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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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كتب وليد دياب:

تقدم النائبان عمار قمبر 
وخالد بوعنق باقتراح بقانون 
إنــشــاء حــســاب للدعم  بــشــأن 
الــمــالــي لــمــحــدودي الــدخــل، 
وينص االقتراح بقانون على 
أمــريــكــي  دوالر  يــقــتــطــع  ان 
واحـــــد مـــن ســعــر كـــل بــرمــيــل 
نــفــط خـــام يــزيــد ســعــره على 
40 دوالرا ويتم تصديره خارج 
من  اعتبارا  البحرين  مملكة 
التالية  الــمــالــيــة  الــســنــة  أول 
لتكوين  الــقــانــون  هــذا  لنفاذ 
حساب خاص يسمى »حساب 
الـــدعـــم الـــمـــالـــي لــمــحــدودي 
تــفــتــح  ان  ــى  ــلــ عــ الـــــــدخـــــــل«، 
بالتنمية  الــمــعــنــيــة  الـــــــوزارة 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــحــــســــاب 
المادة  في  عليه  المنصوص 
السابقة وترصد فيه األموال 
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي ذات 
الــــوزارة  تــصــرف  ــادة، وأن  ــمـ الـ
ــدة  ــ ــرة واحــ ــ مــــن الـــحـــســـاب مــ
نــهــايــة كــل ســنــة مــالــيــة دعما 
البحريني  األسرة  لرب  ماليا 

وفقا لثالث فئات هي:

من   %200 األولــــى  الــفــئــة 
مقدار الدعم المالي الشهري 
المستحق لرب األسرة الذي 
 300 عن  الشهري  دخله  يقل 

دينار. 
من   %150 الثانية  الفئة 
مقدار الدعم المالي الشهري 
المستحق لرب األسرة الذي 
يـــتـــراوح دخــلــه الــشــهــري بين 

301 و700 دينار.
من   %100 الثالثة:  الفئة 
مقدار الدعم المالي الشهري 
المستحق لرب األسرة الذي 
يـــتـــراوح دخــلــه الــشــهــري بين 

701 و1000 دينار.
ويجوز بقرار من مجلس 
ــوزراء زيــــادة حـــدود الــدخــل  ــ الـ
ــرة، على  ــ الــشــهــري لـــرب األسـ
الــمــعــنــي  ــر  ــ ــوزيـ ــ الـ يـــصـــدر  ان 
قــــــرارا بــتــحــديــد اشـــتـــراطـــات 
والــقــرارات  الــدعــم  استحقاق 
هذا  أحــكــام  لتنفيذ  الــالزمــة 
القانون خالل ستة أشهر من 

تاريخ العمل به.
وأشــــــــــــــــــــــارت الـــــــمـــــــذكـــــــرة 
اإليـــضـــاحـــيـــة الـــمـــرفـــقـــة مــع 
االقتراح بقانون إلى انه يأتي 

نظرا إلى الظروف التي يمر 
بها رب األسرة البحريني من 
ارتــفــاعــات حـــادة فــي تكاليف 
كافة أمور الحياة من مسكن 
ــأكــــل وحـــاجـــيـــات  ومـــلـــبـــس ومــ
أساسية وغيرها، األمر الذي 
يجعل من الصعب عليه تلبية 
الوجه  أسرته على  متطلبات 
يتناسب مع متطلبات  الــذي 
الــعــيــش الـــكـــريـــم، مــبــيــنــة ان 
ــؤدي إلــى  ــانـــة قـــد تــ هـــذه اإلعـ
المعيشية  األعــبــاء  تخفيف 
مــــن ذوي  ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ عــــن 
الدخل المحدود، األمر الذي 
ســيــنــعــكــس بــطــبــيــعــة الــحــال 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االقـ عــ

بشكل عام.

اق����ت����راح ن��ي��اب��ي ب���اإن�������س���اء ح�����س��اب 

ل��ل��دع��م ال��م��ال��ي ل��م��ح��دودي ال��دخ��ل

ــار تــنــفــيــذ أمـــر صــاحــب السمو  فـــي إطــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بإطالق  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة 
سموه  وأمـــر  الــبــحــريــن،  مملكة  محافظات 
تابعًا  مسجدًا   20 وتأهيل  وترميم  بافتتاح 
في  والجعفرية،  السنية  األوقـــاف  إلدارتـــي 
مختلف محافظات المملكة، افتتح الشيخ 
ــر الـــعـــدل  ــ ــالـــد بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة وزيــ خـ
والشؤون اإلسالمية واألوقاف جامع أحمد 

الخاجة في مدينة شرق الحد.
ــاح جـــامـــع أحــمــد  ــتـ ــتـ وخــــــالل حـــفـــل افـ
الحد،  الــخــاجــة بمدينة شــرق  عــبــداهلل  بــن 
أشــاد  أمـــس السبت,  الــحــفــل مــســاء  وأقــيــم 

يوليه  الــذي  الكبير  باالهتمام  العدل  وزيــر 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة 
الملكي  السمو  وصاحب  خليفة  آل  عيسى 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء, لدور العبادة، 
فـــي نهضة  فــاعــل  لــلــمــســاجــد مـــن دور  لــمــا 
التعاون  قيم  بإشاعة  واستقراره  المجتمع 
ــدة والــتــكــافــل والـــبـــنـــاء،  ــوحــ والــتــكــاتــف والــ
وإســهــامــهــا الــفــعــال فـــي تــعــزيــز الــمــواطــنــة 

الصالحة. 
وثّمن وزير العدل دور أصحاب األيادي 
الــبــيــضــاء مــن عــائــلــة الــخــاجــة الـــكـــرام لما 
مــجــتــمــعــيــة حقيقية  مـــن شـــراكـــة  جـــســـدوه 
أن  إلى  الفًتا  الجامع،  هذا  ببناء  بتكفلهم 

عمارة وتشييد وصيانة المساجد من أجّل 
القربات وأعظم الطاعات. 

ــن مــحــمــد  ــ بـ راشـــــــد  الـــشـــيـــخ د.  وأكـــــــد 
السنية  األوقـــاف  رئــيــس مجلس  الــهــاجــري 
ودور  المساجد  بناء  فضل  على  كلمته  في 
العبادة واألجر العظيم الذي يلقاه المسلم 
من خالل سعيه في إعمارها وتهيئتها ألداء 
العبادات، حيث يتماشى هذا مع ما تسعى 
إليه مملكة البحرين في التوسع العمراني 
البيئة  وتــوفــيــر  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  وتــطــويــر 

المناسبة.
من جانبه، أشاد د. زكريا الخاجة نيابة 
عــن عــائــلــة الــخــاجــة وأهـــالـــي مــديــنــة شــرق 
الحد، باهتمام القيادة بإعمار دور العبادة، 

اإلسالمية  والشؤون  العدل  لــوزارة  معربين 
إجــــراءات  ــاف عــن شــكــرهــم لتسهيل  ــ واألوقـ
بــنــاء الــجــامــع وافــتــتــاحــه، إلــى جــانــب كافة 
هذا  إتــمــام  يــســرت  الــتــي  الرسمية  الجهات 
ــــذي يـــأتـــي تــخــلــيــدًا  الـــمـــشـــروع الـــمـــبـــارك الـ

لذكرى الحاج أحمد الخاجة.
وقد حضر حفل االفتتاح السيد غانم 
شــؤون مجلسي  وزيــر  البوعينين  بــن فضل 
الشورى والنواب، والسيد سلمان بن عيسى 
بـــن هـــنـــدي مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق، 
والـــســـيـــد مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــقـــائـــد الـــرئـــيـــس 
والــحــكــومــة  الــمــعــلــومــات  لهيئة  الــتــنــفــيــذي 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــ ــة، وعــــــــدد مـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ

وأصحاب الفضيلة العلماء.

في اإطار تنفيذ اأمر ولي العهد رئي�س الوزراء 

وزي�ر الع�دل يفتت�ح جام�ع اأحم�د الخاجة ف�ي مدينة �ش�رق الحد

} وزير العدل.

تمويل الح�ساب عبر ا�ستقطاع دوالر من 
كل برميل نفط �سعره يتخطى 40 دوالرا 

} عمار قمبر.

أمـــر صاحب  تنفيذ  ــار  إطـ فــي 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــإطــــالق خــطــة 
تــطــويــر لــلــجــوامــع والــمــســاجــد في 
البحرين،  مملكة  محافظات  كافة 
وأمر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 
20 مسجدًا تابعًا إلدارتي األوقاف 
مختلف  فــي  والجعفرية،  السنية 
محافظات المملكة، افتتح الشيخ 
بـــن فطيس  مــحــمــد  بـــن  ــد  ــ راشـ د. 
األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري 
الــســنــيــة مــســجــد بــريــد بـــن سعيد 
بـــن بــريــد الــبــورحــمــه الــمــنــصــوري 
ــافــــظــــة  ــالــــمــــحــ ــة جــــــــو بــ ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ بــ

الجنوبية. 
وأشاد رئيس مجلس األوقاف 
صاحب  حــضــرة  بــاهــتــمــام  السنية 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 

الــمــفــدى  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل 
ــدور الــعــبــادة وإعـــمـــار بــيــوت اهلل،  بــ
مثمًنا أمر صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
ــة لـــبـــنـــاء  ــلــ ــامــ ــة شــ ــطــ ــــالق خــ ــإطــ ــ بــ
وتــطــويــر وصــيــانــة دور الــعــبــادة في 

محافظات المملكة كافة.
كلمته  الهاجري في  د.  وأشــار 
إلى فضل بناء دور العبادة واألجر 
من  المسلم  يلقاه  الــذي  العظيم 
خالل سعيه في إعمارها وتهيئتها 
بالشكر  متقدًما  الــعــبــادات،  ألداء 
هذا  بناء  على  المنصوري  لعائلة 
أن  اهلل  ســائــال  الــمــبــارك  المسجد 

يجعله في موازين حسانتهم.
مــن جــانــبــه رفـــع الــســيــد بريد 
ــنـــصـــوري وأهـــالـــي  ــمـ ــن ســعــيــد الـ بــ
مــنــطــقــة جـــو أســمــى آيــــات الــشــكــر 

والـــتـــقـــديـــر  إلــــى حـــضـــرة صــاحــب 
ــبــــالد الــمــفــدى  الـــجـــاللـــة مـــلـــك الــ
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي  ــمـ وصــــاحــــب الـــسـ
الــوزراء على  العهد رئيس مجلس 

ما يولونه من اهتماٍم كبير ببيوت 
اهلل عز وجل وإعمارها وتيسير أداء 
والمقيمين  للمواطنين  العبادات 

بكل يسر وسهولة.

.. ورئي�س الأوقاف ال�شنية يفتتح م�شجد بريد بن �شعيد المن�شوري في منطقة جو

الشيخ  النائب محمد بو حمود سمو  ناشد 
الملك  آل خليفة ممثل جاللة  ناصر بن حمد 
في  للنظر  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
الــحــالــة الــصــحــيــة الــحــرجــة لــلــحــارس الــدولــي 
البحرين  ونــادي  الوطني  المنتخب  في  السابق 
آالم  من  يعاني  والــذي  بوبشيت،  صالح  محمد 
شــتــى ويـــتـــعـــرض لــتــهــديــد حــيــاتــه مـــن الــفــشــل 

الكلوي الذي يتطلب عالجه في الخارج.
ــيـــت إلـــى  ــوبـــشـ ــو حــــمــــود »خــــضــــع بـ ــ وقــــــــال بـ
الرسمية  المستشفيات  في  مستمرة  فحوصات 
أثبتت  الــتــي  الــخــاصــة،  المستشفيات  وكــذلــك 

الــحــالــة الــصــعــبــة الــتــي يــعــانــي منها فــي اآلونـــة 
التدخل  حــيــاتــه، مطالبا  تــهــدد  والــتــي  األخــيــرة 
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن إلرســـالـــه إلــــى الـــخـــارج، 
يعاني  فهو  أكثر،  باالنتظار  تسمح  ال  فـ»حالته 

من المرض«.
إنه على  بالقول:  بو حمود حديثه  واختتم 
ثقة بأن سمو الشيخ ناصر لديه مساٍع عدة وأياٍد 
وخارجها،  المملكة  في  الخير  عمل  في  بيضاء 
سائاًل اهلل أن يديم عز المملكة وقيادتنا الرشيدة 
في ظل صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.

النظر  ح��م��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  ينا�شد  ح��م��ود  ب��و  ال��ن��ائ��ب 

ف�ي الحال�ة ال�شحي�ة لحار��س منتخ�ب البحري�ن ال�ش�ابق

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ أعــــلــــنــــت الــ
ــم الــــمــــهــــن والـــــخـــــدمـــــات  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ لـ
الصحية إصدار الترخيص لمصنع 
الــخــلــيــج لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
الحقن  أدوية  كأول موقع لتصنيع 
يجعله  مــا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
ــرخــــص لــتــصــنــيــع  ــع مــ ــوقــ ــي مــ ــانــ ثــ
األدويـــــــــة فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. 
وبـــهـــذا يــكــون الــمــصــنــع قـــد حصل 
على حقوق إنتاج الدفعات األولية 
ألدويــة الحقن بعد عرض دراسات 
والتأكد  المنتجة  المستحضرات 
من تحاليل الثباتية الناجحة لها، 
لمنح  الــنــهــائــي  التفتيش  وإجــــراء 
ــادة مـــمـــارســـات  ــهــ هـــــذه األدويـــــــــة شــ
لــبــدء   )GMP( الــجــيــدة  الــتــصــنــيــع 
تــركــيــبــات معقمة  وتــســويــق  إنـــتـــاج 

وقابلة للحقن.
ــلــــى أن  ــة عــ ــئـ ــيـ ــهـ وحـــــرصـــــت الـ
لشروط  مستوفيا  المصنع  يكون 
والجودة  والسالمة  باألمن  تتعلق 
هذا  وفــي  الــدولــيــة،  المعايير  وفــق 
الــــصــــدد أكـــــــدت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
الـــجـــالهـــمـــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
ــات الـــصـــحـــيـــة قـــائـــلـــة:  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ والــ
»مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــريــصــة على 
تطبيق ومواكبة المعايير العالمية 
المتعلقة بصناعة األدوية، لذا فإن 
كل  استيفاء  على  تحرص  الهيئة 

األمن  متطلبات  ألعلى  المشاريع 
والسالمة والجودة الالزمة في هذا 

المجال المهم«.
إلى  التصنيع  منشأة  وتــهــدف 
تــصــنــيــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
تركيبات الرعاية الصحية البشرية 
الـــقـــابـــلـــة لــلــحــقــن مـــثـــل الـــقـــواريـــر 
واألمــــبــــوالت والــمــحــاقــن الــمــعــبــأة 
وأفــضــل  أعــلــى  بــاســتــخــدام  مسبًقا 
الــتــقــنــيــات األلـــمـــانـــيـــة مــــن شــركــة 
BOSCH. ويقع مبنى مصنع شركة 
الــخــلــيــج لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
فـــــي مـــجـــمـــع الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي 
منطقة  فـــي   )BIIP( لــالســتــثــمــار 

الحد الصناعية ويتكون من ثالثة 
طوابق بمساحة تقارب 4.500 متر 

مربع.
ــن جـــانـــبـــه صــــــرح الـــدكـــتـــور  ــ مـ
ــأن الــمــصــنــع  ــ ــان بــ ــبـ ــشـ ــعـ ريـــــــاض الـ
سيكون األول من نوعه في الشرق 
ــــط فـــي إنـــتـــاج األدويـــــة الــتــي  األوسـ
تــعــطــى عـــن طــريــق الــحــقــن وذلـــك 
بتقنية  إنــتــاج  خطوط  باستخدام 
إنــتــاج شركة بوش  مــن  عالية جــًدا 
التي   )Isolator system( األلمانية 
من  كــامــاًل  التقني  الــعــمــل  تضمن 
المتوقع  ومــن  بــشــري.  تدخل  دون 
أن يبدأ اإلنتاج في المرحلة األولى 

خالل  أساسيا  دوائــيــا  منتجا  بـــ56 
عام 2022.

شـــركـــة  أن  ــالــــذكــــر  بــ الــــجــــديــــر 
الــخــلــيــج لــلــتــقــنــيــة الـــحـــيـــويـــة قــد 
بــاســتــثــمــار   .2015 عـــــام  تـــأســـســـت 
الكلفة  وبلغت  سعودي،  بحريني/ 

اإلجمالية 80 مليون دوالر.
ــد مــنــحــت  ــ ــئـــة قـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــ ــانـ ــ وكـ
إلنــتــاج  مــصــنــع  ألول  الــتــرخــيــص 
ــيــــة »بـــحـــريـــن  ــغــــذائــ الـــمـــكـــمـــالت الــ
والــذي وصل  فارما« في عام 2019 
ــى مــرحــلــة الــتــشــغــيــل الــتــجــاري  إلــ
لــألدويــة  محلي  مصنع  أول  ويــعــد 

والفيتامينات. 
المصنعين  أهـــداف  أهــم  ومــن 
الحيوية«  للتكنولوجيا  »الخليج 
فارما« تخصيص خط  و»البحرين 
والمتطلب  المهمة  لــألدويــة  إنتاج 
والمنطقة،  البحرين  في  توافرها 
كما يتوجه المصنعون المذكورون 
التي ال تتوافر  ــة  إنــتــاج األدويـ إلــى 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي والــتــي يكثر 
كال  يعتمد  حــيــث  الــطــلــب،  عليها 
الـــمـــصـــنـــعـــيـــن عــــلــــى مـــــبـــــدأ عــــدم 
االزدواجـــــــيـــــــة فــــي إنــــتــــاج األدويـــــــة 
المماثلة لمصانع خليجية أخرى، 
ــواد ذات  ــ ــتـــاج مـ ويــتــوجــهــان إلــــى إنـ
العربية  الــــدول  مــن  تعتمد  جـــودة 

واألجنبية. 

الحقن  اأدوية  لإنتاج  م�شنع  لأول  ترخ�س  ال�شحية«  »المهن 

قــــدم الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــبــيــئــة ومــعــهــد 
ــات«  الــبــحــريــن لــلــؤلــؤ واألحـــجـــار الــكــريــمــة »دانــ
بالتعاون مع مكتب اليونسكو االقليمي للعلوم 
فــي الــــدول الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة وبــدعــم من 
مرفق البيئة العالمي )GEF( التقرير الوطني 
ــع لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن حــــول »الــســالمــة  ــرابــ الــ
األحــيــائــيــة«، وذلـــك فــي إطـــار الــتــزام المملكة 
األحيائية  للسالمة  قرطاجنة«  »بــروتــوكــول  بـــ 

المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وصرح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه 
الــمــبــعــوث الـــخـــاص لـــشـــؤون الــمــنــاخ الــرئــيــس 
تقديم  ان  للبيئة  األعلى  للمجلس  التنفيذي 
الــتــقــريــر يــبــرهــن مــرة  الــبــحــريــن لــهــذا  مملكة 
جــديــدة عــلــى الــتــزامــهــا بــاالتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي، وحرص 
المملكة على دعم مختلف الجهود اإلقليمية 
والدولية ذات الصلة، وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. 
المناخ  لــشــؤون  الــخــاص  المبعوث  وأشـــاد 
هــذا  تنفيذ  فــي  ــات«  ــ »دانـ مــع معهد  بــالــشــراكــة 
العمل  التقرير، مؤكًدا الحرص على مواصلة 
بغية تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني، 
للحفاظ  المملكة  أهــداف  انطالًقا من  وذلــك 
دعم  في  يسهم  وبما  البيولوجي،  التنوع  على 
والمستقبل.  من  الحاضر  في  اإلنسان  رفاه 
الرئيس  نــورة جمشير  السيدة  قالت  جانبها 
ونشر  إعــــداد  إن  ــات«  ــ »دانـ لمعهد  التنفيذي 
تقرير مملكة البحرين الرابع حول »السالمة 
المستمر  التعاون  إطار  في  يأتي  األحيائية« 
للبيئة في نطاق عمل  المجلس األعلى  مع 
اللؤلؤ  بهيرات  ليس  االهتمام  على  المعهد 
الحيوي  والتنوع  البحرية  بالبيئة  بل  فقط، 
البحرين، مثمنًة ثقة  بشكل عام في مملكة 
معهد  كــوادر  بقدرة  للبيئة  األعلى  المجلس 

»دانات« على إعداد ونشر هذا التقرير. 
وأكدت السيدة جمشير أن الحفاظ على 
التنوع البيولوجي يسهم في استدامة النمو 
االقـــتـــصـــادي وتــعــزيــز ســبــل الــعــيــش واألمــــن 
ــودة الــحــيــاة،  الــغــذائــي والــتــنــوع الــثــقــافــي وجــ
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــكــائــنــات مـــن االنــكــمــاش 

واالنقراض وصيانة النظم اإليكولوجية. 
ــر الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــمــزيــنــي  ــبـ وعـ
اليونسكو  منظمة  وممثل  االقليمي  المدير 
لــــدى مــصــر والــجــامــعــة الــعــربــيــة عـــن ســـرور 
والفني  التقني  الدعم  تقديم  في  اليونسكو 
الرابع  تقريرها  إعداد  في  البحرين  لمملكة 
مع  بالشراكة  االحيائية  بالسالمة  المتعلق 
المجلس األعلى للبيئة ومعهد »دانات« وفي 
الــعــمــل عــلــى أجـــنـــدة الــحــفــاظ عــلــى الــتــنــوع 
البيولوجي في البحرين وأيًضا في المنطقة 

العربية. 

ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة ودان������ات ي��ق��دم��ان ت��ق��ري��ر 

ال���ب���ح���ري���ن ال���وط���ن���ي ح�����ول ال�������ش���ام���ة الأح���ي���ائ���ي���ة  

»الـتـمـويـل الـكويتي« يفوز بجائزة 

البحرين«  في  اإ�سالمي  بنك  »اأف�سل 
الكويتي  التمويل  بيت  حصد 
ــائــــزة »أفــــضــــل بــنــك  - الـــبـــحـــريـــن جــ
إســامــي فــي الــبــحــريــن« مــن مجلة 
 ،)EMEA Finance( فاينانس  إيميا 
ــة دولـــــيـــــة مــتــخــصــصــة  ــلـ وهـــــــي مـــجـ
ويقع  المصرفية  الــشــؤون  بتغطية 
لندن،  مدينة  فــي  الرئيسي  مقرها 
وذلك تقديًرا للنجاح في المؤشرات 
وأنــشــطــة  بــأعــمــال  والــنــمــو  واألداء 

البنك على الصعيد المحلي.
وتــعــد هــذه الــجــائــزة مــن ضمن 
حــقــقــتــهــا مجموعة  جـــوائـــز  خــمــس 
بــيــتــك وتـــحـــديـــدًا بــيــتــك – الــكــويــت 
ــي فــي  ــل بـــنـــك إســــامــ وهــــــي: »أفــــضــ

ــــط«، و»أفــضــل بــنــك فــي الــكــويــت«، و»أفــضــل بــنــك إســامــي في  الــشــرق األوسـ
الشرق األوسط«  للشركات على مستوى  و»المسؤولية االجتماعية  الكويت«، 
بمنطقة  المصرفي  القطاع  من جوائز  الرابعة عشرة  النسخة  وذلــك خال 
الشرق األوسط لعام 2021، وهو ما يؤكد تفوق المجموعة وريادتها في تبني 

أفضل وأحدث التقنيات الرقمية.
وبهذه المناسبة، قال عبد الحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس 
بحصول  سعداء  »نحن  البحرين:   - الكويتي  التمويل  بيت  لــدى  التنفيذي 
إلى  متميزة  إضــافــة  ُتــعــد  والــتــي  الــمــرمــوقــة  الــجــوائــز  هــذه  على  المجموعة 
مع  التعامل  على  البنك  قـــدرة  يــؤكــد  بما  بيتك  مجموعة  إنــجــازات  سجل 
بتقديم  ُقــدًمــا  المضي  من  وتمكننا  المستمرة  كوفيد-19  جائحة  تحديات 
التي تصب لصالح تقديم األفضل  المصرفية  والخدمات  المنتجات  أفضل 

للعماء«.

فاروق الموؤيد: غياب عرو�ض ال�سيارات 

الـتـوريــد نـقـ�ض  �سـبـبـه  رمـ�سـان  فـي 
أكد الوجيه فاروق المؤيد أن انخفاض تصنيع الشرائح اإللكترونية 
إنتاج  فــي  إحـــداث عجٍز  إلــى  أدى  الــجــديــدة  الــســيــارات  فــي  المستخدمة 
إلــى عام  قــد يستمر مــن 6 أشهر  العجز  أن هــذا  إلــى  الــســيــارات، مشيًرا 
حتى تعود أوضاع اإلنتاج العالمي إلى طبيعتها، مبينا أن مصانع إنتاج 

السيارات تسعى إلى عودة إنتاجها إلى ما قبل كورونا.
وأوضح في تصريحات صحفية أن هذا النقص في اإلنتاج له تأثير 

إلــى أن  مؤكد في األســعــار، الفتا 
نقص اإلنــتــاج والــحــرب الــدائــرة 
ــار  ــعـ ــا ارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــــضـ ــا وأيـ ــيـ ــالـ حـ
على  سينعكس  ذلــك  كــل  النفط 
تــتــراوح  األســعــار بمعدالت  ــادة  زيـ
أن  مــضــيــفــا   ،%15 إلــــى   10 بــيــن 
الجديدة  السيارات  أسعار  ارتفاع 
أســـعـــار  ارتــــفــــاع  ــى  ــ إلـ ــا  أيـــضـ أدى 
إلى  نظًرا  المستعملة  السيارات 

قلة المعروض من الجديد.
وأرجـــــــــع قـــلـــة عــــــــروض بــيــع 
ــا هــو  ــمـ ــدة كـ ــديــ ــجــ الــــســــيــــارات الــ
معهود في شهر رمضان المبارك 
إلى قلة توريد الكميات الطبيعية 
ــارات وعـــــــــدم تــمــكــن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ مــ
أصحاب التوكيات من الحصول 
عــلــى الــكــمــيــات الــمــطــلــوبــة لــدى 
أسواقهم ما أدى أيضا إلى وجود 

نقص في المخزون.
المستقبل  أن  المؤيد  وأكــد 
ســيــكــون لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة 
الـــســـيـــارات  تــحــصــل  أن  مــتــوقــعــا 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الــبــحــريــن على 
50% مــن حــجــم ســـوق الــســيــارات 

بعد 10 سنوات من اآلن.

»المهن ال�سحية« ترخ�ض لأول م�سنع 

لإنـتـاج اأدويــة الـحـقن في البحرين
إصــدار  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
الترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية كأول موقع لتصنيع أدوية 
الحقن في مملكة البحرين، ما يجعله ثاني موقع مرخص لتصنيع األدوية 

في مملكة البحرين. 
وبهذا يكون المصنع قد حصل على حقوق إنتاج الدفعات األولية ألدوية 
تحاليل  مــن  والــتــأكــد  المنتجة  المستحضرات  ــات  دراسـ عــرض  بعد  الحقن 
األدويــة شهادة  لمنح هذه  النهائي  التفتيش  وإجــراء  لها،  الناجحة  الثباتية 
معقمة  تركيبات  وتسويق  إنــتــاج  لبدء   )GMP( الجيدة  التصنيع  ممارسات 

وقابلة للحقن.
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجاهمة  مريم  الدكتورة  وأكــدت 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن مملكة البحرين حريصة على تطبيق 
ومواكبة المعايير العالمية المتعلقة بصناعة األدوية، لذا فإن الهيئة تحرص 
على استيفاء كل المشاريع أعلى متطلبات األمن والسامة والجودة الازمة 

في هذا المجال المهم.
تركيبات  مــن  متنوعة  مجموعة  تصنيع  إلــى  التصنيع  منشأة  وتــهــدف 
ــبـــوالت  الــرعــايــة الــصــحــيــة الــبــشــريــة الــقــابــلــة لــلــحــقــن مــثــل الـــقـــواريـــر واألمـ
من  األلمانية  التقنيات  وأفضل  أعلى  باستخدام  المعبأة مسبقا  والمحاقن 

.BOSCH شركة
مجمع  فــي  الحيوية  للتكنولوجيا  الخليج  شــركــة  مصنع  مبنى  ويــقــع 
البحرين الدولي لاستثمار )BIIP( في منطقة الحد الصناعية ويتكون من 

ثاثة طوابق بمساحة تقارب 4500 متر مربع.

كتب وليد دياب:

عـــمـــار قمبر  الــنــائــبــان  تـــقـــدم 
وخـــالـــد بــوعــنــق بــاقــتــراح بــقــانــون 
ــاب لـــلـــدعـــم  ــ ــسـ ــ ــأن إنـــــشـــــاء حـ ــ ــشـ ــ بـ
المالي لمحدودي الدخل، وينص 
يقتطع  أن  على  بقانون  االقــتــراح 
كل  واحــد من سعر  أمريكي  دوالر 
برميل نفط خام يزيد سعره على 
خـــارج  تــصــديــره  ويــتــم  دوالرا   40
أول  من  اعتبارا  البحرين  مملكة 
هذا  لنفاذ  التالية  المالية  السنة 
الــقــانــون لــتــكــويــن حــســاب خــاص 
يــســمــى »حـــســـاب الـــدعـــم الــمــالــي 

لمحدودي الدخل«.
ويــــنــــص االقــــــتــــــراح عـــلـــى أن 
بالتنمية  المعنية  الــــوزارة  تفتح 
االجتماعية الحساب المنصوص 
وترصد  السابقة  المادة  في  عليه 
فيه األموال المنصوص عليها في 
ــوزارة  الــ تــصــرف  وأن  الـــمـــادة،  ذات 
ــــدة نهاية  ــرة واحـ مـــن الــحــســاب مـ
كــل ســنــة مــالــيــة دعــمــا مــالــيــا لــرب 
ــرة الــبــحــريــنــي وفـــقـــا لــثــاث  ــ األســ

فئات هي:
الفئة األولى 200% من مقدار 
الدعم المالي الشهري المستحق 
لـــــرب األســـــــرة الــــــذي يـــقـــل دخــلــه 

الشهري عن 300 دينار.
الفئة الثانية 150% من مقدار 
الدعم المالي الشهري المستحق 
لــرب األســـرة الـــذي يــتــراوح دخله 

الشهري بين 301 و700 دينار.
مــن   %100 الـــثـــالـــثـــة:  الـــفـــئـــة 
مـــقـــدار الـــدعـــم الــمــالــي الــشــهــري 
ــذي  الــمــســتــحــق لـــــرب األســـــــرة الــ
يــتــراوح دخــلــه الــشــهــري بــيــن 701 

و1000 دينار.
ويــــجــــوز بــــقــــرار مــــن مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء زيـــــــــادة حــــــــدود الـــدخـــل 
الـــشـــهـــري لــــرب األســـــــرة، عــلــى أن 
ــنـــي قــــــرارا  ــعـ ــر الـــمـ ــ ــوزيــ ــ يــــصــــدر الــ
بــتــحــديــد اشـــتـــراطـــات اســتــحــقــاق 
لتنفيذ  الازمة  والقرارات  الدعم 
أحــكــام هـــذا الــقــانــون خـــال ستة 

أشهر من تاريخ العمل به.   

العهد السعودي األمير  أكد ولي  العربية.نت: 
ــروســـي فــاديــمــيــر  مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــرئــيــس الـ
بــوتــيــن دعــم الــمــمــلــكــة ومــســانــدتــهــا لــلــجــهــود التي 

تؤدي إلى حل سياسي لألزمة في أوكرانيا.
وشدد األمير محمد بن سلمان خال اتصال 
السعودية  مــســانــدة  على  أمــس  بوتين  مــع  هاتفي 
األوكــرانــيــة يحقق  الــروســيــة  لــألزمــة  لحل سياسي 
األنباء  وكالة  أفادت  ما  واالستقرار، بحسب  األمن 

»واس«.
إلــى جــانــب ذلــك جــرى خــال االتــصــال بحث 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن وسبل 
تــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بــمــا يحقق 
مصالح البلدين. وكان الكرملين قد أعلن في وقت 
ســابــق أمـــس أن الــرئــيــس الــروســي نــاقــش مــع ولــي 
في  المشترك  اإليــجــابــي  العمل  الــســعــودي  العهد 
وجهات  تبادال  الجانبين  أن  أوبــك+، مضيفا  إطــار 
الــنــظــر حـــول الــوضــع فــي أوكــرانــيــا والــيــمــن أيــضــا، 
تثير  فيما  ذلـــك  يــأتــي  رويـــتـــرز.  نقلت  مــا  بحسب 
الغربية  الــدول  فرضتها  التي  القاسية  العقوبات 
على موسكو جراء العملية العسكرية التي أطلقت 

الماضي  فبراير   24 في  األوكــرانــيــة  األراضـــي  على 
األسعار.  وارتــفــاع  الطاقة  قطاع  تأثر  من  مخاوف 
يــشــار إلـــى أن الــســعــوديــة تــقــود إلـــى جــانــب روســيــا 

تــحــالــف »أوبــــك بــلــس« الـــذي يــضــم 13 عــضــوا في 
منظمة الدول المصّدرة للنفط )أوبك( وعشرة من 
خارج المنظمة لضمان إمدادات مستقرة للنفط. 

العراقيين في تظاهرات حاشدة في  المئات من  خرج 
احتجاجا  أخــرى،  ومحافظات  بــغــداد،  العراقية  العاصمة 
مطالبين  الــبــاد،  تشهدها  الــتــي  السياسية  ــة  األزمــ عــلــى 
بحسم تشكيل الحكومة والخروج من االنسداد السياسي. 
وعلى مدار األسبوع الماضي حشد ناشطون ومدونون عبر 
وجنوبي  بغداد  في  للتظاهر  االجتماعي  التواصل  وسائل 

العراق.
الفردوس  ساحة  في  المئات  احتشد  الجمعة  ومساء 
وســط الــعــاصــمــة، مــردديــن شــعــارات ضــد أحـــزاب السلطة، 
ــد رفــع  ومـــنـــدديـــن بــصــراعــهــا عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وقــ
المتظاهرون شعار »ال إطار وال تيار.. جمعة قرار الشعب«.

الحكومة،  تشكيل  في  بــاإلســراع  المتظاهرون  وطالب 
والخروج من االنسداد السياسي، متوعدين بالتصعيد في 

حال لم يتم حسم الملف من قبل األحزاب المتصارعة.
أكــدوا فيه  بيانا  التظاهرات قد أصــدروا  وكــان منظمو 
األمــور  إليه  آلــت  مــا  على  لاحتجاج  تأتي  تظاهراتهم  أن 
في الباد من جوع وفقر وغاء أسعار ونقص عاج وضعف 
الــتــعــلــيــم وانــهــيــار الــمــؤســســات والــفــســاد وغــيــاب الــقــانــون، 
كنتيجة طبيعية للمماطلة في تشكيل الحكومة والصراع 

الدائر على المناصب.
وشــهــدت مــحــافــظــات كــربــاء والــنــجــف وبــابــل وغيرها 
على  أطلقت  التي  لــلــدعــوات  استجابة  مماثلة  تــظــاهــرات 

مواقع التواصل.
في  الــعــراق،  أجــراهــا  التي  النيابية  االنتخابات  ومنذ 
السياسية  الــســاحــة  تشهد  الــمــاضــي،  أكــتــوبــر  مــن  الــعــاشــر 
خافات حادة حول تشكيل الحكومة، فبعد نحو ستة أشهر 
لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس الجمهورية، 
والمضي في اإلجراءات األخرى نحو انتخاب رئيس جديد 

للحكومة.
وتصاعدت التحذيرات خال األيام الماضية من موجة 
احتجاجات، بسبب تماثل األوضاع التي يعيشها العراقيون 
حاليا بمثيلتها عام 2019، عندما تفجرت أكبر احتجاجات 

في تاريخ العراق الحديث.

ــدا بـــــالأحـــــزاب  ــ ــدي ــ ــن ــ ــي الـــــعـــــراق ت ــ مــــظــــاهــــرات فـ

ــل الــحــكــومــة ــي ــك ــس ــ� ــت ــة ب ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــســـارعـــة والـ ــتـــ�ـ الـــمـ

اقتراح نيابي باإن�ساء ح�ساب لدعم محدودي الدخل

ولـي العهـد ال�سـعودي والرئي�ـض الرو�سـي يبحثـان تعزيـز 

العالقــات واأو�سـاع الـنـفــط والـيـمــن واأزمــة اأوكـرانـيــا

تمويل الح�ساب عبر ا�ستقطاع دوالر من كل برميل نفط �سعره يتخطى 40 دوالرا
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} عبد الحكيم الخياط.

} فاروق المؤيد.
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 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
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 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
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.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
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 ™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
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 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
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…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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انطالقا من حرص محافظة المحرق 
والــتــقــالــيــد القديمة  الـــعـــادات  عــلــى إحــيــاء 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــهــا الـــمـــحـــرق مــنــذ مــئــات 
مع  المجتمعية  للشراكة  وتأكيدا  السنين، 
مواطنين  من  المجتمع  قطاعات  مختلف 
أحيت  والعام،  الخاص  القطاع  ومؤسسات 
المحافظة برعاية السيد سلمان بن عيسى 
بـــن هـــنـــدي الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة 

الملك  جاللة  مستشار  وبحضور  المحرق 
لــلــشــبــاب والــريــاضــة صــالــح بــن عــيــســى بن 
ــداهلل بــن  ــبــ هـــنـــدي الـــمـــنـــاعـــي والـــعـــمـــيـــد عــ
خليفة الجيران نائب المحافظ وبالشراكة 
التجارية  الفعاليات  والتعاون مع عدد من 
بــســوق الــمــحــرق، أحــيــت تـــراث الــقــرقــاعــون 
استمتع  حيث  القديم،  المحرق  ســوق  في 
زوار  من  السوق  ورواد  والمقيمون  األهالي 

المملكة بالفرق الشعبية التي أحيت تلك 
واألهــازيــج  باألناشيد  الشعبية  الــمــوروثــات 

التراثية.
ــوق لألسر  وشــهــد االحــتــفــال إقــامــة سـ
العديد من  المنتجة تم من خالله عرض 
الــمــنــتــوجــات الــمــنــزلــيــة مــن أكــــالت شعبية 
ــالبــــس ومــنــتــجــات  بــحــريــنــيــة قـــديـــمـــة، ومــ

شعبية.

وفــي خــتــام االحــتــفــال قــدم المحافظ 
المتعاونة  الجهات  لكافة  وتــقــديــره  شــكــره 
ولمديرية شرطة محافظة المحرق واإلدارة 
والمجلس  المحرق  وبلدية  للمرور  العامة 
شويطر،  حسين  بن  فــؤاد  والوجيه  البلدي 
مــشــيــدا بــالــتــعــاون الــبــنــاء الـــذي ســاهــم في 
الشهر  هذا  ليالي  في  الفعالية  هذه  نجاح 

الكريم.

محافظ���ة �لمح���رق تحي���ي ليل���ة �لقرقاع���ون بم�ش���اركة �أهلية

ــيـــخ د.  ــشـ تـــحـــت رعــــايــــة الـ
راشــــد بــن مــحــمــد بــن فطيس 
الـــــهـــــاجـــــري رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة  أقامت  السنية،  األوقــاف 
األوقاف السنية فعالية الغبقة 
المنتسبين  لــكــل  الــرمــضــانــيــة 
اإلدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء  مــــن 
هذه  تأتي  حيث  والموظفين، 
ــة تـــقـــويـــة لــلــجــانــب  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
للروابط  وتعزيزا  االجتماعي 

األخوية واالجتماعية.
ــيـــة  ــالـ ــي هــــــــذه الـــفـــعـ ــ ــأتــ ــ ــ وت
ــر رمـــــضـــــان  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ احــــــتــــــفــــــاء بـ
العادات  على  وجريا  المبارك 

ــعــــرف بــهــا  ــتــــي يــ الـــجـــمـــيـــلـــة الــ
ــن،  ــريــ ــحــ ــبــ شــــعــــب مـــمـــلـــكـــة الــ
االجتماعية  األنشطة  وضمن 
عــلــى  اإلدارة  تــنــظــمــهــا  ــي  ــتـ الـ
ــقــــى د.  ــد ألــ ــ مـــــــدار الـــــعـــــام، وقــ
كلمة  الحفل  راعـــي  الــهــاجــري 
بتوجيهات  بدايتها  فــي  أشـــاد 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
الــــــــوزراء بـــإطـــالق خــطــة بــنــاء 
العبادة  دور  وصــيــانــة  وتــطــويــر 
كافة،  المملكة  محافظات  في 
وما لهذه التوجيهات من دافع 

وإدارة  كبير لمجلس  وتشجيع 
األوقــــــــاف الــســنــيــة لـــبـــذل كــل 
أعلى  ووفــق  الممكنة  الجهود 
توجيهات  لتنفيذ  المستويات 

سموه .
أعضاء  كل  أثنى على  كما 
ــي  ــفـ ــوظـ ومـ اإلدارة  ــلـــس  ــجـ مـ
من  يــبــذلــونــه  مــا  عــلــى  اإلدارة 
ــة فــــي رفــعــة  ــلـ ــواصـ ــتـ ــود مـ ــهــ جــ
ــة  ــ ــدمـ ــ ــل الـــــوقـــــفـــــي وخـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
هـــذه  مـــثـــل  وأن   ، الـــمـــســـاجـــد 
الفعاليات هي جزء يسير من 
رد الفضل ، وبين أن المكافأة 
ــر مــــن اهلل  ــر هــــي بــــاألجــ ــبــ األكــ

ــالــــى عـــلـــى كــل  ــعــ ســـبـــحـــانـــه وتــ
الجهود التي تصب في إحياء 
ســنــة الـــوقـــف وخـــدمـــة ورعــايــة 

بيوت اهلل عز وجل.
مــســابــقــة  اإلدارة  وأقـــامـــت 
ثقافية للمشاركين تم خاللها 
التشجيعية،  الــجــوائــز  تــوزيــع 
وعـــبـــر الـــحـــضـــور عـــن شــكــرهــم 
وتـــقـــديـــرهـــم لــلــقــائــمــيــن عــلــى 
الفعالية والتي تندرج في إطار 
برنامج اجتماعي شامل، أعدته 
الــمــنــتــســبــيــن  لــجــمــيــع  اإلدارة 
بمناسبة شهر رمضان الكريم، 
اإلدارة  بـــاهـــتـــمـــام  مـــشـــيـــديـــن 

بإقامة الفعاليات االجتماعية 
ــا  ــهـ ــل الـــمـــنـــاســـبـــات، وأنـ ــ ــــي كـ فـ
وبذل  بالتشجيع  عليهم  تعود 

المزيد من الجهود.

�لأوق����������اف �ل�����ش��ن��ي��ة ت��ق��ي��م غ��ب��ق��ت��ه��ا �ل��رم�����ش��ان��ي��ة

ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ُتـــــــــشـــــــــارك 
ــتـــفـــال  االحـ الـــعـــالـــم  دول  جـــمـــيـــع 
بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــنــزف الــدمــوي 
»الــهــيــمــوفــيــلــيــا«، والـــــذي ُيــصــادف 
كــــل عــــام؛  أبــــريــــل مــــن  تــــاريــــخ 17 
ويـــســـتـــهـــدف الـــمـــصـــابـــيـــن بــمــرض 
الــــــــنــــــــزف الـــــــــــدمـــــــــــوي، وأهـــــــالـــــــي 
الــمــصــابــيــن والــمــحــيــطــيــن بــهــم، 
ــرارات الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــانــــعــــي الـ وصــ
والمهنيين الصحيين والجمعيات 
والـــمـــنـــظـــمـــات الـــصـــحـــيـــة، وعـــامـــة 

المجتمع.
والنزف الدموي )هيموفيليا( 
ــو أحـــد  ــ ــة الــــــــدم، وهــ ــولـ ــيـ يـــعـــنـــي سـ
أمراض الدم الوراثية الناتجة عن 
نــقــص أحـــد عــوامــل الــتــجــلــط في 
الدم بحيث ال يتخثر دم الشخص 
»الهيموفيليا«  بــمــرض  الــمــصــاب 
ينزف  يجعله  مــا  طبيعي؛  بشكل 
مــــدة أطـــــول. ويـــرجـــع الــســبــب في 
إلى حدوث  بالهيموفيليا  اإلصابة 
اضطرابات في الجينات المسؤولة 
عـــن تــصــنــيــع مـــعـــامـــالت الــتــجــلــط 
ــواء كـــان االضـــطـــراب  ــــدم، ســ فـــي الـ
فـــي الــجــيــنــات الــمــورثــة مـــن األم؛ 
والتي تنتقل فتظهر عليه أعراض 
بــســبــب حـــدوث  أو  الــهــيــمــوفــيــلــيــا، 
ــاء تــكــويــن  ــ ــنـ ــ ــرات جـــيـــنـــيـــة أثـ ــ ــفـ ــ طـ
الطفل،  لــدى  التجلط  مــعــامــالت 
على الرغم من عدم وجود إصابات 

في العائلة.
ــال بـــالـــيـــوم  ــفــ ــتــ ويــــهــــدف االحــ
الـــــعـــــالـــــمـــــي لـــــلـــــنـــــزف الـــــــدمـــــــوي 
إلـــى رفـــع مستوى  »الــهــيــمــوفــيــلــيــا« 
الـــوعـــي بـــمـــرض الـــنـــزف الـــدمـــوي 
وذلك  وذويهم،  به  المصابين  بين 
ــراض  ــ بــالــتــعــريــف بــالــمــرض واألعـ
والــمــضــاعــفــات، وتــحــفــيــز األفــــراد 
للمشاركة  الصحية  والــجــمــعــيــات 
ــم الـــــدعـــــم الـــمـــعـــنـــوي  ــقــــديــ فـــــي تــ
ــادي لــمــرضــى  ــمــ واالجـــتـــمـــاعـــي والــ
شرائح  كل  وتشجيع  الهيموفيليا، 
المجتمع على االطالع على مرض 
ــنــــزف الــــدمــــوي لــــزيــــادة الـــوعـــي  الــ
بــخــطــورتــه وبــالــتــالــي الــمــســاهــمــة 
ــدة الـــمـــرضـــى  ــاعــ ــســ ــنـــهـــم فـــــي مــ مـ
مــثــال عـــن طـــريـــق االنـــضـــمـــام إلــى 
الــجــمــعــيــات الــصــحــيــة الــتــي تعنى 
ــع  ــنــــزف الـــــدمـــــوي، ورفــ بـــمـــرض الــ
مستوى الوعي حول مرض النزف 
الـــدمـــوي بــيــن صــانــعــي الـــقـــرارات 
والــمــهــنــيــيــن الــصــحــيــيــن وعـــامـــة 
الظروف  وبالتالي تحسين  الناس 
المعيشية لمرضى النزف الدموي 
ونشر الوعي بينهم، وتأكيد أهمية 
والدولية  الوطنية  السلطات  دور 

الصحية في السيطرة على مرض 
الـــنـــزف الــــدمــــوي، وتــأكــيــد أهــمــيــة 
التعايش  فــي  الــصــحــي  الــتــثــقــيــف 
مع مرض النزف الدموي وتجنب 
ــة لـــه،  ــبـ ــاحـ ــمـــصـ الـــمـــضـــاعـــفـــات الـ
والـــحـــصـــول عــلــى الـــدعـــم الــمــادي 
ومزيد  والرعاية  البحوث  إلجــراء 
الموجهة نحو مرض  الجهود  من 

النزف الدموي وأسبابه. 
مــمــلــكــة  ــي  ــ فـ الـــصـــحـــة  وزارة 
الــبــحــريــن ال تــألــو جــهــًدا فــي بــذل 
قــصــارى جــهــدهــا مــن أجـــل توفير 
ــات الــصــحــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
والعالجية للمرضى الذين يعانون 
من مرض الهيوموفيليا، وتحرص 
على تنظيم العديد من الفعاليات 

والتوعوية  التثقيفية  واألنــشــطــة 
بــالــتــزامــن مـــع االحــتــفــال بــالــيــوم 
الــعــالــمــي لــلــنــزف الـــدمـــوي، وذلــك 
ــة الـــمـــحـــاضـــرات  ــامــ مــــن خـــــالل إقــ
تهدف  التي  التوعوية  والفعاليات 
ــة الــجــمــهــور  ــيـ ــوعـ بـــــدورهـــــا إلــــــى تـ
بـــمـــرضـــى الـــهـــيـــمـــوفـــيـــلـــيـــا وبـــيـــان 

أعراضه وطرق الوقاية والعالج.

وز�رة �ل��ش�ح�ة ت��ش�ارك �ل��عال�م �ل�ي�وم �لحتفال بيوم �لنزف �لدموي

القراء األعزاء
وانتهى نصف شهر رمضان 
المبارك، ولم تنته معاناة بعض 
األمـــهـــات الــعــامــالت مــن حمل 
مــســؤولــيــة انـــضـــبـــاط أبــنــائــهــن 
فــــي الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
ــًا فــي  ــيـ وانـــضـــبـــاطـــهـــن شـــخـــصـ
مـــواقـــع عــمــلــهــن، والــكــثــيــر منا 
ــضـــبـــاط فــي  يــعــلــم مــشــقــة االنـ
ــدوام الــرســمــي خــالل الشهر  الــ
ــا يــتــمــتــع بــــه مــن  ــمـ الــــكــــريــــم بـ
واجتماعية  دينية  خصوصية 
يــتــرتــب عــلــيــهــا تــغــيــيــر أســلــوب 
ترتيب  وإعـــادة  اليومية  الحياة 
األوقـــــــــات الـــنـــشـــطـــة فــــي حــيــاة 
نــهــارًا  الــلــيــل  فينقلب  اإلنــســان 

والنهار لياًل، وبين هذا وذاك يبقى الموظفون في 
النوم  وقلة  والسهر  والعبادة  الوظيفة  بين  صراع 
والتعب واإلرهاق وبقية تبعات االمتناع عن األكل 
الجميع  ودون  )لــلــبــعــض(،  والــتــدخــيــن  والـــشـــرب 
تبقى األم العاملة في حيص بيص بين ما سبق 
وإعــداد  المنزل  في  وعملها  وظيفتها  وبين  ذكــره 

الوجبات وعنايتها باألبناء وهو وضع ُيرثى له.
كورونا  ُمخرجات جائحة  أهم  من  إن  وحيث 
هو فكرة العمل عن ُبعد، إذ أثبت الواقع العملي 
ــا، وُتـــعـــد بــديــال مــالئــمــا جـــدًا  ــازهـ كــفــاءتــهــا وإنـــجـ
ومتعدد اإليجابيات للعمل في موقع العمل، وال 
سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على المال العام، 
فالعمل عن ُبعد يؤدي إلى االقتصاد في كثير من 

نفقات جهة العمل على سبيل المثال.
الوظيفة  سيما  وال  الــعــمــل  عــن  وبــالــحــديــث 
الــعــامــة فـــإن هـــذا الــحــق الــدســتــوري الـــذي كفله 
دستور مملكة البحرين للمواطنين بشكل أصلي 
وأجاز توظيف األجانب في األحوال التي ُيبينها 
ــانـــون يـــواجـــه تـــحـــديـــات مــهــمــة عــلــى صعيد  ــقـ الـ
من  عقلية  في  تكمن  التي  تلك  أهمها  التطبيق 
البيروقراطية  من  العقليات  بعض  إن  إذ  ُيــديــره، 
موقع  فــي  الــمــوظــف  بــوجــود  تهتم  بحيث  بمكان 
العمل دون اعتبار لحجم نتاجه، المهم أن يكون 
إلـــى مــا إذا كـــان يــعــمــل أو  الــتــفــات  مـــوجـــودًا دون 
لدى  الرسمي  الـــدوام  وقــت  أصــبــح  لــذا  يعمل،  ال 
البعض هو وقت متابعة األفالم والمسلسالت عبر 
في  والتسكع  الخاصة  أعمالهم  وإنجاز  هواتفهم 
المقاهي و.. و، ال يهم ذلك طالما أن السجالت 
تثبت أنهم موجودون على رأس العمل، واللوم ال 
ُجّله  إن  بل  الموظفين،  هــؤالء  على  بأكمله  يقع 
يقع على رّب العمل الذي لم يستطع احتواءهم.

ولطالما اعتبرت -من وجهة نظري الخاصة– 
أن إلزام الموظف بنظام بصمة أو أي نظام آخر 
إلثــبــات حــضــوره هــو نــظــام غــيــر مــجــٍد أبــــدًا، ألن 
انضباط  لرصد  ُتخصص  التي  األنظمة  جميع 
الحقيقي  الــضــبــط  مــن  تتمكن  لــن  الــمــوظــفــيــن 
لــحــضــورهــم مــتــى مـــا غــــاب االنـــضـــبـــاط الـــذاتـــي، 

الــــطــــرق  ظـــــل  فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ سـ وال 
الــكــثــيــرة الــمــتــاحــة لــلــتــحــايــل 
أن  وأرى  األنــظــمــة،  هـــذه  عــلــى 
والــُمــجــدي  الحقيقي  الــنــظــام 
تنمية  هو  الموظف  النضباط 
والوالء  والمحبة  االنتماء  روح 
عمله  إلــى  ليأتي  عمله  لمكان 
)كأنه ذاهب إلى موعد غرامي( 
الرسائل  احــدى  فــي  قــرأت  كما 

غير معلومة المصدر.
وهـــــــــنـــــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
األســـالـــيـــب لــخــلــق هــــذه الــــروح 
تبدأ من اإلنسانية في التعامل 
مــــع الـــمـــوظـــفـــيـــن بــتــقــديــرهــم 
ومــــنــــحــــهــــم حــــقــــوقــــهــــم عـــلـــى 
قــــدم الـــمـــســـاواة وتـــعـــزيـــز ذلــك 
بالخالص من جميع المتنمرين من المسؤولين 
جــمــيــع  وإزالــــــــة  الــمــتــوســطــة  اإلدارة  طــبــقــة  فــــي 
واإلدارة  الموظفين  بين  تــحــول  الــتــي  الــحــواجــز 
العليا، عندها ستكون الوظيفة هي بيت الموظف 
ُيــخــلــص لــهــا ويضعها في  الــثــانــيــة الــتــي  وأســرتــه 
مقدمة أولوياته، وسيكون لي مع قصص التنّمر 

على الموظفين والموظفات وقفة خاصة.
وعــــودة إلـــى مــوضــوع األمــهــات الــعــامــالت في 
شهر رمضان، فقد كان لتوجيهات صاحب السمو 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، بــتــطــبــيــق نــظــام 
الــعــمــل مـــن الــمــنــزل لــلــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن في 
الحكومية خالل  والمؤسسات  والهيئات  الــوزارات 
 ،%50 حتى  تصل  بنسبة  المبارك  رمضان  شهر 
األثر الكبير والطيب على جميع العاملين، وقد 
الخدمات  تأثر  مــراعــاة عــدم  الــقــرار على  حــرص 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فــي مملكة 
وبحسب  القرار  من  استثنى  فقد  لــذا  البحرين، 
القطاعات  جميع  العمل  متطلبات  تقتضيه  ما 
التي  الجهات  أو  األمنية  الجهات  مــن  الحيوية 
وغيرها  والماء  والكهرباء  الصحة  تقدم خدمات 
من الخدمات الضرورية، وهي بحق بادرة إنسانية 

كريمة من سمّوه تستحق الثناء والشكر.
وأيضًا من باب امتداد هذه اللفتة اإلنسانية 
وبمناسبة قدوم العشر األواخر من شهر رمضان 
الكريم بما تحمله من روحانية نتمّنى على سمو 
الهيئات  فــي  العامالت  األمــهــات  استثناء  األمــيــر 
شهر  من  للمتبقي  االستثناء،  هــذا  من  المعنية 
رمضان المبارك، وال سيما إن كان العمل المتوقع 
وجــه  أكــمــل  عــلــى  وإنـــجـــازه  تقديمه  يسهل  منهن 
من المنزل، حتى ُيتاح لهن الموازنة بين القيام 
بمهامهن الوظيفية والعائلية دون أن تختّل كفة 

أّي منهما.
تقّبل  مباركة،  أواخــٍر  بعشر  لكم  أمنياتي  مع 

اهلل طاعاتكم.

Hanadi_aljowder@htomail.com

بركات �لع�شر �لأو�خر 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

السيد  مصطفى  الــدكــتــور  رعــايــة  تــحــت 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن 
ــة الــمــلــكــيــة  ــيــــة، نـــظـــمـــت الـــمـــؤســـسـ ــانــ اإلنــــســ
 AK لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع
الــســنــوي  الــرمــضــانــي  الــمــهــرجــان  استيديو, 
واحتفال القرقاعون ألبناء المؤسسة، والذي 
أقيم في موقع تصوير مسلسل حكايات ابن 

الحداد.
وقـــتـــا ممتعا  الــمــؤســســة  أبـــنـــاء  وقـــضـــى 
وسط أجــواء بهيجة مع شخصيات مسلسل 
ــداد الـــــذي يـــعـــرض اآلن  حـــكـــايـــات ابــــن الــــحــ
فــي شــهــر رمــضــان الــكــريــم، كــمــا عـــاش أبــنــاء 
تجولوا  حيث  المسلسل  تجربة  المؤسسة 
بالفنانين،  والــتــقــوا  الشعبية  الــمــديــنــة  فــي 
البرنامج على  احــتــوى  ذلــك  إلــى  بــاإلضــافــة 
واالحــتــفــال  الشعبية  واأللــعــاب  المسابقات 

الخاص بالقرقاعون.
ــتـــقـــى األطــــفــــال بـــطـــاقـــم الــمــســلــســل  والـ
ياسين  والــفــنــان  الكوهجي  يــوســف  المخرج 
وهم  المسلسل  ممثلي  جــانــب  إلــى  كــازانــي، 
الفنان محمد ياسين، عادل شمس  كل من: 
)الـــــوالـــــي(، د خــلــيــل الــرمــيــثــي )كـــشـــحـــان(، 
مـــنـــيـــرة مـــحـــمـــد )مــــيــــســــه(، نـــجـــم مــســاعــد 
لــولــوة(، فوز  )أم  مــاجــدة سلطان  )مــصــبــاح(، 

عتيج(،  )أم  البلوشي  نــورة  )لــولــوة(،  جناحي 
عبدالرحمن بوصابر )مدلقم(، عبدالرحمن 
إلـــى جــانــب شخصيات  )عـــبـــود(،  إســمــاعــيــل 
المتوت وهم: أمير دسمال )فرحان(، جاسم 

الضامن )غضبان(، جعفر التّمار )بلهان(
وتحرص المؤسسة على مشاركة أبنائها 

في مختلف المناسبات، ويعد القرقاعون من 
االحتفاالت الشعبية التي تقام خالل الشهر 
به  باالحتفال  المؤسسة  تهتم  لذا  الفضيل، 
قلوب  على  والبهجة  البسمة  سنوًيا إلدخــال 
الرعاية  ضمن  المنتسبة  واألســـر  األطــفــال 

االجتماعية التي تقدمها. 

�ل���م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���م���ل���ك���ي���ة ت��ح��ت��ف��ل ب���ال���ق���رق���اع���ون

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16095/pdf/1-Supplime/16095.pdf?fixed8492
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/1292385
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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  12

Link

P  4

Link

Link

P  1

Link

العدد:  12062

32
الأحد 16 رم�ضان 1443 ـ العدد 12062

Sunday 17th April 2022 - No. 12062

1322

»stc البحرين«: 

انتهاء الدرا�سات 

التف�سيلية ملركز 

البيانات بالربع 

الثالث

ليفربول 

يق�سي

 مان�س�سرت �سيتي 

ويبلغ نهائي 

كاأ�س اإجنلرتا

24 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

03:52

16

06:03

 املرحلة الأوىل من الإنتاج ت�سمل 56 منتًجا دوائًيا 

اأول م�سنع لأدوية احلقن يف البحرين
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

مل�ضنع  الرتخي�ص  اإ�ضدار  ال�ضحية  واخلدمات 

موقع  كاأول  احليوية  للتكنولوجيا  اخلليج 

اأدوية احلقن يف البحرين، ما يجعله  لت�ضنيع 

ثاين موقع مرخ�ص لت�ضنيع الأدوية يف مملكة 

ح�ضل  قد  امل�ضنع  اإن  الهيئة  وقالت  البحرين. 

لأدوية  الأولية  الدفعات  اإنتاج  حقوق  على 

امل�ضتح�ضرات  درا�ضات  عر�ص  بعد  احلقن 

الناجحة  الثباتية  حتاليل  من  والتاأكد  املنتجة 

لها، واإجراء التفتي�ص النهائي ملنح هذه الأدوية 

 )GMP( اجليدة  الت�ضنيع  ممار�ضات  �ضهادة 

لبدء الإنتاج والت�ضويق.

 وقال الدكتور ريا�ص الع�ضبان اإن امل�ضنع 

�ضيكون الأول من نوعه يف ال�ضرق الأو�ضط يف 

احلقن،  طريق  عن  تعطى  التي  الأدوية  اإنتاج 

عالية  بتقنية  اإنتاج  خطوط  با�ضتخدام  وذلك 

تدخل  دون  كامالً  التقني  العمل  ت�ضمن  جًدا 

ب�ضري. ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف املرحلة 

عام  اأ�ضا�ضًيا خالل  دوائًيا  منتًجا  بـ56  الأوىل 

.2022

حتفيز الو�سول للعدالة خارج اإطار املحاكم.. وزير العدل:

7 مبادرات لتطوير العمل الق�سائي
فاطمة �ضلمان:

قال وزير العدل ال�ضيخ خالد بن علي اآل 

خليفة اإن الوزارة تعمل على درا�ضة متطلبات 

العمل خالل خم�ص ال�ضنوات املقبلة، واإعادة 

املت�ضلة  العمل  واأ�ضاليب  املفاهيم  هيكلة 

بتحقيق العدالة مبفهوم اأ�ضمل واأعمق.

عمل  اإطار  وفق  باأنه  الوزير  واأفاد 

امللكية  الروؤى  تلبية  على  امل�ضتمر  الوزارة 

الق�ضائي  العمل  تطوير  يف  ال�ضتمرار  يف 

 7 بتقدمي  قامت  الوزارة  فاإن  والقانوين، 

اإىل  الو�ضول  لتعزيز  ا�ضرتاتيجية  مبادرات 

على  الوزير  رد  يف  ذلك  جاء  اإذ  العدالة، 

�ضوؤال برملاين.

واأو�ضح باأن اإعادة الهيكلة ت�ضمل حتفيز 

اإطار  خارج  العدالة  اإىل  الو�ضول  بيئة 

املحاكم.

مو�سكو تعلن حظر دخول رئي�س وزراء بريطانيا 

رو�سيا »تطّهر« ماريوبول من القوات الأوكرانية
عوا�ضم - وكالت:

ماريوبول  منطقة  طّهرت  اأنها  اأم�ص  الرو�ضية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 

احل�ضرية بالكامل من القوات الأوكرانية وقالت اإنه مل يتبَق �ضوى عدد 

ا�ضتباكات  �ضهد  الذي  لل�ضلب،  اآزوف�ضتال  م�ضنع  يف  املقاتلني  من  قليل 

متكررة. واأ�ضافت الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية يف املدينة ال�ضاحلية 

املحا�ضرة اأكرث من اأربعة اآلف فرد. 

وقالت وزارة الدفاع الرو�ضية: »مت تطهري منطقة ماريوبول احل�ضرية 

بالكامل«.

 من ناحية ثانية، قالت وزارة اخلارجية الرو�ضية اأم�ص ال�ضبت اإنها 

ووزيرة  جون�ضون  بوري�ص  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  دخول  حظرت 

اخلارجية ليز ترا�ص ووزير الدفاع بن وال�ص وع�ضرة اآخرين من اأع�ضاء 

احلكومة وال�ضا�ضة الربيطانيني.

وزير العدل

م�صنع الأدوية اجلديد

م�سر وتركيا وتايلند اأبرز الوجهات ال�سياحية

اإجازة العيد »الطويلة« ترفع احلجوزات والأ�سعار

متام اأبو�ضايف:

اأكدت �ضركات ومكاتب �ضياحة و�ضفر 

زيادة الإقبال على حجوزات ال�ضفر بق�ضد 

ق�ضاء عطلة عيد الفطر املبارك، وذلك بعد 

اأكرث من عامني على ظهور جائحة كورونا 

ال�ضفر  ب�ضكل كبري على قطاع  اأثرت  التي 

وال�ضياحة.

ويتوقع اأن متتد اإجازة عيد الفطر اإىل 

اأكرث من اأ�ضبوع، اإذا ما اأ�ضيف اإليها اإجازة 

عيد العمال والإجازات الأ�ضبوعية.

م�ضر  اإن  لـ»الأيام«  املتحدثون  وقال 

وتركيا ت�ضّكالن اأكرث الوجهات ال�ضياحية 

التي ت�ضهد اإقبالً، لفتني اإىل اأن تايلند قد 

ا ت�ضهد اإقبالً بعد تخفيف القيود  بداأت اأي�ضً

املتعلقة بال�ضفر.

التحديات  اأكرث  اأن  املتحدثون  واعترب 

ال�ضفر  على  الإقبال  حركة  تواجه  التي 

اأن  دون  التذاكر،  اأ�ضعار  بارتفاع  تتعلق 

يقللوا من رغبة النا�ص با�ضتغالل العطلة 

القادمة لق�ضاء الإجازة خارج البالد.

رجل  »كانو«  �ضفريات  رئي�ص  واأكد 

قد  املا�ضية  الفرتة  اأن  كانو  نبيل  الأعمال 

ال�ضفر،  على  كبرية  اإقبال  حركة  �ضهدت 

وذلك بعد نحو عامني من الرتاجع.

�سقوط حماولتني بالدورين الأول والثاين

 برملــــان 2018 بـــال اأي »ا�ستجـــــواب«
فاطمة �ضلمان:

3 جل�ضات نيابية فقط تف�ضلنا عن اإ�ضدال ال�ضتار عن 

اأعماله يف دي�ضمرب  النواب احلايل والذي د�ّضن  جمل�ص 

الربملاين  العمل  يف  انعقاد  اأدوار   4 وق�ضى   ،2018

ب�ضّقيه الت�ضريعي والرقابي.

برملانًيا  �ضوؤالً   350 من  اأكرث  النواب  تقدمي  ورغم 

اإّل  الربملانية،  الرقابة  تفعيل  �ضياق  وجلان حتقيق يف 

امل�ضهد  عن  غاب  رقابية  كاأداة  الوزراء«  »ا�ضتجواب  اأن 

متاًما، عدا حماولتني مل ُيكتب لهما النجاح.

و�ضهد دور النعقاد الأول تقدمي اأّول طلب ا�ضتجواب 

لوزيرة ال�ضحة فائقة ال�ضالح، اإّل اأن الطلب انتهى اإىل 

 15 مقابل  برف�ضه  نائًبا   22 �ضّوت  اأن  بعد  ال�ضقوط، 

ال�ضتجواب  طلب  اأما  اجلدية.  توافر  لعدم  فقط  موافًقا 

جميل  العمل  وزير  �ضد  موّجًها  فكان  والأخري،  الثاين 

حميدان، ومت تقدميه يف دور النعقاد الثاين، الذي �ضقط 

ا قبل عر�ضه على املجل�ص. اأي�ضً

12
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 زينل يدعو لتكتل 

خليجي ل�ستثمار 

الفوائ�س النفطية 

بال�سناعات الغذائية

»الأهلية« 

تفتح ال�سندوق 

الأبي�س وتخرج 
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م�سر وتركيا والفلبني الوجهات الأكرث.. �سركات �سياحة لـ»الأيام«:

اإقـــبـــال كـبــيــر عـلــى حــجــوزات الــ�ســفــر خــــالل عـطـلـــة الـعــيـــد

»كانو«  �ضفريات  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 

قد  املا�ضية  الفرتة  اأن  كانو  نبيل  الأعمال  رجل 

بق�ضد  ال�ضفر  على  كبرية  اإقبال  حركة  �ضهدت 

عامني  نحو  بعد  وذلك  وال�ضتجمام،  ال�ضياحة 

من الرتاجع يف حركة ال�ضياحة نتيجة للقيود 

التي فر�ضتها جائحة كورونا.

�ضهدت  التي  الوجهات  اكرث  اإن  كانو  وقال 

تركيا  كانت  املا�ضية  الفرتة  كبرًيا خالل  اإقبالً 

وم�ضر وتايلند، لفًتا اإىل وجود اإقبال كبري على 

اأن  متوقًعا  املا�ضية،  الفرتة  خالل  العمرة  اأداء 

الأواخر  الع�ضر  اقرتاب  مع  الإقبال  هذا  ي�ضتمر 

من �ضهر رم�ضان املبارك.

وتوقع كانو حركة �ضفر جيدة خالل عطلة 

تاأثري  من  يقلل  اأن  دون  القادم،  الفطر  عيد 

عليه  كانت  مبا  مقارنة  التذاكر  اأ�ضعار  ارتفاع 

ما قبل اجلائحة، والذي حتكمه م�ضاألة العر�س 

�ضركات  ت�ضريرّ  التي  والوجهات  والطلب، 

الطريان رحالت اإليها.

املوجودة  املوؤ�ضرات  »ح�ضب  كانو:  وقال 

ال�ضفر  على  كبري  اإقبال  هناك  كان  لدينا، 

ب�ضبب  املا�ضية، وذلك  الفرتة  وال�ضياحة خالل 

اأن الكثري من النا�س مل يتمكنوا من ال�ضفر خالل 

كوفيد-19،  جائحة  ب�ضبب  الأخريين  العامني 

على  القيود  مثل  تداعيات  من  عنها  نتج  وما 

يف  الإغالق  و�ضيا�ضات  وال�ضفر،  التنقل  حركة 

العديد من الدول، وهذا بطبيعة احلال اثر على 

العام  خالل  �ضيما  ل  عام  ب�ضكل  ال�ضفر  قطاع 

.»2020

الكثري  اجتهت  اأن  بعد  العام،  »هذا  وتابع: 

�ضياحية  وجهات  تعترب  -التي  الدول  من 

باجلائحة،  املتعلقة  القيود  اإزالة  اإىل  �ضهرية- 

�ضهدنا اإقبالً كبرًيا على ال�ضفر بق�ضد ال�ضياحة، 

حتديات  احد  ت�ضكل  التذاكر  اأ�ضعار  بقيت  لكن 

اأن ارتفعت  قطاع ال�ضفر وال�ضياحة، وذلك بعد 

مقارنة مبا كانت عليه ما قبل اجلائحة بن�ضب 

والطلب،  العر�س  يحكمها  والتي  متفاوتة، 

الطريان  �ضركات  ت�ضريرّ  التي  الوجهات  وكذلك 

الرحالت اإليها«.

التي  ال�ضياحية  الوجهات  اأكرث  وحول 

الفرتة  خالل  اإليها  ال�ضفر  على  اإقبالً  �ضهدت 

كبرًيا  اإقبالً  �ضهدنا  »لقد  كانو:  قال  املا�ضية، 

وكذلك  والأردن،  وم�ضر  تركيا  اإىل  ال�ضفر  على 

تايلند -بعد اأن اأزالت الأخرية العديد من القيود 

املتعلقة باجلائحة-، كما اأن تايلند ت�ضكل وجهة 

اخلليجية  العائالت  لدى  مف�ضلة  �ضياحية 

بالطبع  هذا  خالبة،  طبيعية  من  به  تتمتع  ملا 

دول  بع�س  اإىل  ال�ضفر  على  الإقبال  جانب  اإىل 

اأوروبا«.

وتابع: »ل �ضك اأن الكثري من النا�س تف�ضل 

من  القريبة  ال�ضياحية  الوجهات  اإىل  ت�ضافر  اأن 

كان  اجلائحة  خالل  لذلك  اجلغرافية،  الناحية 

هناك حركة �ضفر لق�ضاء العطل يف امارة دبي 

خالل  الزائرين  من  للعديد  مق�ضًدا  بقيت  التي 

الفرتة املا�ضية«.

على  كبرًيا  اإقبالً  �ضهدنا  »كذلك  واأ�ضاف: 

هذا  ي�ضتمر  اأن  ونتوقع  العمرة،  لأداء  ال�ضفر 

خالل  �ضيما  ل  رم�ضان  �ضهر  خالل  الإقبال 

الع�ضر الأواخر«.

خالل  ال�ضفر  حركة  حيال  توقعاته  وحول 

»بالطبع،  كانو:  قال  القادم،  الفطر  عيد  عطلة 

اإقبال  حركة  القادمة  العطلة  ت�ضهد  اأن  نتوقع 

عطلة  على  مقبلون  اننا  �ضيما  ل  ال�ضفر،  على 

عيد العمال، وعطلة عيد الفطر، وكذلك عطالت 

نهاية الأ�ضبوع«.

ن�ضبة  نحدد  اأن  ال�ضعب  من  »الآن  وتابع: 

الأ�ضابيع  خالل  ن�ضهدها  �ضوف  التي  الإقبال 

بعمل  يبداأون  النا�س  من  الكثري  لأن  القادمة 

حجوزاتهم قبل العيد باأ�ضبوع، لكن ب�ضكل عام 

قد ت�ضل ن�ضبة الإقبال على ال�ضفر خالل العيد 

اإىل حوايل %40«.

واأردف: »اأما الوجهات التي نتوقع اأن ت�ضهد 

اإقبالً على ال�ضفر اإليها، فهي ذات الوجهات التي 

ذكرتها؛ تركيا وم�ضر وقرب�س وتايلند«.

من جانبه، اأكد رجل العمال �ضفيان املوؤيد 

اإقبال كبري على حجوزات ال�ضفر بق�ضد  وجود 

الفطر  عيد  عطلة  خالل  وال�ضتجمام  ال�ضياحة 

القادم. 

املنامة  �ضركة  ميتلك  -الذي  املوؤيد  وقال 

اكرث  تت�ضدر  م�ضر  اإن  وال�ضفر-  لل�ضياحة 

الوجهات التي ت�ضهد اإقبالً ورغبة بال�ضفر اإليها 

بق�ضد ال�ضياحة، وكذلك تركيا تزايد الطلب على 

ال�ضفر اإليها.

واتفق املوؤيد مع كانو يف اأن ارتفاع اأ�ضعار 

يواجهها  التي  التحديات  اأحد  ي�ضكل  التذاكر 

مع  الفرتة،  هذه  وال�ضفر خالل  ال�ضياحة  قطاع 

عليه  كانت  مبا  مقارنة  اأ�ضعارها  ارتفاع  تزايد 

اأ�ضعارها ما قبل اجلائحة.

وقال املوؤيد: »هناك حركة اإقبال كبرية على 

وال�ضتجمام  ال�ضياحة  بق�ضد  ال�ضفر  حجوزات 

خالل عطلة عيد الفطر القادم، وهذا ب�ضبب مدة 

العطلة التي تبداأ من 29 اأبريل اجلاري ومتتد 

حتى 8 مايو«.

اأ�ضعار  ارتفاع  اأن  �ضك  »ل  املوؤيد:  وتابع 

وهذا  الفرتة،  هذه  خالل  حتدًيا  ي�ضكل  التذاكر 

بح�ضب  خمتلفة  بن�ضب  يتفاوت  الرتفاع 

عليها، وحجم  ال�ضفر  يق�ضدون  التي  الوجهات 

ت�ضريرّ  التي  الطريان  و�ضركات  عليها  الطلب 

رحالت اإليها«.

على  الإقبال  يتزايد  التي  الوجهات  وحول 

اأكرث  م�ضر  »ت�ضكل  املوؤيد:  قال  اإليها،  ال�ضفر 

اإليها،  ال�ضفر  على  اإقبالً  ت�ضهد  التي  الوجهات 

كذلك تركيا، اإىل جانب بع�س الدول الأوروبية«.

التنفيذي  الرئي�س  قالت  جانبها،  من 

ل�ضفريات دادا باي �ضهناز الق�ضري: »ل �ضك اأن 

اجلائحة قد اأثرت على قطاع ال�ضفر ب�ضكل عام 

ذلك  مع  لكن  فر�ضتها،  التي  للتداعيات  نتيجة 

اإىل  ال�ضفر  على  حمدود  ولو  اإقبال  هناك  بقي 

بع�س الوجهات. يف مقابل ذلك، اختار اآخرون 

ب�ضبب  املا�ضيني  العامني  خالل  ي�ضافروا  األ 

اجلائحة والقيود التي كانت تفر�ضها الكثري من 

الدول للحد من انت�ضار اجلائحة فيها«.

وتابعت: »الآن بداأنا ن�ضهد اإقبالً كبرًيا على 

يف  الفطر  عيد  عطلة  ق�ضاء  بهدف  احلجوزات 

اإحدى الوجهات التي ت�ضهد اإقبالً ملحوًظا«.

وحول الوجهات ال�ضياحية التي ت�ضهد اإقبالً 

القادمة،  العطلة  خالل  اإليها  وال�ضفر  للحجز 

قالت الق�ضري: »الوجهات هي ذاتها التي �ضهدنا 

قبل �ضهر رم�ضان اإقبالً على ال�ضفر اإليها، وهي 

تركيا يف املقدمة، وم�ضر ودبي، والذي تغريرّ هو 

اإ�ضافة بع�س املدن يف هذه الوجهات«.

على  اإقبالً  ن�ضهد  بداأنا  »كذلك  وتابعت: 

ا بريطانيا، ل �ضيما بعد  ال�ضفر اإىل تايلند واأي�ضً

تخفيف القيود املرتبطة بال�ضفر اإليها«.

وحول ما اإذا كان ارتفاع اأ�ضعار تذاكر ال�ضفر 

يوؤثر �ضلًبا على حجم الإقبال على ال�ضفر بق�ضد 

ال�ضياحة خالل العطلة القادمة، قالت الق�ضري: 

ال�ضفر  تذاكر  باأ�ضعار  ارتفاًعا  اأن هناك  »ل �ضك 

يوؤثر  لكن هذا اجلانب ل  الوجهات،  اإىل بع�س 

على قرار ال�ضفر، بل قد يغريرّ من الوجهة التي 

يريد النا�س ال�ضفر اإليها؛ لأن الرتفاع متفاوت 

بح�ضب كل وجهة«. 

وتابعت: »اأعتقد اأن هذا الرتفاع هو مرحلي، 

الوجهات  من  الكثري  هناك  عام  ب�ضكل  لكن 

ال�ضياحية التي تطرح خيارات جيدة من حيث 

اأ�ضعار الفنادق والربامج ال�ضياحية فيها، وذلك 

بهدف اإنعا�س القطاع ال�ضياحي فيها الذي تاأثر 

ب�ضبب تداعيات اجلائحة«.

وكان قطاع ال�ضفر قد �ضجل تراجًعا و�ضل 

اإىل اأدنى م�ضتوياته خالل العام 2020 ب�ضبب 

وخمت�ضون  خرباء  وفق  كوفيد-19،  جائحة 

بـ%5،  احلجوزات  على  الطلب  ن�ضبة  قدرّروا 

ديارهم  اإىل  العائدين  املغرتبني  بفئة  وتنح�ضر 

خالل العام الأول من اجلائحة.

ال�ضفر  على  الإقبال  ن�ضبة  و�ضلت  بينما 

اإىل �ضفر خالل  العام  ذات  ال�ضياحة يف  بق�ضد 

العام 2020 ب�ضبب القيود و�ضيا�ضات الإغالق 

التي اتبعتها العديد من الدول للحد من انت�ضار 

اجلائحة، ما اعتربه املخت�ضون �ضربة يف مقتل 

لقطاع الفندقة وال�ضياحة على م�ضتوى العاملي، 

ال�ضفر  ن حمدود على قطاع  اأن يطراأ حت�ضرّ قبل 

 2021 املا�ضي  العام  منت�ضف  يف  عام  ب�ضكل 

ت�ضل ن�ضبته اإىل 40%، بينما مل تتجاوز ن�ضبة 

ال�ضياحة  بق�ضد  ال�ضفر  قطاع  على  ن  التح�ضرّ

خالل ال�ضيف املا�ضي اأكرث من %30.

�سهناز الق�سري�سفيان املوؤيدنبيل كانو

هيئة الف�ساء ت�سارك يف اجتماعات 

اللجنة القانونية ل�ستخدامات الف�ساء

مركز ال�سيخ اإبراهيم ي�ست�سيف

 مدير متحف »تريتياكوف« الرو�سي

الرئي�س  الع�ضريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  �ضارك 

اجتماعات  يف  الف�ضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

ال�ضلمية،  لالأغرا�س  اخلارجي  الف�ضاء  ا�ضتخدام  جلنة 

وذلك تلبية لدعوة من مكتب الأمم املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء 

اخلارجي. 

حول م�ضاركته قال الدكتور حممد الع�ضريي: »ت�ضارك 

الأع�ضاء  اأحد  كونها  اللجنة  هذه  اجتماعات  يف  الهيئة 

هذه  يف  الجتماعات  تناولت  وقد  اأن�ضطتها،  يف  الفاعلني 

الدورة عدة موا�ضيع حمورية تتعلق باملقرتحات املقدمة من 

الدول الأع�ضاء، ومت مناق�ضة تلك املقرتحات من قبل ممثلي 

اأيام.  عدة  مدى  وعلى  م�ضتفي�س  ب�ضكل  امل�ضاركة  الدول 

القانوين  دورها  يف  التح�ضريية  الجتماعات  اأهمية  تكمن 

والذي يتوىل درا�ضة كل املقرتحات و�ضمان و�ضول الأكرث 

مالءمة منها لالجتماعات الرئي�ضة التي يعقدها مكتب الأمم 

املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي ب�ضكل دوري«. 

ي�ضدرها  التي  القرارات  »ت�ضهم  الع�ضريي:  واأ�ضاف 

مكتب الأمم املتحدة يف اإحداث تغيريات اإيجابية يف خمتلف 

القطاعات اخلدمية«.

ينظم مركز ال�ضيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة 

والبحوث حما�ضرة بعنوان »معر�س تريتياكوف - كيف 

يواجه معر�س للفن الرو�ضي احلا�ضر وامل�ضتقبل«، حتا�ضر 

الت�ضكيلية  للفنون  »تريتياكوف«  متحف  عام  مدير  فيها 

تطور  على  ال�ضوء  تلقي  اإذ  تريغولوفا،  زلفريا  الرو�ضية 

ع�ضر  التا�ضع  القرنني  مطلع  الرو�ضية يف  اجلميلة  الفنون 

املرء  »وقدر  الثقايف  املو�ضم  �ضمن  ذلك،  ياأتي  والع�ضرين، 

اأبريل 2022، عند  املوافق 18  الإثنني  رائم«، يوم  ما هو 

ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء، يف مقر املركز. كما �ضُتبث املحا�ضرة 

ا عرب رابط �ضفحة املركز على اليوتيوب. اأي�ضً

تاأريخ  جمال  يف  تعمل  تريغولوفا  زلفريا  اأن  يذكر 

مو�ضكو  بجامعة  الفن  تاريخ  ق�ضم  خريجة  وهي  الفنون، 

العليا يف عام 1981.�ضغلت  درا�ضتها  واأكملت  احلكومية 

من�ضب اأمني امل�ضاريع الدولية يف كربى املتاحف يف رو�ضيا 

منذ  احلكومي  تريتياكوف  معر�س  عام  ومدير  واخلارج 

من  الفخرية  الدبلوم  �ضهادات  من  العديد  ُمنحت   .2015

الحتاد  يف  الثقافة  ووزارة  الرو�ضي  الحتاد  رئي�س  قبل 

 2021 يف  فار�س  برتبة  اإيطاليا  جنمة  وو�ضام  الرو�ضي، 

و�ضام الفن والأدب الفرن�ضي يف 2018.

مبجمل 7 عقارات مت هدمها يف الربع الأول من 2022 

اأمانة العا�سمة تهدم 4 عقارات اآيلة لل�سقوط يف كرباباد

الأول من نوعه بال�سرق الأو�سط يف اإنتاج الأدوية دون تدخل ب�سري

الرتخي�ص لأول م�سنع لإنتاج اأدوية احلقن يف البحرين

الإن�ضائية  ال�ضالمة  على  للحفاظ  الرامية  اجلهود  اإطار  يف 

للمباين الواقعة يف العا�ضمة، قامت اأمانة العا�ضمة بهدم اأربعة 

احلرجة  الإن�ضائية  احلالة  ذات  املهجورة  البيوت  من  عقارات 

اإذ بلغ جمموع م�ضاحة ما مت  يف منطقة كرباباد مبجمع 438، 

هدمه 460 مرًتا مربًعا، وذلك من خالل احلملة املعدة من قبل 

ق�ضم الرقابة والتفتي�س ملتابعة املباين الآيلة لل�ضقوط يف املناطق 

ال�ضكنية والتجارية يف العا�ضمة. 

واأكد املهند�س حممد �ضعد ال�ضهلي مدير عام اأمانة العا�ضمة 

�ضبعة   2022 العام  مطلع  منذ  هدمت  قد  العا�ضمة  اأمانة  اأن 

لأحكام  وتنفيًذا  مالكها  مع  بالتعاون  لل�ضقوط،  اآيلة  عقارات 

ق�ضائية �ضدرت يف �ضاأنها، مبيًنا اأن الأمانة حتر�س على �ضرعة 

تنفيذ الأحكام الق�ضائية ملا ت�ضكله هذه املباين من خماطر اأمنية 

العقار  و�ضاغلي  واملنطقة  للمواطنني  العامة  ال�ضالمة  تهدد 

واملباين املجاورة.

اليومية  حمالتها  يف  تر�ضد  زالت  ما  الأمانة  اأن  واأ�ضاف 

وتقوم  احلرجة،  الن�ضائية  احلالة  ذات  العقارات  من  جمموعة 

بالتوا�ضل مع  تبداأ  الهدم  قبل عملية  الإجراءات  بتنفيد عدد من 

مالك العقار ثم و�ضع عالمات الهدم ومن ثم ل�ضق الإخطار على 

مداخل العقار، يتبعه ف�ضل اخلدمات عنه، ومن ثم تنفيذ عملية 

اأمن  مديرية  يف  ممثلة  املخت�ضة  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  الهدم 

العا�ضمة وهيئة الكهرباء واملاء والدفاع املدين و�ضركة النظافة، 

م�ضرًيا اإىل تقيد بلدية املنامة مبعايري ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة 

من  وذلك  اأنواعها،  اختالف  على  الهدم  عمليات  تنفيذ  اأثناء  يف 

خالل اتباع الإجراءات املدرو�ضة واملنهجية التي من �ضاأنها احلد 

على  اأو  املجتمع  اأفراد  على  �ضواء  ذلك،  عن  الناجتة  الآثار  من 

البيئة اأو على املمتلكات العامة.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

واخلدمات ال�ضحية اإ�ضدار الرتخي�س مل�ضنع 

موقع  كاأول  احليوية  للتكنولوجيا  اخلليج 

البحرين،  مملكة  يف  احلقن  اأدوية  لت�ضنيع 

لت�ضنيع  مرخ�س  موقع  ثاين  يجعله  ما 

يكون  وبهذا  البحرين.  مملكة  يف  الأدوية 

امل�ضنع قد ح�ضل على حقوق اإنتاج الدفعات 

درا�ضات  عر�س  بعد  احلقن  لأدوية  الأولية 

حتاليل  من  والتاأكد  املنتجة  امل�ضتح�ضرات 

التفتي�س  واإجراء  لها،  الناجحة  الثباتية 

الأدوية �ضهادة ممار�ضات  النهائي ملنح هذه 

اإنتاج  لبدء   )GMP( اجليدة  الت�ضنيع 

وت�ضويق تركيبات معقمة وقابلة للحقن.

اأن يكون امل�ضنع  وحر�ضت الهيئة على 

وال�ضالمة  بالأمن  تتعلق  ل�ضروط  م�ضتوف 

هذا  ويف  الدولية.  املعايري  وفق  واجلودة 

اجلالهمة  مرمي  الدكتورة  اأكدت  ال�ضدد، 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

»مملكة  قائلة:  ال�ضحية  واخلدمات  املهن 

ومواكبة  تطبيق  على  حري�ضة  البحرين 

الأدوية،  ب�ضناعة  املتعلقة  العاملية  املعايري 

لذا فاإن الهيئة حتر�س على ا�ضتيفاء امل�ضاريع 

وال�ضالمة  الأمن  متطلبات  لأعلى  كافة 

واجلودة الالزمة يف هذا املجال املهم«.

ت�ضنيع  اإىل  الت�ضنيع  من�ضاأة  وتهدف 

الرعاية  تركيبات  من  متنوعة  جمموعة 

مثل  للحقن،  القابلة  الب�ضرية  ال�ضحية 

القوارير والأمبولت واملحاقن املعباأة م�ضبًقا 

الأملانية  التقنيات  واأف�ضل  اأعلى  با�ضتخدام 

م�ضنع  مبنى  ويقع   .BOSCH �ضركة  من 

يف  احليوية  للتكنولوجيا  اخلليج  �ضركة 

 )BIIP( لال�ضتثمار  الدويل  البحرين  جممع 

يف منطقة احلد ال�ضناعية، ويتكون من ثالثة 

طوابق مب�ضاحة تقارب 4500 مرت مربع.

ريا�س  الدكتور  �ضرح  جانبه،  من 

الع�ضبان اأن امل�ضنع �ضيكون الأول من نوعه 

التي  الأدوية  اإنتاج  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  يف 

با�ضتخدام  وذلك  احلقن،  طريق  عن  تعطى 

اإنتاج  من  جًدا  عالية  بتقنية  انتاج  خطوط 

 )Isolator system( الأملانية  بو�س  �ضركة 

التي ت�ضمن العمل التقني كامالً دون تدخل 

يف  الإنتاج  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  ب�ضري. 

اأ�ضا�ضًيا  دوائًيا  منتًجا  بـ56  الأوىل  املرحلة 

خالل عام 2022.

اخلليج  �ضركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

للتقنية احليوية قد تاأ�ض�ضت يف عام 2015 

وبلغت  �ضعودي،    / بحريني  با�ضتثمار 

التكلفة الإجمالية 80 مليون دولر.

وكانت الهيئة قد منحت الرتخي�س لأول 

»بحرين  الغذائية  املكمالت  لإنتاج  م�ضنع 

اإىل  و�ضل  والذي  العام 2019،  فارما« يف 

مرحلة الت�ضغيل التجاري، ويعد اأول م�ضنع 

حملي لالأدوية والفيتامينات.

»اخلليج  امل�ضنعني  اأهداف  اأهم  ومن 

فارما«  و»البحرين  احليوية«  للتكنولوجيا 

املهمة  لالأدوية  اإنتاج  خط  تخ�ضي�س 

واملتطلب توافرها يف البحرين واملنطقة، كما 

الأدوية  يتوجه امل�ضنعان املذكوران لإنتاج 

والتي  العربي  اخلليج  يف  تتوافر  ل  التي 

اإذ يعتمد كال امل�ضنعني  يكرث عليها الطلب، 

على مبداأ عدم الزدواجية يف اإنتاج الأدوية 

املماثلة مل�ضانع خليجية اأخرى، ويتوجهان 

الدول  من  تعتمد  جودة  ذات  مواد  لإنتاج 

العربية والأجنبية.

 حممد ال�سهلي

متام اأبو�سايف:

اأكدت �سركات ومكاتب �سياحة و�سفر زيادة الإقبال على حجوزات ال�سفر بق�سد ق�ساء عطلة عيد الفطر 

ال�سفر  قطاع  على  كبري  ب�سكل  اثرت  التي  على ظهور جائحة كورونا  عامني  من  اكرث  بعد  وذلك  املبارك، 

وال�سياحة. 

وقال املتحدثون لـ»الأيام« اإن م�سر وتركيا ت�سكالن اأكرث الوجهات ال�سياحية التي ت�سهد اإقبال بحجوزات 

ال�سفر اإليها، لفتني اإىل اأن تايلند قد بداأت اأي�سا ت�سهد اإقبال كبريا بعد تخفيف القيود املتعلقة بال�سفر اإليها.

واعترب املتحدثون اأن اأكرث التحديات التي تواجه حركة الإقبال على ال�سفر تتعلق باأ�سعار تذاكر ال�سفر 

القادمة  العطلة  با�ستغالل  النا�س  يقللوا من رغبة  اأن  الوجهات، دون  متفاوتا بح�سب  ارتفاعا  ت�سهد  التي 

لق�ساء الإجازة خارج البالد.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/957381/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/957381/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12062/pdf/INAF_20220417013838038.pdf
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

من ذاكرة املدار�س..

اإىل الداخل در وللتفتي�س ا�ستعد

بدايات  يعرفه جميع طالب  )الإيعاز(  الطلب  هذا 

خم�ضينيات القرن املا�ضي، عندما يطلب معلم الرتبية 

الطلبة  قاطرات  ال�ضباحي من  الطابور  الريا�ضية يف 

ال�ضتعداد للتفتي�ش على النظافة بكل ما حتمله الكلمة 

ال�ضف  مربي  ملرور  الطلبة  تهيئة  وهو  معنى،  من 

باأول طالبني  يبداأ  اإذ  الطلبة،  ليلقي نظرة على نظافة 

من القاطرة لينتهي باآخر طالبني ذهاًبا واإياًبا، والطلبة 

اليد  اإبهام  اأيديهم بطريقة حماذاة  متقابلني ومربزين 

اليمنى باإبهام اليد الي�ضرى، حيث تكون راحة اليدين 

اإىل الأ�ضفل، وو�ضع منديل من القما�ش على اليد لكي 

ل�ضتخداماته  منديل  لديه  الطالب  باأن  املعلم  يطمئن 

فعملية  وجتفيفهما،  واليد  الوجه  كم�ضح  اخلا�ضة 

والهندام  وال�ضعر  الأظافر  نظافة  ت�ضمل  التفتي�ش 

وغريها.

هذه ال�ضنن احلميدة هي من اأهداف الرتبية والتي 

تعترب كفر�ش عني يف جميع مدار�ش مملكة البحرين 

الطلبة  اأحد  عند  هناك خلل  واإذا وجد  ا�ضتثناء،  دون 

اأمام  ليقف  القاطرة  عن  ُي�ضتبعد  النظافة  حيث  من 

وار�ضاده  بن�ضحه  املدير  يقوم  حيث  الإدارة،  غرفة 

مبعاقبته  املدير  يقوم  اآخر  يوم  يف  الأمر  تكرر  واذا 

من خالل تكليف اأحد العاملني بق�ش اأظافره واأحياًنا 

اأخرى ُيرجع الطالب اإىل البيت ب�ضحبة اأحد العاملني 

لإبالغ اأهله عن ال�ضبب يف اإرجاعه من املدر�ضة.

الطالب  عند  املمار�ضات  هذه  مثل  جتمعت  واإذا 

ي�ضار اإىل ذلك يف �ضهادته اأو �ضجله املدر�ضي بتقدير 

لديه  يتكرر  ل  والذي  النظيف  الطالب  اأما  �ضعيف، 

هذه املمار�ضات في�ضار اإىل ذلك يف �ضهادته اأو �ضجله 

املدر�ضي بتقدير عاٍل.

واجلدير بالذكر اأن هذه املمار�ضة مع التفاق على 

املبداأ قد تتباين من مدر�ضة اإىل اأخرى وبح�ضب جن�ش 

الطالب ويف الوقت احلا�ضر اأ�ضبح يف هذه املمار�ضة 

اإبداع ح�ضب املدر�ضة.

واإىل ذكريات اأخرى..

حتفيز بيئة الو�سول اإىل العدالة خارج املحاكم.. وزير العدل رًدا على ال�سلوم:

اإعادة هيكلة مفاهيم العدالة واأ�ساليب العمل �سمن خطة خم�سية

فاطمة �ضلمان:

خالد  ال�ضيخ  الإ�ضالمية  وال�ض�ؤون  العدل  وزير  قال 

بن علي اآل خليفة اإن ال�زارة تعمل على درا�ضة متطلبات 

العمل خالل اخلم�س �ضن�ات املقبلة واإعادة هيكلة املفاهيم 

اأ�ضمل  مبفه�م  العدالة  بتحقيق  املت�ضلة  العمل  واأ�ضاليب 

واأعمق.

واأو�ضح باأن اإعادة الهيكلة ت�ضمل حتفيز بيئة ال��ض�ل 

اآليات  هناك  تك�ن  واأن  املحاكم،  اإطار  خارج  العدالة  اإىل 

العدالة وتعزيز  ر�ضمية وغري ر�ضمية قادرة على حتقيق 

اإليها للنظر يف ت�ض�ية  مبداأ �ضيادة القان�ن ميكن اللج�ء 

الختالفات اأو املطالبات باأ�ضل�ب خمتلف وباأدوات متعددة 

و�ضريعة بعيدة عن التعقيد.

واأكد ال�زير اأن اخلطة اخلم�ضية ت�ضمل اأن تك�ن اآليات 

العدالة قان�نية وغري نزاعية يف اأغلبها وتعتمد على ر�ضا 

الأطراف ويلعب فيها القطاع اخلا�س دورا حم�ريا ويك�ن 

اإىل  ال��ض�ل  اآليات  لتط�ير  للمرخ�ضني  اأكرب  دور  هناك 

العدالة اخلا�ضة مبزودي اخلدمة والعمالء وكذلك حماية 

امل�ضتهلك.

كما �ضدد على �ضعي ال�زارة لإيجاد بيئة منفتحة حلكم 

القان�ن يعلم فيها جميع املتعاملني بالجتاهات الرئي�ضية 

للمحاكم وما ا�ضتقرت عليه من مبادئ.

لرئي�س  برملاين  �ض�ؤال  على  ال�زير  رد  يف  ذلك  جاء 

اأحمد  جلنة ال�ض�ؤون املالية والقت�ضادية مبجل�س الن�اب 

ال�ضل�م.

امل�ضتمر  ال�زارة  عمل  اإطار  ووفق  باأنه  ال�زير  واأفاد 

العمل  تط�ير  ال�ضتمرار يف  امللكية يف  الروي  تلبية  على 

تاأكيد  ظل  ويف  البحرين  مملكة  يف  والقان�ين  الق�ضائي 

ال�زراء على م�ا�ضلة  العهد رئي�س جمل�س  ومتابعة ويل 

تط�ير النظم القان�نية وتعزيز العدالة واحلريات الفردية 

ومنظ�مة حق�ق الن�ضان، فاإن ال�زارة قامت وبعد الت�ضاور 

وتبادل الآراء مع كل من املجل�س الأعلى للق�ضاء والنيابة 

ا�ضرتاتيجية  مبادرات   7 بتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  من 

لتعزيز ال��ض�ل اىل العدالة.

وذكر باأن املبادرات ال�ضبع ترتكز على حماور اأ�ضا�ضية 

القان�ين والق�ضائي وتعزيز  العمل  ت�ضتهدف تط�ير بيئة 

لف�س  املرخ�ضني  دور  تعزيز  يف  متثلت  العدالة  منظ�مة 

املنازعات وال�ضتعانة بالقطاع اخلا�س، وخدمة اجلمه�ر، 

الإجراءات  وتط�ير  بالأحكام،  التنب�ؤ  على  القدرة  وزيادة 

املهن  ممار�ضة  وتط�ير  الرقمية،  واملحاكم  الق�ضائية 

وتط�ير  اجلنائية،  العدالة  اإجراءات  وتعزيز  القان�نية، 

بيئة حماية الأ�ضرة والطفل.

يف  تاأتي  ال�ضرتاتيجية  املبادرات  تلك  اأن  اإىل  واأ�ضار 

 2030 يف  اإليه  ال��ض�ل  املن�ض�د  الهدف  حتقيق  اجتاه 

العمل خالل اخلم�س �ضن�ات  عن طريق درا�ضة متطلبات 

املقبلة وعرب اإعادة هيكلة املفاهيم واأ�ضاليب العمل املت�ضلة 

بتحقيق العدالة مبفه�م اأ�ضمل واأعمق.

يف  تاأ�ضيله  يجد  للعدالة  اجلديد  املفه�م  اأن  واأكد 

حتفيز  على  اأكدت  والتي   2030 القت�ضادية  الروؤية 

وتعزيز العدالة من خالل التزام القطاعني العام واخلا�س 

يف  العادل  ال�ضريف  التناف�س  اأج�اء  وت�فري  بال�ضفافية 

كل املعامالت وكذلك يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030 

املتعلق  ع�ضر  ال�ضاد�س  الهدف  اخل�ض��س  وجه  وعلى 

وبناء  العدالة،  اإىل  اجلميع  و�ض�ل  اإمكانية  باإتاحة 

م�ؤ�ض�ضات فعالة وخا�ضعة للم�ضاءلة و�ضاملة للجميع على 

جميع امل�ضت�يات.

واأكد ال�زير باأن هذه املبادرات قد نالت م�افقة جمل�س 

مبداأ  تعزيز  يف  تتج�ضد  اأهداف  من  حتمله  ملا  ال�زراء 

النظام  فاعلية  تر�ضيخ  والعمل على  العدالة  اإىل  ال��ض�ل 

اإليه مبا  ال��ض�ل  الأو�ضع ومتيكن قدرة  العديل مبفه�مه 

ي�ضتجيب ملا نتطلع اإليه الروؤية القت�ضادية اأن تك�ن عليه 

مملكة البحرين يف العام 2030 والتي يف ج�هرها جن�ضد 

هدفا اأ�ضا�ضيا م�ضرتكا يتمثل يف بناء حياة اأف�ضل للم�اطنني 

الر�ضمية  الآليات  تعزيز  خالل  من  وذلك  كافة،  واملقيمني 

وغري الر�ضمية وجعلها اأكرث فعالية يف ت�ض�ية املنازعات 

عرب اعتماد م�ضارات اإجرائية متعددة �ض�اء اأكانت ق�ضائية 

القان�نية  املبادئ  ون�ضر  واإر�ضاء  اتفاقية  اأو  ر�ضائية  اأو 

والأ�ضرة  واملجتمع  القت�ضاد  ب�ض�ؤون  املت�ضلة  امل�ضتقرة 

والأفراد وغريها من خمتلف ج�انب احلياة، واأخريا العمل 

على رفع م�ضت�ى ال�عي القان�ين بلغة مي�ضرة للجميع.

وردا على �ض�ؤال النائب واملتعلق مب�ضاهمة ذلك يف دعم 

املحاكم نح� الإ�ضراع يف الف�ضل املنازعات وال�ضق املتعلق 

بتط�ير مقار املحاكم واإن�ضاء فرع اآخر لل�زارة يف منطقة 

اأفاد ال�زير باأن العمل على حتقيق املبادرات مبن  اأخرى، 

دعما للمحاكم من خالل قيام ال�زارة بالعمل على امل�ضاندة 

التي  املتطلبات  وت�فري  املالئمة  البيئة  بتهيئة  وامل�ضاهمة 

هي  لل�زارة  اآخر  فرع  اإن�ضاء  اأن  كما  املحاكم،  حتتاجها 

م�ضاألة واقع.

والقن�ات  الآليات  وج�د  ظل  ويف  باأنه  م�ؤكدا 

اخلدمات  وطالبي  املتعاملني  اأمام  املتاحة  الإلكرتونية 

املطروحة  الرقمية  اخلدمات  خالل  للعدالة  وو�ض�لهم 

م�ضتمر  ب�ضكل  وزيادتها  تط�يرها  على  العمل  يتم  والتي 

ودائم، واإ�ضراك القطاع اخلا�س يف العمل �ضمن املنظ�مة 

من جهة اأخرى تك�ن خطط اإن�ضاء املقار رهن ال�اقع وه� 

ما حدث بالن�ضبة للمحاكم ال�ضرعية حني ا�ضتدعى ذلك.

 اأحمد ال�ضلوم وزير العدل

وكيل البلديات يلتقي 94 خريًجا من برنامج تطوير القيادات احلكومية

الأ�سغال تد�سن خدمة طلب املوافقة على ت�ساميم اخللطات الأ�سفلتية

اأحمد  بن  حممد  ال�ضيخ  املهند�س  اأكد 

اآل خليفة وكيل ال�زارة ل�ض�ؤون البلديات 

البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال  وزارة  يف 

منظ�مة  تط�ير  اأن  العمراين  والتخطيط 

التنمية  بعجلة  والدفع  احلك�مي  العمل 

من  ياأتي  البحرين  مبملكة  والزدهار 

خالل التعزيز والرتقاء مب�ضت�ى القدرات 

احلك�مي،  القطاع  لقيادات  واملهارات 

والإبداع  التغيري  ثقافة  اأن خلق  اىل  لفتا 

لالرتقاء مب�ضت�ى الأداء يف القطاع العام 

يف  مبا�ضرة  ب�ض�رة  ي�ضهم  اأن  �ضاأنه  من 

رفع م�ضت�ى الإنتاج والعمل.

ال�زارة  وكيل  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

ل�ض�ؤون البلديات مع 94 م�ظفا مبنا�ضبة 

لتط�ير  ال�طني  الربنامج  انهائهم 

يف   2021 لعام  احلك�مية  القيادات 

خمتلف امل�ضت�يات )تاأ�ضي�س، بناء، تك�ين، 

ك�ادر، قيادات(، بح�ض�ر ال�كيل امل�ضاعد 

املهند�ضة  امل�ضرتكة  البلدية  للخدمات 

�ض�قية حميدان، وال�كيل امل�ضاعد للم�ارد 

واملعل�مات حممد عادل ب�ح�ضان، ومدير 

حممد  املهند�س  العا�ضمة  اأمانة  عام 

ال�ضهلي، وعدد من م�ض�ؤويل ال�زارة.

ت�جيهات  اإىل  حممد  ال�ضيخ  واأ�ضار 

البلديات  و�ض�ؤون  ال�ضغال  وزير 

ع�ضام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

كل  تهيئة  على  بالعمل  خلف  عبداهلل  بن 

اأجل  من  للم�ظفني؛  املنا�ضبة  الظروف 

يف  واإمكاناتهم  مهاراتهم  وتط�ير  �ضقل 

جمال العمل احلك�مي.

ل�ض�ؤون  ال�زارة  وكيل  واأ�ضاف 

من  ال�طني  الربنامج  »يعد  البلديات: 

املتطلبات ذات الأول�ية ال�ضرتاتيجية يف 

البحرين  لروؤية  احلك�مة  عمل  برنامج 

هذه  كل  ت�ضهم  اإذ   ،2030 القت�ضادية 

قادرين  م�ض�ؤولني  تاأهيل  يف  الربامج 

يف  امل�ضتدامة  التنمية  عجلة  دفع  على 

مملكة البحرين عن طريق القيام بدورهم 

القيادي يف املنظمة احلك�مية بكل كفاءة، 

هذا  من  اكت�ضابه  مت  ما  تطبيق  واأهمية 

اخلربات  ونقل  العمل  بيئة  يف  الربنامج 

وتبادل املعل�مات«.

واأ�ضاد ال�كيل بالكفاءات امل�ج�دة يف 

برامج  ا�ضتفادتها من  اإىل  ال�زارة متطلعا 

وقدراتها  مهاراتها  �ضقل  يف  التدريب 

ال�ضتمرار يف هذه  م�ؤكدا على  ال�ظيفية، 

مب�ضت�ى  الرتقاء  اإىل  الهادفة  الربامج 

امل�ظفني.

التي  الكبرية  اجله�د  على  اأثنى  كما 

الربامج  هذه  تخطي  يف  امل�ظف�ن  بذلها 

التدريبية املتط�رة.

وزارة  يف  الأ�ضغال  �ض�ؤون  د�ضنت 

والتخطيط  البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال 

جديدة  اإلكرتونية  خدمة  العمراين 

اخللطات  ت�ضاميم  على  امل�افقة  لطلب 

جمم�عة  اإىل  لتن�ضم  ال�ضفلتية، 

التي  الإلكرتونية  ال�زارة  خدمات 

الب�ابة  عرب  اإليها  ال��ض�ل  ميكن 

ال�طنية للحك�مة الإلكرتونية اأو م�قع 

ال�زارة الإلكرتوين. وتاأتي هذه اخلدمة 

ا�ضتمراًرا ل�ضل�ضلة اخلدمات الإلكرتونية 

التي ت�فرها ال�زارة، لالرتقاء مب�ضت�ى 

اخلدمات وت�ضهيل الجراءات.

و�ضرحت ال�كيل امل�ضاعد للخدمات 

الفنية املهند�ضة هدى ال�ضلمان اأن خدمة 

اخللطات  ت�ضاميم  على  امل�افقة  طلب 

ال�ضفلتية املقدمة من اإدارة هند�ضة امل�اد 

الأ�ضفلت،  �ضركات  ت�ضتهدف  بال�زارة 

وتتيح لل�ضركات احل�ض�ل على م�افقة 

قبل  ال�ضفلتية  اخللطات  على  ال�زارة 

احلك�مية،  امل�ضاريع  يف  ا�ضتخدامها 

�ضمان  برنامج  خالل  من  ذلك  وياأتي 

اجل�دة الذي تتبعه اإدارة هند�ضة امل�اد 

وامل�اد  البناء  م�اد  ج�دة  من  للتحقق 

او  مطابقتها  من  والتاأكد  الإن�ضائية 

جتاوزها للم�ا�ضفات واملعايري ال�طنية 

اأو العاملية، وتندرج هذه اخلدمة �ضمن 

مهام خمترب م�اد الطرق باإدارة هند�ضة 

اخللطة  ت�ضميم  بدرا�ضة  املعني  امل�اد 

ال�ضفلتية واختبارها قبل امل�افقة عليها 

التابعة  الطرق  لال�ضتخدام يف م�ضاريع 

لل�زارة.

اأنه  ال�ضلمان  املهند�ضة  وبينت 

على  امل�افقة  طلب  تقدمي  بالإمكان 

اأو  اجلديدة  ال�ضفلتية  اخللطات 

املعتمدة  اخللطات  على  امل�افقة  اإعادة 

اإذ يتم ذلك من خالل تعبئة  اإلكرتونًيا، 

وحتميل  امل�قع،  على  املعد  النم�ذج 

مراجعتها  ليتم  ال�ضرورية  امل�ضتندات 

من  التحقق  وعند  املخت�ضني،  قبل  من 

�ضهادة  رفع  يتم  ال�ضفلتية  اخللطات 

على  املف�ضل  والتقرير  اخللطة  ت�ضميم 

امل�قع الإلكرتوين مبا�ضرة.

وقد اأ�ضهمت اخلدمات الإلكرتونية يف 

املقدمة  اخلدمات  كفاءة  وتعزيز  تط�ير 

اإطار متكامل ومرتابط ي�ضهم ب�ضكل  يف 

الت�ضغيلية  النفقات  خف�س  يف  مبا�ضر 

ومراقبة الأداء وحت�ضني اجل�دة، والذي 

�ضينعك�س ب�ض�رة مبا�ضرة على حت�ضني 

التي  واخلدمات  الت�ضغيلية  العمليات 

تقدمها ال�زارة للم�ضتفيدين.

 هدى ال�ضلمان

وزارة ال�سحة ت�سارك الحتفال باليوم 

العاملي للنزف الدموي »الهيموفيليا«

الحتفال  العامل  دول  جميع  ال�ضحة  وزارة  ت�ضارك 

الذي  »الهيم�فيليا«  الدم�ي  للنزف  العاملي  بالي�م 

وي�ضتهدف  عام،  كل  من  اأبريل   17 تاريخ  ي�ضادف 

امل�ضابني  واأهايل  الدم�ي،  النزف  مبر�س  امل�ضابني 

واملهنيني  ال�ضحية،  القرارات  و�ضانعي  بهم،  واملحيطني 

وعامة  ال�ضحية،  واملنظمات  واجلمعيات  ال�ضحيني 

املجتمع. 

والنزف الدم�ي )هيم�فيليا( يعني �ضي�لة الدم، وه� 

اأحد اأمرا�س الدم ال�راثية الناجتة عن نق�س اأحد ع�امل 

امل�ضاب  ال�ضخ�س  دم  يتخرث  ل  بحيث  الدم  يف  التجلط 

ينزف  ب�ضكل طبيعي؛ مما يجعله  »الهيم�فيليا«  مبر�س 

اأط�ل. ويرجع ال�ضبب يف الإ�ضابة بالهيم�فيليا اإىل  ملدة 

ت�ضنيع  عن  امل�ض�ؤولة  اجلينات  يف  ا�ضطرابات  حدوث 

يف  ال�ضطراب  كان  �ض�اء  الدم،  يف  التجلط  معامالت 

عليه  فتظهر  تنتقل  والتي  الأم؛  من  امل�رثة  اجلينات 

جينية  طفرات  حدوث  ب�ضبب  اأو  الهيم�فيليا،  اأعرا�س 

الرغم  على  الطفل،  لدى  التجلط  معامالت  تك�ين  اأثناء 

من عدم وج�د اإ�ضابات يف العائلة.

الدم�ي  للنزف  العاملي  بالي�م  الحتفال  ويهدف 

النزف  مبر�س  ال�عي  م�ضت�ى  رفع  اإىل  »الهيم�فيليا« 

بالتعريف  وذلك  وذويهم،  به  امل�ضابني  بني  الدم�ي 

الأفراد  وحتفيز  وامل�ضاعفات،  والأعرا�س  باملر�س 

واجلمعيات ال�ضحية للم�ضاركة يف تقدمي الدعم املعن�ي 

وت�ضجيع  الهيم�فيليا،  ملر�ضى  واملادي  والجتماعي 
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النزف  ملر�ضى  املعي�ضية  الظروف  حت�ضني  وبالتايل 

دور  اأهمية  على  والتاأكيد  بينهم،  ال�عي  ون�ضر  الدم�ي 
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الحتفال  مع  بالتزامن  والت�ع�ية  التثقيفية  والأن�ضطة 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957374/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12062/pdf/INAF_20220417013838038.pdf
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ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اجلهات  من  اأكرب  رقابيًا  دوًرا  ن�شهد  ال  ملاذا 

باأطر  والتذرع  االأ�شعار  ارتفاع  ملواجهة  امل�شوؤولة 

االقت�شاد احلر؟

الزلت اأراهن باأن ال�شينما هي ديوان العرب احلايل، ويف 

زمن ما�ض خ�شرنا هذه االأداة الفنية من جت�شيد كل ما مر 

بنا من حياة. ويبدو اأن ال�شينمائيني املحليني يف �شغل اله عما 

لدينا من كنوز اإبداعية �شواء كانت مكتوبة اأو جارية على االأل�شن. 

ولو اأن االأمر بيدي الأخرجت مائة فلم �شينمائي معترب يف كل �شنة.
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متا�سيح تهدد مهرجان »ماردي غرا« يف ريو دي جانريو
غرا«  »ماردي  مهرجان  لتنظيم  تهديد  م�شدر  »الكيمن«  متا�شيح  �شكلت 

الأنهار  من  باأعداد  تخرج  وهي  ر�شدت  بعدما  وذلك  جانريو،  دي  ري�  يف 

والبحريات اإىل الياب�شة.

اأ�شعة  حتت  املدينة  �ش�ارع  يف  تتج�ل  وهي  التما�شيح  النا�ص،  و�شاهد 

ال�شم�ص، واأحياًنا �شمن جمم�عات، وفق �شكاي ني�ز عربية. ويعد املهرجان 

قرابة  يح�شره  اإذ  الربازيل  مهًما يف  �شياحًيا  حدًثا  اأيام،  اأربعة  ي�شتمر  الذي 

ملي�ين �شخ�ص ي�مًيا. وي�شل ط�ل متا�شيح »الكيمن«، اإىل 13 قدًما، ويبلغ 

القائم�ن  ويخ�شى  البيئة.  على  احلفاظ  خرباء  وفق  كيل�غراًما،   12 وزنها 

ا  على املهرجان من اإمكانية اإحداث التما�شيح ف��شى يف الفعاليات، وخ�ش��شً

ح�شبما  املدينة،  يف  الزواحف  هذه  من  هج�م  حالت  م�ؤخًرا  �شجلت  بعدما 

اإمكانية خروج  اإىل  اأ�شارت  الربيطانية، والتي  ذكرت �شحيفة »ديلي �شتار« 

الآلف منها خالل الأيام املقبلة من خمابئها. ويعتقد خرباء البيئة اأن الت��شع 

الأماكن املخ�ش�شة  الب�شر لالأطعمة يف غري  احل�شري وامل�ائل املل�ثة ورمي 

لها، �شجع ظه�ر التما�شيح املتزايد.

عر�ض ق�سر مل ي�سكنه

 اأحد منذ 100 عام للبيع

يف  فاحًرا  ق�شًرا  العقارية  »كري�شتيز«  �شركة  عر�شت 

اأكرث من  منذ  اأحد  ي�شكنه  اأن مل  للبيع، م��شحة  ني�ي�رك 

100 عام.

وبح�شب �شحيفة »مرتو« الربيطانية، فاإن الق�شر بني 

ال�قت احلايل  1903، ويبدو يف   – الأع�ام 1901  خالل 

مثل »كب�ش�لة زمن« تع�د بالتاريخ اإىل ال�راء.

ويقع الق�شر و�شط مباٍن متال�شقة تعرف با�شم »تاون 

ني�ي�رك  مبدينة  الراقي  هيل«  »م�راي  حي  يف  هاو�ص«، 

الأمريكية، وه� ممل�ك لعائلتني.

منذ  تقريًبا  اأحد  ي�شكنه  مل  الق�شر  اأن  املالك�ن  وي�ؤكد 

اأوائل القرن الع�شرين، ومعظم معامله الأ�شلية ل تزال كما 

مرت   3464.5 م�شاحته  تبلغ  الذي  الق�شر،  ويتك�ن  هي. 

دورات  و9  ن�م،  غرفة   12 وي�شم  ط�ابق،   8 من  مربع، 

وح��ص  ريا�شية،  األعاب  �شالة  على  يحت�ي  كما  مياه. 

كبري  مطبخ  اإىل  بالإ�شافة  ال�شاخن،  لال�شتحمام  خا�ص 

اأن الدرج الداخلي يف  اإىل  وفناء وقب�. ولفتت »كري�شتيز« 

الفاخر»املاه�جني«،  الزخريف  اخل�شب  من  م�شمم  الق�شر 

يف  اخلدمة  �شلم  بينها  ومن  الط�ابق،  جميع  اإىل  ي�ؤدي  اإذ 

الطابق ال�شفلي. كما ي�فر املبنى اإطاللت رائعة على ناطحة 

الذي  »كراي�شلر«  ومبنى  �شتيت«،  اإمباير  »مبنى  ال�شحاب 

يعد اأحد املعامل ال�شهرية يف مدينة ني�ي�رك.

وي�جد يف الق�شر نظام اأمان عايل التقنية مثبت جنًبا 

اإىل جنب مع تقنية اأمتتة املنازل الذكية.

عا�ض حربني عامليتني وجائحتني.. وفاة اأكرب »غيلم« يف بريطانيا

ت�يف »غيلم« ذكر �شلحفاة عمالق 

يف  مقيم  وه�  للغاية«  »حمب�ب 

حديقة حي�انات بالكب�ل يف اإجنلرتا 

عن عمر يناهز 105 اأع�ام، وفًقا مل�قع 

الربيطانية،  ميل«  »ديلي  �شحيفة 

األدابرا  ال�شلحفاة داروين  وعا�ص ذكر 

عامليتني  وجائحتني  عامليتني  حربني 

قبل وفاته، وه� ما اأعلنه طاقم العمل 

الزاحف  كان  حيث  �شديد،  بحزن 

و»املبدع«  تع�ي�شه«  ميكن  ل  »الذي 

عامل جذب �شهري يف حديقة احلي�ان 

منذ افتتاحه قبل 50 عاًما.

قال عامل يف احلديقة اإن ال�شلحفاة 

يف  مل�شكلة  ا  متخ�ش�شً عالًجا  تلقت 

تتده�ر حالته. و�شل  اأن  قبل  ال�شاق 

احلي�ان  حديقة  افتتاح  قبل  داروين 

اأبرز  اأحد  واأ�شبح   1972 عام  يف 

اخلم�شة  العق�د  مدار  على  املقيمني 

التي عا�شها هناك.

رابًطا  كان  »لقد  متحدث:  وقال 

العا�شقني  النا�ص  من  لكثري  رائًعا 

اإلهام  م�شدر  وكان  الزواحف  ل�شحر 

احلفاظ  دعاة  من  القادم  للجيل 

ميكن  ل  �شمة  كان  لقد  البيئة،  على 

حديقة  تاريخ  يف  عنها  ال�شتغناء 

ل  �شخ�شية  لديه  كانت  احلي�ان، 

تتنا�شب مع حجمه وكان حمب�ًبا من 

قبل جميع زوارنا«.

ولد داروين عام 1916، وعا�ص 

واأربعة  وزراء  رئي�ص  ع�شرين  خالل 

مل�ك بالإ�شافة اإىل اخرتاع التلفزي�ن 

حديقة  وقالت  القمر.  على  والهب�ط 

ب�شعبية  يتمتع  كان  اإنه  احلي�انات 

البيئة  حماية  دعاة  األهم  وقد  كبرية 

عام  يف  احلي�ان  حديقة  افتتاح  منذ 

.1972

بيع اإي�سال عمل فني غري مرئي 

بـ1.2 مليون دوالر خالل مزاد علني!

املرئي«  غري  »الفن  من  قطعة  اإي�شال  �شعر  جتاوز 

الت�قعات، ببيعه بنح�  اإيف كالين، كل  الفرن�شي،  للفنان 

1.2 ملي�ن دولر يف مزاد علني.

دار  اأقدم  رابع  وهي  للمزادات،  �ش�ذبي  دار  وقالت 

مزاد يف العامل، اإن الإي�شال، وه� جزء من �شل�شلة كالين 

 Zones of Immaterial Pictorial« اخليالية  الفنية 

 551000 اإىل  ي�شل  اأن  املت�قع  من  كان   ،»Sensibility
دولر، لكنه جتاوز الت�قعات من خالل جلب اأعلى عر�ص 

بقيمة 1.151.467 دولًرا.

والإي�شال م�ؤرخ يف 7 دي�شمرب 1959، قبل �شن�ات 

قليلة من وفاة الفنان عام 1963. واأ�شافت دار املزادات اأن 

الإي�شالت نادرة الي�م، لأن كالين دعا امل�شرتين للم�شاركة 

الذهب  ن�شف  ورمي  الإي�شال  حرق  تت�شمن  طق��ص  يف 

النهائي«  »املالك  امل�شرتي  جعل  اأجل  من  ال�شني،  نهر  يف 

اإ�شداره  مت  الذي  الإي�شال،  وكان  املفاهيمي.  الفني  للعمل 

 100 من  واحًدا  ك�جيل،  جاك  التحف  لتاجر  الأ�شل  يف 

نيابة  �ش�ذبي  دار  قبل  العلني من  باملزاد  بيعها  قطعة مت 

عن امل�شت�شار الفني ومالك املعر�ص ال�شابق ل�ك مايل.

اأتراك يتناولون االفطار يف ميدان ال�شلطان اأحمد اأمام م�شجد اية �شوفيا با�شطنبول.

»ال�سحة« ت�سجل 360 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 457 حالة

الفح��شات  اأن  ال�شبت  اأم�ص  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 

حالة   360 ت�شجيل  اأظهرت   ،3018 عددها  بلغ  التي 

قائمة جديدة، كما تعافت 457 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 557318.

حالة،   3968 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

منها 13 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و3 حالت حتت 

العناية.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/957367/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12062/pdf/INAF_20220417013838038.pdf
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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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 وزير المواصالت لـ                : استالم 
عطاءات تأهيل مطوري »مترو البحرين« 8 مايو

أنس األغبش «

كشف وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد في تصريح 
ل�»الوط��ن«، ع��ن أنه س��يتم اس��تالم عط��اءات التأهيل 
لمطوري مشروع مترو البحرين بمرحلته األولى في 8 مايو 
المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة في نوفمبر 2021 عن 
بدء مرحلة التأهيل المسبق للمطوري ذوي الخبرة بمجال 

المواصالت العامة.
وتتكون المرحلة األولى، م��ن خطين بطول 29 كيلومترًا 
وباس��تخدام 20 محط��ة توق��ف، حيث س��يربط الخطين 
منطقة المحرق والمنامة والمنطقة الدبلوماسية والجفير 

وضاحية السيف وتوبلي وعذاري ومدينة عيسى.
وم��ن المؤمل أن تك��ون الطاقة االس��تيعابية للمترو ما 
يزيد عن 40 ألف راكب في الساعة، حيث تطمح الوزارة من 
خالل هذا المش��روع، إلى توفير نظم نقل بديلة وعصرية 
وصديق��ة للبيئة تضاهي تجارب الدول المتقدمة في هذا 

المجال.
وس��يتم تنفي��ذ المرحل��ة األولى بالش��راكة م��ع القطاع 
الخاص، حيث تعد مرحلة التأهيل المسبق أولى الخطوات 
لحص��ر تحال��ف الش��ركات الراغب��ة والقادرة عل��ى تنفيذ 
المش��روع، حيث س��يتم تنفيذه بنموذج التصميم والبناء 

.»DBFOMT« وزير المواصالت واالتصاالتوالتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل

بث الحلقة الثالثة من السلسلة الوثائقية الـ 9 مساء  

              تستعرض وثيقة رعايا 
الدولة الخليفية المرسلة لالعتمادية البريطانية

محرر الشوؤن المحلية «

تع��رض »الوطن« اليوم عبر منصته��ا اإلخبارية الحلقة الثالثة 
من السلس��لة الوثائقية »البحرين والزبارة دولة واحدة وشعب 

واحد«.
وتتن��اول الحلق��ة الثالثة التي تب��ث في جزئها األول الس��اعة 
التاسعة مساء والء الرعايا لحكام الدولة الخليفية. والرسالة التي 
وجهها الرعايا لالعتمادية البريطانية للعودة إلى مساكنهم في 
إقليم الزبارة التابع للبحرين واشترطوا فيها أن تكون تبعيتهم 
 بحريني��ة ووالؤه��م لصاحب العظمة الش��يخ س��لمان بن حمد 
آل خليفة حاكم البالد. وتتطرق الحلقة الوثائقية لتفاصيل هذه 

الرسالة والموقعين عليها من أبناء القبائل.

الشركة الوطنية رفضت توضيفه طيارًا فتحول لتجارة األدوات الصحية

يوسف صالح الدين أول بحريني يحصد شهادة طيران
صاحب الوجه البش��وش واالبتس��امة الجميلة المحب للوطن وللتاريخ، الطموح الذي أحب الطيران 
وسعى له حتى كان أول بحريني ينال شهادة »إف أي أي )FAA( األمريكية للطيران«، لكن عاكسته 
الظروف ليبقى حلم الطيران ذكرى جميلة ويتجه إلى تجارة األدوات الصحية برأس��مال يبلغ 5 آالف 

دينار منها 3 آالف كان يدخرها. 
هو الكابتن ورجل األعمال يوس��ف صالح الدين، الذي أنشأ متحفه الخاص والمختلف، صنع اسمه 
الخ��اص ف��ي عالم األدوات الصحية وظل علمًا منيرًا خمس��ين عامًا، ول��م يكن أول من حصل على 

شهادة الطيران بل كان من أوائل من أحضر مختلف األدوات الصحية الحديثة إلى البحرين.
يقول صالح الدين عن مسيرته ل�»الوطن«: »كانت البداية بعملي مع أخي المهندس محمد صالح 
الدين في بناء وصيانة أمالك العائلة خالل عام 1971، وأعلمني أخي بوجود نقص في بعض مواد 
البن��اء واألدوات الصحية والبالط الحديث ونصحن��ي بجلبها، فقررت البدء في تجارتي الخاصة عام 

1972، وأصبحت معروفًا بتوفير نوعيات جيدة«.

 وزارة الدفاع الصينية: سوء السلوك واستخدام 
أمريكا الحيل خطير للغاية.. واللعب بالنار يحرق

هددت وزارة الدفاع الصينية سلطات تايوان، بأن محاوالت 
الس��عي للحصول على دعم غربي وتحقيق االس��تقالل لن 

تجدي نفعًا، وأن الطريق إلى ذلك مسدود.
وقب��ل بدء الح��رب الروس��ية األوكراني��ة، كان احتمال 
إقدام الصين على ضم تاي��وان بالقوة ضئياًل، لكن مع 
وقوعها وانش��غال الواليات المتح��دة وأوروبا بها، بدأ 
احتمال اجتياح الجزيرة اآلس��يوية يأخذ بالفعل مس��ارًا 
أكثر خطورة، خاصة مع التح��رك األحدث للصين، حيث 
بدأت مناورات، وأرس��لت فرقاطات وقاذفات ومقاتالت 
وقنابل إل��ى بحر الصين الش��رقي والمنطقة المحيطة 

بتايوان.

 الترخيص ألول مصنع 
ألدوية الحقن في البحرين

أعلنت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، عن 
الترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية، في مجمع البحرين 
الدولي لالس��تثمار بمنطقة الحد الصناعية، كأول موقع لتصنيع 
أدوية الحقن في البحرين، مما يجعله ثاني موقع مرخص لتصنيع 
األدوية في المملكة. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة 
مريم الجالهمة، أن الهيئة تحرص على اس��تيفاء كافة المشاريع 
ألعلى متطلبات األمن والسالمة والجودة الالزمة في هذا المجال 

الهام.

 5 أعضاء ببلدي الجنوبية 
ينوون الترشح.. والتميمي 

والمجيرن للنيابي
سماهر سيف اليزل «

أكد رئي��س المجلس البلدي للمحافظ��ة الجنوبية بدر التميمي، 
ونائب الرئيس عبداللطيف المجيرن نيتهما للترش��ح نيابيًا في 
االنتخابات القادمة. وفيما أكد التميمي، أنه سيترشح للمجلس 
النياب��ي بناًء عل��ى طلب من أهالي الدائ��رة، أكد كل من العضو 
عبداللطي��ف، وطالل بش��ير، وعبداهلل بوبش��يت، وخال��د جناحي 
وح��زام الدوس��ري، نيتهم لخ��وض المعترك االنتخاب��ي وإعادة 
الترش��ح بلدي��ًا. من جهته، أوض��ح العضو مال اهلل ش��اهين أن 
هناك مشاورات مع أهالي الدائرة، وأن الرؤية ستتضح بعد شهر 
رمض��ان المبارك، فيما تحفظ العضو عم��ر عبدالرحمن معتبرًا 

أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن االنتخابات.

تنفيذًا ألمر ولي 
العهد رئيس 
الوزراء.. افتتاح 

جامع أحمد 
الخاجة بشرق 

الحد

 المؤيد: »حرب أوكرانيا« 
 ترفع أسعار السيارات 

في البحرين ٪10

حسن الستري «

أكد رجل األعمال فاروق المؤيد أن أس��عار الس��يارات الجديدة في 
البحرين تتجه لالرتفاع نتيجة للحرب وزيادة أسعار البنزين وأزمة 
 الشحن في العالم، متوقعًا أن تكون نسبة الزيادة أكثر من %10. 
وح��ول أس��باب انخفاض ع��روض الس��يارات في ش��هر رمضان، 
ق��ال المؤيد: »الس��بب الرئيس ه��و قلة التوريد بس��بب نقص 
ش��ريحة الس��يارات، بالتالي ال نحص��ل على الكمي��ات المطلوبة 
م��ن الس��يارات، لذل��ك ال توج��د كمي��ة فائض��ة ف��ي الس��وق، 
وبالنتيج��ة الع��روض تق��ل، وم��ن المتوق��ع أن يس��تمر الوضع 
 م��ن 6 أش��هر إلى س��نة وحينه��ا تعود األم��ور إل��ى طبيعتها«. 
وبخصوص توقعاته ألس��عار الس��يارات، قال المؤيد: »األس��عار 
س��ترتفع لألسف كما حدث في س��بعينيات القرن الماضي، وذلك 
بسبب الحرب وزيادة أسعار البنزين وأزمة الشحن، وال أستطيع أن 

أحدد نسبة معينة، ولكنها ستكون أكثر من %10«.
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 في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 وزير العدل يفتتح أول جامع 
بمدينة شرق الحد للمغفور له أحمد الخاجة

أيمن شكل «

افتتح وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة بحضور وزير شؤون 
مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين، ورئيس 
األوقاف الس��نية الش��يخ الدكتور راش��د الهاجري، 
وعدد من ش��خصيات المجتمع، جامع المغفور له 
بإذن اهلل تعالى أحمد بن عبداهلل إبراهيم الخاجة، 

كأول جامع ُيفتح في مدينة شرق الحد.
وذلك في إطار تنفيذ أمر س��مو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وثمن وزير العدل االهتمام الكبير 
الذي يوليه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل بدور العبادة في ظل المس��يرة 
التنموية الش��املة في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، لما للمساجد من دور فاعل 
في نهضة المجتمع وإش��اعة التع��اون والتكافل 
والوحدة وتعزي��ز المواطنة الصالح��ة، كما ثمن 
دور أصح��اب األي��ادي البيض��اء لما جس��دوه من 

شراكة مجتمعية حقيقية في بناء هذا الجامع.
م��ن جانبه أك��د رئيس األوقاف الس��نية الش��يخ 
الدكتور راشد الهاجري أن قيادة المملكة قد أولت 
المساجد عناية كبيرة، حيث حدثت طفرة في عدد 
المس��اجد التي تبنى حيث تم افتتاح ما يقارب 7 
مس��اجد خالل شهر شعبان، وقال إن افتتاح جامع 
الخاجة يليه مسجد آخر في مدينة خليفة بمنطقة 

عسكر بعد صالة التراويح في نفس اليوم.
وأشار الهاجري إلى أن المساجد تلقى في البحرين 
عناي��ة كبيرة، منوه��ًا بتوجيه س��مو ولي العهد 
رئيس الوزراء باالهتمام بالعناية ببناء المس��اجد 
وتأهيله��ا وصيانتها في حزمة م��ن التوجيهات 

لألوقافين، وبشر بافتتاح مساجد أخرى في األحياء 
الس��كنية المجاورة في مدينة ش��رق الحد بأقرب 
فرص��ة، مثمنًا دعم وزير العدل ورئيس الش��ؤون 
اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة.

وفي الس��ياق ذاته، رفع نائ��ب الرئيس التنفيذي 
للتحول اإللكتروني بهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية وأح��د أبناء باني الجامع أحمد الخاجة 
الدكت��ور زكري��ا الخاج��ة، أس��مى آي��ات الش��كر 
والعرف��ان إلى جاللة الملك وس��مو ول��ي العهد 
رئي��س ال��وزراء ووزي��ر الع��دل ورئي��س األوقاف 
السنية، مس��تذكرًا مناقب والده في الحرص على 
تعلي��م أبنائ��ه الص��الة والتواجد في المس��اجد، 
وحلم��ه ببناء الجامع ومتابعة بنائه إلى أن وافته 

المنية قبل االنتهاء منه، ووصى بأن يضم الجامع 
مرك��زًا لتحفي��ظ القرآن وتدريس��ه لحب��ه العلم 

ونشره.
وأشار الخاجة في تصريح ل�»الوطن« إلى أن جامع 
أحمد الخاجة هو أول جامع ُيفتح في مدينة ش��رق 
الحد ويقع بين حي بوشاهين وحي العزل، ويتكون 
من مصلى للرجال وآخر للنس��اء ويس��ع ما يقارب 
، فضاًل عل��ى طابق لحلق��ات تحفيظ  500 مص��لٍّ
القرآن الكري��م والدروس والمحاضرات ومس��كن 
خاص للمؤذن ومجلس صغير للمنطقة، وقال إنه 
س��ُتقام فيه صالة العشاء والتراويح والقيام خالل 

شهر رمضان المبارك بدءًا من أمس.

رئيس األوقاف السنية: مليون 
دينار سنويًا لصيانة المساجد

أيمن شكل «

كش��ف رئيس األوقاف السنية الش��يخ الدكتور راشد الهاجري 
في تصريح ل�»الوطن« على هامش افتتاح جامع أحمد الخاجة 
بمدينة ش��رق الحد، عن أن الميزانية الس��نوية التي رصدتها 
األوق��اف الس��نية لصيانة المس��اجد تبلغ مليون دين��ار، الفتًا 
إلى أن المس��جدين اللذين تم افتتاحهم��ا أمس هما الثامن 
والتاسع ضمن حزمة مشاريع بناء المساجد وصيانتها بحسب 

توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

من 3 طوابق بمساحة تقارب 4500 متر مربع

 »المهن الصحية« تّرخص ألول 
مصنع إلنتاج أدوية الحقن في البحرين

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أعلن��ت 
والخدم��ات الصحي��ة، ع��ن إص��دار الترخيص 
لمصن��ع الخلي��ج للتكنولوجي��ا الحيوي��ة كأول 
موقع لتصنيع أدوي��ة الحقن في البحرين، مما 
يجعله ثاني موقع مرخص لتصنيع األدوية في 

المملكة. 
وبهذا يك��ون المصنع، حصل على حقوق إنتاج 
الدفع��ات األولي��ة ألدوية الحق��ن بعد عرض 
دراس��ات المس��تحضرات المنتجة والتأكد من 
تحاليل الثباتية الناجحة لها، وإجراء التفتيش 
النهائي لمنح هذه األدوية ش��هادة ممارسات 
التصنيع الجيدة »GMP« لبدء إنتاج وتس��ويق 

تركيبات معقمة وقابلة للحقن.
وحرص��ت الهيئ��ة، عل��ى أن يك��ون المصن��ع 
مس��توف لش��روط تتعلق باألمن والس��المة 

والج��ودة وف��ق المعايي��ر الدولي��ة، وفي هذا 
الص��دد أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة 
الدكتورة مريم الجالهم��ة: »البحرين حريصة 
عل��ى تطبي��ق ومواكب��ة المعايي��ر العالمي��ة 
المتعلق��ة بصناع��ة األدوية، لذا ف��إن الهيئة 
تح��رص على اس��تيفاء كافة المش��اريع ألعلى 
متطلبات األمن والسالمة والجودة الالزمة في 

هذا المجال الهام«.
وتهدف منش��أة التصنيع، إلى تصنيع مجموعة 
متنوعة من تركيبات الرعاية الصحية البشرية 
القابل��ة للحق��ن مث��ل القواري��ر واألمب��والت 
والمحاق��ن المعبأة مس��بقًا باس��تخدام أعلى 
ش��ركة  م��ن  األلماني��ة  التقني��ات  وأفض��ل 

.BOSCH
ويقع مبنى مصنع الش��ركة، في مجمع البحرين 

الدولي لالس��تثمار »BIIP« ف��ي منطقة الحد 
الصناعية ويتكون من ثالثة طوابق بمس��احة 

تقارب 4,500 متر مربع.
م��ن جانبه، أك��د الدكتور رياض العش��بان أن 
المصن��ع س��يكون األول من نوعه في الش��رق 
األوس��ط في إنت��اج األدوية الت��ي تعطى عن 
طريق الحقن، باستخدام خطوط إنتاج بتقنية 
عالي��ة جدًا من إنتاج ش��ركة ب��وش األلمانية 
»Isolator system«، الت��ي تضم��ن العم��ل 
التقني كاماًل دون تدخل بشري. ومن المتوقع 
أن يبدأ اإلنتاج في المرحلة األولى ب 56 منتجًا 

دوائيًا أساسيًا خالل عام 2022.
يش��ار إلى أن شركة الخليج للتقنية الحيوية قد 
تأسس��ت في عام 2015. باس��تثمار بحريني/
سعودي، وبلغت التكلفة اإلجمالية 80 مليون 

دوالر.
وكان��ت الهيئة، منح��ت الترخيص ألول مصنع 
إلنتاج المكمالت الغذائية »بحرين فارما« في 
ع��ام 2019 والذي وصل إلى مرحلة التش��غيل 
التج��اري ويع��د أول مصن��ع محل��ي لألدوي��ة 

والفيتامينات.
»الخلي��ج  المصنعي��ن  أه��داف  أه��م  وم��ن 
للتكنولوجي��ا الحيوي��ة« و»البحري��ن فارم��ا«، 
المهم��ة  لألدوي��ة  إنت��اج  خ��ط  تخصي��ص 

والمتطلب توافرها في البحرين والمنطقة.

 رئيس األوقاف السنية يفتتح 
مسجد بريد المنصوري في جو

افتت��ح رئي��س مجلس األوق��اف الس��نية الدكتور 
راش��د الهاجري، مسجد بريد بن س��عيد بن بريد 
البورحم��ه المنص��وري بمنطقة ج��و بالمحافظة 

الجنوبية.
يأت��ي ذلك، ف��ي إطار تنفي��ذ أمر صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطالق خطة تطوير 
للجوام��ع والمس��اجد في كاف��ة محافظات مملكة 
البحرين، وأمر سموه بافتتاح وترميم وتأهيل 20 
مسجدًا تابعًا إلدارتي األوقاف السنية والجعفرية، 

في مختلف محافظات المملكة. 
وأش��اد رئيس مجل��س األوقاف الس��نية باهتمام 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة ملك البالد المفدى، ب��دور العبادة وإعمار 
بيوت اهلل، مثمنًا أمر صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء بإطالق خطة ش��املة لبناء وتطوير 
وصيانة دور العبادة في محافظات المملكة كافة.

وأش��ار الهاجري، إلى فضل بناء دور العبادة واألجر 
العظيم الذي يلقاه المس��لم من خالل س��عيه في 
إعمارها وتهيئتها ألداء العبادات، متقدمًا بالشكر 
لعائلة المنصوري على بناء هذا المس��جد المبارك 

سائاًل اهلل أن يجعله في موازين حسناتهم.
م��ن جانبه رفع بري��د المنص��وري وأهالي منطقة 

جو، الش��كر والتقدير إلى حض��رة صاحب الجاللة 
ملك البالد المفدى، وصاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء عل��ى ما يولونه من 
اهتماٍم كبير ببيوت اهلل عز وجل وإعمارها وتيسير 
أداء العب��ادات للمواطنين والمقيمين بكل يس��ر 

وسهولة.

 الياقوت: البحرين والسعودية 
عالقات وجود ال حدود

الصحفيي��ن  هيئ��ة  عض��و  أك��د 
الس��عوديين عضو االتح��اد الدولي 
العام  االتح��اد  للصحفيي��ن عض��و 
للصحفيين العرب جم��ال الياقوت، 
متانة العالقات التاريخية المتميزة 
بي��ن المملكة العربية الس��عودية 

ومملكة البحرين.
وأض��اف أن تلك العالق��ات، تحظي 
خ��ادم  وح��رص  واهتم��ام  بدع��م 
الحرمين الش��ريفين الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود، وأخيه 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 

بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى، وم��ؤازرة ومتابعة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئي��س مجلس الوزراء 
الس��مو  الدف��اع، وصاح��ب  ووزي��ر 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
وأوض��ح، أن مس��ار ه��ذه العالقات 
الثنائي��ة القائم��ة والمتبادلة بين 
البلدي��ن الش��قيقين، تتج��ه نح��و 

آفاق أوس��ع من التكامل والتعاضد 
المجاالت  مختل��ف  ف��ي  والتع��اون 
الش��عبين  مصلح��ة  ف��ي  لتص��ب 

الشقيقين.
بي��ن  يرب��ط  م��ا  أن  إل��ى  وأش��ار 
المملكتين الش��قيقتين والشعبين 
الش��قيقين عالقات وجود وليس��ت 
تنطل��ق  كونه��ا  ح��دود،  عالق��ات 
من قاع��دة صلبة متج��ذرة ضاربة 
جذورها ف��ي عمق التاريخ أسس��ها 
األج��داد واآلباء وس��ار عل��ى دربهم 

األبناء األبرار. جمال الياقوت

»األعلى للبيئة« و»دانات« 
يقدمان تقرير البحرين الوطني 

حول السالمة األحيائية

قدم المجلس األعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ واألحجار 
الكريمة »دانات« بالتعاون مع مكتب اليونس��كو اإلقليمي 
للعل��وم في الدول العربية في القاه��رة وبدعم من مرفق 
البيئ��ة العالمي »GEF«، التقري��ر الوطني الرابع للبحرين 
ح��ول »الس��المة األحيائي��ة«، في إط��ار الت��زام المملكة 
ب�»بروتوك��ول قرطاجنة« للس��المة األحيائية المنبثق عن 

اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأكد المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينه، أن تقديم 
البحري��ن لهذا التقري��ر يبرهن مرة جديدة عل��ى التزامها 
باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي، 
وح��رص المملك��ة عل��ى دعم مختل��ف الجه��ود اإلقليمية 
والدولية ذات الصلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأش��اد بالش��راكة م��ع معه��د »دان��ات« في تنفي��ذ هذا 
التقري��ر، مؤكدًا الحرص عل��ى مواصلة العمل بغية تنفيذ 
البروتوك��ول على المس��توى الوطني، انطالق��ًا من أهداف 
المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وبما يس��هم في 

دعم رفاه اإلنسان في الحاضر والمستقبل.
فيم��ا أك��دت الرئي��س التنفي��ذي لمعهد »دان��ات« نورة 
جمشير، أن إعداد ونشر تقرير البحرين الرابع حول »السالمة 
األحيائي��ة« يأتي في إطار التعاون المس��تمر مع المجلس 
األعل��ى للبيئة في نطاق عمل المعهد على االهتمام ليس 
بهيرات اللؤلؤ فقط، بل بالبيئ��ة البحرية والتنوع الحيوي 
بشكل عام في البحرين، مثمنًة ثقة المجلس األعلى للبيئة 
بقدرة كوادر معهد »دانات« على إعداد ونشر هذا التقرير.
وأك��دت أن الحف��اظ عل��ى التن��وع البيولوجي يس��هم في 
اس��تدامة النمو االقتصادي وتعزيز س��بل العيش واألمن 
الغذائ��ي والتنوع الثقاف��ي وجودة الحي��اة، والحفاظ على 
الكائن��ات م��ن االنكم��اش واالنق��راض وصيان��ة النظ��م 

اإليكولوجية.
وعب��ر المدي��ر اإلقليمي وممثل منظمة »اليونس��كو« لدى 
مص��ر والجامعة العربي��ة الدكت��ور عبدالعزي��ز المزيني، 
عن س��رور »اليونس��كو« في تقديم الدع��م التقني والفني 
للبحري��ن في إع��داد تقريره��ا الرابع المتعلق بالس��المة 
األحيائية بالش��راكة م��ع المجلس األعل��ى للبيئة ومعهد 
»دان��ات« وف��ي العم��ل على أجن��دة الحفاظ عل��ى التنوع 

البيولوجي في البحرين وأيضًا في المنطقة العربية.
وس��ينظم المجلس األعل��ى للبيئة بالتع��اون مع »دانات« 
ومكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية ورشًا 
تدريبي��ة خالل الفت��رة القادمة األولى لمنتس��بي الجهات 
الحكومي��ة والقط��اع الخاص من المعنيي��ن ب�»بروتوكول 
قرطاجن��ة«، والثاني��ة م��ع ش��رائح أوس��ع م��ن الجمهور، 
بهدف رف��ع الوعي ح��ول البروتوكول وبن��اء القدرات حول 
المس��تلزمات والتدابير الخاصة بتنفي��ذ البروتوكول على 

الصعيد الوطني.
ويهدف بروتوك��ول قرطاجنة -وفقًا للنهج التحوطي الوارد 
ف��ي المبدأ 15 من إعالن »ريو بش��أن البيئ��ة والتنمية«- 
إلى المس��اهمة في ضمان مستوى مالئم من الحماية في 
مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة 
الناشئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي يمكن أن 
تترت��ب عليها آثار ضارة على حفظ واس��تدامة اس��تخدام 
التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/17/watan-20220417.pdf?1650173676
https://alwatannews.net/article/1001377
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1001377
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDr2HDXBMy%2BIEdDZQYxzptb4%3D
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 بانبيلة: البدء بالدراسات األولية 
إلطالق أول مركز بيانات في المنطقة

أنس األغبش «

 STC« أكد الرئيس التنفيذي لشركة
البحرين«، ن��زار بانبيلة، أنه تم البدء 
أول  إلط��اق  األولي��ة،  بالدراس��ات 
مركز بيان��ات من نوعه في المنطقة 
ف��ي »القري��ن« بالتعاون م��ع وزارة 
مش��يرًا  واالتص��االت،  المواص��ات 
إل��ى أن��ه س��يتم اإلفصاح ع��ن كافة 

التفاصيل في الوقت المناسب.
ل�»الوط��ن« -  وأض��اف ف��ي س��ؤال 
عل��ى هام��ش الغبق��ة الرمضاني��ة 
احتف��اًء  الش��ركة  نظمته��ا  الت��ي 
الجديدة  الخدمات  باإلعاميين، حول 
 STC« التي س��تطلقها الش��ركة، أن
إط��اق  ف��ي  مس��تمرة  البحري��ن«، 
الخدم��ات الجديدة س��واء على قطاع 
األف��راد أو األعم��ال أو حتى مش��غلي 

االتصاالت.

الش��ركة  أن  إل��ى  بانبيل��ة،  ولف��ت 
تق��دم خدمات متمي��زة لألفراد، من 
 ،Fintech - »بينها خدم��ات »فينتك
والتأمي��ن وخدم��ة 5G وغيره��ا من 

الخدم��ات الت��ي يت��م اإلع��ان عنها 
حي��ن  ف��ي  واألخ��رى،  الفين��ة  بي��ن 
يت��م تقديم خدم��ات الرب��ط البيني 
واألمن الس��يبراني والتج��وال لقطاع 

اس��تثمارات  حج��م  وع��ن  األعم��ال. 
الش��ركة في البنية التحتية الرقمية، 
أوض��ح بانبيل��ة، أن »STC البحرين« 
ال تنظ��ر لحجم االس��تثمار بق��در ما 
تقدمها الشركة من خدمات متميزة 
يستفيد منها العميل، مبينًا أن جميع 
الخدمات المقدمة بما فيها الخدمات 

الرقمية متميزة. 
واس��تدرك قائًا: »مهم��ا كان حجم 
المبلغ المرصود لتل��ك الخدمات، إذا 
لم يقابله قيمة إضافية للعميل، فإن 
هذا االستثمار ال قيمة له«، الفتًا في 
الوقت نفسه إلى أن الشركة ستطلق 
خدمات جدي��دة خال الع��ام الحالي 

وسيتم اإلعان عنها في حينها.
وح��ول مس��توى رض��ا العم��اء عن 
أن  إل��ى  لف��ت  الش��ركة،  خدم��ات 
التقارير الت��ي تصدرها هيئة تنظيم 

االتصاالت كفيلة بإثبات ذلك.

وزير التربية يكّرم طالبتين 
ابتكرتا شاحنًا محمواًل يعمل 

بالطاقة الشمسية

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
الطالبتي��ن َمَل��ك حس��ين عبدالجليل وفاطمة حس��ين العفو 
من مدرس��ة أميمة بنت النعم��ان الثانوية للبنات، حيث اطّلع 
على الجهاز الذي ش��اركتا في ابتكاره، وهو عبارة عن ش��احن 
محمول صغير وخفيف يعمل بالطاقة الشمس��ية ويس��تخدم 
لمختلف أنواع األجهزة الذكية، بهدف تقليل استهاك الطاقة 

الكهربائية والحفاظ على البيئة.

 »العلوم التطبيقية« تشارك 
في المؤتمر العام التحاد الجامعات العربية

ش��ارك رئي��س جامع��ة العل��وم 
الدكت��ور  األس��تاذ  التطبيقي��ة 
غس��ان عواد في أعمال االجتماع 
العام  الرابع والخمسين للمؤتمر 
التحاد الجامع��ات العربية، الذي 
استضافته جامعة عمان األهلية 
عم��ان،  األردني��ة  بالعاصم��ة 
بحض��ور األمي��ن الع��ام لجامعة 
ال��دول العربية أحم��د أبوالغيط، 
واألمين العام التح��اد الجامعات 
العربية األس��تاذ الدكت��ور عمرو 
عزت سامة، وعدد كبير من رؤساء 
الجامعات العربية، وممثلين عن 
منظمات عربية وإقليمية ودولية، 
حي��ث تن��اول االجتم��اع العدي��د 
م��ن الموضوع��ات ذات األهمي��ة 
مثل الدوري��ات والنش��ر العلمي، 
للجامع��ات  العرب��ي  والتصني��ف 

العربية وغيرها.
الدكت��ور عمرو  األس��تاذ  وألق��ى 
عزت سامة، األمين العام التحاد 
العربية، كلمة االتحاد  الجامعات 
التي رك��زت على إنج��ازات العام 
الماضي والتوجهات المستقبلية، 
منوه��ًا بعملي��ة المن��اخ وأهمية 
ملء استبيان المناخ الذي سيرسل 
العربية، كما  الجامع��ات  لكاف��ة 
ألقى األمين العام لجامعة الدول 
العربية الس��يد أحم��د أبوالغيط 
كلم��ة مس��جلة، باإلضاف��ة إل��ى 
العديد م��ن الكلمات التي ألقاها 

األس��تاذ الدكت��ور س��ري حمدان 
رئي��س جامع��ة عم��ان األهلي��ة 
وضيوف مرموقون م��ن المملكة 
المتح��دة  والوالي��ات  المتح��دة 
األمريكي��ة، حيث رك��زت الكلمات 
عل��ى  لاجتم��اع  االفتتاحي��ة 
التحدي��ات الجديدة الت��ي تواجه 
مؤسس��ات التعلي��م العالي بعد 

جائحة كورونا.
 من جانبه، عبر األس��تاذ الدكتور 
س��عادته  ع��ن  ع��واد  غس��ان 
الح��دث  ه��ذا  ف��ي  بالمش��اركة 
الكبي��ر والذي تش��ارك في��ه اهم 
الجامع��ات العربي��ة، مؤكدًا على 
أن هذا المؤتمر يساهم في زيادة 
التعاون بي��ن الجامعات العربية 
للوص��ول إل��ى نهض��ة تعليمية 
على المستوى العربي والعالمي، 

مبينًا أن هذه ال��دورة هدفت إلى 
دعم وتنس��يق جه��ود الجامعات 
العربية والتعاون بينها، وتشجيع 
إنش��اء مراكز البحوث ودعم إجراء 
المش��تركة  العلمي��ة  البح��وث 

وتبادل نتائجها. 
وأش��ار رئي��س الجامع��ة إلى أّن 
هذا المؤتمر يس��اعد الجامعات 
عل��ى وضع تص��ور لكيفية تطور 
ونهض��ة  التعليمي��ة  العملي��ة 
المجتمع��ات العربي��ة، مؤك��دًا 
أن جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة 
المش��اركة  عل��ى  حريص��ة 
االتح��اد وم��د  اجتماع��ات  ف��ي 
جس��ور التع��اون والتواص��ل مع 
المؤسس��ات التعليمية األعضاء 
في اتحاد الجامعات العربية من 

خال تبادل الخبرات والكفاءات.

 عائلة آل جودر تدشن 
كتاب »آل جودر.. تاريخ وأعالم«

دشنت عائلة آل جودر مؤرخًا بمجلسهم في منطقة قالي، 
وبحضور عدد من المس��ؤولين وأعضاء مجلس��ي الشورى 
والن��واب والمثقفي��ن و أعضاء من الس��لك الدبلوماس��ي 
وأعيان وجهاء عوائل البحرين، الكتاب التاريخي والوثائقي 

»آل جودر..تاريخ وأعام«، وذلك وسط أجواء رمضانية.
ويس��ّلط الكت��اب الض��وء، عل��ى ج��ذور عائل��ة آل ج��ودر 
وامتداده��م التاريخي في ش��به الجزي��رة العربية وإقليم 
البحرين القديم وارتباطهم اإلقليمي على مدى عدة قرون 
متتالية. ويض��م الكتاب في طياته العدي��د من الوثائق 
التاريخي��ة الن��ادرة الت��ي تخص عائل��ة آل ج��ودر وتاريخ 
البحرين والجب��ور أصحاب الدولة الجبري��ة، والتي تتعّدى 
أعماُره��ا الثاثة قرون، ُتعرض ألّول م��رة، باإلضافة إلى 
خرائط إقليمية مهمة وتفاصيل ثرّية. كما يتطرق الكتاب 
إلى بعض أعام العائلة الذين كانت لهم إسهامات بارزة 

على مختلف األصعدة في الخليج العربي.

 حصة بنت خليفة تترأس اجتماع 
»امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة«

الش��رف  »امتي��از  لجن��ة  عق��دت 
لرائدة األعمال البحرينية الش��ابة« 
ف��ي دورته��ا الرابع��ة اجتماعه��ا 
االفتراض��ي الثاني برئاس��ة س��مو 
الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة 

عضو المجلس األعلى للمرأة.
وافتتح االجتماع بالترحيب بأعضاء 
اللجن��ة، حيث ق��درت اللجن��ة كافة 
الجهود المبذولة إلثراء أعمال هذه 
المب��ادرة لدع��م وتحفيز الش��ابات 
البحرينيات في مجال ريادة األعمال، 
وتطوي��ر جوانب اإلب��داع واالبتكار 
ف��ي  إس��هاماتهن  لديه��ن ورف��ع 

الشأن االقتصادي.
االجتماع  اللجنة خال  واستعرضت 
اإلج��راءات التنفيذي��ة من��ذ إطاق 
نوفمب��ر  ف��ي  الرابع��ة  ال��دورة 
2021 وب��دء اس��تام المش��اركات 
ب��اب  إغ��اق  وحت��ى  اإللكتروني��ة 

المش��اركة في مارس 2022، حيث 
شهدت هذه الدورة تطورًا ملحوظًا 
وتنوع��ًا في عدد المش��اركات التي 
فاق��ت ال��دورات الثاث الس��ابقة، 
أنش��طة  ع��دة  عل��ى  واش��تملت 
اقتصادي��ة خاصة تل��ك المتعلقة 

بالتكنولوجيا والمنصات الرقمية.
كم��ا ناق��ش االجتماع آلي��ة تقييم 
المشاركات، وخطة العمل القادمة 
الت��ي ستش��مل زي��ارات ميداني��ة 
الت��ي حقق��ت  ألفض��ل المش��اريع 
أعلى الدرجات ف��ي المرحلة األولى، 

النهائية  الدرجات  تمهيدًا العتماد 
واإلعان عن المشاريع الفائزة.

يذك��ر أن امتي��از الش��رف لرائ��دة 
األعم��ال البحريني��ة الش��ابة ه��ي 
مب��ادرة أطلقه��ا المجل��س األعلى 
به��دف   2011 ع��ام  ف��ي  للم��رأة 
تكريم الش��ابة البحرينية المتميزة 
في مجال ريادة األعمال، وتش��جيع 
وإب��راز الطاق��ات والكف��اءات ف��ي 
ه��ذا المجال، ونش��ر ثقاف��ة الروح 
الريادية بين الشابات وتشجيعهن 
المب��ادرة واإلب��داع، وتعزيز  عل��ى 
للم��رأة  االقتصادي��ة  المش��اركة 
بم��ا يحقق أهداف الخط��ة الوطنية 
لنهوض الم��رأة البحريني��ة، وإبراز 
التجارب الناجح��ة لرائدات األعمال 
الض��وء على  الش��ابات، وتس��ليط 
الجديدة  االس��تثمارية  القطاع��ات 

بالمملكة.

 الهالل األحمر البحريني 
يدّرب 40 متطوعًا على 

اإلسعافات األولية

نظمت لجنة اإلسعافات األولية بجمعية الهال األحمر البحريني 
دورة تدريبي��ة في »اإلس��عافات األولية« ألكثر م��ن 40 متطوعًا 
من منتس��بي الجمعية لتأهيلهم للحصول على رخصة المسعف، 
وبم��ا يتيح لهم التدخل في حاالت الحوادث وتقديم اإلس��عافات 
األولية، واس��تهدفت الدورة الش��باب الذين تطوع��وا بالصفوف 
األمامي��ة بمواجه��ة جائحة كورونا ف��ي مطار البحري��ن الدولي 
الجديد.وش��ملت الدورة جانبين نظ��ري وعملي، وتناولت العديد 
م��ن المحاور من بينه��ا التعامل مع إصابات الحروق، والكس��ور، 

واإلنعاش القلبي الرئوي، ونقل المصابين، والنزيف، واإلغماء.

يب��دو أن مس��تخدمي أجه��زة أبل ف��ي طريقهم 
لمواجه��ة مش��كلة ف��ي الحصول عل��ى األجهزة 
الت��ي يريدونها في الموعد، فق��د يضطرون إلى 
االنتظ��ار لفترات أطول قب��ل طرح أجهزة البتوب 
أن  إل��ى  إش��ارة  ف��ي  الرائ��دة،   MacBook Pro
اإلغالقات التي تش��هدها الصين بس��بب حاالت 
كوفي��د-19 قد تس��اهم ف��ي التأخير. ويش��هد 
المس��تهلكون األمريكيون الذين يحاولون طلب 
أح��دث المودي��الت المتط��ورة م��ن أجه��زة أبل 
فترات انتظار قبل التس��ليم قد تصل إلى ش��هر 
يوني��و. وقد يضط��ر الراغبون ف��ي الحصول على 
جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة لالنتظار 

حتى 26 مايو.
وتتب��ع الصين حاليًا سياس��ة القضاء على حاالت 
الفاي��روس.  تفش��ي  ومن��ع  تمام��ًا  »كورون��ا« 
وأوقفت 30 ش��ركة تايوانية إنتاجها في الصين 
بسبب اإلغالقات. وش��ملت تلك الشركات شركة 

كوانت��اس الت��ي أغلق��ت مصنعه��ا ف��ي مدينة 
شنغهاي لالمتثال للقيود التي فرضتها الحكومة 
الصينية. ومن المقدر أن تتأخر عمليات تس��ليم 
أجه��زة MacBook Pro البالغ��ة كلفتها 3499 

دوالرًا حتى 16 يونيو ف��ي الواليات المتحدة. أما 
بقي��ة أجهزة م��اك مث��ل MacBook Air وكذلك 
 Macو iMacبحجم 13 بوصة، و MacBook Pro

mini فهي غير متأثرة في الوقت الحالي.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer
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كلمة أخيرة

»شؤون الحرمين« توزع قرابة 5 آالف مظلة على قاصدي بيت اهلل الحرام »واس«
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البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا إلنشاء وصيانة دور العبادة 
ويتجلى ذلك في الخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة 

لبناء وصيانة دور العبادة.
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  اختبار عبر النفس يكشف
 »كورونا« في أقل من 3 دقائق 

في الوق��ت الراه��ن تعتبر اختب��ارات »بي س��ي آر« )تفاعل 
البوليميراز التسلسلي( المعيار العالمي لفحوص )كوفيد19(. 
لكن يب��دو أن إدارة الغ��ذاء والدواء األمريكي��ة »إف دي إيه« 

وجدت اختبارًا جديدًا، أسرع بأشواط!
 فقد أصدرت تصريحًا باالس��تخدام الطارئ لما قالت إنه أول 
جهاز يمكنه اكتش��اف عدوى )كوفيد19( في عينات التنفس، 

وفق ما أفادت أسوشييتد برس الجمعة.
وقال��ت إن جهاز »إنس��بيكت أي أر كوفي��د19 بريثاليزر« هو 
بحجم قطعة من األمتعة المحمولة، ويمكن اس��تخدامه في 
مكات��ب األطباء والمستش��فيات ومواقع االختب��ار المتنقلة.  

كم��ا أضافت أنه يجب إج��راء االختبار، ال��ذي يمكن أن يقدم 
نتائج في أقل من 3 دقائق، تحت إش��راف مقدم رعاية صحية 
مرخص. كذلك أوضحت أن الجهاز كان دقيقًا بنس��بة %91.2 
ف��ي تحديد عينات االختبار اإليجابية ودقة 99.3% في تحديد 
عينات االختبار الس��لبية. وبينت أن »ش��ركة إنس��بيكت أي أر 
تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز في 
األس��بوع، والتي يمكن اس��تخدام كل منها لتقييم ما يقرب 
من 160 عينة في اليوم«، الفتة إلى أنه »في هذا المس��توى 
من اإلنتاج، من المتوقع أن تزداد س��عة االختبار باس��تخدام 

الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهريًا«.

 القبض على طاقم 
برنامج مقالب شهير في مصر

في واقع��ة غريب��ة، ألقت األجه��زة األمني��ة المصري��ة، القبض 
ب��الغ  بس��بب  ش��هير  مص��ري  مقال��ب  برنام��ج  طاق��م  عل��ى 
الجي��زة. ف��ي محافظ��ة  الش��وارع  أح��د  م��ن   بخط��ف مواط��ن 

وضبطت الس��لطات مق��دم برنامج »كري��زي تاكس��ي« إبراهيم 
الس��مان، وطاق��م التصوي��ر بعد ورود ب��الغ باختط��اف مواطن 
في تاكس��ي من ش��ارع جامعة الدول العربية بالمهندس��ين في 
الجي��زة الجمع��ة. لتظه��ر التحريات األولي��ة، الحق��ًا أن الواقعة 
عبارة عن مجرد »مقلب« ضمن برنامج مقالب ش��هير، يقوم فيه 
أحد األش��خاص باخت��الق عملية خط��ف مواطن واحتج��ازه داخل 
حقيبة س��يارة. كما تبي��ن أن طاقم عمل البرنام��ج اتفق مع أحد 
األشخاص على تصوير المقلب في الشارع ولعل المخالفة الوحيد 
أن البرنام��ج يصور دون تراخيص وح��رر محضرًا بالواقعة، وأحيل 
المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص.

قصر للبيع لم يسكن منذ 100 عام
عرضت شركة »كريستيز« العقارية قصرًا فاحرًا في 
نيويورك للبيع، موضحًة أن لم يسكنه أحد منذ أكثر 

من 100 عام.
وبحس��ب صحيفة »مترو« البريطاني��ة، فإن القصر 
بن��ي خالل األع��وام 1901-1903، ويبدو في الوقت 
الحالي مثل »كبس��ولة زم��ن« تع��ود بالتاريخ إلى 

الوراء.
ويقع القصر وس��ط مب��اٍن متالصقة تعرف باس��م 
»ت��اون ه��اوس«، ف��ي حي »م��وراي هي��ل« الراقي 
بمدينة نيويورك األمريكية، وهو مملوك لعائلتين.
ويؤك��د المالكون أن القصر لم يس��كنه أحد تقريًبا 
من��ذ أوائ��ل الق��رن العش��رين، ومعظ��م معالمه 

األصلية ال تزال كما هي.

ويتك��ّون القصر، الذي تبلغ مس��احته 3464.5 متر 
مربع، من 8 طوابق، ويضم 12 غرفة نوم، و9 دورات 

مياه.
كم��ا يحتوي عل��ى صالة ألع��اب رياضي��ة، وحوض 
خاص لالس��تحمام الس��اخن، باإلضاف��ة إلى مطبخ 

كبير وفناء، وقبو.
ولفتت »كريستيز« إلى أن الدرج الداخلي في القصر 
مصمم من الخشب الزخرفي الفاخر »الماهوجني«، 
إذ ي��ؤدي إل��ى جمي��ع الطواب��ق، ومن بينها س��لم 

الخدمة في الطابق السفلي.
كما يوفر المبنى إطالالت رائعة على ناطحة السحاب 
»مبنى إمباير ستيت«، ومبنى »كرايسلر« الذي ُيعد 

أحد المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك.

»البطيخ األسود« األغلى في العالم
إذا كنت من عشاق البطيخ ومستعدًا 
لدفع الكثير من األموال لقاء تذوق 
ن��وع خ��اص م��ن ه��ذه الفاكهة، 
فعلي��ك تجربة تناول »دينس��وك« 
الذي يع��د األغلى في العالم. ويعد 
النادر،  الياباني  بطيخ »دينس��وك« 
األغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ 
ثمن��ه 6 آالف دوالر، وفق��ًا لوزن��ه. 
وي��زرع ه��ذا النوع م��ن البطيخ في 
جزي��رة هوكايدو الش��مالية فقط، 
ويتميز بحالوته الشديدة المختلفة 
عن باق��ي أنواع هذه الفاكهة، كما 
أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد 
قليل جدًا من الب��ذور. كذلك يتميز 

بطيخ »دينسوك« بقشرته القاسية 
ذات الل��ون األخض��ر الداكن والذي 
يتحول لألس��ود أحيانًا، وفقما ذكر 

موقع مجلة »ذا غاردين«.
وفيما يتعلق بزراعة هذا النوع من 
البطيخ، فإنه يتطلب مساحة أرض 
واس��عة لتمدده األفقي السريع في 
الترب��ة، كما أن��ه يس��تلزم الكثير 
من االهتم��ام والرعاي��ة، علما أن 

محصوله غالبًا ما يكون متواضعًا.
جدير بالذكر أن »دينسوك« ال يزرع 
خ��ارج الياب��ان، إال أن ب��ذوره بدأت 
تتوف��ر للبي��ع ف��ي كل م��ن أوروبا 

وأمريكا.

ماذا أقول عن اإلمارات؟
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة يقوم بجولة رمضانية على بعض الدول العربية حل 
فيها ضيفًا على مملكة البحرين، فكان االحتفاء الش��عبي بس��موه ال يقل عن 
االحتفاء الملكي الرسمي، إذ لإلمارات مكانة خاصة لدى شعب البحرين مثلما 

لدى كافة الشعوب العربية.
فاإلمارات دولة حققت في أقل من قرن من الزمان ما فشلت في تحقيقه دول 

كثيرة تفاخر بعمقها التاريخي السياسي.  
كي��ف نجح اإلماراتيون ف��ي وضع دولتهم في هذه المكان��ة الدولية؟ هل بما 
يملكون من موارد طبيعية؟ ال أعتقد؛ فهناك دول تملك موارد طبيعية تفوق 
م��ا يملكه اإلماراتيون بكثير وم��ع ذلك عجزوا عن الوصول إلى ما وصلت إليه 

اإلمارات، فماذا أقول عن هذه الدولة وحكمها وشعبها؟
هل أقول عن سياس��ية حكيمة وثبات في الرؤية والخط والتوجه نحو أهداف 
واضحة لم تتنازل عنها اإلمارات أبدًا في خطاها وهي مصلحة الدولة وشعبها، 

لذلك ال تترد في القرار وحسمه بشكل حازم، دون أن تعبأ بردود الفعل؟
أم أق��ول عن حليف هو األقوى لمصر والس��عودية والبحرين؟ أم عن المواقف 
الموح��دة تج��اه كل من يعادي هذا التحالف والتص��دي له دون تردد؟ أم عن 
مث��ال للصدق والوف��اء، وحليف ال يمكن أن يخذلك، وظهر تس��تند إليه بثقة 

وضمان وأنت مغمض العينيين؟
ه��ل أقول عن رؤيته��ا الثاقبة واالس��تباقية، فهي أول من أعل��ن حربه على 
تنظيم اإلخوان المس��لمين رغ��م تغلغلهم في مراك��ز ومناصب وقيادات في 
كثي��ر من الدول العربية واإلقليمي��ة، ورغم توقع ردات الفعل، إال أنه قد ثبت 
مع الوقت صحة قرارها، وتبعتها البقية بعد أن سقطت أقنعة تلك الجماعة؟
أم أق��ول ع��ن أول من وقف مع البحري��ن ضد المحور اإليراني هي والش��قيقة 
المملكة العربية السعودية، وأول من وقف مع مصر ضد حربها على اإلرهاب، 
وأول من وثق باالقتصاد المصري ودعم بال مقابل واس��تثمر وهو هناك عند 

أول نداء لمصر؟
أم أق��ول ع��ن أول م��ن اتخ��ذ مواقف م��ؤاِزرة وقوية م��ع المملك��ة العربية 
الس��عودية في تصديها للعجرفة األمريكية، ولم يرضخا لضغوطها، وش��ّكال 
حلفًا صمد أمام كل الضغ��وط، ولوال الثقة المتبادلة بين الدولتين لما نجح 

هذا التحالف؟
ه��ل أقول عن الوضوح والوجه الواحد؛ فال تلوي الحقائق، وال تلتف عليها، وال 
يختلف قولها عن فعلها حين عقدت اتفاقية سالم مع إسرائيل عقدتها تحت 
الش��مس وبوضح النهار، وحي��ن دعت أردوغان زارته تحت الش��مس وبوضح 
النه��ار؟ قرارات تب��دو براغماتية من بع��د خصومة وعداوة، ولك��ن المتتبع 
للخط السياس��ي اإلماراتي يعرف أن هناك نقطة واح��دة ثابتة ال تحيد عنها 
هذه السياسية، هي ببساطة شديدة مصلحة الدولة وشعبها أواًل وأخيرًا ومن 

تسقط بعدها أية اعتبارات أخرى.
هل أق��ول عن دولة كلما عرفت من يخاصمه��ا زاد احترامك لها، فال تجد أّي 
كياٍن محترم يخاصم اإلمارات، سواء أكان دولة أو تنظيمًا أو جماعة، بل تعرف 
عل��و مكانتها من معرفتك للذين تس��وؤهم نجاحاتها ويعلو صراخهم كلما 

ارتفع اسمها؟
نجاحه��ا يع��د نموذجًا عالمي��ًا ومثااًل وقدوة لل��دول الفتي��ة، دولة ال تعرف 
المس��تحيل كما قال الش��يخ س��يف بن زايد وزير الداخلية عنها، تعززها رؤية 
واضحة وخطى ثابتة نحو المستقبل وطموح بال سقف وواقع يترجم وال يحلم 
فق��ط، واألهم من ه��ذا كله أياٍد بيض��اء لها بصمة خير ف��ي كل بقعة على 

األرض، وعطاء بال حدود.
نع��رف كلنا إن لإلمارات مكانة خاص��ة عندنا في البحرين وعند العرب كلهم، 
إنم��ا عالقته��ا مع البحرين لها طع��م خاص بدا من العالق��ة الحميمية بين 
حكيم العرب وشيخهم رحمة اهلل عليه الشيخ زايد آل نهيان وبين جاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل، والتي امتدت من بعد وفاة الشيخ زايد 
إلى أبنائه الش��يخ خليفة بن زايد، والش��يخ محمد بن زايد وبقية األبناء كلهم 
بال اس��تثناء، عالقة هي أق��رب وأقوى من ارتباطات صل��ة الرحم، وهكذا هي 

عالقة الشعبين البحريني واإلماراتي.
ل��ذا فلمحمد بن زايد مكانة في قلوبنا وأعيننا، »فحي به وبالش��هامه« التي 
تتدث��ر به، وبكلم��ات خالدة لوالده الغالي والعزيز رحم��ه اهلل حين زارنا يوم 

الخميس الماضي.
مرحبا يا هال حي بالشهامه
مرحبا بالصقور المخلصين

ضامنين الوطن صانوا احترامه
قدرهم عندنا عالي أو ثمين

أبا خالد زارتنا البركة والبحرين أسفرت وأنورت واستهلت وأمطرت بقدومكم.

بسبب الصين.. اختفاء ماك بوك األحدث
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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(
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سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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فريق هندسة الميدان الملكية أول المتأهلين للدور الثانيمعروف: لو كانت الحروب بشًرا لقتلتهمالمغرب: دمج األمازيغية في اإلداراتمجلس خنجي يناقش الوضع الغذائيإثبات نسب طفلة بعد إنكار والدها
بين أروقة المحاكم وضياع  «

هوية الطفولة، حكمت المحكمة 
الكبرى الشرعية الثانية بإثبات 

زواج المنقطع الشرعي بين 
المدعية والمدعى عليه، وإثبات 

الزواج ونسب الطفلة إلى المدعى 
عليه وهو والدها.

نظم مجلس الخنجي في  «
سلطنة عمان، الخميس 

الماضي، جلسة حوارية عبر 
تطبيق زووم ناقشت موضوع 
“الوضع الغذائي في المنطقة 

والعالم ومدى تأثير مشاكل 
سالسل اإلمداد على األسعار”.

أعلن المغرب، أمس، أنه قرر  «
دمج اللغة األمازيغية في اإلدارات 

العامة بالبالد. جاء ذلك بعد أن 
وقعت وزيرة االنتقال الرقمي 

وإصالح اإلدارة غيثة مزور قرارًا 
موّجًها إلى الوزراء والمندوبين 

السامين بهذا الشأن.

قالت الفنانة نسرين معروف  «
إنها ال تستشعر في نفسها أي 

نوازع إجرامية. وأضافت: “لو 
كانت الحروب والنزاعات بشًرا 

لقتلتهم؛ لكي نعيش في سالم 
وأمان”.

حجز فريق هندسة الميدان  «
الملكية بطاقة التأهل للدور 

الثاني من البطولة الرمضانية 
لكرة القدم للضباط الخامسة بعد 

أن تربع على صدارة المجموعة 
األولى برصيد 9 نقاط من 3 

مباريات.

الفكـــرة  إن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  قـــال 
التخطيطيـــة لتوفير الخدمـــات التجارية في مدينة 
شـــرق الحـــد تعتمد على نظـــام تعدد االســـتخدامات 
في المكان الواحد، والذي يعتبر من األسس المؤثرة 
إيجابيـــًا فـــي زيـــادة جودة الحيـــاة، وكذلـــك تحقيق 

االستخدام األمثل لمساحة األرض المتوافرة.
وأشـــار في رده على توصية لمجلـــس بلدي المحرق 
بتخصيـــص مواقع إلنشـــاء محـــات تجاريـــة للمواد 
االســـتهاكية والخدمـــات بمدينـــة شـــرق الحـــد، إلى 
أنـــه تم توفير الخدمـــات التجارية في مدينة شـــرق 
الحد من خال استغال الدور األرضي في العمارات 
الســـكنية )عـــدد 23( عمـــارة بمســـاحة إجمالية 6912 

مترًا مربعًا.
وأضـــاف أن الوزارة قامت كذلـــك بتخصيص 10 % 
من مســـاحة المناطـــق الخضراء والتـــي توفر 9477 
متـــرًا مربعًا، إلى جانب 10 % من مســـاحة األراضي 
المخصصـــة للمســـاجد والجوامع والتـــي توفر 1777 

مترًا مربعًا للخدمات التجارية.

استغالل 23 عمارة بشرق الحد للخدمات التجارية
اعتماد نظام تعدد االستخدامات في المكان الواحد... وزير اإلسكان:

إسكان شرق الحد

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة عـــن 
إصـــدار الترخيص لمصنع الخليج 
للتكنولوجيا الحيوية كأول موقع 
لتصنيع أدويـــة الحقن في مملكة 
البحريـــن، مما يجعلـــه ثاني موقع 

فـــي  األدويـــة  لتصنيـــع  مرخـــص 
مملكة البحرين. 

وحرصـــت الهيئـــة علـــى أن يكون 
المصنع مســـتوفيًا لشروط تتعلق 
باألمن والســـامة والجـــودة وفق 

المعايير الدولية.

أول مصنع إلنتاج أدوية 
الحقن في البحرين

المنامة - نهرا
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مؤسسة الحقوق تسجل مالحظات... والصحف الوطنية تتحفظ على الغلو بالغرامات

“خدمات النواب” تتجاهل مرئيات الصحافيين بقانونهم

بعد طـــول انتظـــار، ولج قانـــون الصحافة 
الجديـــد جـــدول أعمـــال جلســـات مجلس 

النواب.
ومـــن المزمع أن يناقـــش المجلس القانون 
فـــي جلســـته الثاثـــاء المقبـــل، فـــي وقت 
الجهـــات  مرئيـــات  اللجنـــة  فيـــه  أهملـــت 
المختصـــة المتعلقـــة ببعـــض المـــواد التـــي 
الجديـــد،  القانـــون  مشـــروع  عليهـــا  نـــص 
إضافـــة للتعديات المطلوبة فـــي القانون 

النافذ.
وتســـلمت اللجنـــة مرئيـــات كل مـــن وزارة 
الوطنيـــة  والمؤسســـة  اإلعـــام،  شـــؤون 
الصحفييـــن  اإلنســـان، وجمعيـــة  لحقـــوق 
للنشـــر،  األيـــام  ومؤسســـة  البحرينيـــة، 
وصحيفـــة “الباد”، حيـــث ركزت المرئيات 
على تأييد إلغاء عقوبة الحبس للصحافي، 
إال أنهـــا عبـــرت عـــن عـــدم موافقتهـــا على 
عليهـــا  المنصـــوص  الغرامـــات  مضاعفـــة 
بالمشـــروع بقانون، واختصـــاص المحاكم 

الجنائيـــة بالنظـــر فـــي القضايـــا المتعلقـــة 
بالنشر.

وقالـــت جمعيـــة الصحفيين فـــي مرئياتها 
المنصـــوص  الغرامـــات  إن  القانـــون  علـــى 
ا،  عليها في مشـــروع القانـــون مرتفعة جدًّ
وهي فـــوق طاقة الصحـــف والصحافيين 

في حال تطبيقها. 

الوطنيـــة  المؤسســـة  رأت  جهتهـــا،  مـــن 
لحقوق اإلنســـان أنها “ال تجد مبّرًرا مقبواًل 
يجعل من الشـــخص المحروم من حقوقه 
السياســـية )الحق فـــي االنتخاب( محروًما 
من مباشـــرة حقـــه في الـــرأي والتعبير من 
خال تملكه موقًعا إلكترونًيا أو المساهمة 

في ملكيته”.

أحد اجتماعات لجنة الخدمات بمجلس النواب
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سيدعلي المحافظة

في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

افتتاح جامع الخاجة بشرق الحد ومسجد المنصوري في جو
المنامة - بنا

فـــي إطار تنفيذ أمر ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة بإطاق خطة تطوير للجوامع 
محافظـــات  جميـــع  فـــي  والمســـاجد 
مملكة البحرين، وأمر ســـموه بافتتاح 
وترميـــم وتأهيـــل 20 مســـجدًا تابعـــًا 
إلدارتي األوقاف الســـنية والجعفرية، 
المملكـــة،  محافظـــات  مختلـــف  فـــي 
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  افتتـــح 
اإلســـامية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علـــي آل خليفة جامع أحمـــد الخاجة 

في مدينة شرق الحد.
وفـــي حفـــل افتتـــاح جامـــع أحمد بن 
عبـــدهللا الخاجة بمدينة شـــرق الحد، 
الذي أقيم مســـاء أمس )السبت( أشاد 
باالهتمـــام الكبيـــر الـــذي يوليـــه عاهل 

البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء لـــدور العبـــادة، لما للمســـاجد 
مـــن دور فاعـــل فـــي نهضـــة المجتمع 
التعـــاون  قيـــم  بإشـــاعة  واســـتقراره 
والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء، 

وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة 
الصالحة.

مـــن جانب آخر، افتتح رئيس مجلس 
راشـــد  الشـــيخ  الســـنية  األوقـــاف 
الهاجـــري مســـجد بريد بن ســـعيد بن 
بريـــد البورحمـــه المنصـــوري بمنطقـــة 

جو بالمحافظة الجنوبية.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يفتتح جامع أحمد الخاجة في شرق الحد

سيدعلي المحافظة

“األعلى للبيئة” و “دانات” يقدمان تقرير البحرين الوطني عن السالمة األحيائية
بن دينة: برهان جديد على التزام المملكة باالتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي

قــدم المجلس األعلى للبيئــة ومعهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة “دانات” 
بالتعاون مع مكتب اليونسكو االقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة 
وبدعم من مرفق البيئة العالمي )GEF( التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين 
عــن “الســامة األحيائيــة”،  في إطار التــزام المملكة بـ “بروتوكــول قرطاجنة” 

للسامة األحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي. 

المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون  وصـــرح 
المنـــاخ الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس 
دينـــه  بـــن  محمـــد  للبيئـــة  األعلـــى 
لهـــذا  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــم  بـــأن 
التقريـــر يبرهن مرة جديـــدة التزامها 
باالتفاقـــات الدوليـــة المتعلقة بالبيئة 
والتنوع البيولوجي، وحرص المملكة 
على دعم مختلـــف الجهود اإلقليمية 
وتحقيـــق  الصلـــة،  ذات  والدوليـــة 

أهداف التنمية المستدامة. 

لشـــؤون  الخـــاص  المبعـــوث  وأشـــاد 
المناخ بالشراكة مع معهد “دانات” في 
تنفيـــذ هـــذا التقرير، مؤكـــًدا الحرص 
تنفيـــذ  بغيـــة  العمـــل  علـــى مواصلـــة 
البروتوكول على المســـتوى الوطني، 
انطالًقا من أهـــداف المملكة للحفاظ 
علـــى التنوع البيولوجي، وبما يســـهم 
فـــي دعم رفاه اإلنســـان فـــي الحاضر 

والمستقبل. 
من جانبهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي 

لمعهد “دانات” نورة جمشير إن إعداد 
ونشـــر تقرير مملكـــة البحريـــن الرابع 
بشأن “الســـالمة األحيائية” يأتي في 
إطار التعاون المســـتمر مـــع المجلس 
األعلى للبيئة فـــي نطاق عمل المعهد 
علـــى االهتمـــام ليـــس بهيـــرات اللؤلؤ 
فقـــط، بـــل بالبيئـــة البحريـــة والتنوع 

مملكـــة  فـــي  عـــام  بشـــكل  الحيـــوي 
البحرين، مثمنًة ثقة المجلس األعلى 
للبيئـــة بقـــدرة كـــوادر معهـــد “دانات” 

على إعداد ونشر هذا التقرير. 
الحفـــاظ علـــى  أن  وأكـــدت جمشـــير 
فـــي  يســـهم  البيولوجـــي  التنـــوع 
إســـتدامة النمـــو االقتصـــادي وتعزيز 
الغذائـــي  واألمـــن  العيـــش  ســـبل 
والتنـــوع الثقافـــي وجـــودة الحيـــاة، 
مـــن  الكائنـــات  علـــى  والحفـــاظ 
االنكماش واالنقراض وصيانة النظم 

اإليكولوجية. 
وعبر المدير االقليمي وممثل منظمة 
والجامعـــة  مصـــر  لـــدى  اليونســـكو 
العربية عبدالعزيز المزيني عن سرور 
اليونســـكو في تقديم الدعـــم التقني 

والفنـــي لمملكـــة البحرين فـــي إعداد 
بالســـالمة  المتعلـــق  الرابـــع  تقريرهـــا 
المجلـــس  مـــع  بالشـــراكة  األحيائيـــة 
األعلـــى للبيئـــة ومعهد “دانـــات” وفي 
الحفـــاظ علـــى  العمـــل علـــى أجنـــدة 
البحريـــن  فـــي  البيولوجـــي  التنـــوع 

وأيًضا في المنطقة العربية. 
هذا، وسينظم المجلس األعلى للبيئة 
بالتعـــاون مع معهد “دانـــات “ومكتب 
اليونسكو اإلقليمي للعلوم في الدول 
العربيـــة ورش تدريبيـــة خالل الفترة 
الجهـــات  لمنتســـبي  األولـــى  المقبلـــة 
مـــن  الخـــاص  والقطـــاع  الحكوميـــة 
المعنييـــن بــــ “بروتوكـــول قرطاجنة”، 
مـــن  أوســـع  شـــرائح  مـــع  والثانيـــة 
الجمهـــور، بهـــدف رفـــع الوعي بشـــأن 

البروتوكـــول وبنـــاء القـــدرات حـــول 
الخاصـــة  والتدابيـــر  المســـتلزمات 
البروتوكـــول علـــى الصعيـــد  بتنفيـــذ 

الوطني. 
ويهـــدف بروتوكـــول قرطاجنة؛ وفًقا 
للنهـــج التحوطـــي الـــوارد فـــي المبدأ 
البيئـــة  “ريـــو بشـــأن  إعـــالن  مـــن   15
والتنميـــة؛ إلى المســـاهمة في ضمان 
فـــي  الحمايـــة  مـــن  مالئـــم  مســـتوى 
مجال أمان نقل ومناولة واســـتخدام 
الكائنات الحية المحورة الناشـــئة عن 
التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي 
يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على 
حفـــظ واســـتدامة اســـتخدام التنوع 
البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على 

صحة اإلنسان.

المنامة - بنا
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أعلنت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
إصـــدار  عـــن  الصحيـــة  والخدمـــات 
الترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا 
الحيويـــة كأول موقـــع لتصنيع أدوية 
ممـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  الحقـــن 
يجعلـــه ثانـــي موقع مرخـــص لتصنيع 
األدويـــة في مملكـــة البحريـــن. وبهذا 
يكـــون المصنع قد حصـــل على حقوق 
إنتاج الدفعـــات األولية ألدوية الحقن 
بعد عـــرض دراســـات المســـتحضرات 
المنتجة والتأكد مـــن تحاليل الثباتية 
التفتيـــش  وإجـــراء  لهـــا،  الناجحـــة 
النهائـــي لمنـــح هـــذه األدويـــة شـــهادة 
 )GMP( ممارســـات التصنيـــع الجيـــدة
لبدء إنتاج وتســـويق تركيبات معقمة 

وقابلة للحقن.
يكـــون  أن  علـــى  الهيئـــة  وحرصـــت 
تتعلـــق  لشـــروط  مســـتوفيا  المصنـــع 
وفـــق  والجـــودة  والســـالمة  باألمـــن 

المعايير الدولية. 
الرئيـــس  أكـــدت  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
البحريـــن  مملكـــة  قائلـــة:  الجالهمـــة 
ومواكبـــة  تطبيـــق  علـــى  حريصـــة 
المعاييـــر العالميـــة المتعلقـــة بصناعـــة 
األدويـــة، لذا فـــإن الهيئة تحرص على 
اســـتيفاء جميـــع المشـــروعات ألعلـــى 
متطلبـــات األمـــن والســـالمة والجودة 

الالزمة في هذا المجال المهم.
وتهـــدف منشـــأة التصنيع إلـــى تصنيع 
تركيبـــات  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
القابلـــة  البشـــرية  الصحيـــة  الرعايـــة 
واألمبـــوالت  القواريـــر  مثـــل  للحقـــن 
والمحاقن المعبأة مســـبًقا باســـتخدام 
أعلـــى وأفضل التقنيـــات األلمانية من 

.BOSCH شركة
ويقـــع مبنـــى مصنـــع شـــركة الخليـــج 
مجمـــع  فـــي  الحيويـــة  للتكنولوجيـــا 

البحرين الدولي لالستثمار )BIIP( في 
منطقـــة الحـــد الصناعيـــة ويتكون من 
3 طوابق بمســـاحة تقارب 4،500 متر 

مربع.
من جانبه، صرح رياض العشـــبان بأن 
المصنع ســـيكون األول مـــن نوعه في 
الشـــرق األوســـط فـــي إنتـــاج األدوية 
التي تعطى عن طريـــق الحقن، وذلك 
بتقنيـــة  إنتـــاج  خطـــوط  باســـتخدام 
عاليـــة جـــًدا مـــن إنتـــاج شـــركة بوش 
التـــي   )Isolator system( األلمانيـــة 
تضمن العمل التقني كاماًل دون تدخل 
بشـــري. ومن المتوقـــع أن يبدأ اإلنتاج 
في المرحلة األولى بـ 56 منتجا دوائيا 

أساسيا خالل العام 2022.
للتقنيـــة  الخليـــج  شـــركة  أن  يذكـــر 
الحيوية قد تأسســـت في العام 2015 

باســـتثمار بحريني/ ســـعودي، وبلغت 
الكلفة اإلجمالية 80 مليون دوالر.

وكانـــت الهيئـــة قد منحـــت الترخيص 
ألول مصنع إلنتاج المكمالت الغذائية 
“بحرين فارمـــا” في العام 2019، الذي 
وصل إلـــى مرحلة التشـــغيل التجاري 
لألدويـــة  محلـــي  مصنـــع  أول  ويعـــد 

والفيتامينات.
ومن أهم أهـــداف المصنعين “الخليج 
“البحريـــن  و  الحيويـــة”  للتكنولوجيـــا 
فارمـــا” تخصيص خـــط إنتاج لألدوية 
فـــي  توافرهـــا  والمتطلـــب  المهمـــة 
يتوجـــه  كمـــا  والمنطقـــة،  البحريـــن 
المصنعـــان المذكـــوران إلنتاج األدوية 
التـــي ال تتوافـــر فـــي الخليـــج العربي، 
حيـــث  الطلـــب،  عليهـــا  يكثـــر  والتـــي 
يعتمـــد كال المصنعيـــن على مبدأ عدم 

االزدواجية في انتاج األدوية المماثلة 
لمصانـــع خليجيـــة أخـــرى، ويتوجهان 
إلنتـــاج مـــواد ذات جـــودة تعتمـــد من 

الدول العربية واألجنبية.

المنامة - نهرا

أول مصنـع إلنتــاج أدويــة الحقن في البحــريــن
“نهرا” تّرخص لـ “الخليج للتكنولوجيا الحيوية”

مصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية

“الفضاء” تشارك في اجتماعات “القانونية”
شــارك الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لعلــوم الفضاء محمد العســيري 
في اجتماعات لجنة اســتخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية وذلك 

تلبية لدعوة من مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. 

حول مشاركته قال العسيري: تشارك 
الهيئـــة فـــي اجتماعات هـــذه اللجنة 
كونهـــا أحـــد األعضـــاء الفاعليـــن في 
أنشـــطتها، وقد تناولت االجتماعات 
مواضيـــع  عـــدة  الـــدورة  هـــذه  فـــي 
محورية تتعلق بالمقترحات المقدمة 
من الدول األعضاء، وقد تم مناقشة 
تلـــك المقترحـــات مـــن قبـــل ممثلـــي 
الدول المشـــاركة بشـــكل مســـتفيض 
وعلـــى مدى عدة أيـــام. تكمن أهمية 
االجتماعـــات التحضيرية في دورها 

القانوني والذي يتولى دراســـة كافة 
المقترحـــات وضمان وصـــول األكثر 
مالئمـــة منهـــا لالجتماعات الرئيســـة 
التـــي يعقدها مكتـــب األمم المتحدة 
لشـــؤون الفضـــاء الخارجـــي بشـــكل 

دوري. 
التـــي  القـــرارات  تســـهم  وأضـــاف: 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  يصدرهـــا 
فـــي إحـــداث تغييـــرات إيجابية في 
الخدماتيـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
والتعليـــم  والزراعـــة  الصحـــة  مثـــل 

والبحث العلمي واألمن واالتصاالت 
والمواصالت وغيرها، والتي تســـهم 
وتطـــوره  االقتصـــاد  نمـــو  فـــي  معـــا 

وتحسين جودة الحياة. 
وفـــي  الهيئـــة  أن  العســـيري:  وأكـــد 
الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات  ظـــل 
أطلقـــت  قـــد  ورعاهـــا  هللا  حفظهـــا 
عدة مبـــادرات لالســـتفادة من علوم 
الفضـــاء وهيئة البيئـــة الالزمة لذلك 

اإلنســـان؛  فـــي  لالســـتثمار  وســـعت 
لتعزيـــز القـــدرات الوطنية في قطاع 
الفضـــاء، ونشـــهد اليـــوم ثمـــار ذلـــك 
فـــي إنجـــازات شـــباب المملكـــة فـــي 
الفضـــاء  علـــوم  مجـــاالت  مختلـــف 

والتي ساهمت في توفير العديد من 
البيانات والدراسات لتلبية متطلبات 

التنمية الوطنية.
لعلـــوم  الوطنيـــة  الهيئـــة  أن  يذكـــر  
األمـــم  فـــي مكتـــب  الفضـــاء عضـــو 

كمـــا  الخارجـــي،  للفضـــاء  المتحـــدة 
أنها عضو نشـــط في لجنة استخدام 
لألغـــراض  الخارجـــي  الفضـــاء 
كانـــت  وقـــد   ،2017 منـــذ  الســـلمية، 
لهـــا عـــدة مســـاهمات علميـــة وتقنية 
وقانونية في أعمال اللجنة واللجان 
الفرعية منذ ذلك الحين. مثل الهيئة 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء فـــي هـــذه 
االجتماعات كل مـــن محمد إبراهيم 
العســـيري الرئيس التنفيـــذي للهيئة، 
ومحمـــد جاســـم العثمـــان مستشـــار 
الهيئـــة، والشـــيخة حصة بنـــت علي 
آل خليفـــة مـــن الشـــؤون القانونيـــة 

ومهندسة الفضاء أمينة البلوشي.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ممثلة عن البحرين 
في عضوية مكتب 

األمم المتحدة

محمد العسيري

 رياض العشبان

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/14/watan-20220414.pdf?1649912705
https://www.albiladpress.com/news/2022/4933/bahrain/754000.html
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/2022/4933/bahrain/754000.html
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Bahrain this
morning

By RAJI UNNIKRISHNAN

BAHRAIN’S first ro-
botic surgery centre 
will be set up at the 
King Abdullah Med-
ical City, which is ex-
pected to open next 
year.

NEW ROBOTIC 
OP CENTRE

n Dr Tabbarah 

n Traditional games regain popularity during 
the holy month as many Bahrainis revive the 
fun times of yesteryear. Carrom, a tabletop 
game and mixture between billiards and 
shuffleboard, is one of the firm favourites. 
There are two pink coloured wooden coins, 

nine black coloured wooden coins and nine 
white coloured wooden coins. The objective 
of the game is to strike the most coins (of 
a single colour) into the side nets of the 
wooden board before your opponent.  
Picture: HUSSAIN ALMOSAWI

A MIDDLE-AGED Saudi 
Arabian widower claims 
to have been living on the 
streets of Bahrain for four 
years and was banned from 
travelling home after a currency 
misunderstanding over rent 
arrears. He says he mistook 
Saudi riyals for Bahraini dinars 
when he signed an agreement 
thinking he only owed BD500 
not BD5,000. At the time, he 
added, he was not thinking 
straight as he mourned the 
death of his beloved cancer-
stricken wife who had been 
receiving hospital treatment in 
the kingdom. “Who would have 
thought that from staying in a 
beautiful apartment in Anwaj 
Islands I would end up living on 
the streets?” Abdullah Al Enezi, 
53, told the GDN. His plight was 
recorded and posted on social 
media and the video has gone 
viral in recent days as he pleaded 
for clemency from the authorities 
to end the travel ban.

Full report – Page 3

n Travel ban plea 
by Saudi man

forming surgeries that are con-
trolled by the surgeon. Robots 
will be equipped with surgical 
instruments and a camera and 
the surgeries are intended to 
boost precision and avoid large 
incisions.

“Another key feature of 
the medical city is a stem cell 
centre, which will primar-
ily be used for treatment,”  
Dr Tabbarah said.

The stem cell unit set to open 
soon at the Al Jawhara Centre 
will focus on research, training 
and clinical services. 

However, the centre at the 
King Abdullah Med-
ical City will offer 
extensive stem cell 
treatments at 10 (out 
of 17) of its operation 
theatres, he added.

Regenerative med-
icine is the branch 
of science that de-
velops methods to 
regrow, repair or re-
place damaged or dis-
eased cells, organs or  
tissues.

It involves the gen-
eration and use of 

therapeutic stem cells, tissue 
engineering and production of 
artificial organs. 

The GDN reported earlier 
that a centre for regenerative 
medicine – an advanced stem 
cell centre at the AGU is soon 
set to open, bringing home 
high-end and effective treat-
ment for diabetes, cancer and 
heart ailments, among others.

Dr Tabbarah noted that the 
medical city will add value to 
Bahrain’s healthcare in two 
ways – as a dedicated facility to 
train medics and as a hospital.

“Currently our students are 

being trained in Bahrain’s 
public hospitals where the pri-
mary concern is treatment for 
patients and teaching has to fit 
in without interfering with the 
hospital work,” explained the 
veteran. 

“In the new facility we will 
be able to control all the con-
ditions to optimise teaching, it 
will be part and parcel of it – it 

will be care and teaching to-
gether. 

“Despite having three large 
public hospitals in Bahrain in 
addition to all the private facili-
ties, Bahrain still requires more 
healthcare facilities, based on 
the international standards of 
number of beds per population 
and so on.”

The GDN reported in 2020 

that Al Fouzan Trading and 
General Construction Compa-
ny had been selected to build 
the King Abdullah Medical 
City. It will include 288 private 
patient rooms, 74 clinics, 17 
operating theatres, a modern 
laboratory, a radiology centre, 
an emergency helicopter pad 
and a physiotherapy centre.

raji@gdn.com.bh

The BD100 million med-
ical city will also feature 
Bahrain’s second stem cell 
treatment centre – with the 
first set to open soon at the 
Al Jawhara Centre for Mo-
lecular Medicine and Inher-
ited Disorders in Segaiya.

The hi-tech university-hos-
pital coming up on a one mil-
lion square metre plot donated 
by His Majesty King Hamad is 
currently in the interior design 
and facilitation phase, accord-
ing to former Arabian Gulf 
University (AGU) deputy pres-
ident Dr Khalid Tabbarah, who 
is overseeing the 
project. 

“Work is un-
derway to pre-
pare rooms and 
lay water and 
electricity ca-
bles and we ex-
pect the facility 
to be operational 
by the middle 
of next year,”  
Dr Tabbarah 
said in an exclu-
sive interview.

“The new 
medical city will strengthen 
Bahrain’s healthcare capabil-
ities. All major doctors in the 
centre are medical professors. 
The hospital’s equipment and 
capabilities will also be cut-
ting-edge and it will house 
Bahrain’s first robotic surgery 
centre.

“These are advanced capa-
bilities that allow surgeries to 
be conducted at a fast pace. 
Robotic surgery aids in manip-
ulating objects with minimal 
movements.”

The advanced medical in-
tervention features robots per-
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By MOHAMMED AL A’ALI

Scrapyards proposal over Askar oil
ONE hundred sprawling scrapyards in Askar, sit-
ting on crude oil worth multi-millions of dollars, 
could be relocated faster than a given 12-month 
ultimatum, in a bid to fast-track excavations and 
allow the country to benefit from an unprecedented 
rise in the value of the commodity.

The GDN reported in February 2018 that Tatweer 
Petroleum has told former Southern Municipal 
Council members that between three and four mil-
lion barrels of oil worth at the time more than $175 

million, had been located onshore, near Askar.
The figure is probably now a conservative $350m. 

Since then the price of a barrel of oil has sky-rocket-
ed to more than $100, which is double from the $50 
market calculation at the time.

In August last year, scrapyards were given time 
to relocate by the Southern Municipal Coun-
cil to a nearby site in Hafeera and clear the place  

they are occupying.
“Excavation takes time and the faster those 

scrapyards are removed, the faster work can com-
mence,” Parliament’s services committee chairman 
Ahmed Al Ansari, the council’s former chairman, 
said.

“I have proposed that councillors clear up the 
area within a month and relocate them to the new 
site earmarked so Tatweer Petroleum can step in.”

Oil fund for needy – Page 2; Full report – Page 5

THE National Health 
Regulatory Authority has 
licensed Gulf Biotech as the 
first facility to manufacture 
injectable medicines in 
Bahrain, thus becoming the 
second licensed location for the 
manufacture of medicines in the 
kingdom. The factory now has 
the licence to produce the initial 
batches of injectable drugs after 
presenting studies on produced 
pharmaceuticals, verifying 
success of stability analysis and 
conducting the final inspection 
before granting these drugs the 
Good Manufacturing Practices 
Certification to start production 
and marketing of sterile and 
injectable formulations.  
The Gulf Biotech factory 
is located in the Bahrain 
International Investment Park 
in Hidd Industrial Area.

n Drugs licence 

THE legendary former captain 
of the Indian cricket team, 
Mohammad Azharuddin, is in 
Bahrain for a three-day visit 
at the invitation of the Bahrain 
Cricket Federation (BCF). 
“Azharuddin is a cricket icon 
and it’s an honour for the BCF 
to host him, and it will be a 
privilege for our teams to meet 
him and interact with him,” BCF 
president Hatim Dadabai said.

Picture – Page 15

n Azhar arrives

https://www.gdnonline.com/source/XXXIX/3165/f9828824-a728-4056-8450-b2ccbf7d0551/gdnflipbook.html#p=1
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.gdnonline.com/Details/1049760
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Staff Reporter 
TDT | Manama 

Bahraini traditions 
and cultural ele-

ments were on full dis-
play at Gergaoon or-
ganised by the Bahrain 
Tourism and Exhibitions 
Authority at Bab Al Bah-
rain. 

The event, which end-
ed on Friday, was part of 
many programmes being 
organised by the author-
ity coinciding with the 
Holy Month of Rama-
dan. 

Intricate Bahraini 

henna designs hogged 
the limelight as henna 
artists used henna cones 
to put varied artworks 
on children’s hands. 

Girls in traditional 
Bahraini robes captured 
the hearts of visitors at 
Gergaoon while the tra-
ditional band created a 
celebratory mood in the 
air.  The other highlights 
of the event were tradi-
tional live cooking, pop 
up bazaar and kids’ sto-
rytelling. 

Tens flocked to Bab 
Al Bahrain to catch the 
glimpse of Bahraini tra-

ditions.
Speaking to The Daily 

Tribune, Bahrain resi-
dent Swapna, a visitor, 
said it was an over-
whelming experience 
to have a glance at the 
rich traditions of the 
country. 

“As we move more 
towards urban spaces, 
traditional treasures are 
left behind. I appreci-
ate BTEA for organizing 
such events, where tra-
ditions and traditional 
elements are highlight-
ed with great signifi-
cance.” 

The authority is cur-
rently organising the

“Manama Gold” fes-
tival in Manama Souq. 

The first-of-its-kind 
event is witnessing the 
participation of many 
shops selling gold, pearls 
and precious stones with 
an active emphasis on 
Bahraini designs.     

It is being organised 
in cooperation with the 
Manama Digital Muse-
um "The Manama Sto-
ry”. According to the 
authority, the event is a 
civil initiative concerned 
with documenting so-
cial, urban and com-
mercial life in Manama 
and restoring its leading 
roles.

Bahraini 
traditions 
showcased 
at BTEA 
Gergaoon Traditional live cooking was one of the highlights at the 

event

Bahraini girls in traditional attire during kids’ fashion show

A Bahraini girl in traditional attire

A traditional Bahraini musician performing Manama Gold festival is being organised by BTEA. 

NHRA grants Gulf Biotech Company 
licence to produce injectable drugs
• Production will focus 
on 56 pharmaceutical 
products

TDT | Manama

Gulf Biotech Company has 
become the first licenced 
facility in the Kingdom 

for manufacturing injection 
medicines, the National Health 
Regulatory Authority said yes-
terday.

In the first phase, production 
will focus on 56 pharmaceutical 
products.

Gulf Biotech Company, estab-
lished in 2015 with Bahraini/
Saudi investment amounting to 
80 million dollars, and based in 
the Bahrain International Park 
in Hidd, is a pioneer in the ge-

neric drug industry.
Bahrain Pharma, which re-

ceived a licence in 2019, is the 
first factory for medicines and 
vitamins. 

Gulf Biotech obtained a li-
cence to produce sterile and 
injectable formulations, which 
will be subjected to final inspec-
tion to grant a Good Manufac-
turing Practice certificate to 
start the production. The certif-
icate ensures that products are 
manufactured consistently and 
controlled according to quality 
standards.

“The authority was keen that 
the factory fulfils conditions 
related to security, safety and 
quality following international 
standards,” Dr Maryam Al Ja-
lahma, the CEO of the NHRA, 
said.

Bosch (Isolator system)
The facility, with an area of 

4,500 square metres, aims at 
producing injectable formula-
tions such as vials, ampoules 
and prefilled syringes.

Dr Riyadh Al-Ashban said 
the factory has production 
lines from the German company 
Bosch (Isolator system), which 
guarantees complete technical 
work without human interven-
tion.

The factories also intend to 
produce medicines unavailable 
in the Arabian Gulf and in great 
demand.

The authority was keen 
that the factory fulfils 
conditions related to 

security, safety and quality 
following international 

standards
DR MARYAM AL JALAHMA, THE CEO 

OF NHRA

SCE, DANAT submit 
Bahrain’s 4th national 
report on biosafety
TDT | Manama

The Supreme Council for Envi-
ronment (SCE) and the Bahrain 

Institute for Pearls and Gemstones 
(DANAT) yesterday submitted Bah-
rain’s fourth National Report on 
“Biosafety”, in cooperation with 
the UNESCO Regional Bureau for 
Sciences in the Arab States, and 
support of the Global Environment 
Facility (GEF).

The report is within the frame-
work of the kingdom’s commit-
ment to the “Cartagena Protocol 
on Biosafety” emanating from the 
Convention on Biological Diversity 
(CBD).

Capital demolishes four 
dilapidated buildings

TDT | Manama 

Capital Municipality yes-
terday demolished four 

abandoned houses with com-
promised structural integrity 
in the Karabadad area complex 
438. 

The demolished structures 
had a total structural area of 
460 square meters. 

Mohamed Saad Al-Sahli, the 
Director-General of the Capi-
tal Municipality, said they had 
demolished seven dilapidated 
buildings in cooperation with 
their owners since 2022. 

The municipality, he said, is 
continuing to monitor prop-

erties in a critical state during 
daily campaigns. 

The demolition process 
starts with the authority com-
municating with property 
owners and then placing no-
tification and disconnecting 
services in coordination with 
the Electricity and Water Au-
thority, Civil Defence and the 
Cleaning Company. 

The top official called on 
owners of dilapidated real es-
tate that received notifications 
to quickly demolish or repair 
the dangerous parts immedi-
ately to avoid their falling and 
the consequent legal account-
ability.

Justice minister opens Ahmed Al Khaja Mosque
TDT | Manama 

Justice, Islamic Affairs 
and Endowments Min-

ister Shaikh Khalid bin Ali 
Al Khalifa yesterday opened 
Ahmed Al Khaja Mosque in 
East Hidd Town.

The inauguration follows a 
directive of His Royal High-
ness Prince Salman bin Sal-
man Al Khalifa, the Crown 
Prince and Prime Minis-
ter, to open and restore 20 
mosques run by the Sunni 
and Jaffari Endowments Di-
rectorates.

He valued the initiative of 
the Al Khaja family, which 
constructed the new mosque 
in East Hidd Town.

Sunni Endowments Di-
re c t o ra t e 

Chairman, Dr Shaikh Rashid 
bin Mohammed Al Hajeri, Dr 
Zakaria Al Khaja, Parliament 
Minister Ghanim bin Fadhl 
Al Bouainain, Muharraq 

Governor Salman bin Isa bin 
Hindi, iGA Chief Executive 
Officer Mohammed Ali Al 
Qaid and other officials and 
scholars were present.

Under the patronage of Dr Mustafa Al-Sayed, the Secretary-General of 
the Royal Foundation for Humanitarian Works, the Royal Foundation 
for Humanitarian Works, in cooperation with AK Studio, organised the 
annual Ramadan festival and the Gergaoon celebration for the children 
of the Foundation on the site of the filming of the series “Hekayat Ibn Al-
Haddad”. The children of the Foundation spent an enjoyable time in a joyful 
atmosphere with the characters of the series.

One of the demolished structures

The inauguration 

https://www.newsofbahrain.com/epaper/17-04-2022/2.html
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.newsofbahrain.com/bahrain/80424.html



