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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:
أن هــنــاك  ـــى  إلـ وأشـــــــارت 
دراســـة جــديــة بــالــتــعــاون مع 
ــل تــمــكــيــن  ــمــ ــعــ صـــــنـــــدوق الــ
إلعـــطـــاء الـــمـــتـــدرب حـــافـــزا، 
إلى مبلغ اإلعانة  باإلضافة 
ــعـــطـــل، مــبــيــنــة أن  ــتـ ضــــد الـ
ــعـــــض الــــــشــــــركــــــات قــــامــــت  ــ بـ
طــواعــيــة بــإعــطــاء مــكــافــآت 
مضيفة  للمتدربين،  رمزية 
أنـــهـــا تــســعــى إلـــــى االتـــفـــاق 
ــع الــــشــــركــــات والـــــــــــوزارات  ــ مـ
المشاركة في البرنامج على 
حصر خيارات التوظيف في 
وإعطائهم  »فــرص«  متدربي 

األولوية في التوظيف.
بــــــدورهــــــا أكــــــــدت شـــركـــة 
فرص  برنامج  أن  ممتلكات 
ــثـــل إحــــــــدى الــــخــــطــــوات  ــمـ يـ
الــــمــــهــــمــــة الــــــرامــــــيــــــة إلـــــى 
تــحــقــيــق أهـــــداف الــبــرنــامــج 
الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــوظـــيـــف، كــمــا 
يــعــد أحـــد الــبــرامــج الــرائــدة 
فــي الــمــنــطــقــة والــتــي تعنى 
ــر الــــــشــــــبــــــاب مـــن  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـ
وصقل  عمل  عــن  الباحثين 
ــزز مــن  ــعــ ــا يــ ــمـ مــــهــــاراتــــهــــم بـ
سوق  فــي  انخراطهم  فــرص 
مع  تعاونها  مــؤكــدة  الــعــمــل، 
ومؤسساتها  الــدولــة  وزارات 
ــاح  ــجــ ــة فـــــــي نــ ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
الـــبـــرامـــج مــتــى مـــا تـــوافـــرت 
الفرص التدريبية المالئمة 
لـــذلـــك وبـــمـــا يــتــنــاســب مــع 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــحــقــيــق 
أنشئت من  الــتــي  األغــــراض 

أجلها.
وزارة  أكـــدت  جهتها  مــن 
ــاء أهــمــيــة  ــ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
وأفضليته  العملي  التدريب 
ــنـــظـــري  ــــب الـ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
بــحــيــث يـــكـــون لــكــل مــتــدرب 
ــــى عـــمـــلـــيـــة  ــولـ ــ ــتـ ــ ــف يـ ــ ــوظــ ــ مــ
واإلشـــراف  وتأهيله  تــدريــبــه 
نسبة  أن  إلــى  مشيرة  عليه، 
البحرنة في الوزارة تجاوزت 
الــقــوى  إجــمــالــي  مـــن   %83
المتدربون  ويشكل  العاملة، 
 ،%11 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ الـ هــــــذه  مـــــن 
مواقع  لتبوء  تهيئتهم  وتتم 
ومناصب في هيئة الكهرباء 

والماء.
ولــفــتــت الـــــوزارة إلـــى أنــه 
ــثــــالث  ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــالل الـ
ــم تـــوظـــيـــف مــا  الـــمـــاضـــيـــة تــ
مــتــدرب   1200 عـــن  يــقــل  ال 
بحريني لسد النقص بسبب 

خروج عدد كبير من موظفي 
الوزارة على التقاعد، مشيرة 
إلى وجود مركز تدريب تابع 
ــاء  ــمــ لــهــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والــ
ــات  ــدمــ ــم خــ ــديــ ــقــ ــى تــ ــولــ ــتــ يــ
تدريبية نوعية بهدف تهيئة 
المستجدين، باإلضافة إلى 
لترقيتهم  العاملين  تطوير 

إلى مناصب أعلى.
إدارة  مــمــثــلــو  أكـــــد  كـــمـــا 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
في  رغبتهم  الصحة  بـــوزارة 
الــحــصــول عــلــى الــدعــم من 
في  تمكين  العمل  صــنــدوق 
ــع الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة  وضــ
ــتــــقــــطــــاب الـــطـــلـــبـــة مــن  واســ
المرحلة الثانوية وتدريبهم 
التخصصات  في  وتأهيلهم 

المطلوبة وغير المتوافرة.
وأشـــــــــــــــاروا إلــــــــى عــــــزوف 
البحرينيين عن اإلقبال على 
وبعض  التمريض  تخصص 
التخصصات المتفرعة عنه 
مـــثـــل »الـــقـــبـــالـــة«، مــؤكــديــن 
االستعداد لتقديم التدريب 
وأن  ــيــــن  الــــالزمــ والـــتـــأهـــيـــل 
ومــرافــق  التدريبية  الــكــوادر 

التدريب متوافرة.
بدورهم أكد ممثلو إدارة 
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكــ مــ
ــادر  ــكــ الــ نـــســـبـــة  أن  ــة  ــ ــيـ ــ األولـ
ــلــــة فــي  الـــبـــحـــريـــنـــي الــــعــــامــ
وأن   ،%88 تــجــاوزت  اإلدارة 
جديدة  توظيف  عملية  أي 
ســـتـــنـــصـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــات 
والــــــكــــــفــــــاءات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ــي جــمــيــع الــتــخــصــصــات،  فــ
جـــار  الـــعـــمـــل  أن  مــضــيــفــيــن 
الستقطاب  التنسيق  عــلــى 
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــتــدربــيــن 
فـــي بــرنــامــج تـــدريـــب أطــبــاء 
الــعــائــلــة وتـــدريـــب الــطــواقــم 
الــتــمــريــضــيــة الــحــالــيــة على 
الـــتـــخـــصـــصـــات الــمــطــلــوبــة، 
تشجيع  بــأهــمــيــة  مــنــوهــيــن 
ــة عـــلـــى الــتــســجــيــل  ــبـ ــلـ الـــطـ
ــات  ــخــــصــــصــ ــتــ لـــــــــدراســـــــــة الــ
لدى  المتاحة  وغير  الــنــادرة 
والمطلوبة في  البحرينيين 

سوق العمل.
غرفة  أكــدت  جانبها  من 
ــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن  تـــجـ
االهـــتـــمـــام بـــدعـــم الــعــمــالــة 
توظيف  وأولـــويـــة  الــوطــنــيــة 
منطلق  مـــن  الــبــحــريــنــيــيــن 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة 
2030 باإلضافة إلى تأكيدها 
أهــــمــــيــــة مــــعــــرفــــة ودراســــــــــة 

ــيــــاجــــات ســــــوق الــعــمــل  ــتــ احــ
يواجهها،  التي  والتحديات 
اختيار  ثقافة  نشر  وأهمية 
بشكل  الــدراســي  التخصص 
صــحــيــح بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

متطلبات السوق.
البحرين  ألمنيوم  شركة 
ألــبــا أكـــدت أنــهــا فــي طليعة 
الشركات التي قامت ببحرنة 
الوظائف، من خالل خطط 
مـــدروســـة وبـــرامـــج الــتــدريــب 
ــيــــل، وأفــــــــاد مــمــثــلــو  ــتــــأهــ والــ
الــشــركــة بـــأنـــه يــتــم اعــتــمــاد 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ نـــــظـــــام قـــــيـــــاس الـ
يــحــدد مــســار ترقيات  الـــذي 
وبه  الشركة،  الموظفين في 
ــال  ــقـ ــتـ ــتـــحـــدد جـــــــدول االنـ يـ
ــرى بحسب  ــ ــة ألخـ ــ مـــن درجـ
تكون  بحيث  السنوات،  عدد 

األولوية للقدامى.
ــة  ــركــ ــشــ ــا قــــــامــــــت الــ ــ ــمـ ــ كـ
بـــتـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرات تــفــاهــم 
وتعاون مع جامعة البحرين، 
ــبــــحــــريــــن  ــنــــك الــ ــكــ ــتــ ــيــ ــولــ وبــ
باإلضافة  الطلبة،  لتدريب 
إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون مـــــع مـــركـــز 
نــاصــر لــلــتــأهــيــل والــتــدريــب 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ الـــمـــهـــنـــي، والـ

والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــــل  ــعــ الــ وزارة 
ــيـــة والـــــبـــــدء فــي  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
أخـــذ الــمــتــدربــيــن حــتــى من 
االنضمام  إلــى  الــدعــوة  قبل 
إليه،  المشار  البرنامج  إلــى 
ــة بــتــكــلــفــة  ــركـ ــشـ وتــتــكــفــل الـ
المتدربين  ورواتــــب  تــدريــب 

البحرينيين بالكامل.
ــــي حـــيـــن أكــــــد مــمــثــلــو  فـ
ــريــــن  ــبــــحــ ــط الــ ــ ــفـ ــ شــــــركــــــة نـ
الـــشـــركـــة شــرعــت  أن  بـــابـــكـــو 
فـــي الـــبـــدء الــفــعــلــي بــاتــخــاذ 
ــة  ــ ــارمــ ــ ــصــ ــ اإلجـــــــــــــــــــــــراءات الــ
إلنهاء  الجدية  والــخــطــوات 
األجــانــب  الموظفين  عــقــود 
الــفــائــضــيــن عــــن الـــحـــاجـــة، 
والـــــــعـــــــمـــــــل عــــــلــــــى إحـــــــــالل 
المؤهلة  البحرينية  الكوادر 
محلهم، حيث يتم التنسيق 
البشرية  الـــمـــوارد  إدارة  مــع 
بــحــريــنــي   )500( لــتــوظــيــف 
 2023-2022 عـــامـــي  خــــالل 
والفنيين،  المهندسين  من 
ـــأن الــفــرصــة  ــع الــتــنــويــه بـ مـ
قـــد ســنــحــت لــلــشــركــة خــالل 
لالستثمار  الــجــائــحــة  فــتــرة 
العمالة  وتطوير  تدريب  في 

البحرينية الحالية. 

ــار مــمــثــلــو الــشــركــة  ــ ــ وأشـ
تدريبية  مـــبـــادرات  عـــدة  إلـــى 
أســاســيــة، ســتــســهــم فـــي رفــع 
الشركة  فــي  البحرنة  نسبة 
فــي  تـــتـــمـــثـــل   )%90( إلــــــى 
 )500( وتــــــوظــــــيــــــف  ضــــــــم 
طريق  عن  ومتدربة  متدرب 
الــــمــــقــــاولــــيــــن الـــرئـــيـــســـيـــيـــن 
المصفاة،  تحديث  لبرنامج 
ــرار الــشــركــة  ــ ــــى قــ إضــــافــــة إلـ
بتوظيف )500( شاب وشابة 
ــنـــوات الـــقـــادمـــة،  خــــالل الـــسـ
وذلــــــــــــــك ضــــــمــــــن الــــخــــطــــة 
الخمسية، وتوظيف الدفعة 

األولى منهم. 
وأن الشركة ترعى حالًيا 
وطالبة  طــالــبــًا   )360( عـــدد 
الجامعية  الــشــهــادات  لنيل 
ــل الــمــمــلــكــة وخــارجــهــا،  داخــ
وتتولى تدريب عدد )3000( 
ــالــــب وطـــالـــبـــة فــــي إطــــار  طــ
البحرين(،  )إنــجــار  برنامج 
وتطوير  تــدريــب  يشمل  بما 
فــي  مـــــتـــــدرب   )100( ــدد  ــ ــ عـ
مــهــارات االتــصــال والــقــيــادة، 
 )1500( تدريب عدد  تم  كما 
العام  خــالل  وطالبة  طالب 
الــــــمــــــاضــــــي فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

الشركة  وتسعى  المجاالت، 
إلــــى خــلــق فــــرص وظــيــفــيــة 
ــف نـــوعـــيـــة تــضــمــن  ــ ــائــ ــ ووظــ
للمواطن  الــكــريــمــة  الــحــيــاة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، وذلــــــك بــهــدف 
االرتقاء بالكوادر البحرينية 

لتولي المناصب القيادية.
ــد مــمــثــلــو شــركــة  كــمــا أكــ
ــه على  تــطــويــر لــلــبــتــرول أنــ
ــر حــجــم  ــغــ الــــــرغــــــم مــــــن صــ
البحرنة  نسبة  فــإن  الشركة 
وأن   ،)%85( تـــبـــلـــغ  فـــيـــهـــا 
مجلس إدارة الشركة اعتمد 
ــة خــــمــــســــيــــة تــــهــــدف  ــ ــطــ ــ خــ
إلـــــى رفـــــع نـــســـبـــة الــبــحــرنــة 
 ،)%90( إلــــــى  ــا  ــهــ ــالــ وإيــــصــ
وتطمح الشركة إلى أن تبلغ 
نسبة البحرنة فيها %100.

العربية  الشركة  ممثلو 
ــفـــن  لــــبــــنــــاء وإصــــــــــــالح الـــسـ
»أســـري« أكـــدوا أن أحــد أكبر 
ــة هــو  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ اهــــتــــمــــامــــات الـ
تمكين البحرينيين، إذ تعمل 
الــشــركــة عــلــى خــطــة طويلة 
ــل لــجــذب واســتــقــطــاب  األجــ
ذكــورا  البحرينية  الــكــفــاءات 

وإناثا للعمل في الشركة.
الغاية،  هــذه  سبيل  وفــي 

ــة بـــأن  ــركـ ــشـ أفــــــاد مــمــثــلــو الـ
مهمة إدارة الموارد البشرية 
ــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى  تــتــمــثــل فــ
ــع الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة  وضــ
للبحرينيين  والــتــطــويــريــة 
ــن خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات  ــ مـ
الـــشـــركـــة  وأن  وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم، 
ســـتـــعـــمـــل ضــــمــــن خــطــتــهــا 
الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــأهـــيـــل عـــلـــى مــخــاطــبــة 
ــرق  الـــمـــعـــاهـــد، وتـــشـــكـــيـــل فـ
لتصميم  المشتركة  العمل 
الخاصة  التدريبية  البرامج 
تتناسب  التي  باالحتياجات 
مــــــع طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل فــي 
الــشــركــة، وتــطــويــر الــعــمــالــة 
الحالية واستقطاب الطلبة 
لــتــأهــيــلــهــم وتــدريــبــهــم على 
أقــســام  فــي مختلف  الــعــمــل 

الشركة. 
ــقــــوم الـــشـــركـــة حــالــيــا  وتــ
مــــتــــدربــــًا   )36( ــب  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ بـ
موزعين على برامج التطوير 
واإلحــــــــــــــالل فــــــي مــخــتــلــف 
األقسام، مع اإلشارة إلى إن 
الكوادر  إلى  بحاجة  الشركة 
المهندسين  من  البحرينية 
والفنيين وحديثي التخرج، 
ــة عــلــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــعــــمــــل الـ ــتــ وســ
وأن  وتــمــكــيــنــهــم،  تــأهــيــلــهــم 
الــكــوادر  عــن  البحث  عملية 
ــمــــرة  ــتــ ــة مــــســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
وبين  بينها  فيما  والــتــعــاون 
ــل  ــيـ ــأهـ ــتـ ــلـ مــــــركــــــز نــــــاصــــــر لـ
لتدريب  المهني  والــتــدريــب 
ــوادر الــبــحــريــنــيــة عــلــى  ــ ــكـ ــ الـ
أعـــمـــال الــلــحــام بــالــطــريــقــة 

التي تخدم الشركة.
بــــــدورهــــــم أكـــــــد مــمــثــلــو 
شــركــة طـــيـــران الــخــلــيــج أنــه 
العمل  وزارة  مــع  بالتنسيق 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
ومـــن خـــالل بــرنــامــج فــرص 
ــدد )78(  عــ مـــن  ــادة  ــفـ ــتـ االسـ
وتوظيف  واخــتــيــار  مــتــدربــا، 
عدد )24( منهم، موضحين 
فــي  يـــســـهـــم  ــامــــج  ــرنــ ــبــ الــ أن 
ــات  ــامـ تـــخـــريـــج كــــفــــاءات وخـ
مــؤهــلــة وجـــيـــدة لــالنــخــراط 

في سوق العمل.
وأشــــــــــــــاروا إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن  يـــــــكـــــــون  أن 
والموظفين  المستجدين، 
العمل  رأس  على  الحاليين 
ــي واضـــــــــح،  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مــــــســــــار وظـ
إلى  والترقي  التطور  بهدف 
مــنــاصــب أعـــلـــى، كــمــا قــامــت 
الـــبـــشـــريـــة  الـــــــمـــــــوارد  إدارة 

ــة بــــوضــــع خــطــط  ــركــ ــالــــشــ بــ
تــكــون  ألن  ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
وظيفية  خطة  موظف  لكل 
ــاره  ــ ــسـ ــ واضـــــــحـــــــة تــــــحــــــدد مـ

الوظيفي في الشركة. 
وأضافوا أنه بالتعاون مع 
صندوق العمل )تمكين(، تم 
 )155( عــدد  وتأهيل  تــدريــب 
ومساعدي  طيارين  بين  ما 
من  يعد  ما  وهــو  الطيارين، 
أكــبــر نــجــاحــات الــشــركــة في 

بحرنة قطاع الطيران. 
وأشار ممثلو الشركة إلى 
أن هناك تحديا قائمًا يتمثل 
ــي عــــــزوف الــبــحــريــنــيــيــن،  فــ
وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص 
ــال على  ــبــ اإلنـــــــاث، عـــن اإلقــ
ــلـــى  ــاع الــــضــــيــــافــــة، وعـ ــ ــطـ ــ قـ
الرغم من هذا العزوف فقد 
في  البحرنة  نسبة  ارتفعت 
هذا القطاع ارتفاعًا طفيفًا 
من )29% إلى 37%(، وعزا 
العزوف  ممثلو الشركة هذا 
ــثــــقــــافــــة واألعــــــــــراف  إلـــــــى الــ
ــدة،  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
فــالــمــشــكــلــة تــكــمــن أحــيــانــا 
ــوع مــن  ــنــ ــي تــقــبــل هـــــذا الــ فــ
الـــوظـــائـــف لـــظـــروف الــعــمــل 

المتعلقة بها.
ــمــــع  مـــــــن جــــانــــبــــهــــم أجــ
العمالية  الــنــقــابــات  ممثلو 
عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة بـــــرنـــــامـــــج 
العمل  رأس  عــلــى  الــتــدريــب 
»فــــرص« وأهــمــيــة االنــضــمــام 
ــج مـــــن قــبــل  ــامــ ــرنــ ـــبــ إلـــــــى الـ
الشركات الحكومية وغيرها 
مــن الــشــركــات، األمـــر الــذي 
سيسهم في تطوير الكفاءات 
أهمية  مؤكدين  البحرينية، 
االســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــكـــــوادر 
الوطنية وتأهيلها وإحاللها 
مــحــل الــعــمــالــة األجــنــبــيــة، 
األمــر الــذي سيشكل عالمة 

فارقة في جودة العمل.
وأكدوا دعمهم وتأييدهم 
لـــالقـــتـــراح الــنــيــابــي مــبــديــن 
ــتـــعـــدادهـــم لــلــتــعــاون مع  اسـ
في  النيابية  البحرنة  لجنة 
هــذا الــشــأن، بــدورهــا أوصــت 
لــجــنــة الـــبـــحـــرنـــة الــنــيــابــيــة 
وبـــتـــوافـــق جــمــيــع أعــضــائــهــا 
ــة  ــقـ ــوافـ ــمـ ــالـ الــــحــــاضــــريــــن بـ
بشأن  برغبة  االقــتــراح  على 
قـــيـــام الـــــــــوزارات والـــشـــركـــات 
ــات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
بـــاالنـــضـــمـــام إلــــــى بـــرنـــامـــج 
زيادة  تعزيز  أجل  فرص من 

بحرنة الوظائف.

ترحيب حكومي باقتراح نيابي بتعزيز بحرنة الوظائف عبر برنامج »فر�ص«
وزارة العملل: 500 متلدرب �ضملن البرناملج وتوقعلات بم�ضاعفلة العدد خلال هذا العام

�شهرية  م��ك��اف��اأة  ال��م��ت��درب��ي��ن  م��ن��ح  درا����ش���ة 
تمكين ال��ع��م��ل  ����ش���ن���دوق  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

أن  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أكدت 
رأس  على  التدريب  برنامج  في  المتدربين  عــدد 
ناصر  الشيخ  أطلقه سمو  الــذي  »فــرص«  العمل 
بن حمد آل خليفة والــذي تم تكليف الــوزارة به 
األعـــداد  تلك  زيـــادة  متوقعة  مــتــدرب،   500 يبلغ 
خالل الفترة القادمة بعد انتهاء الجائحة وعودة 
أعداد  مضاعفة  إلى  متطلعة  الطبيعية،  الحياة 

المستفيدين خالل العام الحالي.
وأوضحت الوزارة في مرئياتها التي قدمتها 
االقتراح  النيابية بخصوص  البحرنة  لجنة  إلى 
الحكومية  والشركات  الــوزارات  قيام  برغبة بشأن 

والــهــيــئــات بــاالنــضــمــام إلـــى بــرنــامــج »فــــرص« من 
قامت  أنــهــا  الــوظــائــف،  زيـــادة بحرنة  تعزيز  أجــل 
بــالــتــوقــيــع عــلــى عـــدد مــن مــذكــرات الــتــفــاهــم مع 
بعض إدارات الشركات لتدريب العاطلين والعمل 
على زيادة أعداد المتدربين مستقبال، الفتة إلى 
أنها تعمل على توفير المزايا لتشجيع وتوظيف 
وتدريب البحرينيين للعمل في القطاع الخاص، 
ومن أهمها برنامج دعم األجر الذي تقدر نسبة 
توفير  عــن  فــضــال  بـ%70  يــقــدمــه  الــــذي  الــدعــم 
مختلف برامج التدريب والتأهيل بشكل مجاني 

للمتدربين.

وزارة ال�شح���ة: ع���زوف البحرينيي���ن عن الإقب���ال على تخ�ش����ص التمري�ص

ال���غ���رف���ة ت����وؤك����د دع���م���ه���ا ل��ل��ع��م��ال��ة ال���وط���ن���ي���ة م��ع 
اأه���م���ي���ة اخ���ت���ي���ار ال��ت��خ�����ش�����ص ال��م��ن��ا���ش��ب ل��ل�����ش��وق
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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
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كالم مهم عن 
ال�صحة وطول العمر

أن  أشــيــاءه وودعــنــا، فرأيت  ورمــضــان لملم  السطور  أكتب هــذه 
أمــر الصحة  بــأن أخــوض مجددا في  أجمع ما تيسر من حسنات، 
األعمار،  األسباب إلطالة  لنا  وّفر  اهلل  بأن  القراء  والعافية، مذكرا 
ونهانا عن إلقاء أنفسنا في المهالك، والمهالك ليست بالضرورة أن 
تقود سيارتك عكس اتجاه حركة المرور، أو القفز من نافذة غرفة 
في الطابق الثالث للهرب من موقف معين، كأن تكون معرضا لغارة 
من الشرطة ألنك تعاطيت هبابا ممنوعا، بل قد تكون المهالك في 
التدخين وتعاطي الخمور والمشروبات الغازية، وأكل أطعمة ثبت 
الجعافر صار طبيبا،  أبا  أن  تحسبوا  وكي ال  بالصحة،  أنها ضــارة 
البريطانية،  الصحف  في  قرأتها  لمادة  عرضا  اليوم  اليكم  أنقل 
»دليل  كتاب  أصــدرت  التي  ابستين  انجيال  الدكتورة  الــى  منسوبة 
الصحة«، وتقول فيه إنه يحوي إرشادات للعيش الصحي، و»إطالة 
مبكرة  يتزوجن في سن  اللواتي  النساء  إن  الدليل  ويقول  العمر«، 
ويرزقن بعيال )السن المبكرة عند الغربيين هي ما بين الخامسة 
سرطانات  ضــد  طبيعية  بمناعة  يتمتعن  والــثــالثــيــن(  والعشرين 
الثدي والمبايض، وأن الرضاعة الطبيعية تعزز تلك المناعة أكثر، 
لألم والطفل. يعني يا ماما أرضعي طفلك من صدرك، واستفيدي 
وأفـــيـــدي، بـــدال مــن حــرمــانــه مــن الــرضــاعــة ليبقى نــهــدك مــكــورا، 
الخير  فمن  ثم  ومن  التعرية،  عوامل  بفعل  يتهدل  أن  فـ»مصيره« 
لك أن يتهدل وأنت تطعمين طفلك شيئا معقما ومبسترا ربانيا.

الرياضة،  بممارسة  تأتي  التي  البدنية  اللياقة  هناك  وطبعًا 
يعد  لــم  فــإذا  الــريــاضــة،  ممارسة  وبعد  قبل  نبضك  قياس  وعليك 
تــوقــفــك عن  دقــائــق مــن  بــعــد عــشــر  الطبيعية  إلـــى حــالــتــه  نبضك 
عباس  جعفر  مقاالت  بقراءة  وعليك  طبيب،  إلى  فالجأ  الرياضة 
وأنــت  وأن تضحك  األقـــل،  فــي األســبــوع على  مـــرات  ثــالث  بانتظام 
نوع  الضحك  ألن  بايخة(،  كانت  لو  )حتى  مرتفع  بصوت  تقرأها 
من الرياضة الداخلية التي تؤدي إلى إطالق منشطات في الدماغ 
وهرمونات حميدة، وأكثر من تعاطي الصويا ألنها توفر مناعة ضد 
والقولون،  والبروستات  الثدي  والشرايين وسرطان  القلب  أمراض 
ارتــداء مالبس ثقيلة  الــوزن في الشتاء بعدم  زيــادة  وعليك تفادي 
جـــدا، يعني دع الــجــســم يــوفــر الــــدفء بــحــرق الــســعــرات الــحــراريــة 
المخزونة فيه، أخذًا في االعتبار أن اإلنسان يأكل كثيرًا في الشتاء.
لالنفعال،  تفاديًا  العميق  الهادئ  والتفكير  التأمل  مــارس  ثم 
المستعصية  األمـــراض  مــن  كثيرًا  يسببان  والــتــوتــر  االنــفــعــال  ألن 
وتجنب  الحكوميين،  المسؤولين  تصريحات  تــقــرأ  بــالش  )يعني 
الفلسطينية، وتوقف عن تشجيع  يــدور في األراضــي  أن تقرأ عما 
الخارجية  المنافسات  خــالل  وخــاصــة  المحلية  الــقــدم  كــرة  أنــديــة 
حين يتهاوى »أبطالنا« كبيوت الكرتون(، ويجب أن تكون رائق البال 
كي يتسنى لك النوم خمس أو ست ساعات على األقل يوميًا، فقد 
اتضح أن أجسام األشخاص قليلي النوم تحتوي على نسب عالية 
من  ويقلل  الــدم  تجلط  يسبب  بروتين  وهــو  الفايبرينوجين،  مــن 
تدفق الدم إلى القلب والمخ. وحاول أن تنام قليال بعد الظهر، ففي 
كامبوديميل  قرية  أهل  هم  عمرًا  السكان  أطول  أن  اتضح  إيطاليا 
وإذا  والخامسة،  الثالثة  ذبابة في شوارعهم بين  الذين ال تتحرك 
تم نقلك إلى منطقة ريفية نائية للدراسة أو العمل فال تقم مأتمًا 
وتــبــث الــشــكــاوى عــبــر الــصــحــف وتــحــرك الــواســطــات كــي تــعــود إلــى 
المدينة، فقد أثبتت دراســات ميدانية أن من يعيشون في مناطق 

هادئة يعمرون أكثر.
واألهم من ذلك أن تكون كريمًا بمالك وعواطفك، ففي دراسة 
العون  يقدمون  من  أن  ثبت  األمريكية  ميتشجان  جامعة  أجرتها 
من  المبكرة  للوفاة  عرضة  أقــل  وأصدقائهم  وجيرانهم  ألقاربهم 
المكشرين في وجوه اآلخرين الذين يبحثون عن أي ذريعة للدخول 
إلى  المحتاجين  األقـــارب  مقاطعة  أو  الــجــيــران  مــع  مشاجرة  فــي 
ولكن  »هــات«  قــول  السعادة في  الــعــون.. هناك ممن يجدون بعض 
الكريم يحس بالراحة والسعادة الحقيقية وهو يقول »خذ«؛ فالكرم 
يطهر النفس من اللؤم والجشع والحسد وهي من مسببات الكثير 
من العلل النفسية والجسدية. ولو بحبحت األمور وأخرجت بعض 

الصدقة مع زكاة الفطر بارك اهلل فيك وفي مالك.
»سيرة  كتابي  هــي  هدية  لقرائي  أقــدم  الفطر  عيد  )بمناسبة 
وطـــن فــي مــســيــرة زول« فــي قــالــب بــي دي إف فــي االنــتــرنــت ليتم 
https://drive.google.com/file/ مــقــابــل(:  بـــال  تـــداولـــه 
.1tSWtlcvfkm_lfo7qxE8U3V3sHLKA7MiM/view/d

واآلثــار  السياحة  وزارة  قالت 
الــمــصــريــة أمــــس ان بــعــثــة أثــريــة 
مـــصـــريـــة تـــعـــمـــل بــمــنــطــقــة جــبــل 
الــهــريــدي فـــي مــحــافــظــة ســوهــاج 
ــي الــكــشــف عـــن نقطة  نــجــحــت فـ
عصر  إلــى  تعود  ومراقبة  تفتيش 

الملك بطليموس الثالث.
للمجلس  العام  األمين  وقال 
وزيـــري  لــآثــار مصطفى  األعــلــى 
الــتــفــتــيــش  نـــقـــطـــة  ان  ــيــــان  بــ فــــي 
من  مبنى  عــن  عــبــارة  المكتشفة 
ــر يــشــبــه ما  ــ الـــطـــوب الــلــبــن واألجـ
بــنــاؤه  تــم  »الـــبـــرج«  بمبنى  يسمى 
بهدف التفتيش والمراقبة وأحكام 
المرور بين حدود االقاليم وجمع 
وحركة  السفر  وتأمين  الضرائب 

المالحة في النيل.
وحـــكـــم بــطــلــيــمــوس الــثــالــث 
عــــام  ــى  ــ ــ إلـ  246 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  مــــصــــر 
222 قــبــل الــمــيــالد خــلــفــا لــوالــده 

بطليموس الثاني.
وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــبـــديـــع 
رئيس االدارة المركزية آلثار مصر 
أيضا  اكتشفت  البعثة  ان  العليا 
ما يقرب من 85 مقبرة تعود الى 
فترات مختلفة منذ نهاية الدولة 
الــقــديــمــة وحـــتـــى نــهــايــة الــعــصــر 

البطلمي.
الـــمـــقـــابـــر  هــــــذه  أن  وأضـــــــــاف 
فمنها  تخطيطها،  فــي  متباينة 
مقابر محفورة في عدة مستويات 

في الجبل، ومنها مقابر ذات بئر 
أخرى  ومقابر  للدفن  آبار  أو عدة 
بغرفة  ينتهي  مــنــحــدر  مــمــر  ذات 

دفن.
الــمــقــابــر التي  إلـــى أن  وأشــــار 
ــر الــبــطــلــمــي  ــعــــصــ ــود إلـــــــى الــ ــ ــعـ ــ تـ
بـــداخـــلـــهـــا عـــلـــى 30 بــطــاقــة  عـــثـــر 
ــانــــت تــعــد  ــاوات، والــــتــــي كــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ مـ
مكتوبة  الـــدفـــن  تــصــريــح  بــمــثــابــة 
بــالــهــيــراطــيــقــيــة والــديــمــوطــيــقــيــة 
ــة وبــقــايــا  ــيــ مــــع بـــقـــايـــا رفــــــات آدمــ

مومياوات.
البعثة  أن  الـــوزارة  بيان  وذكــر 

اســـتـــكـــمـــلـــت أعــــــمــــــال الـــحـــفـــائـــر 
مــعــبــد بطلمي  بــبــقــايــا  الــخــاصــة 
لإللهة  تكريسه  تم  المنطقة  في 
الملك  إلــى عصر  ويــعــود  ايــزيــس 
بــطــلــيــمــوس الــثــالــث، كـــان قـــد تم 
كــشــف أجــــزاء مــنــه خـــالل مــواســم 

حفائر سابقة.
ــال أيــمــن عــشــمــاوي رئيس  وقـ
بالمجلس  المصرية  اآلثار  قطاع 
األعلى لآثار ان المعبد طوله 33 
مترا وعرضه 14 مترا ويتكون من 
الشكل  صالة مكشوفة مستطيلة 
أربعة  مــن  مــكــون  يتوسطها صــف 

مستعرضة  صــالــة  تــلــيــهــا  أعـــمـــدة 
يــتــوســطــهــا عــــمــــودان  تـــــؤدي الــى 

قدس األقداس.
وأضــــــــاف أنـــــه خـــــالل أعـــمـــال 
الحفائر عثرت البعثة في الجهة 
الــشــمــالــيــة لــلــمــعــبــد عــلــى حــوض 
لــلــتــطــهــيــر مـــن الــحــجــر الــجــيــري 
ولــــوحــــة نــــذريــــة لــلــمــعــبــد إضـــافـــة 
إلى  تــعــود  معدنية  عملة   38 إلــى 
العظام  وبعض  الروماني  العصر 
خالل  مــن  تبين  التي  الحيوانية 
تمثل طعام  كــانــت  أنــهــا  دراســتــهــا 

كهنة المعبد.

أنهت إمارة الشارقة باإلمارات 
دورة جديدة  استعدادها النطالق 
مــن »مــهــرجــان الــشــارقــة الــقــرائــي 
الفترة  فــي  تــقــام  والــتــي  للطفل« 

من 11 الى 22   مايو الجاري. 
إن  الــمــهــرجــان  إدارة  ــالـــت  وقـ
الــــحــــدث ســـــوف يـــشـــهـــد مـــشـــاركـــة 
ـــاء والــكــّتــاب  كــوكــبــة مــن أبـــرز األدبـ
والعرب،  اإلماراتيين  والممثلين 
في  قــوي  بحضور  يتمتعون  ممن 
الموّجه  والفّني  األدبـــي  المشهد 

إلى الطفل.
وأضافت: إن المهرجان، الذي 
للكتاب«  الــشــارقــة  »هــيــئــة  تنظمه 
ن كــونــك«،  ــوِّ يــقــام  تــحــت شــعــار »كــ
فــعــالــيــة   1900 مـــن  أكـــثـــر  ويـــقـــدم 
فنية  ــروض   ــ عـ بــيــن  مـــا  مختلفة 

وورش عمل وجلسات نقاشية.
المهرجان  ويحل ضيًفا على 
محمد  الكبير  الــمــصــري  الــفــنــان 
هــنــيــدي، الـــذي قـــدم  الــعــديــد من 
ــيـــة الــمــوجــهــة إلــى  األعـــمـــال األدبـ
األطـــفـــال، مــنــهــا مــســلــســل فــولــي، 
ــيــــر ورحـــلـــة  ــد أنـــــدرويـــــد، وأمــ ــيـ وسـ
األساطير، وسوبر هنيدي، وعائلة 
ســـيـــمـــبـــســـون، وتــــيــــمــــون  وبـــومـــبـــا، 
ــز  ــوائـ وحــــصــــد الـــعـــديـــد مــــن الـــجـ
خـــالل مــســيــرتــه الــفــنــيــة، بــعــد أن 
حقق حــضــورا الفــتــًا فــي المشهد 

الفني العربي. 
ويـــســـّجـــل الـــكـــاتـــب الــــســــوري 
أغــانــي األطــفــال  ومــؤلــف  وملحن 
الــشــهــيــر الــفــنــان طـــــارق  الــعــربــي 
طـــرقـــان، حــضــوره فــي الــمــهــرجــان 
تـــفـــاعـــاًل وحـــيـــويـــة على  لــيــضــفــي 
ــال والــــــــزّوار،  ــفــ مــحــّبــيــه مـــن األطــ
حــيــث يــقــتــرن اســمــه بـــذاكـــرة عــدد 

مــــــن األجـــــــيـــــــال الـــــتـــــي عــــاصــــرت 
عندما  التسعينيات  منذ  أعماله 
بـــــدأ الـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال شـــــارات 

مسلسالت األطفال.
المهرجان ثالث  في  وتشارك 
الكاتبة  هن  ــارات  اإلمـ من  كاتبات 
والــنــحــاتــة  التشكيلية  والــفــنــانــة  
الرواية  صاحبة  الزرعوني،  مريم 
ــالــــة  ــة لـــلـــيـــافـــعـــيـــن  »رســ ــهـ الـــمـــوجـ
هارفرد«، والكاتبة أسماء الزرعوني 
ــرة الـــمـــجـــلـــس اإلمــــــاراتــــــي  ــيــ ــفــ ســ
لكتب  اليافعين، ورئيسة مجلس 
لــإلبــداع  اإلمـــــارات  ملتقى  أمــنــاء 
الـــخـــلـــيـــجـــي، واألديــــــبــــــة  فــاطــمــة 
ســلــطــان الــمــزروعــي، الــتــي قدمت 
ــعـــديـــد مــــن الـــــــورش فــــي كــتــابــة  الـ
بالعديد  وفازت  األطفال،  قصص 
 20 من  أكثر  ولديها  الجوائز  من 

إصدارا.  
ــوف  ــ ــيـ ــ وتــــــــضــــــــم قــــــائــــــمــــــة ضـ

ــر الـــكـــاتـــب  الـــمـــهـــرجـــان مــــن مـــصـ
روايـــة »كحل  عمر طــاهــر صــاحــب 
وحبهان« وكاتب سيناريو مسلسل 
الكارتون »سوبر هنيدي«، والروائي 
عصام  يوسف صاحب رواية »ربع 
ــرام« األكـــثـــر مــبــيــعــًا فـــي مــصــر،  ــ جـ
األطفال  أدب  في مجال  والكاتبة 
فاطمة الزهراء مختار، والشاعرة 
ــال عــفــت بـــركـــات،  ــفــ وكـــاتـــبـــة األطــ
صاحبة كتب األطفال »هند تصنع 
الــحــكــايــا«، و»الــســمــكــة مــرجــانــة«، 
والكاتبة والشاعرة أمل فرح، التي 
ُتــعــد مــن أهــم ُكــتــاب األطــفــال في 
مصر والمنطقة العربية، والناشر 
والـــــــــرســـــــــام الـــــمـــــصـــــري مــــجــــدي 
الكفراوي، الشريك المؤسس لدار 
»شـــجـــرة« لــنــشــر وطــبــاعــة وتــوزيــع 
كــتــب األطـــفـــال. إضــافــة الـــى عــدد 
من الكتاب العرب في مجال أدب 

األطفال.

محمد  الشيخ  استقبل 
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ بـــــــن 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الــتــنــظــيــم الـــعـــقـــاري مــديــر 
عــــــام الـــتـــســـجـــيـــل الـــعـــقـــاري 
فـــــــــي مـــــكـــــتـــــبـــــه، الــــــدكــــــتــــــور 
ــــس  ــيـ ــ جــــــــاســــــــم حــــــــاجــــــــي رئـ
المجموعة العالمية للذكاء 
االصــطــنــاعــي. حــيــث أهـــدى 
الـــــدكـــــتـــــور جـــــاســـــم ســــعــــادة 
كتابه  من  نسخة  المحافظ 
)أنــا والــخــوارزمــيــات( والــذي 
ــه  ــ ــداراتــ ــ ــن آخــــــر إصــ ــ يـــعـــد مـ

الفكرية.
سلسلة  يــضــم  والـــكـــتـــاب 
مــن الــبــيــانــات والــبــرمــجــيــات 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الــــــضــــــروريــــــة والـ
بـــــــأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــــــحــــــــاســــــــوب 
عملية  فـــي  واســـتـــخـــدامـــاتـــه 

الذكاء االصطناعي.
تقدم  اللقاء  ختام  وفــي 

ــي  ــاجـ الـــــدكـــــتـــــور جـــــاســـــم حـ
بالشكر والتقدير إلى الشيخ 

محمد بن خليفة آل خليفة 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة 

التنظيم العقاري مدير عام 
التسجيل العقاري.

من نجوم »طا�ش ما طا�ش«.. وفاة 
الغريب  جعفر  ال�صعودي  الفنان 
والكاتب  الممثل  إن  الــســعــوديــة  التلفزيونية  اإلخــبــاريــة  قــنــاة  قــالــت 
فنية  مسيرة  بعد  أمــس  تــوفــي  الغريب  جعفر  المسرحي  والــمــخــرج 

امتدت ألكثر من ثالثة عقود.
المنطقة  فبراير 1956 بمحافظة االحساء في  الغريب في  ولد 
الشرقية وجاءت انطالقته في مجال التمثيل مع مسلسل »عائلة أبو 

كلش« للمخرج رضوان عبد اهلل عام 1988.
شارك في أكثر من 80 عمال دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا 
أبــرزهــا مسلسالت »طـــاش مــا طـــاش« و»عــيــال صــابــر« و»أهـــل الــديــرة« 
و»خارطة أم راكان« و»يا تصيب يا تخيب« و»أصعب قرار« و»مجاديف 

االمل« و»أيام السراب«.
قدم عددا من االفالم منها »بعد الخميس« و»أربعون عاما وليلة« 
التلفزيوني  البرنامج  فــي  مشاركته  الــى  اضــافــة  الــجــدران«  و»صــمــت 

»سالمتك«.
وحصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح 
الخليجي عام 1996، كما مثل السعودية في العديد من المهرجانات 

المسرحية.

درا�ص�ة تب�رئ ج�رذان المدن 
م�ن انت�ص�ار الجائح�ة المقبل�ة 
لفكرة  إلــى خــالصــات مخاِلفة  أخــيــرًا  أجــريــت  دراســـات  توصلت 
ســــادت مــنــذ عــصــر الـــطـــاعـــون عــلــى األقــــل عـــن أن الــــجــــرذان نــاشــرة 
ب القوارض  لألمراض، إذ أظهرت األبحاث الجديدة أن احتمال َتَسبُّ
وسواها من حيوانات المدن بالجائحة المقبلة اقل مما كان ُيعتقد. 
فــعــنــدمــا انــكــّب بــاحــثــون مــن جــامــعــة جــورجــتــاون فــي واشــنــطــن 
أن  يتوقعون  كانوا  الثدييات  من  آالف  ثالثة  نحو  بيانات  درس  على 
يكتشفوا أن تلك التي تعيش في بيئات ُمُدنية تختزن كمية أكبر من 

الفيروسات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر. 
ومع أن الباحثين توصلوا في الواقع إلى أن لدى حيوانات المدن 
طبعًا أنواعًا من األمراض أكبر بعشر مرات من غيرها، أدركوا أن ثمة 
تحيزًا منهجيًا يتمثل في أن الدراسات تناولتها أكثر بمائة مرة مما 

اهتمت بمثيالتها الريفية. 
بــأن  الكبير  التحيز  هـــذا  تصحيحهم  لـــدى  الــبــاحــثــون  وفــوجــئ 
احتمال التسبب بمرض جديد ليس أكبر لدى الفئران مما هو لدى 

حيوانات أخرى. 
االثنين  يــوم  المنشورة  الــدراســة  أدار  الــذي  ألبيري  وقــال جريج 
في مجلة »نيتشر إيكولوجي آند أيفولوشن« إن »االقتراب كثيرًا من 

حيوانات المدن ليس مع ذلك فكرة مستحبة«. 
ورأى في حديث لوكالة فرانس برس أن »احتماالت أن تكون هذه 
X( المقبل ضئيلة جدًا، لكنها  الحيوانات الُمُدنية مصدر )المرض 
إلى  مثاًل  مشيرًا  ومعروفة«،  مهمة  ألمــراض  مصدرًا  تكون  ما  غالبًا 
داء البريميات وهو مرض بكتيري ينتقل عادة عن طريق الجرذان. 

وأضاف: »نعرف الكثير عن طفيليات هذه الحيوانات التي تعيش 
أن  إلى  أن ما نجهله عنها قليل نسبيًا«، نظرًا  إلى درجة  المدن  في 
الدراسات في شأنها بدأت منذ زمن بعيد. ورأى أن »الحياة البرية في 
المناطق الريفية يمكن أن تكون مصدر التهديد الكبير التالي نظرًا 

إلى أن المعرفة بها أقل بكثير. 
لــكــن أســتــاذ الــبــيــئــة الــُمــُدنــيــة فــي جــامــعــة ريــتــشــمــونــد جــونــاثــان 
ريتشاردسون قال لوكالة فرانس برس إن البشر على تماس منتظم 
»اسفنجات  بأنها  الحيوانات  هــذه  وصــف  تاليًا  ويصح  الــجــرذان،  مع 

مليئة باألمراض«. 
ونشر ألبيري والمعّد المشارك للدراسة كولين كارلسون األسبوع 
الفائت بحثًا أظهر أن التغير المناخي يمكن أن يزيد خطر انتشار 

أوبئة جديدة. 
أكثر  مناطق  إلــى  كالخفافيش  حيوانات  هجرة  أن  لهما  وتبين 
برودة تؤدي إلى اختالطها للمرة األولى مع أنواع أخرى، وتوفر تاليًا 

فرصًا جديدة لألمراض التي قد تصيب البشر الحًقا. 
والحظ ألبيرى أن الثدييات الُمُدنية مثل الفئران يمكن أن تؤدي 

دورًا في هذه العملية. 
كــذلــك أظــهــر بحثه عــن االحـــتـــرار الــمــنــاخــي أن فــرصــًا جــديــدة 
الوقت  في  متوافرة  باتت  آخــر  إلــى  حيوان  من  الفيروسات  النتقال 

الراهن بالقرب من المناطق المأهولة.

ك�ص�ف اأث�ري م�ن الع�ص�ر البطلم�ي بمحافظة �ص�وهاج

ال���������ص����ارق����ة ت�������ص���ت���ع���د الن�����ط�����الق م���ه���رج���ان 
ال�������ق�������راءة ل�����الأط�����ف�����ال ب������������1900 ف��ع��ال��ي��ة

ال���رئ���ي�������ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ح��اج��ي د.  ك���ت���اب  م���ن  ن�����ص��خ��ة  ي��ت�����ص��ل��م  ال���ع���ق���اري 
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ســيــحــصــل األمــريــكــي بــول 
شريدر، مخرج فيلم »أميريكان 
فيلم  سيناريو  وكاتب  جيغولو« 
»تــاكــســي درايـــفـــر«، عــلــى جــائــزة 
ــد الــذهــبــي الــفــخــريــة في  األســ
السينمائي  البندقية  مهرجان 
التاسعة  بــدورتــه  سيقام  الـــذي 
أغسطس   31 بــيــن  والــســبــعــيــن 
أعــلــن  مـــا  و10 ســبــتــمــبــر، عــلــى 
ــلـــى الـــمـــهـــرجـــان  الـــقـــائـــمـــون عـ

أمس. 
ــالـــغ  ــبـ ــرج الـ ــخــ ــمــ وعــــلــــق الــ
ــدره  ــ ــ أصـ بــــيــــان  فـــــي  عــــامــــا   75
المهرجان قائاًل: »أشعر بشرف 

عظيم. البندقية أسد قلبي«. 
وأشــــــاد مـــديـــر الــمــهــرجــان 
ــــن جــانــبــه  ــو بــــاربــــيــــرا مـ ــرتــ ــبــ ألــ
ــكـــي واصــفــا  ــريـ بــالــمــخــرج األمـ
إيــــاه بــأنــه »شــخــصــيــة هــولــيــوود 
الــجــديــدة الــتــي أحـــدثـــت ثـــورة 
األمريكية  السينما  خيال  فــي 
نهاية  منذ  ولغتها  وجمالياتها 

الستينيات«. 
»أحد  بول شريدر  إن  وقال 
أهــــم الــمــؤلــفــيــن األمــريــكــيــيــن 
متأثر  أفالم  في جيله، وصانع 
ــدة بـــالـــثـــقـــافـــة والــســيــنــمــا  ــشــ بــ
سيناريو  وكــاتــب  األوروبــيــتــيــن، 

لديه استقاللية قوية«. 

عمل بول شريدر في كتابة 
السيناريو مع أسماء سينمائية 
ــا مـــــارتـــــن  ــهــ ــنــ ــيــ كــــــبــــــرى مـــــــن بــ
درايــفــر«  )»تــاكــســي  سكورسيزي 
و»ذي الســت  بـــول«  و»رايــجــيــنــغ 
ــرايــــســــت«(،  كــ أوف  تــمــبــتــيــشــن 
ــوز  ــلــ ــيـــفـــن ســـبـــيـــلـــبـــرج )»كــ ــتـ وسـ
إنكاونترز أوف ذي ثيرد تايب«(، 
وبريان دي بالما )»أوبسيشن«( 

وسيدني بوالك )»ياكوزا«(. 
بـــول  ــدم  ــ قـ  2021 ــام  ــ عـ فــــي 

الرسمية  المسابقة  شريدر في 
ــة فــيــلــم  ــيـ ــدقـ ــنـ ــبـ لـــمـــهـــرجـــان الـ
ــو عمل  وهـ كــاونــتــر«،  ــارد  كــ »ذي 
ــزاك،  ــ تــشــويــقــي مـــع أوســـكـــار أيـ

لكنه خرج خالي الوفاض.
ويــــــحــــــتــــــفــــــل مــــــهــــــرجــــــان 
الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي الـــذي 
أقـــدم  وهـــو  عـــام 1932،  انــطــلــق 
في  السينمائية  الــمــهــرجــانــات 
الـــعـــالـــم، هــــذا الـــعـــام بــالــذكــرى 

التسعين لتأسيسه. 

ج���ائ���زة االأ����ص���د ال��ذه��ب��ي ال��ف��خ��ري��ة 
ل��ل��م��خ��رج االأم���ري���ك���ي ب����ول ���ص��ري��در

} بول شريدر.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16113/pdf/1-Supplime/16113.pdf?fixed9780
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/1294279
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رفع قيمة التاأمني 3 اأ�ضعاف.. املكاتب الهند�ضية يف ندوة »الأيام«:

تاأّخر الرتاخي�ص ومناف�ضة مع املكاتب الأجنبية

�شارة جنيب:

من  عدًدا  يواجهون  اأنهم  هند�شية  ا�شت�شارات  مكاتب  اأ�شحاب  اأكد 

والإداريني  املهند�شني  من  عدد  بتوظيف  اإلزامهم  يف  تتمثل  امل�شكالت، 

احتياجات  مع  يتنا�شب  ل  العدد  هذا  يكون  وقد  والفنيني،  والر�شامني 

اإ�شدار  تاأخر  على  عالوة  بها،  يقوم  التي  امل�شاريع  وحجم  املكتب 

مكاتب  من  عدد  اأ�شحاب  قال  »الأيام«،  نظمتها  ندوة  الرتاخي�س. ويف 

اإن هناك حتديات تواجه املكاتب  هند�شية عريقة يف ال�شوق البحريني 

الهند�شية البحرينية، مقابل ت�شهيالت للمكاتب الهند�شية الأجنبية، وهو 

اأمر غري مقبول، واملطلوب امل�شاواة يف المتيازات.

اأ�شعاف،   3 التاأمني  اأ�شعار  رفع  على  الهند�شية  املكاتب  وحتفظت 

اإذ ُرفع �شعر مكاتب الفئة )اأ( اإىل 3 ماليني دينار، بعد اأن كانت مليون 

جائحة  ب�شبب  وذلك  امل�شاريع،  يف  كبري  انخفا�س  مقابل  يف  دينار، 

كورونا. 

اأبرار �شكري:

حميدان  جميل  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  قال 

الوزارة  تقدمها  التي  الجتماعية  امل�شاعدات  م�شروفات  اإن 

�شمن 4 برامج يف العام اجلاري 2022 من املتوقع اأن تبلغ 

193.9 مليون ديناًرا.

تقدمه  ما  �شمن  تتوّزع  امل�شروفات  تلك  اأن  واأو�شح 

الغالء،  عالوة  الجتماعي،  »ال�شمان  اإطار  يف  الوزارة 

وجود  اإىل  م�شرًيا  اللحوم«،  عالوة  املعاقني،  خم�ش�س 

احلالت  ت�شمل  اأخرى  م�شاعدات  �شمن  اأخرى  م�شروفات 

وعالوة  ال�شكن  عالوة  اإىل  اإ�شافة  ال�شن،  وكبار  الطارئة 

حت�شني املعي�شة للمتقاعدين.

واأفاد الوزير، يف رّده على �شوؤال برملاين للنائب عي�شى 

ال�شمان  م�شاعدات  تت�شلم  التي  الأ�شر  عدد  اأن  الدو�شري، 

الجتماعي ارتفع اإىل 16.935 األف اأ�شرة، ح�شب اإح�شاءات 

املايل  الدعم  من  امل�شتفيدين  عدد  وبلغ  املا�شي،  اأبريل  �شهر 

لذوي الدخل املحدود 128.2 األف اأ�شرة، وعدد امل�شتفيدين 

وعدد  �شخ�س،  األف   12.943 الإعاقة  خم�ش�س  من 

امل�شتفيدين من تعوي�س دعم اللحوم 174.937 األف اأ�شرة. 

وقال اإن الوزارة تعمل ب�شفة اأ�شا�شية على تنمية الأ�شر من 

ذوي الدخل املحدود، ومتكينها لالنتقال بها من دائرة احلاجة 

اإىل دائرة الإنتاج، وذلك بهدف رفع امل�شتوى املعي�شي.

17 األف اأ�ضرة تت�ضّلم ال�ضمان الجتماعي.. وزير العمل:

194 مليون دينار للم�ضاعدات الجتماعية
 ب����رام����ج ل��ت��م��ك��ني الأ������ض�����ر م����ن الإن�����ت�����اج والرت������ق������اء ب��و���ض��ع��ه��ا امل��ع��ي�����ض��ي

م�ضرف البحرين املركزي

 يرفع �ضعر الفائدة الأ�ضا�ضي 

رفع  اأم�س،  املركزي،  البحرين  م�شرف  قّرر 

�شعر الفائدة الأ�شا�شي على ودائع الأ�شبوع الواحد 

من 1.25% اإىل %1.75.

الليلة  ودائع  على  الفائدة  �شعر  رفع  مت  كما 

�شعر  ورفع   ،%1.50 اإىل   %1.00 من  الواحدة 

من  اأ�شابيع  اأربعة  لفرتة  الودائع  على  الفائدة 

1.75% اإىل 2.50%. بالإ�شافة اإىل رفع �شعر الفائدة 

الذي يفر�شه امل�شرف املركزي على م�شارف قطاع 

التجزئة مقابل ت�شهيالت الإقرا�س من 2.50% اإىل 

.%3.00

»النفط« يقفز اإىل 110 دولرات

وا�شلت اأ�شعار النفط ال�شعود، اأم�س الأربعاء، 

وقفز  الأوكرانية.  الرو�شية  احلرب  ا�شتمرار  مع 

�شعر خام برنت اأكرث من 5 دولرات اإىل 110.17 

دولر للربميل. 

يف الوقت ذاته، �شّجلت العقود الآجلة الأمريكية 

للغاز الطبيعي، اأم�س، اأعلى م�شتوياتها يف حوايل 

14 عاًما، حاذية حذو �شعود النفط، بفعل خطط 

من  لوارداته  تدريجي  لإنهاء  الأوروبي  الحتاد 

الطاقة الرو�شية.

ت�شليم يونيو  للغاز  الأمريكية  العقود  وقفزت 

428 �شنًتا، اأو 5.38 %، اإىل 8.382 دولر ملليون 

وحدة حرارية بريطانية. 

برامج اجتماعية هادفة ومعّززة للثقافة الوطنية وال�ضعبية 

 600 األف م�ضاهدة للمحتوى الرم�ضاين ل�»الأيام«
حمرر ال�شوؤون املحلية:

ن�شرته  الذي  املرئي  الرم�شاين  املحتوى  حّقق 

�شحيفة »الأيام« خالل فرتة �شهر رم�شان الكرمي اأكرث 

الإلكرتونية،  اتها  من�شّ على  م�شاهدة  األف   600 من 

برامج  على  توّزعت  فيديو  مقطَع   25 حلوايل  وذلك 

وحققت  كبري.  جماهريي  بتفاعل  حظيت  متنوعة 

امل�شابقة الرم�شانية انت�شاًرا كبرًيا، واأ�شهم يف تقدميها 

ت�شوير  ومن  حممد،  وجا�شم  العلوي  دلل  الزميالن 

عرب  »الأيام«  وحر�شت  مدن.  فا�شل  الزميل  ومونتاج 

امل�شابقة على تعزيز الهوية الوطنية وتر�شيخ الرتاث 

بحر  حممد  الزميل  واأكد  عليه.  واملحافظة  ال�شفهي 

امل�شرف على حمتوى الفيديو اأن »الأيام« حري�شة على 

تطوير املحتوى املرئي.

القب�ص على �ضّيدة

 ابتزت �ضيا�ضيني عراقيني

بغداد - وكالت:

فتاة  بغداد  العا�شمة  العراقية يف  ال�شلطات  اعتقلت 

ُتدعى »جوجو«؛ بتهمة »البتزاز والدعارة«.

وبح�شب معلومات ح�شلت عليها »RT« من م�شدر 

الوليات  التي تعي�س يف  الفتاة  فاإن »هذه  اأمني عراقي، 

�شبكة  ُتدير  اأ�شول عراقية،  الأمريكية، وهي من  املتحدة 

ابتزاز ودعارة داخل العراق«.

وقال امل�شدر: »اإن الفتاة ابتزت �شيا�شيني واإعالميني 

اأموالً  منهم  وتقا�شت  معروفة،  و�شخ�شيات  وم�شاهري 

طائلًة على مدى ال�شنوات املا�شية«.

من  ا�شتدرجتها  العراقية  ال�شلطات  »اأن  اإىل  واأ�شار 

الوليات املتحدة الأمريكية بحّجة اللقاء باأحد �شحاياها، 

قبل اأن تقب�س عليها يف فندق املن�شور و�شط بغداد الليلة 

املا�شية«.

�شرطة  مركز  يف  الآن  حمتجزة  »ال�شيدة  اإن  وتابع: 

ال�شاحلية ببغداد«.

»الإ�ضكان« حتقق اإجناًزا عاملًيا 

تنفيذ اأكرب قواعد لأبراج مدينة �ضلمان

يدخل حّيز التنفيذ خالل الربع الثاين 

»اأيون البحرين« تدير تطبيق التاأمني ال�ضحي لالأجانب

العميقة  القواعد  من  عدد  اأكرب  بتنفيذ  عاملًيا  اإجناًزا  الإ�شكان  وزارة  حّققت 

ت�شييد  اأجل  من  متت  اإذ  �شلمان،  مبدينة  ال�شكنية  الأبراج  م�شروع  يف  »مايكروبايل« 

اأ�شا�شات 16 برًجا �شكنًيا.

ت�شجيله �شمن  املتخ�ش�شة، ومت  »بنتلي«  �شركة  من  �شهادة  على  امل�شروع  وحاز 

اأكرب عدد من القواعد العميقة يف العامل بعدد جتاوز 12 األف قاعدة.

عبا�س ر�شي:

اأظهرت وثائق ر�شمية تر�شية املجل�س الأعلى لل�شحة - املعني بر�شم ا�شرتاتيجيات 

القطاع ال�شحي - مناق�شة لتعيني �شركة اأيون البحرين »AON BAHRAIN« لإدارة 

املقيمني مبملكة  الأجانب  على  الإلزامي  ال�شحي  التاأمني  تطبيق  من  الأوىل  املرحلة  مهام 

البحرين. وتظهر الوثائق اأن قيمة العطاء املايل املقدم للم�شروع 200 األف دينار.

جانب من 

ندوة »الأيام« 

مع املكاتب 

الهند�سية

الزميلة دلل العلوي تقّدم م�سابقة »الأيام« الزميل جا�سم حممد يقّدم امل�سابقة 
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الدكتور حممد الكوهجي

17 مايو احلكم بق�شية �شاب
زّور الفح�س اخلا�س بفريو�س كورونا

براءة موظف ب�شركة �شرافة

من اال�شرتاك باختال�س 346 األف دينار

براءة متهم من االجتار

ببيع موؤثر عقلي واإدانته بتعاطيها

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حددت 

17 مايو 2022 للحكم يف ق�شية موظف يبلغ 

�شهادة  بتزوير  ا�شرتك  �شنة،   26 العمر  من 

فح�س اخلا�س فريو�س كورونا امل�شتجد.

املتهم،  مع  حماٍم  ح�شر  اجلل�شة  وخالل 

وذكر اأن موكله كان قد توجه جل�شر امللك فهد 

لإي�شال �شديقة اخلليجي الذي اأوهمه باأنهما 

�شيجريان الفح�س ب�شكل �شريع على اجل�شر، 

اإل اأن �شديقه اخلليجي وّرطه دون علمه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم اأنه يف 

28 يناير 2022 ا�شرتك مع اآخر جمهول يف 

ارتكاب تزوير بال�شجل الإلكرتوين الر�شمي، اأن 

اأمد ذلك املجهول ببياناته ال�شخ�شية فا�شطنع 

فريو�س  فح�س  �شهادة  ال�شحيح  غرار  على 

املن�شوب  )كوفيد-19(  امل�شتجد  كورونا 

ال�شدور لوزارة ال�شحة مبملكة البحرين.

ذكر  ما  بح�شب  الق�شية  تفا�شيل  وتعود 

الواقعة  يوم  اأنه يف  اإىل  اأمن(  )رجل  ال�شاهد 

عيادة  من  ات�شال  تلقى   2022 يناير   28

اجلانب ال�شعودي للج�شر ب�شاأن �شبط املتهم 

خالل  من  اآر(  �شي  )بي  فح�س  �شهاده  يقدم 

هاتفه، وتبني اأنها مزورة وذلك من خالل م�شح 

الباركود.

متوترا  كان  املتهم  اأن  ال�شاهد  واأو�شح 

ال�شهادة  اأن  البداية  يف  لهم  وقر  حينها، 

التاريخ  الفح�س يف  اأجرى  واأنه  �شحيحة 

املبني فيها، وعليه مت التاأكد اإذ قام ال�شاهد 

البحريني  اجلانب  عيادة  مع  بالتوا�شل 

الذين اأكدوا اأن اآخر فح�س اأجراه املتهم كان 

املتهم  �شوؤال  يناير 2022، فعاود  يف 21 

فاأ�شر الأخري اأن الفح�س �شحيح، وللتاأكد 

مع  بالتوا�شل  الأمنية  الإدارة  قامت  متاما 

مركز  اأنه  على  ا�شمه  الذي ظهر  امل�شت�شفى 

فاأكد امل�شت�شفى  الفح�س يف املحرر املزور، 

اأن الفح�س غري �شحيح، وحينها قر املتهم 

بارتكاب الواقعة.

اأيدت حمكمة ال�شتئناف العليا اجلنائية 

تهمة  من  �شرافة  ب�شركة  موظف  براءة 

فيها  اأدين  ق�شية  يف  وذلك  اأموال،  اختال�س 

8 موظفني يف ال�شرافة باختال�س 346 األف 

دينار.

وكيل  عبداللطيف،  زهري  املحامي  وقال 

برباءته،  املحكمة  ق�شت  الذي  الوحيد  املتهم 

اإن الواقعة حدثت يف غ�شون عامي 2018-

اإذ قام املتهم الأول باختال�س املبلغ   ،2019

م�شتغالاً من�شبه، فقد قام مبد املتهمني الرابع 

كي  زبائن  عن  مبعلومات  التا�شع  وحتى 

يقوموا بتحويل مبالغ اإىل الهند دون ح�شور 

غري  معلومات  وهي  لل�شرافة،  الزبائن 

�شحيحة ويتم اإظهارها يف النظام على اأنها 

�شحيحة بهدف الإفالت من الرقابة املعتمدة 

ملكافحة غ�شل الأموال، باأن يتم اإ�شافة حرف 

اأو رقم اأو رمز ل�شم امل�شتفيد كونه يف حال 

امل�شتفيد يتم �شبطهم عن طريق  ا�شم  تكرار 

نظام الرقابة، ثم يقوم املتهم الأول باملوافقة 

ال�شركة  ح�شاب  من  التحويالت  اإجراء  على 

يف  الأموال  تلك  يودع  ول  عليها،  املجني 

ال�شركة ويختل�شها لنف�شه.

الثالث  املتهم  اأن  املحامي زهري  واأ�شاف 

كانت مهمته تزوير التقارير املالية بحيث ل 

يظهر عجز يف ميزانية ال�شركة، بينما اأدخلت 

البيانات  واخلام�شة  الرابعة  املتهمة  من  كال 

يف نظام ال�شركة، و�شاعدهما يف ذلك املتهمني 

النيابة  لكن  التا�شع،  حتى  ال�شاد�س  من 

فدفع  املتهمني،  �شمن  موكله  اأحالت  العامة 

بطريق  اجلنائية  امل�شاهمة  اأركان  بانتفاء 

التفاق وامل�شاعدة، م�شريا اإىل انعدام ال�شلة 

الق�شية،  يف  الرئي�س  واملتهم  وكيله  بني 

ونوه بالتقرير املحا�شبي الوارد فيه �شعوبة 

وجود اأي دور ملوكله فيما حدث من جرمية 

اختال�س. 

وقالت املحكمة اإن اأوراق الدعوى جاءت 

خلوا من وجود ثمن دليل يقيني تطمئن اإليه 

املحكمة باأن املتهم الثاين قد اقرتف التهممة 

امل�شندة اإليه �شوى اأقوال مر�شلة ل�شاهدة، ول 

يوحد يف الأوراق ما يثبت قيام الفعل املادي 

من جانب املتهم الثاين، وق�شت برباءته.

ذكرت املحامية زهراء البقايل اأن املحكمة 

ا برباءة موكلها  الكربى اجلنائية اأطلقت حكماً

من تهمة الجتار مبوؤثر عقلي، وحب�شه ملدة 

6 اأ�شهر بعد اإدانته بتعاطيها.

وقالت البقايل اإن النيابة العامة اأ�شندت 

ملوكلها و3 اآخرين اأنهم حازوا املوؤثر العقلي 

غري  يف  الجتار  بق�شد  )امليتامفيتامني( 

على  وذلك  قانوناًا،  بها  املرخ�س  الأحوال 

النحو املبني بالتحقيقات.

-موكلها  ملتهمني  النيابة  وجهت  كما 

التعاطي  بق�شد  واأحرزا  حازا  اأنهما  واآخر- 

يف  وذلك  )امليتامفيتامني(،  العقلي  املوؤثر 

غري الأحوال املرخ�س بها قانوناًا على النحو 

الثالث  للمتهم  ووجهت  بالتحقيقات.  املبني 

اأنه حاز واأحرز بق�شد التعاطي املادة املخدرة 

الأحوال املرخ�س  )املورفني(، وذلك يف غري 

بها قانوناًا على النحو املبني بالتحقيقات.

للمتهمني  العامة  النيابة  وجهت  كما 

يف  اإباحية  مواد  حازا  اأنهما  والرابع  الأول 

النحو  على  وذلك  املعلومات،  تقنية  نظام 

املبني بالتحقيقات.

وذكرت البقايل من خالل مذكرة دفاعها 

املتهم  برفقة  كان  »موكلها«  الثاين  املتهم  اأن 

الأول مبنطقة را�س رمان وعند خروجه من 

املنزل برفقته مت القب�س عليهما.

ل  الثاين  املتهم  اأن  البقايل  واأ�شافت 

ومل  املخدرات،  يبيع  الأول  املتهم  باأن  يعلم 

ببيع  الأول  املتهم  م�شاركة  اإىل  اإرادته  تتجه 

لتو�شيله  معه  كان  واإمنا  املخدرات،  هذه 

اأكده  ما  وهو  لهناك،  ابنه  لأخذ  للم�شت�شفى 

الذين  الإثبات  �شهود  وب�شهادة  الأول  املتهم 

اأثبتوا اأنه كان مع املتهم الأول وهو يتعاطى 

فقط، اإذ مل ُيعرث معه على اأي مواد خمدرة، 

بعك�س باقي املتهمني.

واأ�شارت البقايل اإىل اأن �شوء احلظ رمى 

باملتهم الثاين يف هذا املو�شع الذي هو بعيد 

م�شاركة  الأوراق  تثبت  ومل  البعد،  كل  عنه 

املتهم الثاين باجلرمية ووقائعها ومالب�شاتها 

فال يوجد اأي دليل يدل على قيامه بالجتار 

اأوراق  جاءت  كذلك  املخدرة،  املواد  وبيع 

اإرادة املتهم  الدعوى قا�شرة عن بيان اجتاه 

هي  واإمنا  املن�شوب،  باجلرم  للقيام  الثاين 

ال�شدفة البحتة التي خلقت ذلك املوقف وتلك 

الواقعة.

اإلزام م�شتاأجر باإخالء �شقة  وت�شليمها   لوزارة   االإ�شكان   النتهاء عقد انتفاعه

براءة موظف من �شرقة حا�شوبني وقر�س �شلب

وكانت   الوزارة   قد   رفعت  

 دعواها،   واأ�شارت   اإىل   اأنها  

 وزارة   حكومية   تقوم   بواجبات  

 تقدمي   خدمات   اإ�شكانية   خمتلفة  

 للمواطنني   وفقاًا   للمر�شوم  

ل�شنة 1976      بقانون   رقم   10    

 ب�شاأن   الإ�شكان   وتعديالته،  

ا   له،    والقرارات   ال�شادرة   تنفيذاً

 وقد   قامت   بتخ�شي�س   ال�شقة  

 حملّ   الدعوى   للمدعى   عليه  

 بناءاً   على   طلبه،   وذلك   كخدمة  

 اإ�شكانية   كما   مت   عقد   بني   الطرفني  

 بهذا   ال�شاأن،   واأ�شافت   اأنه   يف   عام  

   2004 مت   بدء   م�شروع   وزارة  

 الإ�شكان   باإعادة   تطوير   مناطق  

 العمارات   ال�شكنية   القدمية   التي  

 مرّ   على   اإن�شائها   اأكرث   من   اأربعني  

ا،   وبالفعل   مت   هدم   العمارات    عاماً

 الإ�شكانية   الكائنة   مبجمع 

واإن�شاء   عي�شى،  مبدينة   )810(

 عمارات   حتتوي   على   �شقق  

 حديثة   الت�شميم   مب�شاحات   اأكرب  

 تتنا�شب   مع   عدد   اأفراد   الأ�شرة  

 حالياًا   وتواكب   التطور   العمراين  

 باململكة   ب�شكل   عام   واملنطقة  

 ب�شكل   خا�س،   كما   مت   هدم  

 عمارات   جممع  ) 207 (  الكائنة  

 مبدينة   املحرق   واإن�شاء   وحدات  

 �شكنية   لأ�شحاب   الطلبات  

 الإ�شكانية   لذات   الغر�س،   وحالياًا  

 الوزارة   ب�شدد   تطوير   العمارات  

 الإ�شكانية   يف   جميع   مناطق  

 مملكة   البحرين . 

واأ�شافت   اأنها   طلبت   من  

 املدعى   عليه   اإخالء   ال�شقة   املوؤقتة  

 املخ�ش�شة   له   وت�شليم   مفاتيحها  

 للوزارة   اإل   اأنه   رف�س   ذلك،  

ا   باإلغاء   انتفاع    فاأ�شدرت   قراراً

 املدعى   عليه   بال�شقة ،  اإل   اأنه  

 رف�س   فرفعت   دعواها   طلبت  

 فيها   تاأييد   اإلغاء   انتفاع   املدعى  

 عليه   من   ال�شقة   الكائنة   يف   مدينة  

 عي�شى   واإلزامه   باإخالئها   وت�شليم  

 مفاتيحها   للمدعية،   واإلزام  

 املدعى   عليه   بكل   ر�شوم   الدعوى  

 وامل�شاريف . 

وقالت   املحكمة   اإنه   عن  

 مو�شوع   الدعوى،   فاإنه   من  

 امل�شتقر   عليه   اأن   امل�شرع   ا�شنت  

 اأ�شالاً   من   اأ�شول   القانون   يطبق   يف  

 العقود   املدنية   والإدارية   على   حد  

 �شواء،   مقت�شاه   اأن   العقد   �شريعة  

 املتعاقدين   فال   يجوز   نق�شه   اأو  

 تعديله   اإل   باتفاق   الطرفني   اأو  

 لالأ�شباب   التي   يقررها   القانون،  

 واأن   تنفيذه   يجب   اأن   يكون   طبقاًا  

 ملا   ا�شتمل   عليه   وبطريقة   تتفق  

 مع   مقت�شيات   ح�شن   النية،  

 فالعقد   الإداري   �شاأنه   �شاأن  

 العقد   املدين   ل   يعدو   اأن   يكون  

 توافق   اإرادتني   باإيجاب   وقبول  

 لإن�شاء   اأو   تعديل   التزامات  

 تعاقدية   تقوم   على   الرتا�شي  

 بني   طرفني   اأحدهما   هو   الدولة  

 اأو   اأحد   الأ�شخا�س   العتبارية  

 العامة،   وهو   بهذه   املثابة   �شريعة  

 املتعاقدين،  كما   اأنه   من   املبادئ  

 امل�شتقرة   يف   تف�شري   العقود   اأنه  

 اإذا   كانت   عبارات   العقد   �شريحة  

 وا�شحة   ل   حتتمل   تاأويالاً   فال  

 يجوز   النحراف   بتف�شريها  

 والناأي   بها   عن   مدلولها   الظاهر،  

ا   ا   �شادقاً  اإذ   يجب   اعتبارها   تعبرياً

 عن   اإرادتهما   امل�شرتكة   رعاية  

 ملبداأ   �شلطان   الإرادة   وحتقيقاًا  

 ل�شتقرار   املعامالت . 

اأنه  واأ�شافت   ملا   كان   ما   تقدم 

كان   الثابت   من   الأوراق   اأن   املدعية  

 �شبق   اأن   خ�ش�شت   للمدعى   عليه  

 ال�شقة   ال�شكنية   حمل   الدعوى،  

 وكان   البند   الرابع   من   هذا   العقد  

 ين�س   على   اأن   مدة   هذا   العقد  

 عامني   ويجدد   ما   مل   يخطر   اأحد  

 الطرفني   الآخر   برغبته   يف   اإنهاء  

ا،    مدته   قبل   خم�شة   ع�شر   يوماً

 وقد   طلبت   املدعية   من   املدعى  

 عليهما   اإخالء   ال�شقة   مو�شوع  

 التداعي   لأن   الوزارة   ب�شدد  

 اإن�شاء   عمارات   حتتوي   على  

 �شقق   حديثة   ومب�شاحات   اأكرب،  

 اإل   اأنهما   مل   ميتثل . 

ف�شدر   القرار   الوزاري  

 باإلغاء   انتفاع   املدعى   عليهما  

 بتلك   ال�شقة،   واإذ   مل   يتقدم   املدعى  

 عليهما   باأي   دفع   اأو   دفاع   قد  

 ينال   من   الدعوى،   وكان   املقرر  

 اأن   العقود   تخ�شع   لأ�شل   عام  

 من   اأ�شول   القانون   وهو   وجوب  

 تنفيذها   بطريقة   تتفق   مع   ما  

 يوجبه   ح�شن   النية،   وهذا   املبداأ  

 معمول   به   يف   جمال   العقود  

 الإدارية   �شاأنها   يف   ذلك   �شاأن  

 العقود   املدنية،   واأنه   يجب  

 تنفيذ   العقد   وفقاًا   ملا   ا�شتملت  

 عليه   �شروطه   التي   حتدد   حقوق  

 والتزامات   طرفيه   طبقاًا   للبنود  

 التي   مت   التفاق   عليها،   وكان  

 العقد   مو�شوع   التداعي   يجيز  

 للمدعية   اإنهاوؤه   على   نحو   ما  

 تقدم،   الأمر   الذي   تخل�س   معه  

 املحكمة   اإىل   اإجابة   املدعية   اإىل  

 طلباتها   على   ما   �شريد   باملنطوق  

 فلهذه   الأ�شباب   حكمت   املحكمة  

 باإلغاء   انتفاع   املدعى   عليه  

 بال�شقة   ال�شكنية   الكائنة   يف  

واإلزامه   باإخالئها   عي�شى   مدينة 

 وت�شليم   مفاتيحها   للمدعية . 

اأن  الكوهجي  حممد  الدكتور  املحامي  ذكر 

من  موكله  براأت  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة 

عبارة  ل�شركة،  تعود  منقولت  اختال�س  تهمة 

عن حا�شوبني وقر�س �شلب للحا�شوب يحتوي 

معلومات مهمة بح�شب مقدم البالغ.

-كما  حكمها  حيثيات  �شمن  قالت  املحكمة 

اإن  الكوهجي-  حممد  الدكتور  املحامي  ذكر 

واليقني  اجلزم  على  تبنى  اجلنائية  الأحكام 

وجدان  �شاور  اإذ  والتخمني،  ال�شك  على  ولي�س 

املحكمة ال�شك والريبة يف دليل الإثبات، و�شككت 

براة  يتعني  ما  التهام،  اإ�شناد  �شحة  يف  معه 

املتهم.

باأنه  للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

حمافظة  اأمن  بدائرة   ،2021 عام  غ�شون  يف 

الو�شف  مبينة  املنقولت  اختل�س  العا�شمة، 

لالإلكرتونيات،  ل�شركة  واململوكة  باملح�شر 

ال�شتعمال،  عارية  �شبيل  على  اإليه  وامل�شلمة 

ا باأ�شحاب احلق عليه. وذلك اإ�شراراً

�شردها  كما  الق�شية  تفا�شيل  وتعود 

حا�شوبني  ب�شرقة  اتهم  موكله  اأن  اإىل  الكوهجي 

يحتوي  للحا�شوب  خا�س  �شلب  وقر�س 

معلومات مهمة، وقر�س �شلب خارجي للتخزين 

ا�س  )يو  تخزين  بذاكرة  لل�شركة ووحدة حتكم 

بي(، ومفاتيح خا�شة بال�شركة، ومفتاح لل�شور 

اخلارجي ومفتاح املكتب الرئي�س.

وتقدم الكوهجي مبرافعة دفع من خاللها يف 

الدفـاع يلتم�س املتهم الق�شاء برباءته من التهام 

امل�شند  للفعل  ارتكابه  لعدم  وذلك  اإليه،  امل�شند 

اإليه، وخللو الأوراق من ثمة دليل يثبت ارتكابه 

للفعل امل�شند اإليه، وبيان ذلك يف الآتي:

عليه،  املجني  رواية  بح�شب  الواقعة  اإن 

قد  عليه  املجني  اأن  الأوراق،  من  ثابت  هو  كما 

�شلم املتهم عهدة عبارة عن 2 حا�شوب وقر�س 

�شلب خا�س للحا�شوب يحتوي معلومات مهمة 

وقر�س �شلب خارجي للتخزين لل�شركة ووحدة 

ومفاتيح  بي(  ا�س  )يو  تخزين  بذاكرة  حتكم 

اخلارجي  لل�شور  ومفتاح  بال�شركة  خا�شة 

ومفتاح املكتب الرئي�س.

اإن  وقال  النزاع،  مبدنية  الكوهجي  ودفع 

اأن  جند  عليه  املجني  وكيل  اأقوال  مبراجعة 

املتهم  عهدة  كانت يف  معدات  عن  عبارة  البالغ 

مل يقم باإعادتها، مع الطعن يف �شحة هذا الزعم 

اإن عالقة الطرفني هي عالقة عمل،  الكاذب، واإذ 

وبالتايل فالنزاع ي�شطبغ بال�شق املدين، اإ�شافة 

اىل اأن املتهم مل يت�شلم ثمة معدات ول توجد ثمة 

ورقة تفيد ذلك.

واأ�شاف الكوهجي اأن هذا البالغ يوؤكد كذب 

اإل�شاق  اأنه يريد  رواية املجني عليه، كما يوؤكد 

يوؤكد  اآخر  تناق�س  يوجد  كما  باملتهم،  التهمة 

حمبوكة  متثيلية  عمل  يحاول  عليه  املجني  اأن 

لتوريط املتهم.

باأن  قرر  عليه  املجني  اأن  الكوهجي  وذكر 

عالقة العمل قد انتهت تاريخ 30/ 11/ 2020، 

فكيف يتم البالغ عن هذه املخالفة بعد اكرث من 

�شبعة اأ�شهر ون�شف بعد انتهاء عالقة العمل، اإذ 

ا معّيناًا �شد املتهم،  اإن املجني عليه كان يدبر اأمراً

وهو اإتهامه بالختال�س.

املتهم  الكوهجي خالل دفاعه قيام  واأو�شح 

اإلكرتوين ر�شمي اىل املجني عليه  بتوجيه بريد 

يخربه فيه اأن هناك جهازين مت اإخراجهما خارج 

بالرد  الفور  على  عليه  املجني  فقام  املوؤ�ش�شة، 

على ذلك الأمر عرب بريد اإلكرتوين ر�شمي يخرب 

زوجته  تقوم  اأحدهما  اجلهازين  باأن  فيه  املتهم 

با�شتعماله باملنزل، والآخر اأر�شله لل�شيانة.

براءة  الدعوى من حمتواها ويوؤكد  يفقد  ما 

عن  ناهيك  اإليه،  امل�شندة  التهمة  من  املتهم 

باأن  مقدم  م�شتند  مبوجب  عليه  املجني  اإقرار 

والأمانة  وال�شلوك  ال�شري  بح�شن  يتمتع  املتهم 

ال�شخ�شية يف العمل واحلياة.

املحامي زهري عبداللطيف

م�ستاأجر   �سقة  مبدينة   عي�سى   باإخالئها   وت�سليمها   لوزارة   باإلزام  ق�ست  املحكمة   الإدارية   الكربى 

تنفيذ   قرار   الوزارة   بالإخالء،   خا�سة   اأن   الوزارة   ب�سدد   اإذ رف�ض   الإ�سكان   بعد   انتهاء   عقد   انتفاعه، 

 اإن�ساء   عمارات   حتتوي   على   �سقق   حديثة   ومب�ساحات   اأكرب   �سمن   م�سروع   اإعادة   تطوير   مناطق   العمارات  

 ال�سكنية   القدمية   التي   مرّ   على   اإن�سائها   اأكرث   من   اأربعني   عاًما . 

 ال�شجن املوؤبد الآ�شيوي �شبط لديه 2 كيلو هريوين و1.15 من ال�شبو وتغرميه 50 األف دينار
ق�شت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة بال�شجن املوؤبد 

الهريوين  مادة  من  كيلوين  بجلب  اإدانته  بعد  لآ�شيوي 

مادة  من  كيلوجرام   1.15 و  بها،  الجتار  بق�شد  املخدر 

البالد بعد  واإبعاده من  األف دينار،  ال�شبو وتغرميه 50 

تنفيذ العقوبة، وبحب�س اآخر ملدة 3 اأ�شهر حليازته مادة 

اإباحية لنف�شه بوا�شطة نظام تقنية املعلومات، وبرباءته 

من تهمه بيع وتعاطي املواد املخدرة.

واأدانت املحكمة املتهم الأول لأنه جلب بق�شد الجتار 

الجتار  بق�شد  العقلي  واملوؤثرات  الهريوين  خمدرة  مادة 

يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونا، كما اأنه حاز واأحرز 

التعاطي  بق�شد  احل�شي�س  خمدر  مادة  التعاطي  بق�شد 

اأدانت املحكمة  يف غري الأحوال املرخ�س بها قانونا، كما 

املتهم الثاين لأنه حاز مادة اإباحية لنف�شه بوا�شطة تقنية 

املعلومات.

باأن  ل�شابط  لورود معلومات  الق�شية  وتعود وقائع 

باك�شتان  من  البحرين  مملكة  اإىل  �شيح�شر  الأول  املتهم 

حممال باملواد املخدرة، وقد اأكدت امل�شادر ال�شرية و�شول 

البيانات املتهم الأول وموعد و�شوله مملكة البحرين.

اإىل مملكة  الأول  املتهم  قدوم  موعد  التحريات  ودلت 

البحرين، ويف اليوم املحدد وقدوم املتهم الأول عرب مطار 

البحرين الدويل وبتفتي�شه من قبل �شابط اجلمارك عرث 

مادة  على  حتتوي  ق�شدير  من  لفافتني  على  حقيبته  يف 

كيلوجرام   1.15 تزن  ال�شبو  مادة  وبها  الكري�شتال 

 2 حواىل  تزن  الهريوين  مادة  على  حتتوي  والثانية 

كيلوجرام. واأقّر املتهم الأول بن �شخ�س ثاين �شي�شتقبله 

الت�شال  عرب  به  بالت�شال  قام  وعليه  يعرفه،  ل  ولكنه 

املرئي فُقب�س عليه، وبا�شتكمال حتريات ال�شرطة ات�شح 

اأن دور املتهم الأول يف تهريب املواد املخدرة بطريقه فنية 

والرتويج  الجتار  بق�شد  اململكة  داخل  اإىل  واحرتافية 

مقابل مبالغ مالية.

واأ�شارت املحكمة يف حيثيات براءة املتهم الثانية من 

تهمة بيع الهريوين املخدر وتعاطيها اإىل اأن الأحكام يجب 

اأن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها قا�شي املحكمة لإدانة 

املتهم اأو لرباءته، ويجب اأن يح�شل على هذه العقيدة مبا 

يجري مبن حتقق بنف�شه ول ي�شاركه فيه غريه، ول ي�شح 

يف القانون اأن يدخل يف تلكم العقيدة ب�شحة الواقعة التي 

ا ِل�شواه. اأقام ق�شاوؤه عليها اأو بعدم �شحتها حكماً

اأن  اأنها بعد  اأ�شباب حكم الرباءة  واأفادت املحكمة يف 

حم�شت الدعوى واأحاطت بظروفها وباأدلة الثبوت التي 

قام الدليل عليها ب�شاأن ما ن�شب اإىل املتهم ووازنت بني اأدلة 

النفي، داخلتها الريبة وت�شككت يف �شحة الإثبات �شده، 

الكفاية  الأوراق قا�شر عن بلوغ حد  الدليل يف  اأن  وراأت 

لإدانته، الأمر الذي ل تطمئن معه املحكمة اإىل ارتكاب ما 

ن�شب اإىل املتهم، وتعتد باإنكاره وما مت�شك به من دفاع.
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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

العدد:  12080
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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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املعنية  اجلهات  تتخذها  التي  الإجراءات  ما 

من  عمالئها  حلماية  وامل�صارف  البنوك  ا  وخ�صو�صً

العمليات الحتيالية؟

ونعمة  بالعقل  الإن�صان  على  اأنعم  وتعاىل  �صبحانه  هلل 

»اخليار  اأقول:  اللبنانيني  لالأخوة  الباطل.  من  احلق  معرفة 

موجود اأمامكم، اإما اختيار اخلال�ص من النار، واإما ال�صتمرار 

بجحيم النهيار امل�صتمر للبنان. اخليار وا�صح اأمامكم، وعليكم تقع 

م�صوؤولية حتديد م�صتقبلكم.. فهل �صيكون زاهر اأم قامت؟«.
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امرباط�رية  حكم  يت�ىل  خان  ق�بالي   -  1260

املغ�ل.

ك�ل�مب��ص  كري�شت�فر  امل�شتك�شف   -  1494

يكت�شف جامايكا.

1762 - الت�قيع على »معاهدة �شانت بطر�شربغ« 

بني الإمرباط�رية الرو�شية وبرو�شيا.

اأوروبا  يف  حديد  �شكة  خط  اأول  افتتاح   -  1835

القارية ي�شل بني مي�شلني وبروك�شل يف بلجيكا.

1871 - مقتل املجاهد اجلزائري حممد املقراين يف 

�شاحة القتال بالقرب من مدينة الب�يرة.

1893 - انهيار �ش�ق ني�ي�رك لالأوراق املالية مما 

�شبب ك�شاد اقت�شادي كبري.

جمه�رية  تغزو  املتحدة  ال�ليات   -  1916

الدومنيكان.

امل�شلمني  العلماء  جمعية  تاأ�شي�ص   -  1931

اجلزائريني.

1941 - الإعالن عن ا�شتقالل اإثي�بيا، وذلك بع�دة 

الإمرباط�ر هيال �شيال�شي.

1943 - تن�شيب الأمني باي بن حممد احلبيب ملًكا 

على ت�ن�ص.

1950 - ب�ميب�ل اأدولياديج يت�ج نف�شه ملًكا على 

تايالند.

من جنوم »طا�ش ما طا�ش«..

 وفاة الفنان ال�سعودي جعفر الغريب

ُت�يف الفنان ال�شع�دي ال�شهري جعفر الغريب، 

مع  بعد �شراع  عاًما  يناهز 67  الأربعاء، عن عمر 

املر�ص.

العديد  الراحل،  طا�ص«  ما  »طا�ص  ونعى جنم 

من حمّبيه على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، مقدمني 

اأحر التعازي اإىل عائلة الغريب وعائلة الب�علي يف 

هذا الفقد امل�جع.

الفن  اأن  النا�شطني  من  العديد  اعترب  كما 

املميزين،  اأعالمه  اأحد  برحيله  خ�شر  ال�شع�دي 

القلب  يف  �شيبقى  اأنه  عينه  ال�قت  يف  م�ؤكدين 

والذاكرة.

م�اليد  من  �شع�دي  الراحل  الفنان  اأن  يذكر 

التلفزي�نية  امل�شل�شالت  مّثل يف عدد من  الأح�شاء، 

الرتاجيديا  بني  اأعماله  وتن�عت  وامل�شرحيات، 

من  العديد  حمل  كما  والك�ميديا،  والرومان�شية 

اأعماله طابًعا اجتماعًيا.

اأب�  »عائلة  م�شل�شل  عرب  الفنية  م�شريته  بداأت 

كا�ص« من اإخراج ر�ش�ان عبداهلل الذي عر�ص عام 

م�شرحية  اأول  يف   1990 عام  �شارك  ثم   ،1988

عبدالنا�شر  اإخراج  من  الديرة«  »هدام  بعن�ان  له 

الزاير.

يف  م�شاركته  بعد  اأكرب  ب�شكل  ا�شتهر  اأنه  اإل 

الذي  »ج�اهر«  م�شل�شل  من  الثاين  اجلزء  بط�لة 

املمثلني  من  عدد  مب�شاركة   1998 عام  يف  ُعر�ص 

العرب من ال�شع�دية و�ش�ريا والإمارات منهم منى 

وحممد  كال�ص  و�شليم  النمر  وعبداملح�شن  وا�شف 

اجلناحي.

طا�ص«،  ما  »طا�ص  فم�شل�شل  اأعماله  اأ�شهر  اأما 

و»اأوراق مت�شاقطة« و»احليتان« و»اأيام ال�شراب«.

يف  دوره  عن  ثاٍن  ممثٍل  اأح�شن  بجائزة  فاز 

م�شرحية »امللقن«.

دولية  مهرجانات  اأربعة  يف  بالده  مّثل  كما 

عام  و�شارك يف  والبحرين.  والإمارات  القاهرة  يف 

2020 يف بط�لة فيلم »بعد اخلمي�ص« من اإخراج 

حيدر �شمري النا�شر، والذي ُيعد اأول فيلم �شع�دي 

ك�ميدي وقد مّثل فيه بدور »اأب� �شيماء«.

�سبط 4 كيلوغرامات ون�سف من املخدرات باأمعاء م�سافرين!

املغربية نح�  ال�شلطات  �شبطت 

4 كيل�غرامات ون�شف من املخدرات 

يف اأمعاء م�شافرين يف املغرب.

مدينة  يف  الأمن  اأفراد  ومتكن 

فا�ص من ت�قيف 5 اأ�شخا�ص مبطار 

بتهريب  متلب�شني  فا�ص-�شاي�ص 

كب�ش�لت حم�ش�ة مبخدر »ال�شريا« 

الإجمايل  وزنها  بلغ  اأمعائهم،  داخل 

4 كيل�غرامات و400 غرام، ح�شبما 

اأفاد م�قع »ه�شربي�ص« الإخباري.

اأثناء  فيهم  امل�شتبه  وُقب�ص على 

ا�شتعدادهم للمغادرة على منت رحلة 

املدن  اإحدى  اإىل  مت�جهة  ج�ية 

عليهم  التحفظ  وجرى  الإ�شبانية، 

يف  الطبية  املراقبة  حتت  وو�شعهم 

الثاين  احل�شن  اجلامعي  امل�شت�شفى 

بفا�ص، بغر�ص ا�شتخراج الكب�ش�لت 

من اأمعائهم، وه� ما اأ�شفر يف النهاية 

عن حجز الكمية املذك�رة من خمدر 

»ال�شريا« يف �ش�رة 294 كب�ش�لة.

وت�شعى اجلهات الأمن يف املغرب 

اإىل ك�شف عن جميع ظروف الق�شية 

�شياق  يف  تاأتي  التي  ومالب�شاتها 

الجتار  ملكافحة  املت�ا�شلة  اجله�د 

باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية.

يف غيبوبة منذ 17 عاًما.. »الأمري النائم« يثري تفاعاًل يف ال�سعودية
اأثار الأمري ال�ليد بن خالد بن طالل 

املعروف با�شم »الأمري النائم« تفاعالً بني 

ن�شطاء على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 

بعد تداول اأحدث �ش�رة له منذ دخ�له 

العام  منذ  عاًما   17 لنح�  غيب�بة  يف 

.2005

بنت  رميا  الأمرية  ن�شرتها  ال�ش�رة 

بـ»ت�يرت«،  املعّرفة  طالل على �شفحتها 

النائم  الأمري  يظهر  الأربعاء، حيث  فجر 

عليه  كتب  بفرا�شه حتت غطاء  م�شتلقًيا 

»نحن نحبك عزيزي« واإىل جانبه والده 

على  الذي ظهرت  بن طالل  خالد  الأمري 

وجهه ابت�شامة خفيفة وه� مي�شك بكتف 

ابنه، وفًقا لـ»�شي اإن اإن«.

وكان الأمري ال�ليد بن خالد بن طالل 

 2005 عام  �شري  حلادث  تعّر�ص  قد 

الع�شكرية،  بالكلية  درا�شته  خالل 

ودخل يف غيب�بة منذ ذلك احلني لُيطلق 

واختلفت  النائم«،  »الأمري  لقب  عليه 

»الأمري  حلالة  الطبية  الت�شخي�شات 

مك�ن  طبي  وفد  دع�ة  ومتت  النائم« 

اإ�شباين يف  واآخر  اأمريكيني  اأطباء   3 من 

لكنه  راأ�شه  من  النزيف  لإيقاف  حماولة 

بقي يف غيب�بة.

على  طالل  بن  خالد  الأمري  وي�شر 

اإبقاء جنله حتت الأجهزة واملتابعة اأمالً 

يف اأن ُي�شفى، وعلق على هذا الأمر قائالً: 

احلادث  يف  يت�فاه  اأن  �شاء  ل�  اهلل  »اإن 

حفظ  من  م�شيًفا:  قربه..  يف  الآن  لكان 

روحه كل هذه ال�شن�ات قادر اأن ي�شفيه 

ويعافيه«، على حّد تعبريه.

اأع�شاء  النائم حتريك  و�شبق لالأمري 

من ج�شمه، حيث كانت الأمرية رميا بنت 

طالل اأخت الأمري وامللياردير ال�شع�دي، 

مقطع  ون�شرت  �شبق  طالل  بن  ال�ليد 

اجلهة  من  راأ�شه  الأمري  لتحريك  فيدي� 

تعليق  يف  قائلًة  الي�شرى،  اإىل  اليمنى 

الرحمن  القادر  »احلافظ   :2019 العام 

راأ�شه  يحّرك  خالد  بن  ال�ليد  الرحيم.. 

من اجلهتني، يا رب لك احلمد وال�شكر«.

طقو�ش غريبة يف الزواج.. ممنوع 

على العرو�سني الذهاب للحمام ملدة 3 اأيام

العر�شان  بع�ص  يخ�شع  اجلن�بية  ك�ريا  يف 

الك�ريني اجلن�بيني لطق��ص معينة بعد مرا�شم زفافهم، 

قبل اأن يتمكن�ا من املغادرة مع زوجاتهم، منها ال�شرب 

على اأقدام العري�ص، وفق م�قع العربية نت.

اأ�شرته بخلع حذاء  اأفراد  اأو  العري�ص  رفقاء  ويق�م 

على  يتناوب�ا  اأن  قبل  بحبل  كاحليه  وربط  العري�ص 

ال�شرب على قدميه بع�شا، ويف بع�ص احلالت ب�شمكة 

جافة.

من  للعري�ص  اختباًرا  يك�ن  اأن  ذلك  من  وُيق�شد 

ناحية الق�ة وال�شخ�شية.

ماليزيا  يف   Tidong تيدونغ  �شعب  وميار�ص 

اأن  على  ين�ص  تقليًدا  الإندوني�شية  ب�رني�  وجزيرة 

العرو�ص والعري�ص يجب األ يغادرا منزلهما اأو ي�شتخدما 

احلمام ملدة ثالثة اأيام كاملة بعد حفل زفافهما، ويظالن 

حتت حرا�شة م�شددة، وي�شمح لهما بكمية �شغرية من 

الطعام وال�شراب فقط.

ارتدت جنمة 

تليفزيون الواقع 

ثوب جان لوي�ص 

الذي ارتدته مونرو 

يف حفلة عيد ميالد 

الرئي�ص جون اإف 

كينيدي يف مادي�صون 

�صكوير جاردن يف 

عام 1962م، حيث 

غنّت له عيد ميالد 

 Met صعيد - اإىل�

Gala، وفًقا ل�صحيفة 
ديلي ميل الربيطانية.

ومن جهتها انتقدت 

الكاتبة مي�صيل 

مورجان، التي كتبت 

العديد من الكتب عن 

حياة مارلني مونرو، 

قرار ال�صماح بارتداء 

الف�صتان ال�صاحر 

مرة اأخرى يف بيئة 

ال�صجادة احلمراء، 

قائلة »ميكن للعرق« 

واملكياج، اأن ي�صر 

الف�صتان.

يف حديثها اإىل 

نيويورك بو�صت، 

قالت مورجان: »اأ�صعر 

بخيبة اأمل �صديدة 

لروؤية هذا الف�صتان 

ال�صهري البالغ من 

العمر 60 عاًما وهو 

يرتدي يف الأماكن 

العامة«.

»ال�سحة«: ت�سجيل 376 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 356 حالة

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

3428 يف ي�م 4 ماي� 2022، واأظهرت ت�شجيل 376 

اإ�شافية  حالة،   356 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 565516.

وبلغ العدد الإجمايل للحالت القائمة 3111 حالة، 

منها 12 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى وحالتان   يف 

العناية املركزة.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يدخل حّيز التنفيذ خالل الربع الثاين من العام اجلاري

»اأيون البحرين« تتوّل اإدارة تطبيق التاأمني ال�صحي على الأجانب
عبا�س ر�شي:

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  تر�شية  ر�شمية  وثائق  اأظهرت 

مناق�شة   - ال�شحي  القطاع  ا�شرتاتيجيات  بر�شم  املعني   -

لتعيني �شركة اأيون البحرين )AON BAHRAIN( لإدارة 

مهام املرحلة الأوىل من تطبيق التاأمني ال�شحي الإلزامي على 

الأجانب املقيمني مبملكة البحرين، وتظهر الوثائق اأن قيمة 

العطاء املايل املقدم للم�شروع 200 األف دينار بحريني.

تر�شية  خالل  من  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  وي�شعى   

الإدارة  لتوفري خدمات  موؤهل  مورد  على  احل�شول  العطاء 

والو�شاطة �شمن املرحلة الأوىل من برنامج التاأمني ال�شحي 

الإلزامي،  ال�شحي  بالتاأمني  يتعلق  فيما  اخلا�س  التعاوين 

املتوقع اأن يدخل حيز التنفيذ الفعلي خالل فرتة الربع الثاين 

من العام اجلاري 2022.

منت�شف  يف  ال�شحة  وزارة  اأكدت  مت�شل،  �شعيد  على 

املزمع  من  اأنه  برملاين-  �شوؤال  على  -رًدا  املن�شرم  مار�س 

البدء يف تطبيق ال�شمان ال�شحي الإلزامي على الأجانب يف 

تطبق  �شيتم  بينما  العام اجلاري 2022،  من  الثاين  الربع 

النظام على البحرينيني بداية العام املقبل 2023.

اأن مرحلة التطبيق التجريبي للت�شيري  واأكدت الوزارة 

الذاتي للم�شت�شفيات ومراكز الرعاية الأولية انطلقت بالفعل 

لل�شحة  الأعلى  دوراملجل�س  واأن  اجلاري،  العام  مطلع 

ال�شحي  ال�شمان  نظام  تطبيق  على  اإ�شرافية  جهة  �شيكون 

�شهولة  ل�شمان  الالزمة  والتدابري  الإجراءات  وا�شتكمال 

احل�شول على اخلدمات ال�شحية.

الأجانب  على  الإلزامي  التاأمني  م�شروع  وي�شتهدف 

للمقيمني  م�شتدامة  تاأمني  خلطة  الطريق  متهيد  واملقيمني 

ال�شحية  اخلدمات  على  العتماد  ثقافة  لتحويل  الأجانب 

احلكومية اإىل نظام تاأمني �شحي �شامل وممول ذاتًيا، وبناء 

برنامج تاأمني �شحي خا�شع للرقابة ويربط جميع املر�شى 

اخلدمات يف  وم�شرتي  ال�شحية  الرعاية  الوافدين مبقدمي 

مبتكرة  مركزية  بيانات  قاعدة  خالل  من  اخلا�س  القطاع 

�شمن خدمات رعاية �شحية.

 )AON BAHRAIN( البحرين  اأيون  و�شركة 

هولنديني  مل�شتثمرين  مملوكة  هي  املناق�شة  بعطاء  الفائزة 

واملتخ�ش�شة يف اإدارة املخاطر وا�شت�شارات التاأمني واإعادة 

لها مكاتب  اإذ  الأو�شط،  ال�شرق  التاأمني، وتدير عملياتها يف 

متثيلية يف اأبوظبي والبحرين ودبي وعمان وقطر واململكة 

العربية ال�شعودية.

التاأمني  �شركات  اأن  التاأميني  بالقطاع  معنيون  ويوؤكد 

املحلية �شتتوىل اإدارة التاأمني ال�شحي الإلزامي على الأجانب 

واملقيمني بحلول الربع الثاين من اجلاري 2022، بعد اإلغاء 

املراكز  الأ�شا�شية يف  بالتغطية  اخلا�شة  ديناًرا  ر�شوم 72 

بالتاأمني  ملزًما  العمل  رب  �شيكون  اإذ  احلكومية،  ال�شحية 

على العامل الأجنبي وعائلته لدى �شركات التاأمني املرخ�شة 

يف البحرين.

التاأمني  مل�شروع  �شيخ�شع  ر�شمية  لبيانات  ووفًقا 

البحرين  مقيم يف  اأجنبي  األف  نحو 720  اجلديد  ال�شحي 

التابع  الأ�شا�شي  التغطية  نظام  يف  م�شجلون  غالبيتهم 

�شنوية،  ر�شوًما  ديناًرا  يفر�س 72  والذي  ال�شحة  لوزارة 

ال�شحي على  التاأمني  م�شروع  اإ�شهام  يتجاوز  اأن  يتوقع  اإذ 

الأجانب الـ52 مليون دينار اأدنى اإ�شهام لالأق�شاط التاأمينية 

اجلديدة يف �شوق التاأمني يف البحرين.

»النفط« يقفز 3% مع خطط الحتاد الأوروبي حلظر اخلام الرو�صي

»النقد العربي«: الأ�صواق العربية عر�صة للت�صخم والتقلبات املالية

لندن - رويرتز:

اأم�س  يوم  النفط  اأ�شعار  قفزت   

الأربعاء مع اإعالن الحتاد الأوروبي، 

العامل،  يف  جتاري  تكتل  اأكرب 

عن  التدريجي  لال�شتغناء  خططا 

عّو�س  ما  الرو�شي،  النفط  واردات 

من  الطلب  تراجع  من  املخاوف  اأثر 

للنفط  م�شتوردة  دولة  اأكرب  ال�شني 

يف العامل.

 07:46 ال�شاعة  وبحلول 

العقود  ارتفعت  جرينت�س،  بتوقيت 

دولر   2.94 برنت  خلام  الآجلة 

م�شجلة  باملئة   2.8 اأو  للربميل 

و�شط  للربميل  دولر   107.91

تداولت بكميات قليلة ب�شبب عطلة 

وارتفعت  واليابان.  ال�شني  يف 

تك�شا�س  غرب  خلام  الآجلة  العقود 

اأو  دولر   3.02 الأمريكي  الو�شيط 

دولر   105.43 اإىل  باملئة  ثالثة 

للربميل.

دير  فون  اأور�شول  واقرتحت 

الأوروبية  املفو�شية  رئي�شة  لين 

على  تدريجيا  حظًرا  الأربعاء  اأم�س 

على  احلرب  ب�شبب  الرو�شي  النفط 

عقوبات  لفر�س  اإ�شافة  اأوكرانيا، 

زيادة  بهدف  رو�شي  بنك  اأكرب  على 

عزلة مو�شكو.

التي  الإجراءات  و�شملت 

املفو�شية  رئي�شة  اقرتحتها 

�شتة  خالل  ال�شتغناء  الأوروبية 

وعن  الرو�شي  اخلام  عن  اأ�شهر 

 .2022 بنهاية  التكرير  منتجات 

اأثر  بتقليل  لني  دير  فون  وتعهدت 

ذلك على القت�شادات الأوروبية.

ال�شوق  يف  م�شادر  وذكرت 

البرتول  معهد  من  بيانات  عن  نقالً 

اخلام  خمزونات  اأن  الأمريكي 

يف  انخف�شت  الأمريكية  والوقود 

امل�شادر  وقالت  املا�شي.  الأ�شبوع 

 3.5 انخف�شت  اخلام  خمزونات  اإن 

مليون برميل يف الأ�شبوع املنتهي يف 

29 اأبريل.

يف  املتوقع  من  اأكرب  وذلك 

اأن  يقدر  الذي  لرويرتز  ا�شتطالع 

النخفا�س �شيكون مبقدار 800 األف 

الأمريكية  احلكومة  وتعلن  برميل. 

بيانات املخزونات اأم�س الأربعاء.

تراجعت  ال�شابقة  اجلل�شة  ويف 

باملئة  اثنني  من  باأكرث  النفط  اأ�شعار 

بالطلب  مرتبطة  خماوف  بفعل 

يف  مطولة  اإغالق  اإجراءات  ب�شبب 

والتي  كوفيد-19،  ملكافحة  ال�شني 

قل�شت خطط ال�شفر حالل عطلة عيد 

العمال.

اأكد �شندوق النقد العربي، يف درا�شة بعنوان 

والدولية  الإقليمية  القت�شادية  »التداعيات 

للتطورات العاملية الراهنة«، اأن القت�شاد العاملي 

ي�شهد حتديات نتيجة للتطورات العاملية الراهنة 

وتعقد  تاأثرياتها،  نطاق  بات�شاع  تت�شم  التي 

املتالحقة  التطورات  ظل  يف  م�شاراتها  وت�شابك 

الناجتة عنها، والتي باتت تطال العديد من الدول 

والأ�شواق على م�شتوى العامل.

وقال اإن التطورات الراهنة متار�س تداعياتها 

على القت�شاد العاملي من خالل العديد من القنوات 

ل�شيما خم�س قنوات رئي�شة مبا ي�شمل تاأثري كل 

ال�شلع  اأ�شعار  العقوبات املفرو�شة، وارتفاع  من: 

تواجه  التي  التحديات  وا�شتمرار  الأ�شا�شية، 

�شال�شل الإمداد العاملية، وتقلبات الأ�شواق املالية، 

وارتفاع م�شتويات املخاطر وعدم اليقني. 

واأ�شار اإىل اأن تلك التطورات جاءت يف الوقت 

من  للتعايف  العاملي  القت�شاد  فيه  يكافح  الذي 

تبعات جائحة كورونا، واأدت اإىل ارتفاع لأ�شعار 

ومواد  وال�شناعية  الغذائية  ال�شلع  من  العديد 

التي  التحديات  ا�شتمرار  عنها  ونتج  الطاقة، 

على  يوؤثر  مبا  الدولية،  الإمداد  �شال�شل  تواجه 

م�شارات النمو القت�شادي العاملي املتوقع يف عام 

2022، اإذ ت�شري تقديرات املوؤ�ش�شات الدولية اإىل 

اإىل  توؤدي  �شوف  الراهنة  العاملية  التطورات  اأن 

تراجع النمو القت�شادي العاملي مبا يرتاوح بني 

0.5 و1.0 نقطة مئوية، وارتفاع معدل الت�شخم 

العاملي مبا يقدر بنحو 2.5 اإىل 3.0 نقطة مئوية 

الأثر  اأن  املوجز  اأو�شح  كما   .2022 عام  يف 

من  يتاأتى  التطورات  لتلك  الأعمق  القت�شادي 

الأ�شا�شية والتحديات  ال�شلع  الرتفاعات لأ�شعار 

الأثر  اأن  و  الدولية،  الإمداد  �شال�شل  تواجه  التي 

مر�شح للمزيد من الرتفاع يف ثالث حالت ت�شمل 

العقوبات،  نطاق  وات�شاع  التطورات،  اأمد  طول 

وتاأثر اإمدادات الغاز اإىل اأوروبا.

اأ�شارت  العربية،  القت�شادات  م�شتوى  على 

الدرا�شة اإىل التاأثريات وا�شعة النطاق للتطورات 

الراهنة على م�شتويات القوة ال�شرائية للم�شتهلكني 

ال�شلع  اأ�شعار  ارتفاع  نتيجة  العربية  الدول  يف 

وجه  على  ن�شبيا  ملمو�س  وتاأثر  الأ�شا�شية، 

دولة  ع�شرة  اإحدى  يف  للم�شتهلكني  اخل�شو�س 

من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  بها  ينخف�س  عربية 

الناجت املحلي الإجمايل دون املتو�شط العاملي.

تباين  العربي  النقد  �شندوق  اأو�شح  كما 

معدلت  على  الراهنة  العاملية  التطورات  تاأثري 

النمو القت�شادي للدول العربية بح�شب هياكلها 

القت�شادية، ففي حني من املتوقع ارتفاع معدلت 

منو الدول العربية امل�شدرة للنفط يف عام 2022 

-التي ت�شهم بنحو 70% من الناجت املحلي الإجمايل 

للدول العربية كمجموعة- نتيجة لرتفاع كميات 

الأ�شواق  يف  واأ�شعارهما  والغاز  النفط  اإنتاج 

الدولية اإذ �شهدت اأ�شعار النفط ارتفاعا مبا يقرب 

و�شجلت  العام،  من  الأول  الربع  من 40% خالل 

اأ�شعار الغاز ارتفاعا بن�شبة 112%. و�شوف ت�شهد 

القت�شادات العربية امل�شتوردة للنفط �شغوطات 

معدلت  توقعات  على  �شتوؤثر  للتطورات  نتيجة 

النمو القت�شادي اخلا�شة بها لهذا العام نتيجة 

الرتفاع املتوقع للعجوزات يف املوازنات العامة 

من  �شي�شعف  ما  اجلارية،  املعامالت  وموازين 

قدرتها على توجيه املزيد من الإنفاق الداعم للنمو 

القت�شادي.

تطرقت الدرا�شة اإىل تاأثري التطورات الراهنة 

على م�شتويات التجارة اخلارجية للدول العربية 

وتدفقات  املبا�شرة  الأجنبية  وال�شتثمارات 

ال�شياحة اإىل املنطقة العربية، اإ�شافة اإىل تاأثرياتها 

�شبق،  ما  العاملية. يف �شوء  الطاقة  اأ�شواق  على 

تاأثر  مبدى  اخلا�س  التحليل  نتائج  ظل  ويف 

القت�شادية  بالتداعيات  العربية  القت�شادات 

ا�شتخال�س  ميكن  الراهنة،  العاملية  للتطورات 

على  والنعكا�شات  امل�شتفادة  الدرو�س  بع�س 

�شعيد ال�شيا�شات وذلك على النحو الآتي:

- تقوية املقدرات الوطنية ل �شيما على �شعيد 

الزراعية  ال�شلع  اأهم  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 

وال�شناعية، ويف هذا الإطار هناك دور مهم ميكن 

اأن تلعبه �شناديق الرثوة ال�شيادية يف متويل هذه 

النوعية من امل�شروعات.

اإىل  الهادفة  الهيكلية  الإ�شالحات  - موا�شلة 

زيادة م�شتويات املعرو�س من ال�شلع واخلدمات 

تقوية  اإىل  الهادفة  لل�شيا�شات  العتبار  واإعادة 

القطاعني الزراعي وال�شناعي.

- تنويع م�شادر الإمدادات اخلا�شة بالواردات 

فر�س  من  وال�شتفادة  الأ�شا�شية،  ال�شلع  من 

التكامل القت�شادي العربي يف تنفيذ م�شروعات 

هادفة اإىل تعزيز الأمن الغذائي.

امل�شتقبلية  العقود  ا�شتخدام  يف  التو�شع   -

اأ�شعار  ارتفاع  خماطر  �شد  التحوط  وعقود 

ال�شلع الأ�شا�شية لتاأمني الإمدادات احليوية للدول 

ال�شلع  من  العربية  املخزونات  وتعزيز  العربية، 

ال�شرتاتيجية.

الإنتاج  نحو  التحول  اآليات  تبني   -

اأكرث  من  واحدا  يعد  الذي  امل�شوؤول  وال�شتهالك 

للدول  بالن�شبة  اأهمية  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

�شيا�شات  وتبني  اخل�شو�س،  وجه  على  النامية 

للتقليل من م�شتويات هدر الغذاء عرب كامل حلقات 

الإنتاج والتوريد وال�شتهالك.

- تقوية �شبكات الأمان الجتماعي بال�شتفادة 

من الوفورات املحققة من برامج الن�شباط املايل 

الدخل  حمدودة  والأ�شر  اله�شة  الفئات  حلماية 

اإ�شالحات  وتبني  الأزمات،  اأوقات  يف  خا�شة 

الدقيق للم�شتحقني  من �شاأنها تعزيز ال�شتهداف 

للدعم.

الفر�س  - تبني روؤى وطنية لال�شتفادة من 

م�شادر  تنويع  نحو  اأوروبا  توجه  يتيحها  التي 

الإمدادات من الطاقة يف املدى املتو�شط، من خالل 

ال�شتثمار يف م�شروعات النفط والغاز والتفاو�س 

املدى  طويلة  عقود  لإبرام  الأوروبية  الدول  مع 

لتاأمني اإمدادات الطاقة.

لعدد  ال�شرتاتيجي  املوقع  من  ال�شتفادة   -

وال�شعودية  م�شر  �شيما  ل  العربية،  الدول  من 

الإمداد  �شال�شل  من  �شبكة  لتطوير  والإمارات، 

الإقليمية واإن�شاء مدن لوج�شتية داعمة للتجارة 

الدولية.

اأوجه  ور�شد  املبكر  لالإنذار  نظم  تبني   -

على  والرتكيز  واملالية،  القت�شادية  اله�شا�شة 

اإىل دعم املرونة  الهادفة  الإ�شالحات القت�شادية 

القت�شادية وتو�شيع حيز ال�شيا�شات، مبا ميكن 

الدول العربية من مواجهة ال�شدمات القت�شادية.

- ال�شتمرار يف ال�شتفادة من اأدوات ال�شيا�شة 

القت�شادي  النمو  لدعم  التقليدية  غري  النقدية 

لت�شجيع  املالئمة  ال�شمانات  وتوفري  والت�شغيل 

نفاذ الأفراد وال�شركات اإىل التمويل.

الهادفة  العامة  املالية  اإ�شالحات  موا�شلة   -

وفورات  وحتقيق  املالية  ال�شتدامة  تعزيز  اإىل 

املايل،  ال�شيا�شات  حيز  تو�شيع  �شاأنها  من  مالية 

الأزمات  اأوقات  يف  اإليها  اللجوء  من  ميكن  مبا 

القت�شادية.

»الذهب« يرتاجع مع رفع

و�صيك للفائدة وزيادة عائد ال�صندات 

رويرتز:

اأم�س  يوم  الذهب  اأ�شعار  انخف�شت 

�شندات  على  العائدة  زيادة  مع  الأربعاء 

ل�شعر  و�شيك  ورفع  الأمريكية  اخلزانة 

اأثر �شلبا على الطلب  الفائدة الأمريكية، ما 

على املعدن النفي�س.

وانخف�شت اأ�شعار الذهب يف املعامالت 

دولر   865.31 اإىل  باملئة   0.1 الفورية 

ال�شاعة  بحلول  )الأون�شة(  لالأوقية 

00:40 بتوقيت جرينت�س. ونزلت العقود 

اإىل  باملئة   0.2 للذهب  الآجلة  الأمريكية 

1866.10 دولر لالأوقية.

اخلزانة  �شندات  على  العائد  وزاد 

الأمريكية لأجل ع�شرة اأعوام اأم�س الأربعاء 

قبيل  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  تراجعه  بعد 

)البنك  الحتادي  الحتياطي  جمل�س  قرار 

الفائدة 50  الأمريكي( برفع �شعر  املركزي 

نقطة اأ�شا�س للحد من ارتفاع الت�شخم.

املفتوحة  ال�شوق  جلنة  واأعلنت 

اأم�س  الأمريكي قرارها  الحتادية باملركزي 

الأربعاء.

وعلى الرغم من اأن الذهب ُيعد حتوطا 

يف  الفائدة  �شعر  رفع  فاإن  الت�شخم،  �شد 

املدى الق�شري وزيادة العائدة على �شندات 

البديلة  الفر�شة  تكلفة  يرفعان  اخلزانة 

حليازة الذهب الذي ل يدر فائدة.

الأخرى  النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 

الفورية  املعامالت  يف  الف�شة  انخف�شت 

0.1 باملئة اإىل 22.54 دولر لالأوقية. وزاد 

دولر   962.60 اإىل  ياملئة   0.1 البالتني 

لالأوقية. وتراجع البالديوم 0.1 باملئة اإىل 

2252.51 دولر لالأوقية.

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/959891/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/959825/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12080/pdf/INAF_20220505012312812.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
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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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»الجنسية والجوازات« تعلن 
عودة أوقات العمل الرسمية

أعلنت ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة عن عودة أوقات 
العمل الرس��مي الس��ابقة بعد إجازة عيد الفطر الس��عيد في 
مراكز الخدم��ة بالمجمع األمني في المحرق ومدينة عيس��ى، 
كما يس��تقبل مركز االتصال االستفس��ارات عب��ر الهاتف من 

الساعة 7:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 مساًء.
وأكدت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة ضرورة حجز موعد 
مس��بق عبر تطبيق MAWAEID لمراجعة مراكز الخدمة، أما 
في حال وجود أي استفسار فيمكن التواصل مع مركز االتصال 
info@ عل��ى هاتف رق��م 17077077، أو البري��د اإللكتروني
npra.gov.bh، كم��ا يمك��ن للجمه��ور اس��تخدام الخدم��ات 
اإللكتروني��ة عل��ى مدار الس��اعة عب��ر موق��ع Bahrain.bh و

.Evisa.gov.bh

 »المعلومات الجنائية«:
 أوقات العمل الرسمية

من 7:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا
أعلن��ت إدارة المعلوم��ات الجنائية ب��اإلدارة العامة للمباحث 
واألدل��ة الجنائية عن عودة أوقات العمل الس��ابقة في مراكز 

الخدمة التابعة لها بعد إجازة عيد الفطر.
وأوضح��ت اإلدارة أن أوق��ات عمل مركز الخدم��ة بالمحافظة 
الجنوبي��ة في اإلدارة العام��ة للمرور تبدأ من الس��اعة 7:30 
صباح��ًا حتى الس��اعة 14:00 ظهرًا، كما تب��دأ أوقات العمل 
في مرك��ز الخدمة بالمجمع األمني ف��ي محافظة المحرق من 

الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 17:30 مساء.
ودعت الجمه��ور إلى ضرورة طباعة اس��تمارة طلبات الخدمة 
www.cri. م��ن خالل زيارة موق��ع إدارة المعلوم��ات الجنائية

 SKIPLINO وحجز موعد مس��بق عن طريق تطبيق ،gov.bh
قب��ل التوج��ه لمراكز الخدم��ة، وذلك لتوفير الجهد وس��رعة 

اإلنجاز.

بمساحة 70 ألف متر مربع.. وصديقة للبيئة

 »اإلسكان« تحقق إنجازًا عالميًا بتنفيذ 
أكبر قواعد عميقة لمشروع أبراج مدينة سلمان

حققت وزارة اإلس��كان إنج��ازًا عالميًا بتنفيذ 
أكبر عدد من القواعد العميقة )مايكروبايل( 
والتي تمت من أجل تشييد أساسات 16 برجًا 
س��كنيًا بمدينة سلمان، والتي ستوفر 1382 
شقة سكنية بمس��احة تصل إلى 3600 متر 
مربع لكل طابق، وحاز المشروع على شهادة 
م��ن ش��ركة بنتل��ي المختص��ة ف��ي مجال 
تصميم وبناء وتش��غيل البني��ة التحتية، إذ 
تم تسجيل مش��روع األبراج السكنية بمدينة 
سلمان ضمن أكبر عدد من القواعد العميقة 
في العالم بعدد تجاوز 12 ألف قاعدة لتدعم 
مساحة 70 ألف متر مربع ويصل عمقها إلى 
أكثر من 15 مترا، واس��تهلكت ما يقارب 70 
ألف متر مكعب من الخرس��انة و 5000 طن 

من الحديد »الفوالذ«.
وخ��الل ه��ذه المرحل��ة »األساس��ات« ت��م 
اس��تخدام حوال��ي 8300 مت��ر مكع��ب من 
الخرسانة في أعمال )المايكروبايل( بمجموع 
أطوال 86500 متر تقريبا، خالل فترة زمنية 
قياسية بلغت حوالي 200 يوم عمل، حافظت 
فيها ال��وزارة - من خالل هذه التقنية - على 
البيئ��ة البحرية وموارد المياه الطبيعية )آبار 
المي��اه الجوفية( التي تق��ع على عمق ضحل 
تحت مستوى قاع البحر بموقع إنشاء األبراج 

السكنية بمدينة سلمان.
وأقام��ت ال��وزارة احتف��ااًل بهذه المناس��بة 
بموقع المش��روع بحضور مدير إدارة إنش��اء 
وصيانة المشاريع اإلس��كانية محمد رشدان 

ومدي��رة إدارة تخطيط وتصميم المش��اريع 
جان��ب  إل��ى  الس��لمان  بلس��م  اإلس��كانية 
الش��ركات الداعمة للمش��روع وهي: ش��ركة 
القوة الشديد، دار الخليج للهندسة، مجموعة 
المؤيد للمقاوالت، ش��ركة تش��ابو أرادوس 
واإلدارة،  للهندس��ة  س��الفو  للمق��اوالت، 

األنصاري للخدمات الهندسية.

عل��ى  المش��رف  الهندس��ي  الفري��ق  وق��ام 
المش��روع باس��تخدام التصمي��م والتحلي��ل 
اإلنشائي )الجيوتقني( المتكامل والمترابط 
لتنفي��ذ أساس��ات آمن��ة وفعال��ة م��ن حيث 
التكلف��ة وصديقة للبيئة. ف��ي ذات الوقت، 
وهو تحد جديد للوزارة استطاعت أن تحققه 
في مش��روع إنشاء األبراج الس��كنية بمدينة 

س��لمان، كما ساهمت الش��ركات المساندة 
للمش��روع بتقنيات جدي��دة مثلى في تنفيذ 

األساسات لضمان كل تلك المعايير.
وأش��ارت الوزارة إلى أن اتباع هذا النظام في 
تش��ييد أساس��ات المش��روع له انعكاساته 
اإليجابي��ة على البيئة حيث يقل��ل هذا النوع 
م��ن األساس��ات تأثي��ر االحتب��اس الحراري 

بنسبة 75 % وهي ناتجة عن استخدام فوالذ 
معاد التدوير من خالل تقنية )المايكروبايل( 
المس��تخدمة في المش��روع بم��ا يزيد على 
12000 )مايكروبايل( بأعماق تتراوح من 10 
م إلى 13 م على مساحة أرض تبلغ 70.000 
م 2 الس��تيعاب م��ا مجموع��ه 16 مبنى من 
المباني الس��كنية بع��دد أدوار تتراوح من 7 
إل��ى 16 طابقًا لتش��كل م��ا مجموعه 1382 
وحدة سكنية، كما وتمثل مساحة الخرسانة 
المس��تخدمة ضم��ن األساس��ات م��ا يعادل 

عشرة مالعب كرة قدم. 
ويعد هذا المش��روع تحديا لوزارة اإلس��كان 
إال أنه��ا اس��تطاعت تحقيق��ه وف��ي وق��ت 
قياس��ي م��ن خ��الل االنته��اء م��ن مرحل��ة 
أعمال األساس��ات وبتقنيات مبتكرة وحديثة 
للتأكد من اس��تيفاء جميع المعايير وقواعد 

الممارسة الهندسية المتطورة والحديثة.
الجدي��ر بالذك��ر أن ال��وزارة انته��ت مؤخرًا 
من مرحلة األساس��ات واألعمال اإلنش��ائية 
لطواب��ق مواقف الس��يارات البال��غ عددها 4 
أدوار، ضمن 16 برجا س��كنيا يصل ارتفاعها 
إلى 19 دورا، وعدد ش��قق يصل بعضها إلى 
16 ش��قة س��كنية بالدور الواح��د، بإجمالي 
مس��احة تقدر ب���3600 متر مرب��ع، كما تم 
اعتماد معايير استثنائية خاصة لتجهيز عدد 
من الشقق السكنية لتكون مناسبة ألصحاب 
العزم وذوي اإلعاقة الجس��دية تضمن لهم 

ولذويهم بيئة معيشية الئقة ومناسبة.

برعاية عيسى بن علي

 »الكلمة الطيبة« و»المعهد العربي للتخطيط« 
يطلقان مبادرة إعداد القادة الشباب

صرح حس��ن بوهزاع رئيس االتحاد 
العربي للتطوع رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكلم��ة الطيبة بأن مبادرة 
إعداد القادة الش��باب برعاية سمو 
الش��يخ عيس��ى بن عل��ي آل خليفة 
وكيل وزارة ش��ؤون مجل��س الوزراء 
الرئي��س الفخري لجمعي��ة الكلمة 
الطيبة س��تنطلق مع نهاية ش��هر 
ماي��و 2022م، مؤك��دًا أن المبادرة 
جاءت بهدف خلق نموذج مبتكر من 
القادة الش��باب يواك��ب المتغيرات 
اإلقليمية والدولية ويس��هم في حل 
المش��كالت التنموية برؤى جديدة، 
وتعزي��ز دوره��م ف��ي دع��م جهود 
التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية 
البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي  وغيره��ا 
الس��لوك  تعزي��ز  إل��ى  باإلضاف��ة 
القيادي، وفتح آفاق اإلبداع، وغرس 
مبادئ التفكير اإلستراتيجي المبادر 

لدى الشباب. 
وق��ال حس��ن بوه��زاع: »إن مملكة 

البحرين بها طاقات وكوادر شبابية 
متميزة تمتلك العديد من القدرات 
والمهارات اإلبداعية والقيادية التي 
تس��اعد في بن��اء المجتم��ع والتي 
تؤدي أدوارًا مؤثرة في هذا الشأن«.

الكريمة  بالرعاي��ة  بوهزاع  وأش��اد 
والدع��م المس��تمرين م��ن س��مو 

الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة - 
وكيل وزارة ش��ؤون مجل��س الوزراء 
الرئي��س الفخري لجمعي��ة الكلمة 
للمب��ادرات  ومس��اندته  الطيب��ة، 
الش��بابية المتميزة الت��ي لها آثار 
إيجابي��ة عل��ى المجتم��ع والوطن، 
والت��ي تؤك��د الحرص من س��موه 
على توجيه الطاقات الش��بابية في 
مملك��ة البحرين، وذلك لمس��اندة 
الجه��ود الحكومي��ة وتعزي��ز الدور 
التكاملي مع الجهات الرس��مية من 
ق��درات ومواهب  وتنمي��ة  جان��ب، 
وإبداعات الشباب وصقل مهاراتهم 

من جانب آخر.
كما ثمن بوه��زاع التعاون المثمر 
والشراكة اإلستراتيجية مع المعهد 
العرب��ي للتخطيط بدول��ة الكويت 
الش��قيقة، والذي يصب نحو تحقيق 
رؤية وأهداف إستراتيجية مشتركة 
والتطوعي  الري��ادي  العمل  لتعزيز 
والمس��ؤولية المجتمعية، وأكد أن 

اس��تمرار المبادرة بنسختها الثانية 
يمثل عالم��ة بارزة في نش��اطهما 
الرام��ي إل��ى إعداد جي��ل جديد من 
الش��باب واٍع بمتطلب��ات التنمي��ة 
وتحدياتها، وفي نشر ثقافة العمل 
المجتمعية  والمسؤولية  التطوعي 
لفئة الش��باب على مستوى مملكة 
البحري��ن، وم��ن ث��م األخ��ذ بهذه 

التجربة عربيًا وعالميًا.
ُيذكر أن مبادرة س��مو الشيخ عيسى 
ب��ن عل��ي آل خليفة إلع��داد القادة 
الشباب تم تدشينها في حفل توزيع 
جائزة س��موه للعمل التطوعي في 
س��بتمبر م��ن ع��ام 2019م، وت��م 
تخريج 90 ش��ابًا وشابة في النسخة 
األولى ف��ي فبراي��ر 2020م، وتركز 
هذه المبادرة على تأهيل الش��باب 
عل��ى متطلب��ات العم��ل القي��ادي 
والريادي المجتمعي التنموي، وعلى 
التفكي��ر اإلبداعي، وإبراز المبادرات 

والمشاريع بأدوات ابتكارية.

حسن بوهزاع

 جامعة البحرين: الفصل الصيفي 
اختياري للطلبة من 21 يونيو المقبل

أعلن��ت عمي��دة القبول والتس��جيل ف��ي جامعة 
الفص��ل  أن  الزاي��د،  أم��ل  الدكت��ورة  البحري��ن 
الصيف��ي اختياري، وه��و لهذا الع��ام األكاديمي 
)2021-2022(، سيش��تمل على ط��رح مواد من 
كل المس��تويات ب��دءًا م��ن المس��توى 100 إلى 
400 ف��ي المرحلة الجامعية األول��ى، وإن المواد 
الم��واد  300 و400 - وه��ي  المس��تويين  م��ن 
الخاصة بالس��نة الدراس��ية الثالثة والرابعة في 
البكالوريوس والت��ي جّمدت الجامعة طرحها في 
السنوات الس��ابقة - سيعاد طرح عدد منها حيث 
إن الكثي��ر من الطلبة يطلب��ون طرح مواد هذين 
المس��تويين، والتي يس��هم عرضها في الفصل 
الصيفي بتس��ريع إكمالهم للمق��ررات المطلوبة 

لتخرجهم.
وخالل الفص��ل الصيفي 2021-2022 س��تطرح 
جميع كلي��ات الجامعة المقررات من المس��توى 
100-200 ف��ي حين إن المقررات من المس��توى 
300 و400 س��يتم عرضها من قب��ل أربع كليات، 
وه��ي: كلية اآلداب، وكلي��ة إدارة األعمال، وكلية 

الهندسة، وكلية العلوم الصحية والرياضية.
وقال��ت الزاي��د إن الفت��رة المعلن��ة للتس��جيل 
المبدئي للفصل الصيفي س��تكون من 5 إلى 11 
ماي��و 2022م، وأثناء التس��جيل المبدئي ال يتم 
دفع الرس��وم الدراسية للمقررات المسجلة، وإنما 
يتم دفع بدل مصاريف تش��غيل الفصل الصيفي، 
ثم في فترة الحذف واإلضافة - التي ستكون من 
16 إل��ى 19 يوني��و 2022م - يتم دفع الرس��وم 
الدراس��ية للمقررات المس��جلة، وم��ن المقرر أن 
تبدأ الدراس��ة للفصل الصيفي ي��وم الثالثاء 21 

يونيو 2022م.

وكان��ت جامعة البحرين ق��د أوضحت أن مقررات 
الفصل الصيف��ي االختياري يتم طرحها للراغبين 
في الدراس��ة في هذا الفصل، وعليه فإن رس��وم 
الس��اعات المعتم��دة للتس��جيل س��تكون وفق 
الرس��وم االعتيادي��ة المقّررة: 8 دنانير للس��اعة 
للس��اعة  دين��ارًا  و80  للبحرينيي��ن،  المعتم��دة 
المعتم��دة لمن ال يحملون الجنس��ية البحرينية. 
باإلضاف��ة إلى ب��دل مصاري��ف إدارية لتش��غيل 
الفص��ل الصيفي وقدرها 50 دين��ارًا فقط، وهي 
لجميع الطلبة ممن يرغبون بالتقدم للدراسة في 

الفصل الصيفي.
وأش��ارت العميدة إلى أن بدل مصاريف تش��غيل 

الفصل الصيفي تدفع مع التسجيل المبدئي حتى 
تتمكن الكلي��ات من جدولة الم��واد التي عليها 
إقبال من قبل الطلبة، والترتيب لوجود األساتذة 
الراغبي��ن ف��ي التدري��س أثن��اء فت��رة إجازتهم 
الصيفي��ة، وإنه بإم��كان الطالب اس��تعادة هذا 
المبل��غ في ح��ال ظه��رت نتيجة الفص��ل الثاني 
وتبي��ن رس��وبه في مق��رر يعتبر متطلبًا س��ابقًا 
لمقرر تم تس��جيله ف��ي الفصل الصيف��ي، أو إذا 
ما تم فصل الطالب أكاديمي��ًا مع نهاية الفصل 
الحال��ي، أو عن��د إلغ��اء المق��رر من قبل القس��م 
األكاديمي في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب 

لطرح المقرر.

»المصرف المركزي« يرفع سعر 
الفائدة األساسي إلى ٪1.75

ق��رر مص��رف البحري��ن المرك��زي أمس، رف��ع س��عر الفائدة 
األساسي على ودائع األسبوع الواحد من 1.25 % إلى 1.75 %.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 
% إلى 1.50 %، ورفع س��عر الفائ��دة على الودائع لفترة أربعة 
أس��ابيع من 1.75 % إلى 2.50 %. هذا باإلضافة إلى رفع سعر 
الفائ��دة الذي يفرضه المصرف المرك��زي على مصارف قطاع 

التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من 2.50% إلى %3.00.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/05/watan-20220505.pdf?1651728559
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1004083
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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8 برامج للبكالوريوس تزامنا مع قرب فتح باب القبول
منها التكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي... عميد “بزنس” جامعة البحرين:

أعلنــت كليــة إدارة األعمــال بجامعــة البحريــن عــن طرحها 8 برامج في مســتوى البكالوريوس، تزامنًا مع قرب فتــح باب القبول في 
برامج المرحلة الجامعية األولى للعام الجامعي 2022 / 2023م، تماشيًا مع الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030، ودعمًا لرسالة 
جامعة البحرين في المســاهمة بشــكل مباشــر في التنمية االقتصادية، وكجزء من دور الكلية في تعزيز التميز األكاديمي واالبتكار 

في التعليم والبحث، الذي له تأثير على مملكة البحرين والمنطقة.   

وأكد عميـــد كلية إدارة األعمال حاتم 
المصـــري، أن برامـــج الكليـــة تســـعى 
لصقـــل مواهـــب الطلبـــة فـــي أحـــدث 
مجـــاالت العلـــوم اإلدارية، كمـــا تعمل 
علـــى جعلهـــم أكثـــر تنافســـية للعمـــل 
وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
 - االعتبـــار  بعيـــن  الكليـــة  أخـــذت  إذ 
عنـــد تصميم تلـــك البرامـــج - مواكبة 
المتغيـــرات العالمية فـــي مجال إدارة 
األعمـــال، ومـــن ضمنهـــا التكنولوجيـــا 

الرقمية، والذكاء االصطناعي.   
بإشـــراك  قامـــت  الكليـــة  أن  وأضـــاف 
خبراء محلييـــن وعالميين في عملية 
تطوير البرامج، من خالل اســـتطالع 
الســـوق، وإجـــراء دراســـات الجدوى. 
كمـــا طورت الكلية طريقة تقديم تلك 
األســـاليب  علـــى  باالعتمـــاد  البرامـــج 
وتوظيـــف  للتدريـــس،  الحديثـــة 
الحاليـــة  التكنولوجيـــة  المســـتجدات 
في تقديـــم المعلومات ونقلها بشـــكل 

سلس وشائق للطلبة.   
الجديـــدة  البرامـــج  حزمـــة  ومـــن 
تـــم طرحهـــا فـــي  التـــي  الكليـــة  فـــي 
فـــي  البكالوريـــوس  2020م،  العـــام 
الـــذي  الدولـــي،  األعمـــال واالقتصـــاد 
األعمـــال  بمجـــاالت  الطلبـــة  يعـــرف 
واالقتصـــاد فـــي الســـياقات المحلية، 
وتحليـــل  والعالميـــة،  واإلقليميـــة، 
األحـــداث االقتصاديـــة بشـــكل نقدي، 
وبيان تأثيرها فـــي األعمال التجارية 

الدولية.   
برنامـــج  الكليـــة  طرحـــت  كمـــا 
البكالوريـــوس فـــي تحليـــل األعمـــال، 
الثـــورة  علـــوم  إدراج  إطـــار  فـــي 
الصناعيـــة الرابعـــة فـــي برامـــج إدارة 
األعمال، واستجابة للطلب العالي من 
سوق العمل، وخاصة من المؤسسات 
إلـــى  باإلضافـــة  الرقميـــة.  الصناعيـــة 
ريـــادة  فـــي  البكالوريـــوس  برنامـــج 
ريـــادة  تخصـــص  ألهميـــة  األعمـــال، 
األعمـــال، والحاجـــة الدائمـــة من قبل 
أصحاب المشاريع لخريجين في هذا 

التخصص.   
وتطرح الكليـــة برنامج البكالوريوس 
في الصيرفة اإلســـالمية والمعامالت 

المالية؛ كون مملكة البحرين أحد أهم 
وأعـــرق األقطاب في مجال الصيرفة 
اإلســـالمية، حيـــث تشـــكل المصارف 
اإلســـالمية العنصر األكبـــر من النظام 

المالي في المملكة.  
وقامـــت الكلية مؤخـــرًا بتطوير أربعة 
برامج فـــي البكالوريـــوس وهي على 
التوالـــي: برنامـــج البكالوريـــوس في 
التسويق، وبرنامج البكالوريوس في 
إدارة األعمال، وبرنامج البكالوريوس 
والماليـــة،  المصرفيـــة  األعمـــال  فـــي 
وبرنامج البكالوريوس في المحاسبة.  
فـــي  البكالوريـــوس  برنامـــج  ويعـــد 
برامـــج  أعـــرق  مـــن  األعمـــال  إدارة 
إدارة األعمـــال فـــي مملكـــة البحريـــن 

والمنطقة، إذ ســـاهم في تخريج عدد 
كبيـــر مـــن صنـــاع القـــرار في أســـواق 
أن  كمـــا  والدوليـــة،  المحليـــة  العمـــل 
برنامـــج البكالوريوس في المحاســـبة 
من البرامج المعتمدة من قبل واحدة 
مـــن أعـــرق المؤسســـات المهنيـــة في 

العالم.  
هـــي  األعمـــال  إدارة  كليـــة  أن  يذكـــر 
الكليـــة الوحيدة في مملكـــة البحرين 
التـــي تـــم اعتمـــاد برامجهـــا مـــن قبل 
كليـــات  العتمـــاد  الدوليـــة  الجمعيـــة 
وبالتالـــي   ،)AACSB( األعمـــال  إدارة 
تـــم تصنيفها كواحدة من أفضل 6 % 
من كليـــات إدارة األعمال الرائدة في 

العالم.

الصخير - جامعة البحرين

الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  رفـــع 
التهانـــي  آيـــات  بأســـمى 
والتبريكات إلى حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعاه وإلى صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء حفظه هللا بمناسبة عيد 

الفطر المبارك.
وقال النائـــب الكوهجي إن عيد 
مختلفـــا  يأتـــي  الســـعيد  الفطـــر 
وذلك بعد عودة الحياة الطبيعة 
وزوال جائحـــة فيروس كورونا 
بعـــد عاميـــن، حيـــث جـــاء هـــذا 

تجـــاوزت  والبحريـــن  العيـــد 
الجائحـــة بفضـــل هللا ثـــم جهود 
الفريـــق الوطنـــي بقيـــادة ســـمو 
الـــوزراء،  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
حيـــث عـــادت الحياة كمـــا كانت 
وعـــاد الجميـــع لممارســـة حياته 

الطبيعية.
وتمنى الكوهجي أن يعود علينا 
العيد بأمن وأمان وســـالمة وأن 

يحفظ هللا البحرين وقيادتها.

دعـــا النائـــب باســـم المالكي إلى 
تكريم أئمة المساجد والجوامع 
والذيـــن كان لهـــم دور كبير في 
إقامـــة صالة التراويـــح والقيام 
في مختلف مساجد محافظات 
المملكة، مشيرًا إلى أن البحرين 
تفخر باألئمـــة والمؤذنين الذين 
يساهمون في تعظيم الصلوات 

وإقامتها.
وأوضـــح المالكـــي أن المســـاجد 
عـــادت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
زوال  بعـــد  الصلـــوات  إلقامـــة 
وانحســـارها  كورونـــا  جائحـــة 
بشـــكل كبير بفضل هللا ومن ثم 
جهـــود الفريـــق الوطنـــي بقيادة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 

خليفة حفظه هللا.
وقال إن تكريـــم االئمة بمكرمة 
لما قاموا به من عمل في إقامة 
الصلوات، مؤكدا دور المســـاجد 

واألئمـــة فـــي ترســـيخ التعاليـــم 
واحتـــرام  والتســـامح  الدينيـــة 
دور  لهـــم  إن  حيـــث  القانـــون، 
محـــوري وكبيـــر فـــي المجتمـــع 

البحريني.
وقـــدم المالكـــي الشـــكر الجزيل 
والخطبـــاء  االئمـــة  لجميـــع 
والعاملين في المساجد والذين 
إقامـــة  نجـــاح  فـــي  ســـاهموا 
الصلـــوات، مشـــيدا فـــي الوقت 
الداخليـــة  وزارة  بـــدور  ذاتـــه 
ورجـــال األمن البواســـل والذين 
كان لهـــم الدور الكبير في حفظ 
األمـــن والتنظيم عند المســـاجد 

والجوامع.

الكوهجي: العيد يأتي مختلًفا 
بعد عودة الحياة الطبيعة

المالكي يقترح تكريم أئمة المساجد والجوامع
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بوهزاع: 382 ألف دينار للصرف 
الصحي بمجمع 254 بقاللي

قال العضو البلدي لخامســـة المحرق 
صالـــح بوهـــزاع إن مشـــروع شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي لمجمـــع 254 فـــي 
المناقصـــة،  وثائـــق  إعـــداد  مرحلـــة 
وســـيتم تنفيذ المشروع خالل الربع 
الثاني من العام الجاري على امتداد 

12 شهًرا.
وفي تفاصيل أخرى، أوضح بوهزاع 
لـ”البـــالد” أن تكلفـــة المشـــروع تصل 

ألـــف دينـــار مـــن موازنـــة   382 إلـــى 
المشاريع البلدية في الحزمة الثانية، 
حيث سيشـــمل المشـــروع على 743 
متًرا من الخطوط الرئيســـية، و680 
متًرا من الثانويـــة، باإلضافة إلى 90 
غرفـــة تفتيش رئيســـية و86 فرعية، 
مردفا بأن عدد الوحدات والعقارات 
 70 تبلـــغ  المشـــروع  فـــي  الموصلـــة 

مشروع الصرف الصحي في أحد مجمعات قالليوحدة وعقاًرا. صالح بوهزاع

ضوابط لوصف عالجات تحتوي على مواد مخدرة
ممنوع استخدام األدوية ألكثر من شهرين

عبـــر  تعميًمـــا  الصحـــة  وزارة  نشـــرت 
موقعها الرسمي بشـــأن ضوابط وصف 
األدويـــة التـــي تحتـــوي علـــى مؤثرات 
عقلية لمـــدة تزيد عن شـــهر، وذلك في 

نهاية أبريل الماضي.
تحريـــر  حظـــر  علـــى  التعميـــم  ونـــص 
وصفـــات تحتوي على مؤثـــرات عقلية 
لمـــدة تزيـــد عـــن شـــهرين   الســـتعمالها 
اعتبـــاًرا ألحكام القانون رقم 15 لســـنة 
2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية والذي ينص في فقرته األخيرة 
من المادة 19 “ُيحظر عليهم أن يحرروا 
وصفـــات تحتوي على مؤثـــرات عقلية 
الســـتعمالها لمـــدة تزيـــد عن شـــهرين”، 
كما نّصـــت المادة 23 على انه “ال يجوز 
للصيادلـــة أن يصرفـــوا مـــواد مخـــدرة 
أو مؤثـــرات عقليـــة إال بموجـــب وصفة 
طبيـــة مســـتوفية للشـــروط التالية: أال 
يكـــون قـــد مـــّر علـــى تحريـــر الوصفـــة 
الطبيـــة أكثـــر مـــن ســـبعة أيام بالنســـبة 
للوصفـــة التـــي تحتـــوي علـــى مؤثرات 
عقلية”، وال يحتســـب ضمن هذه المدة 

اليوم الذي ُحررت فيه الوصفة.
أن  منـــه علـــى   24 المـــادة  نّصـــت  كمـــا 
محتويـــات  دفعتيـــن  علـــى  “ُتصـــرف 
الوصفـــة الطبيـــة التـــي تحتـــوي علـــى 

مؤثـــرات عقليـــة تزيـــد مدة اســـتعمالها 
على شهر، ونظًرا لما تالحظ في اآلونة 
بعـــض األطبـــاء  مـــن وصـــف  األخيـــرة 
ألدويـــة تحتـــوي علـــى مؤثـــرات عقلية 

لمدة تزيد عن شهر، دون تحديد ميعاد 
صـــرف دفعتـــي الوصفـــة الطبيـــة ممـــا 
يترتب عليه العديد من المشكالت عند 

صرف هذه الوصفات.

مبنى وزارة الصحة

مروة أحمد

طرح 10 مزايدات لـ 17 أرًضا بجميع المحافظات
واحدة في الحد لبناء مدرسة خاصة و2 في الزالق لجامعة... “استثمار األراضي”:

اســتعرضت منصــة اســتثمار األراضــي الحكوميــة 10 مزايــدات قائمــة لـــ17 
أرًضــا فــي مختلف مواقع المملكة، حيث ســجلت محافظــة العاصمة موقعين 
مطروحيــن للمزايــدة في ســترة وتوبلــي الموقع األول تــم تخصصيه لتطوير 
ســوق ســترة المركــزي واآلخــر لبنــاء حديقــة عامــة بمنظــور ترفيهــي بعــدد 4 

أراٍض.

فقـــد  المحـــرق  لمحافظـــة  وبالنســـبة 
ســـجلت 3 مزايـــدات لموقعيـــن فـــي 
الحـــد وآخر في ديـــار المحـــرق بعدد 
أراٍض، وصـــل إلـــى 3، حيث أشـــارت 
البيانات لوجود مزايدة لبناء مدرسة 
خاصـــة في الحد ومشـــروع تطويري 
متعدد االستخدامات بذات المنطقة، 
لمزايـــدة  تعـــود  الثالثـــة  والمنطقـــة 
فـــي ديـــار المحـــرق لمشـــروع حديقة 

ترفيهي.
فقـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أمـــا 
ســـجلت أكبر عدد للمزايدات وأعداد 
األراضـــي حيث بلغت أعداد المناطق 
المطروحـــة للمزايـــدة 4 مناطق وهي 
فـــي البحيـــر وعســـكر ونقطتيـــن في 
الزالق وشـــملت المزايـــدات 9 أراٍض، 
حيـــث تـــم تخصيـــص موقـــع البحير 
بمفهـــوم  ترفيهـــي  مشـــروع  لبنـــاء 

بوليفـــارد، وتخصيـــص 6 أراٍض فـــي 
متعـــدد  تجـــاري  لمشـــروع  عســـكر 
االســـتخدامات وأرضيـــن فـــي الزالق 
تـــم تخصيصهم لبنـــاء جامعة خاصة 
بالقـــرب من حلبـــة البحريـــن الدولية 

وبالج الجزائر.
وحصدت المحافظة الشـــمالية العدد 
تـــم  حيـــث  المزايـــدات  مـــن  األدنـــى 
تســـجيل مزايدة واحـــدة في منطقة 
اللـــوزي وذلـــك لبنـــاء حديقـــة عامـــة 

بمنظور وطابع ترفيهي.

التفـــاوض  ذات  المزايـــدات  وحـــول 
التنافســـي فأظهـــرت المنصـــة وجود 
فـــي  البنـــد  3 مزايـــدات تحـــت هـــذا 
المحـــرق  وديـــار  واللـــوزي  توبلـــي 
كونهـــا مزايدات تابعـــة لحدائق عامة 
ذات طابـــع ترفيهـــي، أمـــا المزايـــدات 
العامة فقد بلـــغ عددها في المنصة 7 
مزايـــدات 2 منهـــا في الحد لمشـــروع 
تطويـــري وأخرى للمدرســـة الخاصة، 
الخاصـــة  للجامعـــة  الـــزالق  فـــي  و2 
والبحير وسترة باإلضافة إلى عسكر.
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