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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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الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
ولي  الملك  جاللة  نائب  خليفة 
الـــتـــعـــاون  مـــســـتـــويـــات  أن  الـــعـــهـــد 
ــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  بــ
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
ــات الــــمــــهــــمــــة لـــلـــوطـــن  ــطــ ــحــ ــمــ الــ
نموذٌج يجب تكريسه في مختلف 
مسارات العمل بين أعضاء فريق 
أجل  مــن  كــل قطاع  فــي  البحرين 
ــول إلــــى الــتــطــلــعــات الــتــي  الــــوصــ
يـــرى  أن  ــى  ــ إلــ الـــجـــمـــيـــع  يـــطـــمـــح 
بما  بالمستقبل  الــبــحــريــن  فيها 
يحقق أهداف المسيرة التنموية 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.

جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
بــقــصــر الـــرفـــاع أمـــس فــوزيــة بنت 
ــيـــســـة مــجــلــس  ــنــــل رئـ عــــبــــداهلل زيــ
الـــنـــواب، بــحــضــور الــشــيــخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة وزير المالية 

واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، حــيــث نـــّوه 
ــذي يــــقــــوم بــه  ــ ــ ــدور الـ ــ ــالـ ــ ســــمــــوه بـ
من  التشريعية  السلطة  أعــضــاء 
البناء  والتنسيق  التعاون  خــالل 
التنفيذية  السلطة  أعــضــاء  مــع 

في مختلف أوجه العمل من أجل 
ــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــمـ رفـــعـــة ونـ
ــًرا إلــــــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة  ــيــ ــشــ مــ
تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك عــلــى 
لــأهــداف  تحقيًقا  األصــعــدة  كــل 

الــمــنــشــودة وبــمــا يــعــزز مــن مكانة 
المملكة على مختلف األصعدة.

مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت فــوزيــة 
بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
ــنــــواب عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا  الــ

لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي نــائــب 
ــي الــعــهــد لما  جـــاللـــة الــمــلــك ولــ
يوليه سموه من حرٍص دائم على 
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  تــعــزيــز 

ورفعة ونماء الوطن والمواطن.

نائب الملك ولي العهد لدى ا�ستقبال رئي�سة »النواب«:

ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال�����ش��ل��ط��ت��ي��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ن����م����وذج ي���ج���ب ت��ك��ري�����ش��ه ف����ي م��خ��ت��ل��ف م����ج����االت ال��ع��م��ل
�سموه ينوه بدور اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية من خالل التن�سيق والتعاون مع ال�سلطة التنفيذية

} نائب الملك ولي العهد يستقبل رئيسة مجلس النواب.

} وزير الكهرباء يلتقي عن بعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

بن  وائل  المهندس  التقى 
ــبـــارك وزيـــــر شـــؤون  نـــاصـــر الـــمـ
ــاء الـــســـيـــدة  ــ ــمــ ــ ــاء والــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 Aikan Mukanbetova
الـــمـــمـــثـــل الـــمـــقـــيـــم لـــبـــرنـــامـــج 
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة اإلنـــمـــائـــي 
بــاإلنــابــة لــأمــم الــمــتــحــدة في 
تقنية  عــبــر  الــبــحــريــن  مملكة 
ــــك في  االتــــصــــال الـــمـــرئـــي وذلـ
إطــــــــار تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــيــن 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  وزارة شـــؤون 
وبــــرنــــامــــج األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
أشاد  اللقاء  وخــالل  اإلنمائي، 
الــــوزيــــر بــــالــــدور الــمــهــم الـــذي 
ــبـــرنـــامـــج لــتــعــزيــز  ــه الـ يـــقـــوم بــ

ــل عــلــى  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
التنموية  األصـــعـــدة  مــخــتــلــف 
ــي تـــعـــزيـــز دور  الـــتـــي تــســهــم فــ

مملكة البحرين.
الــلــقــاء مناقشة  تــم خــالل 
التعاون المشترك مع برنامج 
بما  اإلنمائي  المتحدة  األمــم 
يــتــمــاشــى مـــع خــطــط الـــــوزارة 
واإلشــادة  التنموية  ومبادراتها 
بــالــجــهــود الــمــبــذولــة فــي إطــار 
تنمية واستدامة موارد الطاقة 

وتنويعها.
ومن جانبها أشادت السيدة 
 Aikan Mukanbetova
الممثل المقيم لبرنامج األمم 

اإلنــمــائــي، بجهود  الــمــتــحــددة 
وباالهتمام  البحرين  مملكة 
الــبــالــغ الــــذي تــولــيــه لــمــحــاور 
التنمية المستدامة وباألخص 
محور استدامة وتنويع مصادر 
ــــذي يشكل  الـ ــر  ــ الـــطـــاقـــة، األمـ
تــرجــمــة حــقــيــقــيــة لــلــســيــاســات 
الـــوطـــنـــيـــة ودعـــمـــهـــا لــلــجــهــود 
بــأهــداف  المتعلقة  الــعــالــمــيــة 
وأعربت  المستدامة،  التنمية 
وتقديرها  شكرها  خالص  عن 
ــل فــــي الــــــــوزارة  ــمـ ــعـ ــق الـ ــريـ ــفـ لـ
وتطوير  ــازات  اإلنـــجـ لتحقيق 
في  المستدامة  الطاقة  قطاع 

مملكة البحرين.

ت���ع���اون م�����ش��ت��م��ر م���ع ب��رن��ام��ج االأم�����م ال��م��ت��ح��دة 
االإن���م���ائ���ي ف���ي م���ج���ال ال���ط���اق���ة ال��م��ت��ج��ددة 

ــد مــحــمــد بــــن إبـــراهـــيـــم  ــ أكـ
الــمــطــوع وزيــــر شــــؤون مجلس 
الوزراء أن فوز خمس مؤسسات 
البحرين  مملكة  مــن  حكومية 
ــيـــز الـــحـــكـــومـــي  ــتـــمـ ــزة الـ ــائــ بــــجــ
ــز  ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ ــي )فـــــــئـــــــة الــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــمــؤســســيــة(، وحــصــدهــا أكــبــر 
ــدد مــــن جــــوائــــز الــتــمــيــز فــي  ــ عـ
هذه المنافسة العربية، يعكس 
العمل الحكومي الموحد الذي 
الشمولية  لــلــرؤيــة  وفــًقــا  يسير 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــــة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة 
والنظرة الحكومية االستباقية 
لصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
العمل  مواصلة  إلى  الراميتين 
بــنــاًء عــلــى مــنــظــور اســتــشــرافــي 
حــكــومــي مــبــنــي عــلــى االبــتــكــار 

والتميز.
ــوع خـــالل  ــطــ ــمــ وأوضـــــــــح الــ
الفائزين  تكريم  حفل  حضوره 

ــيـــز الـــحـــكـــومـــي  ــتـــمـ ــزة الـ ــائــ بــــجــ
العربي )الــدورة األولــى(، الذي 
نـــظـــمـــتـــه الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــة-جـــــامـــــعـــــة 
الــــدول الــعــربــيــة، بــالــتــعــاون مع 
»بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة  مــعــهــد 
الــحــكــومــي  الــتــمــيــز  ــزة  ــائـ أن جـ
ــي تــــعــــكــــس الــــــحــــــراك  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
الــمــؤســســي والــــرؤيــــة الــعــربــيــة 
أن  استطاعت  التي  الحكومية 
للصعود  واضــًحــا  مــســاًرا  ترسم 
بــلــدانــنــا  فـــي  اإلداري  بــالــعــمــل 
التنافسية  ســلــم  إلـــى  الــعــربــيــة 
العالمية، عبر توظيف االبتكار 
ــاٍت أســـاســـيـــٍة  ــمــ ــســ واإلبــــــــــــداع كــ
لــلــعــمــل الــمــؤســســي والـــخـــروج 
ــات وآلــــــيــــــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
المتطلبات  تـــواكـــب  ومـــشـــاريـــَع 
وتسهم  والمستقبلة،  الحالية 
واعــد  مستقبٍل  اســتــشــراف  فــي 

لمجتمعاتنا العربية.
مـــن جــانــبــه ثــمــن الــدكــتــور 
ــر الــــهــــتــــالن الــقــحــطــانــي  ــاصــ نــ
العربية  الــمــنــظــمــة  ــام  عـ مــديــر 

مملكة  فـــوز  ــة  ــ اإلداريــ للتنمية 
ــا عــلــى  ــهــ ــولــ ــريــــن وحــــصــ ــبــــحــ الــ
ــز، مــا  ــوائــ ــجــ ــن الــ أكـــبـــر عـــــدد مــ
الريادية  الملكية  الرؤية  يؤكد 
المتميزة  الحكومية  والــنــظــرة 
التقدم  إلـــى مــواصــلــة  الــرامــيــة 
ــاألداء الــحــكــومــي  ـــ ــ واالرتــــقــــاء ب
وتعزيز  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 

محلًيا  اإليــجــابــيــة  التنافسية 
وإقليمًيا ودولًيا.

ــانـــي أن  ــقـــحـــطـ الـ وأضـــــــــاف 
الفائزة  البحرينية  المؤسسات 
قدمت مبادرات ومشاريع تتسم 
التطلعات  ومــواكــبــة  بــاالبــتــكــار 
وأن  الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــيـــة  ــعـــربـ الـ
ــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــز الـ ــتــــمــ جــــــائــــــزة الــ
الـــعـــربـــي بـــمـــنـــظـــورهـــا الــعــربــي 
ــداع  ــ الـــرامـــي إلـــى الــتــمــيــز واإلبـ
أطر  تطوير  في  لتسهم  جــاءت 
الحكومية  الجهات  في  العمل 
لتواكب التوجهات المستقبلية 
ــاء حــكــومــات  ــنـ ــى بـ ــ الـــرامـــيـــة إلـ
العمل  مستقبل  تحاكي  عربية 
إنــنــا »نطمح  الــحــكــومــي، وقـــال 
ــكـــري دائــــم  ــنـــاء مــنــهــج فـ ــــى بـ إلـ
ــة قـــائـــمـــة  ــومــ ــظــ ــنــ الــــتــــطــــور ومــ
ــتــــشــــراف الــمــســتــقــبــل  عـــلـــى اســ
واالستعداد  متغيراته  واستباق 
لـــلـــتـــطـــورات والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
فعلية  ونــتــائــج  وكــفــاءة  بحكمة 

في ميدان العمل«.
بــــــدوره أكــــد الـــدكـــتـــور رائـــد 

محمد بن شمس المدير العام 
لمعهد اإلدارة العامة »بيبا« أن 
جائزة التميز الحكومي العربي 
التميز  بــروح  عربي  تكريٌم  هي 
واإلبــــــداع لــلــقــيــادات والــجــهــات 
الحكومية الفاعلة التي تميزت 
فـــي خـــدمـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، وأن 
يرتكز  الــيــوم  اإلداري  الــطــمــوح 
حكومية  خــدمــات  تقديم  على 
التطلعات،  إلى مستوى  ترتقي 
وتواكب الرؤى العربية الُموحدة 
قطاًعا  العام  القطاع  في جعل 
ــادًرا عــلــى الــتــمــيــز فــي خدمة  ــ قـ

المواطنين.
ــــس أن  ــمـ ــ بـــــــن شـ وأوضـــــــــــــح 
هـــنـــاك نــهــجــا عــربــيــا حــكــومــيــا 
ــبـــر  »نـــــســـــعـــــى مــــــــن خـــــــاللـــــــه عـ
تــشــبــيــك الـــعـــالقـــات اإلقــلــيــمــيــة 
إلـــــى جـــعـــل الــــبــــلــــدان الــعــربــيــة 
ومشاريعها  بمبادراتها  ترتقي 
في  التنمية  بعجلة  يدفع  بما 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، ويــحــقــق 
ــة لــمــخــتــلــف  ــلـ ــامـ ــة شـ ــدامــ ــتــ اســ

القطاعات«.

ال���وزي���ر ال���م���ط���وع: ف����وز خ��م�����س م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة ب��ج��ائ��زة 
ال��ت��م��ي��ز ال��ح��ك��وم��ي ال��ع��رب��ي ي��ع��ك�����س ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي ال��م��وح��د

} محمد المطوع.

رفــــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ 
محمد بــن عــبــداهلل بــن خــالــد آل 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
لــلــصــحــة أســـمـــى آيــــــات الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات إلــــى مــقــام صــاحــبــة 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
قرينة  خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
الــصــادرة  للقائمة  سموها  تــصــدر 
ــادرة الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة  ــبـ مـــن مـ
الـــمـــعـــاصـــرة والـــتـــاريـــخـــيـــة والــتــي 
ــاد األوروبــــــي  ــحــ أعــلــنــهــا وفــــد االتــ
لــــدى األمـــــم الــمــتــحــدة والــبــعــثــة 
بمناسبة  وذلك  للغابون،  الدائمة 

العالمي  لليوم  اليونسكو  إطــالق 
متعدد  العمل  مــجــال  فــي  للمرأة 

األطراف.
قـــدمـــت  ســــمــــوهــــا  أن  وأكــــــــــد 
ــًا فـــي اضــطــالعــهــا  ــعـ أنـــمـــوذجـــًا رائـ
بـــالـــدور الـــقـــيـــادي الـــهـــام والــدعــم 
ــدمـــه لـــلـــمـــرأة  ــقـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـ
البحرينية لتمكينها في مختلف 
الــمــجــاالت والــقــطــاعــات مــا جعل 
هــامــًا  شــريــكــًا  البحرينية  الـــمـــرأة 
فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة والــنــهــضــة 
الشاملة لمملكة البحرين بقيادة 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، والــدعــم 
المستمرة من صاحب  والمتابعة 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء.

وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
أّن اختيار  إلى  آل خليفة  عبداهلل 
القائمة  هــذه  في  األمــيــرة سبيكة 
ــو تـــرجـــمـــة لـــعـــطـــائـــهـــا الــكــبــيــر  ــ هـ
والــمــشــهــود لــه فــي تمكين الــمــرأة 
ـــدور الـــذي  الــبــحــريــنــيــة لــتــتــبــوأ الــ
ــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــعــــى إلـ تـــســـتـــحـــقـــه وتــــســ
مــخــتــلــف األصـــعـــدة االجــتــمــاعــيــة 
والمهنية،  والسياسية  والثقافية 
ولــــقــــد شــــاهــــد الـــجـــمـــيـــع الـــــــدور 
التاريخي البارز للمرأة البحرينية 
وإسهاماتها  كورونا  جائحة  خالل 
ــا مـــــن أجــــــل صــحــة  ــهـ ــاتـ ــيـ وتـــضـــحـ

ــز الــفــحــص  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ الـــجـــمـــيـــع فـ
حمالت  وتبني  والــعــالج  والرعاية 
دورها  والتوعية وكذلك  التطعيم 
الريادي والمؤثر في جميع أقسام 

القطاع الصحي.
وأشار إلى أن مبادرات سموها 
مــنــذ تــشــكــيــل الــمــجــلــس األعــلــى 
لـــلـــمـــرأة شـــّكـــل نــقــطــة تـــحـــول في 
ورفعها  البحرينية،  المرأة  تاريخ 
من  إليه  تطمح  الــذي  للمستوى 
خالل تبوأ المناصب القيادية في 
للرجل  جنب  إلــى  جنبًا  المملكة 
العهد  في  المنجزات  تحقيق  في 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الــزاهــر 

الملك المفدى.

رئي�س »االأعلى لل�شحة« يهنئ االأميرة �شبيكة بت�شدرها قائمة القيادات الن�شائية

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

} د. مريم عذبي الجالهمة.

وزير العدل يهنئ االأميرة �شبيكة بت�شدر قائمة القيادات الن�شائية
ــد بــــن عــلــي  ــالـ ــع الـــشـــيـــخ خـ ــ رفـ
والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة 
آيــات  أسمى  واألوقـــاف  اإلسالمية 
صاحبة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة 
ــاهــــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عــ
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
تــصــدر ســمــوهــا الــقــائــمــة الــصــادرة 
مـــن مـــبـــادرة الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة 

التي جرى  والتاريخية  المعاصرة 
ــاد  ــــد االتـــحـ إعـــالنـــهـــا مــــن قـــبـــل وفـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــدى األمـ األوروبـــــــي لــ
والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة 
العالمي  الــيــوم  اليونسكو  إطـــالق 
المتعدد  العمل  للمرأة في مجال 

األطراف.
ــذا  هـ أن  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزيـــــــر  وأكـــــــد 
للتقدير  ــتـــداًدا  امـ يــأتــي  الــتــقــديــر 
الكبيرة  للجهود  الــرفــيــع  الــدولــي 

الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا صــاحــبــة الــســمــو 
ــم الــمــرأة  الــمــلــكــي، فـــي مــجــال دعـ
ــــي ظــل  ــز مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، فـ ــزيــ ــعــ وتــ
الرعاية الملكية السامية من لدن 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
البالد المفدى، ومتابعة ومساندة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

ــدل بـــالـــدور  ــعــ وأشـــــــاد وزيــــــر الــ
الــــــــريــــــــادي الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
برئاسة  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
ــلــــمــــرأة، فــي  ــى لــ ــلــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
البحرينية  الــمــرأة  مكانة  ترسيخ 
ــــي ســـائـــر  ــا فـ ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ ــعــــزيــــز إسـ وتــ

مجاالت العمل الوطني.

أشـــــاد ســمــو الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء باإلسهامات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــؤســســات الــقــطــاع 
الخاص في تبني المبادرات التي تعزز مسيرة 
العمل الوطني وتدعم مسارات العمل الخيرية 

واإلنسانية في مملكة البحرين.
للوجيه  استقبال سموه  خــالل  ذلــك  جــاء 
فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك 
البحرين الوطني، حيث تم استعراض مبادرات 

المشهود  دوره  منطلق  من  وإسهاماته  البنك 
في إطار الشراكة المجتمعية.

ومــــن جــانــبــه عــبــر الـــوجـــيـــه فـــــارق يــوســف 
مجلس  رئيس  نائب  لسمو  شكره  عن  المؤيد 
الـــــــوزراء مـــؤكـــدًا اســـتـــمـــرار دعــــم وتـــعـــاون بنك 
الخيرية  المشاريع  لكافة  الوطني  البحرين 
الــوطــن والــمــواطــن  الــتــي تــصــب فــي مصلحة 
إيمانًا بدور البنك في تبني مبادرات المسؤولية 

االجتماعية.

ع���ل���ي ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ي�����ش��ي��د ب���االإ����ش���ه���ام���ات 
ال��ك��ب��ي��رة ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ق���ط���اع ال��خ��ا���س

}  سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل الوجيه فاروق يوسف المؤيد.

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  رفعت 
الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـــدكـــتـــورة مـــريـــم عــذبــي 
الملكي  السمو  صاحبة  مــقــام  إلــى  التهنئة  الــجــالهــمــة، 
جاللة  قرينة  خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
ــيـــســـة الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة  ــلـــك الـــمـــفـــدى رئـ الـــمـ

التي  القائمة  طليعة  فــي  سموها  الخــتــيــار  والــتــبــريــكــات 
نشرتها مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية، 
والتي أعلنها وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة 
اليونسكو  إطـــالق  بمناسبة  لــلــغــابــون،  الــدائــمــة  والــبــعــثــة 
لليوم الدولي للمرأة في مجال العمل المتعدد األطراف. 
وأكدت الجالهمة الدور القيادي البارز الذي تضطلع 
بـــه قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى مـــن خــــالل قــيــادتــهــا 
بدعم  المستمر  واهــتــمــامــهــا  لــلــمــرأة  األعــلــى  للمجلس 
عنصرًا  اليوم  أضحت  حتى  وتمكينها  البحرينية  المرأة 
مــهــمــا فــي الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  ودعــم  المفدى،  الــبــالد 
الــعــهــد رئيس  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
صاحبة  اختيار  أن  إلى  الجالهمة  الدكتورة  وأشــارت 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة يــمــثــل تــكــريــمــًا لــلــمــرأة 
البحرينية المشهود لها بالعمل والعطاء، وهي ذات تاريخ 
حــافــل ومــشــرق عــلــى الــصــعــد كــافــة، وحــــازت عــلــى قصب 
السبق والريادة في مختلف األدوار االجتماعية والثقافية 

والمهنية وغيرها ال سيما على صعيد القطاع الصحي.
بها  قامت  التي  المبادرات  بــأّن  الجالهمة  د.  ونوهت 

ســمــو األمــيــرة سبيكة عــلــى مـــدى الــعــشــريــن عــامــًا خــالل 
نقطة تحول في  للمرأة مثلت  األعلى  المجلس  ترؤسها 
منجزات المرأة البحرينية على المستويات كافة في ظل 

العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

���ش��ك��ل��ت  ���ش��ب��ي��ك��ة  االأم�����ي�����رة  م�����ب�����ادرات  ال���ج���اه���م���ة:  د. 
ن���ق���ط���ة ت����ح����ول ف�����ي م����ن����ج����زات ال������م������راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ عـــــــاد حـ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
الــبــالد الــمــفــدى إلـــى أرض 
ــًا من  ــادمــ الـــوطـــن أمـــــس، قــ
دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
التقى  زيــارة  بعد  المتحدة 
ــاحــــب  ــا أخـــــــــــاه صــ ــ ــهـ ــ ــاللـ ــ خـ

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
رئيس  الشقيقة  المتحدة 
ــاكـــم  مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـ
السمو  وأخـــاه صاحب  دبــي 
آل  زايــد  بــن  الشيخ محمد 
نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 

ــى  ــ ــلـ ــ نــــــائــــــب الـــــقـــــائـــــد األعـ
الــمــســلــحــة، حيث  لــلــقــوات 
العالقات  استعراض  جــرى 
االخوية التاريخية الوثيقة 
والــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن 
ــيــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن  ــبــ ــعــ والــــشــ
وسبل دعمها وتعزيزها في 

المجاالت كافة.
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الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
ولي  الملك  جاللة  نائب  خليفة 
الـــتـــعـــاون  مـــســـتـــويـــات  أن  الـــعـــهـــد 
ــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  بــ
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
ــات الــــمــــهــــمــــة لـــلـــوطـــن  ــطــ ــحــ ــمــ الــ
نموذٌج يجب تكريسه في مختلف 
مسارات العمل بين أعضاء فريق 
أجل  مــن  كــل قطاع  فــي  البحرين 
ــول إلــــى الــتــطــلــعــات الــتــي  الــــوصــ
يـــرى  أن  ــى  ــ إلــ الـــجـــمـــيـــع  يـــطـــمـــح 
بما  بالمستقبل  الــبــحــريــن  فيها 
يحقق أهداف المسيرة التنموية 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.

جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء سموه 
بــقــصــر الـــرفـــاع أمـــس فــوزيــة بنت 
ــيـــســـة مــجــلــس  ــنــــل رئـ عــــبــــداهلل زيــ
الـــنـــواب، بــحــضــور الــشــيــخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة وزير المالية 

واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، حــيــث نـــّوه 
ــذي يــــقــــوم بــه  ــ ــ ــدور الـ ــ ــالـ ــ ســــمــــوه بـ
من  التشريعية  السلطة  أعــضــاء 
البناء  والتنسيق  التعاون  خــالل 
التنفيذية  السلطة  أعــضــاء  مــع 

في مختلف أوجه العمل من أجل 
ــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــمـ رفـــعـــة ونـ
ــًرا إلــــــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة  ــيــ ــشــ مــ
تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك عــلــى 
لــأهــداف  تحقيًقا  األصــعــدة  كــل 

الــمــنــشــودة وبــمــا يــعــزز مــن مكانة 
المملكة على مختلف األصعدة.

مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت فــوزيــة 
بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
ــنــــواب عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا  الــ

لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي نــائــب 
ــي الــعــهــد لما  جـــاللـــة الــمــلــك ولــ
يوليه سموه من حرٍص دائم على 
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  تــعــزيــز 

ورفعة ونماء الوطن والمواطن.

نائب الملك ولي العهد لدى ا�ستقبال رئي�سة »النواب«:

ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال�����ش��ل��ط��ت��ي��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ن����م����وذج ي���ج���ب ت��ك��ري�����ش��ه ف����ي م��خ��ت��ل��ف م����ج����االت ال��ع��م��ل
�سموه ينوه بدور اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية من خالل التن�سيق والتعاون مع ال�سلطة التنفيذية

} نائب الملك ولي العهد يستقبل رئيسة مجلس النواب.

} وزير الكهرباء يلتقي عن بعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

بن  وائل  المهندس  التقى 
ــبـــارك وزيـــــر شـــؤون  نـــاصـــر الـــمـ
ــاء الـــســـيـــدة  ــ ــمــ ــ ــاء والــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 Aikan Mukanbetova
الـــمـــمـــثـــل الـــمـــقـــيـــم لـــبـــرنـــامـــج 
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة اإلنـــمـــائـــي 
بــاإلنــابــة لــأمــم الــمــتــحــدة في 
تقنية  عــبــر  الــبــحــريــن  مملكة 
ــــك في  االتــــصــــال الـــمـــرئـــي وذلـ
إطــــــــار تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــيــن 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  وزارة شـــؤون 
وبــــرنــــامــــج األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
أشاد  اللقاء  وخــالل  اإلنمائي، 
الــــوزيــــر بــــالــــدور الــمــهــم الـــذي 
ــبـــرنـــامـــج لــتــعــزيــز  ــه الـ يـــقـــوم بــ

ــل عــلــى  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاون والـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
التنموية  األصـــعـــدة  مــخــتــلــف 
ــي تـــعـــزيـــز دور  الـــتـــي تــســهــم فــ

مملكة البحرين.
الــلــقــاء مناقشة  تــم خــالل 
التعاون المشترك مع برنامج 
بما  اإلنمائي  المتحدة  األمــم 
يــتــمــاشــى مـــع خــطــط الـــــوزارة 
واإلشــادة  التنموية  ومبادراتها 
بــالــجــهــود الــمــبــذولــة فــي إطــار 
تنمية واستدامة موارد الطاقة 

وتنويعها.
ومن جانبها أشادت السيدة 
 Aikan Mukanbetova
الممثل المقيم لبرنامج األمم 

اإلنــمــائــي، بجهود  الــمــتــحــددة 
وباالهتمام  البحرين  مملكة 
الــبــالــغ الــــذي تــولــيــه لــمــحــاور 
التنمية المستدامة وباألخص 
محور استدامة وتنويع مصادر 
ــــذي يشكل  الـ ــر  ــ الـــطـــاقـــة، األمـ
تــرجــمــة حــقــيــقــيــة لــلــســيــاســات 
الـــوطـــنـــيـــة ودعـــمـــهـــا لــلــجــهــود 
بــأهــداف  المتعلقة  الــعــالــمــيــة 
وأعربت  المستدامة،  التنمية 
وتقديرها  شكرها  خالص  عن 
ــل فــــي الــــــــوزارة  ــمـ ــعـ ــق الـ ــريـ ــفـ لـ
وتطوير  ــازات  اإلنـــجـ لتحقيق 
في  المستدامة  الطاقة  قطاع 

مملكة البحرين.

ت���ع���اون م�����ش��ت��م��ر م���ع ب��رن��ام��ج االأم�����م ال��م��ت��ح��دة 
االإن���م���ائ���ي ف���ي م���ج���ال ال���ط���اق���ة ال��م��ت��ج��ددة 

ــد مــحــمــد بــــن إبـــراهـــيـــم  ــ أكـ
الــمــطــوع وزيــــر شــــؤون مجلس 
الوزراء أن فوز خمس مؤسسات 
البحرين  مملكة  مــن  حكومية 
ــيـــز الـــحـــكـــومـــي  ــتـــمـ ــزة الـ ــائــ بــــجــ
ــز  ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ ــي )فـــــــئـــــــة الــ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــمــؤســســيــة(، وحــصــدهــا أكــبــر 
ــدد مــــن جــــوائــــز الــتــمــيــز فــي  ــ عـ
هذه المنافسة العربية، يعكس 
العمل الحكومي الموحد الذي 
الشمولية  لــلــرؤيــة  وفــًقــا  يسير 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــاللــــة 
ــن عــيــســى آل  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة 
والنظرة الحكومية االستباقية 
لصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
العمل  مواصلة  إلى  الراميتين 
بــنــاًء عــلــى مــنــظــور اســتــشــرافــي 
حــكــومــي مــبــنــي عــلــى االبــتــكــار 

والتميز.
ــوع خـــالل  ــطــ ــمــ وأوضـــــــــح الــ
الفائزين  تكريم  حفل  حضوره 

ــيـــز الـــحـــكـــومـــي  ــتـــمـ ــزة الـ ــائــ بــــجــ
العربي )الــدورة األولــى(، الذي 
نـــظـــمـــتـــه الـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــة-جـــــامـــــعـــــة 
الــــدول الــعــربــيــة، بــالــتــعــاون مع 
»بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة  مــعــهــد 
الــحــكــومــي  الــتــمــيــز  ــزة  ــائـ أن جـ
ــي تــــعــــكــــس الــــــحــــــراك  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
الــمــؤســســي والــــرؤيــــة الــعــربــيــة 
أن  استطاعت  التي  الحكومية 
للصعود  واضــًحــا  مــســاًرا  ترسم 
بــلــدانــنــا  فـــي  اإلداري  بــالــعــمــل 
التنافسية  ســلــم  إلـــى  الــعــربــيــة 
العالمية، عبر توظيف االبتكار 
ــاٍت أســـاســـيـــٍة  ــمــ ــســ واإلبــــــــــــداع كــ
لــلــعــمــل الــمــؤســســي والـــخـــروج 
ــات وآلــــــيــــــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
المتطلبات  تـــواكـــب  ومـــشـــاريـــَع 
وتسهم  والمستقبلة،  الحالية 
واعــد  مستقبٍل  اســتــشــراف  فــي 

لمجتمعاتنا العربية.
مـــن جــانــبــه ثــمــن الــدكــتــور 
ــر الــــهــــتــــالن الــقــحــطــانــي  ــاصــ نــ
العربية  الــمــنــظــمــة  ــام  عـ مــديــر 

مملكة  فـــوز  ــة  ــ اإلداريــ للتنمية 
ــا عــلــى  ــهــ ــولــ ــريــــن وحــــصــ ــبــــحــ الــ
ــز، مــا  ــوائــ ــجــ ــن الــ أكـــبـــر عـــــدد مــ
الريادية  الملكية  الرؤية  يؤكد 
المتميزة  الحكومية  والــنــظــرة 
التقدم  إلـــى مــواصــلــة  الــرامــيــة 
ــاألداء الــحــكــومــي  ـــ ــ واالرتــــقــــاء ب
وتعزيز  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 

محلًيا  اإليــجــابــيــة  التنافسية 
وإقليمًيا ودولًيا.

ــانـــي أن  ــقـــحـــطـ الـ وأضـــــــــاف 
الفائزة  البحرينية  المؤسسات 
قدمت مبادرات ومشاريع تتسم 
التطلعات  ومــواكــبــة  بــاالبــتــكــار 
وأن  الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــيـــة  ــعـــربـ الـ
ــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــز الـ ــتــــمــ جــــــائــــــزة الــ
الـــعـــربـــي بـــمـــنـــظـــورهـــا الــعــربــي 
ــداع  ــ الـــرامـــي إلـــى الــتــمــيــز واإلبـ
أطر  تطوير  في  لتسهم  جــاءت 
الحكومية  الجهات  في  العمل 
لتواكب التوجهات المستقبلية 
ــاء حــكــومــات  ــنـ ــى بـ ــ الـــرامـــيـــة إلـ
العمل  مستقبل  تحاكي  عربية 
إنــنــا »نطمح  الــحــكــومــي، وقـــال 
ــكـــري دائــــم  ــنـــاء مــنــهــج فـ ــــى بـ إلـ
ــة قـــائـــمـــة  ــومــ ــظــ ــنــ الــــتــــطــــور ومــ
ــتــــشــــراف الــمــســتــقــبــل  عـــلـــى اســ
واالستعداد  متغيراته  واستباق 
لـــلـــتـــطـــورات والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
فعلية  ونــتــائــج  وكــفــاءة  بحكمة 

في ميدان العمل«.
بــــــدوره أكــــد الـــدكـــتـــور رائـــد 

محمد بن شمس المدير العام 
لمعهد اإلدارة العامة »بيبا« أن 
جائزة التميز الحكومي العربي 
التميز  بــروح  عربي  تكريٌم  هي 
واإلبــــــداع لــلــقــيــادات والــجــهــات 
الحكومية الفاعلة التي تميزت 
فـــي خـــدمـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، وأن 
يرتكز  الــيــوم  اإلداري  الــطــمــوح 
حكومية  خــدمــات  تقديم  على 
التطلعات،  إلى مستوى  ترتقي 
وتواكب الرؤى العربية الُموحدة 
قطاًعا  العام  القطاع  في جعل 
ــادًرا عــلــى الــتــمــيــز فــي خدمة  ــ قـ

المواطنين.
ــــس أن  ــمـ ــ بـــــــن شـ وأوضـــــــــــــح 
هـــنـــاك نــهــجــا عــربــيــا حــكــومــيــا 
ــبـــر  »نـــــســـــعـــــى مــــــــن خـــــــاللـــــــه عـ
تــشــبــيــك الـــعـــالقـــات اإلقــلــيــمــيــة 
إلـــــى جـــعـــل الــــبــــلــــدان الــعــربــيــة 
ومشاريعها  بمبادراتها  ترتقي 
في  التنمية  بعجلة  يدفع  بما 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، ويــحــقــق 
ــة لــمــخــتــلــف  ــلـ ــامـ ــة شـ ــدامــ ــتــ اســ

القطاعات«.

ال���وزي���ر ال���م���ط���وع: ف����وز خ��م�����س م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة ب��ج��ائ��زة 
ال��ت��م��ي��ز ال��ح��ك��وم��ي ال��ع��رب��ي ي��ع��ك�����س ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي ال��م��وح��د

} محمد المطوع.

رفــــع الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ 
محمد بــن عــبــداهلل بــن خــالــد آل 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
لــلــصــحــة أســـمـــى آيــــــات الــتــهــانــي 
والــتــبــريــكــات إلــــى مــقــام صــاحــبــة 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
قرينة  خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
الــصــادرة  للقائمة  سموها  تــصــدر 
ــادرة الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة  ــبـ مـــن مـ
الـــمـــعـــاصـــرة والـــتـــاريـــخـــيـــة والــتــي 
ــاد األوروبــــــي  ــحــ أعــلــنــهــا وفــــد االتــ
لــــدى األمـــــم الــمــتــحــدة والــبــعــثــة 
بمناسبة  وذلك  للغابون،  الدائمة 

العالمي  لليوم  اليونسكو  إطــالق 
متعدد  العمل  مــجــال  فــي  للمرأة 

األطراف.
قـــدمـــت  ســــمــــوهــــا  أن  وأكــــــــــد 
ــًا فـــي اضــطــالعــهــا  ــعـ أنـــمـــوذجـــًا رائـ
بـــالـــدور الـــقـــيـــادي الـــهـــام والــدعــم 
ــدمـــه لـــلـــمـــرأة  ــقـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـ
البحرينية لتمكينها في مختلف 
الــمــجــاالت والــقــطــاعــات مــا جعل 
هــامــًا  شــريــكــًا  البحرينية  الـــمـــرأة 
فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة والــنــهــضــة 
الشاملة لمملكة البحرين بقيادة 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، والــدعــم 
المستمرة من صاحب  والمتابعة 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء.

وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
أّن اختيار  إلى  آل خليفة  عبداهلل 
القائمة  هــذه  في  األمــيــرة سبيكة 
ــو تـــرجـــمـــة لـــعـــطـــائـــهـــا الــكــبــيــر  ــ هـ
والــمــشــهــود لــه فــي تمكين الــمــرأة 
ـــدور الـــذي  الــبــحــريــنــيــة لــتــتــبــوأ الــ
ــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــعــــى إلـ تـــســـتـــحـــقـــه وتــــســ
مــخــتــلــف األصـــعـــدة االجــتــمــاعــيــة 
والمهنية،  والسياسية  والثقافية 
ولــــقــــد شــــاهــــد الـــجـــمـــيـــع الـــــــدور 
التاريخي البارز للمرأة البحرينية 
وإسهاماتها  كورونا  جائحة  خالل 
ــا مـــــن أجــــــل صــحــة  ــهـ ــاتـ ــيـ وتـــضـــحـ

ــز الــفــحــص  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ الـــجـــمـــيـــع فـ
حمالت  وتبني  والــعــالج  والرعاية 
دورها  والتوعية وكذلك  التطعيم 
الريادي والمؤثر في جميع أقسام 

القطاع الصحي.
وأشار إلى أن مبادرات سموها 
مــنــذ تــشــكــيــل الــمــجــلــس األعــلــى 
لـــلـــمـــرأة شـــّكـــل نــقــطــة تـــحـــول في 
ورفعها  البحرينية،  المرأة  تاريخ 
من  إليه  تطمح  الــذي  للمستوى 
خالل تبوأ المناصب القيادية في 
للرجل  جنب  إلــى  جنبًا  المملكة 
العهد  في  المنجزات  تحقيق  في 
الجاللة  صاحب  لحضرة  الــزاهــر 

الملك المفدى.

رئي�س »االأعلى لل�شحة« يهنئ االأميرة �شبيكة بت�شدرها قائمة القيادات الن�شائية

} الشيخ محمد بن عبداهلل.

} د. مريم عذبي الجالهمة.

وزير العدل يهنئ االأميرة �شبيكة بت�شدر قائمة القيادات الن�شائية
ــد بــــن عــلــي  ــالـ ــع الـــشـــيـــخ خـ ــ رفـ
والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة 
آيــات  أسمى  واألوقـــاف  اإلسالمية 
صاحبة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
األمـــيـــرة سبيكة  الــمــلــكــي  الــســمــو 
بــنــت إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة 
ــاهــــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى رئــيــســة  عــ
المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
تــصــدر ســمــوهــا الــقــائــمــة الــصــادرة 
مـــن مـــبـــادرة الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة 

التي جرى  والتاريخية  المعاصرة 
ــاد  ــــد االتـــحـ إعـــالنـــهـــا مــــن قـــبـــل وفـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــدى األمـ األوروبـــــــي لــ
والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة 
العالمي  الــيــوم  اليونسكو  إطـــالق 
المتعدد  العمل  للمرأة في مجال 

األطراف.
ــذا  هـ أن  ــــدل  ــعـ ــ الـ وزيـــــــر  وأكـــــــد 
للتقدير  ــتـــداًدا  امـ يــأتــي  الــتــقــديــر 
الكبيرة  للجهود  الــرفــيــع  الــدولــي 

الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا صــاحــبــة الــســمــو 
ــم الــمــرأة  الــمــلــكــي، فـــي مــجــال دعـ
ــــي ظــل  ــز مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، فـ ــزيــ ــعــ وتــ
الرعاية الملكية السامية من لدن 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
عاهل  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
البالد المفدى، ومتابعة ومساندة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

ــدل بـــالـــدور  ــعــ وأشـــــــاد وزيــــــر الــ
الــــــــريــــــــادي الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
برئاسة  للمرأة  األعــلــى  المجلس 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 
ــلــــمــــرأة، فــي  ــى لــ ــلــ الـــمـــجـــلـــس األعــ
البحرينية  الــمــرأة  مكانة  ترسيخ 
ــــي ســـائـــر  ــا فـ ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ ــعــــزيــــز إسـ وتــ

مجاالت العمل الوطني.

أشـــــاد ســمــو الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء باإلسهامات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــؤســســات الــقــطــاع 
الخاص في تبني المبادرات التي تعزز مسيرة 
العمل الوطني وتدعم مسارات العمل الخيرية 

واإلنسانية في مملكة البحرين.
للوجيه  استقبال سموه  خــالل  ذلــك  جــاء 
فاروق يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك 
البحرين الوطني، حيث تم استعراض مبادرات 

المشهود  دوره  منطلق  من  وإسهاماته  البنك 
في إطار الشراكة المجتمعية.

ومــــن جــانــبــه عــبــر الـــوجـــيـــه فـــــارق يــوســف 
مجلس  رئيس  نائب  لسمو  شكره  عن  المؤيد 
الـــــــوزراء مـــؤكـــدًا اســـتـــمـــرار دعــــم وتـــعـــاون بنك 
الخيرية  المشاريع  لكافة  الوطني  البحرين 
الــوطــن والــمــواطــن  الــتــي تــصــب فــي مصلحة 
إيمانًا بدور البنك في تبني مبادرات المسؤولية 

االجتماعية.

ع���ل���ي ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ي�����ش��ي��د ب���االإ����ش���ه���ام���ات 
ال��ك��ب��ي��رة ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ق���ط���اع ال��خ��ا���س

}  سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل الوجيه فاروق يوسف المؤيد.

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  رفعت 
الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الـــدكـــتـــورة مـــريـــم عــذبــي 
الملكي  السمو  صاحبة  مــقــام  إلــى  التهنئة  الــجــالهــمــة، 
جاللة  قرينة  خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
ــيـــســـة الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة  ــلـــك الـــمـــفـــدى رئـ الـــمـ

التي  القائمة  طليعة  فــي  سموها  الخــتــيــار  والــتــبــريــكــات 
نشرتها مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية، 
والتي أعلنها وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة 
اليونسكو  إطـــالق  بمناسبة  لــلــغــابــون،  الــدائــمــة  والــبــعــثــة 
لليوم الدولي للمرأة في مجال العمل المتعدد األطراف. 
وأكدت الجالهمة الدور القيادي البارز الذي تضطلع 
بـــه قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى مـــن خــــالل قــيــادتــهــا 
بدعم  المستمر  واهــتــمــامــهــا  لــلــمــرأة  األعــلــى  للمجلس 
عنصرًا  اليوم  أضحت  حتى  وتمكينها  البحرينية  المرأة 
مــهــمــا فــي الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  ودعــم  المفدى،  الــبــالد 
الــعــهــد رئيس  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
صاحبة  اختيار  أن  إلى  الجالهمة  الدكتورة  وأشــارت 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة سبيكة يــمــثــل تــكــريــمــًا لــلــمــرأة 
البحرينية المشهود لها بالعمل والعطاء، وهي ذات تاريخ 
حــافــل ومــشــرق عــلــى الــصــعــد كــافــة، وحــــازت عــلــى قصب 
السبق والريادة في مختلف األدوار االجتماعية والثقافية 

والمهنية وغيرها ال سيما على صعيد القطاع الصحي.
بها  قامت  التي  المبادرات  بــأّن  الجالهمة  د.  ونوهت 

ســمــو األمــيــرة سبيكة عــلــى مـــدى الــعــشــريــن عــامــًا خــالل 
نقطة تحول في  للمرأة مثلت  األعلى  المجلس  ترؤسها 
منجزات المرأة البحرينية على المستويات كافة في ظل 

العهد الزاهر لجاللة الملك المفدى.

���ش��ك��ل��ت  ���ش��ب��ي��ك��ة  االأم�����ي�����رة  م�����ب�����ادرات  ال���ج���اه���م���ة:  د. 
ن���ق���ط���ة ت����ح����ول ف�����ي م����ن����ج����زات ال������م������راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ عـــــــاد حـ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 
الــبــالد الــمــفــدى إلـــى أرض 
ــًا من  ــادمــ الـــوطـــن أمـــــس، قــ
دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
التقى  زيــارة  بعد  المتحدة 
ــاحــــب  ــا أخـــــــــــاه صــ ــ ــهـ ــ ــاللـ ــ خـ

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
رئيس  الشقيقة  المتحدة 
ــاكـــم  مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـ
السمو  وأخـــاه صاحب  دبــي 
آل  زايــد  بــن  الشيخ محمد 
نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 

ــى  ــ ــلـ ــ نــــــائــــــب الـــــقـــــائـــــد األعـ
الــمــســلــحــة، حيث  لــلــقــوات 
العالقات  استعراض  جــرى 
االخوية التاريخية الوثيقة 
والــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن 
ــيــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن  ــبــ ــعــ والــــشــ
وسبل دعمها وتعزيزها في 

المجاالت كافة.

الملك يعود اإلى اأر�س الوطن قادما من االإمارات

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16061/pdf/1-Supplime/16061.pdf?fixed1349
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288411
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288345
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ح�صة مفتوحة لتعليم 
الأخالق والقيم

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مشروع عربات الطعام فكرته ممتازة، لتشجيع الشباب، ومحاولة 
لرفع مستوى دخلهم، وعلى الرغم من اختالف األسعار لدى البعض، 
الفرصة  لهم  أعطت  والدولة  الكثير،  منه  استفاد  العام  المجمل  وفي 
والتسهيالت.. لكن اليوم لألسف تحول المشروع إلى الغزو الناعم من 
العمالة اآلسيوية التي تدير الكثير من العربات من الباطن، على مرأى 

ومسمع من الجميع.. فهل من رقابة..؟؟
حصة مفتوحة لتعليم األخالق والقيم:

ربما  اقتراحا  أعــرض عليك  أن  بــودي  كمال:  ريما  األســتــاذة  تقول 
يكون ذا فائدة سمعت بأن مثله يطبق ألمور أخرى في اليابان والصين، 
وال أدري بالمناهج الدراسية ونوعيتها حاليًا في المدارس الحكومية، 
وممتع  جميل  نظام  يطبق  عندنا  الخاصة  الــمــدارس  بعض  فــي  لكن 

للطلبة خاصة الصغار.
حيث تكون هناك حصة مفتوحة للطلبة في آخر يوم في األسبوع 
الرئيسية  القاعة  إلى  ويؤخذون  جميعًا  االبتدائي  طلبة  يجمع  حيث 
ثم  وطبيعي،  جميل  جو  في  أساتذتهم  أمــام  األرض(  )على  ويجلسون 
ويتم  الصغار،  فيه  ويستمع  األســاتــذة  فيه  يتكلم  موضوع  اختيار  يتم 

إعطاؤهم نصائح أو معلومات مبسطة عن العالم واألوضاع.  
فيما  يتكلمون  بأكملها  للمرحلة  مفتوحة  حــصــة  أنــهــا  الــقــصــد 
المتميزون،  الطلبة  يــكــرم  النهاية  وفــي  الفصل.  قــيــود  بـــدون  يــشــاؤون 

وليس شرطًا في الدراسة، بل في أي مجال.
وأن تستغل  الحكومية،  أرى شيئا مثل هذا في مدارسنا  أن  بــودي 
هذه الحصة في تربية الصغار وتوجيههم بشكل غير مباشر، بعيدا عن 
طريقة المحاضرة الجافة، يشرح للصغار ما يعتقد أنه يجعل األخالق 
التي  الطرية  الصغيرة  نفوسهم  في  ترسخ  الحسنة  والعادات  واألفكار 
تتقبل ما يقال لها، خاصة أن الطفل في السن المبكرة يعتد ويحترم 

مدرسيه ويقبل كالمهم وتوجيههم ربما أكثر من الوالدين. 
ــا نـــشـــاء مـــن آداب  ــي تــعــلــيــم األطــــفــــال مـ ــذه الــحــصــة فـ تــســتــغــل هــ
البيئة والممتلكات العامة والخاصة، تقليل  الطريق، المحافظة على 
استهالك الماء والكهرباء، حب الوطن والوالء له، وغيرها الكثير من 
القيم واألفكار، ونخلط الثقافة بالدين وعادات الرسول الكريم لنكون 

نفوسهم الطرية وندخل األفكار الحسنة لها.
فيما  الصين،  عــن  وثائقي  برنامج  مــن  جــزءا  مــرة  ذات  رأيــت  لقد 
اعتقد، وكيف يتم تعليم األطفال الصغار النظام في دخول المواصالت 
الــمــكــان األسهل  وتـــرك  الــســن  كبير  الــجــلــوس ومعاملة  وطـــرق  الــعــامــة 
بقيام  ولكن  بالمحاضرة  ليس  والــخــروج،  الــدخــول  لباب  منه  واألقـــرب 
الطلبة بالتمثيل في مجسم صغير لباص.. بعضهم يقوم بدور السائق، 

واآلخر كبير السن، والبقية ركاب المواصالت العامة.  
الــدول  تلك  مــواطــنــي  نجد  لــمــاذا  وعــرفــت  انــدهــشــت حينها،  لقد 
يــقــفــون بــنــظــام ويــحــتــرمــون االنــضــبــاط، ويــدخــلــون إلـــى أي مــكــان ولــو 
فرد  تغليب مصلحة  وال  اآلخــريــن،  على  تعد  وال  تــدافــع  بـــدون  ضـــاق، 
يلتزمون  كيف  آسيا،  شــرق  دول  من  للحجاج  أنظر  المجموعة..  على 
يشذ  وال  الفريق،  قائد  بأوامر  ويأتمرون  معًا  ويتحركون  بجماعتهم، 
منهم أحد عن الباقي. بل حتى أن لباسهم متماثل في الشكل واللون 

والطريقة.
بإمكاننا أن ندخل ما نشاء من أفكار وقيم إلى عقول األطفال ما 
داموا صغارًا وحين يكبرون سنجد أن شريحة كبيرة من المجتمع تؤمن 
وتتصرف بطريقة مهذبة مسئولة وتورث ذلك ألبنائها.. فما رأيكم..؟؟

آخر السطر:
مــواطــن بحريني حــصــل مــع عــامــلــة آســيــويــة، وبــعــد وصــولــهــا إلــى 
أسرة  مع  خليجية  دولــة  دخــول  من  منعت  شهرين  من  بأقل  البحرين 
عرفت  وعندما  هناك،  الــســوداء  القائمة  في  مسجلة  ألنها  المواطن، 
إلى  وتوجهت  البحرينية،  األســرة  مع  تعمل  أن  رفضت  بذلك،  العاملة 
وطلبت  بالعائلة  اتصلت  بدورها  والتي  بجوازها،  تطالب  العمل  هيئة 
تسليم الجواز.. لماذا ال يكون هناك نظام خليجي لتبادل المعلومات 

عن أي سجل للعامل قبل وصوله إلى دول الخليج العربي.        

انطالقًا من الدور الريادي في 
خدمة المجتمع، وتعزيز التطلعات 
ــة لــنــشــر الـــوعـــي  ــيـ ــرامـ الـــوطـــنـــيـــة الـ
ومفاهيم  الـــمـــرور  وأنــظــمــة  قــواعــد 
ــبــــادر بــنــك  ــة، يــ ــروريــ ــمــ الـــســـالمـــة الــ
الــبــحــريــن الــوطــنــي بــدعــم ورعــايــة 
الحمالت التوعوية المرورية للعام 
التوالي  على  الثانية  للسنة   2022
ــة مــع  ــراكــ ــشــ وذلـــــــك بـــعـــد نــــجــــاح الــ
أســبــوع  فــي  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة 
المرور 2021، إذ سيتم توسعة نطاق 
مبادرة  لتصبح  العام  لهذا  الحملة 
 ،2022 نهاية  حتى  لتستمر  وطنية 
ــرح الـــبـــرامـــج  ــ ــــالل طـ ــــك مــــن خـ وذلــ
والمختلفة  المتنوعة  والــمــبــادرات 
من  الــتــي  المجتمعية  والــخــدمــات 
شأنها تحقيق هذا الهدف، وضمان 
المجتمع  فــئــات  لكافة  شموليتها 

في مملكة البحرين. 
المناسبة،  هــذه  على  وتعليًقا 
صـــرح عــبــدالــعــزيــز األحـــمـــد رئــيــس 
االستراتيجية  للحسابات  تنفيذي 
فــي بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي: »إنــه 
لــمــن دواعــــي ســـرورنـــا أن نــكــون في 
ــيـــة هــامــة  ــنـ شــــراكــــة مــــع هـــيـــئـــة وطـ
ــرور، وذلـــك  ــمـ ــلـ كــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لـ
ــهــــدف إطـــــــالق حــــمــــالت تـــوعـــويـــة  بــ
تـــتـــزامـــن مـــع مــنــاســبــة هـــامـــة مثل 
أســبــوع الــمــرور لــلــعــام الــثــانــي على 
رعايتنا  خالل  من  ونأمل  التوالي، 
بدورنا  للمساهمة  الحمالت  لهذه 
فـــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــوطــنــيــة 
الــرامــيــة لــنــشــر مــفــاهــيــم الــســالمــة 
ــكـــس هــــذا  ــعـ ــة. وإنـــــمـــــا يـ ــ ــروريــ ــ ــمــ ــ الــ
التزامنا الدائم في البنك بتقديم 
للمبادرات  والمساندة  الدعم  سبل 
ــي تـــخـــلـــق ثـــقـــافـــة مــجــتــمــعــيــة  ــتــ الــ

مــوجــهــة نــحــو تــقــلــيــل الــســلــوكــيــات 
التي من شأنها اإلضرار بالمجتمع 
وأفراده، وذلك تماشيًا مع مساعينا 
الــهــادفــة إلحــــداث أثـــر إيــجــابــي في 

المجتمع البحريني«.
»فـــي  الـــحـــمـــلـــة  إن  إلـــــى  يــــشــــار 
ــام الــمــاضــي  ــعــ لـــحـــظـــة« شـــهـــدت الــ
استفادة 13000 طالب من مختلف 
مــن  مــــوظــــًفــــا  و7539  األعـــــــمـــــــار، 
حيث  والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
نظمتها  توعوية  حــمــالت  تضمنت 
وقــد  كــمــا  لــلــمــرور،  الــعــامــة  اإلدارة 
سائقا   6230 مجموعه  مــا  استفاد 
ــيـــه واإلرشــــــــاد  ــتـــوجـ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ مــــن مـ
ــــي، هـــــــذا وقـــــــد صـــرحـــت  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
بانخفاض   2021 الــعــام  فــي  اإلدارة 
بــعــد  مــــن   %60 بــنــســبــة  الـــــحـــــوادث 
اطـــالق االســتــيــراتــيــجــيــة الــمــروريــة 
ما  وهـــذا   2015 الــعــام  فــي  الشاملة 

يدعو للفخر لنا جميعًا.
مـــن جــانــب آخــــر قــــال الــمــديــر 
العام لإلدارة العامة للمرور العميد 
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
القطاع  مع  الشراكة  إن  خليفة  آل 

ــخــــاص تـــأتـــي ضـــمـــن تــوجــيــهــات  الــ
الشيخ  أول  الفريق  الداخلية  وزيــر 
راشد بن عبداهلل آل خليفة بتعزيز 
في  لتساهم  المجتمعية  الشراكة 
تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات ورفــــــع الـــوعـــي 
ــلـــســـالمـــة  الــــــــمــــــــروري تـــحـــقـــيـــقـــا لـ
الــــمــــروريــــة لــجــمــيــع مــســتــخــدمــي 

الطريق.
وثــــــــمــــــــن الـــــعـــــمـــــيـــــد الــــشــــيــــخ 
ــبــــدالــــوهــــاب  ــبــــدالــــرحــــمــــن بـــــن عــ عــ
البحرين  بــنــك  شــراكــة  خليفة  آل 
ــم هــــــذه الـــحـــمـــالت  ــدعــ ــنــــي بــ الــــوطــ
الــتــوعــويــة لــمــا تــمــثــلــه مـــن أهــمــيــة 
والــتــي  الــســالمــة  نــشــر مفاهيم  فــي 
الجميع  تقع على  تعتبر مسؤولية 
والــــمــــشــــاركــــة فـــــي نــــشــــر الـــثـــقـــافـــة 
ــئــــات  ــفــ ــلـــف الــ ــتـ ــخـ ــمـ الــــــمــــــروريــــــة لـ
واع حــول  الـــعـــمـــريـــة، وخـــلـــق جــيــل 
أهــمــيــة الــســالمــة عــلــى الــطــريــق إذ 
ُعرف المجتمع البحريني بالتزامه 
التعاون  استمرار  مؤكدًا  الــمــروري، 
ــاص والـــجـــهـــات  ــخــ ــاع الــ ــطـ ــقـ ــع الـ مــ
ومنظمات  المختلفة  الــحــكــومــيــة 

المجتمع المدني والمجتمع.

ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن ال���وط���ن���ي ي��دع��م 
ح��م��ل��ة اأ����ص���ب���وع ال���م���رور ال�����ص��ن��وي��ة

} مدير ادارة المرور. } عبدالعزيز األحمد.

ــد نـــمـــاذج  ــأحـ ــي الـــنـــمـــوذج الـــواقـــعـــي كـ ــأتـ يـ
وبنيت  حديثًا،  ظهرت  التي  والتعلم  التعليم 
 Constructivism( البنائية النظرية  أفكار  على 
يسمى  مــا  خـــالل  مــن  تــهــدف  الــتــي   ،)Theory
 )Authentic Pedagogy( الــواقــعــي  الــتــدريــس 
بالخبرات  والتعلم  التعليم  ربط عمليتي  إلى 
الواقع الذي  والمواقف الحياتية للطالب في 
بدور  يسهم  أن  النموذج  لهذا  ويمكن  يعيشه. 
فـــعـــال فـــي تــحــقــيــق نـــواتـــج تــعــلــم قــائــمــة على 
المعنى، والفهم واستبدال المفاهيم واألفكار 
ودقيق.  صحيح  هو  بما  )المغلوطة(  البديلة 
الــنــمــوذج مــن قبل أستاذ  تــم تطوير هــذا  وقــد 
أســالــيــب تــدريــس الــعــلــوم الــبــروفــيــســور خليل 
تطبيقات  إلـــى  اســتــنــادًا   ،1996 عـــام  الخليلي 
العلوم،  تــدريــس  مجال  فــي  البنائية  النظرية 
فــي مؤسسات  الــواقــع  وانــطــالقــًا مــن معطيات 

التعليم العربية.
 The( ويــمــكــن تــعــريــف الــنــمــوذج الــواقــعــي
من  مشتق  نموذج  أنــه  على   )Realistic Model
بيئي  تعلم  لتصميم  يهدف  البنائية  النظرية 
فعال عن طريق الربط بين المعرفة اليومية 
واقعية  أنشطة  في  الطالب  بمشاركة  والتعلم 
في الصف الدراسي لجعل الطالب يكتشفون 
المعرفة كالعلماء، وإعطائهم الفرص إليجاد 
تواجههم.  الــتــي  الــواقــعــيــة  للمشكالت  حــلــول 
ــارت الــبــحــوث والـــدراســـات إلــى فاعلية  وقــد أشـ
مــلــمــوســة الســـتـــخـــدام الـــنـــمـــوذج الـــواقـــعـــي في 
تنظيم  على  الطالب  يساعد  حيث  التدريس، 
الــمــعــرفــة والــتــفــكــيــر بــأعــلــى مــســتــوى، ويــقــدم 
مشكالت  أو  مــهــام  صـــورة  فــي  التعلم  محتوى 

حقيقية ذات صلة بحياتهم اليومية.
ويتألف النموذج الواقعي لتدريس العلوم 
من ثالثة مكونات، هي: تحليل الواقع الذي يتم 
للتدريس  والتخطيط  التدريس،  تنفيذ  قبل 
ــى إعـــــــداد خـــطـــة الـــتـــدريـــس،  ــ ــذي يـــرتـــكـــز إلـ ــ الــ
والتنفيذ الذي يركز على ما يدور في الصف 
الــواقــع،  تحليل  األول،  المكون  أمــا  الــدراســي. 
ــابــــة عـــن خمسة  ــن الــمــعــلــم اإلجــ فــيــتــطــلــب مـ
أسئلة، هي: ما طبيعة المحتوى العلمي الذي 
سأقوم بتدريسه؟ وما مدى إمكانياتي وقدراتي 
على تدريس هذا المحتوى العلمي؟ وما واقع 
الطالب الذين سوف يدرس لهم هذا المحتوى 
التي  التعليمية  المؤسسة  واقع  وما  العلمي؟ 
وكيف  فيها؟  العلمي  المحتوى  تدريس  سيتم 
الطالب  ببيئة  العلمي  المحتوى  ربــط  يمكن 
أن اإلجابة عن  إلى  الواقعية؟ وتجدر اإلشــارة 
مثقفًا  المعلم  يكون  أن  تتطلب  األسئلة  هذه 
ومطلعا  التعليمية،  والتقنيات  بالعلم  وملمًا 

على الدوريات العلمية المبسطة.
الثاني، التخطيط للتدريس،  أما المكون 
المكتوبة،  التدريس  خطة  إعــداد  على  فيركز 
والتي تتألف من سبعة عناصر. العنصر األول 

هو تحديد المدخل أو التهيئة الحافزة، وذلك 
والــمــشــاركــة،  للتعلم  الــطــالــب  فــضــول  ــارة  ــ إلثـ
والعنصر الثاني هو تحديد الخبرات والمبادئ 
والقوانين والتعميمات التي سيتم تعلمها. أما 
العنصر الثالث فهو إعداد الخطوط العريضة 
لـــــألهـــــداف الــتــعــلــيــمــيــة الـــــمـــــراد تــحــقــيــقــهــا، 
المثيرة  األســئــلــة  ــداد  إعـ هــو  الــرابــع  والعنصر 
أمــا  الــســابــقــة.  لــلــمــعــرفــة  والــكــاشــفــة  للتفكير 
العنصر الخامس فهو تحديد النشاطات التي 
والعنصر  تعلمه،  لتدعيم  الطالب  سينفذها 
الــتــقــويــم البنائي  ــداد أســئــلــة  الـــســـادس هــو إعــ
ــوار. وأخـــيـــرًا فـــإن الــعــنــصــر الــســابــع هو  والــــحــ
بــيــن الــمــعــرفــة العلمية  تــحــديــد ســبــل الــربــط 

وحياة الطالب الواقعية وقيمه وأخالقه.
ويركز المكون الثالث للنموذج، التنفيذ أو 
وصف إجــراءات التدريس، على ما يــدور فعال 
فــي الــصــف الـــدراســـي، حــيــث يــتــم ذلـــك باتباع 
عدة خطوات متسلسلة. تبدأ بالمدخل لتهيئة 
موضوع  لتعلم  فضوله  وإثـــارة  الطالب  وحفز 
والمشاركة في  الــدرس،  عنوان  وليس  الــدرس، 
البديلة  الــمــفــاهــيــم  معالجة  ثــم  الــنــشــاطــات، 
ــــك،  ــلــــوطــــة( لــــــدى الــــطــــالــــب. يـــلـــي ذلـ ــغــ )الــــمــ
ممارسة النشاطات بشكل مجموعات متعاونة 
للتفاعل  الــحــوار  جلسة  وبــعــدهــا  ومــتــفــاعــلــة. 
بين المعلم والطالب بعضهم ببعض لمناقشة 
إجـــابـــات الــمــجــمــوعــات وتـــوزيـــع الــجــوائــز على 
أفرادها  أسماء  بوضع  أو  الفائزة  المجموعة 
ــرف. وتـــســـتـــمـــر الـــخـــطـــوات  ــ ــشـ ــ ــلـــى لــــوحــــة الـ عـ
األســمــاء  وذكـــر  الــطــالب  استنتاجات  بتنظيم 
الــمــبــادئ  وصــيــاغــة  للمفاهيم  االصــطــالحــيــة 
التطبيق  يــلــيــهــا،  صــحــيــح.  بشكل  والــقــوانــيــن 
عـــن طـــريـــق ربــــط الــمــعــلــم نــتــائــج الــنــشــاطــات 
اليومي  حياتهم  وواقــع  الطالب  وبيئة  بحياة 
أو بمواقف علمية مناسبة، كما ويمكن الربط 
مع اإليمان بالتذكير بقدرة اهلل تعالى وإحكام 
ــة صــنــعــه. وتــنــتــهــي الــخــطــوات بما  خــلــقــه ودقــ
يــســمــى الــغــلــق، حــيــث يــلــخــص الــمــعــلــم مــا تم 
تعلمه في النشاطات، ويذكر النقاط الرئيسية 
إليها  التوصل  تم  التي  والتعميمات  والمبادئ 
وتطبيقاتها الممكنة، ويفضل كتابة ذلك على 

السبورة. 
المفاهيم  معالجة  أن  بــالــذكــر،  والــجــديــر 
البديلة وتصويبها، بناء على النموذج الواقعي، 
تتم من خالل ثالث مراحل، هي: مرحلة عدم 
 )Dissatisfaction( الــمــغــلــوط  بالفهم  الــرضــا 
وهي أصعب مرحلة. تليها مرحلة تقبل الفهم 
العلمي السليم )Satisfaction(. وأخيرًا، مرحلة 
 Defending( الــســلــيــم  الــعــلــمــي  الــفــهــم  تــبــنــي 
هذه  تــبــدو  وقــد   .)the Scientific Conception
المراحل طويلة بعض الشيء، إال أن تنفيذها 

في الواقع ال يستغرق وقتًا طوياًل.

النموذج الواقعي لتدري�س العلوم

كتبت حنان محمد العزيز- 
طالبة إعالم بجامعة البحرين: 

أكد عضو المجلس البلدي 
بالمحافظة الشمالية محمد 

سعد الدوسري أن هناك تواصال 
من المجلس البلدي بالتعاون 
مع الجهات المعنية في وزارة 

األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني من أجل 

تحقيق متطلبات الدائرة الثالثة 
والتي يأتي على رأسها استكمال 

مشروعات الصرف الصحي لعدد 
من المجمعات بالدائرة وتوسيع 

شارعي البديع والجنبية.
مــــن خـــــالل دوره  أنـــــه  وكــــشــــف 
فـــي الــمــجــلــس الــبــلــدي عــمــل على 
البنية  مــشــروعــات  عــلــى  اإلشـــــراف 
والــتــي  فـــي مــجــمــع 557  الــتــحــتــيــة 
تـــشـــمـــل شـــبـــكـــة الــــصــــرف الــصــحــي 
ــوت والـــــعـــــقـــــارات فــي  ــيــ ــبــ وربــــــــط الــ
الصحي،  الصرف  بشبكة  المجمع 
المطالبات  عــددا من  أن  إلى  الفتا 
فــي االعتبار  أخــذهــا  يتم  لــم  الــتــي 
الكراسي  البلديات ومنها  من وزارة 
اإلســمــنــتــيــة ومـــرفـــأ الــبــديــع الـــذي 
يــعــانــي مــن عـــدم الــصــيــانــة وســاحــل 
ــن عــــدم اهــتــمــام  الـــبـــديـــع يــعــانــي مـ

ــيــــذي لـــلـــبـــلـــديـــة  ــفــ ــنــ ــتــ ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الشمالية كما أن هناك عدة طلبات 
دخولنا  منُذ  تنفذ  لــم  ومقترحات 
المجلس البلدي 2018 والتي تفيد 
ساحل  ومرتادي  العامة  المصلحة 

البديع.
ــم يــتــلــقــون  ــهــ وتــــطــــرق إلــــــى أنــ
الـــتـــي ليست  ــن الــطــلــبــات  عـــــددا مـ
البلدية  المجالس  اختصاص  من 
ــيــــن  ــنــ ــة الــــمــــواطــ ــبــ ــالــ ــطــ ومــــنــــهــــا مــ
بــالــتــوظــيــف مــوضــًحــا أنـــهـــم ســعــوا 
بــقــدر الــمــســتــطــاع فـــي هـــذا الــشــأن 
رغـــم أنـــه مـــن اخــتــصــاص الــجــهــات 
وديــوان  العمل  وزارة  وهــي  المعنية 

بأن  منا  إيمانا  المدنية،  الخدمة 
المجالس البلدية حلقة وصل بين 

المواطن واألجهزة التنفيذية.
ــه يــنــوي ترشيح  أنـ ــى  وأشــــار إلـ
البلدية  االنــتــخــابــات  خـــالل  نفسه 
واالستمرار  الثانية  للمرة  القادمة 
فــي هـــذا الــمــجــال لــخــدمــة الــوطــن 
ــــن، مـــعـــبـــرا عــــن تـــفـــاؤلـــه  ــواطـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــرص  بـــالـــمـــســـتـــقـــبـــل فـــــــي ظـــــــل حـ
الـــحـــكـــومـــة الـــرشـــيـــدة عـــلـــى تــلــبــيــة 
مــطــالــب الــمــواطــنــيــن عــبــر تــعــزيــز 
البلدية  المجالس  بين  الــتــواصــل 
ــزة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــطــويــر  ــ ــهــ ــ واألجــ
الثالثة وتنفيذ المطالبات  الدائرة 

والمقترحات مع توفير الميزانية.
دور  أهــــــمــــــيــــــة  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
الــمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات األهــلــيــة 
فـــي مــنــاقــشــة جــمــيــع الــمــطــالــبــات 
والـــمـــقـــتـــرحـــات لــمــصــلــحــة الــوطــن 
ــرز  أبـ ــى أن  إلــ والـــمـــواطـــن، مـــشـــيـــًرا 
ــالــــدائــــرة  ــن بــ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــب الـ ــالـ ــطـ مـ
تتركز على الخدمات مثل خدمات 
البنية التحتية واألماكن الرياضية 
ــن  ــ ــاكـ ــ واألمــــــاكــــــن الــــتــــجــــاريــــة واألمـ
والمساجد  والـــمـــدارس  الترفيهية 
ــيـــات هــــــذه مـــــن أبـــــرز  ــفـ ــتـــشـ والـــمـــسـ
للمواطنين  األساسية  المطالبات 

والمقيمين.

البلدي محمد الدو�صري: نتابع تحقيق مطالب
المواطني�ن ف�ي الدائ�رة الثالث�ة بال�صمالي��ة

} محمد الدوسري.

الشيخة  الدكتورة  برعاية 
ــن دعـــيـــج  ــ رنــــــا بـــنـــت عـــيـــســـى بـ
ــام  ــعــ الــ ــن  ــ ــيــ ــ األمــ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل 
ــالـــي  لـــمـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـ
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء 
ــالــــي،  ــعــ ــيـــم الــ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـــس الـ مـــجـ
وبحضور رودي دراموند سفير 
المملكة المتحدة لدى مملكة 
الــبــحــريــن ورؤســــــاء مــؤســســات 
ــم الــــعــــالــــي بــمــمــلــكــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
البحرين، نظم كل من مجلس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــمــجــلــس 
بالتعاون  البريطاني  الثقافي 
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ مـــــع الـ
ــلـــس األعــــلــــى لــلــبــيــئــة  ــمـــجـ والـ
الفعاليات الختامية للمشروع 
ــاخ«  ــنــ ــمــ الــــــدولــــــي »أبــــــطــــــال الــ
البكالوريوس  طلبة  بمشاركة 
بــمــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة والـ
بــالزا  كـــراون  بفندق  المملكة، 
الموافق  الخميس  يــوم  وذلــك 
تم  حــيــث  2022م،  مـــــارس   10
ثــالثــة مشاريع  أفــضــل  تــكــريــم 
ــي مــعــالــجــة  بــحــثــيــة تــســهــم فــ
البيئية  والمشاكل  التحديات 
والـــــمـــــنـــــاخـــــيـــــة فــــــــي مـــمـــلـــكـــة 

البحرين.
ــــالل كــلــمــتــهــا تــقــدمــت  وخــ
الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنــــا بنت 
خليفة  آل  دعـــيـــج  بـــن  عــيــســى 
بــجــزيــل الــشــكــر إلـــى الــســفــارة 
ــلــــس  ــجــ ــمــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــي عــلــى  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــي الـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
الــشــراكــة فـــي تــنــفــيــذ وتــقــديــم 
هذا البرنامج التدريبي، الذي 
ترتبط  مهمة  بقضية  يتعلق 
مجاالت  بشتى  وثيًقا  ارتباطا 
أيضًا  يتزامن  والذي  التنمية، 
مـــع الــحــمــلــة الــوطــنــيــة »ُدمــــِت 
خـــضـــراء« بــرعــايــة كــريــمــة من 
صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  قرينة 
لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــي  ــالـ ــجـ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
أهمية  مؤكدًة  والبيئة،  المناخ 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي مــجــال 
ــاخ ومــعــالــجــة  ــنــ ــمــ الـــبـــيـــئـــة والــ

الـــتـــحـــديـــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــهــا 
مــنــهــا مختلف  تــعــانــي  ــتـــي  والـ
المزيد  وتتطلب  العالم.  دول 
من االهتمام والوعي لدى كل 
شرائح المجتمع، وال سيما أن 
المخاطر  زيــادة  إلى  أّدى  ذلك 
حفظ  نظام  وإصــابــة  البيئّية، 
األضــرار.  من  بالعديد  الحياة 
ــذا  هــ أن  إلـــــــى  ــت  ــ ــوهـ ــ نـ ــث  ــيــ حــ
مبادرات  يأتي ضمن  البرنامج 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــطـــــة االسـ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
الــعــام  الــوعــي  تحسين  بــهــدف 
العلمي  الــبــحــث  ثــقــافــة  ونــشــر 
ــدرات  ــقـ واالبـــتـــكـــار، وتـــعـــزيـــز الـ
لما يخدم  الجامعية  البحثية 

األولويات البحثية الوطنية. 
رودي  أكــــــد  ــه،  ــبــ ــانــ جــ مـــــن 
درامـــــــونـــــــد ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــدة لـــــــــــدى مـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
البحرين أنه »بات من الواضح 
تغير  تـــجـــاه  الـــحـــيـــاد  أن  جـــــًدا 
المناخ ليس خياًرا متاًحا بعد 
الـــذي تجلى  األمـــر  وهــو  اآلن، 
ــاخ  ــنـ ــمـ بـــــوضـــــوح بــــعــــد قــــمــــة الـ
العام  جالسجو  فــي  العالمية 
المحلية  المبادرات  الماضي. 
أبطال  برنامج  مثل  الوطنية، 
الــتــي تحفز األجــيــال  الــمــنــاخ، 
الشابة على بناء خطط فعلية 
وإحداث  المناخ  تغير  لمواكبة 
المجتمعات  يحرك  فعلي  أثر 
ــبــــحــــت مــهــمــة  ــة أصــ ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ

ــايــــة. ونــــحــــن مـــــســـــرورون  ــغــ ــلــ لــ
جـــًدا بــهــذه الــشــراكــة، فــي هــذا 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج، مــــــع الـــمـــجـــلـــس 
ومجلس  البريطاني  الثقافي 
البحرين،  في  العالي  التعليم 
وسوف نستمر في دعم مملكة 
البحرين نحو تحقيق أهدافها 
ــادر  ــمـــصـ لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة والـ
ــكـــة،  ــلـ ــة فــــــي الـــمـــمـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
بــالــتــوازي مــع أهـــداف التنمية 

الوطنية«.
مـــن نــاحــيــتــه، أشــــار مــديــر 
البريطاني  الثقافي  المجلس 
ريتشارد  البحرين  مملكة  فــي 
أبــطــال  »بــرنــامــج  أن  إلـــى  رووز 
الـــمـــنـــاخ يـــــــدور حـــــول تــمــكــيــن 
ــراءات  ــ الــشــبــاب مـــن اتـــخـــاذ إجـ
أهنئ  أن  وأود  الــمــنــاخ،  بــشــأن 
أفكارهم  على  الــطــالب  جميع 
في  الــجــاد  وعــمــلــهــم  الملهمة 
تــنــفــيــذ هــــــذه األفـــــكـــــار خـــالل 
ــة. تـــعـــد  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ األشـــــــهـــــــر الــ
ــبـــحـــريـــن مـــوطـــًنـــا لــطــبــيــعــة  الـ
جــمــيــلــة، وتــعــتــمــد عـــلـــى هـــذه 
الطبيعة في نواح كثيرة، لذلك 
كان من الملهم للغاية أن نرى 
كيف التأثير الكبير للمشاريع 
ــة عـــلـــى الــطــريــقــة  ــروحـ ــمـــطـ الـ
الـــتـــي يــنــظــر بــهــا الـــنـــاس إلــى 
فعلًيا  فرًقا  وإحداثها  المناخ، 
بمعالجة  األمــر  يتعلق  عندما 
التحديات البيئية في حياتهم 

ومجتمعاتهم«.
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} د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.

افتتح رئيس المجلس األعلى 
لــلــصــحــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  مـــحـــمـــد 
ــي حـــول  ــ ــدولـ ــ أعــــمــــال الـــمـــؤتـــمـــر الـ
والمستقبلية  الحالية  التطبيقات 
لـــــــلـــــــعـــــــالج الــــــجــــــيــــــنــــــي والـــــــطـــــــب 
ــدأت أعــمــالــه  ــ ــذي بـ ــ الــتــجــديــدي الـ
بفندق  المؤتمرات  قاعة  في  أمــس 
بتنظيم  يــقــام  الــمــؤتــمــر  الــخــلــيــج. 
ــج الــــعــــربــــي،  ــيـ ــلـ ــخـ مـــــن جــــامــــعــــة الـ
ــاء  ــبــ ــــن األطــ ــاركــــة نـــخـــبـــة مـ وبــــمــــشــ
الـــــــرواد والـــخـــبـــراء واألكــاديــمــيــيــن 
كلمته  وفي  العالميين.  والباحثين 
رئيس  أشـــاد  المؤتمر  إفــتــاح  أثــنــاء 
بجهود  للصحة  األعــلــى  المجلس 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي رفــد 
التطورات  بــأحــدث  الطبية  العلوم 
العالمية وأكثرها ابتكارًا من خالل 
األكاديميين  من  نخبة  استقطاب 
العالميين،  واألطــبــاء  والباحثين 
ــتـــعـــرضـــون تــطــبــيــقــات  ــن يـــسـ ــ ــذيـ ــ الـ
العديد  عــالج  فــي  مبتكرة  سريرية 
من األمراض التي كانت مستعصية 

حتى وقت قريب.
يـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر تــطــبــيــقــات 
ــتــــخــــدام  ــاســ ــكــــرة بــ ــتــ ــبــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــريـ ــ سـ
ــــب  ــــطـ ــي والـ ــيــــح الــــجــــيــــنــ ــتــــصــــحــ الــ
المنجلي،  الــدم  كفقر  التجديدي، 
وأمراض  الليمفاوية،  والسرطانات 
األنــســجــة والــغــضــاريــف الــمــعــقــدة، 
بالخاليا  العالج  تطبيقات  وأحدث 

الجذعية.
افتتاح  بعيد  لــه  تصريح  وفــي 

ــر قــــــــال رئـــــيـــــس جـــامـــعـــة  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
بن  خالد  الدكتور  العربي  الخليج 
تنظيم  إن  الــعــوهــلــي  عــبــدالــرحــمــن 
جــــامــــعــــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي هــــذا 
مجتمع  رفــد  إلــى  يــهــدف  المؤتمر 
المستقبل،  بعلوم  العربي  الخليج 
الـــتـــي ال تــعــنــى بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ــا ابــتــكــار  ــمــ عـــــــوارض الــــمــــرض، وإنــ
ــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ حــــــلــــــول جـــــــذريـــــــة لـ
األمراض، وهو األمر الذي ينسجم 
مع األهداف الرئيسية التي أسست 
العربي  الخليج  جامعة  أجلها  من 
برؤية حكيمة من قادة دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي انطالق المؤتمر بالتزامن 
الفتتاح  النهائية  االستعدادات  مع 
الــتــجــديــدي بجامعة  الــطــب  مــركــز 
أحدث  يتيح  الذي  العربي  الخليج 
لعالج  البشرية  والــكــوادر  التقنيات 
العديد من األمراض المستعصية 
ــيـــح الــــجــــيــــنــــات،  ــة تـــصـــحـ ــ ــــطـ ــواسـ ــ بـ

والعالج بالخاليا الجذعية.
ــوع قـــال  ــوضــ ــمــ ــذا الــ ــ وحـــــــول هــ
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
مــديــر بــرنــامــج الــطــب الــتــجــديــدي 
الدكتور  العربي  الخليج  بجامعة 
صــفــوق الــشــمــري: يــعــول على هذا 
المركز لعالج العديد من األمراض 
الــمــســتــعــصــيــة بـــمـــســـتـــوى يــنــافــس 
والمستشفيات  الــمــخــتــبــرات  أكــبــر 
بنسبة  تقل  تكاد  وبكلفة  بالعالم، 
الــخــدمــات  نــظــيــرهــا مـــن  90% عـــن 

حول العالم.

أوراق  الـــمـــؤتـــمـــر  يـــســـتـــعـــرض 
التطبيق  إلى  طريقها  لقيت  عمل 
الـــســـريـــري وســــطــــرت الـــعـــديـــد مــن 
القصص اإليجابية، إذ يشارك في 
رونديلي  داميانو  الدكتور  المؤتمر 
ــرســـي مـــايـــكـــل ريـــس  ــاذ كـ ــتــ ــو أســ ــ وهـ
زرع  برنامج  الـــدم ومــديــر  ألمـــراض 
إلينوي  فــي جامعة  والــنــخــاع  الـــدم 
بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
ــه الـــطـــبـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــــــــذي ركـــــــــزت أعـ
السريرية  الــتــجــارب  على  األخــيــرة 
سرطان  لمرضى  الجيني  للعالج 
ــدم الــمــنــجــلــي، كما  ــ ــدم وفـــقـــر الـ ــ الـ
سيستعرض النماذج قبل السريرية 
في  الجذعية  الخاليا  رفض  لمنع 

عمليات الزرع غير المتوافقة.
ــا يـــــشـــــارك فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر  كــــمــ
ــرايـــن من  الــبــروفــيــســور فـــيـــرغـــال بـ
إيــرلــنــدا، وهـــو نــائــب رئــيــس الكلية 
الــمــلــكــيــة لـــلـــجـــراحـــيـــن لـــألبـــحـــاث 
ــركــــزت أبــحــاثــه  ــد تــ ــ واالبــــتــــكــــار، وقـ
ــلـــى تـــطـــويـــر عــــالجــــات طــبــيــعــيــة  عـ
قـــائـــمـــة عـــلـــى »ســـقـــالـــة الــبــولــيــمــر« 
تطبيقات  مـــع  األنــســجــة  لــهــنــدســة 
والغضاريف  العظام  في  مستهدفة 
والقلب واألوعية الدموية والقرنية 
ــة  ــجـ ــسـ والــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي واألنـ
البروفيسور  الــى  اضافة  العصبية، 
جــان أنــطــوان ريــبــيــل، وهــو المدير 
الــدم  فقر  مــرض  لمركز  الــســريــري 
ــز الــطــبــي  ــركــ ــمــ الـــمـــنـــجـــلـــي فـــــي الــ
ــات  ــ ــواليـ ــ ــالـ ــ ــة بــــوســــطــــن بـ ــعــ ــامــ بــــجــ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وســيــنــاقــش 

خــــــالل مـــشـــاركـــتـــه فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
الجيني  للعالج  السريري  البحث 
العـــتـــالل الــهــيــمــوغــلــوبــيــن، الـــذي 
مكنه من عالج أول مريض مصاب 
مريض  وأول  المنجلية  بالخلية 
بـــالـــثـــالســـيـــمـــيـــا بـــيـــتـــا بـــاســـتـــخـــدام 
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ومــــن هـــولـــنـــدا يـــشـــارك أيــضــا 
فــي الــمــؤتــمــر الــبــروفــيــســور روالنـــد 
الكيمياء  قسم  رئيس  وهــو  بـــروك، 
الـــحـــيـــويـــة لــألنــظــمــة الــمــتــكــامــلــة 
رادبــــود،  بجامعة  الــطــبــي  بــالــمــركــز 
رافيتسكي  فــارديــت  والــبــروفــيــســورة 
مــن كــنــدا، وهــي أســتــاذ متفرغ في 
في  البيولوجيا  أخالقيات  برنامج 
جــامــعــة مــونــتــريــال، والــبــروفــيــســور 
ســـيـــرجـــي كـــــوزلـــــوف، وهـــــو الــعــالــم 
ــســــي وقـــــائـــــد الــــفــــريــــق فــي  ــيــ ــرئــ الــ

مختبر فريدريك الوطني ألبحاث 
ــان فـــي الــمــعــهــد الــوطــنــي  الـــســـرطـ
لــلــســرطــان بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 

األمريكية.
وينضم إلى قائمة المتحدثين 
مــونــوز،  الــدكــتــور خافيير  مــواطــنــه 
الغدد  ســرطــان  برنامج  مدير  وهــو 
وهو  كلينك،  مايو  في  الليمفاوية 
ــد الــبــاحــثــيــن الــمــتــخــصــصــيــن  ــ أحـ
فـــي عـــالج مــرضــى ســـرطـــان الــغــدد 
الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة مــــن خـــــالل تــطــويــر 
الكيميائية،  الــعــالج  غــيــر  عــوامــل 
المؤتمر  فــي  تــشــارك  ألمانيا  ومــن 
الدكتورة لوسيان فونك، التي تهتم 
أبــحــاثــهــا بــــدور الــحــمــض الــنــووي 
الربيوزي الدقيق في عالج هشاشة 
اللحمية،  الخاليا  وتمايز  العظام، 
وعـــالقـــة كـــل ذلــــك بـــعـــالج أمــــراض 

المفاصل والغضاريف.

رئي�س الأعلى لل�صحة يفتتح موؤتمر العالج الجيني والطب التجديدي

} جانب من افتتاح المؤتمر.

علي  محمد  بــن  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيـــر  التقى 
بو  محمد  حسن  الطيبة  الكلمة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  حميدان 

هزاع، بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك في مكتبه.
وخالل اللقاء هنأ حميدان الجمعية بمناسبة حصولها على شهادة 
بحرص  مشيدًا  والخدمات،  الجودة  إدارة  نظام  في   ،2015-9001 االيــزو 
الجمعية على تطوير جودة مشاريعها وأنظمة العمل لديها لتكون أكثر 
كفاءة وفاعلية، مشيرًا في هذا اإلطار إلى أن العمل التطوعي في مملكة 
بتنمية  واهتمامها  الحكومة  بفضل حرص  نوعيًا  نموًا  يشهد  البحرين 
العمل التطوعي، فضاًل عن إدراك قيادات ومؤسسات المنظمات األهلية 

لضرورة تعزيز العمل االحترافي في المجاالت الخيرية واالجتماعية.
تعتزم  التي  المستقبلية  المشاريع  بــوهــزاع  استعرض  جانبه،  مــن 
والتنمية  العمل  وزارة  بدعم  مشيدًا  تنفيذها،  الطيبة  الكلمة  جمعية 
للقيام  األهلية  المنظمات  عمل  وتسهيل  التطوعي  للعمل  االجتماعية 
بدورها التنموي لخدمة مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين.

الم�صاري�ع عل�ى  يطل�ع  العم��ل  وزير 
الم�صتقبلية لجمعي�ة الكلم�ة الطيب��ة

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

�لكر�مة �أهم

من �لوظيفة )2(

قــابــلــت بــعــد طـــول فـــراق األســـتـــاذة الجامعية الــتــي ســبــق لــي ان 
درستها اللغة االنجليزية في المرحلة الثانوية وحدثتني عن احزانها 
أنها  إليها بغير ذنب جنته سوى  ألن مدير الجامعة يتعمد االســاءة 
»امرأة«، وقبلت نصيحتي بتقديم استقالتها على الفور وساعدتها في 
المدير  لسعادة  قلنا  قوية وصريحة  )وبلغة  االستقالة  كتاب  صياغة 
ذاك إن مسلكه تجاه األساتذة من النساء دليل نقص وجهل وعنجهية 
االستقالة  ارســـال  بمجرد  المعنوية  روحــهــا  وارتــفــعــت  مــنــه(،  جــوفــاء 
يدرك  بأن جعلته  عليه  انتصرت  بذلك  أنها  أحست  بالفاكس، ألنها 
أنها ليست خادمة في مكتبه او بيته وأن من حق حتى الخادمة ان 
تحظى باالحترام والتقدير )أجمل ما في هذه الواقعة أنها حصلت 
من  واحـــد  شهر  بعد  خــاصــة،  جامعة  فــي  كلية  عميدة  وظيفة  على 

استقالتها تلك(.
كتبت حول هذا الموضوع من قبل وسأكتب عنه عشرات المرات 
كلما خطر ببالي: ما من وظيفة على وجه األرض تستأهل ان تعرض 
نفسك للمهانة والتحقير واإلذالل. قد تكسب مبلغا طائال وأنت تعمل 
تحت إمرة وإشراف شخص مريض يستمتع بإحراجك وبهدلتك أمام 
اي  »طــائــلــة«  تــعــرض نفسك ألمـــراض  ذلــك  ولكنك مقابل  زمــالئــك 
لبعض  الطأطأة  لنفسك  إذا رضيت  أنــك  ذلــك  كل  وأســوأ من  قاتلة، 
الوقت ستعيش مطأطئا بقية العمر ألن من يهن يسهل الهوان عليه، 
فمن يقبل لنفسه المهانة يصبح ممسحة لألقدام فيفقد االحساس 
الشخص  هــذا  لمثل  اآلخــريــن  )واحــتــرام  النفس  واحــتــرام  بالكرامة 
غير وارد إطالقا(، ومن يرضى لنفسه بالسقوط الجزئي يضع نفسه 
في  الوظيفة  لتذهب  ولــهــذا  االنــحــدار،  شــديــد  مزلقان  على  وقيمه 
ونــقــول في  لــك،  داهــيــة وليبق احترامك لنفسك واحــتــرام اآلخــريــن 
السودان ان »اهلل ما شق حنكا وضيعه« اي ان اهلل يعطي االنسان الفك 
ما سعى،  إال  لإلنسان  وليس  له،  المكتوب  الــرزق  ويعطيه  )الحنك( 
االضطهاد  فيها من  تعاني  ولكنك  ما  لوظيفة  أهــالً  اصال  كنت  وإذا 
واالحباط واالذالل فإنك ستجد نظيرها وربما ما هو أفضل منها. 
فهذه  الواسطة،  لديهم  لمن  فقط  متاحة  الوظائف  بــأن  تتعلل  وال 
حيلة العاجز فرغم ان الواسطة تلعب دورا في إسناد الوظائف لهذا 

او ذاك فإن غالبية المخدمين يبحثون عن ذوي الكفاءة والدراية.
وإذا كنت تتعرض لإلذالل واإلهانة في سياق عملك فاغتنم اول 
فرصة تقابل فيها رئيسك او مديرك واستمع منه لعبارات التحقير 
حتى  صوتك  بأعلى  وجهه  في  شفاهة  استقالتك  قدم  ثم  المعتادة 
يسمعها حارس البناية من دون استخدام لغة بذيئة او مهينة، ثم ضع 
أمامه نص االستقالة المكتوب، وستشعر براحة بال حدود وتدعو لي 
بديلة  لم تجد وظيفة  إذا  علّي  تدعو  إياك  والعافية.. بس  بالصحة 
بالسرعة المرجوة. تذكر ان اهلل ما شق حنكا وضيعه. أكثر بيت شعر 
أتمثله في حياتي هو قول محمود سامي البارودي: خلقت عيوفا ال 
أرى البن حرة/ عليَّ يدا أغضي لها حين يغضب.. اي ال أرضى لنفسي 
عــلــّي غض  تستوجب  قــد  »خــدمــة«  او  أقــبــل جميال  تجعلني  مــواقــف 
الطرف عن االساءة الموجهة إلّي.. وياما كنت اتقاضى مبالغ متلتلة 
الــقــائــمــون عــلــى أمــرهــا انهم  بــكــل المقاييس فــي مــطــبــوعــات حــســب 
»كسروا عيني« بنقودهم وصاروا يقترحون علي ما أكتب.. »يقترحون« 
ال  انني  ــوا  أدركـ وعندما  مــبــاشــرة«..  غير  بطريقة  »يملون  تعني  هــذه 
اكتب بطريقة »ما يطلبه المستمعون« صاروا يتدخلون في مقاالتي 
المشرف  الــى  كتبت  المطبوعات  إحـــدى  وفــي  والــتــعــديــل،  بــالــحــذف 
األعــلــى لــشــؤون الــتــحــريــر: ال أنـــت وال مــن أوهـــمـــوك بــأنــك صحفي 
تستطيعون شراء ذمتي. واعتذر لنفسي الرتباطي بمطبوعتكم هذه 
لذنوبي!  كفارة  االرتباط  ذلك  اهلل  ان يجعل  وأرجــو  الدهر  حينا من 
وكان ذلك بالفاكس وسعدت كثيرا ألن نص رسالتي بلغ المحررين في 
تلك المطبوعة فاتصلوا بي »مهنئين«.. بصراحة كان الفقد المادي 
الذي تعرضت له جسيما ولكن الدرس المهم الذي تعلمته في الحياة 
هو ان أكيف حياتي بحيث أستطيع ان اعيش بخمسة آالف دوالر او 

خمسمائة دوالر.. الشاهد: اخسر وظيفتك وال تخسر نفسك.

ــلـــيـــج  نــــظــــم »مــــعــــهــــد الـــخـ
ــنــــون الــــطــــبــــخ« فـــــي فـــنـــدق  لــــفــ
ــة »أطــــبــــخ  ــيــ ــالــ ــعــ الـــــدومـــــيـــــن فــ
ألتـــعـــلـــم« لـــعـــدد مـــن األطـــفـــال 
ــادرة »ابــتــســامــة«  ــبــ مــنــتــســبــي مــ
ــال  ــفـ ــم األطـ ــ ــى دعـ ــ الـــهـــادفـــة إلـ
مرضى السرطان وأهاليهم في 
الفعالية  وتضمنت  البحرين، 
جــانــبــيــن عــمــلــي ونــظــري حــول 
كيفية إعداد األطباق الصحية 
ــــف هــــــــــؤالء األطـــــفـــــال  ــريـ ــ ــعـ ــ وتـ
األبــــــــطــــــــال بــــــأهــــــم مـــفـــاهـــيـــم 

التغذية.
ــذه  ــ ــنــــظــــمــــو هـ وحـــــــــــرص مــ
الــفــعــالــيــة؛ بــرفــقــة مــتــطــوعــي 
إضفاء  على  ابتسامة؛  مــبــادرة 
أجــــــــــــواء الــــــمــــــرح عـــلـــيـــهـــا مــن 
فــرصــة تحضير  إتـــاحـــة  خـــالل 
الطعام أمام األطفال أنفسهم، 
ــة فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ إضـ
أعــــمــــال الـــتـــقـــديـــم، كـــمـــا جـــرى 
تــوزيــع الــهــدايــا عــلــى األطــفــال 
الــــمــــشــــاركــــيــــن، والــــــذيــــــن بــلــغ 
تــــراوحــــت  ــفـــال  طـ  15 عــــددهــــم 

أعمارهم بين 9 إلى 15 سنة.
ــــس جــمــعــيــة  ــيـ ــ وأعـــــــــــرب رئـ

المستقبل الشبابية التي تتبع 
لــهــا مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« صباح 
ــانــــي عــن  ــزيــ ــبـــد الـــرحـــمـــن الــ عـ
شكره لـ »معهد الخليج لفنون 
االستضافة  هذه  على  الطبخ« 
أهمية  إلـــى  مــشــيــرا  الــمــمــيــزة، 
مثل هذه الفعاليات في إدخال 
الــــفــــرح إلـــــى قــــلــــوب األطــــفــــال 
األبـــــطـــــال ورســـــــم االبـــتـــســـامـــة 
عــلــى وجــوهــهــم، ومــســاعــدتــهــم 

الصعبة  المراحل  تجاوز  على 
بمشيئة  والــتــشــافــي  لــلــمــرض 

اهلل.
من جانبها أكدت األستاذة 
التسويق  مــديــرة  الــشــتــر  ونـــس 
الخليج  »مــعــهــد  فـــي  الــتــرويــج 
الـــلـــقـــاء  أن  ــبــــخ«  الــــطــ لـــفـــنـــون 
منتسبي  األبـــطـــال  بــاألطــفــال 
مــبــادرة »ابــتــســامــة« كــان فرصة 
رائعة جرى االستعداد لها على 

أكمل وجه من أجل التأكد من 
الــمــرجــوة  لــلــفــائــدة  تحقيقها 
ــا  ــهـ ــلـ ــن أمـ ــ ــ ــة عـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــذه الــفــعــالــيــة  فـــي أن تــشــكــل هــ
بــدايــة تــعــاون دائــم ومثمر بين 
المعهد ومبادرة »ابتسامة«، في 
االجتماعية  المسؤولية  إطــار 
لـــلـــمـــعـــهـــد مـــــن جــــهــــة، ودعـــمـــا 
تقدمها  التي  الكبيرة  للجهود 

المبادرة من جهة أخرى.

»ط��ب��ي��ب��ة ال��م�����س��ت��ق��ب��ل« 
ت��ح�����س��د ج���ائ���زة ال��ت��ف��وق 
ال���خ���ل���ي���ج���ي ب����ج����دارة

البشري وامتهانه،  »كل ما أحققه من تفوق هو بهدف دراســة الطب 
مملكة  الغالي  وطني  ألخــدم  مستوى،  أعلى  على  جراحة  طبيبة  ألكــون 

البحرين وشعبها الكريم وجميع الناس«.
تلك كانت كلمات طبيبة المستقبل الطالبة نوارة محمد العامر من 
الثالث الثانوي بالمسار العلمي بمدرسة الحد الثانوية للبنات، بمناسبة 
لدول  العربي  التربية  لمكتب  التابعة  الــدراســي  التفوق  جائزة  حصدها 
الخليج في دورتها الـ14، ضمن طلبة البحرين والخليج المتفوقين الذين 

تم تكريمهم مؤخًرا
حصولي  »سبب   :%99.5 تراكمي  معدل  على  الحاصلة  نــوارة  وقالت 
عــلــى هـــذه الــجــائــزة هــو تــفــوقــي الـــدائـــم، وتــمــّيــزي فــي الــكــتــابــة والتعبير، 
وشغفي فــي الــوصــول إلــى مــا أطمح إلــيــه، والــدعــم المستمر مــن والــدّي 
وعائلتي ومعلماتي منذ الصغر، فمعلماتي الحظن تفوقي في سن مبكرة، 
وشجعنني على االستمرار، والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي 
المناسبة خالل الجائحة، سواًء بالحضور  التعليمية  وفرت لنا الخدمة 

الفعلي أو عن بعد«.
وأضافت: »من أسباب هذا التمّيز مشاركتي في ورش العمل والبرامج 
الــعــديــدة خـــالل مــســيــرتــي الــدراســيــة، ومـــن ضمنها بــرنــامــج )أصــيــل في 
تدريبي  تم  والذي  )تمكين(،  العمل  قبل صندوق  الُمنظم من  المدرسة( 
أخالقيات  مــن  تعلمته  بما  ورشــة  قدمت  إذ  العمل،  أخــالقــيــات  على  فيه 
فيها، حتى  وتــمــيــزت  على الــمــنــاظــرات،  تــدربــت  كما  الــمــدرســة،  لطالبات 
تمكنت من الحصول على جائزة أفضل متحدث خالل بطولة مناظرات 

هذا البرنامج لعام 2021«.

} نوارة العامر.

معهد الخليج لفنون الطبخ ي�ست�سيف اأطفال مبادرة »ابت�سامة«

ت���اي���ان���د ت���ق���دم م���اأدب���ة 

وطني اح��ت��ف��ال  ف��ي  ل��اأف��ي��ال 
اســتــمــتــع حـــوالـــي 60 فــيــال أمــــس بــمــأدبــة ضــخــمــة مـــن الــفــاكــهــة 
والخضر في متنزه للنباتات خالل اليوم السنوي للفيلة في تايالند.

وتعتبر األفيال مصدرا للفخر الوطني ومعلما من معالم الهوية 
الثقافية لتايالند كما تستخدم في العمل والنقل باإلضافة الى أنها 

رمز النتصارات المحاربين والملوك في ساحات الحرب.
بسبب  ولكن  البالد  من  أجــزاء مختلفة  في  الحدث  هــذا  ويشيع 
جــائــحــة كـــورونـــا والــمــشــاكــل االقــتــصــاديــة قللت بــعــض الــمــنــاطــق من 

مظاهر االحتفاالت هذا العام.
وقـــدم مــتــنــزه نــونــج نـــوش لــلــنــبــاتــات الــمــداريــة الـــواقـــع فــي إقليم 
البالد وليمة لألفيال من قرابة طنين من الفاكهة  تشونبوري بشرق 

والخضراوات على طاولة بعرض ثمانية أمتار.
ومــع غــيــاب الــســيــاح فــتــرة طويلة أدخــلــت الــمــأدبــة وبــعــض الـــزوار 

البهجة على تلك االفيال.
»بالطبع شعرت  نــوش:  نونج  متنزه  مدير  تانساشا  كامبون  وقــال 
االفيال بالملل ألنها اعتادت على الناس، هذا ما يجعل أفيالنا ودودة 

للغاية مع الجميع«.
وأضاف: »الناس يستمتعون بمشاهدة االفيال وإطعامها وخاصة 
الموز الذي تحبه، كما ترون جميعها تبدو سعيدة وفي صحة جيدة«.

ولطالما طالبت جماعات حقوق الحيوان معسكرات االفيال في 
بأنها شكل  العروض  ووصفت  وركوبها  الفيلة  عروض  بإنهاء  تايالند 

من أشكال استغالل الحيوان.

تنا�سل  طاهية  حمدية..  اأبو  فداء 
لإحياء المطبخ ال�سعبي الفل�سطيني

فداء أبو حمدية طاهية فلسطينية تناضل من أجل قضية بلدها لكن 
الطالب  عــدد من  مع  تقف  فهي  وفــي مجال تخصصها..  على طريقتها 
المطبخ  لتعليمهم  الخليل  بمدينة  المطابخ  أحــد  فــي  الفلسطينيين 

الشعبي الفلسطيني بلمسة إيطالية.
بادوفا  ولدت فداء في الخليل عام 1982 ودرســت الطهي في جامعة 

بإيطاليا لكنها تعلمت األساسيات من أمها وجيران أمها وحارتها.
ــادة مـــا تــتــفــجــر خـــالفـــات ثــقــافــيــة شــرســة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  ــ وعـ
االجتماعي وفي دول أجنبية عندما توصف األطباق الفلسطينية خطأ 
ارتــبــاط بين األكـــل والهوية  إلــى وجـــود  فـــداء  ــارت  إســرائــيــلــيــة. وأشــ بأنها 

الوطنية بالنسبة إلى الفلسطينيين.
الشعبية  أو  التقليدية  األطــبــاق  إلحــيــاء  سعيها  فــي  السبب  وحـــول 
ألني شفت  »أوال  رويترز:  لتلفزيون  أبو حمدية  فــداء  قالت  الفلسطينية 
إسرائيليين ببيعوا وبنشروا األكل اللي هو أكلنا الفلسطيني على أساس 
إنه إسرائيلي فهاي شغلة بتستفز الفلسطيني وتغيظه فبصير عنده ردة 

فعل أنه أنا أرد فيها وأحكي ألنه أنا مجبتش اشي من حالي هذا أكلنا«.
أكل  أكلنا  العربية لغة األم احنا  اللغة  »زي ما احنا تعلمنا  وأضافت 
اللي تعلمنا منها  أمنا  أمنا  اللي تعلمناه من األم ســواء  أكلنا  األم وهــذا 

اللغة وأمنا األرض اللي هي فلسطين«.
فداء  الطاهية  نشرت  الغربية  الضفة  إلى  إيطاليا  عودتها من  وبعد 
الفلسطيني«  الشعبي  »المطبخ  العمر 40 عاما كتابا عنوانه  البالغة من 
وضمنته العديد من الوصفات بهدف إلى الترويج لتراثها وهذه الوصفات 

متاحة أيضا على صفحتها على انستجرام.
وعن ذلك قالت فداء: »بعد ما رجعت على فلسطين مع مجموعة من 
رحلة  كان  الكتاب  وهذا  الفلسطيني  المطبخ  عن  كتاب  أّلفت  األصدقاء 
بتحكيلك  الفلسطيني هو رحلة حتى  المطبخ  مش مجرد وصفات عن 
بتركب  أنــت  يعني  لجنين.  الخليل  مــن  تــاخــدهــا  الــلــي  الــمــواصــالت  شــو 
الكونتينر  عن  بتمرق  النار  واد  من  بتمشي  وبــتــروح  العامة  المواصالت 
بتطلع فــيــه بــيــصــورلــك كــل اشـــي وكـــل الــخــطــوات. وبــالــخــطــوات هــي انــه 
أنا  وقديش  فلسطين  فيها عن  أحكي  انــه  وسيلة  برضه  هــون  االكــل  كــان 

كفلسطيني بنعاني علشان أوصل للطبخة«.
األكالت  التي تستقي منها مكونات وصفات  بالمصادر  يتعلق  وفيما 
التقليدية التي تسعى إلى إحيائها والحفاظ عليها قالت فداء: »مصدري 
األول في األكل هو أمي وجارات أمي وحارتنا ألنه كان أول اشي أول اشي 
كتبته اعتمد على النقل الشفوي للطبخات هاي النه فيه كتب بس قليل 
أتعرف  نــاس  الــدائــرة صــارت  توسعت  وبعدين  وجارتنا  أمــي  فكانت  جــدا. 

عليهم حتى عن طريق وسائل التواصل االجتماعي«.
كما  التعليم  فــي  المطبخ  اســتــغــالل  إلــى  تسعى  أنــهــا  فـــداء  وتــوضــح 
تفعل مع ابنتها قائلة: »أنا أصال بستخدم الطبخ واألكل مع بنتي كمان 
أعلم  بــدي  أنــا  عــشــان  إيــطــالــي  بنحكي  بــالــدار  احــنــا  والتعليم  للتواصل 
بنتي لغة غير اللي بتتعلمها في المدرسة فبستخدم األكل كثير علشان 

أعلمها«.
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 ;»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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288403
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288352
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16061/pdf/1-Supplime/16061.pdf?fixed1349
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�ستقبل رئي�سة جمل�س النواب فوزية زينل.. نائب جاللة امللك:

التعاون بني ال�سلطتني منوذٌج يجب تكري�سه يف خمتلف م�سارات العمل

اأكد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

اأن  العهد  امللك ويل  اآل خليفة نائب جاللة  حمد 

التنفيذية  ال�شلطتني  بني  التعاون  م�شتويات 

املهمة  املحطات  من  العديد  يف  والت�شريعية 

للوطن منوذٌج يجب تكري�شه يف خمتلف م�شارات 

العمل بني اأع�شاء فريق البحرين يف كل قطاع من 

اأجل الو�شول للتطلعات التي يطمح اجلميع اأن 

يرى فيها البحرين بامل�شتقبل مبا يحقق اأهداف 

امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى.

جاء ذلك لدى لقاء �شموه بق�شر الرفاع اأم�س، 

فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�شة جمل�س النواب، 

بح�شور ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير 

�شموه  نّوه  حيث  الوطني،  واالقت�شاد  املالية 

بالدور الذي يقوم به اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية 

من خالل التعاون والتن�شيق البناء مع اأع�شاء 

من  العمل  اأوجه  التنفيذية يف خمتلف  ال�شلطة 

اإىل  م�شرًيا  البحرين،  مملكة  ومناء  رفعة  اأجل 

اأهمية موا�شلة تعزيز العمل امل�شرتك على كافة 

االأ�شعدة حتقيًقا لالأهداف املن�شودة ومبا يعزز 

من مكانة اململكة على خمتلف االأ�شعدة.

من جانبها، اأعربت فوزية بنت عبداهلل زينل 

وتقديرها  �شكرها  عن  النواب  جمل�س  رئي�شة 

ويل  امللك  جاللة  نائب  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

العهد ملا ُيوليه �شموه من حر�ٍس دائم على تعزيز 

الوطن  ومناء  ورفعة  ال�شلطتني  بني  التعاون 

واملواطن.

رئي�س الأعلى لل�سحة يفتتح موؤمتر العالج اجليني والطب التجديدي.. العوهلي:

املوؤمتر يهدف لبتكار حلول جذرية للعديد من الأمرا�س 

لل�شحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س  افتتح 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

التطبيقات  الدويل حول  املوؤمتر  اأعمال  خليفة، 

والطب  اجليني  للعالج  وامل�شتقبلية  احلالية 

يف  اأم�س  يوم  اأعماله  بداأت  الذي  التجديدي 

يقام  املوؤمتر  اخلليج.  بفندق  املوؤمترات  فقاعة 

بتنظيم من جامعة اخلليج العربي، ومب�شاركة 

نخبة من االأطباء الرواد واخلرباء واالأكادمييني 

والباحثني العامليني. 

اأ�شاد  املوؤمتر  افتاح  اأثناء  كلمته  ويف 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة بجهود جامعة 

اخلليج العربي يف رفد العلوم الطبية باأحدث 

خالل  من  ابتكاًرا  واأكرثها  العاملية  التطورات 

والباحثني  االأكادمييني  من  نخبة  ا�شتقطاب 

ي�شتعر�شون  والذين  العامليني،  واالأطــبــاء 

تطبيقات �شريرية مبتكرة يف عالج العديد من 

وقت  حتى  م�شتع�شية  كانت  التي  االأمرا�س 

قريب.

�شريرية  تطبيقات  ــوؤمتــر  امل يناق�س 

والطب  اجليني  الت�شحيح  با�شتخدام  مبتكرة 

وال�شرطانات  املنجلي،  الدم  كفقر  التجديدي، 

والغ�شاريف  االأن�شجة  واأمرا�س  الليمفاوية، 

باخلاليا  العالج  تطبيقات  واأحــدث  املعقدة، 

اجلذعية.

ويف ت�شريح له بعيد افتتاح املوؤمتر، قال 

الدكتور خالد  العربي،  اخلليج  رئي�س جامعة 

جامعة  تنظيم  اإن  العوهلي،  عبدالرحمن  بن 

رفد  اإىل  يهدف  املوؤمتر  لهذا  العربي  اخلليج 

جمتمع اخلليج العربي بعلوم امل�شتقبل، والتي 

ال تعنى بال�شيطرة على عوار�س املر�س، اإمنا 

ابتكار حلول جذرية للعديد من االأمرا�س وهو 

االأمر الذي ين�شجم مع االأهداف الرئي�شية التي 

اأ�ش�شت من اأجلها جامعة اخلليج العربي بروؤية 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  قادة  من  حكيمة 

اخلليج العربية.

مع  بالتزامن  ــوؤمتــر،  امل انــطــالق  يــاأتــي 

الطب  مركز  الفتتاح  النهائية  اال�شتعدادات 

والذي  العربي  اخلليج  بجامعة  التجديدي 

يتيح اأحدث التقنيات والكوادر الب�شرية لعالج 

بوا�شطة  امل�شتع�شية  االأمرا�س  من  العديد 

ت�شحيح اجلينات، والعالج باخلاليا اجلذعية.

لدى ا�ستقباله الوجيه فاروق املوؤيد

علي بن خليفة ي�سيد باإ�سهامات

موؤ�س�سات القطاع اخلا�س ومبادراتها

خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  اأ�شاد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

بها  تقوم  التي  الكبرية  باالإ�شهامات 

تبني  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 

العمل  م�شرية  تعزز  التي  ــادرات  ــب امل

اخلريية  العمل  م�شارات  وتدعم  الوطني 

واالإن�شانية يف مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه للوجيه 

جمل�س  رئي�س  املوؤيد  يو�شف  ــاروق  ف

مت  حيث  الوطني،  البحرين  بنك  اإدارة 

البنك واإ�شهاماته من  ا�شتعرا�س مبادرات 

ال�شراكة  اإطار  يف  امل�شهود  دوره  منطلق 

املجتمعية.

فــارق  الوجيه  عــرب  جانبه،  ــن  وم

نائب  ل�شمو  �شكره  عن  املوؤيد  يو�شف 

ا�شتمرار  موؤكًدا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

دعم وتعاون بنك البحرين الوطني لكافة 

امل�شاريع اخلريية التي ت�شب يف م�شلحة 

يف  البنك  بدور  اإمياًنا  واملواطن  الوطن 

تبني مبادرات امل�شوؤولية االجتماعية.

مكافحة  اإدارة  اأهابت 

اجلــرائــم االإلــكــرتونــيــة 

ملكافحة  العامة  بـــاالإدارة 

االقت�شادي  واالأمن  الف�شاد 

جميع  واالإلــــكــــرتوين، 

املواطنني واملقيمني، بتوخي 

احلذر من مكاملات م�شبوهة.

تلك  اأن  اإىل  ولفتت 

قيام  تت�شمن  املــكــاملــات 

ــة احــتــيــالــيــة  ــوع ــم جم

بحرينية  اأرقام  با�شتخدام 

اأ�ــشــحــابــهــا  ــم  عــل دون 

باملواطنني  ــال  ــش ــ� واالت

لتغيري  برامج  م�شتعملني 

ـــام االتــ�ــشــال الإيــهــام  اأرق

داخل  من  باأنهم  املواطنني 

ثم  ومــن  البحرين  مملكة 

االأ�شئلة  مــن  ــدد  ع ــرح  ط

خالل االت�شال، مدعني اأنهم 

ميثلون اأحد مراكز االأبحاث.

االإدارة  ــحــت  واأو�ــش

املكاملات  ــذه  ه ــدف  ه اأن 

االحتيالية، جمع معلومات 

وا�شتخدامها  املواطنني  عن 

يف اأغرا�س م�شبوهة.

»اجلرائم الإلكرتونية« حتذر 

من مكاملات احتيالية تزعم 

انت�سابها ملراكز بحثية

قرينة امللك تهنئ �سوزان عبا�س

مبنا�سبة تكرميها من جامعة الدول العربية

بعثت �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم 

االأعلى  املجل�س  املفدى رئي�شة  البالد  اآل خليفة قرينة عاهل 

للمراأة برقية تهنئة اإىل الدكتورة �شوزان عبا�س حممد ع�شو 

الذي  بالتكرمي  اعتزازها  عن  �شموها  فيها  اأعربت  املجل�س 

حظيت به الدكتورة �شوزان من جامعة الدول العربية �شمن 

نخبة من ال�شيدات العربيات الرائدات و�شاحبات االإ�شهامات 

العلمية املتميزة الذي مت �شمن فعالية »املراأة العربية.. متيز 

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  رعاية  حتت  واملقامة  وتطلع« 

العاملي  اليوم  مبنا�شبة  تبون  عبداملجيد  ال�شيد  اجلزائرية 

للمراأة.

جلهود  تقديًرا  ياأتي  التكرمي  هذا  اأن  �شموها  واأكدت 

واملتميزة  النوعية  واإ�شهاماتها  عبا�س  �شوزان  الدكتورة 

املراأة  يف جمال اخت�شا�شها وهو ما يدلل جمدًدا على قدرة 

البحرينية على العطاء والتفوق يف كافة املجاالت يف ظل ما 

حتظى به من رعاية واهتمام يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب 

اجلـــــاللة عاهــــل البــــالد املـــفدى. معربة �شموها عن 

خال�س متنياتها للدكتورة �شوزان بدوام النجـــاح والتقدم 

مل�شيـــرة عــمــلها الزاخرة باالإجنـاز.

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

ال�سيخ حممد بن عبداهلل
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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

P  13

Link

Link

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال. وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

الفجر

4:31

ال�شروق

5:47

الظهر

11:48

الع�شر

3:12

املغرب

5:46

الع�شاء

7:02

للتوا�شل: هاتف 17617076 فاك�س 17617111

للتوا�شل عرب الوات�شاب: 39780143

 Email:letters@alayam.com االإلكتترتوين:  الربيتتد 

13امللتقىباإ�شراف: ح�شني املرزوق www.alayam.com

االثنني 11 �شعبان 1443 ت العدد 12028

Monday 14th March 2022 - No. 12028

نورة املن�شوري

اأ�شطر النون

من الــذي

 يتحـــكم مبن؟

و�سيلة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تعد  مل 

�سرورة  اأ�سبحت  بل  وح�سب،  والت�سلية  للرتف 

عامل  يف  املت�سارعة  املتغريات  فر�ستها  حياتنا  يف 

االت�سال اجلماهريي، اذ اأ�سبحت امليديا االجتماعية 

يف  العام  الراأي  و�سناعة  بلورة  يف  فاعلة  اأداة 

املجتمع، ولكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا وفقا 

الذي  من  اليوم،  والظروف  االأو�ساع  اإليه  اآلت  ملا 

التوا�سل  باتت مواقع  ال�سو�سال ميديا؟ وهل  يقود 

الراأي  �سناعة  اأجل  من  �سغط  و�سيلة  االجتماعي 

وقادة  والفكر،  الراأي  رواد  ذهب  واأين  العام؟ 

والفن؟  وال�سيا�سة،  االقت�ساد، 

املحتوى«  »�سناعة  عند  التوقف  اأود  وهنا 

لكونها �سناعة ال تختلف عن غريها من ال�سناعات 

العتبارها  مربحة  اليوم  اأ�سبحت  والتي  املتنوعة 

هذا  يف  اخلرباء  اأكد  وقد  للبع�ض،  رزق  م�سدر 

جمال  يف  املبتدئون  فيه  يقع  خطاأ  اأكرب  اأن  املجال 

اأو  خطة  وجود  عدم  هو  املحتوى«  »�سناعة 

املطروح  للمحتوى  ومتكاملة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية 

وهذا الذي ن�سهده اليوم من بع�ض �سناع املحتوى، 

ولكننا بالوقت ذاته نتعجب من امل�سمون وننده�ض 

االأثر،  بالغة  موا�سيع  تناول  يف  و�سجاعته  جلراأته 

ال�سرائح  قبل  من  املعلومات  تلقي  كيفية  متغافلني 

م�ستوى  لديها  يتفاوت  التي  الكبرية  اجلماهريية 

االدراك والوعي والتاأثر ب�سكل كبري.

نظريات  من  فاإن  االأكادميي،  اجلانب  ومن 

التخ�س�ض  يف  علينا  مرت  التي  واالعالم  االت�سال 

تتمثل  التي  ال�سحرية«  »الطلقة  نظرية  االإعالمي 

العام،  الراأي  يف  لالإعالم  املبا�سر  التاأثري  بقيا�ض 

معزولة  جمموعات  على  املوا�سيع  طرح  خالل  من 

وبالتايل  املتنوعة،  االإعالمية  القنوات  وجمهولة عرب 

ما  وهذا  التاأثري،  يف  الهدف  لبلوغ  العينة  مراقبة 

يتم  عندما  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ن�سهده 

توؤثر  قد  التي  املتنوعة  واملو�سوعات  االأفكار  طرح 

اإدراك  دون  اجلمهور  من  امل�ستهدفة  ال�سرائح  يف 

املتلقني. اأثرها و�سدته على  من قبل �سناعها ملدى 

الفكر  رواد  دور  كثريا  نفتقد  فاإننا  واليوم 

ان  علينا  يتعني  لذلك  االقت�ساد،  وخرباء  واالإعالم 

يف  الفاعلة  والرموز  احلقيقيني  النجوم  عن  نبحث 

الكوميديا  �سناع  �سيما  ال  التخ�س�سات،  خمتلف 

وت�سجيعهم  ودعمهم  اال�سفاف  من  اخلالية  الراقية 

الراأي  وبلورة  املجتمع  تن�سئة  يف  دور  من  لهم  ملا 

ع�سوائية  ب�سورة  الفر�ض  وهب  عن  ا  عو�سً العام 

بعدد  املرء  تقي�ض  التي  املنطقية  غري  املعايري  ووفق 

عن  ومتغافلني  اال�ستعرا�ض  يف  قابليته  اأو  متابعيه 

من  اليوم  جمتمعنا  يحتاجه  والذي  املهم  اجلانب 

اأجل بناء جيل واٍع ومثقف.

مري�ض �شكر وال�شيدلية

 ترف�ض منحي الأدوية

ال�شكري،  بداء  م�شاب  بحريني  مواطن  اأنا 

بعراد  ال�شحي  للمركز  االأيام  اأحد  يف  توجهت 

ال�شكر كالعادة، ولكن  واإبر فح�س  اأ�شرطة  ال�شتالم 

تفاجاأت بالرف�س وعدم ا�شتحقاقي كوين ال اأ�شتخدم 

االإن�شولني! ولكني اأفح�س معدل ال�شكر ب�شكل يومي 

وبانتظام لل�شرورة الق�شوى، والأمتكن من ال�شيطرة 

على املعدل، واأحيانا اأ�شطر للفح�س الأكرث من مرة، 

احلالتني،  كلتا  يف  للفح�س  يحتاج  ال�شكر  فمري�س 

ولكن ت�شّرف املوظفني العاملني بال�شيدلية اأده�شني 

حني ذكروا اأنني ال اأ�شتحق �شرف االأدوية.

البيانات لدى املحرر

لقبت ب�شفرية اأطفال مر�شى ال�شرطان وحّولت الأمل اإىل اأمل

جويرية ال�شوملي: كنت اأخجل من نف�شي لأين م�شابة بال�شرطان 

�شرطان  اقتحم  الذي  الفتاة  هي 

ع�شرة  الثانية  �شن  يف  وهي  حياتها  الدم 

�شديدة،  ومعاناة  اأمل  يف  تعي�س  وجعلها 

االنت�شار  ا�شتطاعت  واإميانها  بعزمها  لكن 

ومتكنت  اأمل،  اإىل  االأمل  وحتويل  عليه 

املر�س  تقهر  ان  ال�شوملي  البطلة جويرية 

ب�شفرية  تلقب  االآن  وهاهي  عليه،  وتتغلب 

اأطفال مر�شى ال�شرطان يف العامل العربي. 

يف احلوار االآتي معها نتعرف على تفا�شيل 

كفاحها  وق�شة  املر�س  هذا  مع  معاناتها 

به  للم�شابني  ون�شائحها  عليه  وتغلبها 

وطموحاتها امل�شتقبلية.

[ كيف كانت بداية املر�ض معِك؟

- يف عام 2007 كنت اأعي�س. حياتي 

باإرهاق  لكن فجاأة �شعرت  االأطفال،  كباقي 

و�شهيتي  وجهي  وا�شفرار  بج�شمي 

يف  زيارات  عدة  وبعد  معدومة،  للطعام 

امل�شت�شفيات مت ت�شخي�س اإ�شابتي مبر�س 

من  اأ�شبوعني  مرور  بعد  الوبائي.  الكبد 

اىل  حتويلي  مت  ال�شحي  واحلجر  العالج 

امل�شت�شفى الع�شكري. 

ال�شاملة  الفحو�شات  اجراء  واعدت 

النخاع  من  خلزعة  اأخذهم  بجانب  جمدًدا 

مبر�س  اإ�شابتي  نتيجة  ظهرت  حينها 

�شرطان الدم )اللوكيميا(.

م�سابة  باأنِك  معرفتك  عدم  بحكم   ]

فعلِك  ردة  كانت  كيف  ال�سرطان..  مبر�ض 

عندما اكت�سفِت اإ�سابتِك به ؟ 

- كنت نائمة يف امل�شت�شفى حني �شمعت 

اأمي تتحدث يف الهاتف مع اإحدى �شديقاتها 

وكانت تخربها باإ�شابتي مبر�س ال�شرطان، 

عندها ا�شتيقظت من النوم واأخربتها باأنني 

مني  وطلب  بال�شرطان،  م�شابة  اين  اأعلم 

اأمي اأن ال اأخرب اإخوتي الأنهم كانوا يف فرتة 

امتحانات، و�شتاأتي الطبيبة وت�شرح يل كل 

�شيء عن املر�س. 

علمِت  عندما  فعلِك  ردة  كانت  كيف   ]

باأعرا�ض املر�ض؟

باأعرا�س  الطبيبة  اأخربتني  عندما   -

االأعرا�س  هذه  من  اأي  يف  اأركز  مل  املر�س 

العالج  ب�شبب  �شعري  �شاأفقد  اأنني  �شوى 

الكيماوي، عندها بكيت وتاأملت ب�شدة، ولكن 

بعد كل ما مررت به متنيت اأن اأفقد �شعري 

وال اأمر بهذا االأمل، واحلمدهلل على كل حال. 

[ هل �سعرِت بال�سعف وفقدان االأمل يف 

بداية االأمر؟

نف�شي،  من  اأخجل  كنت  لقد  نعم،   -

اأين مل  النا�س يل، حتى  واأخ�شى من نظرة 

بال�شرطان،  م�شابة  باأين  �شديقاتي  اأخرب 

اأخذي  �شبب  عن  اأت�شاءل  كنت  ما  ودائما 

للكيماوي واأنا �شوف اأموت بجميع االأحوال 

جًدا  �شلبية  اإن�شانة  وكنت  اأعي�س،  ولن 

واأنتظر اليوم الذي �شاأموت فيه. 

ال�سلبية  ا�ستطعِت تغيري نظرتك  [ كيف 

وت�سبحني على ما اأنِت عليه ؟

- حني عودة املر�س يل وبداية ظهور 

اأعرا�شه قررت التعامل معه بقوة وعزمية 

مع  ت�شاحلت  اإذ  اأتخطاه،  حتى 

واحلمدهلل  املر�س،  ومع  نف�شي 

عليه  التغلب  ا�شتطعت 

امل�شاعر  جميع  من  والتخل�س 

كانت  التي  ال�شلبية  واالأفكار 

ت�شيطر علّي. 

رحلة  ا�ستمرت  كم   ]

عالجِك باخلارج ؟

مدة  ا�شتغرقت   -

اإذ  �شنتني،  عالجي 

�شنغافورة  اىل  �شافرت 

ليتم اإجراء عملية زراعة 

بعد  واحلمدهلل  النخاع، 

متربعني  عن  البحث 

تطابقت اختي الكبرية 

بالدم،  معي  بثينة 

تقول  كانت  فقد 

اىل  �شافرت  لذلك  بروحها،  �شتفديني  انها 

اأختي الإجراء عملية زراعة  �شنغافورة مع 

النخاع هناك. 

زراعة  اأثناء  يف  مرحلة  اأ�سعب  ما   ]

النخاع؟

العديد  النخاع  زراعة  ي�شاحب   -

فقداين  هو  اأ�شعبها  وكان  امل�شاعفات  من 

عينّي  يف  بفريو�س  ا�شبت  اإذ  للب�شر، 

الب�شر  وفقدت  ال�شعيفة  مناعتي  ب�شبب 

ملدة ثالثة اأيام، وكانت جتربة �شعبة جًدا 

جعلتني اأعي�س �شعور املكفوفني والفاقدين 

للب�شر. االآن احلمدهلل ومع العالج املتوا�شل 

اأ�شتطيع الروؤية من عني واحدة فقط. 

[ هل هناك مواقف ح�سلت لِك يف اأثناء 

فرتة عالجِك باخلارج؟

تعامل  هي  اللطيفة  املواقف  من   -

املمر�شات معنا وحر�شهم على رعايتنا، 

يف  تقام  �شنوية  حملة  هناك  اإن  اإذ 

 ،)Hair for Hope( شنغافورة، ا�شمها�

�شعرهم  بحلق  النا�س  خاللها  يقوم 

وكان  ال�شرطان،  مر�شى  مع  ت�شامًنا 

ب�شعر  اأم�شكت  حني  جميالً.  �شعوًرا 

نف�شي  باأنها  تخربين  وكانت  ممر�شتي 

من غري �شعر، اأعطاين ذلك دعًما قوًيا يل 

وللمر�شى االآخرين.

[ ِمن اأفراد عائلتك ومن حولك، َمن كان 

الداعم االأكرب لِك؟

- طبًعا بف�شل اهلل اأوالً، واأمي ثانًيا اإذ 

دائًما  الأنها  �شفائي  االأ�شباب يف  اأحد  كانت 

وتقويني،  قوية  كانت 

وكانت تخربين باأن كل �شعرة 

واأجر  ح�شنات  انها  راأ�شي  من  ت�شقط 

من اهلل.

ال�سرطان تدعى  بداأِت بحملة ملر�سى   ]

)ردوا لنا كر�سينا( 

الرتبية  وزارة  تعاون  كان  كيف 

والتعليم معِك؟

جتاوب  اأتوقع  مل  احلقيقة  يف   -

وانا  ال�شرعة  بهذه  معي  وتفاعلها  الوزارة 

�شاكرة جًدا لهم، اإذ تعاونت وزارة الرتبية 

ال�شرطان عن طريق  مر�شى  مع  والتعليم 

الطلبة  ومنح  الدرا�شية  املواد  ت�شهيل 

اهلل  وبف�شل  جامعية،  بعثات  اخلريجني 

وتعاونهم ا�شتطعت اإكمال درا�شتي بنجاح. 

طفلة  )يوميات  كتابِك  عن  حدثينا   ]

الذي  الدافع  ما  اهلل(،  باإذن  ال�سرطان  �ستقهر 

جعلِك تبدئني بالكتابة؟

اأتلقى  كنت  حني  بالكتابة  بداأت   -

اىل ح�شابي  ذهبت  �شنغافورة،  العالج يف 

يف تويرت وبداأت بكتابة يومياتي ورحلتي 

يف العالج 

وما اأمر به، و�شجعت املر�شى اإىل عدم 

جمعية  و�شاعدتني  واخلوف،  اال�شت�شالم 

اأمنية طفل، اإذ قرتحت علّي عر�س جتربتي 

على النا�س. 

[ ماذا يعني لِك هذا الكتاب؟

الردود  ب�شبب  كثرًيا  يل  يعني   -

االإيجابية واملحفزة التي ح�شلت عليها من 

عندما  للكتاب،  اإ�شداري  قبل  ومن  النا�س، 

من  العديد  هناك  كان  يومياتي  اكتب  كنت 

�شجعتهم  باأنني  اأخربوين  النا�س 

كان  واأحياًنا  املر�س،  على  للتغلب 

اأنهم  اأخربوين  م�شابني  غري  هناك 

قمت  كذلك  احلياة،  بنعمة  اأح�شوا 

بتخ�شي�س ريع الكتاب بالكامل لعالج 

مر�شى اأطفال ال�شرطان يف البحرين. 

�سفرية  لقب  على  حا�سلة  كونِك   ]

مر�سى اأطفال ال�سرطان يف الوطن العربي، 

ماذا يعني لِك هذا؟

ح�شلت  انني  وي�شعدين  ي�شرفني   -

على هذا اللقب، وباإذن اهلل �شوف اأوا�شل يف 

التي اطمح لها يف الوطن  اإي�شال ر�شالتي 

العربي كله. 

ح�سلتي  الذي  االأخرى  االألقاب  ما   ]

عليها؟

حملة  �شفرية  لقب  احلمدهلل ح�شلت   -

املحجبات  للبنات  كقدوة  اكتمل  نوري 

لتعريفهم بنعمة احلجاب، وهي اأكرث نعمة 

�شعرت بها حني فقدت �شعري وكنت اأغطيه 

قبل  من  االأمل  �شفرية  ا  واأي�شً باحلجاب، 

وزارة ال�شحة يف الكويت، وح�شويل على 

لقب اأكرث �شخ�شية موؤثرة يف البحرين من 

قبل وزارة �شوؤون االإعالم. 

[ ما الذي دفعِك لدخول كلية البحرين 

للمعلمني واأن ت�شبحي معلمة اأطفال؟

اأ�سبح  اأن  حلمي  كان  البداية  يف   -

ممر�سة الأطفال 

مر�شى ال�شرطان، ولكن كوين متعافية 

من ال�شرطان وهلل احلمد، يجب علي اأال اأتاأثر 

اأو اأحزن كثرًيا الأن هذا �شيوؤثر على �شحًيا. 

تدري�س  جمال  اإىل  اأذهب  ان  قررت  لذلك 

واأحب  االأطفال  اأحب  وكوين  االأطفال، 

لهذا  �شغرية  كنت  اأن  منذ  معهم  التعامل 

وتخرجت  للمعلمني  البحرين  كلية  دخلت 

منها العام املا�شي. 

النا�ض  على  يجب  اأنه  تعتقدين  هل   ]

تغيري نظرتهم جتاه مر�سى ال�سرطان؟

املجتمع  �شيبقى  متى  اإىل  بالتاأكيد.   -

باأن  خوًفا  بال�شرطان  مري�س  من  يخاف 

وكذلك  يعدي،  ال  ال�شرطان  يعديهم؟ 

�شيعي�س  انه  على  للمري�س  معاملتهم 

اأحالمهم!  عن  والتخلي  حياته  اأيام  اآخر 

لذلك يجب على النا�س ان يعطوا امل�شابني 

الدعم والتحفيز والت�شجيع  بال�شرطان كل 

حتى ي�شتطيعوا التغلب عليه. 

[ حدثينا عن ر�سمتِك التي ر�سمتيها يف 

�سنغافورة وما ق�ستها؟

حينما  بالر�شم  موهبتي  اكت�شفت   -

االأ�شياء  عن  و�شوؤايل  �شنغافورة  يف  كنت 

واأعطوين ورقة وقلًما، حينها  اأحبها،  التي 

الكيماوي  ر�شمت نف�شي من غري �شعر مع 

ور�شمت  ب�شدري،  مو�شولني  واملغذي 

ع�شالت لتدل على قوتي مع عبارة 

I’m Stronger Than Cancer
غالف  على  الر�شمة  هذا  وو�شعت 

كتابي بجانب تعليقها على جدار امل�شت�شفى 

الذي كنت فيه يف �شنغافورة.

[ ما طموحات جويرية امل�ستقبلية؟

- اأحلم باإن�شاء مدر�شة الأطفال مر�شى 

ال�شرطان الذين يعانون من �شعف املناعة 

تدري�س  من  عليها  امل�شرفة  واأكون 

عالجهم  فرتة  يف  االأطفال  ورعاية  واإدارة 

مع برامج منوعة وخم�ش�شة لهم.

اأن  ميكن  كيف  جتربتِك،  خالل  من   ]

نحّول االأمل اإىل اأمل؟

- التقرب من اهلل. من خالل جتربتي مع 

احلياة،  هذه  يف  وعًيا  زادين  الذي  املر�س 

الكيماوي  من  اأعاين  كنت  عندما  كان  اأملي 

هو  كان  واأملي  وا�شت�شالمي،  و�شلبيتي 

اأقوى  اأكون  اأن  وقررت  املر�س  عاد  عندما 

بحكم انني عرفت العالج ونوعية املر�س. 

قلبي  نب�شات  ت�شل  عندما  كان  اأملي 

واأنا  املركزة  العناية  اإىل  وادخل  للع�شرين 

حني  ا  واأي�شً �شي�شفيني،  اهلل  ان  اأمل  كلي 

اأكون جثه على الفرا�س واأ�شتمع اىل �شورة 

البقرة دون اأن اأفعل اأي �شي. 

الأبطال  ن�سيحتِك  ما  اللقاء،  نهاية  [ يف 

ال�سرطان؟

- ن�شيحتي هي اأن ال�شرطان ال يعني 

مليئة  جديدة  حياة  هو  بل  احلياة،  نهاية 

اإذ  واالأمل،  والتحدي  واالإ�شرار،  باحلب 

يجب اأن تكونوا اأقوياء، واإمكانكم قوي باهلل 

به  الأن كل ما مترون  تعاىل وقريبني منه، 

اإذا  )اهلل  دائًما  وتذكروا  عليه،  �شتاأجرون 

اأحب عبًدا ابتاله وحبب العبد اإليه(.

عبداهلل عبدالعزيز يو�شف 

طالب اإعالم يف جامعة البحرين 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12028/pdf/INAF_20220314022932122.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12028/pdf/13.pdf
https://www.alayam.com/alayam/multaqa
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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

الثنني 11 �شعبان 1443 ـ العدد 12028
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@faigalsheakh

تذّرعت مكاتب ا�ستقدام العمالة بجائحة كورونا 

لرفع الأ�سعار، وعلى الرغم من تخفيف القيود وعودة 

الطريان، ل تزال اأ�سعار ا�ستقدام العمالة مرتفعة جًدا!

تنبيه لكل َمْن ُيخَدع بال�شيا�شة الإيرانية:

ترد على  اأنها  من  الكاذبة  اإيران  ادعاءات  ت�شدق�ا  ل 

اإ�شرائيل يف اأربيل!

اإيران ت�شتهني بالعراق و�شعبه.. واإل فاإن لديها خط�ط 

متا�ص مبا�شرة مع اإ�شرائيل يف جن�ب لبنان �ش�ريا، فلماذا ل 

تق�شف اإ�شرائيل من هناك؟

اإيران تكذب وت�شتغفلكم، فال ت�شدق�ها.. فانتبه�ا.
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1932 - اإ�شدار فيلم اأولد الذوات وه� اأول فيلم عربي ناطق.

حتظر  اأفريقيا  جن�ب  يف  العن�شرية  احلك�مة   -  1958

حزب امل�ؤمتر ال�طني الأفريقي.

اإ�شرائيل تبداأ باجتياح جن�ب لبنان فيما ُعرف   - 1978

با�شم عملية الليطاين.

اأ�ش�شه العامل  اأول احتفال بي�م العدد ط الذي   - 1988 

الفيزيائي لري �ش�.

1991 - اأمري دولة الك�يت ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

�شه�ر  �شبعة  ح�ايل  ا�شتمر  غياب  بعد  الك�يت  اإىل  يع�د 

ال�ش�ارع  ت  غ�شّ وقد  للك�يت،  العراقي  الغزو  ب�شبب 

بامل�شتقبلني.

2003 - رجب طيب اأردوغان يت�ىل رئا�شة وزراء تركيا.

لرو�شيا  رئي�ًشا  ب�تني  فالدميري  انتخاب  اإعاده   -  2004

الحتادية.

2005 - مظاهرة كبرية يف بريوت وفاًء لرئي�ص ال�زراء 

اللبناين الأ�شبق رفيق احلريري واملطالبة بخروج اجلي�ص 

ال�ش�ري من لبنان، وبدء ما �شمي بث�رة الأرز، ومل تنتهي 

املظاهرة اإل بعد خروج اجلي�ص ال�ش�ري من لبنان ب�شكل 

كامل.

و�سعت النجمة العاملية كاردي بي �سناع فيلم 

 »Assisted Living« كوميدي جديد بعنوان

يف ورطة، بان�سحابها املفاجئ من فريق 

التمثيل قبل اأيام قليلة من بدء ت�سوير 

العمل ال�سينمائي، اإذ قالت م�سادر اإن 

الفيلم الذي تبلغ تكلفته 30 مليون 

دولر كان على ُبعد اأ�سبوع فقط من بدء 

الت�سوير عندما تراجعت مغنية الراب 

البالغة من العمر 29 عاًما.

حورية فرغلي تعي�ش بني العفاريت وكائنات من العامل الآخر!

اأثارت الفنانة امل�شرية ح�رية 

فرغلي جدلً وا�شًعا، بعدما ك�شفت 

منزلها  اأن  تلفزي�ين  لقاء  خالل 

وبكائنات  بـ»العفاريت«  م�شك�ن 

م��شحة  الآخر،  العامل  من 

ويق�م�ن  جًدا«  »لطيف�ن  اأنهم 

و�شائل  ن�شرت  ما  وفق  بت�شليتها، 

اإعالم م�شرية.

جاءت  املثرية  الت�شريحات 

عندما حلت بطلة م�شل�شل »�شاحرة 

برنامج  على  �شيفة  اجلن�ب« 

قناة  القاهرة  عرب  �شري«،  »حبل 

عن  كا�شفة  امل�شرية،  والنا�ص 

منزلها.  وقالت  يف  غريبة  اأم�ر 

املنزل  يف  معي  »يعي�ص  فرغلي: 

اأراهم ب�شكل  فتى وفتاة �شغريان، 

دائًما،  بت�شليتي  دائم  ويق�م�ن 

يق�م�ن  ول  جًدا  لطيف�ن  اإنهم 

باإيذائي«. 

البنت  »ب�ش�ف  واأ�شافت: 

قاعدة على �شفرة املنزل، و�شعرها 

زي �شعري، وال�لد  لب�ص �ش�رت 

نف�ص  يف  تقريًبا  وهما  وفانلة، 

�شبهنا،  »هما  م�شيفة:  ال�شن«، 

خال�ص«،  وم�ص  م�ؤذيني  عرب، 

وتابعت  تخ�شاهم.  ل  اأنها  م�ؤكدة 

اأ�ش�اًتا  الأحيان  »اأ�شمع يف بع�ص 

�شخ�ص  وكاأنه  املنزل،  يف  غريبة 

 يتنف�ص ب�ش�ت عاٍل«. 

عن  فرغلي  ح�رية  وحتدثت 

له  وتعر�شها  بال�شحر،  اإميانها 

»�شاحرة  اجلن�ب«  م�شل�شل  بعد 

قالت  اإذ  ببط�لته،  قامت  الذي 

ط�ال  بالتعب  ت�شعر  كانت  اإنها 

ال�زن  نق�ص  ال�قت،  وعانت 

القدرة  وعدم  ال�شهية،  وفقدان 

الن�م. على 

املمثل اأمري كرارة يراهن على

 »العائدون« يف �ضباق �ضهر رم�ضان

كرارة  اأمري  النجم  ك�شف 

مل�شل�شله  الدعائي  الب��شرت  عن 

يف  يعر�ص  اأن  املقرر  »العائدون« 

وت�شدر  املقبل،  الرم�شاين  ال�شباق 

ي�ا�شل  اإذ  منفرًدا،  الب��شرت  اأمري 

دولة  يف  احلالية  الفرتة  الت�ش�ير 

بلغاريا.

بني  يجمع  »العائدون«  م�شل�شل 

اأمري كرارة واأمينة خليل، وذلك بعد 

يف  �ش�ًيا  م�شاركتهما  من  �شنة   11

�شهد  الذي  اإك�ص«  »امل�اطن  م�شل�شل 

النج�مية،  نح�  كرارة  اأمري  انطالق 

يف  كانت  التي  خليل  اأمينة  وكذلك 

بداياتها الفنية وقتها.

»العائدون« تاأليف باهر دويدار 

وبط�لة  جالل  نادر  اأحمد  واإخراج 

حمم�د  خليل،  اأمينة  كرارة،  اأمري 

وجيهان  فراج،  حممد  عبداملغني، 

خليل اإ�شالم جمال، حممد عز، هاجر 

�شربي  عادل،  ميدو  ال�شرن�بي، 

النج�م  من  كبري  وعدد  عبداملنعم، 

الذين يظهرون �شي�ف �شرف منهم 

عرب  جن�م  وكذلك  ممدوح،  حممد 

زين  وجنيد  الأحمد  اأحمد  منهم 

الدين.

اأحداث  من  م�شت�حى  والعمل 

من  الفرتة  يف  حدثت  حقيقية 

عالقة  ولها   ،2020 وحتى   2018

مبتغريات كثرية يف املنطقة العربية، 

مع  امل�شرية  الدولة  تتعامل  وكيف 

التهديدات التي تعر�شت لها يف هذه 

املرحلة.

»ال�ضحة« ت�ضجل 1154 اإ�ضابة

جديدة بكورونا وتعايف 2278 حالة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12028/pdf/INAF_20220314022932122.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/951814/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
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العاهل يناقش مع محمد بن زايد تعزيز جهود التنمية المستدامة

الملك وولي عهد أبوظبي يبحثان 
دعم وتنويع آفاق عالقات التعاون

بح��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
 اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أب��و ظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، عالقات التع��اون والعمل والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن مملكة البحرين ودول��ة اإلمارات 
والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع 
المج��االت بما يع��زز جهود التنمية المس��تدامة 
ش��عبيهما  تطلع��ات  تحقي��ق  ف��ي  ويس��هم 
ومصالحهم��ا المش��تركة انطالقًا م��ن الروابط 
األخوي��ة المتينة التي تجم��ع البلدين وإيمانهما 
بوح��دة المصير المش��ترك. جاء ذلك، ل��دى لقاء 

جاللة العاه��ل المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه أمس، 
أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في مقر إقام��ة جاللة الملك المفدى في أبوظبي. 
وتب��ادل جاللة المل��ك المفدى، وصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان األحاديث األخوية 
الودية الت��ي تعبر عن عمق العالقات التي تجمع 
مملك��ة البحري��ن ودول��ة اإلم��ارات وقيادتيهما، 
متمنين للبلدين دوام التقدم والرفعة واالزدهار. 
كما نقل سموه إلى جاللة العاهل المفدى تحيات 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة الش��قيقة 
حفظ��ه اهلل وتمنيات��ه لجاللت��ه بموف��ور الصحة 

والسعادة وللمملكة استمرار التطور والرخاء.

الملك يعود إلى أرض الوطن قادمًا من اإلمارات
ع��اد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى إل��ى أرض الوط��ن بحفظ اهلل ورعايت��ه أمس، قادم��ًا من دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة بعد زيارة التقى خاللها بأخيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى 
للقوات المس��لحة، حيث ج��رى اس��تعراض العالقات االخوي��ة التاريخية 
الوثيق��ة والمتميزة بين البلدين والش��عبين الش��قيقين وس��بل دعمها 

وتعزيزها في المجاالت كافة.

وزير العدل: جهود كبيرة 
 لألميرة سبيكة في دعم 
المرأة وتعزيز مكتسباتها

رفع وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية 
المعاص��رة والتاريخي��ة الت��ي ج��رى اإلع��الن عنه��ا من قبل 
وف��د االتحاد األوروبي ل��دى األمم المتح��دة والبعثة الدائمة 
للغابون، بمناسبة إطالق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في 

مجال العمل متعدد األطراف.
وأك��د أن ه��ذا التقدير يأتي امت��دادًا للتقدي��ر الدولي الرفيع 
للجه��ود الكبي��رة التي تقوم بها صاحبة الس��مو الملكي، في 
مجال دعم المرأة وتعزيز مكتسباتها، في ظل الرعاية الملكية 
 الس��امية من حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، ومتابعة ومس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس األعلى للمرأة 
برئاس��ة صاحبة السمو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها 

في سائر مجاالت العمل الوطني.

محمد بن عبداهلل: مبادرات 
األميرة سبيكة شّكلت نقطة 

تحول في تاريخ المرأة البحرينية
رف��ع رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة أس��مى آيات 
التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة، قرينة جالل��ة الملك 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة تصدر 
س��موها للقائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية 
المعاصرة والتاريخية والتي أعلنها وفد االتحاد األوروبي 
لدى األم��م المتحدة والبعث��ة الدائمة للغاب��ون، وذلك 
بمناس��بة إطالق اليونس��كو للي��وم العالم��ي للمرأة في 

مجال العمل متعدد األطراف.
وأكد أن س��موها قدم��ت أنموذجًا رائعًا ف��ي اضطالعها 
بالدور القيادي اله��ام والدعم الكبير الذي تقدمه للمرأة 
البحرينية لتمكينها ف��ي مختلف المجاالت والقطاعات ما 
جعل المرأة البحرينية ش��ريكًا هامًا في مس��يرة التنمية 
والنهضة الش��املة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البالد 
المفدى، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار إل��ى أّن اختيار األميرة س��بيكة في ه��ذه القائمة 
ه��و ترجمة لعطائها الكبير والمش��هود ل��ه في تمكين 
المرأة البحرينية لتتبوأ الدور الذي تستحقه وتسعى إليه 
على مختلف األصعدة االجتماعية والثقافية والسياس��ية 
والمهنية، ولقد شاهد الجميع الدور التاريخي البارز للمرأة 
البحرينية خالل جائحة كورونا وإس��هاماتها وتضحياتها 
من أجل صحة الجميع في مراكز الفحص والرعاية والعالج 
وتبني حم��الت التطعيم والتوعية وكذلك دورها الريادي 

والمؤثر في جميع أقسام القطاع الصحي.
وأش��ار إلى أن مب��ادرات س��موها منذ تش��كيل المجلس 
األعل��ى للم��رأة ش��ّكلت نقطة تح��ول في تاري��خ المرأة 
البحرينية، ونقلها للمس��توى ال��ذي تطمح إليه من خالل 
تبوأ المناصب القيادية في المملكة جنبًا إلى جنب للرجل 
في تحقيق المنج��زات في العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى.

 األميرة سبيكة تهنئ سوزان عباس
بمناسبة تكريمها من الجامعة العربية

بعث��ت صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظه��ا اهلل، برقية تهنئة إلى 
الدكتورة س��وزان عباس محمد عض��و المجلس أعربت 
فيها س��موها ع��ن اعتزازها بالتكري��م الذي حظيت به 
الدكتورة سوزان من جامعة الدول العربية ضمن نخبة 
من الس��يدات العربيات الرائدات وصاحبات اإلسهامات 
العلمي��ة المتمي��زة الذي ت��م ضمن فعالي��ة »المرأة 
العربي��ة.. تميز وتطلع« والمقام��ة تحت رعاية رئيس 
الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم 

العالم��ي للمرأة. وأكدت س��موها حفظه��ا اهلل أن هذا 
التكري��م يأتي تقديرًا لجهود الدكتورة س��وزان عباس 
وإس��هاماتها النوعية والمتميزة في مجال اختصاصها 
وهو ما يدلل مج��ددًا على قدرة الم��رأة البحرينية على 
العطاء والتفوق في كاف��ة المجاالت في ظل ما تحظى 
به من رعاية واهتمام في العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الج�����الل��ة عاه����ل الب������الد الم���فدى حفظ���ه اهلل 
ورع��اه، معربة سموها عن خالص تمنياتها للدكتورة 
س��وزان بدوام النج�����اح والتقدم لمس��ي���رة ع��م��لها 

الزاخرة باإلنج�از. قرينة عاهل البالد المفدى

 الجامعة العربية تكّرم
سوزان عباس ضمن حقل المجاالت العلمية

كّرم��ت جامعة الدول العربية الدكتورة س��وزان 
عباس محمد عضو المجلس األعلى للمرأة، وذلك 
ضمن مجموعة من السيدات العربيات الرائدات 
في مجالهن وصاحبات اإلسهامات المتميزة في 
المجاالت العلمي��ة المختلف��ة والحاصالت على 

جوائز إقليمية أو دولية.
ج��اء ذلك خ��الل مش��اركة الدكتورة س��وزان في 
فعالية نظمتها الجامعة بالتعاون والشراكة مع 
وزارة التضامن الوطني واألس��رة وقضايا المرأة 
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
بالتنسيق والتشاور مع األجهزة الوطنية المعنية 
بش��ؤون المرأة في ال��دول العربية عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئي تحت عن��وان »المرأة العربية، 
تميز وتطل��ع«، وذلك في إط��ار االحتفاء باليوم 
العالم��ي للم��رأة ال��ذي يص��ادف الثام��ن م��ن 
ش��هر مارس، وتحت رعاي��ة الرئي��س الجزائري 
عبدالمجي��د تب��ون وبمش��اركة األمي��ن الع��ام 
لجامع��ة الدول العربية أحمد أبو الغيط وحضور 
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة، باإلضافة 
إلى الوزراء ورؤس��اء المجالس والمكلفين بآليات 

شؤون المرأة بالدول العربية.
وفي مداخلة لها خالل الفعالية، عبرت الدكتورة 
س��وزان عباس عن فخرها لتمثي��ل البحرين في 
إط��ار عضويته��ا ف��ي المجل��س األعل��ى للمرأة 
بقي��ادة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة مل��ك مملكة 
البحرين رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها 
اهلل، كما أعربت ع��ن خالص تقديرها وامتنانها 
للجه��ات المنظم��ة عل��ى تكريمه��ا كرائ��دة؛ 
ف��ي مج��ال الطب وع��الج تداخلي للم��خ والحبل 
الش��وكي؛ ضم��ن النس��اء المتميزات، مش��يرة 

إل��ى أهمية ه��ذا التكريم في إب��راز جهود ودور 
الس��يدات ف��ي المنطق��ة العربي��ة كرائدات في 
القطاع��ات المختلفة بمناس��بة الي��وم العالمي 
للمرأة. داعية خالل مداخلتها إلى أهمية تشجيع 
النساء العربيات وخصوصًا الطالبات المتخرجات 
حديثًا على المشاركة واالنخراط في التخصصات 

الطبية المطلوبة والنادرة. 
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار إبراز جهود 
وقصص نجاح الس��يدات الرائدات في القطاعات 
المختلفة في الدول العربية، وبصفة خاصة في 
مجال البيئ��ة ومكافحة تغير المن��اخ. باإلضافة 
إل��ى حث المرأة العربية عل��ى المضي قدمًا نحو 
مس��تقبل أفضل باالقتداء بالنماذج الناجحة في 

الوطن العربي.
يذك��ر أن الدكتورة س��وزان عب��اس حاصلة على 
ش��هادات زمالة في تخصصات متعددة كالعالج 
التداخلي واألش��عة التش��خيصية للم��خ والحبل 
الشوكي من مستشفى بومنت بإيرلندا، ودبلوم 

ف��ي إدارة الرعاي��ة الصحية بامتي��از عام 2004، 
ودكت��وراه في الطب من جامع��ة الخليج العربي 
مع مرتبة الش��رف عام 1994، وتعمل الدكتورة 
س��وزان كاستشارية بمستش��فى رويال البحرين 
منذ ع��ام 2014، وكان��ت نائبة رئي��س األطباء 
بمجمع الس��لمانية الطبي حيث ترأس��ت خاللها 
لجن��ة األدوي��ة وكذل��ك لجن��ة الع��الج بالخارج، 
كما كانت أول من أس��س وقام بإج��راء عمليات 
القس��طرة والع��الج التداخلي في الم��خ لحاالت 
النزي��ف الدماغي وبطاقم بحرين��ي متكامل عام 

.2007
والدكتورة عباس حاصلة على وسام الكفاءة من 
ل��دن جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه عام 
2011، كم��ا حازت على جائ��زة أفضل بحث طبي 
في مجال العالج التداخل��ي بأيرلندا عام 2000، 
وه��ي عضو مؤس��س وزمي��ل فخ��ري للجمعية 
العربي��ة للع��الج التداخلي، وعض��و تنفيذي في 

الجمعية العربية ألشعة األعصاب.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/14/watan-20220314.pdf?1647231474
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1288403
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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العاهل يناقش مع محمد بن زايد تعزيز جهود التنمية المستدامة

الملك وولي عهد أبوظبي يبحثان 
دعم وتنويع آفاق عالقات التعاون

بح��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
 اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أب��و ظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، عالقات التع��اون والعمل والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن مملكة البحرين ودول��ة اإلمارات 
والسبل الكفيلة بدعمها وتنويع آفاقها في جميع 
المج��االت بما يع��زز جهود التنمية المس��تدامة 
ش��عبيهما  تطلع��ات  تحقي��ق  ف��ي  ويس��هم 
ومصالحهم��ا المش��تركة انطالقًا م��ن الروابط 
األخوي��ة المتينة التي تجم��ع البلدين وإيمانهما 
بوح��دة المصير المش��ترك. جاء ذلك، ل��دى لقاء 

جاللة العاه��ل المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه أمس، 
أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في مقر إقام��ة جاللة الملك المفدى في أبوظبي. 
وتب��ادل جاللة المل��ك المفدى، وصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان األحاديث األخوية 
الودية الت��ي تعبر عن عمق العالقات التي تجمع 
مملك��ة البحري��ن ودول��ة اإلم��ارات وقيادتيهما، 
متمنين للبلدين دوام التقدم والرفعة واالزدهار. 
كما نقل سموه إلى جاللة العاهل المفدى تحيات 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة الش��قيقة 
حفظ��ه اهلل وتمنيات��ه لجاللت��ه بموف��ور الصحة 

والسعادة وللمملكة استمرار التطور والرخاء.

الملك يعود إلى أرض الوطن قادمًا من اإلمارات
ع��اد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى إل��ى أرض الوط��ن بحفظ اهلل ورعايت��ه أمس، قادم��ًا من دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة بعد زيارة التقى خاللها بأخيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعلى 
للقوات المس��لحة، حيث ج��رى اس��تعراض العالقات االخوي��ة التاريخية 
الوثيق��ة والمتميزة بين البلدين والش��عبين الش��قيقين وس��بل دعمها 

وتعزيزها في المجاالت كافة.

وزير العدل: جهود كبيرة 
 لألميرة سبيكة في دعم 
المرأة وتعزيز مكتسباتها

رفع وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة، بمناسبة 
تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية 
المعاص��رة والتاريخي��ة الت��ي ج��رى اإلع��الن عنه��ا من قبل 
وف��د االتحاد األوروبي ل��دى األمم المتح��دة والبعثة الدائمة 
للغابون، بمناسبة إطالق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في 

مجال العمل متعدد األطراف.
وأك��د أن ه��ذا التقدير يأتي امت��دادًا للتقدي��ر الدولي الرفيع 
للجه��ود الكبي��رة التي تقوم بها صاحبة الس��مو الملكي، في 
مجال دعم المرأة وتعزيز مكتسباتها، في ظل الرعاية الملكية 
 الس��امية من حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، ومتابعة ومس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس األعلى للمرأة 
برئاس��ة صاحبة السمو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى 
للمرأة، في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها 

في سائر مجاالت العمل الوطني.

محمد بن عبداهلل: مبادرات 
األميرة سبيكة شّكلت نقطة 

تحول في تاريخ المرأة البحرينية
رف��ع رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة أس��مى آيات 
التهان��ي والتبريكات إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة، قرينة جالل��ة الملك 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة تصدر 
س��موها للقائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية 
المعاصرة والتاريخية والتي أعلنها وفد االتحاد األوروبي 
لدى األم��م المتحدة والبعث��ة الدائمة للغاب��ون، وذلك 
بمناس��بة إطالق اليونس��كو للي��وم العالم��ي للمرأة في 

مجال العمل متعدد األطراف.
وأكد أن س��موها قدم��ت أنموذجًا رائعًا ف��ي اضطالعها 
بالدور القيادي اله��ام والدعم الكبير الذي تقدمه للمرأة 
البحرينية لتمكينها ف��ي مختلف المجاالت والقطاعات ما 
جعل المرأة البحرينية ش��ريكًا هامًا في مس��يرة التنمية 
والنهضة الش��املة لمملكة البحرين بقيادة عاهل البالد 
المفدى، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار إل��ى أّن اختيار األميرة س��بيكة في ه��ذه القائمة 
ه��و ترجمة لعطائها الكبير والمش��هود ل��ه في تمكين 
المرأة البحرينية لتتبوأ الدور الذي تستحقه وتسعى إليه 
على مختلف األصعدة االجتماعية والثقافية والسياس��ية 
والمهنية، ولقد شاهد الجميع الدور التاريخي البارز للمرأة 
البحرينية خالل جائحة كورونا وإس��هاماتها وتضحياتها 
من أجل صحة الجميع في مراكز الفحص والرعاية والعالج 
وتبني حم��الت التطعيم والتوعية وكذلك دورها الريادي 

والمؤثر في جميع أقسام القطاع الصحي.
وأش��ار إلى أن مب��ادرات س��موها منذ تش��كيل المجلس 
األعل��ى للم��رأة ش��ّكلت نقطة تح��ول في تاري��خ المرأة 
البحرينية، ونقلها للمس��توى ال��ذي تطمح إليه من خالل 
تبوأ المناصب القيادية في المملكة جنبًا إلى جنب للرجل 
في تحقيق المنج��زات في العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 

الجاللة الملك المفدى.

 األميرة سبيكة تهنئ سوزان عباس
بمناسبة تكريمها من الجامعة العربية

بعث��ت صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظه��ا اهلل، برقية تهنئة إلى 
الدكتورة س��وزان عباس محمد عض��و المجلس أعربت 
فيها س��موها ع��ن اعتزازها بالتكري��م الذي حظيت به 
الدكتورة سوزان من جامعة الدول العربية ضمن نخبة 
من الس��يدات العربيات الرائدات وصاحبات اإلسهامات 
العلمي��ة المتمي��زة الذي ت��م ضمن فعالي��ة »المرأة 
العربي��ة.. تميز وتطلع« والمقام��ة تحت رعاية رئيس 
الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم 

العالم��ي للمرأة. وأكدت س��موها حفظه��ا اهلل أن هذا 
التكري��م يأتي تقديرًا لجهود الدكتورة س��وزان عباس 
وإس��هاماتها النوعية والمتميزة في مجال اختصاصها 
وهو ما يدلل مج��ددًا على قدرة الم��رأة البحرينية على 
العطاء والتفوق في كاف��ة المجاالت في ظل ما تحظى 
به من رعاية واهتمام في العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الج�����الل��ة عاه����ل الب������الد الم���فدى حفظ���ه اهلل 
ورع��اه، معربة سموها عن خالص تمنياتها للدكتورة 
س��وزان بدوام النج�����اح والتقدم لمس��ي���رة ع��م��لها 

الزاخرة باإلنج�از. قرينة عاهل البالد المفدى

 الجامعة العربية تكّرم
سوزان عباس ضمن حقل المجاالت العلمية

كّرم��ت جامعة الدول العربية الدكتورة س��وزان 
عباس محمد عضو المجلس األعلى للمرأة، وذلك 
ضمن مجموعة من السيدات العربيات الرائدات 
في مجالهن وصاحبات اإلسهامات المتميزة في 
المجاالت العلمي��ة المختلف��ة والحاصالت على 

جوائز إقليمية أو دولية.
ج��اء ذلك خ��الل مش��اركة الدكتورة س��وزان في 
فعالية نظمتها الجامعة بالتعاون والشراكة مع 
وزارة التضامن الوطني واألس��رة وقضايا المرأة 
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
بالتنسيق والتشاور مع األجهزة الوطنية المعنية 
بش��ؤون المرأة في ال��دول العربية عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئي تحت عن��وان »المرأة العربية، 
تميز وتطل��ع«، وذلك في إط��ار االحتفاء باليوم 
العالم��ي للم��رأة ال��ذي يص��ادف الثام��ن م��ن 
ش��هر مارس، وتحت رعاي��ة الرئي��س الجزائري 
عبدالمجي��د تب��ون وبمش��اركة األمي��ن الع��ام 
لجامع��ة الدول العربية أحمد أبو الغيط وحضور 
األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة، باإلضافة 
إلى الوزراء ورؤس��اء المجالس والمكلفين بآليات 

شؤون المرأة بالدول العربية.
وفي مداخلة لها خالل الفعالية، عبرت الدكتورة 
س��وزان عباس عن فخرها لتمثي��ل البحرين في 
إط��ار عضويته��ا ف��ي المجل��س األعل��ى للمرأة 
بقي��ادة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة مل��ك مملكة 
البحرين رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها 
اهلل، كما أعربت ع��ن خالص تقديرها وامتنانها 
للجه��ات المنظم��ة عل��ى تكريمه��ا كرائ��دة؛ 
ف��ي مج��ال الطب وع��الج تداخلي للم��خ والحبل 
الش��وكي؛ ضم��ن النس��اء المتميزات، مش��يرة 

إل��ى أهمية ه��ذا التكريم في إب��راز جهود ودور 
الس��يدات ف��ي المنطق��ة العربي��ة كرائدات في 
القطاع��ات المختلفة بمناس��بة الي��وم العالمي 
للمرأة. داعية خالل مداخلتها إلى أهمية تشجيع 
النساء العربيات وخصوصًا الطالبات المتخرجات 
حديثًا على المشاركة واالنخراط في التخصصات 

الطبية المطلوبة والنادرة. 
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار إبراز جهود 
وقصص نجاح الس��يدات الرائدات في القطاعات 
المختلفة في الدول العربية، وبصفة خاصة في 
مجال البيئ��ة ومكافحة تغير المن��اخ. باإلضافة 
إل��ى حث المرأة العربية عل��ى المضي قدمًا نحو 
مس��تقبل أفضل باالقتداء بالنماذج الناجحة في 

الوطن العربي.
يذك��ر أن الدكتورة س��وزان عب��اس حاصلة على 
ش��هادات زمالة في تخصصات متعددة كالعالج 
التداخلي واألش��عة التش��خيصية للم��خ والحبل 
الشوكي من مستشفى بومنت بإيرلندا، ودبلوم 

ف��ي إدارة الرعاي��ة الصحية بامتي��از عام 2004، 
ودكت��وراه في الطب من جامع��ة الخليج العربي 
مع مرتبة الش��رف عام 1994، وتعمل الدكتورة 
س��وزان كاستشارية بمستش��فى رويال البحرين 
منذ ع��ام 2014، وكان��ت نائبة رئي��س األطباء 
بمجمع الس��لمانية الطبي حيث ترأس��ت خاللها 
لجن��ة األدوي��ة وكذل��ك لجن��ة الع��الج بالخارج، 
كما كانت أول من أس��س وقام بإج��راء عمليات 
القس��طرة والع��الج التداخلي في الم��خ لحاالت 
النزي��ف الدماغي وبطاقم بحرين��ي متكامل عام 

.2007
والدكتورة عباس حاصلة على وسام الكفاءة من 
ل��دن جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه عام 
2011، كم��ا حازت على جائ��زة أفضل بحث طبي 
في مجال العالج التداخل��ي بأيرلندا عام 2000، 
وه��ي عضو مؤس��س وزمي��ل فخ��ري للجمعية 
العربي��ة للع��الج التداخلي، وعض��و تنفيذي في 

الجمعية العربية ألشعة األعصاب.

أيمن شكل «

نوه نائ��ب محاف��ظ مصرف البحري��ن المركزي الش��يخ 
سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية 
بش��أن اإلبالغ ع��ن المعامالت المش��بوهة ف��ي الدول 
الحدودي��ة، مع دراس��ة التط��ورات الدولي��ة واإلقليمية، 
والتنس��يق مع الجه��ات ذات الصلة بتنفي��ذ االتفاقيات 

والمعاهدات الدولية.
ولف��ت إل��ى أن التقييم المتبادل أق��ر 13 منهجية تمت 
مناقش��تها واعتمادها من قبل الجلس��ة العامة في عام 
2018، فيما سيتم مناقش��ة المسودة النهائية للتقرير 
واعتماده��ا في الجلس��ة العامة خالل ماي��و 2022. جاء 
ذل��ك، خالل ورش��ة عم��ل »مكافحة غس��يل األموال في 
الق��رن الحادي والعش��رين« التي تس��تضيفها البحرين 
بتنظي��م من وزارة العدل األمريكية من خالل س��فارتها 

في المملكة.
ويش��ارك في الورش��ة أكثر من 100 مدع ع��ام ومحقق 
وضابط اس��تخبارات مالية من منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال إفريقيا، حيث س��تناقش التهدي��دات الجديدة 
والناش��ئة ف��ي مجال غس��يل األموال، بحض��ور من دول 
الجزائ��ر ومص��ر والكوي��ت والمغ��رب وعم��ان وقط��ر 
والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية 
المتحدة واليمن، وتس��تمر على م��دار 3 أيام من وحتى 
غد الثالثاء 15 م��ارس. وأعربت القائم بأعمال س��فارة 
الواليات المتح��دة األمريكية ماجي ن��اردي، عن فخرها 
بتنظي��م المؤتم��ر ف��ي البحري��ن وبدعم م��ن مصرف 
البحرين المركزي، منوهة بأهمية قضية غس��ل األموال 
عل��ى اقتصاد دول العال��م، وقالت إن حكوم��ة الواليات 
المتحدة ملتزمة بالعمل على حل المشكلة المشتركة.

وأك��دت ن��اردي أن غس��يل األم��وال يه��دد أم��ن الدول 
عب��ر اس��تغالل األنظمة المالي��ة إلخفاء ونق��ل األموال 
الناتجة عن االتجار بالبش��ر والمخدرات والبغاء وتمويل 
اإلره��اب. وقال��ت: »إنه مع اقت��راب نهاي��ة الربع األول 
من القرن الحادي والعش��رين، نش��هد تطورا في س��بل 
تعامل المجرمين مع عمليات غسل األموال والتكيف مع 
اإلجراءات األمنية المتخذة، عبر االستفادة من التقنيات 
الحديث��ة، مثل األص��ول االفتراضية ف��ي الويب المظلم 
حت��ى أصبح األمر قضية دولية مش��تركة«. وأوضحت أن 
الواليات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمكافحة غس��يل 
األم��وال ومعالجة هذه القضية على نطاق أوس��ع، حيث 
أق��ر الكونغرس في ع��ام 2020 قانون مكافحة غس��يل 
األم��وال، بعد أكثر من 19 عاما على أول تعديل لقانون 
الس��رية المصرفية، ودعت إل��ى تعزيز اإلج��راءات على 
الش��ركات الوهمية، وتبادل المعلومات بش��كل أفضل، 
وتش��جيع االبت��كار التكنولوج��ي لتواكب م��ا وصل إليه 

المجرمون.
وأكدت أن مكتب المساعدة والتدريب لتطوير المدعين 
العامين في الخ��ارج التابع لوزارة العدل األمريكية يبذل 
جه��ودا كبي��رة ف��ي التعامل م��ع قضايا غس��ل األموال 
بش��راكة عالمي��ة ومن خالل نظ��ام للعدال��ة الجنائية، 
منوهة إلى اس��تعراض المؤتمر خالل جلساته للقضايا 
المرفوع��ة في الوالي��ات المتح��دة والت��ي تتعامل مع 

العمالت المشفرة واإلرهاب والتمويل وغسيل األموال.

م��ن جانبه أكد الش��يخ س��لمان ب��ن عيس��ى آل خليفة، 
الت��زام البحري��ن في التع��اون بمجاالت مكافحة غس��ل 
األم��وال وتموي��ل اإلرهاب كج��زء من جه��ود المملكة، 

حيث تستضيف البحرين اجتماع مجموعة العمل المالي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014.

وش��دد عل��ى أن البحري��ن عازمة عل��ى تحقيق وحدة 

المعايي��ر الدولية لمكافحة غس��ل األم��وال وتمويل 
اإلره��اب، مبين��ًا أن المملك��ة قام��ت بتطوي��ر إطار 
عمل وطن��ي ق��وي للتخفيف م��ن المخاط��ر الحالية 
والمتط��ورة، م��ن خ��الل لجن��ة السياس��ة الوطني��ة 
لمكافحة غس��ل األم��وال وتمويل اإلره��اب، حيث تم 
إنشاء لجنة سياس��ات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب وفًقا للمرس��وم بقانون رقم 4 لسنة 2001. 
وفي كلمته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة 
العم��ل المال��ي لمنطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقيا سليمان الجبرين، جهود المجموعة والشراكة 
مع الوالي��ات المتحدة األمريكية في مكافحة غس��ل 
األم��وال وتمويل اإلرهاب، وتعزي��ز االمتثال وتقديم 
المس��اعدة الفني��ة الالزم��ة، وتطوي��ر االتص��االت 
وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وسائل غسل األموال 

عبر األجهزة المحمولة.
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 محمد بن عبداهلل يفتتح أعمال
مؤتمر العالج الجيني والطب التجديدي

افتت��ح رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة، 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، أعم��ال المؤتم��ر الدول��ي حول 
التطبيق��ات الحالي��ة والمس��تقبلية للعالج 
الجيني والطب التجديدي الذي بدأت أعماله 
أمس بفندق الخليج. المؤتمر يقام بتنظيم 
من جامعة الخليج العربي، وبمشاركة نخبة 
م��ن األطباء ال��رواد والخب��راء واألكاديميين 
والباحثي��ن العالميي��ن. وفي كلمت��ه أثناء 
افتت��اح المؤتم��ر أش��اد رئي��س المجل��س 
األعلى للصحة بجهود جامعة الخليج العربي 
ف��ي رفد العل��وم الطبية بأح��دث التطورات 
خ��الل  م��ن  ابت��كارًا  وأكثره��ا  العالمي��ة 
استقطاب نخبة من األكاديميين والباحثين 
واألطب��اء العالميين، والذين يس��تعرضون 
تطبيقات س��ريرية مبتكرة في عالج العديد 
م��ن األمراض التي كانت مس��تعصية حتى 

وقت قريب.
س��ريرية  تطبيق��ات  المؤتم��ر  ويناق��ش 
مبتكرة باس��تخدام التصحيح الجيني والطب 

التجديدي، كفقر الدم المنجلي، السرطانات 
الليمفاوي��ة، أمراض األنس��جة والغضاريف 
المعقدة، وأح��دث تطبيقات العالج بالخاليا 

الجذعية .
وفي تصريح له بعي��د افتتاح المؤتمر، قال 
رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور خالد 
بن عبدالرحمن العوهلي، إن تنظيم جامعة 
الخليج العربي لهذا المؤتمر يهدف إلى رفد 
مجتمع الخلي��ج العربي بعلوم المس��تقبل، 
والت��ي ال تعن��ى بالس��يطرة عل��ى عوارض 
المرض، إنم��ا ابتكار حل��ول جذرية للعديد 
م��ن األمراض وه��و األمر الذي ينس��جم مع 
األهداف الرئيس��ة التي أسس��ت م��ن أجلها 
جامع��ة الخلي��ج العربي برؤي��ة حكيمة من 
ق��ادة دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 

العربية.
ويأت��ي انط��الق المؤتم��ر، بالتزام��ن م��ع 
االس��تعدادات النهائية الفتتاح مركز الطب 
التجدي��دي بجامع��ة الخليج العرب��ي والذي 
يتيح أحدث التقنيات والكوادر البشرية لعالج 

العديد من األمراض المستعصية بواسطة 
تصحيح الجينات، والعالج بالخاليا الجذعية.

وق��ال رئيس اللجن��ة التنظيمي��ة للمؤتمر، 
ومدي��ر برنامج الط��ب التجدي��دي بجامعة 
الخلي��ج العرب��ي صف��وق الش��مري: يع��ول 
م��ن  العدي��د  لع��الج  المرك��ز  ه��ذا  عل��ى 
األم��راض المس��تعصية بمس��توى ينافس 
أكب��ر المختب��رات والمستش��فيات بالعالم، 
وبتكلفة تكاد تقل بنسبة 90% عن نظيرها 

من الخدمات حول العالم.
لق��ت  عم��ل  أوراق  المؤتم��ر  ويس��تعرض 
طريقها للتطبيق السريري وسطرت العديد 
م��ن القص��ص اإليجابي��ة، إذ يش��ارك ف��ي 
المؤتم��ر الدكت��ور داميان��و رونديلي، وهو 
أس��تاذ كرس��ي مايكل ريس ألم��راض الدم 
ومدير برنامج زرع ال��دم والنخاع في جامعة 
إلينوي بالوالي��ات المتحدة األمريكية والذي 
ركزت أعماله الطبية األخي��رة على التجارب 
الس��ريرية للعالج الجيني لمرضى س��رطان 
الدم وفقر الدم المنجلي، كما وسيستعرض 

النماذج قبل الس��ريرية لمن��ع رفض الخاليا 
الجذعية في عمليات الزرع غير المتوافقة .

كما يشارك في المؤتمر فيرغال براين، من 
إيرلندا، وه��و نائب رئيس الكلي��ة الملكية 
للجراحين، لألبحاث واالبتكار، وتركز أبحاثه 
عل��ى تطوير عالج��ات طبيعي��ة قائمة على 
»س��قالة البوليمر« لهندس��ة األنس��جة مع 
تطبيقات مستهدفة في العظام والغضاريف 
والقلب واألوعي��ة الدموية والقرنية والجهاز 
التنفس��ي واألنس��جة العصبي��ة إضافة إلى 
ج��ان ريبيل، المدير الس��ريري لمركز مرض 
فقر الدم المنجلي في المركز الطبي بجامعة 
بوس��طن بالوالي��ات المتحدة، وس��يناقش 
خالل مشاركته في المؤتمر البحث السريري 
للعالج الجيني العتالل الهيموغلوبين، والذي 
مكنه من ع��الج أول مريض مصاب بالخلية 
المنجلي��ة وأول مري��ض بالثالس��يميا بيت��ا 
 Lentiglobin باستخدام ناقل العالج الجيني

. BB305
وم��ن هولن��دا يش��ارك أيضًا روالن��د بروك، 

رئي��س قس��م الكيمي��اء الحيوي��ة لألنظمة 
المتكاملة، بالمركز الطبي بجامعة رادبود، 
وفارديت رافيتس��كي من كندا، وهي أس��تاذ 
متفرغ ف��ي برنام��ج أخالقي��ات البيولوجيا، 
في جامع��ة مونتريال. وس��يرجي كوزلوف، 
وه��و العال��م الرئي��س وقائ��د الفريق في 
مختب��ر فريدريك الوطني ألبحاث الس��رطان 
ف��ي المعهد الوطن��ي للس��رطان بالواليات 

المتحدة األمريكية .
وينض��م إل��ى قائم��ة المتحدثي��ن مواطنه 
خافيي��ر مونوزمدير برنامج س��رطان الغدد 
الليمفاوي��ة ف��ي ماي��و كلين��ك، وه��و أحد 
الباحثي��ن المتخصصي��ن في ع��الج مرضى 
س��رطان الغدد الليمفاوية من خالل تطوير 
عوامل غير الع��الج الكيميائية، ومن ألمانيا 
تشارك في المؤتمر لوس��يان فونك، والتي 
تهت��م أبحاثه��ا ف��ي دور الحم��ض النووي 
الربيوزي الدقيق، في عالج هشاشة العظام، 
وتمايز الخاليا اللحمية، وعالقة كل ذلك في 

عالج أمراض المفاصل والغضاريف.

البحرين تستضيف ورشة عمل مكافحة غسيل األموال

 »المركزي: مناقشة تقرير اإلبالغ عن المعامالت 
المشبوهة في الدول الحدودية مايو المقبل

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/14/watan-20220314.pdf?1647231474
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/995661
https://alwatannews.net/article/995567
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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:  5938
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

إدارة المرور  تنظم فعالية ترفيهية توعوية ألبناء شهداء الواجب وعدد من المتفوقين األيتام واألهالي بمناسبة أسبوع المرور 2022.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تكريــم جامعــة الــدول العربية د. ســوزان عبــاس، إنجاز 
جديد يضاف لسجل نجاحات المرأة البحرينية.  

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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Mon 14 Mar 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5938   |  االثنيــن 11 شــعبان 1443هـــ

حين ترفعك أفعالك ال أموالك
ثالث��ة أخبار أم��س تؤكد على موق��ع البحرين دوليًا وه��و موقع أكبر من 
مس��احتها الجغرافية بكثير ألن من حدد تلك المس��احة هي رؤية النظام 
السياسي للمملكة بقيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وول��ي عه��ده رئيس الوزراء األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، وكفاءة 

اإلنسان البحريني. 
الخبر األول هو إشادة األم��م ال�م�ت�ح�دة ب�ال�ج�ه�ود اإلنسانية التي تقوم 
بها مملكة البحرين لدعم المتضررين ف��ي أن��ح��اء ال�ع�ال�م ب�أس���ب�اب 
ال��ح��روب وال��ك��وارث الطبيعية وال�ت�ي ك�ان�ت آخ�ره�ا توجيهات حضرة 
ص��اح��ب ال��ج��الل����ة ال��م��ل��ك ال��م��ف��دى ب�ت�ك�ل�ي�ف ال�م�ؤس�س���ة 
ال�م�ل�ك�ي�ة لألع�م�ال اإلن�س���ان�ي�ة ب�ق�ي�ادة س�م�و ال�ش�ي�خ ن�اص�ر ب��ن 
ح�م�د آل خ�ل�ي�ف�ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ب�ت�ق�دي���م م�س���اع�دات إغ�اث�ي���ة لالج�ئ�ي�ن المدنيي��ن ال�ف�اري�ن م�ن 
أوك�ران�ي���ا م���ن األوك�ران�ي�ي�ن وغيرهم من الجنس��يات األخ�رى من دون 
تفرق��ة أو تمييز ب�ق�ي�م�ة م�ل�ي�ون دوالر أم�ري�ك�ي اس���ت�ج�اب�ة ل�ل�ن�داء 
ال�ع�اج�ل ال��ذي أطلقته األم��م ال�م�ت�ح�دة لتمويل العمليات اإلنس��انية 
لألم��م المتحدة في أوكرانيا لتك��ون مملكة البحري��ن أول دول�ة خليجية 
تبع��ث المس��اعدات لالجئين ف��ي أوكرانيا بم��ا يعكس الدور اإلنس��اني 
لمملك��ة البحرين ووقوفها مع الش��عوب والتركيز عل��ى مبادئ التضامن 

اإلنساني. 
الخب��ر الثاني ه��و أن جميع ال��دول األعضاء في مجل��س منظمة الطيران 
المدني الدولي »ايكاو« أثنوا عل��ى خدمات المالحة الجوية التي تقدمها 
مملكة البحرين على مدى أكثر من س��تين عامًا وأقروا استمرارية حفاظ 
م�م�ل�ك���ة ال�ب�ح�ري���ن ع�ل���ى إدارة ال�ح�رك���ة ال�ج�وي���ة ف���ي األج��واء 
ال�واق�ع�ة ف��وق ال�م�ي�اه ال�دول�ي�ة ام����ت����دادًا م���ن ح�����دود إق��ل��ي��م 
اإلم�����ارات لمعلومات ال�ط�ي���ران ح��ت��ى ح������دود إق��ل��ي��م ال�ك�وي�ت 

لمعلومات الطيران. 
أم��ا الخبر الثالث أن مملكة البحرين ستس��تعرض وبالتعاون مع جامعة 
ه�ارف�ارد األمريكية نهاية الش��هر ال�ج�اري جهود فريقها الطبي الوطني 
للتصدي لفي��روس كورونا »كوفيد 19« من خالل عرض أبحاثها العلمية 
المحلي��ة المتعلق��ة بالتحلي��ل الجينومي للفي��روس لمعرف��ة التحورات 
الفيروس��ية، كما سيتم عرض عملية الكش��ف والترصد المعمول بها في 

مملكة البحرين. 
ال��دول ال تقاس أهميتها بما تملك من موارد وأموال وال تقاس أهميتها 
بحجمها ومساحتها بل تقاس أهميتها بمواقفها الدولية وطبيعة دورها 

الذي تلعبه لخدمة البشرية والمجتمع الدولي. 
والبحرين في األخبار الثالثة تصدرت دواًل فاقتها إمكانيات مادية، مساحة 
جغرافي��ة بل فاقت دواًل حاولت أن تعطي لنفس��ها مكانة بصرف األموال 
على الدعاي��ة لها وتكبيرها من خالل البروبغان��دا الزائفة، ودواًل وظفت 
أمواله��ا وإمكانياتها لزرع الموت والدمار والخ��راب ومع ذلك لم تحَظ إال 
باللعن��ات والنبذ والطرد، فجاءت البحرين لتعط��ي نموذجًا لما يمكن أن 
تفعله الرؤية السياسية الحكيمة إن هي سخرت ما تملكه أيًا كانت قوته 
أو ضعفه في خدمة البشرية وما تحصده من ثمار ونتائج ترفع اسم هذه 

الدولة وشعبها المعطاء. 
هكذا هي البحرين بقيادتها وبش��عبها وكفاءته وعطائهما معًا تش��هد 
بذلك المحافل الدولية دون أن تدفع البحرين فلسًا واحدًا لجهات إعالمية 

كي تمدحها أو تزين أفعالها.

 »طبيبة المستقبل«
تحصد جائزة التفوق الخليجي بجدارة

»كل م��ا أحققه من تفوق هو بهدف دراس��ة الطب 
البش��ري وامتهانه، ألكون طبيب��ة جراحة على أعلى 
مس��توى، ألخ��دم وطن��ي الغال��ي مملك��ة البحرين 
وش��عبها الكريم وجميع الناس«. تلك كانت كلمات 
طبيبة المس��تقبل الطالبة ن��وارة العامر من الصف 
الثال��ث الثان��وي بالمس��ار العلم��ي بمدرس��ة الحد 
الثانوية للبنات، بمناس��بة حصده��ا جائزة التفوق 
الدراس��ي التابع��ة لمكت��ب التربية العرب��ي لدول 
الخلي��ج ف��ي دورته��ا ال�14، ضم��ن طلب��ة البحرين 

والخليج المتفوقين الذين تم تكريمهم مؤخرًا.
وقال��ت نوارة الحاصلة على مع��دل تراكمي %99.5: 
»سبب حصولي على هذه الجائزة  هو تفوقي الدائم، 
وتمّيزي في الكتابة والتعبير، وش��غفي في الوصول 
إلى م��ا أطمح إلي��ه، والدعم المس��تمر م��ن والدّي 

وعائلتي ومعلماتي منذ الصغر، فمعلماتي الحظن 
تفوقي في س��ن مبكرة، وش��جعنني على االستمرار، 
والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي وفرت 
لنا الخدمة التعليمية المناسبة خالل الجائحة، سواًء 

بالحضور الفعلي أو عن ُبعد«.
 وأضافت: »من أس��باب ه��ذا التمّيز  مش��اركتي في 
ورش العم��ل والبرام��ج العدي��دة خ��الل مس��يرتي 
ف��ي  »أصي��ل  برنام��ج  ضمنه��ا  وم��ن  الدراس��ية، 
المدرس��ة« الُمنظم من قبل »تمكي��ن«، والذي تم 
تدريب��ي فيه على أخالقيات العمل، إذ قدمت ورش��ة 
بم��ا تعلمته من أخالقيات لطالبات المدرس��ة، كما 
تدربت على  المناظرات، وتميزت فيها، حتى تمكنت 
من الحصول على جائزة أفضل متحدث  خالل بطولة 

نوارة العامرمناظرات هذا البرنامج لعام 2021«.

النمل يتعّرف على الخاليا السرطانية
اكتشفت دراسة فرنس��ية جديدة أن 
النم��ل لديه القدرة على ش��م الخاليا 
السرطانية لدى البش��ر، ما يشير إلى 
أن��ه يمك��ن اس��تخدامه لتش��خيص 
وأك��د  المس��تقبل.  ف��ي  الس��رطان 
باحثون من المركز الوطني الفرنسي 
للبحوث العلمية ،)CNRS( أن فصيلة 
النمل Formica fusca لديها حاسة 

شم متطورة.
وأوضحت التجارب أنه��ا كانت قادرة 
على التمييز بين الخاليا الس��رطانية 
والخاليا الس��ليمة لدى البشر بفضل 
حاسة الش��م لديها. ويشير الباحثون 
إلى أن��ه ف��ي المس��تقبل، يمكن أن 
يصب��ح النم��ل أفض��ل م��ن ال��كالب 
عندم��ا يتعل��ق األمر بتحدي��د موقع 
الخاليا السرطانية في البشر. وإلجراء 

أبحاثه��م، أج��رى العلم��اء اختبارات 
عل��ى 36 نمل��ة، ش��مت الخالي��ا في 
بيئ��ة معملي��ة. وف��ي البداي��ة، قام 
المختصون بتعري��ض النمل لرائحة 
عينة من الخاليا البشرية السرطانية. 
ثم ارتبط��ت هذه الرائح��ة بمكافأة 

محلول الس��كر. وفي الخطوة الثانية، 
ع��ّرض الباحث��ون النم��ل لرائحتين 
مختلفتين، األول كانت رائحة جديدة 

والثانية رائحة الخاليا السرطانية.
يمي��ز  »النم��ل  أن  العلم��اء  ووج��د 
بي��ن الخاليا الس��رطانية والس��ليمة 

وبين خطي��ن مختلفين م��ن الخاليا 
السرطانية«.

وأك��دوا أنه بعد التدريب، يس��تطيع 
نم��ل »فورمي��كا فوس��كا« اكتش��اف 
المتطاي��رة  العضوي��ة  المركب��ات 
المنبعث��ة م��ن الخاليا الس��رطانية، 
وخاصة أن لديها حاسة شم متطورة 

جدًا.
وتتمث��ل الخطوة التالي��ة في تقييم 
فعالي��ة تل��ك الطريق��ة باس��تخدام 
االنس��ان،  الس��ريرية على  التج��ارب 
تمهي��دًا الس��تخدامها عل��ى نط��اق 

واسع.
وأش��ار بي��ان المركز الوطن��ي إلى أن 
النم��ل لدي��ه إمكانات عالي��ة، وقادر 
على التعلم بس��رعة كبي��رة، وبكلفة 

أقل، وفعال.

»األرصاد«: منخفض جوي
عميق األربعاء مع عودة رياح شمالية غربية

أف��ادت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت أن التوقعات تش��ير إلى انحسار الرياح 
الش��مالية الغربية اليوم االثنين وتحولها تدريجيًا 
إلى جنوبية ش��رقية خالل المس��اء. وتتراوح سرعة 
رياح الكوس ما بين معتدلة إلى نش��طة الس��رعة 
مؤدي��ة إلى ارتف��اع درجات الح��رارة الثالث��اء إلى 
منتص��ف الثالثيني��ات. كما من المتوق��ع أن تعود 
درج��ات الح��رارة إل��ى معدالته��ا الطبيعي��ة يوم 
األربعاء مع عودة س��يطرة الرياح الشمالية الغربية 
على مملكة البحرين بس��بب م��رور منخفض جوي 
عميق في طبقات الجو العليا. وتزداد س��رعة الرياح 

خالل النهار لتصل من نشطة إلى قوية وتصل إلى 
شديدة السرعة أحيانًا فيما بعد.

وتستمر رياح الشمال في التأثير على المنطقة إلى 
السبت المقبل يصاحب ذلك تصاعد األتربة والغبار 

مما يؤدي إلى تدني الرؤية األفقية.
وس��يتم إصدار تحذيرات بش��أن ذلك حس��ب تطور 
الحال��ة. ونصح��ت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة 
المواص��الت واالتص��االت المواطني��ن والمقيمين 
وخاص��ة مرت��ادي البح��ر والمس��افرين ب��رًا بأخذ 
الحيط��ة والح��ذر ومتابع��ة النش��رات والتحذيرات 

الرسمية الصادرة من قبلها.

 »نوروفيروس«
يتفشى في بريطانيا

ذكرت صحيفة »الصن« البريطانية، أمس، أن عدوى نوروفيروس 
ب��دأت ف��ي التفش��ي داخ��ل المملكة المتح��دة، ف��ي وقت حذر 
مس��ؤولو الصحة البريطانيي��ن من أي أعراض ق��د يواجهونها. 
وتح��دث عدوى نوروفي��روس في البيئات المغلق��ة والمزدحمة، 
مثل المستش��فيات والم��دارس، ويمكن أن تتس��بب في ظهور 
مفاجئ ألعراض منها القيء واإلسهال الشديدين. وبحسب موقع 
»ماي��و كلينك«، فإن ه��ذا الفيروس معد بدرج��ة كبيرة، وعادة 
ما ينتش��ر عن طري��ق الطع��ام أو الماء الملوَّث خ��الل التحضير 
ثة، ويمك��ن أيضا أن يصاب  أو ينتش��ر عن طريق األس��طح الملوَّ
الش��خص بالعدوى عن طريق االحتكاك المباشر بأحد األشخاص 
المصابين. وتس��تمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم 
إلى 3 أي��ام في الغالب، ويتعافى معظم األش��خاص تمامًا دون 
الحاج��ة إلى عالج، لكن البعض يحتاج��ون إلى عالج مطول مثل 
األطفال والمس��نين. وقد تسبب العدوى نوروفيروس في بعض 
الحاالت بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا. وذكرت 
»الصن« أن القيء واإلسهال من األعراض الواضحة لنوروفيروس 
لكن البعض ال يعلم أن آالم البطن واألطراف وارتفاع الحرارة هي 

أيضا عالمة على اإلصابة بحشرة »الشتاء السيئة«.

تعثر على قطتها 
بعد ضياعها 17 عامًا

اجتمع��ت ام��رأة م��ن منطق��ة ميدلوثي��ان في 
إس��كتلندا مع قطتها بعد 17 عامًا من اختفائها 

بشكل مفاجئ.
لم تن��َس كيم كوليير قطتها المفقودة، تيلي، إذ 
وضعت ملصق��ات تحمل صورتها في جميع أنحاء 
الح��ي وبحثت ع��ن حيوانها األليف ال��ذي اختفى 
في ع��ام 2004، بع��د انتقالها م��ن إنجلترا إلى 
ميدلوثيان إس��كتلندا، في كل م��كان ولكن دون 

جدوى.
كان��ت كوليي��ر قد انتقل��ت للتو م��ن إنجلترا إلى 
ميدلوثي��ان، حي��ث اختف��ت »تيل��ي« بع��د فترة 
وجي��زة، ول��م تعثر عليه��ا. ورغم ع��دم وجود أي 
عالم��ة عل��ى »تيل��ي«، ف��إن كوليي��ر، 39 عامًا، 
اس��تمرت بجد في تحديث تفاصيل رقاقة القطة 
اإللكتروني��ة المزروع��ة بها في الس��نوات ال� 17 

التالية الختفائها.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

إدارة المرور  تنظم فعالية ترفيهية توعوية ألبناء شهداء الواجب وعدد من المتفوقين األيتام واألهالي بمناسبة أسبوع المرور 2022.
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حين ترفعك أفعالك ال أموالك
ثالث��ة أخبار أم��س تؤكد على موق��ع البحرين دوليًا وه��و موقع أكبر من 
مس��احتها الجغرافية بكثير ألن من حدد تلك المس��احة هي رؤية النظام 
السياسي للمملكة بقيادة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وول��ي عه��ده رئيس الوزراء األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة، وكفاءة 

اإلنسان البحريني. 
الخبر األول هو إشادة األم��م ال�م�ت�ح�دة ب�ال�ج�ه�ود اإلنسانية التي تقوم 
بها مملكة البحرين لدعم المتضررين ف��ي أن��ح��اء ال�ع�ال�م ب�أس���ب�اب 
ال��ح��روب وال��ك��وارث الطبيعية وال�ت�ي ك�ان�ت آخ�ره�ا توجيهات حضرة 
ص��اح��ب ال��ج��الل����ة ال��م��ل��ك ال��م��ف��دى ب�ت�ك�ل�ي�ف ال�م�ؤس�س���ة 
ال�م�ل�ك�ي�ة لألع�م�ال اإلن�س���ان�ي�ة ب�ق�ي�ادة س�م�و ال�ش�ي�خ ن�اص�ر ب��ن 
ح�م�د آل خ�ل�ي�ف�ة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
ب�ت�ق�دي���م م�س���اع�دات إغ�اث�ي���ة لالج�ئ�ي�ن المدنيي��ن ال�ف�اري�ن م�ن 
أوك�ران�ي���ا م���ن األوك�ران�ي�ي�ن وغيرهم من الجنس��يات األخ�رى من دون 
تفرق��ة أو تمييز ب�ق�ي�م�ة م�ل�ي�ون دوالر أم�ري�ك�ي اس���ت�ج�اب�ة ل�ل�ن�داء 
ال�ع�اج�ل ال��ذي أطلقته األم��م ال�م�ت�ح�دة لتمويل العمليات اإلنس��انية 
لألم��م المتحدة في أوكرانيا لتك��ون مملكة البحري��ن أول دول�ة خليجية 
تبع��ث المس��اعدات لالجئين ف��ي أوكرانيا بم��ا يعكس الدور اإلنس��اني 
لمملك��ة البحرين ووقوفها مع الش��عوب والتركيز عل��ى مبادئ التضامن 

اإلنساني. 
الخب��ر الثاني ه��و أن جميع ال��دول األعضاء في مجل��س منظمة الطيران 
المدني الدولي »ايكاو« أثنوا عل��ى خدمات المالحة الجوية التي تقدمها 
مملكة البحرين على مدى أكثر من س��تين عامًا وأقروا استمرارية حفاظ 
م�م�ل�ك���ة ال�ب�ح�ري���ن ع�ل���ى إدارة ال�ح�رك���ة ال�ج�وي���ة ف���ي األج��واء 
ال�واق�ع�ة ف��وق ال�م�ي�اه ال�دول�ي�ة ام����ت����دادًا م���ن ح�����دود إق��ل��ي��م 
اإلم�����ارات لمعلومات ال�ط�ي���ران ح��ت��ى ح������دود إق��ل��ي��م ال�ك�وي�ت 

لمعلومات الطيران. 
أم��ا الخبر الثالث أن مملكة البحرين ستس��تعرض وبالتعاون مع جامعة 
ه�ارف�ارد األمريكية نهاية الش��هر ال�ج�اري جهود فريقها الطبي الوطني 
للتصدي لفي��روس كورونا »كوفيد 19« من خالل عرض أبحاثها العلمية 
المحلي��ة المتعلق��ة بالتحلي��ل الجينومي للفي��روس لمعرف��ة التحورات 
الفيروس��ية، كما سيتم عرض عملية الكش��ف والترصد المعمول بها في 

مملكة البحرين. 
ال��دول ال تقاس أهميتها بما تملك من موارد وأموال وال تقاس أهميتها 
بحجمها ومساحتها بل تقاس أهميتها بمواقفها الدولية وطبيعة دورها 

الذي تلعبه لخدمة البشرية والمجتمع الدولي. 
والبحرين في األخبار الثالثة تصدرت دواًل فاقتها إمكانيات مادية، مساحة 
جغرافي��ة بل فاقت دواًل حاولت أن تعطي لنفس��ها مكانة بصرف األموال 
على الدعاي��ة لها وتكبيرها من خالل البروبغان��دا الزائفة، ودواًل وظفت 
أمواله��ا وإمكانياتها لزرع الموت والدمار والخ��راب ومع ذلك لم تحَظ إال 
باللعن��ات والنبذ والطرد، فجاءت البحرين لتعط��ي نموذجًا لما يمكن أن 
تفعله الرؤية السياسية الحكيمة إن هي سخرت ما تملكه أيًا كانت قوته 
أو ضعفه في خدمة البشرية وما تحصده من ثمار ونتائج ترفع اسم هذه 

الدولة وشعبها المعطاء. 
هكذا هي البحرين بقيادتها وبش��عبها وكفاءته وعطائهما معًا تش��هد 
بذلك المحافل الدولية دون أن تدفع البحرين فلسًا واحدًا لجهات إعالمية 

كي تمدحها أو تزين أفعالها.

 »طبيبة المستقبل«
تحصد جائزة التفوق الخليجي بجدارة

»كل م��ا أحققه من تفوق هو بهدف دراس��ة الطب 
البش��ري وامتهانه، ألكون طبيب��ة جراحة على أعلى 
مس��توى، ألخ��دم وطن��ي الغال��ي مملك��ة البحرين 
وش��عبها الكريم وجميع الناس«. تلك كانت كلمات 
طبيبة المس��تقبل الطالبة ن��وارة العامر من الصف 
الثال��ث الثان��وي بالمس��ار العلم��ي بمدرس��ة الحد 
الثانوية للبنات، بمناس��بة حصده��ا جائزة التفوق 
الدراس��ي التابع��ة لمكت��ب التربية العرب��ي لدول 
الخلي��ج ف��ي دورته��ا ال�14، ضم��ن طلب��ة البحرين 

والخليج المتفوقين الذين تم تكريمهم مؤخرًا.
وقال��ت نوارة الحاصلة على مع��دل تراكمي %99.5: 
»سبب حصولي على هذه الجائزة  هو تفوقي الدائم، 
وتمّيزي في الكتابة والتعبير، وش��غفي في الوصول 
إلى م��ا أطمح إلي��ه، والدعم المس��تمر م��ن والدّي 

وعائلتي ومعلماتي منذ الصغر، فمعلماتي الحظن 
تفوقي في س��ن مبكرة، وش��جعنني على االستمرار، 
والشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي وفرت 
لنا الخدمة التعليمية المناسبة خالل الجائحة، سواًء 

بالحضور الفعلي أو عن ُبعد«.
 وأضافت: »من أس��باب ه��ذا التمّيز  مش��اركتي في 
ورش العم��ل والبرام��ج العدي��دة خ��الل مس��يرتي 
ف��ي  »أصي��ل  برنام��ج  ضمنه��ا  وم��ن  الدراس��ية، 
المدرس��ة« الُمنظم من قبل »تمكي��ن«، والذي تم 
تدريب��ي فيه على أخالقيات العمل، إذ قدمت ورش��ة 
بم��ا تعلمته من أخالقيات لطالبات المدرس��ة، كما 
تدربت على  المناظرات، وتميزت فيها، حتى تمكنت 
من الحصول على جائزة أفضل متحدث  خالل بطولة 

نوارة العامرمناظرات هذا البرنامج لعام 2021«.

النمل يتعّرف على الخاليا السرطانية
اكتشفت دراسة فرنس��ية جديدة أن 
النم��ل لديه القدرة على ش��م الخاليا 
السرطانية لدى البش��ر، ما يشير إلى 
أن��ه يمك��ن اس��تخدامه لتش��خيص 
وأك��د  المس��تقبل.  ف��ي  الس��رطان 
باحثون من المركز الوطني الفرنسي 
للبحوث العلمية ،)CNRS( أن فصيلة 
النمل Formica fusca لديها حاسة 

شم متطورة.
وأوضحت التجارب أنه��ا كانت قادرة 
على التمييز بين الخاليا الس��رطانية 
والخاليا الس��ليمة لدى البشر بفضل 
حاسة الش��م لديها. ويشير الباحثون 
إلى أن��ه ف��ي المس��تقبل، يمكن أن 
يصب��ح النم��ل أفض��ل م��ن ال��كالب 
عندم��ا يتعل��ق األمر بتحدي��د موقع 
الخاليا السرطانية في البشر. وإلجراء 

أبحاثه��م، أج��رى العلم��اء اختبارات 
عل��ى 36 نمل��ة، ش��مت الخالي��ا في 
بيئ��ة معملي��ة. وف��ي البداي��ة، قام 
المختصون بتعري��ض النمل لرائحة 
عينة من الخاليا البشرية السرطانية. 
ثم ارتبط��ت هذه الرائح��ة بمكافأة 

محلول الس��كر. وفي الخطوة الثانية، 
ع��ّرض الباحث��ون النم��ل لرائحتين 
مختلفتين، األول كانت رائحة جديدة 

والثانية رائحة الخاليا السرطانية.
يمي��ز  »النم��ل  أن  العلم��اء  ووج��د 
بي��ن الخاليا الس��رطانية والس��ليمة 

وبين خطي��ن مختلفين م��ن الخاليا 
السرطانية«.

وأك��دوا أنه بعد التدريب، يس��تطيع 
نم��ل »فورمي��كا فوس��كا« اكتش��اف 
المتطاي��رة  العضوي��ة  المركب��ات 
المنبعث��ة م��ن الخاليا الس��رطانية، 
وخاصة أن لديها حاسة شم متطورة 

جدًا.
وتتمث��ل الخطوة التالي��ة في تقييم 
فعالي��ة تل��ك الطريق��ة باس��تخدام 
االنس��ان،  الس��ريرية على  التج��ارب 
تمهي��دًا الس��تخدامها عل��ى نط��اق 

واسع.
وأش��ار بي��ان المركز الوطن��ي إلى أن 
النم��ل لدي��ه إمكانات عالي��ة، وقادر 
على التعلم بس��رعة كبي��رة، وبكلفة 

أقل، وفعال.

»األرصاد«: منخفض جوي
عميق األربعاء مع عودة رياح شمالية غربية

أف��ادت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت أن التوقعات تش��ير إلى انحسار الرياح 
الش��مالية الغربية اليوم االثنين وتحولها تدريجيًا 
إلى جنوبية ش��رقية خالل المس��اء. وتتراوح سرعة 
رياح الكوس ما بين معتدلة إلى نش��طة الس��رعة 
مؤدي��ة إلى ارتف��اع درجات الح��رارة الثالث��اء إلى 
منتص��ف الثالثيني��ات. كما من المتوق��ع أن تعود 
درج��ات الح��رارة إل��ى معدالته��ا الطبيعي��ة يوم 
األربعاء مع عودة س��يطرة الرياح الشمالية الغربية 
على مملكة البحرين بس��بب م��رور منخفض جوي 
عميق في طبقات الجو العليا. وتزداد س��رعة الرياح 

خالل النهار لتصل من نشطة إلى قوية وتصل إلى 
شديدة السرعة أحيانًا فيما بعد.

وتستمر رياح الشمال في التأثير على المنطقة إلى 
السبت المقبل يصاحب ذلك تصاعد األتربة والغبار 

مما يؤدي إلى تدني الرؤية األفقية.
وس��يتم إصدار تحذيرات بش��أن ذلك حس��ب تطور 
الحال��ة. ونصح��ت إدارة األرص��اد الجوي��ة ب��وزارة 
المواص��الت واالتص��االت المواطني��ن والمقيمين 
وخاص��ة مرت��ادي البح��ر والمس��افرين ب��رًا بأخذ 
الحيط��ة والح��ذر ومتابع��ة النش��رات والتحذيرات 

الرسمية الصادرة من قبلها.

 »نوروفيروس«
يتفشى في بريطانيا

ذكرت صحيفة »الصن« البريطانية، أمس، أن عدوى نوروفيروس 
ب��دأت ف��ي التفش��ي داخ��ل المملكة المتح��دة، ف��ي وقت حذر 
مس��ؤولو الصحة البريطانيي��ن من أي أعراض ق��د يواجهونها. 
وتح��دث عدوى نوروفي��روس في البيئات المغلق��ة والمزدحمة، 
مثل المستش��فيات والم��دارس، ويمكن أن تتس��بب في ظهور 
مفاجئ ألعراض منها القيء واإلسهال الشديدين. وبحسب موقع 
»ماي��و كلينك«، فإن ه��ذا الفيروس معد بدرج��ة كبيرة، وعادة 
ما ينتش��ر عن طري��ق الطع��ام أو الماء الملوَّث خ��الل التحضير 
ثة، ويمك��ن أيضا أن يصاب  أو ينتش��ر عن طريق األس��طح الملوَّ
الش��خص بالعدوى عن طريق االحتكاك المباشر بأحد األشخاص 
المصابين. وتس��تمر أعراض نوروفيروس لمدة تتراوح بين يوم 
إلى 3 أي��ام في الغالب، ويتعافى معظم األش��خاص تمامًا دون 
الحاج��ة إلى عالج، لكن البعض يحتاج��ون إلى عالج مطول مثل 
األطفال والمس��نين. وقد تسبب العدوى نوروفيروس في بعض 
الحاالت بالجفاف الشديد، وسوء التغذية والموت أحيانا. وذكرت 
»الصن« أن القيء واإلسهال من األعراض الواضحة لنوروفيروس 
لكن البعض ال يعلم أن آالم البطن واألطراف وارتفاع الحرارة هي 

أيضا عالمة على اإلصابة بحشرة »الشتاء السيئة«.

تعثر على قطتها 
بعد ضياعها 17 عامًا

اجتمع��ت ام��رأة م��ن منطق��ة ميدلوثي��ان في 
إس��كتلندا مع قطتها بعد 17 عامًا من اختفائها 

بشكل مفاجئ.
لم تن��َس كيم كوليير قطتها المفقودة، تيلي، إذ 
وضعت ملصق��ات تحمل صورتها في جميع أنحاء 
الح��ي وبحثت ع��ن حيوانها األليف ال��ذي اختفى 
في ع��ام 2004، بع��د انتقالها م��ن إنجلترا إلى 
ميدلوثيان إس��كتلندا، في كل م��كان ولكن دون 

جدوى.
كان��ت كوليي��ر قد انتقل��ت للتو م��ن إنجلترا إلى 
ميدلوثي��ان، حي��ث اختف��ت »تيل��ي« بع��د فترة 
وجي��زة، ول��م تعثر عليه��ا. ورغم ع��دم وجود أي 
عالم��ة عل��ى »تيل��ي«، ف��إن كوليي��ر، 39 عامًا، 
اس��تمرت بجد في تحديث تفاصيل رقاقة القطة 
اإللكتروني��ة المزروع��ة بها في الس��نوات ال� 17 

التالية الختفائها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/14/watan-20220314.pdf?1647231474
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/14/watan-20220314.pdf?1647231474
https://alwatannews.net/article/995671
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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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Link نموذج يجب تكريسه في مختلف مسارات عمل أعضاء فريق البحرين

نائب جاللة الملك ولي العهد يشيد بمستويات التعاون بين “التشريعية” و “التنفيذية”
العهـــد  الملـــك ولـــي  نائـــب جاللـــة  أكـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أن مســـتويات التعاون 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
في العديد من المحطات المهمة للوطن 
نمـــوذٌج يجـــب تكريســـه فـــي مختلـــف 
فريـــق  أعضـــاء  بيـــن  العمـــل  مســـارات 
البحرين في كل قطاع من أجل الوصول 
للتطلعـــات التي يطمـــح الجميع أن يرى 
فيهـــا البحريـــن بالمســـتقبل بمـــا يحقـــق 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
امـــس، رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
زينـــل، بحضور وزيـــر المالية واالقتصاد 

الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
خليفة، إذ نّوه ســـموه بالدور الذي يقوم 
به أعضاء السلطة التشريعية من خالل 
التعـــاون والتنســـيق البنـــاء مـــع أعضاء 
الســـلطة التنفيذيـــة في مختلـــف أوجه 
العمـــل مـــن أجـــل رفعـــة ونمـــاء مملكـــة 
البحريـــن، مشـــيًرا إلـــى أهميـــة مواصلة 
كافـــة  علـــى  المشـــترك  العمـــل  تعزيـــز 
األصعـــدة تحقيًقـــا لألهداف المنشـــودة 
وبمـــا يعـــزز مـــن مكانـــة المملكـــة علـــى 

مختلف األصعدة.
مجلـــس  رئيســـة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
النـــواب عن شـــكرها وتقديرها لصاحب 
الســـمو الملكـــي نائب جاللـــة الملك ولي 
العهد لما يوليه ســـموه مـــن حرٍص دائم 
علـــى تعزيـــز التعـــاون بيـــن الســـلطتين 

ورفعة ونماء الوطن والمواطن.

المنامة - بنا

local@albiladpress.com

االثنين 14 مارس 2022 - 11 شعبان 1443 - العدد 4899
02

التقـــى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
أمـــس، أخاه ولي عهد أبـــو ظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المســـلحة بدولة 
االمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان  في مقر إقامة جاللة الملك 

في أبوظبي.
وتبادل جاللة الملك وصاحب الســـمو 
نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
األحاديـــث األخويـــة الودية التي تعبر 
عن عمـــق العالقات التي تجمع مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات وقيادتيهما، 
متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة 

واالزدهار.
كمـــا نقـــل ســـموه إلـــى جاللـــة العاهـــل 
تحيات رئيـــس دولة االمارات العربية 

الســـمو  صاحـــب  الشـــقيقة  المتحـــدة 
نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  الشـــيخ خليفـــة 
وتمنياتـــه لجاللتـــه بموفـــور الصحـــة 
والســـعادة وللمملكة اســـتمرار التطور 

والرخاء.
الجاللـــة وصاحـــب  وبحـــث صاحـــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عالقـــات التعـــاون والعمل والتنســـيق 
المشـــترك بين مملكـــة البحرين ودولة 
بدعمهـــا  الكفيلـــة  والســـبل  اإلمـــارات 
وتنويـــع آفاقهـــا فـــي جميـــع المجاالت 
بمـــا يعـــزز جهـــود التنمية المســـتدامة 
ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما 
ومصالحهمـــا المشـــتركة انطالقـــًا مـــن 
الروابط األخويـــة المتينة التي تجمع 
المصيـــر  بوحـــدة  وإيمانهمـــا  البلديـــن 

المشترك.

المنامة - بنا

البحرين واإلمارات تجمعهما وحدة المصير المشترك
تعزيز عالقات التعاون والتنسيق بين البلدين... جاللة الملك ومحمد بن زايد:

المنامة - بنا

عـــاد عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
إلـــى أرض الوطن أمـــس، قادمًا من 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
بعـــد زيـــارة التقـــى خاللهـــا بأخيـــه 
نائـــب رئيس دولة اإلمارات العربية 

المتحـــدة الشـــقيقة رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
وأخيـــه ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب 
المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد 
محمـــد  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 

بـــن زايـــد آل نهيـــان، حيـــث جـــرى 
االخويـــة  العالقـــات  اســـتعراض 
التاريخيـــة الوثيقـــة والمتميزة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل 
المجـــاالت  فـــي  وتعزيزهـــا  دعمهـــا 

كافة.

جاللة الملك يعود إلى الوطن
 قادًما من دولة اإلمارات

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

كرمت جامعة الدول العربية سوزان عباس محمد 
عضو المجلس األعلى للمرأة في مملكة البحرين، 
ضمن مجموعة من الســـيدات العربيات الرائدات 
في مجالهن وصاحبات اإلســـهامات المتميزة في 
المجـــاالت العلميـــة المختلفـــة والحاصـــالت على 

جوائز إقليمية أو دولية.
جـــاء ذلـــك خالل مشـــاركتها فـــي فعاليـــة نظمتها 
الجامعة بالتعاون والشـــراكة مـــع وزارة التضامن 
الوطني واألســـرة وقضايا المـــرأة في الجمهورية 
بالتنســـيق  الشـــعبية  الديمقراطيـــة  الجزائريـــة 
والتشـــاور مع األجهـــزة الوطنية المعنية بشـــئون 
المـــرأة فـــي الـــدول العربية عبـــر تقنيـــة االتصال 
تميـــز  العربيـــة،  “المـــرأة  عنـــوان  تحـــت  المرئـــي 
وتطلـــع”، وذلك في إطار االحتفاء باليوم العالمي 
للمـــرأة الـــذي يصـــادف الثامـــن مـــن شـــهر مـــارس 
مـــن كل عـــام، وتحـــت رعايـــة من فخامـــة رئيس 
الجمهوريـــة الجزائريـــة الســـيد عبدالمجيد تبون 

وبمشـــاركة األمين العـــام لجامعة الـــدول العربية 
الســـيد أحمـــد أبو الغيـــط وحضور األمانـــة العامة 
للمجلـــس األعلى للمـــرأة، باإلضافـــة إلى أصحاب 
المعالـــي الـــوزراء ورؤســـاء المجالـــس والمكلفين 

بآليات شؤون المرأة بالدول العربية.
وفـــي مداخلـــة لها خـــالل الفعالية، عبـــرت عباس 
عـــن فخرهـــا لتمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي إطار 
عضويتهـــا فـــي المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة 
المجلـــس األعلـــى  البـــالد رئيســـة  قرينـــة عاهـــل 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، كما أعربـــت عن خالص 
تقديرها وامتنانها للجهات المنظمة على تكريمها 
كرائـــدة؛ في مجـــال الطب وعـــالج تداخلي للمخ 
المتميـــزات،  النســـاء  ضمـــن  الشـــوكي؛  والحبـــل 
مشـــيرة إلـــى أهمية هذا التكريم فـــي إبراز جهود 
ودور الســـيدات فـــي المنطقـــة العربيـــة كرائدات 
في القطاعـــات المختلفة بمناســـبة اليوم العالمي 

أهميـــة  إلـــى  مداخلتهـــا  خـــالل  داعيـــة  للمـــرأة. 
تشـــجيع النســـاء العربيـــات وخصوصـــًا الطالبات 
المتخرجـــات حديثـــًا علـــى المشـــاركة واالنخراط 

في التخصصات الطبية المطلوبة والنادرة.
ويأتي تنظيم الفعالية يأتي في إطار إبراز جهود 
وقصص نجاح الســـيدات الرائدات في القطاعات 
المختلفـــة في الـــدول العربية، وبصفة خاصة في 

مجـــال البيئـــة ومكافحـــة تغير المنـــاخ. باإلضافة 
إلـــى حث المـــرأة العربية على المضـــي قدمًا نحو 
مســـتقبل أفضل باالقتـــداء بالنماذج الناجحة في 

الوطن العربي.
يذكـــر أن ســـوزان عبـــاس حاصلـــة على شـــهادات 
زمالة فـــي تخصصات متعددة كالعالج التداخلي 
واألشعة التشـــخيصية للمخ والحبل الشوكي من 

مستشـــفى بومنـــت بإيرلنـــدا، ودبلـــوم فـــي إدارة 
الرعايـــة الصحية بامتياز العـــام 2004، ودكتوراه 
فـــي الطب مـــن جامعة الخليج العربـــي مع مرتبة 
الشـــرف العـــام 1994، وتعمـــل الدكتورة ســـوزان 
منـــذ  البحريـــن  رويـــال  كاستشـــارية بمستشـــفى 
العام 2014، وكانـــت نائب رئيس األطباء بمجمع 
الســـلمانية الطبـــي حيـــث ترأســـت خاللهـــا لجنـــة 
األدويـــة وكذلك لجنة العـــالج بالخارج، كما كانت 
أول من أســـس وقـــام بإجراء عمليات القســـطرة 
والعـــالج التداخلـــي فـــي المـــخ لحـــاالت النزيـــف 

الدماغي وبطاقم بحريني متكامل العام 2007.
وعبـــاس حاصلـــة علـــى وســـام الكفـــاءة مـــن لدن 
جاللـــة الملك العـــام 2011، كما حازت على جائزة 
أفضـــل بحث طبي فـــي مجال العـــالج التداخلي 
بإيرلندا العام 2000، وهي عضو مؤســـس وزميل 
فخري للجمعية العربية للعالج التداخلي، وعضو 

تنفيذي في الجمعية العربية ألشعة األعصاب.

جامعة الدول العربية تكرم عضو “األعلى للمرأة” سوزان عباس

مــا زالــت تهاني كبار المســؤولين في مملكة البحريــن تتوالى إلى قرينة عاهل 
البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســبة تصدر ســموها القائمة الصادرة من مبادرة 
القيــادات النســائية المعاصــرة والتاريخيــة، التي جرى اإلعــان عنها من قبل 
وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة 

إطاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد األطراف.

وأشـــار المســـؤولون فـــي تصريحاتهـــم، 
إلـــى أن التقديـــر الدولـــي يؤكـــد الـــدور 
الريـــادي لســـمو األمير ســـبيكة في دعم 
تقـــدم المـــراة البحرينيـــة ومـــا يضطلـــع 
به المجلـــس األعلى للمرأة في ترســـيخ 
مكانتها، مشـــيرين إلى أن هـــذا التكريم 
يعكـــس إنجـــازات مملكـــة البحريـــن في 
وتعزيـــز  التنميـــة  ورفـــد  الســـام  دعـــم 

حقوق اإلنسان.

تقدير دولي

وأكد وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة أن هـــذا التقديـــر يأتي امتـــداًدا 
للتقديـــر الدولي الرفيـــع للجهود الكبيرة 
التـــي تقـــوم بهـــا صاحبـــة الســـمو قرينة 
جالـــة الملـــك فـــي مجـــال دعـــم المـــرأة 
وتعزيـــز مكتســـباتها، فـــي ظـــل الرعاية 
الملكيـــة الســـامية من لدن عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ومتابعة ومساندة ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأشـــاد وزير العدل بالدور الريادي الذي 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بـــه  يضطلـــع 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي 
ترســـيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز 
إســـهاماتها فـــي ســـائر مجـــاالت العمـــل 

الوطني.

تجربة ملهمة

وأشـــاد رئيـــس مجلس األمنـــاء الرئيس 
عبـــدهللا  األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس 
الحـــواج بالدور الذي تضطلع به صاحبة 
البحرينيـــة  للمـــرأة  حقـــق  مـــا  الســـمو، 
الريادة والتميز فـــي مختلف المجاالت، 
منوهـــا بأن هذا اإلنجـــاز الدولي الجديد 
يأتي اســـتكماال لسلســـلة من اإلنجازات 
بهـــا  شـــعرنا  التـــي  والعالميـــة  الوطنيـــة 
جميعـــا مـــن مواطنين ونخـــب أكاديمية 
ومؤسســـات بحثيـــة وعلميـــة، وحظيت 

بتقدير محلي وعالمي عظيم.
وأكـــد الحواج أن هـــذا اإلنجـــاز العالمي 
الكبيـــر يأتي تقديـــًرا للدور البارز لســـمو 
األميرة ســـبيكة في مختلـــف المجاالت 
المشـــهودة  ســـموها  وجهـــود  التنمويـــة 

البحرينيـــة  المـــرأة  دور  تعزيـــز  فـــي 
وإســـهاماتها في مجاالت العمل الوطني 
ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات مهمـــة على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي، ولتكـــون 
شـــريًكا رئيســـا فـــي المســـيرة التنمويـــة 
بقيـــادة جالـــة الملـــك، مشـــيدا برعايـــة 
ســـموها الكريمـــة للمبـــادرات والخطـــط 
والبرامج التي أطلقهـــا المجلس األعلى 
للمرأة لترســـيخ مكانة المرأة البحرينية 

وتقدمها على جميع المستويات.
مـــن جهته، أكد رئيـــس الجامعة األهلية 
منصـــور العالـــي أهميـــة دراســـة وبحث 
التجربة الملهمة وقصة النجاح العظيمة 
المجلـــس  وتجربـــة  البحرينيـــة  للمـــرأة 
األعلـــى للمـــرأة تحديدا بقيـــادة صاحبة 
بنـــت  الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
إبراهيـــم آل خليفة، مشـــددا على أهمية 
الشـــراكة من أجل تقديم هـــذه التجربة 
بوصفهـــا نموذجـــا رائعـــا ومتميـــزا مـــن 
نماذج مملكـــة البحرين في العهد الزاهر 

لجالة الملك.
ودعا العالي أســـاتذة الجامعة وباحثيها 
وطلبتها إلى دراسة ومتابعة اإلنجازات 
التـــي حققهـــا المجلـــس بقيـــادة صاحبة 
الســـمو طـــوال العشـــرين عامـــا الماضية 
وأحاطتهـــا بالرصـــد العلمـــي والتوثيـــق 
والنشـــر ليـــس علـــى المســـتوى المحلي 
وحســـب، وإنما على المستوى اإلقليمي 
والعالمي، لما لسموها وللمجلس األعلى 
مملكـــة  فـــي جعـــل  مـــن فضـــل  للمـــرأة 
البحريـــن فـــي طليعـــة دول العالـــم التي 
تنشـــد تقـــدم المـــرأة وتعزز مـــن مكانتها 

في مختلف المجاالت.

تاريخ مشرق

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية مريم الجاهمة، الدور القيادي 
البـــارز الـــذي تضطلـــع بـــه قرينـــة عاهـــل 
الباد من خال قيادتها للمجلس األعلى 
للمرأة واهتمامها المســـتمر بدعم المرأة 
البحرينية وتمكينها حتى أضحت اليوم 
عنصـــًرا مهًمـــا فـــي المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجالة الملك، 
ودعـــم ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
اختيـــار  أن  إلـــى  الجاهمـــة  وأشـــارت 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

يمثل تكريًما للمرأة البحرينية المشـــهود 
لهـــا بالعمـــل والعطاء، وهـــي ذات تاريخ 
الصعـــد،  علـــى جميـــع  حافـــل ومشـــرق 
وحازت على قصب السبق والريادة في 
مختلـــف األدوار االجتماعيـــة والثقافية 
والمهنيـــة وغيرهـــا ال ســـيما على صعيد 

القطاع الصحي.
المبـــادرات  أّن  إلـــى  ولفتـــت الجاهمـــة 
التـــي قامـــت بهـــا ســـمو األميرة ســـبيكة 
على مدى العشـــرين عاًما خال ترؤسها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مثلـــت نقطـــة 
تحـــول في منجـــزات المـــرأة البحرينية 
علـــى جميع المســـتويات فـــي ظل العهد 

الزاهر لجالة الملك.

مكتسبات مشهودة

والتوفيـــق  التخطيـــط  وكيـــل  وقالـــت 
األسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف عضـــو المجلـــس 
للمـــرأة دانـــة الزيانـــي إن هـــذا  األعلـــى 
التقديـــر الرفيع يأتي ليعكـــس إنجازات 
مملكـــة البحرين في دعم الســـام ورفد 
التنمية وتعزيز حقوق اإلنسان، مشيدة 
مســـؤوليات  مـــن  ســـموها  تتـــواله  بمـــا 
قيادية وما قدمته من إســـهامات كبيرة 
فـــي ترســـيخ مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة 
باعتبارها شـــريكا أساســـيا في مجاالت 
العمـــل الوطنـــي، في ظل مـــا تحظى به 
مـــن رعايـــة ومســـاندة من لـــدن صاحب 

الجالة الملك.
مكتســـبات  مـــن  تحقـــق  بمـــا  ونوهـــت 
مشـــهودة للمرأة البحرينية إثر مبادرات 

ومشـــروعات المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة البحرينية، وهو 
مـــا القـــى علـــى الـــدوام تقديـــرا إقليميا 

ودوليا.

نموذج رائع

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة أن ســـمو األميـــرة 
فـــي  رائًعـــا  أنموذًجـــا  قدمـــت  ســـبيكة 
اضطاعها بالدور القيادي المهم والدعم 
الكبيـــر الـــذي تقدمـــه للمـــرأة البحرينية 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  لتمكينهـــا 
والقطاعـــات مـــا جعل المـــرأة البحرينية 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  مهًمـــا  شـــريًكا 
البحريـــن  لمملكـــة  الشـــاملة  والنهضـــة 
بقيـــادة عاهل الباد، والدعـــم والمتابعة 
المســـتمرة مـــن ســـمو ولي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة إلـــى أّن اختيار األميرة ســـبيكة 
فـــي هـــذه القائمـــة هـــو ترجمـــة لعطائها 
الكبيـــر والمشـــهود له في تمكيـــن المرأة 
البحرينيـــة، لتتبوأ الدور الذي تســـتحقه 
وتســـعى إليـــه علـــى مختلـــف األصعـــدة 
والسياســـية  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
والمهنيـــة، ولقـــد شـــاهد الجميـــع الـــدور 
التاريخـــي البارز للمرأة البحرينية خال 
جائحة كورونا وإســـهاماتها وتضحياتها 
مـــن أجـــل صحـــة الجميـــع فـــي مراكـــز 
وتبنـــي  والعـــاج  والرعايـــة  الفحـــص 

وكذلـــك  والتوعيـــة  التطعيـــم  حمـــات 
جميـــع  فـــي  والمؤثـــر  الريـــادي  دورهـــا 

أقسام القطاع الصحي.
وأشـــار إلـــى أن مبـــادرات ســـموها منـــذ 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  تشـــكيل 
شـــّكلت نقطة تحـــول في تاريـــخ المرأة 
البحرينية، ونقلها للمستوى الذي تطمح 
إليه من خال تبـــوء المناصب القيادية 
فـــي المملكة جنًبا إلـــى جنب للرجل في 
تحقيـــق المنجـــزات فـــي العهـــد الزاهـــر 

لجالة الملك.

إنجازات نوعية

وقالـــت رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
البحرينيـــة  لريادة األعمـــال فريال ناس 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  إن 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
أعمـــال  بـــكل  ترتقـــي  أن  اســـتطاعت 
المـــرأة البحرينية على جميـــع األصعدة 
والمســـتويات مـــن خـــال عمـــل دؤوب 
الـــذي تبنـــى  للمـــرأة،  للمجلـــس األعلـــى 
العديـــد من السياســـات ونفذ العديد من 
الخطط التي استهدفت االرتقاء بالمرأة 
البحرينية سياســـيا واقتصاديا وثقافيا 
ومجتمعيا، وتحققت على يدي ســـموها 
الملـــك نجاحـــات  تحـــت مظلـــة جالـــة 
للمـــرأة البحرينيـــة لـــم يشـــهدها تاريـــخ 
المملكة مـــن قبل، وتحقق لهـــا إنجازات 
نوعية نالت بهـــا مملكتنا العزيزة الكثير 
من المراتب المتقدمة والجوائز الرفيعة 
فـــي  واإلقليميـــة  الدوليـــة   واإلشـــادات 

العديد من المجاالت.

وقالـــت نـــاس إن هـــذا التكريـــم الدولي 
الرفيـــع يعكـــس التقدير الواســـع لجهود 
ومبـــادرات وخطـــط وبرامـــج  المجلـــس 
ســـموها  بتوجيهـــات  للمـــرأة  األعلـــى 
الســـديدة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية 

في جميع  مجاالت العمل الوطني. 

فخر واعتزاز

وأكـــد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن دينه أن تصدر صاحبة السمو 
الملكي في قائمة القيادات النسائية في 
مجـــال العمل متعـــدد األطـــراف يعكس 
المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة 
البحرينية في ظـــل الدعم والرعاية من 

لدن جالة الملك.
وأشـــاد بالـــدور الكبيـــر لصاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة فـــي نهضة المـــرأة البحرينية 
وتعزيـــز مكانتهـــا وتمكينهـــا مـــن القيام 
بدورهـــا الوطنـــي في مســـيرة اإلصاح 
والنهضة التنموية والبناء الحضاري في 

مملكة البحرين.
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأعـــرب   
المنـــاخ عن بالغ ســـروره بهذه المناســـبة 
الفخـــر واالعتـــزاز  التـــي تبعـــث شـــعور 
لدى جميـــع المواطنيـــن، متمنًيا من هللا 
عـــز وجـــل أن يديـــم على ســـمو األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم الصحة والعافية، 
وأن يوفقهـــا لمزيـــد من الخيـــر والعطاء 

في سبيل رفعة الوطن والمواطنين.

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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مبادرات األميرة سبيكة نقطة تحول في تاريخ المرأة
تضطلع بدور قيادي مهم على جميع المستويات... مسؤولون:

عبدالله الحواجالشيخ خالد بن علي

منصور العاليمحمد بن دينه

مريم الجالهمة

دانة الزياني

الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد

فريال ناس

المنامة - بنا

أكـــدت  وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
أن وزارة الصحـــة شـــريك فاعـــل في 
دعم القطاع الصحي بمملكة البحرين 
عبـــر إســـهامها فـــي الخطـــة الوطنيـــة 
لتنمية الكوادر البشرية الصحية ومن 
القطـــاع  احتياجـــات  تحديـــد  خـــال 
الصحـــي من الكـــوادر المؤهلة وإدارة 
وتنمية الموارد البشرية في المجاالت 
الصحيـــة واســـتقطاب كـــوادر طبيـــة 
وصحيـــة فنيـــة وإداريـــة مؤهلـــة في 

المستشفيات والمؤسسات الصحية.
الصحـــة  وزارة  أن  الصالـــح  وأكـــدت 
حريصة على تطوير مهارات العاملين 
الصحييـــن، األمـــر الذي يعـــزز من رفع 
وتطويـــره  الصحـــي  القطـــاع  جـــودة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيرًة إلـــى 
أن الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة مـــن خال 
اللجنـــة العليـــا للتخطيـــط والتدريب، 
كافـــة  لمواكبـــة  خططـــًا  وضعـــت 
للتعامـــل  والمســـتجدات  المتغيـــرات 

مع مختلـــف الظـــروف واالحتياجات 
بسرعة وفاعلية.

وأشـــارت الصالح إلـــى أّن عدد الكادر 
الطبي واإلداري العامل بالمؤسســـات 
)المستشـــفيات  الحكوميـــة  الصحيـــة 
تـــم  الذيـــن  الصحيـــة(  والمراكـــز 
توظيفهم فـــي العـــام 2020، بلغ 566 
موظفًا بحرينيـــًا منهم 9 موظفين تم 
توظيفهم بعقـــود مؤقتة، من األطباء 
والممرضين وممارســـي المهن الطبية 
و  اإلدارييـــن،  والموظفيـــن  المعاونـــة 
أوضحـــت أنـــه فـــي العـــام 2021 تـــّم 
 10 منهـــم  بحرينيـــًا   330 توظيـــف 

موظفين بعقود مؤقتة.
وكشـــفت الصالـــح عـــن عـــدد األطباء 
والممرضيـــن والموظفيـــن اإلدارييـــن 
غيـــر البحرينييـــن الذين تـــم تعيينهم 
مـــن العـــام 2020 حتـــى العـــام 2021، 
بعقود مؤقتة سنوية، ويتم تجديدها 
ما لم يتوفر البديل البحريني المؤهل، 
هذا بجانب الكادر الطبي والتمريضي 

الذي تم التعاقـــد معهم خال جائحة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد- 19( بعقود 
مؤقتة تنتهي بانتهاء الجائحة وعلى 
ميزانية خاصة لمواجهة هذه األزمة. 
الصالـــح  ذكـــرت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
تقديـــر  علـــى  الصحـــة  حـــرص وزارة 
المتطوعيـــن  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء 
وخصوًصـــا العامليـــن فـــي الصفـــوف 
األماميـــة الذيـــن ســـطروا أروع أمثلة 
والمواطـــن  الوطـــن  لخدمـــة  العطـــاء 
خال الجائحة، مشـــيدًة بـــدور جميع 
من ســـاهم للتصدي لفيـــروس كورونا 
الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  “كوفيـــد19-”، 
على صحة وســـامة كافة المواطنين 

والمقيمين. 
وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية 
إعطـــاء  إلـــى  تســـعى  الحكوميـــة 
األولوية للتوظيـــف للعناصر الوطنية 
فهم الخيـــار األول الدائم، وذلك وفق 
التـــي تتناســـب  الشـــواغر الوظيفيـــة 
مع مؤهاتهـــم وخبراتهم في القطاع 

الصحي.
المستشـــفيات  إدارة  أن  إلـــى  ُيشـــار 
الرعايـــة  مراكـــز  وإدارة  الحكوميـــة 
بشـــكل  تتواصـــل  األوليـــة  الصحيـــة 
مستمر مع المختصين بجهاز الخدمة 
المدنيـــة مـــن أجـــل تأميـــن الشـــواغر 
العمـــل  حاجـــة  حســـب  الوظيفيـــة 
والمشاريع، وذلك الستيعاب أكبر عدد 
ممكن من الخّريجين البحرينيين في 
والميزانيـــة  الوظيفـــي  الســـقف  ظـــل 

المتوافرة. 
المستشـــفيات  إدارتـــا  وتســـعى 
الحكوميـــة ومراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة إلـــى اســـتقطاب الخريجيـــن 
مـــن التخصصـــات الطبيـــة والصحية، 
العناصـــر  وتنميـــة  بتأهيـــل  وتقـــوم 
الممرضيـــن  مـــن  الشـــابة  الوطنيـــة 
البحرينيين الجدد تمهيدًا لتســـكينهم 
بالوظائـــف المناســـبة ضمـــن مســـاعي 
بحرنـــة الوظائـــف مـــع مراعـــاة ضمان 

جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

أجانب يعينون بعقود مؤقتة سنوية وتجدد ما لم يتوافر البديل البحريني

وزيرة الصحة: توظيف 566 مواطًنا 
فــــــي 2020 و330 فــــــي 2021

عدد الكـــادر الطبــــي واإلداري الـــذي تــم 
توظـيفــهــم خـــالل عـــامي 2020 و 2021

األطـــبـــــاء والـــمـــمـــــرضـــــين ومـــــمـــــارسي 
المــــهن الطـــبــــــيـــة المعاونة والموظـــفين 

اإلداريــين الذيــــن تـــم توظيفـــــهم

2020

566
5579
عقود 
دائمة

عقود 
مؤقتة

لحـــين تـــوفـــر 
الشواغر بعـــد 
إقرار الهــياكل 

اإلداريـــــة

2021

330
32010
عقود 
دائمة

عقود 
مؤقتة

لحـــين تـــوفـــر 
الشواغر بعـــد 
إقرار الهــياكل 

اإلداريـــــة

--
--

--

--
--

--

البحرينيين

20202021
إلى عاممن عام

---
---

---
-

بعقود مؤقتة يتم تجديدها إلى أن يتم 
تأهيل العناصر الوطنية تمهيدًا لتسكينهم

غير 
البحرينيين

باإلضافة إلى

عقود مؤقتة للكادر الطبي والتمريضي 
لحين انتهـــاء جائحـــة كــورونا (كوفيد-19)

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/489914023645.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4899/bahrain/749174.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4899/bahrain/749200.html
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مــا زالــت تهاني كبار المســؤولين في مملكة البحريــن تتوالى إلى قرينة عاهل 
البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمرأة صاحبة الســمو الملكي األميرة ســبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، بمناســبة تصدر ســموها القائمة الصادرة من مبادرة 
القيــادات النســائية المعاصــرة والتاريخيــة، التي جرى اإلعــان عنها من قبل 
وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة 

إطاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد األطراف.

وأشـــار المســـؤولون فـــي تصريحاتهـــم، 
إلـــى أن التقديـــر الدولـــي يؤكـــد الـــدور 
الريـــادي لســـمو األمير ســـبيكة في دعم 
تقـــدم المـــراة البحرينيـــة ومـــا يضطلـــع 
به المجلـــس األعلى للمرأة في ترســـيخ 
مكانتها، مشـــيرين إلى أن هـــذا التكريم 
يعكـــس إنجـــازات مملكـــة البحريـــن في 
وتعزيـــز  التنميـــة  ورفـــد  الســـام  دعـــم 

حقوق اإلنسان.

تقدير دولي

وأكد وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
خليفـــة أن هـــذا التقديـــر يأتي امتـــداًدا 
للتقديـــر الدولي الرفيـــع للجهود الكبيرة 
التـــي تقـــوم بهـــا صاحبـــة الســـمو قرينة 
جالـــة الملـــك فـــي مجـــال دعـــم المـــرأة 
وتعزيـــز مكتســـباتها، فـــي ظـــل الرعاية 
الملكيـــة الســـامية من لدن عاهـــل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ومتابعة ومساندة ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة. 
وأشـــاد وزير العدل بالدور الريادي الذي 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  بـــه  يضطلـــع 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة فـــي 
ترســـيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز 
إســـهاماتها فـــي ســـائر مجـــاالت العمـــل 

الوطني.

تجربة ملهمة

وأشـــاد رئيـــس مجلس األمنـــاء الرئيس 
عبـــدهللا  األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس 
الحـــواج بالدور الذي تضطلع به صاحبة 
البحرينيـــة  للمـــرأة  حقـــق  مـــا  الســـمو، 
الريادة والتميز فـــي مختلف المجاالت، 
منوهـــا بأن هذا اإلنجـــاز الدولي الجديد 
يأتي اســـتكماال لسلســـلة من اإلنجازات 
بهـــا  شـــعرنا  التـــي  والعالميـــة  الوطنيـــة 
جميعـــا مـــن مواطنين ونخـــب أكاديمية 
ومؤسســـات بحثيـــة وعلميـــة، وحظيت 

بتقدير محلي وعالمي عظيم.
وأكـــد الحواج أن هـــذا اإلنجـــاز العالمي 
الكبيـــر يأتي تقديـــًرا للدور البارز لســـمو 
األميرة ســـبيكة في مختلـــف المجاالت 
المشـــهودة  ســـموها  وجهـــود  التنمويـــة 

البحرينيـــة  المـــرأة  دور  تعزيـــز  فـــي 
وإســـهاماتها في مجاالت العمل الوطني 
ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات مهمـــة على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي، ولتكـــون 
شـــريًكا رئيســـا فـــي المســـيرة التنمويـــة 
بقيـــادة جالـــة الملـــك، مشـــيدا برعايـــة 
ســـموها الكريمـــة للمبـــادرات والخطـــط 
والبرامج التي أطلقهـــا المجلس األعلى 
للمرأة لترســـيخ مكانة المرأة البحرينية 

وتقدمها على جميع المستويات.
مـــن جهته، أكد رئيـــس الجامعة األهلية 
منصـــور العالـــي أهميـــة دراســـة وبحث 
التجربة الملهمة وقصة النجاح العظيمة 
المجلـــس  وتجربـــة  البحرينيـــة  للمـــرأة 
األعلـــى للمـــرأة تحديدا بقيـــادة صاحبة 
بنـــت  الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
إبراهيـــم آل خليفة، مشـــددا على أهمية 
الشـــراكة من أجل تقديم هـــذه التجربة 
بوصفهـــا نموذجـــا رائعـــا ومتميـــزا مـــن 
نماذج مملكـــة البحرين في العهد الزاهر 

لجالة الملك.
ودعا العالي أســـاتذة الجامعة وباحثيها 
وطلبتها إلى دراسة ومتابعة اإلنجازات 
التـــي حققهـــا المجلـــس بقيـــادة صاحبة 
الســـمو طـــوال العشـــرين عامـــا الماضية 
وأحاطتهـــا بالرصـــد العلمـــي والتوثيـــق 
والنشـــر ليـــس علـــى المســـتوى المحلي 
وحســـب، وإنما على المستوى اإلقليمي 
والعالمي، لما لسموها وللمجلس األعلى 
مملكـــة  فـــي جعـــل  مـــن فضـــل  للمـــرأة 
البحريـــن فـــي طليعـــة دول العالـــم التي 
تنشـــد تقـــدم المـــرأة وتعزز مـــن مكانتها 

في مختلف المجاالت.

تاريخ مشرق

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــدت 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية مريم الجاهمة، الدور القيادي 
البـــارز الـــذي تضطلـــع بـــه قرينـــة عاهـــل 
الباد من خال قيادتها للمجلس األعلى 
للمرأة واهتمامها المســـتمر بدعم المرأة 
البحرينية وتمكينها حتى أضحت اليوم 
عنصـــًرا مهًمـــا فـــي المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجالة الملك، 
ودعـــم ومتابعة صاحب الســـمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
اختيـــار  أن  إلـــى  الجاهمـــة  وأشـــارت 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 

يمثل تكريًما للمرأة البحرينية المشـــهود 
لهـــا بالعمـــل والعطاء، وهـــي ذات تاريخ 
الصعـــد،  علـــى جميـــع  حافـــل ومشـــرق 
وحازت على قصب السبق والريادة في 
مختلـــف األدوار االجتماعيـــة والثقافية 
والمهنيـــة وغيرهـــا ال ســـيما على صعيد 

القطاع الصحي.
المبـــادرات  أّن  إلـــى  ولفتـــت الجاهمـــة 
التـــي قامـــت بهـــا ســـمو األميرة ســـبيكة 
على مدى العشـــرين عاًما خال ترؤسها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مثلـــت نقطـــة 
تحـــول في منجـــزات المـــرأة البحرينية 
علـــى جميع المســـتويات فـــي ظل العهد 

الزاهر لجالة الملك.

مكتسبات مشهودة

والتوفيـــق  التخطيـــط  وكيـــل  وقالـــت 
األسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف عضـــو المجلـــس 
للمـــرأة دانـــة الزيانـــي إن هـــذا  األعلـــى 
التقديـــر الرفيع يأتي ليعكـــس إنجازات 
مملكـــة البحرين في دعم الســـام ورفد 
التنمية وتعزيز حقوق اإلنسان، مشيدة 
مســـؤوليات  مـــن  ســـموها  تتـــواله  بمـــا 
قيادية وما قدمته من إســـهامات كبيرة 
فـــي ترســـيخ مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة 
باعتبارها شـــريكا أساســـيا في مجاالت 
العمـــل الوطنـــي، في ظل مـــا تحظى به 
مـــن رعايـــة ومســـاندة من لـــدن صاحب 

الجالة الملك.
مكتســـبات  مـــن  تحقـــق  بمـــا  ونوهـــت 
مشـــهودة للمرأة البحرينية إثر مبادرات 

ومشـــروعات المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمرأة البحرينية، وهو 
مـــا القـــى علـــى الـــدوام تقديـــرا إقليميا 

ودوليا.

نموذج رائع

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفـــة أن ســـمو األميـــرة 
فـــي  رائًعـــا  أنموذًجـــا  قدمـــت  ســـبيكة 
اضطاعها بالدور القيادي المهم والدعم 
الكبيـــر الـــذي تقدمـــه للمـــرأة البحرينية 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  لتمكينهـــا 
والقطاعـــات مـــا جعل المـــرأة البحرينية 
التنميـــة  مســـيرة  فـــي  مهًمـــا  شـــريًكا 
البحريـــن  لمملكـــة  الشـــاملة  والنهضـــة 
بقيـــادة عاهل الباد، والدعـــم والمتابعة 
المســـتمرة مـــن ســـمو ولي العهـــد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة إلـــى أّن اختيار األميرة ســـبيكة 
فـــي هـــذه القائمـــة هـــو ترجمـــة لعطائها 
الكبيـــر والمشـــهود له في تمكيـــن المرأة 
البحرينيـــة، لتتبوأ الدور الذي تســـتحقه 
وتســـعى إليـــه علـــى مختلـــف األصعـــدة 
والسياســـية  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
والمهنيـــة، ولقـــد شـــاهد الجميـــع الـــدور 
التاريخـــي البارز للمرأة البحرينية خال 
جائحة كورونا وإســـهاماتها وتضحياتها 
مـــن أجـــل صحـــة الجميـــع فـــي مراكـــز 
وتبنـــي  والعـــاج  والرعايـــة  الفحـــص 

وكذلـــك  والتوعيـــة  التطعيـــم  حمـــات 
جميـــع  فـــي  والمؤثـــر  الريـــادي  دورهـــا 

أقسام القطاع الصحي.
وأشـــار إلـــى أن مبـــادرات ســـموها منـــذ 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  تشـــكيل 
شـــّكلت نقطة تحـــول في تاريـــخ المرأة 
البحرينية، ونقلها للمستوى الذي تطمح 
إليه من خال تبـــوء المناصب القيادية 
فـــي المملكة جنًبا إلـــى جنب للرجل في 
تحقيـــق المنجـــزات فـــي العهـــد الزاهـــر 

لجالة الملك.

إنجازات نوعية

وقالـــت رئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
البحرينيـــة  لريادة األعمـــال فريال ناس 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  إن 
خليفـــة  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
أعمـــال  بـــكل  ترتقـــي  أن  اســـتطاعت 
المـــرأة البحرينية على جميـــع األصعدة 
والمســـتويات مـــن خـــال عمـــل دؤوب 
الـــذي تبنـــى  للمـــرأة،  للمجلـــس األعلـــى 
العديـــد من السياســـات ونفذ العديد من 
الخطط التي استهدفت االرتقاء بالمرأة 
البحرينية سياســـيا واقتصاديا وثقافيا 
ومجتمعيا، وتحققت على يدي ســـموها 
الملـــك نجاحـــات  تحـــت مظلـــة جالـــة 
للمـــرأة البحرينيـــة لـــم يشـــهدها تاريـــخ 
المملكة مـــن قبل، وتحقق لهـــا إنجازات 
نوعية نالت بهـــا مملكتنا العزيزة الكثير 
من المراتب المتقدمة والجوائز الرفيعة 
فـــي  واإلقليميـــة  الدوليـــة   واإلشـــادات 

العديد من المجاالت.

وقالـــت نـــاس إن هـــذا التكريـــم الدولي 
الرفيـــع يعكـــس التقدير الواســـع لجهود 
ومبـــادرات وخطـــط وبرامـــج  المجلـــس 
ســـموها  بتوجيهـــات  للمـــرأة  األعلـــى 
الســـديدة لتعزيز تقدم المرأة البحرينية 

في جميع  مجاالت العمل الوطني. 

فخر واعتزاز

وأكـــد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمد بن دينه أن تصدر صاحبة السمو 
الملكي في قائمة القيادات النسائية في 
مجـــال العمل متعـــدد األطـــراف يعكس 
المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة 
البحرينية في ظـــل الدعم والرعاية من 

لدن جالة الملك.
وأشـــاد بالـــدور الكبيـــر لصاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة فـــي نهضة المـــرأة البحرينية 
وتعزيـــز مكانتهـــا وتمكينهـــا مـــن القيام 
بدورهـــا الوطنـــي في مســـيرة اإلصاح 
والنهضة التنموية والبناء الحضاري في 

مملكة البحرين.
لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأعـــرب   
المنـــاخ عن بالغ ســـروره بهذه المناســـبة 
الفخـــر واالعتـــزاز  التـــي تبعـــث شـــعور 
لدى جميـــع المواطنيـــن، متمنًيا من هللا 
عـــز وجـــل أن يديـــم على ســـمو األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم الصحة والعافية، 
وأن يوفقهـــا لمزيـــد من الخيـــر والعطاء 

في سبيل رفعة الوطن والمواطنين.

محرر الشؤون المحلية
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مبادرات األميرة سبيكة نقطة تحول في تاريخ المرأة
تضطلع بدور قيادي مهم على جميع المستويات... مسؤولون:

عبدالله الحواجالشيخ خالد بن علي

منصور العاليمحمد بن دينه

مريم الجالهمة

دانة الزياني

الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد

فريال ناس

المنامة - بنا

أكـــدت  وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
أن وزارة الصحـــة شـــريك فاعـــل في 
دعم القطاع الصحي بمملكة البحرين 
عبـــر إســـهامها فـــي الخطـــة الوطنيـــة 
لتنمية الكوادر البشرية الصحية ومن 
القطـــاع  احتياجـــات  تحديـــد  خـــال 
الصحـــي من الكـــوادر المؤهلة وإدارة 
وتنمية الموارد البشرية في المجاالت 
الصحيـــة واســـتقطاب كـــوادر طبيـــة 
وصحيـــة فنيـــة وإداريـــة مؤهلـــة في 

المستشفيات والمؤسسات الصحية.
الصحـــة  وزارة  أن  الصالـــح  وأكـــدت 
حريصة على تطوير مهارات العاملين 
الصحييـــن، األمـــر الذي يعـــزز من رفع 
وتطويـــره  الصحـــي  القطـــاع  جـــودة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مشـــيرًة إلـــى 
أن الـــوزارة بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة مـــن خال 
اللجنـــة العليـــا للتخطيـــط والتدريب، 
كافـــة  لمواكبـــة  خططـــًا  وضعـــت 
للتعامـــل  والمســـتجدات  المتغيـــرات 

مع مختلـــف الظـــروف واالحتياجات 
بسرعة وفاعلية.

وأشـــارت الصالح إلـــى أّن عدد الكادر 
الطبي واإلداري العامل بالمؤسســـات 
)المستشـــفيات  الحكوميـــة  الصحيـــة 
تـــم  الذيـــن  الصحيـــة(  والمراكـــز 
توظيفهم فـــي العـــام 2020، بلغ 566 
موظفًا بحرينيـــًا منهم 9 موظفين تم 
توظيفهم بعقـــود مؤقتة، من األطباء 
والممرضين وممارســـي المهن الطبية 
و  اإلدارييـــن،  والموظفيـــن  المعاونـــة 
أوضحـــت أنـــه فـــي العـــام 2021 تـــّم 
 10 منهـــم  بحرينيـــًا   330 توظيـــف 

موظفين بعقود مؤقتة.
وكشـــفت الصالـــح عـــن عـــدد األطباء 
والممرضيـــن والموظفيـــن اإلدارييـــن 
غيـــر البحرينييـــن الذين تـــم تعيينهم 
مـــن العـــام 2020 حتـــى العـــام 2021، 
بعقود مؤقتة سنوية، ويتم تجديدها 
ما لم يتوفر البديل البحريني المؤهل، 
هذا بجانب الكادر الطبي والتمريضي 

الذي تم التعاقـــد معهم خال جائحة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد- 19( بعقود 
مؤقتة تنتهي بانتهاء الجائحة وعلى 
ميزانية خاصة لمواجهة هذه األزمة. 
الصالـــح  ذكـــرت  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
تقديـــر  علـــى  الصحـــة  حـــرص وزارة 
المتطوعيـــن  مـــن  الوطـــن  أبنـــاء 
وخصوًصـــا العامليـــن فـــي الصفـــوف 
األماميـــة الذيـــن ســـطروا أروع أمثلة 
والمواطـــن  الوطـــن  لخدمـــة  العطـــاء 
خال الجائحة، مشـــيدًة بـــدور جميع 
من ســـاهم للتصدي لفيـــروس كورونا 
الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  “كوفيـــد19-”، 
على صحة وســـامة كافة المواطنين 

والمقيمين. 
وأشارت إلى أن المؤسسات الصحية 
إعطـــاء  إلـــى  تســـعى  الحكوميـــة 
األولوية للتوظيـــف للعناصر الوطنية 
فهم الخيـــار األول الدائم، وذلك وفق 
التـــي تتناســـب  الشـــواغر الوظيفيـــة 
مع مؤهاتهـــم وخبراتهم في القطاع 

الصحي.
المستشـــفيات  إدارة  أن  إلـــى  ُيشـــار 
الرعايـــة  مراكـــز  وإدارة  الحكوميـــة 
بشـــكل  تتواصـــل  األوليـــة  الصحيـــة 
مستمر مع المختصين بجهاز الخدمة 
المدنيـــة مـــن أجـــل تأميـــن الشـــواغر 
العمـــل  حاجـــة  حســـب  الوظيفيـــة 
والمشاريع، وذلك الستيعاب أكبر عدد 
ممكن من الخّريجين البحرينيين في 
والميزانيـــة  الوظيفـــي  الســـقف  ظـــل 

المتوافرة. 
المستشـــفيات  إدارتـــا  وتســـعى 
الحكوميـــة ومراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة إلـــى اســـتقطاب الخريجيـــن 
مـــن التخصصـــات الطبيـــة والصحية، 
العناصـــر  وتنميـــة  بتأهيـــل  وتقـــوم 
الممرضيـــن  مـــن  الشـــابة  الوطنيـــة 
البحرينيين الجدد تمهيدًا لتســـكينهم 
بالوظائـــف المناســـبة ضمـــن مســـاعي 
بحرنـــة الوظائـــف مـــع مراعـــاة ضمان 

جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

أجانب يعينون بعقود مؤقتة سنوية وتجدد ما لم يتوافر البديل البحريني

وزيرة الصحة: توظيف 566 مواطًنا 
فــــــي 2020 و330 فــــــي 2021

عدد الكـــادر الطبــــي واإلداري الـــذي تــم 
توظـيفــهــم خـــالل عـــامي 2020 و 2021

األطـــبـــــاء والـــمـــمـــــرضـــــين ومـــــمـــــارسي 
المــــهن الطـــبــــــيـــة المعاونة والموظـــفين 

اإلداريــين الذيــــن تـــم توظيفـــــهم

2020

566
5579
عقود 
دائمة

عقود 
مؤقتة

لحـــين تـــوفـــر 
الشواغر بعـــد 
إقرار الهــياكل 

اإلداريـــــة

2021
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32010
عقود 
دائمة

عقود 
مؤقتة

لحـــين تـــوفـــر 
الشواغر بعـــد 
إقرار الهــياكل 

اإلداريـــــة

--
--

--

--
--

--

البحرينيين

20202021
إلى عاممن عام

---
---

---
-

بعقود مؤقتة يتم تجديدها إلى أن يتم 
تأهيل العناصر الوطنية تمهيدًا لتسكينهم

غير 
البحرينيين

باإلضافة إلى

عقود مؤقتة للكادر الطبي والتمريضي 
لحين انتهـــاء جائحـــة كــورونا (كوفيد-19)
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/489914023645.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4899/bahrain/749178.html



