافظة 
الشمالية لها األحقية في زيادة الميزانية مقارنة بالمحافظات 
األخرى وتغير نظام المحاصصة، مش��يرًا إلى أن التوزيع يجب 
أن يكون مناس��بًا بحس��ب طلب��ات المواطنين والمس��تحقين 

الذين تنطبق عليهم االشتراطات.
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»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
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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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شهادة تقدير للمرحومة الدكتورة هيفاء محمود

 جميلة السلمان بالمركز الثاني 
لجائزة الطبيب العربي لـ 2022

ف��وز استش��ارية  اإلع��ان ع��ن  ت��م 
واألم��راض  المعدي��ة  األم��راض 
الباطني��ة بمجمع الس��لمانية الطبي، 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس »كورون��ا« الدكتورة جميلة 
الثان��ي بجائزة  بالمرك��ز  الس��لمان، 
الطبي��ب العربي لع��ام 2022، والتي 
لقط��اع  العام��ة  األمان��ة  تطلقه��ا 
الش��ؤون االجتماعية ب��إدارة الصحة 

والمساعدات اإلنسانية.
ج��اء ذلك، في إطار مش��اركة البحرين 
ف��ي االجتم��اع الح��ادي عش��ر للجنة 
وزراء  لمجل��س  االستش��ارية  الفني��ة 
الصحة العرب الذي عقد بمقر جامعة 
ال��دول العربي��ة بالقاه��رة يومي 23 

و24 فبراير.
وتمنح الجائزة س��نويًا لتكريم األطباء 
الع��رب ذوي اإلس��هامات المتمي��زة 
وتش��جيعا لهم على تطوي��ر أدائهم 
وتقديم أفضل خدمة طبية. وس��يتم 
التكريم ف��ي أثناء الدورة 56 لمجلس 
وزراء الصحة العرب الذي س��يعقد في 

17 مارس بالقاهرة.
وقدمت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح 
التهنئ��ة إل��ى الس��لمان عل��ى ه��ذه 
النتيج��ة المش��رفة والحص��ول عل��ى 
المرك��ز الثاني، تقديرًا إلس��هاماتها 
في مجال تطوير خدمات طب الباطنة 
عل��ى المس��توى المحل��ي واإلقليمي 
والدول��ي، وم��ا كان له��ا م��ن تأثير 

الخدم��ات  تحس��ين  عل��ى  إيجاب��ي 
الصحية.

من جان��ب آخر، أعلنت لجن��ة التقييم 
للجائ��زة بجامعة ال��دول العربية عن 
للمرحومة  منحها لش��هادة تقديرية 
الدكت��ورة هيفاء محم��ود، طيب اهلل 
ثراها استشارية طب العيون ورئيسة 
للعيون،  الدكتورة هيفاء  مستش��فى 

أح��د أبرز المستش��فيات المتخصصة 
ف��ي العيون في البحري��ن والمنطقة، 
حي��ث تقدم��ت للجائزة قب��ل وفاتها 
بفت��رة قليل��ة، ونظي��ر إس��هاماتها 
ف��ي  الطويل��ة  ومس��يرتها  القيم��ة 
ع��اج مرضى العيون، اس��تحقت هذا 
التكريم. وس��يتم تس��ليم الش��هادة 
لعائل��ة الفقي��دة خ��ال ال��دورة 56 
لمجلس وزراء الصح��ة العرب في 17 

مارس بالقاهرة.
وأك��دت وزي��رة الصحة دع��م األطباء 
والدفع به��م في اتجاه تحقيق المزيد 
من اإلنجازات المشرفة على المستوى 
اإلقليمي والعالم��ي، مؤكدة الرعاية 
الت��ي تحظ��ى به��ا الك��وادر الطبية 
بالقط��اع الصح��ي ف��ي المملكة من 
قبل القيادة الحكيم��ة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��اد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
وبمس��اندة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

د. هيفاء محمود د. جميلة السلمان

 البحرين تنظم ندوة علمية 
بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية

ش��ارك موظف��و الهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء ف��ي الندوة العلمي��ة التي تم 
تنظيمها بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية »جاكس��ا« من خال التنسيق مع 
وزارة الخارجية والسفارة اليابانية في البحرين. قدم الندوة رائد الفضاء الياباني 
الدكتور كويجي واكاتا وهو أحد أعرق رواد الفضاء اليابانيين، لكونه أول ياباني 
يحص��ل على مركز القائ��د لمحطة الفضاء الدولية عام 2014، كما س��جل رقمًا 
قياس��يًا في تاريخ رحات الفضاء اليابانية ألطول فترة إقامة في الفضاء قضاها 
بش��كل تكاملي بما مجموعه 347 يومًا و8 س��اعات و33 دقيق��ة. وقدم الندوة 
وأدارها س��فير اليابان لدى البحرين مياموتو ماس��ايوكي، حيث أش��اد بإنجازات 
الهيئة الكثيرة على الرغم من حداثة تأسيس��ها، مش��يدًا بحرصها الدائم على 
نش��ر الوعي بأهمية عل��وم الفضاء من خال المبادرات الت��ي تطلقها. وتحدث 
الرئي��س التنفيذي للهيئة الدكتور محمد العس��يري حول أبرز محطات التعاون 
بي��ن الهيئة ووكالة الفضاء اليابانية وعن التنس��يق بين الجانبين في عدد من 
القضايا. وأش��اد بالفعاليات التي تنفذها »جاكس��ا« لدعم تنمية وتطور قطاع 
الفض��اء في الدول اآلس��يوية، وحرصها على مش��اركة الهيئة ف��ي مؤتمراتها 
الدولية وندواتها الس��نوية، كما قدم خالص ش��كره وامتنانه لجميع من ساهم 

ف��ي التنظيم للندوة. رائد الفضاء الدكتور كويج��ي واكاتا قدم التهنئة للهيئة 
الفضاء بمناس��بة نجاح إطاق القمر الصناعي »ضوء 1«، إلى مداره مس��تعرضًا 

أوجه التعاون بين الهيئة و«جاكسا« طيلة السنوات الماضية. 
كما اس��تعرض أهم المش��اريع الحالية والمهمات الفضائي��ة والمبادرات التي 
 »SSAF« تنفذها »جاكس��ا« ومنها مس��ابقة ب��ذور الفضاء لمس��تقبل آس��يا
ومس��ابقة تحدي برمجة الروب��وت »Astrobee وInt-Ball« الخاصتان بالجناح 
الياباني »كيبو« ودعا من خال هذه الندوة طلبة المدارس ومؤسس��ات التعليم 

العالي في البحرين للمشاركة في هذه المسابقة السنوية. 
كما تطرق العرض إلى المش��اريع المس��تقبلية التي تخطط لها وكالة الفضاء 
اليابانية ومنها مش��روع مركبة للتجول على س��طح القمر بالتعاون مع ش��ركة 
الس��يارات العالمية تويوتا، حيث سيس��تخدم غاز الهيدروجين لتزويد المركبة 

بالطاقة الازمة لعبور مسافة قدرها حوالي 10 آالف كم.
كم��ا تحدث عن خبرته ورحلته الطويلة كرائ��د فضاء، حيث عرض صورة رائعة 
للبحري��ن قام بالتقاطها في أثن��اء تواجده في محطة الفض��اء الدولية في آخر 

مهمة له. 

 »الدولي لمنظمات 
 التدريب« يعقد مؤتمره 

في نيودلهي مايو القادم
أك��د رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد الدول��ي لمنظم��ة التدريب 
»IFTDO« الدكت��ور أحمد البن��اء أن المؤتمر والمعرض الدولي 
ال���49 لاتحاد س��يعقد في نيودله��ي بالهند خ��ال الفترة من 
19إل��ى 21 مايو القادم برعاية كل م��ن وزارة التربية والتعليم، 
ووزارة النفط الهنديتين تحت عنوان: اإلس��تراتيجيات المناسبة 

للتأقلم مع بيئة العمل المتغيرة - الطريق للمرحلة القادمة.
وأوض��ح البناء أنه بع��د جائحة كورونا التي عصف��ت بالعالم لم 
يعقد االتحاد مؤتمره السنوي حضوريًا خال العامين الماضيين 

2020 و2021 بل كان االنعقاد من خال الفضاء االفتراضي.
ودعا مختلف المؤسسات إلى حضور هذا المؤتمر المهم والكبير 
الذي س��يناقش أه��م المعطيات المرتبط��ة بالتدريب والتأهيل 

للموارد البشرية في مختلف دول العالم.
وأوضح أن ما سيميز مؤتمر هذا العام هو حجم الدعم والمشاركة 
من الحكوم��ة الهندية، باإلضاف��ة إلى نخب��ة المتحدثين وعلى 
رأس��هم وزي��ر التربي��ة والتعليم والمه��ارات الوظيفي��ة وريادة 
األعمال دارمندرا بردهان، ووزير النفط والغاز الطبيعي هاردمن 

سنغ بوري.
وش��دد البناء على أن البحرين دائمًا س��باقة للمش��اركة في هذا 
الن��وع م��ن المؤتمرات من خ��ال وف��د كبير تنظمه وتنس��قه 
جمعي��ة البحرين للتدريب وتنمية الموارد البش��رية، وس��تقوم 
قريبًا باإلعان عن التسجيل للمؤتمر لمن يرغب في حضوره من 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
م��ن ناحية، أخرى عبر كريس ماكدون��ا من أيرلندا بصفته عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المؤتمرات والش��هادات االحترافية 
في االتحاد بأن هذا المؤتمر س��يكون نقطة فاصلة بعد التوقف 
عن اللقاء المباش��ر بين مختلف المختصين والخبراء في التنمية 
البش��رية، حي��ث إن االتح��اد من��ذ أن انبثق في ع��ام 1972م لم 
تتوق��ف مؤتمراته الس��نوية إال ف��ي فترة جائح��ة كورونا خال 

السنتين الماضيتين.
وعن المؤتم��رات القادمة بعد الهند س��يكون مؤتمر ال�50 في 
القاهرة حيث سيحتفل االتحاد باليوبيل الذهبي ومن ثم سيكون 
المؤتم��ر في الري��اض بالمملك��ة العربية الس��عودية في عام 

2024 وبعده في سنغافورا ومن ثم في أيرلندا.

»روتاري المنامة« يستعرض العالقات 
الثنائية مع السفير البريطاني

اس��تضاف ن��ادي روتاري المنام��ة خال اجتماعه األس��بوعي 
مؤخرًا، س��فير المملكة المتحدة ل��دى مملكة البحرين رودي 
درامون��د، لبح��ث العاق��ات الثنائي��ة وتبادل الخب��رات بين 
الجانبي��ن، بحضور رئيس وأعضاء الن��ادي إلى جانب عدد من 

الضيوف والوجهاء والشخصيات.
وأكد رئيس النادي أس��امة المؤي��د، حرص النادي على تعزيز 
التواص��ل والتع��اون بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، في س��بيل 
تطويرها ف��ي مختلف المجاالت بما يصب ف��ي الصالح العام 

بين البلدين وشعبيهما.
م��ن جانبه، أعرب الس��فير ع��ن تقديره للن��ادي على دعوته 
كضيف ش��رف، مقدمًا ش��كره إلى رئيس وأعضاء النادي على 
حفاوة االستقبال، مستعرضًا العاقات التاريخية بين مملكة 
البحرين والمملك��ة المتحدة، والتي تمتد لس��نوات تاريخية 
طويل��ة وتحظى برعاية س��امية م��ن عاهل الب��اد المفدى، 

متمنًيا دوام التقدم واالزدهار لكا البلدين.
وأش��اد بال��دور الفاع��ل والنبي��ل الذي يق��وم به الن��ادي في 
البحري��ن من دعم ومس��اهمة للفئات المتعفف��ة من أرامل 
وأيتام والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهو األمر 
ال��ذي يرفع من مكانة نوادي الروتاري بين أوس��اط المجتمع 

البحريني بمختلف شرائحه.

 »علوم الفضاء« يبحث وسفير 
كوريا الجنوبية مجاالت التعاون

اس��تقبلت الهيئ��ة الوطني��ة لعل��وم الفض��اء، س��فير 
جمهوري��ة كوري��ا الجنوبية لدى مملك��ة البحرين هاي 
كوان تشونغ، حيث كان في مقدمة مستقبلية الرئيس 
التنفي��ذي للهيئة الدكت��ور محمد إبراهيم العس��يري، 
وعدد من كبار المسؤولين. وبحث العسيري مع السفير 
س��بل تعزيز التعاون في عدة مجاالت ذات صلة بمجال 
الفضاء وعلومه، ومناقشة مجموعة من فرص التعاون 

التي تخدم أه��داف البلدين الصديقين في هذا المجال 
الحيوي. وأبدى سعادة السفير الكوري الجنوبي، إعجابه 
بالتطور السريع للهيئة وما تقدمه من أنشطة متنوعة 
ف��ي كافة مج��االت عملها، وما تعمل عل��ى إنجازه من 
مشاريع، مش��يدًا بحرص الهيئة على تمكين الكفاءات 
الوطنية الش��ابة في مجال يتميز باعتماده على العلوم 

والتقنيات المتطورة.

 عودة طالبية إلى المشاركة 
الميدانية في األنشطة المدرسية

عاد طلبة المدارس الحكومية إلى المشاركة الميدانية في 
الفعاليات والمشروعات والمبادرات واألنشطة المدرسية، 
في ضوء عودتهم للحضور الفعلي طيلة أيام األسبوع، منذ 
20 فبراير، بناًء على رغبات أولياء أمورهم، ووفق توجيهات 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي، ومتابعة وإش��راف المختصين 

بوزارة التربية والتعليم.
وفي نموذج متميز، ش��هدت مدرس��ة بلقي��س االبتدائية 
للبنات إقبااًل واس��عًا من طالباتها على الحضور المباش��ر 
واالنتظ��ام ف��ي الحصص الدراس��ية والمش��اركة الفاعلة 

في النش��اط المدرس��ي، وس��ط أجواء منظمة وحماس��ية 
وتفاعلي��ة، حي��ث ش��وهدت الطالبات وهن يش��اركن في 
مختلف البرامج والمبادرات النوعية، ومنها مشروع »تحدي 
اإلماء« ال��ذي ينمي قدرات طالبات الصف األول في كتابة 
الكلمات والجمل، ومشروع »أسطورة القراءة« الذي يساعد 
الطالبة على تطوي��ر مهارة القراءة واكتس��اب معلومات 

مفيدة.
وضمن الطالبات النش��يطات تألقت الطالبة مريم عبداهلل 

عطية في توظيف الرسم لتبسيط الدروس التعليمية.

 البحرين تنظم فعاليات بمناسبة 
اليوم الخليجي الموحد للمدن الصحية

م��ن  ع��ددًا  الصح��ة  وزارة  نظم��ت 
الفعاليات، بمناس��بة احتفاالت دول 
مجل��س التعاون الخليجي هذا العام 
ألول م��رة بالي��وم الخليج��ي للمدن 
الصحي��ة، والذي يص��ادف األول من 
م��ارس، تحت ش��عار »م��دن صحية 

وتنمية مستدامة«.
وأك��دت الوكي��ل المس��اعد للصحة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة الدكت��ورة 
مري��م الهاج��ري أن »م��دن صحي��ة 
وتنمي��ة مس��تدامة« ه��ذا الش��عار 
ال��ذي ت��م اختي��اره للي��وم الخليجي 
األول للم��دن الصحي��ة ألهمية األثر 
المباشر للمدن الصحية على التنمية 

المستدامة.
يذك��ر أن التنمية المس��تدامة هي 
التنمية التي تلب��ي احتياجات الفرد 
من خ��ال تضافر الجه��ود من أجل 
األفراد  المس��تقبل »مس��تقبل  بناء 
ش��امًا  ويك��ون  والمجتمع��ات«، 

عل��ى  وق��ادرًا  ومس��تدامًا  للجمي��ع 
الصمود.

وأهداف التنمية المس��تدامة، عبارة 
عن 17 هدفًا وضعت من أجل تحقيق 
مس��تقبل أفض��ل وأكث��ر اس��تدامة 
للجمي��ع ويأتي تنفيذ برنامج المدن 

الصحي��ة لتحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة، حيث يساهم في تحقيق 
معظ��م األهداف وباألخ��ص الهدف 
الثالث الذي يعن��ى بالصحة الجيدة 
والرفاه، والهدف الذي يعنى بالمدن 
المس��تدامة  المحلية  والمجتمعات 
باإلضافة إلى بقية األهداف المعنية 
بالتعليم والبيئ��ة والمياه، والمناخ، 

والطاقة واالبتكار، والشراكة.
كم��ا أن تحديد ي��وم خليجي للمدن 
الصحية ب��دول المجل��س يأتي بناًء 
على ق��رار لجن��ة وزراء الصحة بدول 
المجل��س وبناًء عل��ى توصية اللجنة 
المش��تركة للم��دن الصحي��ة بدول 
المجل��س بش��أن تنظي��م فعاليات 

اليوم الخليجي للمدن الصحية.
يش��ار إلى أن أهداف الي��وم الخليجي 
هي تعري��ف المواطنين والمقيمين 
ف��ي دول الخلي��ج ببرنام��ج الم��دن 
الصحي��ة وإب��راز الجه��ود المبذولة 

من دول المجلس مع حش��د التأييد 
المجتمع��ي  والدع��م  السياس��ي 
ف��ي  الصحي��ة  الم��دن  بأهمي��ة 
تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
م��ع تحفيز ع��دد أكب��ر م��ن المدن 
لانضمام لبرنام��ج المدن الصحية 
وهذا يستهدف جميع أفراد المجتمع 
األهلية  والقطاع��ات  الق��رار  وصناع 

الخاص للشراكة اإلستراتيجية.
وت��م اعتم��اد منطق��ة أم الحص��م 
بمحافظة العاصمة في 2018 كأول 
منطقة صحية واختيارها كان نقطة 
الصحية  الم��دن  لبرنام��ج  انط��اق 
الرائدة، ومن ثم تم اعتماد المنامة 
كأول عاصمة صحية في إقليم شرق 
المتوس��ط في 2021، وهذه السنة 
2022 هن��اك مدن في طور االعتماد 
وه��ي عال��ي بالمحافظة الش��مالية 
بمحافظ��ة  والس��اية  والبس��يتين 

المحرق.

د. مريم الهاجري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/06/watan-20220306.pdf?1646541038
https://alwatannews.net/article/994024
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/994017
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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

العدد:  5930
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شهادة تقدير للمرحومة الدكتورة هيفاء محمود

 جميلة السلمان بالمركز الثاني 
لجائزة الطبيب العربي لـ 2022

ف��وز استش��ارية  اإلع��ان ع��ن  ت��م 
واألم��راض  المعدي��ة  األم��راض 
الباطني��ة بمجمع الس��لمانية الطبي، 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس »كورون��ا« الدكتورة جميلة 
الثان��ي بجائزة  بالمرك��ز  الس��لمان، 
الطبي��ب العربي لع��ام 2022، والتي 
لقط��اع  العام��ة  األمان��ة  تطلقه��ا 
الش��ؤون االجتماعية ب��إدارة الصحة 

والمساعدات اإلنسانية.
ج��اء ذلك، في إطار مش��اركة البحرين 
ف��ي االجتم��اع الح��ادي عش��ر للجنة 
وزراء  لمجل��س  االستش��ارية  الفني��ة 
الصحة العرب الذي عقد بمقر جامعة 
ال��دول العربي��ة بالقاه��رة يومي 23 

و24 فبراير.
وتمنح الجائزة س��نويًا لتكريم األطباء 
الع��رب ذوي اإلس��هامات المتمي��زة 
وتش��جيعا لهم على تطوي��ر أدائهم 
وتقديم أفضل خدمة طبية. وس��يتم 
التكريم ف��ي أثناء الدورة 56 لمجلس 
وزراء الصحة العرب الذي س��يعقد في 

17 مارس بالقاهرة.
وقدمت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح 
التهنئ��ة إل��ى الس��لمان عل��ى ه��ذه 
النتيج��ة المش��رفة والحص��ول عل��ى 
المرك��ز الثاني، تقديرًا إلس��هاماتها 
في مجال تطوير خدمات طب الباطنة 
عل��ى المس��توى المحل��ي واإلقليمي 
والدول��ي، وم��ا كان له��ا م��ن تأثير 

الخدم��ات  تحس��ين  عل��ى  إيجاب��ي 
الصحية.

من جان��ب آخر، أعلنت لجن��ة التقييم 
للجائ��زة بجامعة ال��دول العربية عن 
للمرحومة  منحها لش��هادة تقديرية 
الدكت��ورة هيفاء محم��ود، طيب اهلل 
ثراها استشارية طب العيون ورئيسة 
للعيون،  الدكتورة هيفاء  مستش��فى 

أح��د أبرز المستش��فيات المتخصصة 
ف��ي العيون في البحري��ن والمنطقة، 
حي��ث تقدم��ت للجائزة قب��ل وفاتها 
بفت��رة قليل��ة، ونظي��ر إس��هاماتها 
ف��ي  الطويل��ة  ومس��يرتها  القيم��ة 
ع��اج مرضى العيون، اس��تحقت هذا 
التكريم. وس��يتم تس��ليم الش��هادة 
لعائل��ة الفقي��دة خ��ال ال��دورة 56 
لمجلس وزراء الصح��ة العرب في 17 

مارس بالقاهرة.
وأك��دت وزي��رة الصحة دع��م األطباء 
والدفع به��م في اتجاه تحقيق المزيد 
من اإلنجازات المشرفة على المستوى 
اإلقليمي والعالم��ي، مؤكدة الرعاية 
الت��ي تحظ��ى به��ا الك��وادر الطبية 
بالقط��اع الصح��ي ف��ي المملكة من 
قبل القيادة الحكيم��ة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��اد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
وبمس��اندة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

د. هيفاء محمود د. جميلة السلمان

 البحرين تنظم ندوة علمية 
بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية

ش��ارك موظف��و الهيئة الوطني��ة لعلوم الفضاء ف��ي الندوة العلمي��ة التي تم 
تنظيمها بالتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية »جاكس��ا« من خال التنسيق مع 
وزارة الخارجية والسفارة اليابانية في البحرين. قدم الندوة رائد الفضاء الياباني 
الدكتور كويجي واكاتا وهو أحد أعرق رواد الفضاء اليابانيين، لكونه أول ياباني 
يحص��ل على مركز القائ��د لمحطة الفضاء الدولية عام 2014، كما س��جل رقمًا 
قياس��يًا في تاريخ رحات الفضاء اليابانية ألطول فترة إقامة في الفضاء قضاها 
بش��كل تكاملي بما مجموعه 347 يومًا و8 س��اعات و33 دقيق��ة. وقدم الندوة 
وأدارها س��فير اليابان لدى البحرين مياموتو ماس��ايوكي، حيث أش��اد بإنجازات 
الهيئة الكثيرة على الرغم من حداثة تأسيس��ها، مش��يدًا بحرصها الدائم على 
نش��ر الوعي بأهمية عل��وم الفضاء من خال المبادرات الت��ي تطلقها. وتحدث 
الرئي��س التنفيذي للهيئة الدكتور محمد العس��يري حول أبرز محطات التعاون 
بي��ن الهيئة ووكالة الفضاء اليابانية وعن التنس��يق بين الجانبين في عدد من 
القضايا. وأش��اد بالفعاليات التي تنفذها »جاكس��ا« لدعم تنمية وتطور قطاع 
الفض��اء في الدول اآلس��يوية، وحرصها على مش��اركة الهيئة ف��ي مؤتمراتها 
الدولية وندواتها الس��نوية، كما قدم خالص ش��كره وامتنانه لجميع من ساهم 

ف��ي التنظيم للندوة. رائد الفضاء الدكتور كويج��ي واكاتا قدم التهنئة للهيئة 
الفضاء بمناس��بة نجاح إطاق القمر الصناعي »ضوء 1«، إلى مداره مس��تعرضًا 

أوجه التعاون بين الهيئة و«جاكسا« طيلة السنوات الماضية. 
كما اس��تعرض أهم المش��اريع الحالية والمهمات الفضائي��ة والمبادرات التي 
 »SSAF« تنفذها »جاكس��ا« ومنها مس��ابقة ب��ذور الفضاء لمس��تقبل آس��يا
ومس��ابقة تحدي برمجة الروب��وت »Astrobee وInt-Ball« الخاصتان بالجناح 
الياباني »كيبو« ودعا من خال هذه الندوة طلبة المدارس ومؤسس��ات التعليم 

العالي في البحرين للمشاركة في هذه المسابقة السنوية. 
كما تطرق العرض إلى المش��اريع المس��تقبلية التي تخطط لها وكالة الفضاء 
اليابانية ومنها مش��روع مركبة للتجول على س��طح القمر بالتعاون مع ش��ركة 
الس��يارات العالمية تويوتا، حيث سيس��تخدم غاز الهيدروجين لتزويد المركبة 

بالطاقة الازمة لعبور مسافة قدرها حوالي 10 آالف كم.
كم��ا تحدث عن خبرته ورحلته الطويلة كرائ��د فضاء، حيث عرض صورة رائعة 
للبحري��ن قام بالتقاطها في أثن��اء تواجده في محطة الفض��اء الدولية في آخر 

مهمة له. 

 »الدولي لمنظمات 
 التدريب« يعقد مؤتمره 

في نيودلهي مايو القادم
أك��د رئي��س مجل��س إدارة االتح��اد الدول��ي لمنظم��ة التدريب 
»IFTDO« الدكت��ور أحمد البن��اء أن المؤتمر والمعرض الدولي 
ال���49 لاتحاد س��يعقد في نيودله��ي بالهند خ��ال الفترة من 
19إل��ى 21 مايو القادم برعاية كل م��ن وزارة التربية والتعليم، 
ووزارة النفط الهنديتين تحت عنوان: اإلس��تراتيجيات المناسبة 

للتأقلم مع بيئة العمل المتغيرة - الطريق للمرحلة القادمة.
وأوض��ح البناء أنه بع��د جائحة كورونا التي عصف��ت بالعالم لم 
يعقد االتحاد مؤتمره السنوي حضوريًا خال العامين الماضيين 

2020 و2021 بل كان االنعقاد من خال الفضاء االفتراضي.
ودعا مختلف المؤسسات إلى حضور هذا المؤتمر المهم والكبير 
الذي س��يناقش أه��م المعطيات المرتبط��ة بالتدريب والتأهيل 

للموارد البشرية في مختلف دول العالم.
وأوضح أن ما سيميز مؤتمر هذا العام هو حجم الدعم والمشاركة 
من الحكوم��ة الهندية، باإلضاف��ة إلى نخب��ة المتحدثين وعلى 
رأس��هم وزي��ر التربي��ة والتعليم والمه��ارات الوظيفي��ة وريادة 
األعمال دارمندرا بردهان، ووزير النفط والغاز الطبيعي هاردمن 

سنغ بوري.
وش��دد البناء على أن البحرين دائمًا س��باقة للمش��اركة في هذا 
الن��وع م��ن المؤتمرات من خ��ال وف��د كبير تنظمه وتنس��قه 
جمعي��ة البحرين للتدريب وتنمية الموارد البش��رية، وس��تقوم 
قريبًا باإلعان عن التسجيل للمؤتمر لمن يرغب في حضوره من 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
م��ن ناحية، أخرى عبر كريس ماكدون��ا من أيرلندا بصفته عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المؤتمرات والش��هادات االحترافية 
في االتحاد بأن هذا المؤتمر س��يكون نقطة فاصلة بعد التوقف 
عن اللقاء المباش��ر بين مختلف المختصين والخبراء في التنمية 
البش��رية، حي��ث إن االتح��اد من��ذ أن انبثق في ع��ام 1972م لم 
تتوق��ف مؤتمراته الس��نوية إال ف��ي فترة جائح��ة كورونا خال 

السنتين الماضيتين.
وعن المؤتم��رات القادمة بعد الهند س��يكون مؤتمر ال�50 في 
القاهرة حيث سيحتفل االتحاد باليوبيل الذهبي ومن ثم سيكون 
المؤتم��ر في الري��اض بالمملك��ة العربية الس��عودية في عام 

2024 وبعده في سنغافورا ومن ثم في أيرلندا.

»روتاري المنامة« يستعرض العالقات 
الثنائية مع السفير البريطاني

اس��تضاف ن��ادي روتاري المنام��ة خال اجتماعه األس��بوعي 
مؤخرًا، س��فير المملكة المتحدة ل��دى مملكة البحرين رودي 
درامون��د، لبح��ث العاق��ات الثنائي��ة وتبادل الخب��رات بين 
الجانبي��ن، بحضور رئيس وأعضاء الن��ادي إلى جانب عدد من 

الضيوف والوجهاء والشخصيات.
وأكد رئيس النادي أس��امة المؤي��د، حرص النادي على تعزيز 
التواص��ل والتع��اون بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، في س��بيل 
تطويرها ف��ي مختلف المجاالت بما يصب ف��ي الصالح العام 

بين البلدين وشعبيهما.
م��ن جانبه، أعرب الس��فير ع��ن تقديره للن��ادي على دعوته 
كضيف ش��رف، مقدمًا ش��كره إلى رئيس وأعضاء النادي على 
حفاوة االستقبال، مستعرضًا العاقات التاريخية بين مملكة 
البحرين والمملك��ة المتحدة، والتي تمتد لس��نوات تاريخية 
طويل��ة وتحظى برعاية س��امية م��ن عاهل الب��اد المفدى، 

متمنًيا دوام التقدم واالزدهار لكا البلدين.
وأش��اد بال��دور الفاع��ل والنبي��ل الذي يق��وم به الن��ادي في 
البحري��ن من دعم ومس��اهمة للفئات المتعفف��ة من أرامل 
وأيتام والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهو األمر 
ال��ذي يرفع من مكانة نوادي الروتاري بين أوس��اط المجتمع 

البحريني بمختلف شرائحه.

 »علوم الفضاء« يبحث وسفير 
كوريا الجنوبية مجاالت التعاون

اس��تقبلت الهيئ��ة الوطني��ة لعل��وم الفض��اء، س��فير 
جمهوري��ة كوري��ا الجنوبية لدى مملك��ة البحرين هاي 
كوان تشونغ، حيث كان في مقدمة مستقبلية الرئيس 
التنفي��ذي للهيئة الدكت��ور محمد إبراهيم العس��يري، 
وعدد من كبار المسؤولين. وبحث العسيري مع السفير 
س��بل تعزيز التعاون في عدة مجاالت ذات صلة بمجال 
الفضاء وعلومه، ومناقشة مجموعة من فرص التعاون 

التي تخدم أه��داف البلدين الصديقين في هذا المجال 
الحيوي. وأبدى سعادة السفير الكوري الجنوبي، إعجابه 
بالتطور السريع للهيئة وما تقدمه من أنشطة متنوعة 
ف��ي كافة مج��االت عملها، وما تعمل عل��ى إنجازه من 
مشاريع، مش��يدًا بحرص الهيئة على تمكين الكفاءات 
الوطنية الش��ابة في مجال يتميز باعتماده على العلوم 

والتقنيات المتطورة.

 عودة طالبية إلى المشاركة 
الميدانية في األنشطة المدرسية

عاد طلبة المدارس الحكومية إلى المشاركة الميدانية في 
الفعاليات والمشروعات والمبادرات واألنشطة المدرسية، 
في ضوء عودتهم للحضور الفعلي طيلة أيام األسبوع، منذ 
20 فبراير، بناًء على رغبات أولياء أمورهم، ووفق توجيهات 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي، ومتابعة وإش��راف المختصين 

بوزارة التربية والتعليم.
وفي نموذج متميز، ش��هدت مدرس��ة بلقي��س االبتدائية 
للبنات إقبااًل واس��عًا من طالباتها على الحضور المباش��ر 
واالنتظ��ام ف��ي الحصص الدراس��ية والمش��اركة الفاعلة 

في النش��اط المدرس��ي، وس��ط أجواء منظمة وحماس��ية 
وتفاعلي��ة، حي��ث ش��وهدت الطالبات وهن يش��اركن في 
مختلف البرامج والمبادرات النوعية، ومنها مشروع »تحدي 
اإلماء« ال��ذي ينمي قدرات طالبات الصف األول في كتابة 
الكلمات والجمل، ومشروع »أسطورة القراءة« الذي يساعد 
الطالبة على تطوي��ر مهارة القراءة واكتس��اب معلومات 

مفيدة.
وضمن الطالبات النش��يطات تألقت الطالبة مريم عبداهلل 

عطية في توظيف الرسم لتبسيط الدروس التعليمية.

 البحرين تنظم فعاليات بمناسبة 
اليوم الخليجي الموحد للمدن الصحية

م��ن  ع��ددًا  الصح��ة  وزارة  نظم��ت 
الفعاليات، بمناس��بة احتفاالت دول 
مجل��س التعاون الخليجي هذا العام 
ألول م��رة بالي��وم الخليج��ي للمدن 
الصحي��ة، والذي يص��ادف األول من 
م��ارس، تحت ش��عار »م��دن صحية 

وتنمية مستدامة«.
وأك��دت الوكي��ل المس��اعد للصحة 
العام��ة ب��وزارة الصح��ة الدكت��ورة 
مري��م الهاج��ري أن »م��دن صحي��ة 
وتنمي��ة مس��تدامة« ه��ذا الش��عار 
ال��ذي ت��م اختي��اره للي��وم الخليجي 
األول للم��دن الصحي��ة ألهمية األثر 
المباشر للمدن الصحية على التنمية 

المستدامة.
يذك��ر أن التنمية المس��تدامة هي 
التنمية التي تلب��ي احتياجات الفرد 
من خ��ال تضافر الجه��ود من أجل 
األفراد  المس��تقبل »مس��تقبل  بناء 
ش��امًا  ويك��ون  والمجتمع��ات«، 

عل��ى  وق��ادرًا  ومس��تدامًا  للجمي��ع 
الصمود.

وأهداف التنمية المس��تدامة، عبارة 
عن 17 هدفًا وضعت من أجل تحقيق 
مس��تقبل أفض��ل وأكث��ر اس��تدامة 
للجمي��ع ويأتي تنفيذ برنامج المدن 

الصحي��ة لتحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة، حيث يساهم في تحقيق 
معظ��م األهداف وباألخ��ص الهدف 
الثالث الذي يعن��ى بالصحة الجيدة 
والرفاه، والهدف الذي يعنى بالمدن 
المس��تدامة  المحلية  والمجتمعات 
باإلضافة إلى بقية األهداف المعنية 
بالتعليم والبيئ��ة والمياه، والمناخ، 

والطاقة واالبتكار، والشراكة.
كم��ا أن تحديد ي��وم خليجي للمدن 
الصحية ب��دول المجل��س يأتي بناًء 
على ق��رار لجن��ة وزراء الصحة بدول 
المجل��س وبناًء عل��ى توصية اللجنة 
المش��تركة للم��دن الصحي��ة بدول 
المجل��س بش��أن تنظي��م فعاليات 

اليوم الخليجي للمدن الصحية.
يش��ار إلى أن أهداف الي��وم الخليجي 
هي تعري��ف المواطنين والمقيمين 
ف��ي دول الخلي��ج ببرنام��ج الم��دن 
الصحي��ة وإب��راز الجه��ود المبذولة 

من دول المجلس مع حش��د التأييد 
المجتمع��ي  والدع��م  السياس��ي 
ف��ي  الصحي��ة  الم��دن  بأهمي��ة 
تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
م��ع تحفيز ع��دد أكب��ر م��ن المدن 
لانضمام لبرنام��ج المدن الصحية 
وهذا يستهدف جميع أفراد المجتمع 
األهلية  والقطاع��ات  الق��رار  وصناع 

الخاص للشراكة اإلستراتيجية.
وت��م اعتم��اد منطق��ة أم الحص��م 
بمحافظة العاصمة في 2018 كأول 
منطقة صحية واختيارها كان نقطة 
الصحية  الم��دن  لبرنام��ج  انط��اق 
الرائدة، ومن ثم تم اعتماد المنامة 
كأول عاصمة صحية في إقليم شرق 
المتوس��ط في 2021، وهذه السنة 
2022 هن��اك مدن في طور االعتماد 
وه��ي عال��ي بالمحافظة الش��مالية 
بمحافظ��ة  والس��اية  والبس��يتين 

المحرق.

د. مريم الهاجري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/06/watan-20220306.pdf?1646541038
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993991
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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

Link
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فـــي إطار مشـــاركة مملكـــة البحرين في 
االجتمـــاع الحـــادي عشـــر للجنـــة الفنيـــة 
الصحـــة  وزراء  لمجلـــس  االستشـــارية 
العـــرب الـــذي عقـــد بمقـــر جامعـــة الدول 
العربيـــة بالقاهرة خـــال الفترة من 23 - 
24 فبرايـــر الماضي، تم اإلعان عن فوز 
استشـــارية األمراض المعدية واألمراض 
الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، عضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، جميلة الســـلمان، بالمركز الثاني 
بجائـــزة الطبيـــب العربي للعـــام 2022م، 
والتـــي تطلقهـــا األمانـــة العامـــة لقطـــاع 
الصحـــة  بـــإدارة  االجتماعيـــة  الشـــؤون 
والمســـاعدات اإلنســـانية، حيـــث تمنـــح 
ذوي  العـــرب  األطبـــاء  لتكريـــم  ا  ســـنويًّ
اإلســـهامات المتميزة وتشجيًعا لهم على 
تطويـــر أدائهـــم وتقديـــم أفضـــل خدمـــة 
طبية. وســـيتم التكريم في أثناء الدورة 
56 لمجلـــس وزراء الصحـــة العرب الذي 
ســـيعقد بتاريـــخ 17 مارس الجـــاري في 

القاهرة.

وبهذه المناســـبة، تقدمت وزيرة الصحة 
فائقة الصالح للسلمان على هذه النتيجة 
المشـــّرفة وحصولها علـــى المركز الثاني، 
تقديـــًرا إلســـهاماتها فـــي مجـــال تطويـــر 
خدمـــات طـــب الباطنـــة علـــى المســـتوى 
المحلـــي واإلقليمـــي والدولـــي، وما كان 
لهـــا مـــن تأثيـــر إيجابـــي علـــى تحســـين 

الخدمات الصحية.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلنـــت لجنـــة التقييم 
الـــدول العربيـــة عـــن  للجائـــزة بجامعـــة 

للمرحومـــة  تقديريـــة  لشـــهادة  منحهـــا 
هيفـــاء محمـــود )رحمها هللا( استشـــارية 
طب العيون رئيســـة مستشفى الدكتورة 
هيفـــاء للعيـــون، أحد أبرز المستشـــفيات 
المتخصصـــة فـــي العيـــون فـــي البحرين 
والمنطقـــة، حيـــث تقدمـــت للجائزة قبل 
وفاتهـــا بفترة قليلـــة، ونظير إســـهاماتها 
القيمـــة ومســـيرتها الطويلـــة فـــي عـــاج 
مرضى العيون، اســـتحّقت هذا التكريم. 

وسيتم تسليم الشهادة لعائلة الفقيدة.

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الصحة

شهادة تقديرية للراحلة هيفاء محمود نظير إسهاماتها القّيمة

السلمان تفوز بالمركز الثاني لجائزة الطبيب العربي 2022

األمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان وأجراس الوفاء والعرفان
Û  منذ العام 1999 وكلما يقترب يوم السادس

مــن مــارس فــي كل عــام، تقــرع فــي عميــق 
أجــراس  بحرينــي  كل  وجــوارح  جوارحــي 
والكــرم  الحكمــة  ألميــر  والعرفــان  الوفــاء 
والبساطة والتواضع؛ األمير الراحل المغفور 
له صاحب الســمو الشــيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفــة طيــب هللا ثــراه، وفــي مثــل هذا 
اليوم من كل عام نجدد العهد على أن نبقى 
متمسكين ولن نتخلى عن المفاخرة بما نكنُّ 
لذلــك اإلنســان مــن مشــاعر الحــب والــوالء 
واالحتــرام والتقديــر، حتــى بعد مــرور أكثر 
من عشــرين عاًما على وفاته، وســنظل على 
هــذه الحال حتى آخر رمق في حياتنا؛ ألننا 
هكــذا تعلمنا معنى اإلخــاص وهكذا تعلمنا 

معنى الوفاء.
Û  وتتجدد أيًضا في مثل هذا اليوم من كل عام

الذكــرى والذكريات مع الرجــل الذي اقتحم 
بالبحرين وشــعبها آفــاق التطور والتحديث 
والنمــاء، بعد أن حقق لنا االســتقال ووقف 
فــي وجــه الطامعيــن، وحافــظ علــى الهوية 
العربيــة لوطننــا الغالــي، وحمــى كل ذّرة من 
ترابــه الطاهــر، ووضع البحريــن في مصاّف 
الــدول المحبة للســام واالســتقرار، وجعلها 
والمحافــل  المنظمــات  فــي  عامــًا  عضــًوا 

الدولية والعربية.
Û  وبعــد أن تولــى رحمــه هللا زمــام الحكم في

البــاد في العام 1961 واصل تقاليد وتراث 
آبائــه وأجــداده فــي الحــرص علــى االتصال 
والتواصل بالناس وااللتقاء بهم واالستماع 
لهم والتشــاور معهم وزيارتهم في أفراحهم 
وأتراحهم، بل إنه زاد وتفوق وتميز في هذا 
ا  الحرص، فكان رحمه هللا يعقد مجلًسا عامًّ

ــا أو أكثــر فــي بدايــة عهده، ثــم أصبح  يوميًّ
مجلًسا واحًدا أو أكثر في األسبوع.

Û  لقد كانت تلك المجالس منابر تجّلت فوقها
اإلنســانية  والخصائــص  النبيلــة  المواقــف 
والخصــال الحميــدة للشــيخ عيســى رحمــه 
للــه؛ بــرزت مــن بينهــا ذاكرتــه القويــة التــي 
جعلتــه يتذكــر أســماء وأنســاب زّواره مــن 
المواطنيــن وغيرهــم، فالمعــروف أن أنجال 
المرحوم الشــيخ ســلمان بن حمد طيب هللا 
ثــراه ورثــوا عنه قوة الذاكرة، وقد عايشــُت 
ذلــك وشــاهدُته أيًضا وبأمِّ عينــي فيما بعد، 
بمعّيــة  طويلــة  لســنوات  أصبحــُت  عندمــا 
شــقيقه المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان 
طيــب هللا ثــراه الــذي كان هــو أيًضــا يتمتــع 
بذاكرة قوية خارقة حاضرة طول األوقات، 

وحتى آخر أيام حياته.
Û  رحمــه عيســى  الشــيخ  مجالــس  وتنقســم 

هللا إلــى مجالــس عاّمــة وأخــرى خاّصــة أو 
مختصــرة، وقــد كنــُت مواظًبــا علــى حضور 
مبكــرة  ســّن  فــي  وأنــا  العاّمــة  المجالــس 
ثــم تكّثفــت مواظبتــي وصــار  مــن عمــري، 
حضوري يشــمل أيًضا المجالس الخاصة أو 
المختصرة، بعد أن أصبحُت عضًوا بمجلس 
إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ثــم 
مجلس الشورى، ثم خال تقلُّدي المسؤولية 
الوزاريــة، وتكــررت أمــام عينــي مــع مــرور 
األيــام والســنين مواقــف ومشــاهد مــا زالت 
عالقة فــي ذاكرتي ووجداني، تعكس طيبة 
ذلــك اإلنســان وحكمتــه وتواضعــه وكرمــه 
وأريحيتــه ودماثــة خلقــه وأصالــة معدنــه، 

رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 
Û  كان الشــيخ عيســى طيــب هللا ثــراه يحــب

النــاس ويحبــه النــاس، ويحــب أن يلقاهــم، 
كان مجلســه العــام الــذي يعقده فــي القاعة 
الكبــرى بقصــر الرفــاع مفتوًحــا للجميع مرة 
فــي األســبوع على األقل الســتقبال ضيوف 
الباد وزّوارها، ورجالها ووجهائها، وأغنيائها 
وفقرائهــا، وأي مواطــن أو مقيــم يرغب في 
زيارتــه أو لديــه حاجة يســعى إلــى قضائها، 
مــن دون أخــذ موعد أو إجــراء أي ترتيبات 
مسبقة، وكان رحمة هللا يحرص على تحية 
ومصافحــة كل واحــد من زائريه فــرًدا فرًدا 
عند وصولــه، ويوّدعهم عند مغادرتهم فرًدا 

فرًدا، مهما صغر ذلك الفرد أو كبر.
Û  ومــا تزال الذاكرة الوطنية وأرشــيف الدولة

زاخَريــن بــآالف األشــرطة للطوابير الطويلة 
ومــن  أطيافهــم،  بمختلــف  المواطنيــن  مــن 
المقيميــن بمختلــف جنســياتهم الذين كانوا 
يتقاطرون بكثافة على قصر الرفاع لتقديم 
األعيــاد  فــي  المحبــوب  لألميــر  التهانــي 
والمناســبات، خصوًصــا فــي أيــام االحتفــال 
بالعيــد الوطنــي وذكرى جلوس ســموه على 

كرسي الحكم.
Û  في مجلســه الخاص الملحق بمنزله بالرفاع

أيًضــا، وفــي أي يــوم عمــل، كان رحمــه هللا 
على استعداد دائم الستقبال ولقاء الوزراء 
والســفراء، ووفــود التجار ورجــال األعمال، 
وكبار المشــاركين في المحافل والمؤتمرات 
التــي تعقد فــي البحرين، ومجالــس إدارات 
الشــركات واألندية والجمعيات ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي األخــرى وما شــابه. وعلى 
ســموه  لقــاء  فــإن  العــام،  المجلــس  خــاف 
فــي هــذا المجلــس يتــم بترتيــب مســبق مع 

سكرتارية سموه.

Û  كان رحمــه هللا بهــذه الطريقــة يهــدف إلــى
االتصــال  وتحقيــق  الشــارع  نبــض  جــّس 
والتواصــل بــكل أطياف وشــرائح المجتمع، 
وفــي الوقــت نفســه التفاعل مــع التطورات 
التي يشــهدها العالم من خال لقائه بالزوار 
األجانــب من كبــار المســؤولين أو الفعاليات 
يبــدأ يومــه  األخــرى، وقــد كان رحمــه هللا 
علــى  وهــو  الصبــح،  صــاة  بعــد  ونشــاطه 
اســتعداد الســتقبال ضيوفــه فــي مجلســه 
الخاص ابتداًء من الســاعة السابعة صباًحا؛ 
لــكل  الرســمي  الــدوام  بــدء  موعــد  وهــو 
موظفــي الدولــة، وكان زّوار البــاد مــن كبار 
القادة والمســؤولين من مختلف دول العالم 
يتعجبــون ويندهشــون عندما يــرون رئيس 
الدولــة يســتقبل زّوار البــاد وضيوفهــا فــي 
هــذه الســاعة المبكــرة مــن الصبــاح، وكانت 
يصلــون  عندمــا  وتتســع  تــزداد  دهشــتهم 
واقًفــا  باألميــر  وإذا  االجتمــاع،  مــكان  إلــى 
ينتظرهم عنــد الباب خارج قاعة االجتماع، 
فقــد كان رحمــه هللا يأمــر رجــال األمــن بأن 
يخبــروه قبــل وصــول ضيوفه حتــى يخرج 
مــن مــكان االجتماع ويكون في اســتقبالهم 
أكثــر  دهشــتهم  وتتعاظــم  وصولهــم،  عنــد 
عنــد مغادرتهم االجتمــاع حيث يصّر األمير 
رحمــه هللا علــى أن يودعهم ويصحبهم إلى 
خــارج المجلــس، إنهــا قمــة التواضــع وقمــة 
الثقــة بالنفــس، فقــد كان رحمــه هللا يضرب 
ومتطلبــات  والســامة  األمــن  بإجــراءات 
الحائــط،  عــرض  والبروتوكــوالت  المراســم 
إلــى  النــاس والنفــاذ  مفّضــًا التواصــل مــع 

قلوبهم. 
Û .رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

هيفاء محمودجميلة السلمان

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــًذا للهدف االســـتراتيجي الثاني 
مـــن الخطـــة االســـتراتيجية لشـــئون 
)تعزيـــز  2024م   -  2021 الجمـــارك 
العمل الجمركي وتنمية المكتسبات(، 
والمخاطـــر  االلتـــزام  إدارة  قامـــت 
الجمركية بتحقيق نسبة 100 % من 
الهدف اإلداري “رفع كفاءة استهداف 
قيـــاس  مؤشـــر  بحســـب  البضائـــع” 
األداء الذي ينص على )زيادة المســـار 
 )% 25 بنســـبة  للملتزميـــن  األخضـــر 
وذلك ضمن الفتـــرة الزمنية المحددة 

لتطبيق هذا الهدف.
ويأتي ذلك من منطلق ســـعي شـــئون 
الجمـــارك مـــن خـــال دليـــل التدقيق 
الاحق وااللتزام الصادر بالعام 2021 
إلـــى إدارة قوائـــم التيســـير وااللتزام 
التجاريـــة  المؤسســـات  لمختلـــف 
لزيـــادة المؤسســـات المســـتفيدة مـــن 

المســـار األخضر وفق خطط متطورة 
تعمـــل علـــى تحديد نســـب الخطورة 
مســـبقا بناًء على مصـــادر المعلومات 
تقديـــم  تضمـــن  وبمـــا  المختلفـــة 
التسهيات الازمة للحركة التجارية 
الرقابـــة  تطبيـــق  علـــى  والمحافظـــة 
الجمركية لحمايـــة االقتصاد الوطني 

والمجتمع بجودة وكفاءة عالية.
المؤسســـات  بدعـــم  ذلـــك  ويســـهم 

الصغيـــرة والمتوســـطة الملتزمـــة من 
خال حصولها على بعض التسهيات 
الفـــوري  كاإلفســـاح  الجمركيـــة 
بالمســـار األخضـــر وذلـــك لخضوعهم 
لعمليات التدقيق المســـبق والتزامهم 
بالتشـــريعات والقوانيـــن المعمول بها 
في شئون الجمارك حيث يتم تطبيق 
التدقيق الاحق على هذه الشـــركات 

وفق معايير محددة.

“الجمارك”: زيادة المسار األخضر للملتزمين بنسبة 25 %

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

أفـــادت مصادر “البـــاد” بأن المراكـــز الصحّية أعلنت عـــن إيقاف خدمة 
فحص المرحلة اإلعدادية والثانوية العامة ألجل غير مسمى.

وأوضـــح أحـــد العاملين بهـــذه المراكز أن اإليقاف من المقرر أن يســـتمر 
لمدة تصل لشهرين أو ثاثة أشهر. 

^أنـــا واحـــد مـــن مجموعـــة مواطنيـــن مهتميـــن بتربيـــة الدواجن، 
وأصبحـــت أعاني منذ ســـنوات عدة من انقطاع مســـتمر لعلف الدواجن 
المعـــروف بنخالـــة القمـــح )الشـــوار(، حتى وصلنـــا لمرحلة اليـــأس حالي 

كحال بقية مربي الدواجن والماشية بشتى أنواعها.
والســـؤال المحيـــر الذي لم تجـــب عليها الشـــركة المعنية ولـــم تبرر هذا 

االنقطاع، وهو ما السبب الكامن وراء هذا االنقطاع عن السوق؟
آملين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، والمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 

الزراعي التحرك لحل هذه المشكلة.
علما أن الشـــركة المعنية بتزويد الســـوق المحلية بـ )الشـــوار( أعلنت قبل 
عـــدة أيـــام تحقيقها ألربـــاح بالمايين مقارنـــة بأرباح العـــام الماضي، في 
الوقت الذي يعاني مربو الماشية، سواء المحترفين أو الهواة، من انقطاع 

الشركة عن تزويد السوق منذ عدة أشهر بـ )الشوار(، فهل نجد الحل؟

علي مرتضى

ناشدت شابة بحرينية جهاز الخدمة المدنية ترشيحها لوظيفة مناسبة 
لمؤهاتهـــا وخبراتها الوظيفية فـــي إحدى الجهات الحكومية، بعد أكثر 

من 13 سنة على تخرجها من الثانوية العامة.
وقالت في رسالتها: حصلت على شهادة الثانوية العامة في العام 2008، 
وضممُت إلى مؤهلي عدة شهادات احترافية في مجاالت مختلفة، إلى 
جانب عملي منذ تخرجي وحتى العام 2020 في عدة مؤسسات خاصة 

في وظائف خدمات العماء والبيع والسكرتارية واإلشراف.
وبعد هذه المسيرة من العمل والتنقالت بتُّ أتطلع إلى وظيفة دائمة  «

ومستقرة في إحدى الجهات الحكومية، الستكمل مسيرتي المهنية وأداء 
واجبي تجاه الوطن.

ناشـــد مواطن ســـبعيني وزارة الكهرباء والماء والهيئة مراعاة أوضاعه 
اإلنســـانية، وإعـــادة النظـــر في إشـــعار قطـــع الكهربـــاء عن منزلـــه، لعدم 

امتاكه الدخل الكافي لسداد الفاتورة وعمل التسوية مع الوزارة.
وقـــال إنـــه مّر بظروف مادية حرجة أدت إلى تراكم الديون عليه، فضاً 
عـــن مـــروره بظروف صحية ال تحتمل قطـــع الكهرباء، حيث إنه مصاب 

بالربو ويستخدم في تنفسه جهاز التنفس.
وأشـــار إلى أن معظم دخله الذي يقتصر على معاشـــه التقاعدي يذهب 
لسداد ديونه، وأن ما يتبقى له من دخل ال يكاد يفي باحتياجات أسرته 

المعيشية.
ولفت إلى أن الوزارة )الهيئة( سبق أن أشعرته قبل أشهر قليلة بقطع  «

الكهرباء، وبعد أن شرح لهم وضعه اإلنساني توقفوا عن تنفيذ إجراء 
القطع، ليعاودوا بعد هذه الفترة إرسال إشعار آخر له بالقطع، ما يجعله 

في وضع نفسي حرج.

خسرت وظيفتها قبل أكثر من عام بفعل الجائحة في فبراير 2021، ولم 
تســـعفها الفترة التي عملت فيها للملمة حالها المعيشي وسداد ما تراكم 
عليها من ديون، متشبثًة بما تحصل عليه من تعويض المفصولين الذي 

يدفع لمدة 9 أشهر ولمرة واحدة. 
تقـــول إنهـــا كانـــت تســـابق الزمن خـــال فترة صـــرف التعويض خشـــية 
مجيء الشـــهر التاسع دون أن تثمر مساعي البحث عن وظيفة تنتشلها 

من وضعها المعيشي الصعب. 
ولفتـــت إلـــى انخراطها في دورة مهارات التوظيـــف التي تقدمها وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للباحثيـــن عن عمل، كما لجـــأت للعمل في 
وظيفـــة مســـائية براتب 100 دينـــار، لتضم إليها عماً آخـــر في الصباح، 
ما جعلها في وضع صحي واجتماعي ونفســـي صعب، وتتســـبب بعدها 
بحادثيـــن. وأشـــارت إلى أنها أكملـــت تدريبها في المؤسســـة التي تعمل 
بهـــا في الفترة المســـائية، ومن ثم تم االســـتغناء عنهـــا كذلك في الفترة 

الصباحية، لتعود من دون أي وظيفة تسعفها في ترتيب أوضاعها.

إيقاف فحص طلبة اإلعدادية 
والثانوية بالمراكز الصحية

“الشوار” منقطع.. مناشدة لـ “التجارة” 
و“البلديات” والمبادرة “الزراعية”

خريجة منذ 13 عاًما وحلمي الوظيفة

ا...  جهاز التنفس يبقي سبعيني حيًّ
والكهرباء تشعره بالقطع

خسرت عملها خالل الجائحة 
فتراكمت عليها الديون

عائلة الطفل علي يناشدون “الصحة” سرعة إنقاذ ابنهم

شركة وهمية تستولي على أموال أجانب.. ومالكاها يفران

معلمة تحض ابني المتعافي للدراسة عن بعد.. وتصرخ عليه

طبيبتان تناشدان “الصحة” و“الخدمة” تحريك طلب ابتعاثهما

يرقد في حالة حرجة منذ 5 أيام

انتحلت اسما تجاريا مغايرا لنشاطها المرخص في البحرين

مديرة المدرسة تتجاهل الشكاوى... ولية أمر:

لدراسة تخصص عالج أمراض الدم... ويوجد استشاري واحد بالقسم

ناشـــدت عائلـــة الطفـــل علي حســـين 
علـــي وزارة الصحـــة ســـرعة توفيـــر 
فـــي  يرقـــد  الـــذي  البنهـــم  لعـــاج  ا
مستشفى السلمانية الطبي إثر نزيف 
حـــاد فـــي الـــرأس منـــذ يـــوم الثاثاء 

الماضي.
وطالبت عائلة الطفـــل وزارة الصحة 
بســـرعة توفير الـــدواء المطلوب من 
ارج إلجـــراء عمليـــة اســـتكمال  ـ ـ الخـ
العـــاج، حيـــث إن هـــذا الـــدواء غيـــر 
والـــدول  يـــن  ر ح ب ل ا ي  ـ ـ ـ ف ر  ـ ـ ـ ف ا و ت م
بـــه  د  ا ـ ـ ـ ف أ ا  ـ ـ ـ م ـب  ـ اورة، بحسـ ـ ـ لمجـ ا

المعنيـــون في مستشـــفى الســـلمانية 
الطبي.

وأوضحـــت العائلـــة أن ابنهـــم أصيب 
يوم الثاثـــاء الماضي بنزيف عرضي 
حـــاد في الـــرأس وأجريت لـــه عملية 
وقف لنزيف الدم وهو إلى اآلن يرقد 

تحت تأثير المخدر )البنج(.
وأضافت أن ابنهـــم يحتاج لعمليتين 
أخرييـــن الســـتكمال العـــاج، واحدة 
بالقســـطرة لتثبيت دعامات لألوعية 
وأخرى جراحيـــة إلزالة الدم المتبقي 

من النزيف.

ـدت أن األطبـــاء أخبروهـــم أن  ـ وأكـ
هـــذا النـــوع مـــن دعامـــات األوعيـــة 
غيـــر متوافـــر حاليًا فـــي البحرين وال 
يعلمـــون متـــى ســـيتم توفيـــره بعـــد 
مخاطبـــة المورديـــن المعتمديـــن لدى 

وزارة الصحة.
وجددت عائلة الطفل علي مناشدتها 
الجهـــات المعنية ســـرعة إنقـــاذ حياة 
ابنهـــم الـــذي يعاني من حالـــة حرجة 
ا ويخضع للبنج منذ خمســـة أيام  جـــدًّ
وبانتظـــار توفـــر العـــاج مـــن خـــارج 

البحرين.

انتحلــت اســما تجاريــا فــي موقعهــا اإللكتروني، موهمــة زبائنها بأنها شــركة تتخذ من 
البحرين مركزا لعملياتها التي تشمل 9 مناطق، وهي كندا وتركيا وأميركا، ونيوزلندا، 
والمملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

علـــى صفحتهـــا  تدعـــي  ة  ـ ـ ـ ي وهم ركة  ـ ـ شـ
الرسمية على اإلنترنت  أنها شركة موثوق 
بها الستشـــارات الهجرة، ومـــزود خدمات 
طلبـــات التأشـــيرات التي تضمـــن انتقالك 
ـن ومشـــرق،  ـ ـد وآمـ ـ ـتقبل جديـ ـ ـى مسـ ـ ـ إل
وتقـــدم خدمـــات تصاريـــح اإلقامـــة عـــن 
طريق االســـتثمار في العقارات، وتأسيس 
ـة، أو  ـ ـركات التجاريـ ـ ـات والشـ ـ المؤسسـ
تأشـــيرات الـــزوار والتنفيذيين للمؤتمرات 

والسياحة.
ــاء الشـــركة وجودهـــا فـــي البحريـــن  ادعـ
وامتاكهـــا ســـجاً تجاريا نشـــطا، قاد إلى 
البحـــث عن الكيفية التي خدعت الشـــركة 
فيهـــا زبائنهـــا وأوهمتهم بأنهـــا جهة يمكن 

الوثوق بها في استشارات الهجرة.
Alpha vi� ـمها ـ ـركة أن اسـ ـ ــي الشـ )تدعـ
sas( وأن مقـــر عملهـــا فـــي البحرين، ويقع 
فـــي أحد مبانـــي العاصمـــة المنامة بمجمع 

304، في حين لم تســـجل قاعدة البيانات 
التابعـــة للســـجات التجاريـــة فـــي مملكة 
البحرين وجود ســـجل تجاري بهذا االسم، 
وأن هنـــاك شـــركة أخـــرى تحمـــل ســـجاً 
نشـــطا، تدير عملياتها من الموقع المذكور، 
AVICS CON� )وتحمل اسما مغايرا وهو 

.)SULTANCY
وفي البحث حول تفاصيل نشاط الشركة 
النشـــطة، يظهـــر أنـــه ســـجل تجـــاري يعود 
تأسيســـه للعـــام 2019، ويمـــارس أنشـــطة 
الخبـــرة االستشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة، 
ـطة الدعـــم  ـ ـة وأنشـ ـ ـ ـطة اإلداري ـ واألنشـ

للمكاتب.
ويديـــر المؤسســـة مديـــران، األول هنـــدي 

الجنسية والثاني باكســـتاني، ويتقاسمان 
المســـاهمة في الشـــركة بالنصيفـــة بينهما، 

برأس مال بلغ 1000 دينار.
الوهميـــة  لشـــركة  ا ت  ا ب ا ـ ـ ـ س ح ت  د ه ـ ـ ـ ش و
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي موجة 
اســـتياٍء شـــديدة مـــن قبـــل المتضرريـــن، 
حيـــث أفـــاد بعضهـــم بـــأن الشـــرطة قامت 
بإغاق المكتب، وأن من يرغب باســـترداد 
أمواله عليـــه اللجوء للقضـــاء لرفع قضية 
علـــى الشـــركة التـــي فـــرَّ مالكاهـــا. بعـــض 
المعلقين على حساب الشركة وصفها بأنها 
“شـــركة احتيال كبيرة”، فيما شـــكا آخرون 
عـــدم اســـتامهم اإليصـــاالت والعقود بعد 

إتمامهم عملية الدفع.

شكت مواطنة عبر “الباد” تصّرف معلمة بالحلقة األولى 
في إحدى المدارس التي يدرس بها ابنها، حيث استغلت 
المعلمة قرارت الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي نـــص علـــى عـــدم خضـــوع مخالطيـــن الحـــاالت 
القائمـــة للحجـــر الصحـــي إال فـــي حالة ظهـــور األعراض 
عليهـــم بحجة تشـــجيع الطلبة علـــى التحويل من النظام 

الحضوري للدراسة عن ُبعد.
واستعانت المعلمة بالفكرة بعد ثبوت إصابة أحد الطلبة 
المخالطيـــن بالفايـــروس، ومـــن هـــذا المنطلـــق شـــجعت 
الطلبـــة على تحويـــل الدراســـة لنظام الدراســـة عن ُبعد؛ 
بحجـــة ارتفاع احتمالية إصابتهـــم بالفيروس في الصف 

نظـــًرا لوجـــود حـــاالت مخالطـــة بيـــن الطلبـــة لـــم تثبـــت 
إصابتهم بالفايروس، وأضافت المواطنة أن ابنها والذي 
يـــدرس في الصف الثالث اإلبتدائي قـــد أصابه الهلع من 
كام الُمدرســـة وأصـــّر علـــى حجـــر نفســـه عـــن أصدقائه 
وأصّر على التحويل للدراســـة عن ُبعد خوًفا من إصابته 
بالفايـــروس علًمـــا بأنه متعاٍف منه ولكن بســـبب الخوف 
والضغط الذي تمارسه المعلمة عليهم قرر أن يدرس في 

المنزل.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى شـــاركتها المواطنـــة مـــع “الباد”، 
مناهـــج مختلفـــة  اســـتخدمت  لمعلمـــة  ا أن  ـت  ـ أوضحـ
لحـــث الطلبـــة على تحويل مســـاراتهم للدراســـة عن ُبعد 
ومنهـــا تجاهل مشـــاركتهم الصفّية واعتماد المشـــاركين 
افتراضًيا فقط، باإلضافة إلى القسوة في التعامل معهم 

والصـــراخ عليهم أمام بقية الطلبة الحاضرين في الصف 
والحاضريـــن افتراضًيـــا، وأضافت ولّيـــة األمر أن مديرة 
المدرســـة تجاهلت جميع الشكاوى المقدمة ضد المعلمة 
بـــل وأنهـــا قامـــت بالفصـــح بأســـماء الطلبة الذيـــن تقدم 
ذويهم بشـــكاوى على المعلمـــة دون مراعاة قانون وزارة 
التربية والتعليم والذي ينص على احترام الخصوصية.

وذكـــرت ولّيـــة أمـــر الطالـــب أن المديرة على علـــم بكاّفة 
أوجه التقصير الحاصلة في المدرسة من غياب الحصص 
وضياع الوقت وعدم وجود معلمات احتياط في حاالت 
الغيـــاب إال أنهـــا مازالـــت رافضة القيام بـــأي إجراء بحق  
المعلمة المقصّرة، وبســـبب غياب المســـؤولية عندها زاد 
الضغـــط على بقية المعلمـــات الُمثابرات والاتي يحاولن 

جاهدات أن يقمن بواجبهن التدريسي كامًا.

^طبيبتان تعمان بمجمع السلمانية الطبي، وحصلتا 
على موافقة من وزارة الصحة لابتعاث لدراسة تخصص 
لعـــاج أمـــراض الـــدم، واعتمدت الـــوزارة مبلـــغ االبتعاث، 
وذلك للمســـاهمة في تأميـــن عناصر طبية بحرينية لعاج 
مرضى الســـكلر، ولكنهما تواجهان تعطياً إلمضاء الطلب 

من جهاز الخدمة المدنية حسب حديثهما للصحيفة.
وقالتا لـ “الباد” إنهما تعمان بقسم أمراض الدم واألورام 
بمجمـــع الســـلمانية، وتقدمتـــا بطلب لابتعـــاث للتخصص 
الدقيق، وذلك إليمانهما المطلق بحاجة البحرين لكفاءات 

وطنية بتخصصات دقيقة ومهمة.
وأضافتا: يوجد نقص شـــديد وحاجة ماسة الستشاريين 

في هذا التخصص، والذي ســـيتولى عاج مرضى السكلر 
بشـــكل كبير، إذ يوجد استشاري بحريني واحد فقط على 
رأس العمـــل، وهو ما اســـتدعى وزارة الصحة لاســـتعانة 

بطبيب آخر من خارج البحرين.
ولفتتـــا إلى أن الوزارة قامت مشـــكورة باســـتكمال جميع 
االجـــراءات المطلوبـــة لابتعـــاث، وأرســـلت المســـتندات 
لجهاز الخدمة منذ ديسمبر 2018، إال أنه لم يتم الرد على 
الـــوزارة حتى اآلن كما نشـــرت “الباد” عـــن الموضوع في 

مايو 2020.
وذكرتا بأنهما راجعتا قســـم التدريب بوزارة الصحة بشأن 
تأخر رد الجهاز، وقام القســـم مشـــكورًا بإرســـال خطابات 

تذكيـــر ألكثر من مـــرة للجهاز، ولكن األخيـــر يتجاهل الرد 
على طلب الوزارة، وذلك دون إمضاء الطلب.

ــد الطبيبتـــان عبـــر “البـــاد” للنظـــر فـــي موضـــوع  وتناشـ
ظامتهما، وتوجيه جهاز الخدمة بإمضاء طلب ابتعاثهما، 
ــة التخصـــص الدقيـــق، وذلـــك للعـــودة للبحريـــن،  لدراسـ

واستمرار واجبهما المهني بعاج مرضى السكلر.
وأكدتـــا بـــأن بـــاب تقديـــم طلبـــات التدريـــب واعتمادهـــا 
واالبتعـــاث مســـتمر، وقـــد تـــم إمضـــاء طلبـــات لابتعـــاث 

لزماء بالمهنة وبعضهم قدموا طلباتهم بعد الطبيبتين.

البيانات لدى المحرر
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تشويه الحقيقة... مطلب للنجاح
^“العبقرية هـــي القدرة على تنفيذ ما يجول في 
ذهنك، وأن تهزَم واقعك، وتبني مســـتقبلك”، هي هذِه 

وليس لها تعريف أفضل.
كان “ســـتيف جوبز” مشهورا بما َأطَلق عليه المراقبون 
“مجال تشـــويه الحقيقـــة”، هذا المجال الـــذي ُيَعدُّ إلى 
حـــٍد مـــا أســـلوبا تحفيزيا ناجحـــا ومفيدا فـــي صناعة 

النجاح وتغيير الواقع.
وكان “جوبز” يتســـم بالطموح، مما جعله رافضا لُِجمٍل 
كثيـــرة، مثـــل: “ال يمكـــن إنجاز هـــذا” أو “نحتاج المزيد 

من الوقت” أو “ال يمكننا اللحاق بالمقدمة”.
إال أن “جوبـــز” كان أكثـــر عدوانيـــة تجـــاه كل مـــا ليس 
ممكنـــًا ومـــا هـــو مســـتحياً، ومـــا هـــو َوْهٌم والـــذي هو 

َخَيال.
“جوبـــز” هـــذا، كان يؤمـــن أحيانـــا أنه عندمـــا تضع في 

َه  اعتبـــارك الفطنـــة وأخاقيـــات العمـــل جانبـــا وُتشـــوَّ
نـــًة بيـــَن يديـــك  عـــة َليِّ تـــَك، ســـتكون الحيـــاة َطيِّ واقعيَّ
عَب لِتعُبَر إلى المســـتحيل، “فأغلبنا دون  وتتجاوز الصَّ
قصٍد أو دون أن يشعر، قد مرَّ بمجال تشويه الحقيقة 
فحقق النجاح وانتصر في حياته الدراسية والمهنية”، 

بل أعطى لنفسه وألبنائه نجاحا ومستقباً باهرا...
على ســـبيل المثال، في مراحـــل تصمیم ماوس )فأرة( 
جديدة للمنتج آبـــل األول، كانت لدى “جوبز” توقعات 
عاليـــة لتلـــك ) الفـــأرة (، كان يريد للمـــاوس أن يتحرك 
بمرونة في أي اتجاه بما ُيعتَبُر “تطورا جديدا للماوس 

آنذاك”.
لكـــنَّ أحـــد المصممين أخبـــَر المهندس الـــذي قام بعمل 
التصور “للفأرة” بأن هذا سيكون مستحيا من الناحية 
الّتصنيعية وفشاً في التسويق من الناحية التجارية.

وأردف المصمم: “ما أراده “جوبز” لم ولن يكون واقعيا 
ولن يكوَن فعاالً”.

فـــي اليوم التالي وصل المهندس إلـــى العمل ليجد أن 
م الذي قال باستحالة  “ستيف جوبز” قام بفصل الُمصمِّ

تصميم وإنتاج “الفأرة”.
وحين أتى المصمم البديل كانت أولى كلماته: 

نعم ! “أســـتطيع أن أصنع الماوس”، وأضمن له النجاح 
والتسويق.

هـــذه كانت رؤية “جوبـــز” للواقعية في العمل، لقد كان 
ُمـــرا وقاســـيا ولكنـــه كان واثقا بنفســـه، ليـــس بطريقٍة 
وهميـــٍة أو خياليـــة، ولكـــن مـــن أجـــل قهر المســـتحيل 

وإنجاز شيء ما.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

أفـــادت مصادر “البـــاد” بأن المراكـــز الصحّية أعلنت عـــن إيقاف خدمة 
فحص المرحلة اإلعدادية والثانوية العامة ألجل غير مسمى.

وأوضـــح أحـــد العاملين بهـــذه المراكز أن اإليقاف من المقرر أن يســـتمر 
لمدة تصل لشهرين أو ثاثة أشهر. 

^أنـــا واحـــد مـــن مجموعـــة مواطنيـــن مهتميـــن بتربيـــة الدواجن، 
وأصبحـــت أعاني منذ ســـنوات عدة من انقطاع مســـتمر لعلف الدواجن 
المعـــروف بنخالـــة القمـــح )الشـــوار(، حتى وصلنـــا لمرحلة اليـــأس حالي 

كحال بقية مربي الدواجن والماشية بشتى أنواعها.
والســـؤال المحيـــر الذي لم تجـــب عليها الشـــركة المعنية ولـــم تبرر هذا 

االنقطاع، وهو ما السبب الكامن وراء هذا االنقطاع عن السوق؟
آملين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، والمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 

الزراعي التحرك لحل هذه المشكلة.
علما أن الشـــركة المعنية بتزويد الســـوق المحلية بـ )الشـــوار( أعلنت قبل 
عـــدة أيـــام تحقيقها ألربـــاح بالمايين مقارنـــة بأرباح العـــام الماضي، في 
الوقت الذي يعاني مربو الماشية، سواء المحترفين أو الهواة، من انقطاع 

الشركة عن تزويد السوق منذ عدة أشهر بـ )الشوار(، فهل نجد الحل؟

علي مرتضى

ناشدت شابة بحرينية جهاز الخدمة المدنية ترشيحها لوظيفة مناسبة 
لمؤهاتهـــا وخبراتها الوظيفية فـــي إحدى الجهات الحكومية، بعد أكثر 

من 13 سنة على تخرجها من الثانوية العامة.
وقالت في رسالتها: حصلت على شهادة الثانوية العامة في العام 2008، 
وضممُت إلى مؤهلي عدة شهادات احترافية في مجاالت مختلفة، إلى 
جانب عملي منذ تخرجي وحتى العام 2020 في عدة مؤسسات خاصة 

في وظائف خدمات العماء والبيع والسكرتارية واإلشراف.
وبعد هذه المسيرة من العمل والتنقالت بتُّ أتطلع إلى وظيفة دائمة  «

ومستقرة في إحدى الجهات الحكومية، الستكمل مسيرتي المهنية وأداء 
واجبي تجاه الوطن.

ناشـــد مواطن ســـبعيني وزارة الكهرباء والماء والهيئة مراعاة أوضاعه 
اإلنســـانية، وإعـــادة النظـــر في إشـــعار قطـــع الكهربـــاء عن منزلـــه، لعدم 

امتاكه الدخل الكافي لسداد الفاتورة وعمل التسوية مع الوزارة.
وقـــال إنـــه مّر بظروف مادية حرجة أدت إلى تراكم الديون عليه، فضاً 
عـــن مـــروره بظروف صحية ال تحتمل قطـــع الكهرباء، حيث إنه مصاب 

بالربو ويستخدم في تنفسه جهاز التنفس.
وأشـــار إلى أن معظم دخله الذي يقتصر على معاشـــه التقاعدي يذهب 
لسداد ديونه، وأن ما يتبقى له من دخل ال يكاد يفي باحتياجات أسرته 

المعيشية.
ولفت إلى أن الوزارة )الهيئة( سبق أن أشعرته قبل أشهر قليلة بقطع  «

الكهرباء، وبعد أن شرح لهم وضعه اإلنساني توقفوا عن تنفيذ إجراء 
القطع، ليعاودوا بعد هذه الفترة إرسال إشعار آخر له بالقطع، ما يجعله 

في وضع نفسي حرج.

خسرت وظيفتها قبل أكثر من عام بفعل الجائحة في فبراير 2021، ولم 
تســـعفها الفترة التي عملت فيها للملمة حالها المعيشي وسداد ما تراكم 
عليها من ديون، متشبثًة بما تحصل عليه من تعويض المفصولين الذي 

يدفع لمدة 9 أشهر ولمرة واحدة. 
تقـــول إنهـــا كانـــت تســـابق الزمن خـــال فترة صـــرف التعويض خشـــية 
مجيء الشـــهر التاسع دون أن تثمر مساعي البحث عن وظيفة تنتشلها 

من وضعها المعيشي الصعب. 
ولفتـــت إلـــى انخراطها في دورة مهارات التوظيـــف التي تقدمها وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للباحثيـــن عن عمل، كما لجـــأت للعمل في 
وظيفـــة مســـائية براتب 100 دينـــار، لتضم إليها عماً آخـــر في الصباح، 
ما جعلها في وضع صحي واجتماعي ونفســـي صعب، وتتســـبب بعدها 
بحادثيـــن. وأشـــارت إلى أنها أكملـــت تدريبها في المؤسســـة التي تعمل 
بهـــا في الفترة المســـائية، ومن ثم تم االســـتغناء عنهـــا كذلك في الفترة 

الصباحية، لتعود من دون أي وظيفة تسعفها في ترتيب أوضاعها.

إيقاف فحص طلبة اإلعدادية 
والثانوية بالمراكز الصحية

“الشوار” منقطع.. مناشدة لـ “التجارة” 
و“البلديات” والمبادرة “الزراعية”

خريجة منذ 13 عاًما وحلمي الوظيفة

ا...  جهاز التنفس يبقي سبعيني حيًّ
والكهرباء تشعره بالقطع

خسرت عملها خالل الجائحة 
فتراكمت عليها الديون

عائلة الطفل علي يناشدون “الصحة” سرعة إنقاذ ابنهم

شركة وهمية تستولي على أموال أجانب.. ومالكاها يفران

معلمة تحض ابني المتعافي للدراسة عن بعد.. وتصرخ عليه

طبيبتان تناشدان “الصحة” و“الخدمة” تحريك طلب ابتعاثهما

يرقد في حالة حرجة منذ 5 أيام

انتحلت اسما تجاريا مغايرا لنشاطها المرخص في البحرين

مديرة المدرسة تتجاهل الشكاوى... ولية أمر:

لدراسة تخصص عالج أمراض الدم... ويوجد استشاري واحد بالقسم

ناشـــدت عائلـــة الطفـــل علي حســـين 
علـــي وزارة الصحـــة ســـرعة توفيـــر 
فـــي  يرقـــد  الـــذي  البنهـــم  لعـــاج  ا
مستشفى السلمانية الطبي إثر نزيف 
حـــاد فـــي الـــرأس منـــذ يـــوم الثاثاء 

الماضي.
وطالبت عائلة الطفـــل وزارة الصحة 
بســـرعة توفير الـــدواء المطلوب من 
ارج إلجـــراء عمليـــة اســـتكمال  ـ ـ الخـ
العـــاج، حيـــث إن هـــذا الـــدواء غيـــر 
والـــدول  يـــن  ر ح ب ل ا ي  ـ ـ ـ ف ر  ـ ـ ـ ف ا و ت م
بـــه  د  ا ـ ـ ـ ف أ ا  ـ ـ ـ م ـب  ـ اورة، بحسـ ـ ـ لمجـ ا

المعنيـــون في مستشـــفى الســـلمانية 
الطبي.

وأوضحـــت العائلـــة أن ابنهـــم أصيب 
يوم الثاثـــاء الماضي بنزيف عرضي 
حـــاد في الـــرأس وأجريت لـــه عملية 
وقف لنزيف الدم وهو إلى اآلن يرقد 

تحت تأثير المخدر )البنج(.
وأضافت أن ابنهـــم يحتاج لعمليتين 
أخرييـــن الســـتكمال العـــاج، واحدة 
بالقســـطرة لتثبيت دعامات لألوعية 
وأخرى جراحيـــة إلزالة الدم المتبقي 

من النزيف.

ـدت أن األطبـــاء أخبروهـــم أن  ـ وأكـ
هـــذا النـــوع مـــن دعامـــات األوعيـــة 
غيـــر متوافـــر حاليًا فـــي البحرين وال 
يعلمـــون متـــى ســـيتم توفيـــره بعـــد 
مخاطبـــة المورديـــن المعتمديـــن لدى 

وزارة الصحة.
وجددت عائلة الطفل علي مناشدتها 
الجهـــات المعنية ســـرعة إنقـــاذ حياة 
ابنهـــم الـــذي يعاني من حالـــة حرجة 
ا ويخضع للبنج منذ خمســـة أيام  جـــدًّ
وبانتظـــار توفـــر العـــاج مـــن خـــارج 

البحرين.

انتحلــت اســما تجاريــا فــي موقعهــا اإللكتروني، موهمــة زبائنها بأنها شــركة تتخذ من 
البحرين مركزا لعملياتها التي تشمل 9 مناطق، وهي كندا وتركيا وأميركا، ونيوزلندا، 
والمملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

علـــى صفحتهـــا  تدعـــي  ة  ـ ـ ـ ي وهم ركة  ـ ـ شـ
الرسمية على اإلنترنت  أنها شركة موثوق 
بها الستشـــارات الهجرة، ومـــزود خدمات 
طلبـــات التأشـــيرات التي تضمـــن انتقالك 
ـن ومشـــرق،  ـ ـد وآمـ ـ ـتقبل جديـ ـ ـى مسـ ـ ـ إل
وتقـــدم خدمـــات تصاريـــح اإلقامـــة عـــن 
طريق االســـتثمار في العقارات، وتأسيس 
ـة، أو  ـ ـركات التجاريـ ـ ـات والشـ ـ المؤسسـ
تأشـــيرات الـــزوار والتنفيذيين للمؤتمرات 

والسياحة.
ــاء الشـــركة وجودهـــا فـــي البحريـــن  ادعـ
وامتاكهـــا ســـجاً تجاريا نشـــطا، قاد إلى 
البحـــث عن الكيفية التي خدعت الشـــركة 
فيهـــا زبائنهـــا وأوهمتهم بأنهـــا جهة يمكن 

الوثوق بها في استشارات الهجرة.
Alpha vi� ـمها ـ ـركة أن اسـ ـ ــي الشـ )تدعـ
sas( وأن مقـــر عملهـــا فـــي البحرين، ويقع 
فـــي أحد مبانـــي العاصمـــة المنامة بمجمع 

304، في حين لم تســـجل قاعدة البيانات 
التابعـــة للســـجات التجاريـــة فـــي مملكة 
البحرين وجود ســـجل تجاري بهذا االسم، 
وأن هنـــاك شـــركة أخـــرى تحمـــل ســـجاً 
نشـــطا، تدير عملياتها من الموقع المذكور، 
AVICS CON� )وتحمل اسما مغايرا وهو 

.)SULTANCY
وفي البحث حول تفاصيل نشاط الشركة 
النشـــطة، يظهـــر أنـــه ســـجل تجـــاري يعود 
تأسيســـه للعـــام 2019، ويمـــارس أنشـــطة 
الخبـــرة االستشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة، 
ـطة الدعـــم  ـ ـة وأنشـ ـ ـ ـطة اإلداري ـ واألنشـ

للمكاتب.
ويديـــر المؤسســـة مديـــران، األول هنـــدي 

الجنسية والثاني باكســـتاني، ويتقاسمان 
المســـاهمة في الشـــركة بالنصيفـــة بينهما، 

برأس مال بلغ 1000 دينار.
الوهميـــة  لشـــركة  ا ت  ا ب ا ـ ـ ـ س ح ت  د ه ـ ـ ـ ش و
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي موجة 
اســـتياٍء شـــديدة مـــن قبـــل المتضرريـــن، 
حيـــث أفـــاد بعضهـــم بـــأن الشـــرطة قامت 
بإغاق المكتب، وأن من يرغب باســـترداد 
أمواله عليـــه اللجوء للقضـــاء لرفع قضية 
علـــى الشـــركة التـــي فـــرَّ مالكاهـــا. بعـــض 
المعلقين على حساب الشركة وصفها بأنها 
“شـــركة احتيال كبيرة”، فيما شـــكا آخرون 
عـــدم اســـتامهم اإليصـــاالت والعقود بعد 

إتمامهم عملية الدفع.

شكت مواطنة عبر “الباد” تصّرف معلمة بالحلقة األولى 
في إحدى المدارس التي يدرس بها ابنها، حيث استغلت 
المعلمة قرارت الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي نـــص علـــى عـــدم خضـــوع مخالطيـــن الحـــاالت 
القائمـــة للحجـــر الصحـــي إال فـــي حالة ظهـــور األعراض 
عليهـــم بحجة تشـــجيع الطلبة علـــى التحويل من النظام 

الحضوري للدراسة عن ُبعد.
واستعانت المعلمة بالفكرة بعد ثبوت إصابة أحد الطلبة 
المخالطيـــن بالفايـــروس، ومـــن هـــذا المنطلـــق شـــجعت 
الطلبـــة على تحويـــل الدراســـة لنظام الدراســـة عن ُبعد؛ 
بحجـــة ارتفاع احتمالية إصابتهـــم بالفيروس في الصف 

نظـــًرا لوجـــود حـــاالت مخالطـــة بيـــن الطلبـــة لـــم تثبـــت 
إصابتهم بالفايروس، وأضافت المواطنة أن ابنها والذي 
يـــدرس في الصف الثالث اإلبتدائي قـــد أصابه الهلع من 
كام الُمدرســـة وأصـــّر علـــى حجـــر نفســـه عـــن أصدقائه 
وأصّر على التحويل للدراســـة عن ُبعد خوًفا من إصابته 
بالفايـــروس علًمـــا بأنه متعاٍف منه ولكن بســـبب الخوف 
والضغط الذي تمارسه المعلمة عليهم قرر أن يدرس في 

المنزل.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى شـــاركتها المواطنـــة مـــع “الباد”، 
مناهـــج مختلفـــة  اســـتخدمت  لمعلمـــة  ا أن  ـت  ـ أوضحـ
لحـــث الطلبـــة على تحويل مســـاراتهم للدراســـة عن ُبعد 
ومنهـــا تجاهل مشـــاركتهم الصفّية واعتماد المشـــاركين 
افتراضًيا فقط، باإلضافة إلى القسوة في التعامل معهم 

والصـــراخ عليهم أمام بقية الطلبة الحاضرين في الصف 
والحاضريـــن افتراضًيـــا، وأضافت ولّيـــة األمر أن مديرة 
المدرســـة تجاهلت جميع الشكاوى المقدمة ضد المعلمة 
بـــل وأنهـــا قامـــت بالفصـــح بأســـماء الطلبة الذيـــن تقدم 
ذويهم بشـــكاوى على المعلمـــة دون مراعاة قانون وزارة 
التربية والتعليم والذي ينص على احترام الخصوصية.

وذكـــرت ولّيـــة أمـــر الطالـــب أن المديرة على علـــم بكاّفة 
أوجه التقصير الحاصلة في المدرسة من غياب الحصص 
وضياع الوقت وعدم وجود معلمات احتياط في حاالت 
الغيـــاب إال أنهـــا مازالـــت رافضة القيام بـــأي إجراء بحق  
المعلمة المقصّرة، وبســـبب غياب المســـؤولية عندها زاد 
الضغـــط على بقية المعلمـــات الُمثابرات والاتي يحاولن 

جاهدات أن يقمن بواجبهن التدريسي كامًا.

^طبيبتان تعمان بمجمع السلمانية الطبي، وحصلتا 
على موافقة من وزارة الصحة لابتعاث لدراسة تخصص 
لعـــاج أمـــراض الـــدم، واعتمدت الـــوزارة مبلـــغ االبتعاث، 
وذلك للمســـاهمة في تأميـــن عناصر طبية بحرينية لعاج 
مرضى الســـكلر، ولكنهما تواجهان تعطياً إلمضاء الطلب 

من جهاز الخدمة المدنية حسب حديثهما للصحيفة.
وقالتا لـ “الباد” إنهما تعمان بقسم أمراض الدم واألورام 
بمجمـــع الســـلمانية، وتقدمتـــا بطلب لابتعـــاث للتخصص 
الدقيق، وذلك إليمانهما المطلق بحاجة البحرين لكفاءات 

وطنية بتخصصات دقيقة ومهمة.
وأضافتا: يوجد نقص شـــديد وحاجة ماسة الستشاريين 

في هذا التخصص، والذي ســـيتولى عاج مرضى السكلر 
بشـــكل كبير، إذ يوجد استشاري بحريني واحد فقط على 
رأس العمـــل، وهو ما اســـتدعى وزارة الصحة لاســـتعانة 

بطبيب آخر من خارج البحرين.
ولفتتـــا إلى أن الوزارة قامت مشـــكورة باســـتكمال جميع 
االجـــراءات المطلوبـــة لابتعـــاث، وأرســـلت المســـتندات 
لجهاز الخدمة منذ ديسمبر 2018، إال أنه لم يتم الرد على 
الـــوزارة حتى اآلن كما نشـــرت “الباد” عـــن الموضوع في 

مايو 2020.
وذكرتا بأنهما راجعتا قســـم التدريب بوزارة الصحة بشأن 
تأخر رد الجهاز، وقام القســـم مشـــكورًا بإرســـال خطابات 

تذكيـــر ألكثر من مـــرة للجهاز، ولكن األخيـــر يتجاهل الرد 
على طلب الوزارة، وذلك دون إمضاء الطلب.

ــد الطبيبتـــان عبـــر “البـــاد” للنظـــر فـــي موضـــوع  وتناشـ
ظامتهما، وتوجيه جهاز الخدمة بإمضاء طلب ابتعاثهما، 
ــة التخصـــص الدقيـــق، وذلـــك للعـــودة للبحريـــن،  لدراسـ

واستمرار واجبهما المهني بعاج مرضى السكلر.
وأكدتـــا بـــأن بـــاب تقديـــم طلبـــات التدريـــب واعتمادهـــا 
واالبتعـــاث مســـتمر، وقـــد تـــم إمضـــاء طلبـــات لابتعـــاث 

لزماء بالمهنة وبعضهم قدموا طلباتهم بعد الطبيبتين.

البيانات لدى المحرر
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تشويه الحقيقة... مطلب للنجاح
^“العبقرية هـــي القدرة على تنفيذ ما يجول في 
ذهنك، وأن تهزَم واقعك، وتبني مســـتقبلك”، هي هذِه 

وليس لها تعريف أفضل.
كان “ســـتيف جوبز” مشهورا بما َأطَلق عليه المراقبون 
“مجال تشـــويه الحقيقـــة”، هذا المجال الـــذي ُيَعدُّ إلى 
حـــٍد مـــا أســـلوبا تحفيزيا ناجحـــا ومفيدا فـــي صناعة 

النجاح وتغيير الواقع.
وكان “جوبز” يتســـم بالطموح، مما جعله رافضا لُِجمٍل 
كثيـــرة، مثـــل: “ال يمكـــن إنجاز هـــذا” أو “نحتاج المزيد 

من الوقت” أو “ال يمكننا اللحاق بالمقدمة”.
إال أن “جوبـــز” كان أكثـــر عدوانيـــة تجـــاه كل مـــا ليس 
ممكنـــًا ومـــا هـــو مســـتحياً، ومـــا هـــو َوْهٌم والـــذي هو 

َخَيال.
“جوبـــز” هـــذا، كان يؤمـــن أحيانـــا أنه عندمـــا تضع في 

َه  اعتبـــارك الفطنـــة وأخاقيـــات العمـــل جانبـــا وُتشـــوَّ
نـــًة بيـــَن يديـــك  عـــة َليِّ تـــَك، ســـتكون الحيـــاة َطيِّ واقعيَّ
عَب لِتعُبَر إلى المســـتحيل، “فأغلبنا دون  وتتجاوز الصَّ
قصٍد أو دون أن يشعر، قد مرَّ بمجال تشويه الحقيقة 
فحقق النجاح وانتصر في حياته الدراسية والمهنية”، 

بل أعطى لنفسه وألبنائه نجاحا ومستقباً باهرا...
على ســـبيل المثال، في مراحـــل تصمیم ماوس )فأرة( 
جديدة للمنتج آبـــل األول، كانت لدى “جوبز” توقعات 
عاليـــة لتلـــك ) الفـــأرة (، كان يريد للمـــاوس أن يتحرك 
بمرونة في أي اتجاه بما ُيعتَبُر “تطورا جديدا للماوس 

آنذاك”.
لكـــنَّ أحـــد المصممين أخبـــَر المهندس الـــذي قام بعمل 
التصور “للفأرة” بأن هذا سيكون مستحيا من الناحية 
الّتصنيعية وفشاً في التسويق من الناحية التجارية.

وأردف المصمم: “ما أراده “جوبز” لم ولن يكون واقعيا 
ولن يكوَن فعاالً”.

فـــي اليوم التالي وصل المهندس إلـــى العمل ليجد أن 
م الذي قال باستحالة  “ستيف جوبز” قام بفصل الُمصمِّ

تصميم وإنتاج “الفأرة”.
وحين أتى المصمم البديل كانت أولى كلماته: 

نعم ! “أســـتطيع أن أصنع الماوس”، وأضمن له النجاح 
والتسويق.

هـــذه كانت رؤية “جوبـــز” للواقعية في العمل، لقد كان 
ُمـــرا وقاســـيا ولكنـــه كان واثقا بنفســـه، ليـــس بطريقٍة 
وهميـــٍة أو خياليـــة، ولكـــن مـــن أجـــل قهر المســـتحيل 

وإنجاز شيء ما.

عيسى اسكاج

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

أفـــادت مصادر “البـــاد” بأن المراكـــز الصحّية أعلنت عـــن إيقاف خدمة 
فحص المرحلة اإلعدادية والثانوية العامة ألجل غير مسمى.

وأوضـــح أحـــد العاملين بهـــذه المراكز أن اإليقاف من المقرر أن يســـتمر 
لمدة تصل لشهرين أو ثاثة أشهر. 

^أنـــا واحـــد مـــن مجموعـــة مواطنيـــن مهتميـــن بتربيـــة الدواجن، 
وأصبحـــت أعاني منذ ســـنوات عدة من انقطاع مســـتمر لعلف الدواجن 
المعـــروف بنخالـــة القمـــح )الشـــوار(، حتى وصلنـــا لمرحلة اليـــأس حالي 

كحال بقية مربي الدواجن والماشية بشتى أنواعها.
والســـؤال المحيـــر الذي لم تجـــب عليها الشـــركة المعنية ولـــم تبرر هذا 

االنقطاع، وهو ما السبب الكامن وراء هذا االنقطاع عن السوق؟
آملين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، والمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع 

الزراعي التحرك لحل هذه المشكلة.
علما أن الشـــركة المعنية بتزويد الســـوق المحلية بـ )الشـــوار( أعلنت قبل 
عـــدة أيـــام تحقيقها ألربـــاح بالمايين مقارنـــة بأرباح العـــام الماضي، في 
الوقت الذي يعاني مربو الماشية، سواء المحترفين أو الهواة، من انقطاع 

الشركة عن تزويد السوق منذ عدة أشهر بـ )الشوار(، فهل نجد الحل؟

علي مرتضى

ناشدت شابة بحرينية جهاز الخدمة المدنية ترشيحها لوظيفة مناسبة 
لمؤهاتهـــا وخبراتها الوظيفية فـــي إحدى الجهات الحكومية، بعد أكثر 

من 13 سنة على تخرجها من الثانوية العامة.
وقالت في رسالتها: حصلت على شهادة الثانوية العامة في العام 2008، 
وضممُت إلى مؤهلي عدة شهادات احترافية في مجاالت مختلفة، إلى 
جانب عملي منذ تخرجي وحتى العام 2020 في عدة مؤسسات خاصة 

في وظائف خدمات العماء والبيع والسكرتارية واإلشراف.
وبعد هذه المسيرة من العمل والتنقالت بتُّ أتطلع إلى وظيفة دائمة  «

ومستقرة في إحدى الجهات الحكومية، الستكمل مسيرتي المهنية وأداء 
واجبي تجاه الوطن.

ناشـــد مواطن ســـبعيني وزارة الكهرباء والماء والهيئة مراعاة أوضاعه 
اإلنســـانية، وإعـــادة النظـــر في إشـــعار قطـــع الكهربـــاء عن منزلـــه، لعدم 

امتاكه الدخل الكافي لسداد الفاتورة وعمل التسوية مع الوزارة.
وقـــال إنـــه مّر بظروف مادية حرجة أدت إلى تراكم الديون عليه، فضاً 
عـــن مـــروره بظروف صحية ال تحتمل قطـــع الكهرباء، حيث إنه مصاب 

بالربو ويستخدم في تنفسه جهاز التنفس.
وأشـــار إلى أن معظم دخله الذي يقتصر على معاشـــه التقاعدي يذهب 
لسداد ديونه، وأن ما يتبقى له من دخل ال يكاد يفي باحتياجات أسرته 

المعيشية.
ولفت إلى أن الوزارة )الهيئة( سبق أن أشعرته قبل أشهر قليلة بقطع  «

الكهرباء، وبعد أن شرح لهم وضعه اإلنساني توقفوا عن تنفيذ إجراء 
القطع، ليعاودوا بعد هذه الفترة إرسال إشعار آخر له بالقطع، ما يجعله 

في وضع نفسي حرج.

خسرت وظيفتها قبل أكثر من عام بفعل الجائحة في فبراير 2021، ولم 
تســـعفها الفترة التي عملت فيها للملمة حالها المعيشي وسداد ما تراكم 
عليها من ديون، متشبثًة بما تحصل عليه من تعويض المفصولين الذي 

يدفع لمدة 9 أشهر ولمرة واحدة. 
تقـــول إنهـــا كانـــت تســـابق الزمن خـــال فترة صـــرف التعويض خشـــية 
مجيء الشـــهر التاسع دون أن تثمر مساعي البحث عن وظيفة تنتشلها 

من وضعها المعيشي الصعب. 
ولفتـــت إلـــى انخراطها في دورة مهارات التوظيـــف التي تقدمها وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للباحثيـــن عن عمل، كما لجـــأت للعمل في 
وظيفـــة مســـائية براتب 100 دينـــار، لتضم إليها عماً آخـــر في الصباح، 
ما جعلها في وضع صحي واجتماعي ونفســـي صعب، وتتســـبب بعدها 
بحادثيـــن. وأشـــارت إلى أنها أكملـــت تدريبها في المؤسســـة التي تعمل 
بهـــا في الفترة المســـائية، ومن ثم تم االســـتغناء عنهـــا كذلك في الفترة 

الصباحية، لتعود من دون أي وظيفة تسعفها في ترتيب أوضاعها.

إيقاف فحص طلبة اإلعدادية 
والثانوية بالمراكز الصحية

“الشوار” منقطع.. مناشدة لـ “التجارة” 
و“البلديات” والمبادرة “الزراعية”

خريجة منذ 13 عاًما وحلمي الوظيفة

ا...  جهاز التنفس يبقي سبعيني حيًّ
والكهرباء تشعره بالقطع

خسرت عملها خالل الجائحة 
فتراكمت عليها الديون

عائلة الطفل علي يناشدون “الصحة” سرعة إنقاذ ابنهم

شركة وهمية تستولي على أموال أجانب.. ومالكاها يفران

معلمة تحض ابني المتعافي للدراسة عن بعد.. وتصرخ عليه

طبيبتان تناشدان “الصحة” و“الخدمة” تحريك طلب ابتعاثهما

يرقد في حالة حرجة منذ 5 أيام

انتحلت اسما تجاريا مغايرا لنشاطها المرخص في البحرين

مديرة المدرسة تتجاهل الشكاوى... ولية أمر:

لدراسة تخصص عالج أمراض الدم... ويوجد استشاري واحد بالقسم

ناشـــدت عائلـــة الطفـــل علي حســـين 
علـــي وزارة الصحـــة ســـرعة توفيـــر 
فـــي  يرقـــد  الـــذي  البنهـــم  لعـــاج  ا
مستشفى السلمانية الطبي إثر نزيف 
حـــاد فـــي الـــرأس منـــذ يـــوم الثاثاء 

الماضي.
وطالبت عائلة الطفـــل وزارة الصحة 
بســـرعة توفير الـــدواء المطلوب من 
ارج إلجـــراء عمليـــة اســـتكمال  ـ ـ الخـ
العـــاج، حيـــث إن هـــذا الـــدواء غيـــر 
والـــدول  يـــن  ر ح ب ل ا ي  ـ ـ ـ ف ر  ـ ـ ـ ف ا و ت م
بـــه  د  ا ـ ـ ـ ف أ ا  ـ ـ ـ م ـب  ـ اورة، بحسـ ـ ـ لمجـ ا

المعنيـــون في مستشـــفى الســـلمانية 
الطبي.

وأوضحـــت العائلـــة أن ابنهـــم أصيب 
يوم الثاثـــاء الماضي بنزيف عرضي 
حـــاد في الـــرأس وأجريت لـــه عملية 
وقف لنزيف الدم وهو إلى اآلن يرقد 

تحت تأثير المخدر )البنج(.
وأضافت أن ابنهـــم يحتاج لعمليتين 
أخرييـــن الســـتكمال العـــاج، واحدة 
بالقســـطرة لتثبيت دعامات لألوعية 
وأخرى جراحيـــة إلزالة الدم المتبقي 

من النزيف.

ـدت أن األطبـــاء أخبروهـــم أن  ـ وأكـ
هـــذا النـــوع مـــن دعامـــات األوعيـــة 
غيـــر متوافـــر حاليًا فـــي البحرين وال 
يعلمـــون متـــى ســـيتم توفيـــره بعـــد 
مخاطبـــة المورديـــن المعتمديـــن لدى 

وزارة الصحة.
وجددت عائلة الطفل علي مناشدتها 
الجهـــات المعنية ســـرعة إنقـــاذ حياة 
ابنهـــم الـــذي يعاني من حالـــة حرجة 
ا ويخضع للبنج منذ خمســـة أيام  جـــدًّ
وبانتظـــار توفـــر العـــاج مـــن خـــارج 

البحرين.

انتحلــت اســما تجاريــا فــي موقعهــا اإللكتروني، موهمــة زبائنها بأنها شــركة تتخذ من 
البحرين مركزا لعملياتها التي تشمل 9 مناطق، وهي كندا وتركيا وأميركا، ونيوزلندا، 
والمملكة المتحدة، وأوروبا، وأستراليا واإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

علـــى صفحتهـــا  تدعـــي  ة  ـ ـ ـ ي وهم ركة  ـ ـ شـ
الرسمية على اإلنترنت  أنها شركة موثوق 
بها الستشـــارات الهجرة، ومـــزود خدمات 
طلبـــات التأشـــيرات التي تضمـــن انتقالك 
ـن ومشـــرق،  ـ ـد وآمـ ـ ـتقبل جديـ ـ ـى مسـ ـ ـ إل
وتقـــدم خدمـــات تصاريـــح اإلقامـــة عـــن 
طريق االســـتثمار في العقارات، وتأسيس 
ـة، أو  ـ ـركات التجاريـ ـ ـات والشـ ـ المؤسسـ
تأشـــيرات الـــزوار والتنفيذيين للمؤتمرات 

والسياحة.
ــاء الشـــركة وجودهـــا فـــي البحريـــن  ادعـ
وامتاكهـــا ســـجاً تجاريا نشـــطا، قاد إلى 
البحـــث عن الكيفية التي خدعت الشـــركة 
فيهـــا زبائنهـــا وأوهمتهم بأنهـــا جهة يمكن 

الوثوق بها في استشارات الهجرة.
Alpha vi� ـمها ـ ـركة أن اسـ ـ ــي الشـ )تدعـ
sas( وأن مقـــر عملهـــا فـــي البحرين، ويقع 
فـــي أحد مبانـــي العاصمـــة المنامة بمجمع 

304، في حين لم تســـجل قاعدة البيانات 
التابعـــة للســـجات التجاريـــة فـــي مملكة 
البحرين وجود ســـجل تجاري بهذا االسم، 
وأن هنـــاك شـــركة أخـــرى تحمـــل ســـجاً 
نشـــطا، تدير عملياتها من الموقع المذكور، 
AVICS CON� )وتحمل اسما مغايرا وهو 

.)SULTANCY
وفي البحث حول تفاصيل نشاط الشركة 
النشـــطة، يظهـــر أنـــه ســـجل تجـــاري يعود 
تأسيســـه للعـــام 2019، ويمـــارس أنشـــطة 
الخبـــرة االستشـــارية فـــي مجـــال اإلدارة، 
ـطة الدعـــم  ـ ـة وأنشـ ـ ـ ـطة اإلداري ـ واألنشـ

للمكاتب.
ويديـــر المؤسســـة مديـــران، األول هنـــدي 

الجنسية والثاني باكســـتاني، ويتقاسمان 
المســـاهمة في الشـــركة بالنصيفـــة بينهما، 

برأس مال بلغ 1000 دينار.
الوهميـــة  لشـــركة  ا ت  ا ب ا ـ ـ ـ س ح ت  د ه ـ ـ ـ ش و
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي موجة 
اســـتياٍء شـــديدة مـــن قبـــل المتضرريـــن، 
حيـــث أفـــاد بعضهـــم بـــأن الشـــرطة قامت 
بإغاق المكتب، وأن من يرغب باســـترداد 
أمواله عليـــه اللجوء للقضـــاء لرفع قضية 
علـــى الشـــركة التـــي فـــرَّ مالكاهـــا. بعـــض 
المعلقين على حساب الشركة وصفها بأنها 
“شـــركة احتيال كبيرة”، فيما شـــكا آخرون 
عـــدم اســـتامهم اإليصـــاالت والعقود بعد 

إتمامهم عملية الدفع.

شكت مواطنة عبر “الباد” تصّرف معلمة بالحلقة األولى 
في إحدى المدارس التي يدرس بها ابنها، حيث استغلت 
المعلمة قرارت الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي نـــص علـــى عـــدم خضـــوع مخالطيـــن الحـــاالت 
القائمـــة للحجـــر الصحـــي إال فـــي حالة ظهـــور األعراض 
عليهـــم بحجة تشـــجيع الطلبة علـــى التحويل من النظام 

الحضوري للدراسة عن ُبعد.
واستعانت المعلمة بالفكرة بعد ثبوت إصابة أحد الطلبة 
المخالطيـــن بالفايـــروس، ومـــن هـــذا المنطلـــق شـــجعت 
الطلبـــة على تحويـــل الدراســـة لنظام الدراســـة عن ُبعد؛ 
بحجـــة ارتفاع احتمالية إصابتهـــم بالفيروس في الصف 

نظـــًرا لوجـــود حـــاالت مخالطـــة بيـــن الطلبـــة لـــم تثبـــت 
إصابتهم بالفايروس، وأضافت المواطنة أن ابنها والذي 
يـــدرس في الصف الثالث اإلبتدائي قـــد أصابه الهلع من 
كام الُمدرســـة وأصـــّر علـــى حجـــر نفســـه عـــن أصدقائه 
وأصّر على التحويل للدراســـة عن ُبعد خوًفا من إصابته 
بالفايـــروس علًمـــا بأنه متعاٍف منه ولكن بســـبب الخوف 
والضغط الذي تمارسه المعلمة عليهم قرر أن يدرس في 

المنزل.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى شـــاركتها المواطنـــة مـــع “الباد”، 
مناهـــج مختلفـــة  اســـتخدمت  لمعلمـــة  ا أن  ـت  ـ أوضحـ
لحـــث الطلبـــة على تحويل مســـاراتهم للدراســـة عن ُبعد 
ومنهـــا تجاهل مشـــاركتهم الصفّية واعتماد المشـــاركين 
افتراضًيا فقط، باإلضافة إلى القسوة في التعامل معهم 

والصـــراخ عليهم أمام بقية الطلبة الحاضرين في الصف 
والحاضريـــن افتراضًيـــا، وأضافت ولّيـــة األمر أن مديرة 
المدرســـة تجاهلت جميع الشكاوى المقدمة ضد المعلمة 
بـــل وأنهـــا قامـــت بالفصـــح بأســـماء الطلبة الذيـــن تقدم 
ذويهم بشـــكاوى على المعلمـــة دون مراعاة قانون وزارة 
التربية والتعليم والذي ينص على احترام الخصوصية.

وذكـــرت ولّيـــة أمـــر الطالـــب أن المديرة على علـــم بكاّفة 
أوجه التقصير الحاصلة في المدرسة من غياب الحصص 
وضياع الوقت وعدم وجود معلمات احتياط في حاالت 
الغيـــاب إال أنهـــا مازالـــت رافضة القيام بـــأي إجراء بحق  
المعلمة المقصّرة، وبســـبب غياب المســـؤولية عندها زاد 
الضغـــط على بقية المعلمـــات الُمثابرات والاتي يحاولن 

جاهدات أن يقمن بواجبهن التدريسي كامًا.

^طبيبتان تعمان بمجمع السلمانية الطبي، وحصلتا 
على موافقة من وزارة الصحة لابتعاث لدراسة تخصص 
لعـــاج أمـــراض الـــدم، واعتمدت الـــوزارة مبلـــغ االبتعاث، 
وذلك للمســـاهمة في تأميـــن عناصر طبية بحرينية لعاج 
مرضى الســـكلر، ولكنهما تواجهان تعطياً إلمضاء الطلب 

من جهاز الخدمة المدنية حسب حديثهما للصحيفة.
وقالتا لـ “الباد” إنهما تعمان بقسم أمراض الدم واألورام 
بمجمـــع الســـلمانية، وتقدمتـــا بطلب لابتعـــاث للتخصص 
الدقيق، وذلك إليمانهما المطلق بحاجة البحرين لكفاءات 

وطنية بتخصصات دقيقة ومهمة.
وأضافتا: يوجد نقص شـــديد وحاجة ماسة الستشاريين 

في هذا التخصص، والذي ســـيتولى عاج مرضى السكلر 
بشـــكل كبير، إذ يوجد استشاري بحريني واحد فقط على 
رأس العمـــل، وهو ما اســـتدعى وزارة الصحة لاســـتعانة 

بطبيب آخر من خارج البحرين.
ولفتتـــا إلى أن الوزارة قامت مشـــكورة باســـتكمال جميع 
االجـــراءات المطلوبـــة لابتعـــاث، وأرســـلت المســـتندات 
لجهاز الخدمة منذ ديسمبر 2018، إال أنه لم يتم الرد على 
الـــوزارة حتى اآلن كما نشـــرت “الباد” عـــن الموضوع في 

مايو 2020.
وذكرتا بأنهما راجعتا قســـم التدريب بوزارة الصحة بشأن 
تأخر رد الجهاز، وقام القســـم مشـــكورًا بإرســـال خطابات 

تذكيـــر ألكثر من مـــرة للجهاز، ولكن األخيـــر يتجاهل الرد 
على طلب الوزارة، وذلك دون إمضاء الطلب.

ــد الطبيبتـــان عبـــر “البـــاد” للنظـــر فـــي موضـــوع  وتناشـ
ظامتهما، وتوجيه جهاز الخدمة بإمضاء طلب ابتعاثهما، 
ــة التخصـــص الدقيـــق، وذلـــك للعـــودة للبحريـــن،  لدراسـ

واستمرار واجبهما المهني بعاج مرضى السكلر.
وأكدتـــا بـــأن بـــاب تقديـــم طلبـــات التدريـــب واعتمادهـــا 
واالبتعـــاث مســـتمر، وقـــد تـــم إمضـــاء طلبـــات لابتعـــاث 

لزماء بالمهنة وبعضهم قدموا طلباتهم بعد الطبيبتين.

البيانات لدى المحرر
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تشويه الحقيقة... مطلب للنجاح
^“العبقرية هـــي القدرة على تنفيذ ما يجول في 
ذهنك، وأن تهزَم واقعك، وتبني مســـتقبلك”، هي هذِه 

وليس لها تعريف أفضل.
كان “ســـتيف جوبز” مشهورا بما َأطَلق عليه المراقبون 
“مجال تشـــويه الحقيقـــة”، هذا المجال الـــذي ُيَعدُّ إلى 
حـــٍد مـــا أســـلوبا تحفيزيا ناجحـــا ومفيدا فـــي صناعة 

النجاح وتغيير الواقع.
وكان “جوبز” يتســـم بالطموح، مما جعله رافضا لُِجمٍل 
كثيـــرة، مثـــل: “ال يمكـــن إنجاز هـــذا” أو “نحتاج المزيد 

من الوقت” أو “ال يمكننا اللحاق بالمقدمة”.
إال أن “جوبـــز” كان أكثـــر عدوانيـــة تجـــاه كل مـــا ليس 
ممكنـــًا ومـــا هـــو مســـتحياً، ومـــا هـــو َوْهٌم والـــذي هو 

َخَيال.
“جوبـــز” هـــذا، كان يؤمـــن أحيانـــا أنه عندمـــا تضع في 

َه  اعتبـــارك الفطنـــة وأخاقيـــات العمـــل جانبـــا وُتشـــوَّ
نـــًة بيـــَن يديـــك  عـــة َليِّ تـــَك، ســـتكون الحيـــاة َطيِّ واقعيَّ
عَب لِتعُبَر إلى المســـتحيل، “فأغلبنا دون  وتتجاوز الصَّ
قصٍد أو دون أن يشعر، قد مرَّ بمجال تشويه الحقيقة 
فحقق النجاح وانتصر في حياته الدراسية والمهنية”، 

بل أعطى لنفسه وألبنائه نجاحا ومستقباً باهرا...
على ســـبيل المثال، في مراحـــل تصمیم ماوس )فأرة( 
جديدة للمنتج آبـــل األول، كانت لدى “جوبز” توقعات 
عاليـــة لتلـــك ) الفـــأرة (، كان يريد للمـــاوس أن يتحرك 
بمرونة في أي اتجاه بما ُيعتَبُر “تطورا جديدا للماوس 

آنذاك”.
لكـــنَّ أحـــد المصممين أخبـــَر المهندس الـــذي قام بعمل 
التصور “للفأرة” بأن هذا سيكون مستحيا من الناحية 
الّتصنيعية وفشاً في التسويق من الناحية التجارية.

وأردف المصمم: “ما أراده “جوبز” لم ولن يكون واقعيا 
ولن يكوَن فعاالً”.

فـــي اليوم التالي وصل المهندس إلـــى العمل ليجد أن 
م الذي قال باستحالة  “ستيف جوبز” قام بفصل الُمصمِّ

تصميم وإنتاج “الفأرة”.
وحين أتى المصمم البديل كانت أولى كلماته: 

نعم ! “أســـتطيع أن أصنع الماوس”، وأضمن له النجاح 
والتسويق.

هـــذه كانت رؤية “جوبـــز” للواقعية في العمل، لقد كان 
ُمـــرا وقاســـيا ولكنـــه كان واثقا بنفســـه، ليـــس بطريقٍة 
وهميـــٍة أو خياليـــة، ولكـــن مـــن أجـــل قهر المســـتحيل 

وإنجاز شيء ما.
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