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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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في  الــشــورى  مجلس  يناقش 
في  والــعــشــريــن  الــثــامــنــة  جلسته 
الــرابــع مــن الفصل  دور االنــعــقــاد 
ــوم  ــيــ ــــس الــ ــامـ ــ ــــخـ ــتــــشــــريــــعــــي الـ الــ
)األحـــــــــد( تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة شــــؤون 
الشباب بخصوص مشروع قانون 
ــون  ــانـ ــعـــض أحــــكــــام قـ بـــتـــعـــديـــل بـ
االجتماعية  واألندية  الجمعيات 
والــثــقــافــيــة والـــهـــيـــئـــات الــخــاصــة 
ــدان الـــشـــبـــاب  ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة 
الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 
رقــم  لــلــمــرســوم  الـــمـــرافـــق   ،1989

)92( لسنة 2020م.
ــروع الـــقـــانـــون  ــ ــشـ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ ويـ
ــــى إعـــــــادة تــنــظــيــم الــقــطــاعــيــن  إلـ
ــبـــابـــي والــــريــــاضــــي بــمــمــلــكــة  الـــشـ
متكامل  قــانــون  وإقــــرار  البحرين 

يــهــتــم بـــالـــريـــاضـــة والــريــاضــيــيــن 
ــي، وذلــــك  ــاضــ ــريــ واالســـتـــثـــمـــار الــ
ــال ســلــســلــة  ــمــ ــكــ ــتــ ــي إطـــــــــار اســ ــ فــ
ــتــــي صـــــــدرت فــي  ــتـــشـــريـــعـــات الــ الـ
مــجــال تــطــويــر ودعــــم الــريــاضــة، 
الرياضي  االحــتــراف  قانون  منها 
والمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 
أنــديــة  إنــشــاء  ــاز  أجــ الــــذي   ،2020
فــي شكل شــركــات تــجــاريــة، وأجــاز 
كيانها  تغيير  الــقــائــمــة  لــأنــديــة 
الــقــانــونــي إلـــى شـــركـــات تــجــاريــة، 
الملكي  المرسوم  صــدور  وكذلك 

بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
ــلـــس فــي  ــجـ ــمـ وســــيــــنــــاقــــش الـ
ــا تـــقـــريـــر لــجــنــة  ــ ــهـ ــ ــلـــســـة ذاتـ الـــجـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــيــــة والـ الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــ
ــي بـــخـــصـــوص  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ واألمــــــــــــن الـ
ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض  مــــشــــروع قــ

)51( لسنة  رقـــم  الــقــانــون  أحــكــام 
اســتــحــداث  حــظــر  بـــشـــأن  2009م 
وإنــــــتــــــاج وتــــخــــزيــــن واســـتـــعـــمـــال 
األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة وتــدمــيــر 
إلى  يهدف  الــذي  األسلحة،  تلك 
البحرين  مملكة  الــتــزام  تحقيق 
بــالــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
ــار الـــشـــامـــل مــن  ــ ــدمـ ــ بـــأســـلـــحـــة الـ
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــعــ خــــــال فــــــرض الــ
في  عليها  الــمــنــصــوص  الــجــرائــم 
الـــقـــانـــون، ســــــواًء ارتـــكـــبـــت داخـــل 
إقــلــيــم الــمــمــلــكــة، أو مــن مــواطــن 
بــحــريــنــي خــــارج إقــلــيــمــهــا، أو من 
قد  المملكة  إقليم  داخــل  أجنبي 
الجرائم في  أيــا مــن تلك  ارتــكــب 
تسليمه  طلب  يكن  ولــم  الــخــارج 

قد ُقبل.
ــلـــس  كــــمــــا ســـيـــبـــحـــث الـــمـــجـ

ــؤون  ــشــ ــرا آخــــــر لـــلـــجـــنـــة الــ ــريــ ــقــ تــ
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
الوطني بخصوص مشروع قانون 
بـــشـــأن حــظــر اســـتـــحـــداث وإنـــتـــاج 
وتخزين األسلحة البكتريولوجية 
ــة( والــتــكــســيــنــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــبــ )الــ
المرافق  األسلحة،  تلك  وتدمير 
للمرسوم رقم )73( لسنة 2020م، 
الذي يهدف إلى مواجهة أخطار 
هــذه األسلحة مــن خــال تنظيم 
ــا  ــهـ ــتـــحـــداثـ ــر اسـ قــــانــــونــــي يـــحـــظـ
ــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا ويــحــقــق  ــهـ ــاجـ ــتـ وإنـ
تقدًما في نزعها عن طريق وجود 
تـــدابـــيـــر فــعــالــة بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية 
ــة، كــمــا  ــحــ ــلــ ــذه األســ ــ وتـــخـــزيـــن هــ
اختصاصات  توسيع  إلــى  يــهــدف 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــشــمــل كــل 

وتعديل  الشامل،  الــدمــار  أسلحة 
طبيعة  مع  يتوافق  بما  مسماها 
الــمــمــنــوحــة لها  االخـــتـــصـــاصـــات 

بموجب أحكام مشروع القانون.
وســـــــيـــــــنـــــــاقـــــــش الــــمــــجــــلــــس 
تــقــريــر لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة 
مشروع  بخصوص  واالقــتــصــاديــة 
اتفاقيتي  على  بالتصديق  قانون 
القرض والضمان لمشروع إنشاء 
للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز 
والــتــحــكــم فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــة مــمــلــكــة  ــومـ ــكـ ــيـــن حـ ــاء، بـ ــ ــمــ ــ والــ
ــنــــدوق الــعــربــي  الـــبـــحـــريـــن والــــصــ
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
المرافق للمرسوم رقم )2( لسنة 
تطوير  إلـــى  تــهــدف  الــتــي   ،2022
ودعـــــم الـــمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة في 

الباد. 

أكد رئيس الرابطة البحرينية 
االجتماعي  لــلــتــواصــل  ــيـــة  األوروبـ
وحــــــــقــــــــوق اإلنــــــــــســــــــــان عــــــبــــــداهلل 
البحرينية  الصحافة  أن  الشاعر 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــود لـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ
المجتمع  مــع  المباشرة  وصلتها 
الــبــحــريــنــي لــنــقــل صـــوتـــهـــم بــكــل 
حـــريـــة ومــــن دون قـــيـــود فـــي إطـــار 
ــروع اإلصـــــاحـــــي لــجــالــة  ــشــ ــمــ الــ
الملك المفدى الذي وضع أسس 
الديمقراطية الحديثة في مملكة 
ــادئ وقــيــم  ــبــ الـــبـــحـــريـــن، ضـــمـــن مــ
ومـــمـــارســـة ديــمــقــراطــيــة تــدعــمــهــا 
إلى  الفــتــًا  الــوطــنــيــة،  التشريعات 
الجهود  لكل  داعمة  الصحافة  أن 
السلطتان  تبذلها  التي  الوطنية 
التنفيذية والتشريعية، ومنظمات 
وكل  واألفـــراد،  المدني،  المجتمع 
للمشاركة  تــســعــى  الــتــي  الــجــهــات 

عن  والدفاع  الوطن  هذا  بناء  في 
مصالحه.

أن جالة  إلــى  الشاعر  وأشــار 
ــــال  ــــك الـــــمـــــفـــــدى مـــــــن خـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
اليوم  بمناسبة  السامية  الرسالة 
الــعــالــمــي لــحــريــة الــصــحــافــة قد 
الصحفية  الــمــؤســســات  دور  أكــــد 
واإلعـــــــــام الـــوطـــنـــي فــــي تــرســيــخ 
نشر  في  النبيلة  الصحافة  رسالة 
المستنير،  الفكر  وإعـــاء  الــوعــي 
ونقل الصورة الحضارية للبحرين 
في  متقدم  نموذج  من  تمثله  ومــا 
منوهًا  والحريات،  الحقوق  صون 
ــه الـــــداعـــــم لــحــريــة  ــتـ بـــــــدور جـــالـ
الــتــعــبــيــر والـــــــــرأي، وعــــــدم حــبــس 
الــضــمــانــات  وتــوفــيــر  أي صــحــفــي 
لحماية  والــقــانــونــيــة  الــدســتــوريــة 
باستقالية  التعبير  في  حقوقهم 

تامة من دون قيود.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــرابــــــطــــــة 
ــيــــة لــلــتــواصــل  الــبــحــريــنــيــة األوروبــ
ــان  االجـــتـــمـــاعـــي وحــــقــــوق اإلنــــســ
عبداهلل الشاعر إن التحديات التي 
تـــواجـــه الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة على 
المستوى العالمي تتطلب حلحلة 
ليواكب  الجديد  الصحافة  قانون 
في  التكنولوجية  الــتــطــورات  أهــم 
عالم مواقع التواصل االجتماعي 
كــي تستطيع  االنــتــرنــت،  ومـــواقـــع 
الصحافة أن تتماشى مع التحول 
االلـــكـــتـــرونـــي فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده 
هذه المواقع من تجاوزات وغياب 
والدقيقة،  الصحيحة  المعلومة 
ــه صــــورة  ــويـ ــشـ واســـتـــغـــاهـــا فــــي تـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــنـــجـــزات 
لــمــآرب  الــخــلــيــج  ودول  الــوطــنــيــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــحـــت مـــســـمـــى حــقــوق 

اإلنسان. 

ــلـــس الــنــفــيــعــي  ــجـ ــم مـ ــظـ ــنـ يـ
مايو  مــن  والعشرين  الثامن  فــي 
الــقــائــد  الــمــلــك  ملتقى  الــحــالــي 
اإلنـــــســـــان بــنــســخــتــه الــخــامــســة 
والــــتــــي ســيــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
إنجازات مملكة البحرين وأبنائها 
بــقــيــادة  الــمــســتــمــرة  المخلصين 
ورؤيــــة الــعــاهــل الــمــفــدى وبــدعــم 
حثيث من سمو ولي العهد رئيس 
رؤيــة  تنفيذ  فــي  ــوزراء  الــ مجلس 
جالة الملك وتوجيهاته وقيادته 
لــفــريــق الــبــحــريــن الــفــريــق الــذي 
يــحــقــق الــمــزيــد مـــن الــنــجــاحــات 

على المستوى الدولي.
خالد  إبــراهــيــم  النائب  وأكـــد 
الــنــفــيــعــي أهــمــيــة الــمــلــتــقــى في 

إبـــــراز الــمــنــجــزات الــكــبــرى الــتــي 
منذ  الــبــحــريــن  مملكة  حققتها 
إطـــــــاق الــــمــــشــــروع اإلصــــاحــــي 
لجالة الملك، والنجاحات التي 
بقيادة  الــبــحــريــن  فــريــق  حققها 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــوزراء خال فترة  رئيس  العهد 
ــتــــي جــعــلــت  جـــائـــحـــة كــــورونــــا والــ
التي  الـــدول  أوائـــل  مــن  البحرين 

وصلت إلى بر األمان.
ولفت إلى أن الملتقى الذي 
ســيــنــظــم لــلــعــام الـــخـــامـــس على 
ــدد مــن  ــ ــوالــــي، وبـــمـــشـــاركـــة عـ ــتــ الــ
الشخصيات المهمة، سيركز على 
المنجزات التي حققها المشروع 

اإلصاحي لعاهل الباد المفدى 
ــن،  ــ ــريـ ــ عـــلـــى مــــــدى عـــقـــديـــن زاهـ
وخـــطـــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــاديـــة، 
البحرينية  الــدبــلــومــاســيــة  ودور 
والعملين  الدولي،  المجتمع  في 
اإلنساني واإلغاثي الذي حققته 

المملكة بالسنوات األخيرة.
ــي إلـــــــى أن  ــعـ ــيـ ــفـ ــنـ وأشــــــــــار الـ
االهـــــتـــــمـــــام الـــــــــذي يـــحـــظـــى بــه 
ــــال مـــشـــاركـــة  الـــمـــلـــتـــقـــى مــــن خــ
ــيــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الــــشــــخــــصــ
لمملكة  والمحبين  والمهتمين 
خــلــيــجــيــة  دول  ــن  ــ مـ الـــبـــحـــريـــن 
ودولية ليؤكد أن مملكة البحرين 
مــــحــــل اهـــــتـــــمـــــام وتـــــقـــــديـــــر مــن 

الجميع.

تنظيم ملتقى الملك القائد الإن�سان بن�سخته الخام�سة 28 مايو الحالي
ال����ن����ائ����ب ال���ن���ف���ي���ع���ي: ت�����ض��ل��ي��ط ال���������ض����وء ع���ل���ى اإن�����ج�����ازات 
ال����ب����ح����ري����ن ب�����ق�����ي�����ادة �ر�ؤي��������������ة ال�����ع�����اه�����ل ال����م����ف����دى

»ال�س���ورى« يبحث اليوم اإع���ادة تنظيم قطاعي »ال�س���باب والريا�سة« وحظر الأ�س���لحة 
الكيميائي���ة والبيولوجي���ة.. واتفاقيت���ي »مرك���ز التحكم ب�س���بكات الكهرب���اء والماء«

أّن معالجة جميع  الصحة  وزارة  أكــدت 
أولـــويـــاتـــهـــا، كما  رأس  عــلــى  هـــي  األمــــــراض 
تـــحـــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
اإلمكانيات  وفق  الصحية  والرعاية  الطبية 
المتاحة، ومن أهمها عاج مرضى فقر الدم 
راحتهم  في  يصب  بما  »السكلر«  المنجلي 
ما  كــل  عــلــى  تعمل  كــمــا  آالمــهــم،  وتخفيف 
والرعاية  المناسبة  العاجات  لتوفير  يلزم 
لــخــدمــة  الــعــالــيــة  ــودة  ــجــ الــ ذات  الــصــحــيــة 
مكثف  بشكل  تتابع  حيث  السكلر،  مرضى 
موضوعهم من خال فريق طبي مؤهل في 

أمراض الدم الوراثية.
على  باستمرار  تعمل  بأّنها  وأوضــحــت 
والعاج  والتشخيص  الوقاية  سبل  تطوير 
والتأهيل لمرض السكلر، والتي كان آخرها 
عــامــًا   20 مــنــذ  مكتشف  عـــاج  أول  تــوفــيــر    

كريزانليزوماب،  دواء  وهو  المجال  هذا  في 
ــول الـــعـــاجـــي  ــوكــ ــروتــ ــبــ وإدخـــــالـــــه ضـــمـــن الــ
هيئة  عنه  أعلنت  والــذي  السكلر،  لمرضى 
بريطانيا،  في  الوطنية  الصحية  الخدمات 
ــؤّكـــد حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــا يـ ــذا مـ ــ وهـ
ونوعية  رعــايــة صحية شــامــلــة  تــوفــيــر  عــلــى 
ــرائــــح الــمــجــتــمــع،  ومـــســـتـــدامـــة لــجــمــيــع شــ
والرعاية  الــعــاج  مــن  احتياجاتهم  وتوفير 
ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه  ــ ــبـــيـــة وفــــــق أحـــــــدث مـ الـــطـ

الدراسات والبحوث الطبية.
ــة يخضع  ــ أكــــدت أن صـــرف األدويــ كــمــا 
ينزعج  وقــد  لديها،  معتمدة  لــبــروتــوكــوالت 
المريض إذا لم يتوافق الصرف مع رغبته، 
وفــق  ــة  ــ األدويــ بــصــرف  اإلدارة  تــلــتــزم  حــيــث 
قوية  عقاقير  كــونــهــا  الــمــريــض  احــتــيــاجــات 
يتوافق  بما  إال  فيها  الكمية  تغيير  يتم  ال 

مع العاج.
وأشــــــــارت الــــــــــوزارة إلـــــى حـــرصـــهـــا عــلــى 
توصية جميع الكوادر التمريضية بااللتزام 
بــالــقــوانــيــن واألنـــظـــمـــة الــتــي تـــنـــدرج تحت 
وتوعيتهم  الحكومية  المستشفيات  مظلة 
المرضى  مــع  الــمــرن  التعامل  على  وحثهم 
ــن تــقــديــم أعــلــى  ــم، بــمــا يــمــكــنــهــم مـ ــهــ وذويــ
مستوى من الممارسات والرعاية الصحية، 
والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية 

بمملكة البحرين.
كـــمـــا تـــحـــرص عـــلـــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
ــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق أي  واتــــخــ
القوانين  يــخــالــف  تمريضي  أو  طــبــي  ــادر  كـ
واألنظمة، حيث إّن من حق المرضى تلقي 
الرعاية الرحيمة والمحترمة التي تتناسب 

مع العادات والتقاليد.

الحكومية  المستشفيات  إدارة  وتــنــّوه 
بــأنــهــا تــســتــقــبــل جــمــيــع الـــمـــاحـــظـــات من 
ِقــبــل الــمــرضــى وأهــالــيــهــم حـــول الــخــدمــات 
والـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة الــمــتــبــعــة، وتــعــمــل 
ومناقشتها  الــمــاحــظــات  هــذه  دراســـة  على 
أواًل  تصب  وسياسات  قـــرارات  إلــى  للوصول 
ــرًا فـــي مــصــلــحــة الـــمـــرضـــى، وتــطــويــر  ــيــ وأخــ
يحقق  بــمــا  الــمــقــدمــة  الصحية  الــخــدمــات 

طموحاتهم.
كــمــا أكــــدت الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــة لــتــجــنــب نـــشـــر أي  ــدقــ ضـــــــرورة تـــحـــري الــ
معلومات غير دقيقة، وتدعو إلى استسقاء 
ــن مــــصــــادرهــــا الـــرســـمـــيـــة،  ــ الـــمـــعـــلـــومـــات مـ
ــوات االتـــصـــال  ــنــ تـــوضـــح أن جــمــيــع قــ كـــمـــا 
بالمستشفيات الحكومية مفتوحة وجاهزة 

للرد عن أي استفسار. 

»ال�سح���ة« توؤك���د حر����ص المملك���ة عل���ى توفير رعاي���ة �سحي���ة �س���املة للجميع

بنت  فائقة  الفاضلة  أكــدت 
سعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
يحظى  الــتــي  الملكية  الــرعــايــة 
بــهــا الـــقـــطـــاع الــطــبــي مـــن لــدن 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
الــمــفــدى واهتمام  الــبــاد  عــاهــل 
ومساندة صاحب السمو الملكي 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء مـــصـــدر فــخــر واعـــتـــزاز 
مبينة  والمقيمين،  للمواطنين 
اهتمام  تجسد  الرعاية  هــذه  أن 
لــهــذا القطاع  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
الـــمـــهـــم والـــــــــذي ضــــــرب أمــثــلــة 
المتميزة  النجاحات  عديدة في 
ــتــــي ســجــلــتــهــا الـــمـــمـــلـــكـــة فــي  الــ
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 

الجالة الملك المفدى.
أن  وزيــرة الصحة  وأوضحت 
تنظيم مملكة البحرين لمؤتمر 
لمرض  األول  الــدولــي  البحرين 
نقص المناعة المكتسبة والذي 
سبتمبر  و23   22 يــومــي  سيعقد 
ــتـــطـــور  ــادم يــــؤكــــد مــــــدى الـ ــ ــقــ ــ الــ
الـــــــذي يـــــــازم الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
ــبـــحـــريـــن وجــعــل  فــــي مــمــلــكــة الـ

أكبر  الحــتــضــان  قــبــلــة  المملكة 
إلى  إضــافــة  الطبية  المؤتمرات 
إقليميًا  مـــركـــزًا  المملكة  جــعــل 
والمنتديات  العلمية  لــلــقــاءات 
ــرات الـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــمــ ــؤتــ ــمــ والــ
ــزيـــد مــــن خــــبــــرات مــقــدمــي  ــتـ سـ

الخدمات الصحية.
وثــــمــــنــــت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
ــة الــــتــــي ســيــحــظــى بــهــا  ــايــ ــرعــ الــ
ــريـــق طــبــيــب  ــفـ الـــمـــؤتـــمـــر مــــن الـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
للصحة، حيث إن رعايته سيكون 
في  الكبير  اإليــجــابــي  األثـــر  لها 

تنظيم مثالي للمؤتمر وتحقيق 
كل األهداف المرجوة.

إلى  الصحة  وزيـــرة  وأشـــارت 
من  تعتبر  البحرين  مملكة  أن 
الــــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي تــطــويــر 
ــل الــــــرعــــــايــــــة والـــتـــثـــقـــيـــف  ــ ــبـ ــ سـ
والــتــشــخــيــص والـــعـــاج لــمــرض 
نقص المناعة المكتسبة، حيث 
إن وزارة الصحة سجلت محطات 
رائدة في هذا الجانب، مبينة أن 
المؤتمر يعتبر فرصة للتشجيع 
التقدم  مــن  المزيد  إحـــراز  على 
في الوقاية من المرض والعاج 
والــــرعــــايــــة لــلــمــصــابــيــن وطــــرح 
التجارب وخصوصًا  العديد من 
الــمــؤتــمــر ســيــشــهــد مــشــاركــة  أن 
ــاءات  ــفــ ــكــ ــل الــ ــضــ ــن أفــ ــ نـــخـــبـــة مـ

الطبية من مختلف الدول.
وأشــــادت فــائــقــة بــنــت سعيد 
ــارزة  ــ ــبــ ــ ــود الــ ــهــ ــجــ ــالــ ــــح بــ ــالـ ــ ــــصـ الـ
الوطنية  الــلــجــنــة  تــبــذلــهــا  الــتــي 
ــافــــحــــة نــــقــــص الـــمـــنـــاعـــة  ــكــ لــــمــ
ــة أديــوكــيــشــن  ــركـ الــمــكــتــســبــة وشـ
بــــــــاس والــــلــــجــــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة 
المبكر  االستعداد  في  للمؤتمر 
متمنية  الـــمـــؤتـــمـــر،  الحـــتـــضـــان 
للجميع دوام التوفيق والنجاح.

نق��ص  موؤتم�ر  المملك�ة  ا�س�ت�سافة  ال�سح�ة:  وزي�رة 
به�ا تتمت�ع  الت�ي  الرفيع�ة  المكان�ة  توؤك�د  المناع�ة 

} وزيرة الصحة.

أكــــدت جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة أن 
البحرين تنعم بحرية صحفية وإعامية  مملكة 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
ــهـــت الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة الــتــحــيــة  ووجـ
والــتــقــديــر إلــــى األســـــرة الــصــحــفــيــة واإلعــامــيــة 
بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف 
الــســابــع مــن شــهــر مــايــو مــن كــل عـــام، كــمــا رفعت 
أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى 
عيسى  بن  الملك حمد  الجالة  حضرة صاحب 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الـــمـــفـــدى، عــلــى دعــمــه 
التعبير  فــي  والــحــق  واإلعــــام،  الصحافة  لحرية 

عن الرأي.
وأشـــــــارت جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة 
أســـاســـي ومكمل  الــوطــنــي جـــزء  ــــام  إلـــى أن اإلعـ
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين  فريق  عمل  من 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الــوزراء، وأن تخصيص يوم  العهد  رئيس مجلس 
لكل  تقدير  هــو  الوطنية  بالصحافة  لاحتفاء 
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال الــذيــن ســعــوا إلـــى حمل 
تنوير  في  بمسؤولياتها  والنهوض  الكلمة  أمانة 
الرأي العام وخدمة المجتمع والحفاظ على أمن 

الوطن واستقراره.

ــا بــمــســيــرة  ــتـــزازهـ وأعـــربـــت الــجــمــعــيــة عـــن اعـ
الصحافة البحرينية وإنجازات أجيالها المتعاقبة 
مــن الــكــتــاب والــصــحــفــيــيــن، الــذيــن أرســــوا نهًجا 
والتمسك  الكلمة  أمانة  على  الحفاظ  في  ثابًتا 
التي  النبيلة،  ورســالــتــهــا  الــصــحــافــة  بــأخــاقــيــات 
ويعتبر  اعــتــبــار،  كــل  فـــوق  الــوطــن  مصلحة  تعلي 
نتاج  البحرينية  الصحافة  تشهده  الــذي  التطور 
متعاقبة  ألجيال  متواصل  وجهد  ممتدة  مسيرة 
من رواد العمل الصحفي الذين أسهموا بأقامهم 
الحرة والنزيهة في إضفاء روح اإلبداع والتجديد 
فـــي الــعــمــل الــصــحــفــي، حــتــى وصــلــت الــصــحــافــة 
الــبــحــريــنــيــة إلــــى مــســتــويــات مــتــقــدمــة إقــلــيــمــيــا 
وعــالــمــيــًا، وقـــد اســتــطــاعــت عــلــى مـــدى الــســنــوات 

مواكبة روح العصر وتطوراته التقنية.
بهذه  البحرينية  الصحفيين  جمعية  وأكــدت 
الصحفية  الــحــريــة  بــدعــم  الــتــزامــهــا  الــمــنــاســبــة 
عن  للدفاع  الصحفيين  وعي  وتعزيز  المسؤولة، 
مكتسباتهم وتطوير أدواتهم المهنية، بما يحقق 
الـــمـــرجـــوة فـــي تــعــمــيــق روح الــتــســامــح  األهــــــداف 
والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، والحرص 
على المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، 
المؤسسات  فــي  العاملين  كــفــاءة  مــســتــوى  ورفـــع 
اإلعامية من خال مواكبة المتغيرات المتسارعة 
التي يشهدها الواقع المهني للصحافة واإلعام.

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن: ال��ب��ح��ري��ن ت��ن��ع��م ب��ح��ري��ة
ال�س�املة التنموي�ة  الم�س�يرة  ظ�ل  ف�ي  واإعالمي�ة  �سحفي�ة 

أحدث  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تدّشن 
اللؤلؤ المسّجل على  مشاريعها ضمن موقع مسار 
وهي  اليونسكو،  لمنظمة  العالمي  الــتــراث  قائمة 
الــيــوم األحــد  الــمــواقــف المتعددة الــطــوابــق، وذلــك 

الموافق 8 مايو 2022م في مدينة المحّرق.
وتعد هذه المواقف واحدة من أصل 4 مواقف 
الــمــشــروع وهـــي مــن تصميم شركة  ســتــكــون ضــمــن 
كريستيان كيريز بالتعاون مع أرسينالس للهندسة 
محمد  شركة  الرئيسي  البناء  مــقــاول  تنفيذ  ومــن 
الــمــقــرر  ومــــن  وأوالده.  ــرافـــي  الـــخـ عــبــدالــمــحــســن 
المتبقية ما  الثاثة  المواقف  االنتهاء من تشييد 

بين نهاية عام 2022م وبداية عام 2023م. 

ويــهــدف هــذا الــجــزء مــن الــمــشــروع إلــى توفير 
مسار  موقع  وزّوار  المدينة  لسّكان  سيارات  مواقف 
التحتية  البنية  وســتــعــزز  ــواء،  ســ حــد  عــلــى  الــلــؤلــؤ 
المواقف  للمحّرق كونها تعد أماكن عامة. وتتمّيز 
بــتــصــمــيــم هـــنـــدســـي فـــريـــد وســـتـــضـــيـــف لــلــمــحــّرق 
مساحات جديدة تزيد من رونق نسيجها العمراني.

وعــمــد مــهــنــدســو الـــمـــشـــروع عــلــى تــصــمــيــم كل 
طابق من المواقف الجديدة بشكل متمّيز، كما تم 
التركيز على عنصر التواصل في التصميم بحيث 
الواصلة  المنحدرات  أرضية كل طابق مع  تتماهى 
بــيــنــهــا لــتــعــكــس الـــمـــواقـــف الــمــقــومــات الــحــضــاريــة 
والتراث العريق الذي يتضمنه موقع مسار اللؤلؤ.

ال��م��ت��ع��ددة  ال�������س���ي���ارات  م����واق����ف  اأول  اف���ت���ت���اح 
ال�����ط�����واب�����ق ����س���م���ن م���������س����ار ال�����ل�����وؤل�����وؤ ال����ي����وم 

ال���راب���ط���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة الأوروب������ي������ة: ال�����س��ح��اف��ة 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة م�������س���ه���ود ل����ه����ا ب���الح���ت���راف���ي���ة

جامعة البحرين: اليوم بدء تقديم طلبات اللتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى
التقديم ي�ضتمر حتى 29 من ال�ضهر �فتح باب القبول للطلبة المحولين من جامعات اأخرى

أعلنت جامعة البحرين أن فترة تقديم 
طــلــبــات االلـــتـــحـــاق بــالــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة 
اليوم  من  األولــى( ستمتد  )الفترة  األولــى 
األحد )8 مايو 2022( إلى يوم األحد 29 من 
الشهر نفسه، مشيرة إلى فتح باب القبول 
األخرى  الجامعات  من  المحولين  للطلبة 

)التحويل الخارجي( في الفترة نفسها.
وسيجري خال شهر يوليو 2022 إعان 
الجامعية  المرحلة  لطلبة  القبول  نتائج 
التحويل  وطلبات  األولــى(  )الفترة  األولــى 
الخارجي. وانطاقا من تاريخ إعان نتائج 
القبول،  تثبيت  ُيتاح للطلبة  القبول سوف 
وُيسمح لهم بفرصة ثانية لتغيير الرغبات 
بــعــد ذلــك  قــبــولــهــم. وســتــعــقــد  بــعــد تثبيت 
الشخصية  والمقابات  القبول  اخــتــبــارات 
ــة الــتــي تــشــتــرط ذلــك  لــلــبــرامــج األكــاديــمــّي
عــقــب االنـــتـــهـــاء مـــن فــتــرة تــثــبــيــت الــقــبــول 

وتنفيذ تغيير الرغبات.
ــعــــة الـــبـــحـــريـــن  ــامــ ــيــــســــة جــ وأكــــــــــدت رئــ
المضحكي  شاهين  بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة 
أن جامعة البحرين تفخر باستقبال طلبة 
الــثــانــويــة الــمــتــوقــع تــخــرجــهــم هـــذا الــعــام، 
الـــذيـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــــروط الــقــبــول، 
الختيارهم الدارسة فيها بصفتها الجامعة 
التحويل  بــاب  فتح  أن  موضحًة  الوطنية، 
الــخــارجــي يــأتــي فــي ســيــاق إتــاحــة الــفــرص 
أمام الجميع لالتحاق بجامعة البحرين.

الــراغــبــيــن في  الــمــضــحــكــي  د.  ــت  ــ ودعـ
المبادرة  إلــى  البحرين  بجامعة  االلتحاق 
بــاســتــكــمــال اإلجـــــــراءات، بــعــد تــكــويــن رؤيــة 
واضــحــة عــن الــمــســارات األكــاديــمــيــة التي 
ألنها  بها،  االلتحاق  طلبات  تقديم  ينوون 
تــرســم مــســتــقــبــلــهــم الــمــهــنــي واألكـــاديـــمـــي، 

متمنية لهم التوفيق.
من ناحية أخرى، أفادت عميدة القبول 
الدكتورة  البحرين  جامعة  في  والتسجيل 
أمل زايد الزايد بأن طلبات التقديم ستتم 
الطلبة  يقدم  إذ  لفئتين،  مختلفة  بآليات 
البحرينيون وغير البحرينيين من خريجي 
المدارس الحكومية داخل مملكة البحرين 
طــلــبــاتــهــم عــبــر مـــوقـــع هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
 ،)bahrain.bh( اإللكترونية  والحكومة 
ــا الــطــلــبــة خــريــجــو الـــمـــدارس الــخــاصــة،  أمـ
والطلبة البحرينيون والخليجيون خريجو 

المدارس الخاصة خارج البحرين، والطلبة 
 )2021-2020( الـــمـــاضـــي  الـــعـــام  خــريــجــو 
وطــلــبــة مــركــز نــاصــر لــلــتــأهــيــل والــتــدريــب 
التحويل  فــي  الــراغــبــون  والطلبة  المهني، 
البحرين،  إلــى جامعة  أخــرى  من جامعات 
عبر  طلباتهم  تقديم  إلــى  مــدعــّوون  فإّنهم 
معلومات  إدارة  مــوقــع  فــي  الــتــقــديــم  رابـــط 

.)sis.uob.edu.bh( الطالب
والتسجيل  القبول  واستعرضت عمادة 
االلتحاق  طلبات  لتقديم  التعليمات  أهــم 
أنه  إلــى  مشيرة  المقبل،  الجامعي  للعام 
»ســـيـــســـمـــح لــلــطــلــبــة الـــمـــتـــوقـــع تــخــرجــهــم 
بتقديم طلب االلتحاق للمرحلة الجامعة 
على  الحاصلين  األولــــى(  )الــفــتــرة  األولـــى 
عــلــمــًا  فــــــوق،  فـــمـــا  تـــراكـــمـــي %65  مـــعـــدل 
أنـــه ســيــتــم قــبــولــهــم فـــي الــجــامــعــة بمعدل 
تــراكــمــي 70% فــمــا فـــوق، أمـــا الــطــلــبــة من 
الخاصة فسيتم قبولهم  ذوي االحتياجات 

بمعدل تراكمي 66.6% فما فوق«.
ولفتت العمادة االنتباه إلى أن بإمكان 
بالجامعة  لالتحاق  المتقدمين  الطلبة 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــع هـــيـــئـــة الـ ــ ــوقـ ــ ــق مـ ــ ــريـ ــ عـــــن طـ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة تــعــديــل الــرغــبــات 
لــلــبــرامــج الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا عـــن طــريــق 
الموقع نفسه خال فترة تقديم الطلبات.

ونبهت العمادة المتقدمين عن طريق 
إلى   )SIS( الطالب  معلومات  إدارة  موقع 
صــورة  الــتــالــيــة:  المستندات  إرفـــاق  وجـــوب 
ــورة جـــواز السفر  فــوتــوغــرافــيــة مــلــونــة، وصــ
في  التجديد  يثبت  مــا  أو  المفعول  ســاري 
البحرينيين  غير  وللطلبة  االنتهاء،  حــال 
المقيمين في البحرين ترفق صورة اإلقامة 
سارية المفعول أو ما يثبت إجراء التجديد، 
وبطاقة الُهوية سارية المفعول أو ما يثبت 

التجديد في حال االنتهاء.
ــمــــدارس  ودعــــــت الـــعـــمـــادة خـــريـــجـــي الــ
الــخــاصــة إلــــى إرفـــــاق شـــهـــادة الــتــخــرج في 
ــا يـــعـــادلـــهـــا مــن  ــانـــويـــة أو مــ ــثـ الـ الـــمـــرحـــلـــة 
المدرسة، وكشف الدرجات، وإفادة التخرج، 
وزارة  ــن  مــ الـــمـــصـــدقـــة  الـــــدرجـــــات  وكـــشـــف 

التربية والتعليم.
ــا الــطــلــبــة الــمــتــوقــع تــخــرجــهــم في  أمــ
2021-2022م  الـــثـــانـــي  الــــدراســــي  الــفــصــل 
فــدعــتــهــم   SIS طـــريـــق  ــن  عــ الـــمـــتـــقـــدمـــون 

الدرجات  إرفاق كشوف  إلى وجوب  العمادة 
لــــ)5( فــصــول دراســيــة، وسيتم الحــقــًا فتح 
نظام )SIS( لتحديث األوراق والمستندات 

المطلوبة بعد التخرج.
إلـــى أن رســـم تقديم  الــعــمــادة  وأشــــارت 
بحرينية  دنانير   10 قــدره  االلتحاق  طلب 
غير قابلة لاسترجاع، مؤكدة أهمية تقديم 
شـــهـــادة فــحــص الــلــيــاقــة الــطــبــيــة مـــن أحــد 
الــحــكــومــيــة أو  الــمــســتــشــفــيــات  أو  الــمــراكــز 

الخاصة المعتمدة في مملكة البحرين.
ــبـــول والــتــســجــيــل  ــادة الـــقـ ــمــ ولـــفـــتـــت عــ
ــه يــمــكــن لــلــمــتــقــدم تــعــديــل  ــى أنــ الــنــظــر إلــ
sis.( الــطــالــب  خــدمــة  مــوقــع  على  بياناته 
uob.edu.bh( بعد االنتهاء من عملية 
تقديم الطلب من خال الروابط في شاشة 

التقديم المذكورة أدناه:
ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ بـــــــيـــــــانـــــــات  تــــــحــــــديــــــث   -
 Update Application( والـــرغـــبـــات 

.)Information and Preferences
 Modify( تحديث الملفات المرفوعة -

.)Uploaded Documents
الـــســـاعـــة  ــوم  ــ ــ رسـ أن  ــادة  ــمــ ــعــ الــ وذكــــــــرت 
الــمــعــتــمــدة لــلــطــلــبــة الــمــقــبــولــيــن الــجــدد 
ستكون رسومًا مدعومة للطلبة البحرينيين 
بواقع 8 دنانير بحرينية للساعة المعتمدة 
الرسوم للطلبة  الواحدة، في حين ستكون 
غير البحرينيين 80 دينارًا بحرينيًا للساعة 

المعتمدة الواحدة.
ذكرت  الخارجي  التحويل  وعن شروط 
العمادة أن جواز تحويل الطالب من جامعة 
رهين شروط  البحرين  جامعة  إلــى  أخــرى 
عـــديـــدة، هـــي: أن تــكــون الــجــامــعــة األخـــرى 
مــعــتــرفــًا بــهــا مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
العمادة  إلى  الطالب  يقدم  وأن  بالمملكة، 
ومشفوعًا  حديثًا  معتمدًا  أكاديميًا  سجًا 
ــادة حسن  ــهـ بــالــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة، وشـ
المحول منها،  الجامعة  سيرة وسلوك من 
وتوصية من عضوين من الهيئة األكاديمّية 
شرط أن يكونا قد دّرساه في تلك الجامعة، 
للقبول  مؤهلة  الثانوية  شهادته  تكون  وأن 
فــي التحويل  يــرغــب  الــــذي  الــبــرنــامــج  فــي 
إليه، وأن تكون دراسته نظامية في الجامعة 
يكون  وأن  الكلي(،  )النظام  منها  المحول 
قد اجتاز بنجاح )30( ساعة معتمدة أو ما 

وأال  منها،  المحول  الجامعة  فــي  يعادلها 
يقل معدله التراكمي عن )2.33( من أصل 
)C( )4.0+( أو ما يعادلها في نظم التقويم 

األكاديمي األخرى.
ــتــــرطــــت الــــعــــمــــادة لــلــتــحــويــل  ــا اشــ ــمـ كـ
الخارجي موافقة مجلس القسم األكاديمي 
دراســة  بعد  الــتــحــويــل،  طلب  على  المعني 
لكل  العلمي  والمحتوى  األكاديمي،  سجله 
ــازه، وتــحــديــد الـــمـــقـــررات الــتــي  ــتــ مــقــرر اجــ
المتقدم  يــكــون  وأال  دراســتــهــا،  مــن  يــعــفــى 

مفصواًل من أي جامعة فصًا تأديبيًا.
واشــتــرطــت أيـــضـــًا أال يــكــون الــمــتــقــدم 
-عند تقديم طلب التحويل- منقطعًا عن 
أكثر  منها  المحول  الجامعة  في  الــدراســة 
في  الطالب  يــدرس  وأن  أسبوعًا،   )16( من 
الساعات  من  األقل  على   )%50( الجامعة 

المطلوبة للتخرج.
وذكرت العمادة أّن المستندات المطلوبة 
الــدرجــات  كشف  هــي:  الــخــارجــي  للتحويل 
مــــن الـــجـــامـــعـــة الـــمـــحـــول مــنــهــا الـــطـــالـــب، 
العامة  الثانوية  درجــات  كشف  من  ونسخة 
مصدقة  التخرج  إفـــادة  مــع  يعادلها،  مــا  أو 
ومعتمدة من الجهات المختصة، ومحتوى 
الــمــراد معادلتها في  الــدراســيــة  الــمــقــررات 
جــامــعــة الــبــحــريــن مــصــدقــة ومــعــتــمــدة من 
الجامعة المحول منها الطالب، وأن يقدم 
الطالب توصيتين أكاديميتين من أساتذته 

الذين درسوه.
كــمــا اشـــتـــرطـــت لــلــتــحــويــل الــخــارجــي 
نجاح الطالب في االختبارات التي يجريها 
ــدت(، وصـــورة  ــ الــقــســم األكـــاديـــمـــي )إن وجــ
فــوتــوغــرافــيــة مــلــونــة، وصـــورة جـــواز السفر 
ســـــاري الــمــفــعــول أو مـــا يــثــبــت الــتــجــديــد 
فـــي حــــال االنـــتـــهـــاء. وعـــلـــى الــطــلــبــة غير 
البحرينيين المقيمين في البحرين إرفاق 
صورة اإلقامة سارية المفعول أو ما يثبت 

إجراء التجديد.
بد  فإنه ال  العمادة  أوردت  ما  وبحسب 
من تقديم بطاقة الُهوية سارية المفعول، 
االنــتــهــاء،  حــال  فــي  التجديد  يثبت  مــا  أو 
ورســــم تــقــديــم طــلــب االلــتــحــاق وقــــدره 10 
دنــانــيــر بــحــريــنــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى شــهــادة 
المراكز  أحــد  مــن  الطبية  اللياقة  فحص 

أو المستشفيات المعتمدة في البحرين.
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في  الــشــورى  مجلس  يناقش 
في  والــعــشــريــن  الــثــامــنــة  جلسته 
الــرابــع مــن الفصل  دور االنــعــقــاد 
ــوم  ــيــ ــــس الــ ــامـ ــ ــــخـ ــتــــشــــريــــعــــي الـ الــ
)األحـــــــــد( تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة شــــؤون 
الشباب بخصوص مشروع قانون 
ــون  ــانـ ــعـــض أحــــكــــام قـ بـــتـــعـــديـــل بـ
االجتماعية  واألندية  الجمعيات 
والــثــقــافــيــة والـــهـــيـــئـــات الــخــاصــة 
ــدان الـــشـــبـــاب  ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة 
الصادر بالمرسوم رقم )21( لسنة 
رقــم  لــلــمــرســوم  الـــمـــرافـــق   ،1989

)92( لسنة 2020م.
ــروع الـــقـــانـــون  ــ ــشـ ــ ــــدف مـ ــهـ ــ ويـ
ــــى إعـــــــادة تــنــظــيــم الــقــطــاعــيــن  إلـ
ــبـــابـــي والــــريــــاضــــي بــمــمــلــكــة  الـــشـ
متكامل  قــانــون  وإقــــرار  البحرين 

يــهــتــم بـــالـــريـــاضـــة والــريــاضــيــيــن 
ــي، وذلــــك  ــاضــ ــريــ واالســـتـــثـــمـــار الــ
ــال ســلــســلــة  ــمــ ــكــ ــتــ ــي إطـــــــــار اســ ــ فــ
ــتــــي صـــــــدرت فــي  ــتـــشـــريـــعـــات الــ الـ
مــجــال تــطــويــر ودعــــم الــريــاضــة، 
الرياضي  االحــتــراف  قانون  منها 
والمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 
أنــديــة  إنــشــاء  ــاز  أجــ الــــذي   ،2020
فــي شكل شــركــات تــجــاريــة، وأجــاز 
كيانها  تغيير  الــقــائــمــة  لــأنــديــة 
الــقــانــونــي إلـــى شـــركـــات تــجــاريــة، 
الملكي  المرسوم  صــدور  وكذلك 

بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
ــلـــس فــي  ــجـ ــمـ وســــيــــنــــاقــــش الـ
ــا تـــقـــريـــر لــجــنــة  ــ ــهـ ــ ــلـــســـة ذاتـ الـــجـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــيــــة والـ الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــ
ــي بـــخـــصـــوص  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ واألمــــــــــــن الـ
ــانــــون بــتــعــديــل بــعــض  مــــشــــروع قــ

)51( لسنة  رقـــم  الــقــانــون  أحــكــام 
اســتــحــداث  حــظــر  بـــشـــأن  2009م 
وإنــــــتــــــاج وتــــخــــزيــــن واســـتـــعـــمـــال 
األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة وتــدمــيــر 
إلى  يهدف  الــذي  األسلحة،  تلك 
البحرين  مملكة  الــتــزام  تحقيق 
بــالــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
ــار الـــشـــامـــل مــن  ــ ــدمـ ــ بـــأســـلـــحـــة الـ
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــعــ خــــــال فــــــرض الــ
في  عليها  الــمــنــصــوص  الــجــرائــم 
الـــقـــانـــون، ســــــواًء ارتـــكـــبـــت داخـــل 
إقــلــيــم الــمــمــلــكــة، أو مــن مــواطــن 
بــحــريــنــي خــــارج إقــلــيــمــهــا، أو من 
قد  المملكة  إقليم  داخــل  أجنبي 
الجرائم في  أيــا مــن تلك  ارتــكــب 
تسليمه  طلب  يكن  ولــم  الــخــارج 

قد ُقبل.
ــلـــس  كــــمــــا ســـيـــبـــحـــث الـــمـــجـ

ــؤون  ــشــ ــرا آخــــــر لـــلـــجـــنـــة الــ ــريــ ــقــ تــ
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
الوطني بخصوص مشروع قانون 
بـــشـــأن حــظــر اســـتـــحـــداث وإنـــتـــاج 
وتخزين األسلحة البكتريولوجية 
ــة( والــتــكــســيــنــيــة  ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــبــ )الــ
المرافق  األسلحة،  تلك  وتدمير 
للمرسوم رقم )73( لسنة 2020م، 
الذي يهدف إلى مواجهة أخطار 
هــذه األسلحة مــن خــال تنظيم 
ــا  ــهـ ــتـــحـــداثـ ــر اسـ قــــانــــونــــي يـــحـــظـ
ــا وتـــخـــزيـــنـــهـــا ويــحــقــق  ــهـ ــاجـ ــتـ وإنـ
تقدًما في نزعها عن طريق وجود 
تـــدابـــيـــر فــعــالــة بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية 
ــة، كــمــا  ــحــ ــلــ ــذه األســ ــ وتـــخـــزيـــن هــ
اختصاصات  توسيع  إلــى  يــهــدف 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــشــمــل كــل 

وتعديل  الشامل،  الــدمــار  أسلحة 
طبيعة  مع  يتوافق  بما  مسماها 
الــمــمــنــوحــة لها  االخـــتـــصـــاصـــات 

بموجب أحكام مشروع القانون.
وســـــــيـــــــنـــــــاقـــــــش الــــمــــجــــلــــس 
تــقــريــر لــجــنــة الــــشــــؤون الــمــالــيــة 
مشروع  بخصوص  واالقــتــصــاديــة 
اتفاقيتي  على  بالتصديق  قانون 
القرض والضمان لمشروع إنشاء 
للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز 
والــتــحــكــم فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــة مــمــلــكــة  ــومـ ــكـ ــيـــن حـ ــاء، بـ ــ ــمــ ــ والــ
ــنــــدوق الــعــربــي  الـــبـــحـــريـــن والــــصــ
لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
المرافق للمرسوم رقم )2( لسنة 
تطوير  إلـــى  تــهــدف  الــتــي   ،2022
ودعـــــم الـــمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة في 

الباد. 

أكد رئيس الرابطة البحرينية 
االجتماعي  لــلــتــواصــل  ــيـــة  األوروبـ
وحــــــــقــــــــوق اإلنــــــــــســــــــــان عــــــبــــــداهلل 
البحرينية  الصحافة  أن  الشاعر 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــاالحـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــود لـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـ
المجتمع  مــع  المباشرة  وصلتها 
الــبــحــريــنــي لــنــقــل صـــوتـــهـــم بــكــل 
حـــريـــة ومــــن دون قـــيـــود فـــي إطـــار 
ــروع اإلصـــــاحـــــي لــجــالــة  ــشــ ــمــ الــ
الملك المفدى الذي وضع أسس 
الديمقراطية الحديثة في مملكة 
ــادئ وقــيــم  ــبــ الـــبـــحـــريـــن، ضـــمـــن مــ
ومـــمـــارســـة ديــمــقــراطــيــة تــدعــمــهــا 
إلى  الفــتــًا  الــوطــنــيــة،  التشريعات 
الجهود  لكل  داعمة  الصحافة  أن 
السلطتان  تبذلها  التي  الوطنية 
التنفيذية والتشريعية، ومنظمات 
وكل  واألفـــراد،  المدني،  المجتمع 
للمشاركة  تــســعــى  الــتــي  الــجــهــات 

عن  والدفاع  الوطن  هذا  بناء  في 
مصالحه.

أن جالة  إلــى  الشاعر  وأشــار 
ــــال  ــــك الـــــمـــــفـــــدى مـــــــن خـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
اليوم  بمناسبة  السامية  الرسالة 
الــعــالــمــي لــحــريــة الــصــحــافــة قد 
الصحفية  الــمــؤســســات  دور  أكــــد 
واإلعـــــــــام الـــوطـــنـــي فــــي تــرســيــخ 
نشر  في  النبيلة  الصحافة  رسالة 
المستنير،  الفكر  وإعـــاء  الــوعــي 
ونقل الصورة الحضارية للبحرين 
في  متقدم  نموذج  من  تمثله  ومــا 
منوهًا  والحريات،  الحقوق  صون 
ــه الـــــداعـــــم لــحــريــة  ــتـ بـــــــدور جـــالـ
الــتــعــبــيــر والـــــــــرأي، وعــــــدم حــبــس 
الــضــمــانــات  وتــوفــيــر  أي صــحــفــي 
لحماية  والــقــانــونــيــة  الــدســتــوريــة 
باستقالية  التعبير  في  حقوقهم 

تامة من دون قيود.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــرابــــــطــــــة 
ــيــــة لــلــتــواصــل  الــبــحــريــنــيــة األوروبــ
ــان  االجـــتـــمـــاعـــي وحــــقــــوق اإلنــــســ
عبداهلل الشاعر إن التحديات التي 
تـــواجـــه الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة على 
المستوى العالمي تتطلب حلحلة 
ليواكب  الجديد  الصحافة  قانون 
في  التكنولوجية  الــتــطــورات  أهــم 
عالم مواقع التواصل االجتماعي 
كــي تستطيع  االنــتــرنــت،  ومـــواقـــع 
الصحافة أن تتماشى مع التحول 
االلـــكـــتـــرونـــي فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده 
هذه المواقع من تجاوزات وغياب 
والدقيقة،  الصحيحة  المعلومة 
ــه صــــورة  ــويـ ــشـ واســـتـــغـــاهـــا فــــي تـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــنـــجـــزات 
لــمــآرب  الــخــلــيــج  ودول  الــوطــنــيــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــحـــت مـــســـمـــى حــقــوق 

اإلنسان. 

ــلـــس الــنــفــيــعــي  ــجـ ــم مـ ــظـ ــنـ يـ
مايو  مــن  والعشرين  الثامن  فــي 
الــقــائــد  الــمــلــك  ملتقى  الــحــالــي 
اإلنـــــســـــان بــنــســخــتــه الــخــامــســة 
والــــتــــي ســيــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
إنجازات مملكة البحرين وأبنائها 
بــقــيــادة  الــمــســتــمــرة  المخلصين 
ورؤيــــة الــعــاهــل الــمــفــدى وبــدعــم 
حثيث من سمو ولي العهد رئيس 
رؤيــة  تنفيذ  فــي  ــوزراء  الــ مجلس 
جالة الملك وتوجيهاته وقيادته 
لــفــريــق الــبــحــريــن الــفــريــق الــذي 
يــحــقــق الــمــزيــد مـــن الــنــجــاحــات 

على المستوى الدولي.
خالد  إبــراهــيــم  النائب  وأكـــد 
الــنــفــيــعــي أهــمــيــة الــمــلــتــقــى في 

إبـــــراز الــمــنــجــزات الــكــبــرى الــتــي 
منذ  الــبــحــريــن  مملكة  حققتها 
إطـــــــاق الــــمــــشــــروع اإلصــــاحــــي 
لجالة الملك، والنجاحات التي 
بقيادة  الــبــحــريــن  فــريــق  حققها 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــوزراء خال فترة  رئيس  العهد 
ــتــــي جــعــلــت  جـــائـــحـــة كــــورونــــا والــ
التي  الـــدول  أوائـــل  مــن  البحرين 

وصلت إلى بر األمان.
ولفت إلى أن الملتقى الذي 
ســيــنــظــم لــلــعــام الـــخـــامـــس على 
ــدد مــن  ــ ــوالــــي، وبـــمـــشـــاركـــة عـ ــتــ الــ
الشخصيات المهمة، سيركز على 
المنجزات التي حققها المشروع 

اإلصاحي لعاهل الباد المفدى 
ــن،  ــ ــريـ ــ عـــلـــى مــــــدى عـــقـــديـــن زاهـ
وخـــطـــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــاديـــة، 
البحرينية  الــدبــلــومــاســيــة  ودور 
والعملين  الدولي،  المجتمع  في 
اإلنساني واإلغاثي الذي حققته 

المملكة بالسنوات األخيرة.
ــي إلـــــــى أن  ــعـ ــيـ ــفـ ــنـ وأشــــــــــار الـ
االهـــــتـــــمـــــام الـــــــــذي يـــحـــظـــى بــه 
ــــال مـــشـــاركـــة  الـــمـــلـــتـــقـــى مــــن خــ
ــيــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الــــشــــخــــصــ
لمملكة  والمحبين  والمهتمين 
خــلــيــجــيــة  دول  ــن  ــ مـ الـــبـــحـــريـــن 
ودولية ليؤكد أن مملكة البحرين 
مــــحــــل اهـــــتـــــمـــــام وتـــــقـــــديـــــر مــن 

الجميع.

تنظيم ملتقى الملك القائد الإن�سان بن�سخته الخام�سة 28 مايو الحالي
ال����ن����ائ����ب ال���ن���ف���ي���ع���ي: ت�����ض��ل��ي��ط ال���������ض����وء ع���ل���ى اإن�����ج�����ازات 
ال����ب����ح����ري����ن ب�����ق�����ي�����ادة �ر�ؤي��������������ة ال�����ع�����اه�����ل ال����م����ف����دى

»ال�س���ورى« يبحث اليوم اإع���ادة تنظيم قطاعي »ال�س���باب والريا�سة« وحظر الأ�س���لحة 
الكيميائي���ة والبيولوجي���ة.. واتفاقيت���ي »مرك���ز التحكم ب�س���بكات الكهرب���اء والماء«

أّن معالجة جميع  الصحة  وزارة  أكــدت 
أولـــويـــاتـــهـــا، كما  رأس  عــلــى  هـــي  األمــــــراض 
تـــحـــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
اإلمكانيات  وفق  الصحية  والرعاية  الطبية 
المتاحة، ومن أهمها عاج مرضى فقر الدم 
راحتهم  في  يصب  بما  »السكلر«  المنجلي 
ما  كــل  عــلــى  تعمل  كــمــا  آالمــهــم،  وتخفيف 
والرعاية  المناسبة  العاجات  لتوفير  يلزم 
لــخــدمــة  الــعــالــيــة  ــودة  ــجــ الــ ذات  الــصــحــيــة 
مكثف  بشكل  تتابع  حيث  السكلر،  مرضى 
موضوعهم من خال فريق طبي مؤهل في 

أمراض الدم الوراثية.
على  باستمرار  تعمل  بأّنها  وأوضــحــت 
والعاج  والتشخيص  الوقاية  سبل  تطوير 
والتأهيل لمرض السكلر، والتي كان آخرها 
عــامــًا   20 مــنــذ  مكتشف  عـــاج  أول  تــوفــيــر    

كريزانليزوماب،  دواء  وهو  المجال  هذا  في 
ــول الـــعـــاجـــي  ــوكــ ــروتــ ــبــ وإدخـــــالـــــه ضـــمـــن الــ
هيئة  عنه  أعلنت  والــذي  السكلر،  لمرضى 
بريطانيا،  في  الوطنية  الصحية  الخدمات 
ــؤّكـــد حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــا يـ ــذا مـ ــ وهـ
ونوعية  رعــايــة صحية شــامــلــة  تــوفــيــر  عــلــى 
ــرائــــح الــمــجــتــمــع،  ومـــســـتـــدامـــة لــجــمــيــع شــ
والرعاية  الــعــاج  مــن  احتياجاتهم  وتوفير 
ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه  ــ ــبـــيـــة وفــــــق أحـــــــدث مـ الـــطـ

الدراسات والبحوث الطبية.
ــة يخضع  ــ أكــــدت أن صـــرف األدويــ كــمــا 
ينزعج  وقــد  لديها،  معتمدة  لــبــروتــوكــوالت 
المريض إذا لم يتوافق الصرف مع رغبته، 
وفــق  ــة  ــ األدويــ بــصــرف  اإلدارة  تــلــتــزم  حــيــث 
قوية  عقاقير  كــونــهــا  الــمــريــض  احــتــيــاجــات 
يتوافق  بما  إال  فيها  الكمية  تغيير  يتم  ال 

مع العاج.
وأشــــــــارت الــــــــــوزارة إلـــــى حـــرصـــهـــا عــلــى 
توصية جميع الكوادر التمريضية بااللتزام 
بــالــقــوانــيــن واألنـــظـــمـــة الــتــي تـــنـــدرج تحت 
وتوعيتهم  الحكومية  المستشفيات  مظلة 
المرضى  مــع  الــمــرن  التعامل  على  وحثهم 
ــن تــقــديــم أعــلــى  ــم، بــمــا يــمــكــنــهــم مـ ــهــ وذويــ
مستوى من الممارسات والرعاية الصحية، 
والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية 

بمملكة البحرين.
كـــمـــا تـــحـــرص عـــلـــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون 
ــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق أي  واتــــخــ
القوانين  يــخــالــف  تمريضي  أو  طــبــي  ــادر  كـ
واألنظمة، حيث إّن من حق المرضى تلقي 
الرعاية الرحيمة والمحترمة التي تتناسب 

مع العادات والتقاليد.

الحكومية  المستشفيات  إدارة  وتــنــّوه 
بــأنــهــا تــســتــقــبــل جــمــيــع الـــمـــاحـــظـــات من 
ِقــبــل الــمــرضــى وأهــالــيــهــم حـــول الــخــدمــات 
والـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة الــمــتــبــعــة، وتــعــمــل 
ومناقشتها  الــمــاحــظــات  هــذه  دراســـة  على 
أواًل  تصب  وسياسات  قـــرارات  إلــى  للوصول 
ــرًا فـــي مــصــلــحــة الـــمـــرضـــى، وتــطــويــر  ــيــ وأخــ
يحقق  بــمــا  الــمــقــدمــة  الصحية  الــخــدمــات 

طموحاتهم.
كــمــا أكــــدت الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ــة لــتــجــنــب نـــشـــر أي  ــدقــ ضـــــــرورة تـــحـــري الــ
معلومات غير دقيقة، وتدعو إلى استسقاء 
ــن مــــصــــادرهــــا الـــرســـمـــيـــة،  ــ الـــمـــعـــلـــومـــات مـ
ــوات االتـــصـــال  ــنــ تـــوضـــح أن جــمــيــع قــ كـــمـــا 
بالمستشفيات الحكومية مفتوحة وجاهزة 

للرد عن أي استفسار. 

»ال�سح���ة« توؤك���د حر����ص المملك���ة عل���ى توفير رعاي���ة �سحي���ة �س���املة للجميع

بنت  فائقة  الفاضلة  أكــدت 
سعيد الصالح وزيرة الصحة أن 
يحظى  الــتــي  الملكية  الــرعــايــة 
بــهــا الـــقـــطـــاع الــطــبــي مـــن لــدن 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ حـــمـــد 
الــمــفــدى واهتمام  الــبــاد  عــاهــل 
ومساندة صاحب السمو الملكي 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء مـــصـــدر فــخــر واعـــتـــزاز 
مبينة  والمقيمين،  للمواطنين 
اهتمام  تجسد  الرعاية  هــذه  أن 
لــهــذا القطاع  الــرشــيــدة  الــقــيــادة 
الـــمـــهـــم والـــــــــذي ضــــــرب أمــثــلــة 
المتميزة  النجاحات  عديدة في 
ــتــــي ســجــلــتــهــا الـــمـــمـــلـــكـــة فــي  الــ
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 

الجالة الملك المفدى.
أن  وزيــرة الصحة  وأوضحت 
تنظيم مملكة البحرين لمؤتمر 
لمرض  األول  الــدولــي  البحرين 
نقص المناعة المكتسبة والذي 
سبتمبر  و23   22 يــومــي  سيعقد 
ــتـــطـــور  ــادم يــــؤكــــد مــــــدى الـ ــ ــقــ ــ الــ
الـــــــذي يـــــــازم الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
ــبـــحـــريـــن وجــعــل  فــــي مــمــلــكــة الـ

أكبر  الحــتــضــان  قــبــلــة  المملكة 
إلى  إضــافــة  الطبية  المؤتمرات 
إقليميًا  مـــركـــزًا  المملكة  جــعــل 
والمنتديات  العلمية  لــلــقــاءات 
ــرات الـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــمــ ــؤتــ ــمــ والــ
ــزيـــد مــــن خــــبــــرات مــقــدمــي  ــتـ سـ

الخدمات الصحية.
وثــــمــــنــــت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
ــة الــــتــــي ســيــحــظــى بــهــا  ــايــ ــرعــ الــ
ــريـــق طــبــيــب  ــفـ الـــمـــؤتـــمـــر مــــن الـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
للصحة، حيث إن رعايته سيكون 
في  الكبير  اإليــجــابــي  األثـــر  لها 

تنظيم مثالي للمؤتمر وتحقيق 
كل األهداف المرجوة.

إلى  الصحة  وزيـــرة  وأشـــارت 
من  تعتبر  البحرين  مملكة  أن 
الــــــدول الــمــتــقــدمــة فـــي تــطــويــر 
ــل الــــــرعــــــايــــــة والـــتـــثـــقـــيـــف  ــ ــبـ ــ سـ
والــتــشــخــيــص والـــعـــاج لــمــرض 
نقص المناعة المكتسبة، حيث 
إن وزارة الصحة سجلت محطات 
رائدة في هذا الجانب، مبينة أن 
المؤتمر يعتبر فرصة للتشجيع 
التقدم  مــن  المزيد  إحـــراز  على 
في الوقاية من المرض والعاج 
والــــرعــــايــــة لــلــمــصــابــيــن وطــــرح 
التجارب وخصوصًا  العديد من 
الــمــؤتــمــر ســيــشــهــد مــشــاركــة  أن 
ــاءات  ــفــ ــكــ ــل الــ ــضــ ــن أفــ ــ نـــخـــبـــة مـ

الطبية من مختلف الدول.
وأشــــادت فــائــقــة بــنــت سعيد 
ــارزة  ــ ــبــ ــ ــود الــ ــهــ ــجــ ــالــ ــــح بــ ــالـ ــ ــــصـ الـ
الوطنية  الــلــجــنــة  تــبــذلــهــا  الــتــي 
ــافــــحــــة نــــقــــص الـــمـــنـــاعـــة  ــكــ لــــمــ
ــة أديــوكــيــشــن  ــركـ الــمــكــتــســبــة وشـ
بــــــــاس والــــلــــجــــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة 
المبكر  االستعداد  في  للمؤتمر 
متمنية  الـــمـــؤتـــمـــر،  الحـــتـــضـــان 
للجميع دوام التوفيق والنجاح.

نق��ص  موؤتم�ر  المملك�ة  ا�س�ت�سافة  ال�سح�ة:  وزي�رة 
به�ا تتمت�ع  الت�ي  الرفيع�ة  المكان�ة  توؤك�د  المناع�ة 

} وزيرة الصحة.

أكــــدت جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة أن 
البحرين تنعم بحرية صحفية وإعامية  مملكة 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 

خليفة عاهل الباد المفدى.
ــهـــت الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة الــتــحــيــة  ووجـ
والــتــقــديــر إلــــى األســـــرة الــصــحــفــيــة واإلعــامــيــة 
بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف 
الــســابــع مــن شــهــر مــايــو مــن كــل عـــام، كــمــا رفعت 
أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى 
عيسى  بن  الملك حمد  الجالة  حضرة صاحب 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الـــمـــفـــدى، عــلــى دعــمــه 
التعبير  فــي  والــحــق  واإلعــــام،  الصحافة  لحرية 

عن الرأي.
وأشـــــــارت جــمــعــيــة الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة 
أســـاســـي ومكمل  الــوطــنــي جـــزء  ــــام  إلـــى أن اإلعـ
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين  فريق  عمل  من 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الــوزراء، وأن تخصيص يوم  العهد  رئيس مجلس 
لكل  تقدير  هــو  الوطنية  بالصحافة  لاحتفاء 
الــعــامــلــيــن فــي الــمــجــال الــذيــن ســعــوا إلـــى حمل 
تنوير  في  بمسؤولياتها  والنهوض  الكلمة  أمانة 
الرأي العام وخدمة المجتمع والحفاظ على أمن 

الوطن واستقراره.

ــا بــمــســيــرة  ــتـــزازهـ وأعـــربـــت الــجــمــعــيــة عـــن اعـ
الصحافة البحرينية وإنجازات أجيالها المتعاقبة 
مــن الــكــتــاب والــصــحــفــيــيــن، الــذيــن أرســــوا نهًجا 
والتمسك  الكلمة  أمانة  على  الحفاظ  في  ثابًتا 
التي  النبيلة،  ورســالــتــهــا  الــصــحــافــة  بــأخــاقــيــات 
ويعتبر  اعــتــبــار،  كــل  فـــوق  الــوطــن  مصلحة  تعلي 
نتاج  البحرينية  الصحافة  تشهده  الــذي  التطور 
متعاقبة  ألجيال  متواصل  وجهد  ممتدة  مسيرة 
من رواد العمل الصحفي الذين أسهموا بأقامهم 
الحرة والنزيهة في إضفاء روح اإلبداع والتجديد 
فـــي الــعــمــل الــصــحــفــي، حــتــى وصــلــت الــصــحــافــة 
الــبــحــريــنــيــة إلــــى مــســتــويــات مــتــقــدمــة إقــلــيــمــيــا 
وعــالــمــيــًا، وقـــد اســتــطــاعــت عــلــى مـــدى الــســنــوات 

مواكبة روح العصر وتطوراته التقنية.
بهذه  البحرينية  الصحفيين  جمعية  وأكــدت 
الصحفية  الــحــريــة  بــدعــم  الــتــزامــهــا  الــمــنــاســبــة 
عن  للدفاع  الصحفيين  وعي  وتعزيز  المسؤولة، 
مكتسباتهم وتطوير أدواتهم المهنية، بما يحقق 
الـــمـــرجـــوة فـــي تــعــمــيــق روح الــتــســامــح  األهــــــداف 
والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، والحرص 
على المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، 
المؤسسات  فــي  العاملين  كــفــاءة  مــســتــوى  ورفـــع 
اإلعامية من خال مواكبة المتغيرات المتسارعة 
التي يشهدها الواقع المهني للصحافة واإلعام.

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن: ال��ب��ح��ري��ن ت��ن��ع��م ب��ح��ري��ة
ال�س�املة التنموي�ة  الم�س�يرة  ظ�ل  ف�ي  واإعالمي�ة  �سحفي�ة 

أحدث  واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة  تدّشن 
اللؤلؤ المسّجل على  مشاريعها ضمن موقع مسار 
وهي  اليونسكو،  لمنظمة  العالمي  الــتــراث  قائمة 
الــيــوم األحــد  الــمــواقــف المتعددة الــطــوابــق، وذلــك 

الموافق 8 مايو 2022م في مدينة المحّرق.
وتعد هذه المواقف واحدة من أصل 4 مواقف 
الــمــشــروع وهـــي مــن تصميم شركة  ســتــكــون ضــمــن 
كريستيان كيريز بالتعاون مع أرسينالس للهندسة 
محمد  شركة  الرئيسي  البناء  مــقــاول  تنفيذ  ومــن 
الــمــقــرر  ومــــن  وأوالده.  ــرافـــي  الـــخـ عــبــدالــمــحــســن 
المتبقية ما  الثاثة  المواقف  االنتهاء من تشييد 

بين نهاية عام 2022م وبداية عام 2023م. 

ويــهــدف هــذا الــجــزء مــن الــمــشــروع إلــى توفير 
مسار  موقع  وزّوار  المدينة  لسّكان  سيارات  مواقف 
التحتية  البنية  وســتــعــزز  ــواء،  ســ حــد  عــلــى  الــلــؤلــؤ 
المواقف  للمحّرق كونها تعد أماكن عامة. وتتمّيز 
بــتــصــمــيــم هـــنـــدســـي فـــريـــد وســـتـــضـــيـــف لــلــمــحــّرق 
مساحات جديدة تزيد من رونق نسيجها العمراني.
وعــمــد مــهــنــدســو الـــمـــشـــروع عــلــى تــصــمــيــم كل 
طابق من المواقف الجديدة بشكل متمّيز، كما تم 
التركيز على عنصر التواصل في التصميم بحيث 
الواصلة  المنحدرات  أرضية كل طابق مع  تتماهى 
بــيــنــهــا لــتــعــكــس الـــمـــواقـــف الــمــقــومــات الــحــضــاريــة 
والتراث العريق الذي يتضمنه موقع مسار اللؤلؤ.

ال��م��ت��ع��ددة  ال�������س���ي���ارات  م����واق����ف  اأول  اف���ت���ت���اح 
ال�����ط�����واب�����ق ����س���م���ن م���������س����ار ال�����ل�����وؤل�����وؤ ال����ي����وم 

ال���راب���ط���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة الأوروب������ي������ة: ال�����س��ح��اف��ة 
ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة م�������س���ه���ود ل����ه����ا ب���الح���ت���راف���ي���ة

جامعة البحرين: اليوم بدء تقديم طلبات اللتحاق بالمرحلة الجامعية الأولى
التقديم ي�ضتمر حتى 29 من ال�ضهر �فتح باب القبول للطلبة المحولين من جامعات اأخرى

أعلنت جامعة البحرين أن فترة تقديم 
طــلــبــات االلـــتـــحـــاق بــالــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة 
اليوم  من  األولــى( ستمتد  )الفترة  األولــى 
األحد )8 مايو 2022( إلى يوم األحد 29 من 
الشهر نفسه، مشيرة إلى فتح باب القبول 
األخرى  الجامعات  من  المحولين  للطلبة 

)التحويل الخارجي( في الفترة نفسها.
وسيجري خال شهر يوليو 2022 إعان 
الجامعية  المرحلة  لطلبة  القبول  نتائج 
التحويل  وطلبات  األولــى(  )الفترة  األولــى 
الخارجي. وانطاقا من تاريخ إعان نتائج 
القبول،  تثبيت  ُيتاح للطلبة  القبول سوف 
وُيسمح لهم بفرصة ثانية لتغيير الرغبات 
بــعــد ذلــك  قــبــولــهــم. وســتــعــقــد  بــعــد تثبيت 
الشخصية  والمقابات  القبول  اخــتــبــارات 
ــة الــتــي تــشــتــرط ذلــك  لــلــبــرامــج األكــاديــمــّي
عــقــب االنـــتـــهـــاء مـــن فــتــرة تــثــبــيــت الــقــبــول 

وتنفيذ تغيير الرغبات.
ــعــــة الـــبـــحـــريـــن  ــامــ ــيــــســــة جــ وأكــــــــــدت رئــ
المضحكي  شاهين  بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة 
أن جامعة البحرين تفخر باستقبال طلبة 
الــثــانــويــة الــمــتــوقــع تــخــرجــهــم هـــذا الــعــام، 
الـــذيـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــــروط الــقــبــول، 
الختيارهم الدارسة فيها بصفتها الجامعة 
التحويل  بــاب  فتح  أن  موضحًة  الوطنية، 
الــخــارجــي يــأتــي فــي ســيــاق إتــاحــة الــفــرص 
أمام الجميع لالتحاق بجامعة البحرين.

الــراغــبــيــن في  الــمــضــحــكــي  د.  ــت  ــ ودعـ
المبادرة  إلــى  البحرين  بجامعة  االلتحاق 
بــاســتــكــمــال اإلجـــــــراءات، بــعــد تــكــويــن رؤيــة 
واضــحــة عــن الــمــســارات األكــاديــمــيــة التي 
ألنها  بها،  االلتحاق  طلبات  تقديم  ينوون 
تــرســم مــســتــقــبــلــهــم الــمــهــنــي واألكـــاديـــمـــي، 

متمنية لهم التوفيق.
من ناحية أخرى، أفادت عميدة القبول 
الدكتورة  البحرين  جامعة  في  والتسجيل 
أمل زايد الزايد بأن طلبات التقديم ستتم 
الطلبة  يقدم  إذ  لفئتين،  مختلفة  بآليات 
البحرينيون وغير البحرينيين من خريجي 
المدارس الحكومية داخل مملكة البحرين 
طــلــبــاتــهــم عــبــر مـــوقـــع هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
 ،)bahrain.bh( اإللكترونية  والحكومة 
ــا الــطــلــبــة خــريــجــو الـــمـــدارس الــخــاصــة،  أمـ
والطلبة البحرينيون والخليجيون خريجو 

المدارس الخاصة خارج البحرين، والطلبة 
 )2021-2020( الـــمـــاضـــي  الـــعـــام  خــريــجــو 
وطــلــبــة مــركــز نــاصــر لــلــتــأهــيــل والــتــدريــب 
التحويل  فــي  الــراغــبــون  والطلبة  المهني، 
البحرين،  إلــى جامعة  أخــرى  من جامعات 
عبر  طلباتهم  تقديم  إلــى  مــدعــّوون  فإّنهم 
معلومات  إدارة  مــوقــع  فــي  الــتــقــديــم  رابـــط 

.)sis.uob.edu.bh( الطالب
والتسجيل  القبول  واستعرضت عمادة 
االلتحاق  طلبات  لتقديم  التعليمات  أهــم 
أنه  إلــى  مشيرة  المقبل،  الجامعي  للعام 
»ســـيـــســـمـــح لــلــطــلــبــة الـــمـــتـــوقـــع تــخــرجــهــم 
بتقديم طلب االلتحاق للمرحلة الجامعة 
على  الحاصلين  األولــــى(  )الــفــتــرة  األولـــى 
عــلــمــًا  فــــــوق،  فـــمـــا  تـــراكـــمـــي %65  مـــعـــدل 
أنـــه ســيــتــم قــبــولــهــم فـــي الــجــامــعــة بمعدل 
تــراكــمــي 70% فــمــا فـــوق، أمـــا الــطــلــبــة من 
الخاصة فسيتم قبولهم  ذوي االحتياجات 

بمعدل تراكمي 66.6% فما فوق«.
ولفتت العمادة االنتباه إلى أن بإمكان 
بالجامعة  لالتحاق  المتقدمين  الطلبة 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــع هـــيـــئـــة الـ ــ ــوقـ ــ ــق مـ ــ ــريـ ــ عـــــن طـ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة تــعــديــل الــرغــبــات 
لــلــبــرامــج الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا عـــن طــريــق 
الموقع نفسه خال فترة تقديم الطلبات.

ونبهت العمادة المتقدمين عن طريق 
إلى   )SIS( الطالب  معلومات  إدارة  موقع 
صــورة  الــتــالــيــة:  المستندات  إرفـــاق  وجـــوب 
ــورة جـــواز السفر  فــوتــوغــرافــيــة مــلــونــة، وصــ
في  التجديد  يثبت  مــا  أو  المفعول  ســاري 
البحرينيين  غير  وللطلبة  االنتهاء،  حــال 
المقيمين في البحرين ترفق صورة اإلقامة 
سارية المفعول أو ما يثبت إجراء التجديد، 
وبطاقة الُهوية سارية المفعول أو ما يثبت 

التجديد في حال االنتهاء.
ــمــــدارس  ودعــــــت الـــعـــمـــادة خـــريـــجـــي الــ
الــخــاصــة إلــــى إرفـــــاق شـــهـــادة الــتــخــرج في 
ــا يـــعـــادلـــهـــا مــن  ــانـــويـــة أو مــ ــثـ الـ الـــمـــرحـــلـــة 
المدرسة، وكشف الدرجات، وإفادة التخرج، 
وزارة  ــن  مــ الـــمـــصـــدقـــة  الـــــدرجـــــات  وكـــشـــف 

التربية والتعليم.
ــا الــطــلــبــة الــمــتــوقــع تــخــرجــهــم في  أمــ
2021-2022م  الـــثـــانـــي  الــــدراســــي  الــفــصــل 
فــدعــتــهــم   SIS طـــريـــق  ــن  عــ الـــمـــتـــقـــدمـــون 

الدرجات  إرفاق كشوف  إلى وجوب  العمادة 
لــــ)5( فــصــول دراســيــة، وسيتم الحــقــًا فتح 
نظام )SIS( لتحديث األوراق والمستندات 

المطلوبة بعد التخرج.
إلـــى أن رســـم تقديم  الــعــمــادة  وأشــــارت 
بحرينية  دنانير   10 قــدره  االلتحاق  طلب 
غير قابلة لاسترجاع، مؤكدة أهمية تقديم 
شـــهـــادة فــحــص الــلــيــاقــة الــطــبــيــة مـــن أحــد 
الــحــكــومــيــة أو  الــمــســتــشــفــيــات  أو  الــمــراكــز 

الخاصة المعتمدة في مملكة البحرين.
ــبـــول والــتــســجــيــل  ــادة الـــقـ ــمــ ولـــفـــتـــت عــ
ــه يــمــكــن لــلــمــتــقــدم تــعــديــل  ــى أنــ الــنــظــر إلــ
sis.( الــطــالــب  خــدمــة  مــوقــع  على  بياناته 
uob.edu.bh( بعد االنتهاء من عملية 
تقديم الطلب من خال الروابط في شاشة 

التقديم المذكورة أدناه:
ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ بـــــــيـــــــانـــــــات  تــــــحــــــديــــــث   -
 Update Application( والـــرغـــبـــات 

.)Information and Preferences
 Modify( تحديث الملفات المرفوعة -

.)Uploaded Documents
الـــســـاعـــة  ــوم  ــ ــ رسـ أن  ــادة  ــمــ ــعــ الــ وذكــــــــرت 
الــمــعــتــمــدة لــلــطــلــبــة الــمــقــبــولــيــن الــجــدد 
ستكون رسومًا مدعومة للطلبة البحرينيين 
بواقع 8 دنانير بحرينية للساعة المعتمدة 
الرسوم للطلبة  الواحدة، في حين ستكون 
غير البحرينيين 80 دينارًا بحرينيًا للساعة 

المعتمدة الواحدة.
ذكرت  الخارجي  التحويل  وعن شروط 
العمادة أن جواز تحويل الطالب من جامعة 
رهين شروط  البحرين  جامعة  إلــى  أخــرى 
عـــديـــدة، هـــي: أن تــكــون الــجــامــعــة األخـــرى 
مــعــتــرفــًا بــهــا مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
العمادة  إلى  الطالب  يقدم  وأن  بالمملكة، 
ومشفوعًا  حديثًا  معتمدًا  أكاديميًا  سجًا 
ــادة حسن  ــهـ بــالــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة، وشـ
المحول منها،  الجامعة  سيرة وسلوك من 
وتوصية من عضوين من الهيئة األكاديمّية 
شرط أن يكونا قد دّرساه في تلك الجامعة، 
للقبول  مؤهلة  الثانوية  شهادته  تكون  وأن 
فــي التحويل  يــرغــب  الــــذي  الــبــرنــامــج  فــي 
إليه، وأن تكون دراسته نظامية في الجامعة 
يكون  وأن  الكلي(،  )النظام  منها  المحول 
قد اجتاز بنجاح )30( ساعة معتمدة أو ما 

وأال  منها،  المحول  الجامعة  فــي  يعادلها 
يقل معدله التراكمي عن )2.33( من أصل 
)C( )4.0+( أو ما يعادلها في نظم التقويم 

األكاديمي األخرى.
ــتــــرطــــت الــــعــــمــــادة لــلــتــحــويــل  ــا اشــ ــمـ كـ
الخارجي موافقة مجلس القسم األكاديمي 
دراســة  بعد  الــتــحــويــل،  طلب  على  المعني 
لكل  العلمي  والمحتوى  األكاديمي،  سجله 
ــازه، وتــحــديــد الـــمـــقـــررات الــتــي  ــتــ مــقــرر اجــ
المتقدم  يــكــون  وأال  دراســتــهــا،  مــن  يــعــفــى 

مفصواًل من أي جامعة فصًا تأديبيًا.
واشــتــرطــت أيـــضـــًا أال يــكــون الــمــتــقــدم 
-عند تقديم طلب التحويل- منقطعًا عن 
أكثر  منها  المحول  الجامعة  في  الــدراســة 
في  الطالب  يــدرس  وأن  أسبوعًا،   )16( من 
الساعات  من  األقل  على   )%50( الجامعة 

المطلوبة للتخرج.
وذكرت العمادة أّن المستندات المطلوبة 
الــدرجــات  كشف  هــي:  الــخــارجــي  للتحويل 
مــــن الـــجـــامـــعـــة الـــمـــحـــول مــنــهــا الـــطـــالـــب، 
العامة  الثانوية  درجــات  كشف  من  ونسخة 
مصدقة  التخرج  إفـــادة  مــع  يعادلها،  مــا  أو 
ومعتمدة من الجهات المختصة، ومحتوى 
الــمــراد معادلتها في  الــدراســيــة  الــمــقــررات 
جــامــعــة الــبــحــريــن مــصــدقــة ومــعــتــمــدة من 
الجامعة المحول منها الطالب، وأن يقدم 
الطالب توصيتين أكاديميتين من أساتذته 

الذين درسوه.
كــمــا اشـــتـــرطـــت لــلــتــحــويــل الــخــارجــي 
نجاح الطالب في االختبارات التي يجريها 
ــدت(، وصـــورة  ــ الــقــســم األكـــاديـــمـــي )إن وجــ
فــوتــوغــرافــيــة مــلــونــة، وصـــورة جـــواز السفر 
ســـــاري الــمــفــعــول أو مـــا يــثــبــت الــتــجــديــد 
فـــي حــــال االنـــتـــهـــاء. وعـــلـــى الــطــلــبــة غير 
البحرينيين المقيمين في البحرين إرفاق 
صورة اإلقامة سارية المفعول أو ما يثبت 

إجراء التجديد.
بد  فإنه ال  العمادة  أوردت  ما  وبحسب 
من تقديم بطاقة الُهوية سارية المفعول، 
االنــتــهــاء،  حــال  فــي  التجديد  يثبت  مــا  أو 
ورســــم تــقــديــم طــلــب االلــتــحــاق وقــــدره 10 
دنــانــيــر بــحــريــنــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى شــهــادة 
المراكز  أحــد  مــن  الطبية  اللياقة  فحص 

أو المستشفيات المعتمدة في البحرين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16116/pdf/1-Supplime/16116.pdf?fixed6720
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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16116/pdf/3-MAIN/1.pdf?fixed05531#page=1&zoom=auto,-8,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294572
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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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الصحة  وزارة  من  مسؤولون  كشف 
فـــي بــريــطــانــيــا عـــن ســبــبــيــن رئــيــســيــيــن، 
لــانــتــشــار »الـــمـــقـــلـــق« اللـــتـــهـــاب الــكــبــد 
وكانت  الباد.  في  األطفال  بين  الحاد 
أعلنت  قــد  العالمية  الــصــحــة  منظمة 
يوم الثاثاء أنها ُتواصل َتَلقي عشرات 
بالتهاب  أطفال  إصابات  عن  الباغات 
الــكــبــد الـــحـــاد لـــم ُيـــحـــدد ســبــبــهــا بــعــد، 
مختلف  في   230 بنحو  عددها  مــقــّدرة 
أنحاء العالم. ولم ُيعرف بعد سبب هذه 

االلتهابات الشديدة في الكبد.
في  الحاالت  هــذه  غالبية  وسجلت 
أوروبا، وكان أولها في بريطانيا. ففي 5 
أبريل، تبلغت منظمة الصحة العالمية 
الحاد  الكبد  التهاب  من  حــاالت  بعشر 
ــال دون  ــفــ مــجــهــولــة الـــســـبـــب لـــــدى أطــ
الــعــاشــرة فــي وســـط اســكــتــلــنــدا. وفـــي 8 
ــدد الــــحــــاالت الــمــســجــلــة  ــل بــلــغ عــ ــريـ أبـ
خــبــراء  وحـــذر   .74 كلها  بــريــطــانــيــا  فــي 
الــصــحــة فــي بــريــطــانــيــا مــؤخــرا مــن أن 
الــمــعــيــشــة مـــع »كــلــب ألـــيـــف«، أو تــنــاول 
عــقــار »الــبــاراســيــتــامــول«، قــد يـــؤدي إلى 
ــن الـــتـــهـــاب الــكــبــد  حــــــاالت غـــامـــضـــة مــ

لدى األطفال. من ضمن 92 حالة في 
حالة   64 كانت  بريطانيا  أنحاء  جميع 
فــي األطــفــال الــذيــن كــانــوا مــن عائات 
وفقا  للكاب،  تعرضوا  أو  كابا  تملك 
في  الصحي  األمــن  وكــالــة  مــن  لبيانات 
الصحة  خــبــراء  ويستكشف  بريطانيا. 
الرابط، مما يعني أن انتشار  اآلن هذا 
يكون  قــد  األطــفــال  بين  الكبد  التهاب 
ملكية  مــن  العالية  المستويات  بسبب 
أن ثاثة  كما وجــد  الــبــاد.  الكاب في 
عقار  استخدام  ذكروا  المصابين،  أرباع 
اإلباغ  يتم  لم  بينما  »الباراسيتامول«، 

عن استخدام »األسبرين«. 
استخدام  انتشار  إن  الخبراء  وقال 
الـــبـــاراســـيـــتـــامـــول يــعــتــبــر مــتــســقــا مــع 
اإلرشـــــــــادات الـــخـــاصـــة بـــــــإدارة الــمــرض 
التهاب  ويصيب  األطــفــال.  عند  الــحــاد 
ــــذا بــشــكــل رئـــيـــســـي األطـــفـــال  الـــكـــبـــد هـ
دون الــعــاشــرة، ومـــن أعـــراضـــه الــيــرقــان 
الـــبـــطـــن.  وآالم  والـــتـــقـــيـــؤ  واإلســــــهــــــال 
واستلزم عدد من الحاالت إجراء زراعة 
ــد من  ــل واحــ لــلــكــبــد. وتـــوفـــي عــلــى األقــ

األطفال الذين أصيبوا به.

المك�سيك  ف��ي  »ن����ازي«  زواج 

ي���ف���ج���ر ع���ا����س���ف���ة ج����دل
تكريما  نــازيــة،  »بنكهة«  زفافهما  حفل  إقــامــة  المكسيك  مــن  زوجـــان  اخــتــار 
بــراون  إيفا  زوجته  زفافه من  ذكــرى  يــوم  أدولــف هتلر، في نفس  الــنــازي  للزعيم 
بالكامل،  نازيا  زيا عسكريا  فيرناندو  المكسيكي  العريس  وارتــدى  أبريل.   29 في 
شعار  زينها  التي  الــزفــاف  كعكة  وقطع  العسكرية،  هتلر  لقبعة  مشابهة  وقبعة 
وسائل  على  وجوزفينا  فيرناندو  صــور  وانتشرت  جوزفينا.   زوجته  مع  النازية، 
التواصل االجتماعي، والقت هجوما حادا وانتقادا من الناشطين على اإلنترنت، 
بسبب احتفال الزوجين بالنازية، التي قادت العالم إلى الحرب العالمية الثانية 
المقربون  أصدقاءه  ارتــدى  فيرناندو  إلى  وباإلضافة  المايين.  بمقتل  وتسببت 
من  خــروجــه  بعد  الــنــازيــة  الطريقة  على  بتحيته  وقــامــوا  أيــضــا،  أزيـــاء عسكرية 
نوع  من  سيارة  فيرناندو  واستخدم  الـــزواج.  مراسم  فيها  أقيمت  التي  الكنيسة 
بشعار  وزينها  آنــذاك،  األلماني  الجيش  استخدمها  التي  األلمانية  فولكسفاغن 
الصليب المعقوف النازي.  وكان فيرناندو )38 عاما( ثابتا وهو يوضح إعجابه 
هتلر  أن  »أعــلــم  وقـــال:  الــزفــاف.  بعد  »ميلينيو«  مــع صحيفة  مقابلة  فــي  بهتلر، 
إبادة جماعية، ورمز للعنصرية  بالنسبة إلى كثير من الناس شخص أقدم على 
من  أو  معلومات  على  الحصول  دون  األحــكــام  يطلقون  البعض  لكن  والــعــنــف.. 
االشتراكية  الحركة  يتبع  الــذي  فيرناندو  وأضــاف  المنتصرين«.  تصديق  خال 
الوطنية منذ المراهقة: »لقد أحبه شعبه«. وانتقد المجلس الوطني المكسيكي 
»أنه  إلى  الناس، مشيرا  الزوجين، بسبب عدم احترامهما مشاعر  التمييز  لمنع 
من الضروري تذكر األحداث المروعة التي وقعت على األراضي األوروبية خال 

الهولوكوست، وهي جريمة ال مثيل لها في تاريخ البشرية«.
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ُقتل 22 شخصا على األقّل وأصيب أكثر من خمسين 
آخــريــن، يــوم الجمعة، فــي انــفــجــار قــوي وقــع فــي فندق 
ســـاراتـــوغـــا فـــي وســــط هــافــانــا ودّمـــــر قــســمــا مــنــه، ونــجــم 
نشرته  فــي  المحلي  التلفزيون  وأفـــاد  للغاز.  تــســّرب  عــن 
اإلخبارية بأن أربع جثث انُتِشلت من تحت األنقاض في 

وقت مبكر من المساء. 
وقبل ذلك بساعة، كانت الحصيلة الرسمية للضحايا 

تبلغ 18 قتيا، بينهم طفل، وأكثر من 50 جريحا. 
األنــقــاض  تحت  ناجين  هــنــاك  إن  السلطات  وقــالــت 
وأرسلت فرقة كاب للبحث عنهم، من بينهم امرأة تحدث 

إليها رجال اإلنقاذ. 
باسم خارجّيتها  المتحدث  بلسان  وقّدمت واشنطن 
نيد برايس »خالص تعازيها لكّل َمن تضّرر من االنفجار 

المأساوي«. 
الخارجّية في االّتحاد  السياسة  بــدوره، قال مسؤول 
وزير  مع  تحّدث  إّنــه  تويتر  على  بوريل  األوروبـــي جوزيب 

التعازي،  إليه  وقــّدم  رودريغيز  برونو  الكوبي  الخارجّية 
معّبرا عن تضامنه مع الشعب الكوبي. 

رئــيــس فنزويا  ــادورو  نــيــكــوالس مــ اّتــصــل  مــن جهته 
ديــاز- ميغيل  الــكــوبــي  بنظيره  لكوبا  الوثيقة  الحليفة 
يتلّقى  الكوبي  الشعب  »إّن  قائًا:  تعازيه،  لتقديم  كانيل 
التضامن والدعم من جميع شعوب العالم، وخاّصة من 

شعب فنزويا البوليفاري«.
الموقع، وقال: »لم  بعيد االنفجار تفّقد دياز-كانيل 
ــــه حــــادث مـــؤســـف«، في  إّن تــكــن هــنــاك قنبلة وال هــجــوم، 
تــصــريــح ســعــى مــن خــالــه إلـــى وضـــع حـــّد لــشــائــعــات تــّم 
إلى  ــارت  أشـ االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تــداولــهــا على 
الــبــاد في  عـــّدة فــي  فــنــادق  هــجــمــات بالقنبلة شــهــدتــهــا 

تسعينيات القرن الماضي دّبرها كوبّيون منفّيون. 
ــار أضـــــــرارا كــبــيــرة بـــواجـــهـــة فــنــدق  ــجـ ــفـ وألـــحـــق االنـ
غرفة   96 يضّم  والــذي  نجوم  المصّنف خمس  ساراتوغا 

ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

أشخاص   3 الجمعة،  يــوم  الفرنسية،  الــشــرطــة  أوقــفــت 
ما  على  إيفل،  برج  تحت  لعبة  في  السياح  بخداع  متهمين 
أفاد مصدر في الشرطة وكالة »فرانس برس«. وبعد تحقيق 
استمر أشهرا عــدة، ُأوقــف األشــخــاص، وهما رجــان وامــرأة 
الــواقــعــة شمال  رومــانــيــون، فــي ضاحية »ســيــن-ســان-دونــي« 

شرق باريس. 
أمــواال  الفرنسية صـــادرت  »الــشــرطــة  إن  الــمــصــدر  وقـــال 
كانت بحوزتهم قدرها أكثر من 16 ألف يورو )نحو 17 ألف 
دوالر( و3 سيارات فارهة وعمات أجنبية وإيصاالت بتحويل 
أن المجموعة  اشــتــبــهــت فــي  قــد  الــشــرطــة  وكــانــت  أمـــــوال«. 
كوب  أي  فيها  يــحــزرون  لعبة  فــي  ليراهنوا  السياح  خدعت 
على  بالحصول  يتلقونها  وعود  مقابل  الكرة  داخله  مخبأة 
ــال ربـــحـــوا. ويــســتــدرج العــبــون  مــبــالــغ نــقــديــة كــبــيــرة فــي حـ

مزّيفون السياح الذين ال يربحون أبًدا. 
وأوضح المصدر أن »التذكرة الخاصة بهذه اللعبة تبلغ 
مــا يصل  طــاولــة  كــل  مــن  المجموعة  تكسب  وقـــد  يـــورو   50

المعنية  الـــوحـــدة  وبـــاشـــرت  الــســاعــة«.  فــي  يــــورو  إلـــى 1000 
في  تحقيقاتها  بــاريــس  شرطة  فــي  الشرعية  غير  بالهجرة 
شــهــر أكــتــوبــر مــن الــعــام الــمــاضــي. وأشــــار الــمــصــدر إلـــى أن 
»المحققين تمكنوا من تحديد هوية نحو 40 العبا مزيفا 
ومراقبا متورطين، وصادروا 6 طاوالت ُتجرى عليها اللعبة«. 
ــة  انــتــهــاء األزمـ ــع  والــمــوقــوفــون جميعهم مــن رومــانــيــا. ومـ
عــودة  بــاريــس  شهدت  كــورونــا،  بجائحة  المرتبطة  الصحية 
السياح والمخالفات المتعلقة بوجودهم في الوقت نفسه. 

وسجلت الشرطة عمليات نشل، وألعابا تنضوي تحتها 
ممارسات نصب واحتيال. 

وأشارت توماتيس إلى أن العملية التي نفذتها الشرطة 
أسفرت عن توقيف 35 شخصا. يذكر أن برج إيفل يعد أحد 
أشــهــر الــمــبــانــي فــي الــعــالــم ويستقبل نــحــو 7 مــايــيــن زائــر 
ارتفاعه 324 متًرا، وبدأ بناؤه في 1887،  سنوًيا، حيث يبلغ 

} برج إيفل يستقبل مايين السياح سنويا.وافتتح أمام الجماهير عام 1889.

} حفل الزفاف بنكهة نازية.

} البرقع.
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طالب�ان تاأم�ر الن�س�اء بارت�داء 

العام�ة  الأماك�ن  ف�ي  البرق�ع 
في  النساء  شــّددت حركة طالبان قمعها لحرية 
أفغانستان، فأمرتهّن أمس السبت بارتداء البرقع في 
التي  صرامة  القيود  أكثر  أحــد  في  العامة،  األمــاكــن 
المتطرفة  الحركة  سيطرة  منذ  المرأة  على  تفرض 
على الحكم مجددا العام الماضي. وجاء في مرسوم 
ــادر عــن اخــونــد زاده كــشــفــت عــنــه ســلــطــات حركة  صــ
لهن  »ينبغي  كــابــول:  فــي  الصحفيين  ــام  أمـ طــالــبــان 
مع  تماشيا  للبرقع(  أخــرى  )تسمية  التشادري  وضع 

التقاليد«. 
العمر  متوسطات  النساء  أن  المرسوم  وأضـــاف 
بما  العينين  باستثناء  وجوههّن  يغطين  أن  »ينبغي 
تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجاال من 
أن  »يفضل  أنــه  الــمــرســوم  وأضـــاف  المحرمين«.  غير 
مهم  لديهن عمل  يكن  لم  إذا  المنزل«  النساء  تــازم 
التي  أيــًضــا العقوبات  الــمــرســوم  الــخــارج. ويــعــدد  فــي 
يواجهها أرباب العائات الذين ال يفرضون على نساء 

في أسرهم ارتداء البرقع. 
ــودة طــالــبــان إلــــى الــحــكــم فـــي منتصف  ــ مــنــذ عـ
بــالــمــعــروف  الــمــاضــي، نــشــرت وزارة األمــــر  أغــســطــس 
والنهي عن المنكر توصيات عدة بشأن طريقة لباس 
النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على 

المستوى الوطني. 
وكانت الحركة قد فرضت على النساء حتى اآلن 
وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه 
البرقع  بـــارتـــداء  بــشــدة  تــوصــي  كــانــت  لكنها  ظـــاهـــرا. 
الذي سبق أن فرضته خال فترة حكمها األولى بين 

1996 و2001.

ال�سجن خم�ض �سنوات ل�سرطي 
اأمريكي ب�سبب توقيفه العنيف 
بالخرف  م�سابة  ل��س�ب�ع�ي�ن�ي�ة 

ــورادو  ــولـ ُحــكــم عــلــى شــرطــي ســابــق فـــي واليــــة كـ
توقيفه  بسبب  ســنــوات  خــمــس  بالسجن  األمــريــكــيــة 
إدراكــيــة  اضــطــرابــات  تعاني  سبعينية  المـــرأة  العنيف 
أنــحــاء مختلفة  فــي  وإصــابــات  بكسور  لها  تسبب  مــا 

في جسمها. 
توجهت  قد  عاما   73 البالغة  غارنر  كــارن  وكانت 
إلى سوبرماركت في مدينة لوفاند  يونيو 2020  في 
بالوالية الواقعة غرب الواليات المتحدة لشراء بعض 
السلع بقيمة 14 دوالرا، لكنها غفلت عن الدفع بسبب 
المتجر  على  بالقائمين  دفــع  ما  بالخرف،  إصابتها 
إلى االتصال بالشرطة رغم أنهم استعادوا البضاعة. 
هوب  أوستن  الشرطي  أمسك  الطريق،  قارعة  وعلى 

بالمرأة السبعينية خال عودتها إلى منزلها مشيا. 
ــاع ألوامـــــــره الـــتـــي لم  ــيـ وبــســبــب رفــضــهــا االنـــصـ
تــكــن تفهمها عــلــى مــا يــبــدو، رمــاهــا الــشــرطــي أرضــا 
ظهرها.  خــلــف  يــديــهــا  ووضـــع  بــاألصــفــاد  لتقييدها 
وكانت الضحية التائهة تردد للشرطي: »أنا في طريق 
التوقيف  وأثــــارت مشاهد هــذا  مــنــزلــي«.  إلــى  الــعــودة 
العنيف التي التقطتها كاميرا مرفقة ببزة الشرطي 
صور  أظــهــرت  بعدما  وخصوصا  حينها،  كبيرا  تــأثــرا 
بعد  الشرطة  مركز  في  الُتقطت  مراقبة  كاميرا  من 
فــتــرة وجــيــزة أوســتــن هــوب وزمـــاء لــه يقهقهون إثر 

استعراض المشاهد. 
ــذي تــرك  ــ ــر الـــشـــرطـــي الـ ـــال مــحــاكــمــتــه، أقــ وخــ
مــنــصــبــه بــعــد الــحــادثــة بــالــذنــب فـــي هـــذا االعـــتـــداء، 
وتــقــدم أخــيــرا بــاالعــتــذار إلـــى عــائــلــة غـــارنـــر، واصــفــا 
»دنفر  صحيفة  بحسب  فعا«،  »مخز  بأنه  ارتكبه  ما 

بوست«. 
} صورة الدمار الذي لحق بواجهة الفندق.

} الكاب سبب محتمل لالتهاب الغامض.

عبداملنعم إبراهيم

قانون »نوبك« الأمريكي.. ابتزاز �سد ال�سعودية ودول الخليج
حين اتخذت إدارة الرئيس األمريكي )جو بايدن( حزم العقوبات القاسية 
أوكــرانــيــا، وجــنــدت مــع بريطانيا ودول  فــي  الــحــرب  ضــد روســيــا على خلفية 
كل  أن  تعتقد  كانت  الروسي(،  )االقتصاد  كل طاقاتها إلنهاك  أخــرى  غربية 
العقوبات  تلك  تنفيذ  يشاركونهم  الغرب سوف  دائــرة  خــارج  العالم من  دول 
االقتصادية والمالية والتجارية ضد روسيا، ولكن هذا لم يحدث، بل إن دواًل 
كثيرة تولدت لديها شكوك وعدم ثقة في أمريكا وبريطانيا والغرب عمومًا، 
وأنه ال يمكن الركون إلى الثقة في تصرفات الدول الغربية تجاهها في أي 

خافات سياسية أو اقتصادية قد تنشأ بين الطرفين في المستقبل.
القوانين  يسن  الــذي  العالم(  )مركز  هي  نفسها  تعتبر  أمريكا  لألسف 
والعقوبات ضد اآلخرين، سواء كانوا دواًل أو حكومات أو شعوبًا أو منظمات 
أو أفرادًا ورجال أعمال )مثلما فعلت ضد روسيا(! وهذا التفكير  اقتصادية 
فــي خانة  الــشــعــوب األخــــرى يضعها  األمــريــكــي-الــغــربــي االســتــعــائــي ضــد 
إبان  الــبــاردة  الحرب  في  ألمريكا  صفة  كانت  التي  العالمية  )اإلمبريالية( 
الصراع األمريكي-السوفيتي، وها هي اآلن تكرسها صفة دائمة لتصرفاتها 
)األحادية  ألوامرها  تمتثل  لم  إذا  األخــرى  والشعوب  الــدول  تجاه  العدائية 

الجانب(!
ولعنا نكتشف استمرار هذه العقلية األمريكية االستعائية حين أقرت 
لجنة تابعة لمجلس الشيوخ األمريكي يوم الخميس الماضي مشروع قانون 
المصدرة للنفط  الـــدول  فــي منظمة  الـــدول األعــضــاء  يــعــّرض  أن  مــن شأنه 
وذلــك  االحــتــكــار!!  مكافحة  قوانين  بموجب  للمساءلة  وشــركــاءهــا  )أوبـــك( 
وقــال  العالمية،  النفط  أســعــار  يرفع  بما  ــدادات  اإلمــ فــي  خفضًا  لتنسيقها 
رفضت  التي  )السعودية(  من  للنيل  محاولة  باألساس  القانون  إن  مراقبون 
على  والمساعدة  النفط  إمـــدادات  بــزيــادة  )واشــنــطــن(  لمطالب  االستجابة 
خفض األسعار، ما اعتبرته إدارة الرئيس األمريكي )جو بايدن( انحيازا من 
الرياض لروسيا في الحرب على أوكرانيا، وخاصة بعد أن تمسكت السعودية 

برفض محاوالت تسييس موضوع النفط.
المعروف  النفط(  وتصدير  إنــتــاج  لتكتات  )ال  قــانــون  مــشــروع  ويــهــدف 
الــواليــات  فــي  والــشــركــات  المستهلكين  إلــى حماية  »نــوبــك«  باسم  اخــتــصــارا 
لكن  التدفئة،  وزيت  البنزين  أسعار  في  المتعمدة  االرتفاعات  من  المتحدة 

وكـــاالت  نــشــرتــه  مــا  )بــحــســب  المحللين  بــعــض 
أن تطبيقه  مـــن  يـــحـــذرون  أمــــس(  يـــوم  األنـــبـــاء 
قــد تــكــون لــه بعض الــتــداعــيــات الــخــطــرة )غير 

الرئيسيين  الحزبين  مــن  الــمــقــدم  الــمــشــروع  هــذا  وســيــدخــل  الــمــقــصــودة(!! 
)الديمقراطي والجمهوري( تعديات على قانون مكافحة االحتكار األمريكي 
إللغاء الحصانة السيادية التي تحمي )أوبك( وشركات النفط الوطنية في 

دولها األعضاء من الدعاوى القضائية.
وإذا أصبح )نوبك( قانونا ساريا فسيكون بمقدور المدعي العام األمريكي 
كما  اتحادية،  محكمة  أمــام  السعودية-  -مثل  أعضائها  أو  )أوبــك(  مقاضاة 
-مثل  أوبــك  مــع  متحالفين  آخــريــن  منتجين  مقاضاة  مــن  كذلك  سيمكنه 
روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض اإلمدادات، ضمن ما يعرف باسم 
)أوبك بلس(، ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أمريكية تنفيذ أحكام 

قضائية لمكافحة االحتكار على دولة أجنبية؟!
إذن نحن أمام ابتزاز أمريكي جديد ضد السعودية واإلمارات وبقية دول 
الخليج المنتجة للنفط، بقصد إخضاع دول المنطقة للتخندق مع أمريكا 
ضد روسيا في حرب أوكرانيا، وهذا هو منطق الصفة )اإلمبريالية( في غزو 
أن  الافت  من  وأنــه  العالمية،  أمريكا  لــقــرارات  وإخضاعها  اآلخرين  أســواق 
اإلدارة األمريكية الحالية ال تريد أن تعترف بأن حزم العقوبات االقتصادية 
والتجارية والمالية التي اتخذتها ضد روسيا مؤخرا جلبت الويات والمعاناة 
وارتفاع األسعار والتضخم للشعوب األوروبية وكذلك للشعب األمريكي أكثر 

مما كانت تأمله )واشنطن( من توجيع الشعب الروسي.
أو  اإلمــارات  أو  السعودية  أمريكية ضد  أحكام قضائية  أي  فإن  ثم  ومن 
بقية دول الخليج المنتجة للنفط سوف ترتد هي األخرى سلبا على الشعب 
األمريكي وبريطانيا وبقية الدول والشعوب األوروبية؛ ألنه بكل بساطة يمكن 
للسعودية أن تخفض إنتاجها العالمي من النفط بنسبة 50 بالمائة فقط، 
لكي ترتفع أسعار النفط في أمريكا والعالم بما يتجاوز 400 دوالر للبرميل 
الواحد.. لتفعلها أمريكا وتصدر أحكاما قضائية ضد السعودية أو اإلمارات، 

ولتشاهد بعدها ماذا سوف يحدث في االقتصاد العالمي برمته.

قتيال  22 اإل�����ى  ه��اف��ان��ا  ف���ن���دق  ان��ف��ج��ار  ح�����س��ي��ل��ة  ارت���ف���اع 

وف����������اة اأك������ب������ر اأ�����س����ت����اذ 
ب��ال�����س��ط��رن��ج م��ع��م��ر ف���ي ال��ع��ال��م

والصحفي  العالم  في  الشطرنج  في  أكبر أستاذ  أفرباخ،  يــوري  توفي 
الشطرنج  التــحــاد  السبت، وفقا  أمــس،  عــام   101 يناهز  عمر  عــن  الــبــارز، 
التعازي  بأحر  متقدما  أفرباخ  الروسي  الشطرنج  ونعى اتحاد  الــروســي. 
أفرباخ  يــوري  احتفل  الماضي،  فبراير   8 وفــي  الفقيد.  وأصــدقــاء  ألســرة 
بعيد مياده المائة، وفي 4 مايو منح بموجب مرسوم صادر عن الرئيس 
سابق التحاد  رئيس  هو  أفرباخ  الشرف.  وســام  بوتين،  فاديمير  الروسي 
الشطرنج في اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية، ومؤلف سلسلة 
االتحاد  في  الشطرنج  تحرير مجلتي  ورئيس  الشطرنج،  الكتب عن  من 
أفرباخ  أصبح  و1950،   1949 عامي  في  روسيا.  في  والشطرنج  السوفيتي 
االشتراكية  الجمهوريات  اتحاد  بطل  كــان   1954 عــام  وفــي  موسكو،  بطل 
السوفيتية، وكجزء من المنتخب الوطني التحاد الجمهوريات السوفيتية 

االشتراكية، فاز مرتين ببطولة أوروبا. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16116/pdf/1-Supplime/16116.pdf?fixed6720
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1294560
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توقع االنتهاء من كل الطلبات خالل فرتة قيا�سية 

اعتماد ميزانية »مزايا« ومبا�سرة الطلبات املعلقة
حممود اجل�شي:

اأكدت م�شادر موثوقة يف وزارة الإ�شكان لـ»الأيام« اأن 

الوزارة قد با�شرت القيام بدفع اإجراءات طلبات املواطنني 

اخلا�شة بخدمة مزايا والتي كانت قد توقفت منذ نوفمرب 

2021 ب�شبب التاأخري يف اعتماد امليزانية اخلا�شة بدعم 

برنامج »مزايا«.

ا�شتئناف  خرب  تلقت  قد  الــوزارة  اأن  امل�شدر  وبني 

الربنامج واعتماد امليزانية يف نهاية اأبريل املا�شي، وقد 

با�شرت بالفعل يف الإجراءات اخلا�شة بطلبات املواطنني 

عن  الإعــان  دون  حالت  الطويلة  العيد  اإجــازة  اأن  اإل 

املو�شوع ب�شكل اأكرب، واإنه من املتوقع اأن يتم النتهاء من 

واأن  ا  قيا�شية، خ�شو�شً فرتة  املعلقة خال  الطلبات  كل 

جميع الطلبات حا�شلة على املوافقات من جميع اجلهات.

اأن الوزارة بداأت باإر�شال ر�شائل  كما اأو�شح امل�شدر 

ك�شف  مثل  بياناتهم  لتحديث  الطلبات  ملقدمي  ن�شية 

من  الطلبات  اأ�شحاب  و�شكا  الراتب.  و�شهادة  احل�شاب 

تاأخر طلباتهم لأكرث من 6 اأ�شهر مما و�شعهم يف اأزمة مع 

املطورين العقاريني.

االأ�سعار تبداأ من 2500 دينار 

ح���م���الت  9 يف  ت���ن���دم���ج  احل������ج  ح����م����الت 

خديجة العرادي:

احلج  حمات  اأن  »الأيام«  علمت 

-وعددها 59 حملة- اندجمت يف 9 حمات 

فقط؛ وذلك بناًء على طلب من بعثة احلج 

البحرينية.

اإطاق  يف  احلج  حمات  وبداأت 

وتراوحت  املا�شية،  الأيام  خال  اإعاناتها 

اأ�شعار احلمات ما بني 2500 اإىل 3200 

اإن  اأ�شحاب حمات  دينار لل�شخ�ص. وقال 

اإقبالً كبرًيا جًدا على الت�شجيل، واإن  هناك 

بع�ص احلمات اأغلقت باب الت�شجيل.

فتح القبول 

بجامعة البحرين اليوم

اأعلنت جامعة البحرين اأن فرتة تقدمي 

اجلامعية  باملرحلة  اللتحاق  طلبات 

اليوم  من  �شتمتد  الأوىل(  )الفرتة  الأوىل 

م�شرية  نف�شه،  ال�شهر  من   29 اإىل  الأحد 

من  املحولني  للطلبة  القبول  باب  فتح  اإىل 

اخلارجي(  )التحويل  الأخرى  اجلامعات 

يف الفرتة نف�شها.

 ،2022 يوليو  �شهر  و�شيجري خال 

املرحلة  لطلبة  القبول  نتائج  عن  الإعان 

اجلامعية الأوىل )الفرتة الأوىل( وطلبات 

التحويل اخلارجي. 

عن  الإعـــان  تاريخ  من  وانطاًقا 

القبول، �شوف يتاح للطلبة تثبيت  نتائج 

القبول.

انت�سار التنمر االإلكرتوين ومطالبات بقوانني حازمة

االأطفال االأكرث عر�سة والنيابة با�سرت 20 بالًغا

علي طريف:

ت�شدي  �شرورة  على  املحامني  من  اآراء جمموعة  توافقت 

امل�شرع البحريني اإىل ظاهرة التنمر الإلكرتوين التي اأ�شبحت 

على  خطًرا  ت�شكل  وباتت  املجتمع،  يف  كبري  ب�شكل  متف�شية 

الأفراد.

قوانني  ب�شن  لـــ»الأيــام«  حديثهم  يف  حمامون  وطالب 

ون�شو�ص ت�شريعية خا�شة بالتنمر ب�شتى اأنواعه وجمالته، 

ون�شر التوعية وتوفري التدابري الازمة لتفادي هذه الظاهرة 

وحماربتها.

عليها  ح�شلت  العامة،  النيابة  من  اإح�شائية  وك�شفت 

اأنها با�شرت 20 باًغا ممن تعر�شوا حلالت تنمر،  »الأيام«، 

اإذ بينت الإح�شائية اأن اأ�شغر جمٍن عليه تعر�ص للتنمر 12 

�شنة، واأكرب جمٍن عليه 18 �شنة.

مب�ساركة قوة الدفاع وخفر ال�سواحل والبحرية االأمريكية

 انطالق مترين »الدفاع املتوهج« اليوم

�شباح  من  البحرين  دفاع  قوة  تنفذ 

امل�شرتك  التمرين  فعاليات  الأحــد  اليوم 

 -  Neon Defender( املتوهج  الدفاع 

من  عدد  تنفيذه  يف  ي�شارك  والذي   ،)22

البحرين،  دفــاع  قــوة  ــدات  ووح اأ�شلحة 

ال�شواحل،  بخفر  متمثلة  الداخلية  ووزارة 

البحرية  للقوات  املركزية  والــقــيــادة 

ياأتي  حيث   ،)NAVCENT( الأمريكية 

واخلطط  الربامج  اإطــار  �شمن  التمرين 

�شبل  تطوير  اإىل  تهدف  التي  املر�شومة 

ورفع  اخلربات  وتبادل  والتاأهيل  التدريب 

على  التمرين  يف  امل�شاركني  جميع  كفاءة 

كيفية مواجهة خمتلف الأخطار والتهديدات 

واملاحة  املن�شاآت  عن  والدفاع  البحرية 

البحرية وحماية املمرات املائية يف منطقة 

العمليات.

مليون م�ساهدة لتقارير »االأيام الريا�سية«

17

للمفكر واخلبري اال�سرتاتيجي ال�سويدي مبقر »االأيام« غًدا

تد�سني كتاب »االإخوان امل�سلمني يف االإمارات.. احل�سابات اخلاطئة«

حمرر ال�شوؤون املحلية:

تد�شني  حفل  اإقامة  عن  ــام  الأي موؤ�ش�شة  اأعلنت 

الإمارات  دولة  يف  امل�شلمني  الإخــوان  »جماعة  كتاب 

رئي�ص  لنائب  اخلاطئة«  احل�شابات  املتحدة..  العربية 

جمل�ص اأمناء مركز الإمارات للدرا�شات، املفكر واخلبري 

رعاية  حتت  وذلك  ال�شويدي،  جمال  ال�شرتاتيجي 

م�شت�شار جالة امللك ل�شوؤون الإعام نبيل احلمر. ومن 

املقرر اأن يقام احلفل يف متام ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء 

غد الإثنني يف قاعة موؤ�ش�شة الأيام باجلنبية.

من مترينات �لدفاع �ملتوهج »�أر�شيف«

�إحدى م�شاريع »مز�يا«

�لأطفال �أكرث عر�شة للتنمر �لإلكرتوين

جمال 

�ل�شويدي

با�ستثناء احلاالت القائمة بامل�ست�سفى و»العناية«

»ال�����س��ح��ة« ت��وق��ف ن�����س��ر اأرق�����ام »ك���ورون���ا«

وفًقا  ــه  اأن ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

و�شلت  وما  احلالية  املرحلة  ملقت�شيات 

كورونا،  لفريو�ص  الت�شدي  م�شارات  اإليه 

اليومي  التقرير  حتديث  �شيتم  فاإنه 

لفريو�ص كورونا مبا يتنا�شب مع الو�شع 

احلايل، وذلك بدًءا من اليوم الأحد.

�شيت�شمن  املحدث  التقرير  اإن  وقالت 

القائمة  احلـــالت  لــعــدد  ــاءات  ــش ــ� اإح

العناية  يف  احلــالت  وعدد  بامل�شت�شفى 

املركزة فقط.
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ا�صت�صافة البحرين للم�ؤمتر الدويل لنق�ص املناعة تاأكيد على مكانة اململكة.. وزيرة ال�صحة: 

الرعاية امللكية للقطاع الطبي م�صدر فخر واعتزاز

اأكدت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة 

يحظى  التي  امللكية  الرعاية  اأن  ال�شحة 

بها القطاع الطبي من لدن ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

وم�شاندة  واهتمام  املفدى،  البالد  عاهل 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

للمواطنني  واعتزاز  فخر  م�شدر  الوزراء، 

جت�شد  الرعاية  هذه  اأن  مبينة  واملقيمني، 

اهتمام القيادة الر�شيدة لهذا القطاع املهم، 

النجاحات  يف  عديدة  اأمثلة  �شرب  والذي 

العهد  يف  اململكة  �شجلتها  التي  املتميزة 

الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

تنظيم  اأن  ال�شحة  وزيرة  واأو�شحت 

الدويل  البحرين  ملوؤمتر  البحرين  مملكة 

الأول ملر�س نق�س املناعة املكت�شبة، الذي 

القادم،  �شبتمرب  و23   22 يومي  �شيعقد 

القطاع  يالزم  الذي  التطور  مدى  يوؤكد 

اململكة  وجعل  البحرين  مملكة  يف  الطبي 

الطبية،  املوؤمترات  اأكرب  لحت�شان  قبلة 

اإقليمًيا  مركًزا  اململكة  جعل  اإىل  اإ�شافة 

واملوؤمترات  واملنتديات  العلمية  للقاءات 

مقدمي  خربات  من  �شتزيد  التي  ال�شحية 

اخلدمات ال�شحية.

التي  الرعاية  ال�شحة  وزيرة  وثمنت 

طبيب  الفريق  من  املوؤمتر  بها  �شيحظى 

اآل خليفة رئي�س  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

رعايته  اإن  اإذ  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

�شيكون لها الأثر الإيجابي الكبري يف تنظيم 

املرجوة  الأهداف  وحتقيق  للموؤمتر  مثايل 

كافة.

واأ�شارت وزيرة ال�شحة اإىل اأن مملكة 

البحرين ُتعد من الدول املتقدمة يف تطوير 

والت�شخي�س  والتثقيف  الرعاية  �شبل 

والعالج ملر�س نق�س املناعة املكت�شبة، اإذ 

�شجلت وزارة ال�شحة حمطات رائدة يف هذا 

اجلانب، مبينة اأن املوؤمتر فر�شة للت�شجيع 

الوقاية  يف  التقدم  من  املزيد  اإحراز  على 

للم�شابني  والرعاية  والعالج  املر�س  من 

ا اأن  وطرح العديد من التجارب، خ�شو�شً

اأف�شل  املوؤمتر �شي�شهد م�شاركة نخبة من 

الكفاءات الطبية من خمتلف الدول.

البارزة  باجلهود  ال�شالح  واأ�شادت 

التي تبذلها اللجنة الوطنية ملكافحة نق�س 

املناعة املكت�شبة و�شركة اأديوكي�شن بال�س 

ال�شتعداد  يف  للموؤمتر  املنظمة  واللجنة 

املبكر لحت�شان املوؤمتر.

وزيرة ال�صحة

للمفكر ال�ص�يدي وحتت رعاية م�صت�صار امللك ل�ص�ؤون الإعالم 

تد�صني كتاب »جماعة الإخ�ان امل�صلمني يف الإمارات.. احل�صابات اخلاطئة« غًدا

»�ص�ق العمل« و»متكني« يبحثان دعم قطاع الأعمال

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأعلنت موؤ�ش�شة الأيام عن اإقامة حفل 

تد�شني كتاب »جماعة الإخوان امل�شلمني 

املتحدة..  العربية  ــارات  الإم دولة  يف 

رئي�س  لنائب  اخلاطئة«  احل�شابات 

للدرا�شات  الإمارات  مركز  اأمناء  جمل�س 

والبحوث، املفكر واخلبري ال�شرتاتيجي 

جمال �شند ال�شويدي، وذلك حتت رعاية 

الإعالم  ل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار 

نبيل بن يعقوب احلمر.

اأبرز  من  واحًدا  ال�شويدي  ويعترب 

حيث  اخلليج  منطقة  يف  املفكرين 

منها  العلمية،  الكتب  من  الكثري  قدم 

الأ�شباب   :1994 اليمن  »حرب  كتاب 

والنتائج« يف عام 1995، وا�شرتك مع 

جارمن  ديفيد  الدكتور  الأ�شتاذ  من  كل 

والأ�شتاذ الدكتور مارك ت�شلر يف تاأليف 

وال�شالم  واحلرب  »الدميقراطية  كتاب 

 1995 عام  يف  الأو�شط«  ال�شرق  يف 

 Democracy، War and Peace in(

the Middle East(، حيث �شارك عرب 
ف�شل بعنوان »املفاهيم العربية والغربية 

راأي  ا�شتطالع  من  دلئل  للدميقراطية: 

املتحدة«.  العربية  ــارات  الإم دولة  يف 

كما قدم يف العام 1996 ف�شالً بعنوان 

»املاأزق الأمني يف اخلليج: دول اخلليج 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  العربية 

واخلليج:  »اإيــران  كتاب  يف  ــران«،  واإي

جائزة  نال  كما  ال�شتقرار«،  عن  البحث 

يف  عربي  كتاب  واأف�شل  نا�شر،  اأف�شل 

العلوم الإن�شانية والجتماعية، واأف�شل 

ال�شارقة  معر�س  خالل  قدم  تاأليف، 

الدويل للكتاب يف دورته 16.

موؤلفاته  يف  ال�شويدي،  تناول  كما 

الق�شايا  من  الكثري  الأخــرية،  العلمية 

بالنظرية  املرتبطة،  �شيما  ل  املهمة 

والإ�شالم  الدولية  والعالقات  ال�شيا�شية 

»و�شائل  كتاب  اأبــرزهــا:  ال�شيا�شي، 

يف  ـــا  ودوره الجتماعي  التوا�شل 

اإىل  القبيلة  من  امل�شتقبلية:  التحولت 

الع�شر  »اآفــاق  وكتاب  بــوك«،  الفي�س 

النظام  يف  والنفوذ  ال�شيادة  الأمريكي: 

املوؤلفات  من  وغريها  اجلديد«،  العاملي 

التي اأثرت م�شريته الفكرية. 

احلفل يف متام  يقام  اأن  املقرر  ومن 

ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء غد الإثنني يف 

قاعة موؤ�ش�شة الأيام باجلنبية.

العمل  التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق  الرئي�س   ا�شتقبل 

جمال عبدالعزيز العلوي، مبقر الهيئة، الرئي�س التنفيذي 

ل�شندوق العمل )متكني( ح�شني حممد رجب.

الجتماع اخلطط  التنفيذيان خالل  الرئي�شان   وبحث 

امل�شتقبلية للموؤ�ش�شتني والتن�شيق بينها يف �شبيل توفري 

العمل  �شوق  يعزز  مبا  العمال،  لقطاع  الكامل  الدعم 

والقت�شاد الوطني.

عبدالعزيز  جمال  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س   واأكد 

العلوي اأهمية توثيق عالقات ال�شراكة بني »�شوق العمل« 

التعاون  جهًدا يف  تدخر  لن  الهيئة  اأن  موؤكًدا  و»متكني«، 

»متكني«،  مع  الأ�شعدة  جميع  على  الوثيق  والتن�شيق 

لتحقيق تطلعات احلكومة املوقرة املن�شودة لتطوير �شوق 

القطاع اخلا�س، منوًها باجلهود  العمل ودعم موؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات ورفع  دعم  تبذلها »متكني«، يف  التي  املتميزة 

م�شتوى انتاجيتها وتعزيز فر�س توظيف البحرينيني يف 

�شوق العمل.

لدعم  لـ»متكني«  النوعية  بالربامج  العلوي   واأ�شاد 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة من خالل تطوير قدرات 

وتناف�شية هذه املوؤ�ش�شات ملواكبة احتياجات �شوق العمل 

للموؤ�ش�شات  نوعية  برامج  وتقدمي  وامل�شتقبلية،  احلالية 

ت�شهم يف حتفيز توظيف املواطنني وربط برامج التدريب 

يف املوؤ�ش�شات بالتوظيف والنمو الوظيفي.

»Neon Defender - 22« تنفيذ فعاليات التمرين امل�صرتك الدفاع املت�هج

�شباح  البحرين  دفــاع  قوة  نفذ 

فعاليات  مايو 2022   8 الأحد  اليوم 

املتوهج  الدفاع  امل�شرتك  التمرين 

الذي   )22  -  Neon Defender(

اأ�شلحة  من  عددا  تنفيذه  يف  ي�شارك 

ووحدات قوة دفاع البحرين، ووزارة 

ال�شواحل،  بخفر  متمثلة  الداخلية 

البحرية  للقوات  املركزية  والقيادة 

حيث   ،)NAVCENT( الأمريكية 

الربامج  اإطــار  �شمن  التمرين  ياأتي 

اإىل  تهدف  التي  املر�شومة  واخلطط 

والتاأهيل  التدريب  �شبل  تطوير 

جميع  كفاءة  ورفع  اخلربات  وتبادل 

كيفية  على  التمرين  يف  امل�شاركني 

والتهديدات  الأخطار  مواجهة خمتلف 

البحرية والدفاع عن املن�شاآت واملالحة 

يف  املائية  املمرات  وحماية  البحرية 

العمليات. منطقة 

وت�شتمل جمريات ومراحل التمرين 

التطبيقات  من  عــدد  على  املختلفة 

والعمليات  الع�شكرية  امليدانية 

التكتيكية  واملــنــاورات  البحرية 

القتالية  التقنيات  باأحدث  املختلفة 

الدفاعي  التعاون  اإطار  يف  املتطورة، 

القوات  بــني  امل�شرتك  والتن�شيق 

ال�شديقة  الــدول  وجيو�س  امل�شلحة 

على  املحافظة  يف  التعاون  لتعزيز 

وتاأمني  الإقليمية  املياه  وا�شتقرار  اأمن 

احلماية  وتوفري  البحرية،  املمرات 

البحرية  للمالحة  الالزمة  وال�شالمة 

يف املنطقة.

النفيعي: تنظيم ملتقى امللك القائد 

الإن�صان بن�صخته اخلام�صة بـ28 ماي� احلايل

الثامن والع�شرين من مايو  النفيعي يف  ينظم جمل�س 

اإذ  اخلام�شة،  بن�شخته  الن�شان  القائد  امللك  ملتقى  احلايل 

وابنائها  البحرين  مملكة  اإجنازات  على  ال�شوء  �شي�شلط 

وبدعم  املفدى،  العاهل  وروؤية  بقيادة  امل�شتمرة  املخل�شني 

حثيث من �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف تنفيذ 

البحرين  لفريق  وقيادته  وتوجيهاتة  امللك  جاللة  روؤية 

امل�شتوى  على  النجاحات  من  املزيد  يحقق  الذي  الفريق 

الدويل.

يف  امللتقى  اأهمية  النفيعي  خالد  اإبراهيم  النائب  واأكد 

منذ  البحرين  مملكة  حققتها  التي  الكربى  املنجزات  ابراز 

اطالق امل�شروع ال�شالحي جلاللة امللك، والنجاحات التي 

الأمري  امللكي  ال�شمو  بقيادة �شاحب  البحرين  حققها فريق 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء خالل 

اأوىل  من  البحرين  جعلت  والتي  كورونا،  جائحة  فرتة 

الدول التي و�شلت اىل بر المان.

ولفت اىل اأن امللتقى الذي �شينظم للعام اخلام�س على 

�شريكز  املهمة،  ال�شخ�شيات  من  عدد  مب�شاركة  التوايل، 

لعاهل  الإ�شالحي  امل�شروع  حققها  التي  املنجزات  على 

التعايف  وخطة  زاهرين،  عقدين  مدى  على  املفدى  البالد 

املجتمع  يف  البحرينية  الدبلوما�شية  ودور  القت�شادية، 

اململكة  حققته  الذي  والغاثي  الإن�شاين  والعملني  الدويل، 

بال�شنوات الأخرية.

ال�صاعرة امل�صرية �صل�ى عبداحلليم

�صيفة يف بيت ال�صعر بيت اإبراهيم العري�ص

ال�شاعرة  العري�س  اإبراهيم  بيت  ال�شعر  بيت  يلتقي 

امل�شرية �شلوى عبداحلليم، يف اأم�شية �شعرية حتكي فيها 

ا«،  »عن الكتابة التي تعيد اإلينا ال�شعادة .. وتعيد الأمل اأي�شً

رائم«  هو  ما  املرء  »وقدر  الثقايف  املو�شم  اإطار   وذلك يف 

ملركز ال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة والبحوث، 

يوم غد الثنني 9 مايو  2022، عند ال�شاعة الثامنة م�شاًء، 

يف بيت ال�شعر.

اأن �شلوى عبداحلليم �شاعرة و�شحافية  جدير بالذكر 

ال�شحافيني  نقابة  وع�شو  ثقافية  �شوؤون  وحمررة 

عملت  القاهرة.  جامعة  الإعالم  كلية  خريجة  امل�شريني، 

الثقافية ل�شنوات ممتدة يف �شحف م�شرية  ال�شحافة  يف 

وعربية، من بينها »الأهرام« امل�شرية و»احلياة« اللندنية 

واحلوارات  املقابالت  من  طويلة  �شل�شلة  لها  و»الديار«. 

والأدباء  الكتاب  كبار  مع  والأدبية  والثقافية  ال�شحافية 

املقالت  �شل�شلة من  لها  امل�شريني والعرب، كما  واملبدعني 

الإ�شدارات  من  هائل  لعدد  قراءات  خاللها  قدمت  الثقافية 

واملرتجمة،  والعربية  امل�شرية  املهمة  والروايات  والكتب 

ن�شرت العديد من الق�شائد ال�شعرية يف عدد من الإ�شدارات 

امل�شرية والعربية، وبع�شها ُترجم اإىل الفرن�شية والكردية.

»خدمات بالن�اب«: دور وطني

لل�صحافة البحرينية يف تن�ير الراأي العام

الدور  على  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  اأكدت 

الوطني الرفيع الذي تقوم به ال�شحافة املحلية يف تنوير 

ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  بناء  والإ�شهام يف  العام  الراأي 

ح�شرة  قيادة  ظل  يف  واملواطنني،  الوطن  �شالح  فيه  ملا 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، راعي حرية الراأي والتعبري وال�شحافة.

ال�شحافة  بيوم  الحتفال  مبنا�شبة  اللجنة،  واأ�شادت 

البحرينية يف 7 مايو من كل عام، بدعم احلكومة املوقرة 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

تطوير  يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

وتفعيل دور ال�شحافة وت�شهيل مهامها وم�شوؤولياتها بكل 

حرفية ومهنية.

من  املحلية  ال�شحافة  �شجلته  مبا  اللجنة  ونوهت 

م�شرف  اإرث  من  ر�شخته  وما  ثري،  وعطاء  زاخر  تاريخ 

امل�شتنري،  والراأي  وامل�شوؤولة  احلرة  بالكلمة  التزامها  عرب 

ولفتت اللجنة اإىل اأهمية الدفع يف الف�شل الت�شريعي املقبل 

اإقرار قانون ع�شري م�شتنري ومتطور لل�شحافة  اأجل  من 

البحرينية، يت�شمن املزيد من الدعم والت�شجيع والتحفيز 

ال�شحفيني،  وجمعية  ال�شحفية  واملوؤ�ش�شات  لل�شحافة 

مع  ويتما�شى  الكبري  الوطني  دورها  مع  يتنا�شب  ومبا 

التطورات التكنولوجية والرقمية يف عامل اليوم.

املفكر جمال ال�صويديامل�صت�صار نبيل احلمر
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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:  12083

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/960212/News.html
https://www.alayam.com/online/local/960120/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12083/pdf/INAF_20220508005431997.pdf


P  12

Link

P  4

Link

العدد:  12083

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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لتو�شيل م�شروع الرملي الإ�شكاين واملناطق املجاورة بال�شبكة.. خلف: 

 65 % ن�شبة اإجناز م�شروع نقل مياه ال�شرف من �شلماباد

45% من امل�شاركني يف ا�شتطالع »الأيام«: 

اأ�����������ش����������ع����������ار »ال�������������ف�������������ود ت���������������������راك« م�����رت�����ف�����ع�����ة

�شيد فا�شل حممد:

على  »الأيام«  اأجرته  ا�شتطالع  اأظهر 

 %45 اأن  واملقيمني  املواطنني  من  عّينة 

»الفود  اأ�شعار  اأن  اإىل  ينظرون  منهم 

تراك« مرتفعة، يف حني راأى 54% منهم 

اأن اأ�شعارها متو�ّشطة.

وتعترب »الفود تراك« ظاهرة جديدة 

ال�شنوات  خــالل  ــرزت  ب البحرين  يف 

الأخرية وزاد رواجها يف ال�شنة الأخرية، 

ا يف الأجواء املعتدلة حيث تكون  خ�شو�شً

متنف�ًشا للكثري من العوائل البحرينية.

ـــرت نــتــائــج ال�ــشــتــطــالع  واأظـــه

اأن  »الأيـــام«  اأجرته  الــذي  الإلــكــروين 

35% من امل�شاركني يقّيمون خدمات تلك 

 %23 راأى  حني  يف  بـ»ممتاز«،  العربات 

من  اأقل  والباقي  جًدا،  جيدة  اأّنها  منهم 

ذلك.

يف  امل�شاركني  مــن   %64 واأعـــرب 

بيع  لعربات  تف�شيلهم  عن  ال�شتطالع 

تف�شيلهم  عن  و%40  »ال�شندوي�شات«، 

 %38 قال  حني  يف  »املقايل«،  لعربات 

لون عربات بيع  اإّنهم يف�شّ من امل�شاركني 

القهوة.

ويف املقابل، قال 58% من امل�شاركني 

ال�شداقة  عالقات  اإن  ال�شتطالع  يف 

والقربى واآراءهم هي احلافز الأكرب الذي 

مقابل  العربات،  تلك  من  لل�شراء  دفعهم 

32% تاأّثروا ب�شبب الدعاية والإعالن.

من  ال�شراء  دافع  كان  اإذا  ما  وحول 

العربات ب�شبب الرغبة يف دعم اأ�شحاب 

الطعام،  جودة  ب�شبب  اأو  العربات  تلك 

قال 52% اإّنهم يهدفون اإىل دعم اأ�شحاب 

تلك العربات والذين معظمهم من ال�شباب 

لقمة  العربات  تلك  وت�شّكل  البحريني 

اإن  قال %23  الوحيدة، يف حني  عي�شهم 

جودة  هو  ال�شراء  من  الأ�شا�شي  الدافع 

الطعام الذي تقّدمه تلك العربات.

ال�شتطالع،  نتائج  على  تعليقه  ويف 

قال جعفر علي خلف وهو �شاحب عربة 

»�شيف ترك« التي تقدم خدمة �شندوي�شات 

اإن اأغلب النا�س ل يقّدرون جيًدا  الربجر 

تكلفة الإنتاج ب�شكل دقيق، ويعتقدون اأن 

اأ�شعار العربات مبالغ فيها.

وعن التكاليف اأ�شار خلف اإىل وجود 

العديد من امل�شروفات، منها: تكلفة ديزل 

يحتاج  الذي  الكهرباء  ومولد  ال�شيارة 

�شيانة م�شتمرة ومنتظمة، بالإ�شافة اإىل 

رواتب املوظفني البحرينيني.

من  الكثري  اأن  اإىل  خلف  اأ�شار  كما 

الطعام  اإعداد  يكلّفهم  العربات  اأ�شحاب 

واأو�شح  املطاعم،  من  الكثري  من  اأكرث 

قائالً: »نقوم بطلب املواد الأولية لالإنتاج 

�شخ�شًيا  واأنا  حلوم،  و  خ�شروات  من 

بتنقيع  نقوم  ثم  العربي،  اللحم  اأ�شري 

خا�شة  خلطة  وعمل  وبت�شنيعه  اللحم 

بنا، وهذا الأمر مكلف اأكرث من �شراء حلم 

جاهز وذي جودة منخف�شة«.

وتابع: »ُي�شاف اإىل ذلك، اأّن الكميات 

كبرية  املطاعم  من  الكثري  ت�شريها  التي 

اأ�شعار  على  حت�شل  وبالتايل  ــًدا،  ج

تكلفة  على  ينطبق  ا  اأي�شً وهذا  اأرخ�س، 

تقوم  العربات  فبع�س  التخزين،  اأماكن 

الطعام  لإعداد  با�شتئجار مطابخ خا�شة 

يدخل  كله  ال�شحة وهذا  وزارة  ب�شروط 

�شمن تكلفة الإنتاج«.

يرف�س  اأنــه  ا  اأي�شً خلف  واأو�شح 

العربات  اأ�شعار  غــالء  فكرة  تعميم 

الراأي  هذا  يتبنى  من  فاأغلب  الكل،  على 

بع�س  مثل  منها  ب�شيطة  فئة  على  يركز 

رغم  ما،  مكاٍن  يف  املتواجدة  العربات 

لي�شت  �شخ�شًيا  يعرفها  كبرية  كمية  اأن 

كذلك، م�شيًفا اأن القدرة ال�شرائية للزبون 

هي التي حتّدد من اأين وماذا ي�شري.

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

بناء اخلط  م�شروع  اأعمال  اأن  بن عبداهلل خلف،  املهند�س ع�شام 

 E الرئي�شي لل�شرف ال�شحي من منطقة �شلماباد اإىل تقاطع �شبكة

وF- يف املرحلتني الأوىل والثانية م�شتمرة، حيث و�شلت اأعمال 

امل�شروع،  من  اإىل %85  امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  الإجناز يف 

من  الثانية  املرحلة  يف  بامل�شروع  الإجناز  اأعمال  و�شلت  فيما 

امل�شروع %65.

اخلطوط  من  عدد  بناء  اإىل  تهدف  امل�شروع  اأعمال  اإن  وقال 

مثل  املجاورة  واملناطق  الإ�شكاين  الرملي  م�شروع  لتو�شيل 

ال�شحي، حيث �شيخدم  ال�شرف  ب�شبكة  �شلماباد وعايل وبوري 

امل�شروع عدًدا من املجمعات ال�شكنية والتي مير بها وهي 702-

.744-714-712-706-705-704

واأو�شح الوزير خلف اأن الأعمال يف كال املرحلتني م�شتمرة 

�شحي  �شرف  اأنابيب  متديد  تنفيذ  الوىل  املرحلة  يف  مت  حيث 

باإجمايل 1.6 كيلو مر واإن�شاء حمطة رفع ملياه ال�شرف ال�شحي 

املرحلة  واأما  لر/ ثانية،   900 لـ  رفع  وقدرة  مًرا   12 بعمق 

الثانية فتم تنفيذ متديد اأنابيب �شرف �شحي باإجمايل 1.5 كيلو 

فيما  املرحلة،  هذه  اإجمايل  من  ال�شحي  ال�شرف  اأنابيب  من  مر 

عن  الأعمال  باقي  ا�شتكمال  على  احلالية  املرحلة  العمل يف  يتم 

طريق حفر الأنفاق، علًما باأن ما قد مت تنفيذه حتى الآن بالطريقة 

اأن  اإىل  م�شرًيا  مفتوح،  خندق  حفر  طريق  عن  وهي  التقليدية 

ل�شبكة ال�شرف ال�شحي لقرية �شلماباد  امل�شروع ياأتي ا�شتكمالً 

�شمن برنامج عمل الوزارة لتطوير خدمات ال�شرف يف املحافظة 

ال�شمالية.

وبني اأن امل�شروع يهدف اإىل زيادة الطاقة ال�شتيعابية ل�شبكة 

ال�شرف ال�شحي احلالية وتخفيف ال�شغط على �شبكة ال�شرف 

ال�شحي القائمة يف املنطقة، بالإ�شافة اإىل توفري خدمات ال�شرف 

ال�شحي للمناطق امل�شتقبلية.
وزير الأ�شغال

 د. عبدال�له يو�شف املطوع

 من ذاكرة املدر�شة

»كرا�شة القط«

ومن ذكريات املدار�س، اأن الطالب يدر�س احل�شاب 

)العد( من خالل كرا�شة احل�شاب التي تبداأ �شفحتها 

وحتته  املدر�شي  الزي  مرتدًيا  قط  ب�شورة  الأوىل 

طوال  الطالب  مع  متكث  الكرا�شة  وهذه   ،)1( العدد 

ثم  واحد  بالعدد  وتبداأ  ت�شرتجع  ول  الدرا�شي  العام 

وكتابة  قراءة  الطالب  يتعلم  اإذ  الع�شرة،  اإىل  تتدرج 

الأعداد حتى املائة، كما يتعرف الطالب على اإ�شارات 

الأعداد  تقرن  ما  وعادة  ومفهومها،  والطرح  اجلمع 

باأ�شكال و�شور حليوانات ترمز لها، وقد يتفنن املعلم 

يف ا�شتخدام الو�شائل واملح�شو�شات من مثل اأ�شابع 

القهوة وبع�س  )التيلة( وحبات  والبلية  اليد واخلرز 

اإحدى  املح�شو�شات الأخرى التي عادة ما حتفظ يف 

هذه  باإح�شار  الطالب  يقوم  ما  وعادة  ال�شف  زوايا 

الو�شائل من البيت، ويف غالب الأحيان يح�شر املعلم 

ومعه و�شيلة املعداد، حيث ت�شتخدم يف العد واجلمع 

التي  العد  لآلة  ا�شم  هو  فاملعداد  وغريها،  والطرح 

تتكون من اإطار خ�شبي بداخله ق�شبان معدنية ب�شكل 

متوازي حتوي على خرز ملون م�شنوع من اخل�شب 

اأو البال�شتيك تتحرك من اأ�شفل اإىل اأعلى اأو من اليمني 

ي�شرف  انه  بالذكر  واجلدير  والعك�س،  الي�شار  اإىل 

ما يحفظ  اثنني، وعادة  اأو  واحد  لكل مدر�شة معداد 

هذا املعداد يف غرفة الإدارة اأ�شوة بالو�شائل الأخرى 

احليوانات  و�شور  واخلرائط  امللونة  كالطبا�شري 

واحل�شرات وال�شل�شال وغريها.

وقد �شممت هذه الكرا�شة لتكون متهيًدا لكرا�شة 

ت�شل  عليا  ومهارات  قدرات  تتناول  التي   )2( القط 

احلروف  ر�شم  ومثل  والق�شمة،  ال�شرب  جدول  اإىل 

يقوم  ما  واأحياًنا  الأعداد،  ر�شم  ياأتي  الدفاتر  يف 

املعلم بر�شم العدد ويطلب من الطالب تقليده اإما على 

ال�شبورة اأو يف دفرت خا�س.

اأغلب الدفاتر التي  اأن  اإىل  وهنا لبد من الإ�شارة 

ي�شتخدمها الطالب قد ُطِبَع على غالفها اخللفي جدول 

الأخرى، وقد  التحويالت احل�شابية  ال�شرب وبع�س 

عمر  من  متاأخرة  فرتات  اإىل  الدفاتر  هذه  ا�شتخدمت 

الطالب، واإىل ذاكرة اأخرى من ذكريات املدار�س.

اإقبال كبري على الت�شجيل والأ�شعار تبداأ من 2500 دينار

حمالت احلج تندمج يف 9 حمالت وتطلق حمالتها الإعالنية

خديجة العرادي:

احلج  حمالت  اأن  ـــام«  »الأي علمت 

 9 يف  اندجمت  حملة-   59 -وعددها 

من  طلب  على  بناًء  وذلك  فقط؛  حمالت 

بعثة احلج البحرينية.

اإطــالق  يف  احلــج  حمالت  ـــداأت  وب

اإعالناتها خالل الأيام املا�شية؛ وتراوحت 

الأ�شعار بني 2500 اإىل 3200 ديناًرا.

وقال اأ�شحاب حمالت اإن هناك اإقبالً 

بع�س  واإن  الت�شجيل،  على  جًدا  كبرًيا 

بعد  الت�شجيل  بــاب  اأغلقت  احلمالت 

اكتمال العدد.

لت�شجيل  يــوم  ــر  اآخ ــاأن  ب وذكـــروا 

الأ�شبوع  اإداء فري�شة احلج  الراغبني يف 

املوافق  الإثنني  يوم  وحتديًدا  القادم 

الت�شجيل  باأن  علًما  اجلاري،  مايو   16

�شيقت�شر فقط على املواطنني البحرينيني 

فقط دون املقيمني.

وعن تفا�شيل اندماج احلمالت، قالت 

كالآتي:  �شتكون  اإنها  لـ»الأيام«  م�شادر 

حمالت،   7 حتتها  وتقع  املوا�شم  حملة 

الرومي وتقع حتتها 10  وحملة �شهيب 

 7 حتتها  وتقع  التوحيد  حملة  حمالت، 

 5 حتتها  وتقع  الفجر  وحملة  حمالت، 

حمالت.

كالً  املندجمة  احلمالت  تت�شمن  كما 

حميدان،  املوايل،  ال�شرف،  الديري،  من: 

املجتبى، حيث تندرج حتت كل حملة من 

تلك احلمالت 5 حمالت مبا جمموعه 25 

حملة. 

اأن  لـ»الأيام«  حمالت  اأ�شحاب  وذكر 

احلمالت قل�شت اأعداد احلجاج يف الغرف 

احلجاج،  بني  الجتماعي  التباعد  لتحقيق 

واأ�شبح تق�شيم احلجاج على غرف ثنائية 

حملة  كل  باأن  علًما  اأق�شى،  كحد  وثالثية 

-قبل الندماج- لديها فقط 29 حاًجا.

مملكة  ح�شة  اأن  بالذكر  اجلدير 

 2094 هــي  ــام  ــع ال لــهــذا  البحرين 

وقررت  حملة،   59 على  مق�شمة  حاًجا، 

املو�شم  هذا  يف  البحرين  مملكة  بعثة 

اإلزامية اندماج ما ل يقل عن  ال�شتثنائي 

تقع  اأن  على  بع�شها،  مع  حمالت  خم�س 

مع  والتفاو�س  احلملة  اإدارة  م�شوؤولية 

البحرين  مبملكة  �شواء  املعنية  اجلهات 

اأو باململكة العربية ال�شعودية على عاتق 

احلملة امل�شرية دون غريها من احلمالت، 

اللجنة  من  ا  الندماج حر�شً هذا  ياأتي  اإذ 

وبعثة  والعمرة  احلج  ل�شوؤون  العليا 

الإ�شهام  على  للحج  البحرين  مملكة 

للحجاج،  املقدمة  باخلدمات  بالرتقاء 

العام  لهذا  احلج  اأ�شعار  على  واملحافظة 

الأعداد، كما قررت بعثة  تقلي�س  يف ظل 

عاًما   65 يبلغ  ملن  ت�شريح  ل  اأنه  احلج 

فاأكرث.

»ال�شحة«: امل�شت�شفيات احلكومية متلك 

فريًقا طبًيا موؤهاًل يف اأمرا�ض الدم الوراثية

بالإ�شارة اإىل ما ُن�شر يف اإحدى ال�شحف املحلية يف يوم 

ال�شكلر  »مر�شى  بعنوان  مايو 2022،   7 املوافق  ال�شبت 

اأكدت  مهنية«،  غري  بطريقة  يعاملهم  طبيب  مع  يعانون 

مالحظات  من  يردها  ما  جميع  اأن  احلكومية  امل�شت�شفيات 

واقراحات هي حمط اهتمام وتقدير، اإذ اإنها ترثي اجلهود 

املبذولة يف التطوير ال�شامل للخدمات ال�شحية مبا يعود 

بالنفع على املجتمع.

الأمرا�س  جميع  معاجلة  اأّن  على  الإدارة  و�شددت 

اأف�شل  تقدمي  على  حتر�س  كما  اأولوياتها،  راأ�س  على  هي 

اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية وفق الإمكانات املتاحة، 

مبا  »ال�شكلر«  املنجلي  الدم  فقر  مر�شى  عالج  اأهمها  ومن 

ما  اآلمهم، كما تعمل على كل  ي�شب يف راحتهم وتخفيف 

ذات  ال�شحية  والرعاية  املنا�شبة  العالجات  لتوفري  يلزم 

ب�شكل  تتابع  اإذ  ال�شكلر،  مر�شى  خلدمة  العالية  اجلودة 

اأمرا�س  مكثف مو�شوعهم من خالل فريق طبي موؤهل يف 

الدم الوراثية.

�شبل  تطوير  على  با�شتمرار  تعمل  اأّنها  واأو�شحت 

ال�شكلر،  ملر�س  والتاأهيل  والعالج  والت�شخي�س  الوقاية 

والتي كان اآخرها   توفري اأول عالج مكت�شف منذ 20 عاًما 

املجال وهو دواء كريزانليزوماب، واإدخاله �شمن  يف هذا 

عنه  اأعلنت  والذي  ال�شكلر،  ملر�شى  العالجي  الربوتوكول 

ما  وهذا  بريطانيا،  يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة 

�شحية  رعاية  توفري  على  البحرين  مملكة  حر�س  يوؤكد 

�شاملة ونوعية وم�شتدامة جلميع �شرائح املجتمع، وتوفري 

ما  اأحدث  وفق  الطبية  والرعاية  العالج  من  احتياجاتهم 

تو�شلت اإليه الدرا�شات والبحوث الطبية.

يخ�شع  الأدوية  �شرف  اأن  الإدارة  اأكدت  كما 

مل  اإذا  املري�س  ينزعج  وقد  لديها،  معتمدة  لربوتوكولت 

يتوافق ال�شرف مع رغبته، اإذ تلتزم الإدارة ب�شرف الأدوية 

وفق احتياجات املري�س كونها عقاقري قوية ل يتم تغيري 

الكمية فيها اإل مبا يتوافق مع العالج.

وعالوًة على ذلك، حتر�س الإدارة على تو�شية جميع 

التي  والأنظمة  بالقوانني  باللتزام  التمري�شية  الكوادر 

وتوعيتهم  احلكومية،  امل�شت�شفيات  مظلة  حتت  تندرج 

وحثهم على التعامل املرن مع املر�شى وذويهم، مبا ميكنهم 

من تقدمي اأعلى م�شتوى من املمار�شات والرعاية ال�شحية، 

والتي تهدف اإىل تعزيز املنظومة ال�شحية مبملكة البحرين.

واتخاذ  القانون  تطبيق  على  الإدارة  وحتر�س 

متري�شي  اأو  طبي  كادر  اأي  بحق  القانونية  الإجراءات 

يخالف القوانني والأنظمة، اإذ من حق املر�شى تلقي الرعاية 

الرحيمة واملحرمة التي تتنا�شب مع العادات والتقاليد.
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لتو�شيل م�شروع الرملي الإ�شكاين واملناطق املجاورة بال�شبكة.. خلف: 

 65 % ن�شبة اإجناز م�شروع نقل مياه ال�شرف من �شلماباد

45% من امل�شاركني يف ا�شتطالع »الأيام«: 

اأ�����������ش����������ع����������ار »ال�������������ف�������������ود ت���������������������راك« م�����رت�����ف�����ع�����ة

�شيد فا�شل حممد:

على  »الأيام«  اأجرته  ا�شتطالع  اأظهر 

 %45 اأن  واملقيمني  املواطنني  من  عّينة 

»الفود  اأ�شعار  اأن  اإىل  ينظرون  منهم 

تراك« مرتفعة، يف حني راأى 54% منهم 

اأن اأ�شعارها متو�ّشطة.

وتعترب »الفود تراك« ظاهرة جديدة 

ال�شنوات  خــالل  ــرزت  ب البحرين  يف 

الأخرية وزاد رواجها يف ال�شنة الأخرية، 

ا يف الأجواء املعتدلة حيث تكون  خ�شو�شً

متنف�ًشا للكثري من العوائل البحرينية.

ـــرت نــتــائــج ال�ــشــتــطــالع  واأظـــه

اأن  »الأيـــام«  اأجرته  الــذي  الإلــكــروين 

35% من امل�شاركني يقّيمون خدمات تلك 

 %23 راأى  حني  يف  بـ»ممتاز«،  العربات 

من  اأقل  والباقي  جًدا،  جيدة  اأّنها  منهم 

ذلك.

يف  امل�شاركني  مــن   %64 واأعـــرب 

بيع  لعربات  تف�شيلهم  عن  ال�شتطالع 

تف�شيلهم  عن  و%40  »ال�شندوي�شات«، 

 %38 قال  حني  يف  »املقايل«،  لعربات 

لون عربات بيع  اإّنهم يف�شّ من امل�شاركني 

القهوة.

ويف املقابل، قال 58% من امل�شاركني 

ال�شداقة  عالقات  اإن  ال�شتطالع  يف 

والقربى واآراءهم هي احلافز الأكرب الذي 

مقابل  العربات،  تلك  من  لل�شراء  دفعهم 

32% تاأّثروا ب�شبب الدعاية والإعالن.

من  ال�شراء  دافع  كان  اإذا  ما  وحول 

العربات ب�شبب الرغبة يف دعم اأ�شحاب 

الطعام،  جودة  ب�شبب  اأو  العربات  تلك 

قال 52% اإّنهم يهدفون اإىل دعم اأ�شحاب 

تلك العربات والذين معظمهم من ال�شباب 

لقمة  العربات  تلك  وت�شّكل  البحريني 

اإن  قال %23  الوحيدة، يف حني  عي�شهم 

جودة  هو  ال�شراء  من  الأ�شا�شي  الدافع 

الطعام الذي تقّدمه تلك العربات.

ال�شتطالع،  نتائج  على  تعليقه  ويف 

قال جعفر علي خلف وهو �شاحب عربة 

»�شيف ترك« التي تقدم خدمة �شندوي�شات 

اإن اأغلب النا�س ل يقّدرون جيًدا  الربجر 

تكلفة الإنتاج ب�شكل دقيق، ويعتقدون اأن 

اأ�شعار العربات مبالغ فيها.

وعن التكاليف اأ�شار خلف اإىل وجود 

العديد من امل�شروفات، منها: تكلفة ديزل 

يحتاج  الذي  الكهرباء  ومولد  ال�شيارة 

�شيانة م�شتمرة ومنتظمة، بالإ�شافة اإىل 

رواتب املوظفني البحرينيني.

من  الكثري  اأن  اإىل  خلف  اأ�شار  كما 

الطعام  اإعداد  يكلّفهم  العربات  اأ�شحاب 

واأو�شح  املطاعم،  من  الكثري  من  اأكرث 

قائالً: »نقوم بطلب املواد الأولية لالإنتاج 

�شخ�شًيا  واأنا  حلوم،  و  خ�شروات  من 

بتنقيع  نقوم  ثم  العربي،  اللحم  اأ�شري 

خا�شة  خلطة  وعمل  وبت�شنيعه  اللحم 

بنا، وهذا الأمر مكلف اأكرث من �شراء حلم 

جاهز وذي جودة منخف�شة«.

وتابع: »ُي�شاف اإىل ذلك، اأّن الكميات 

كبرية  املطاعم  من  الكثري  ت�شريها  التي 

اأ�شعار  على  حت�شل  وبالتايل  ــًدا،  ج

تكلفة  على  ينطبق  ا  اأي�شً وهذا  اأرخ�س، 

تقوم  العربات  فبع�س  التخزين،  اأماكن 

الطعام  لإعداد  با�شتئجار مطابخ خا�شة 

يدخل  كله  ال�شحة وهذا  وزارة  ب�شروط 

�شمن تكلفة الإنتاج«.

يرف�س  اأنــه  ا  اأي�شً خلف  واأو�شح 

العربات  اأ�شعار  غــالء  فكرة  تعميم 

الراأي  هذا  يتبنى  من  فاأغلب  الكل،  على 

بع�س  مثل  منها  ب�شيطة  فئة  على  يركز 

رغم  ما،  مكاٍن  يف  املتواجدة  العربات 

لي�شت  �شخ�شًيا  يعرفها  كبرية  كمية  اأن 

كذلك، م�شيًفا اأن القدرة ال�شرائية للزبون 

هي التي حتّدد من اأين وماذا ي�شري.

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  اأكد 

بناء اخلط  م�شروع  اأعمال  اأن  بن عبداهلل خلف،  املهند�س ع�شام 

 E الرئي�شي لل�شرف ال�شحي من منطقة �شلماباد اإىل تقاطع �شبكة

وF- يف املرحلتني الأوىل والثانية م�شتمرة، حيث و�شلت اأعمال 

امل�شروع،  من  اإىل %85  امل�شروع  من  الأوىل  املرحلة  الإجناز يف 

من  الثانية  املرحلة  يف  بامل�شروع  الإجناز  اأعمال  و�شلت  فيما 

امل�شروع %65.

اخلطوط  من  عدد  بناء  اإىل  تهدف  امل�شروع  اأعمال  اإن  وقال 

مثل  املجاورة  واملناطق  الإ�شكاين  الرملي  م�شروع  لتو�شيل 

ال�شحي، حيث �شيخدم  ال�شرف  ب�شبكة  �شلماباد وعايل وبوري 

امل�شروع عدًدا من املجمعات ال�شكنية والتي مير بها وهي 702-

.744-714-712-706-705-704

واأو�شح الوزير خلف اأن الأعمال يف كال املرحلتني م�شتمرة 

�شحي  �شرف  اأنابيب  متديد  تنفيذ  الوىل  املرحلة  يف  مت  حيث 

باإجمايل 1.6 كيلو مر واإن�شاء حمطة رفع ملياه ال�شرف ال�شحي 

املرحلة  واأما  لر/ ثانية،   900 لـ  رفع  وقدرة  مًرا   12 بعمق 

الثانية فتم تنفيذ متديد اأنابيب �شرف �شحي باإجمايل 1.5 كيلو 

فيما  املرحلة،  هذه  اإجمايل  من  ال�شحي  ال�شرف  اأنابيب  من  مر 

عن  الأعمال  باقي  ا�شتكمال  على  احلالية  املرحلة  العمل يف  يتم 

طريق حفر الأنفاق، علًما باأن ما قد مت تنفيذه حتى الآن بالطريقة 

اأن  اإىل  م�شرًيا  مفتوح،  خندق  حفر  طريق  عن  وهي  التقليدية 

ل�شبكة ال�شرف ال�شحي لقرية �شلماباد  امل�شروع ياأتي ا�شتكمالً 

�شمن برنامج عمل الوزارة لتطوير خدمات ال�شرف يف املحافظة 

ال�شمالية.

وبني اأن امل�شروع يهدف اإىل زيادة الطاقة ال�شتيعابية ل�شبكة 

ال�شرف ال�شحي احلالية وتخفيف ال�شغط على �شبكة ال�شرف 

ال�شحي القائمة يف املنطقة، بالإ�شافة اإىل توفري خدمات ال�شرف 

ال�شحي للمناطق امل�شتقبلية.
وزير الأ�شغال

 د. عبدال�له يو�شف املطوع

 من ذاكرة املدر�شة

»كرا�شة القط«

ومن ذكريات املدار�س، اأن الطالب يدر�س احل�شاب 

)العد( من خالل كرا�شة احل�شاب التي تبداأ �شفحتها 

وحتته  املدر�شي  الزي  مرتدًيا  قط  ب�شورة  الأوىل 

طوال  الطالب  مع  متكث  الكرا�شة  وهذه   ،)1( العدد 

ثم  واحد  بالعدد  وتبداأ  ت�شرتجع  ول  الدرا�شي  العام 

وكتابة  قراءة  الطالب  يتعلم  اإذ  الع�شرة،  اإىل  تتدرج 

الأعداد حتى املائة، كما يتعرف الطالب على اإ�شارات 

الأعداد  تقرن  ما  وعادة  ومفهومها،  والطرح  اجلمع 

باأ�شكال و�شور حليوانات ترمز لها، وقد يتفنن املعلم 

يف ا�شتخدام الو�شائل واملح�شو�شات من مثل اأ�شابع 

القهوة وبع�س  )التيلة( وحبات  والبلية  اليد واخلرز 

اإحدى  املح�شو�شات الأخرى التي عادة ما حتفظ يف 

هذه  باإح�شار  الطالب  يقوم  ما  وعادة  ال�شف  زوايا 

الو�شائل من البيت، ويف غالب الأحيان يح�شر املعلم 

ومعه و�شيلة املعداد، حيث ت�شتخدم يف العد واجلمع 

التي  العد  لآلة  ا�شم  هو  فاملعداد  وغريها،  والطرح 

تتكون من اإطار خ�شبي بداخله ق�شبان معدنية ب�شكل 

متوازي حتوي على خرز ملون م�شنوع من اخل�شب 

اأو البال�شتيك تتحرك من اأ�شفل اإىل اأعلى اأو من اليمني 

ي�شرف  انه  بالذكر  واجلدير  والعك�س،  الي�شار  اإىل 

ما يحفظ  اثنني، وعادة  اأو  واحد  لكل مدر�شة معداد 

هذا املعداد يف غرفة الإدارة اأ�شوة بالو�شائل الأخرى 

احليوانات  و�شور  واخلرائط  امللونة  كالطبا�شري 

واحل�شرات وال�شل�شال وغريها.

وقد �شممت هذه الكرا�شة لتكون متهيًدا لكرا�شة 

ت�شل  عليا  ومهارات  قدرات  تتناول  التي   )2( القط 

احلروف  ر�شم  ومثل  والق�شمة،  ال�شرب  جدول  اإىل 

يقوم  ما  واأحياًنا  الأعداد،  ر�شم  ياأتي  الدفاتر  يف 

املعلم بر�شم العدد ويطلب من الطالب تقليده اإما على 

ال�شبورة اأو يف دفرت خا�س.

اأغلب الدفاتر التي  اأن  اإىل  وهنا لبد من الإ�شارة 

ي�شتخدمها الطالب قد ُطِبَع على غالفها اخللفي جدول 

الأخرى، وقد  التحويالت احل�شابية  ال�شرب وبع�س 

عمر  من  متاأخرة  فرتات  اإىل  الدفاتر  هذه  ا�شتخدمت 

الطالب، واإىل ذاكرة اأخرى من ذكريات املدار�س.

اإقبال كبري على الت�شجيل والأ�شعار تبداأ من 2500 دينار

حمالت احلج تندمج يف 9 حمالت وتطلق حمالتها الإعالنية

خديجة العرادي:

احلج  حمالت  اأن  ـــام«  »الأي علمت 

 9 يف  اندجمت  حملة-   59 -وعددها 

من  طلب  على  بناًء  وذلك  فقط؛  حمالت 

بعثة احلج البحرينية.

اإطــالق  يف  احلــج  حمالت  ـــداأت  وب

اإعالناتها خالل الأيام املا�شية؛ وتراوحت 

الأ�شعار بني 2500 اإىل 3200 ديناًرا.

وقال اأ�شحاب حمالت اإن هناك اإقبالً 

بع�س  واإن  الت�شجيل،  على  جًدا  كبرًيا 

بعد  الت�شجيل  بــاب  اأغلقت  احلمالت 

اكتمال العدد.

لت�شجيل  يــوم  ــر  اآخ ــاأن  ب وذكـــروا 

الأ�شبوع  اإداء فري�شة احلج  الراغبني يف 

املوافق  الإثنني  يوم  وحتديًدا  القادم 

الت�شجيل  باأن  علًما  اجلاري،  مايو   16

�شيقت�شر فقط على املواطنني البحرينيني 

فقط دون املقيمني.

وعن تفا�شيل اندماج احلمالت، قالت 

كالآتي:  �شتكون  اإنها  لـ»الأيام«  م�شادر 

حمالت،   7 حتتها  وتقع  املوا�شم  حملة 

الرومي وتقع حتتها 10  وحملة �شهيب 

 7 حتتها  وتقع  التوحيد  حملة  حمالت، 

 5 حتتها  وتقع  الفجر  وحملة  حمالت، 

حمالت.

كالً  املندجمة  احلمالت  تت�شمن  كما 

حميدان،  املوايل،  ال�شرف،  الديري،  من: 

املجتبى، حيث تندرج حتت كل حملة من 

تلك احلمالت 5 حمالت مبا جمموعه 25 

حملة. 

اأن  لـ»الأيام«  حمالت  اأ�شحاب  وذكر 

احلمالت قل�شت اأعداد احلجاج يف الغرف 

احلجاج،  بني  الجتماعي  التباعد  لتحقيق 

واأ�شبح تق�شيم احلجاج على غرف ثنائية 

حملة  كل  باأن  علًما  اأق�شى،  كحد  وثالثية 

-قبل الندماج- لديها فقط 29 حاًجا.

مملكة  ح�شة  اأن  بالذكر  اجلدير 

 2094 هــي  ــام  ــع ال لــهــذا  البحرين 

وقررت  حملة،   59 على  مق�شمة  حاًجا، 

املو�شم  هذا  يف  البحرين  مملكة  بعثة 

اإلزامية اندماج ما ل يقل عن  ال�شتثنائي 

تقع  اأن  على  بع�شها،  مع  حمالت  خم�س 

مع  والتفاو�س  احلملة  اإدارة  م�شوؤولية 

البحرين  مبملكة  �شواء  املعنية  اجلهات 

اأو باململكة العربية ال�شعودية على عاتق 

احلملة امل�شرية دون غريها من احلمالت، 

اللجنة  من  ا  الندماج حر�شً هذا  ياأتي  اإذ 

وبعثة  والعمرة  احلج  ل�شوؤون  العليا 

الإ�شهام  على  للحج  البحرين  مملكة 

للحجاج،  املقدمة  باخلدمات  بالرتقاء 

العام  لهذا  احلج  اأ�شعار  على  واملحافظة 

الأعداد، كما قررت بعثة  تقلي�س  يف ظل 

عاًما   65 يبلغ  ملن  ت�شريح  ل  اأنه  احلج 

فاأكرث.

»ال�شحة«: امل�شت�شفيات احلكومية متلك 

فريًقا طبًيا موؤهاًل يف اأمرا�ض الدم الوراثية

بالإ�شارة اإىل ما ُن�شر يف اإحدى ال�شحف املحلية يف يوم 

ال�شكلر  »مر�شى  بعنوان  مايو 2022،   7 املوافق  ال�شبت 

اأكدت  مهنية«،  غري  بطريقة  يعاملهم  طبيب  مع  يعانون 

مالحظات  من  يردها  ما  جميع  اأن  احلكومية  امل�شت�شفيات 

واقراحات هي حمط اهتمام وتقدير، اإذ اإنها ترثي اجلهود 

املبذولة يف التطوير ال�شامل للخدمات ال�شحية مبا يعود 

بالنفع على املجتمع.

الأمرا�س  جميع  معاجلة  اأّن  على  الإدارة  و�شددت 

اأف�شل  تقدمي  على  حتر�س  كما  اأولوياتها،  راأ�س  على  هي 

اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية وفق الإمكانات املتاحة، 

مبا  »ال�شكلر«  املنجلي  الدم  فقر  مر�شى  عالج  اأهمها  ومن 

ما  اآلمهم، كما تعمل على كل  ي�شب يف راحتهم وتخفيف 

ذات  ال�شحية  والرعاية  املنا�شبة  العالجات  لتوفري  يلزم 

ب�شكل  تتابع  اإذ  ال�شكلر،  مر�شى  خلدمة  العالية  اجلودة 

اأمرا�س  مكثف مو�شوعهم من خالل فريق طبي موؤهل يف 

الدم الوراثية.

�شبل  تطوير  على  با�شتمرار  تعمل  اأّنها  واأو�شحت 

ال�شكلر،  ملر�س  والتاأهيل  والعالج  والت�شخي�س  الوقاية 

والتي كان اآخرها   توفري اأول عالج مكت�شف منذ 20 عاًما 

املجال وهو دواء كريزانليزوماب، واإدخاله �شمن  يف هذا 

عنه  اأعلنت  والذي  ال�شكلر،  ملر�شى  العالجي  الربوتوكول 

ما  وهذا  بريطانيا،  يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات  هيئة 

�شحية  رعاية  توفري  على  البحرين  مملكة  حر�س  يوؤكد 

�شاملة ونوعية وم�شتدامة جلميع �شرائح املجتمع، وتوفري 

ما  اأحدث  وفق  الطبية  والرعاية  العالج  من  احتياجاتهم 

تو�شلت اإليه الدرا�شات والبحوث الطبية.

يخ�شع  الأدوية  �شرف  اأن  الإدارة  اأكدت  كما 

مل  اإذا  املري�س  ينزعج  وقد  لديها،  معتمدة  لربوتوكولت 

يتوافق ال�شرف مع رغبته، اإذ تلتزم الإدارة ب�شرف الأدوية 

وفق احتياجات املري�س كونها عقاقري قوية ل يتم تغيري 

الكمية فيها اإل مبا يتوافق مع العالج.

وعالوًة على ذلك، حتر�س الإدارة على تو�شية جميع 

التي  والأنظمة  بالقوانني  باللتزام  التمري�شية  الكوادر 

وتوعيتهم  احلكومية،  امل�شت�شفيات  مظلة  حتت  تندرج 

وحثهم على التعامل املرن مع املر�شى وذويهم، مبا ميكنهم 

من تقدمي اأعلى م�شتوى من املمار�شات والرعاية ال�شحية، 

والتي تهدف اإىل تعزيز املنظومة ال�شحية مبملكة البحرين.

واتخاذ  القانون  تطبيق  على  الإدارة  وحتر�س 

متري�شي  اأو  طبي  كادر  اأي  بحق  القانونية  الإجراءات 

يخالف القوانني والأنظمة، اإذ من حق املر�شى تلقي الرعاية 

الرحيمة واملحرمة التي تتنا�شب مع العادات والتقاليد.

»ال��ك��ويف« ع��رب��ات  لون  يف�شّ و%38  ج��اذب��ي��ة..  الأك���ر  ال�شندوي�شات  ع��رب��ات 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/960203/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12083/pdf/INAF_20220508005431997.pdf
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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:  12083

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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@DrFAHAD3500

الطريق  اإ�شغال  ملنع  البلدية  توقفت حمالت  ملاذا 

رغم انها جنحت يف اأتاحت مواقف لل�شيارات وطريقا 

للمارة؟

املزيد من  باأن يطلب  الظروف لأي �شخ�ص  ل� �شمحت 

العمر  اأو  املال  الطلبات ما بني زيادة يف  اأمر ما، ف�شتتن�ع 

اأو ال�شلطة اأو ال�شحة اأو غريها، لكنك لن جتد اأي �شخ�ص 

منا  �شخ�ص  كل  ب�شاطة،  وبكل  لأنه  العقل،  من  مزيًدا  يطلب 

يظن باأنه حكيم زمانه.

وكما قال ال�شابق�ن... كٌل بعقله را�ٍص. و�شكًرا.

Sunday 8th May 2022 - No. 12083 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

»جورج  الأمريكي  املخرتع   -  1879
�شيلدين« يتقدم بطلب للح�شول على براءة 

اخرتاع اأول �شيارة ت�شري بالبنزين.

يف  الإعدام  عقوبة  اإلغاء   -  1921
ال�شويد.

تعترب  قراًرا  ت�شدر  فرن�شا   -  1936
فيه اللغة العربية لغة اأجنبية يف اجلزائر.

الوداد  نادي  تاأ�شي�س   -  1937
الريا�شي يف املغرب.

اإىل  اليابان  عودة  اإقرار   -  1951
الأوملبياد.

1967 - تقدمي املالكم حممد علي كالي 
اخلدمة  اأداء  من  التهرب  بتهمة  للمحاكمة 

الع�شكرية يف اجلي�س الأمريكي الذي كان 

يخو�س حرًبا يف فيتنام.

يعلن  ال�شوفيتي  الحتاد   -  1984
مقاطعته لالألعاب الأوملبية ال�شيفية املقامة 

يف مدينة لو�س اأجنلو�س.

تلقي  الأملانية  ال�شلطات   -  2004
 18 العمر  من  يبلغ  طالب  على  القب�س 

�شنة يعتقد اأنه املت�شبب يف اإطالق فريو�س 

 18 عن  يقل  ل  ما  عطل  الذي  »�شا�شر« 

مليون جهاز حا�شوب.

2008 - الربملان الرو�شي يوافق على 
بوتني  فالدميري  الأ�شبق  الرئي�س  تعيني 

رئي�ًشا للوزراء.

حممد  مهاتري  حتالف  فوز   -  2018
باأغلبية  ماليزيا  يف  العامة  النتخابات  يف 

125 مقعًدا لي�شبح رئي�ًشا للوزراء للمرة 
الثانية.

قالدة ماكرون الذهبية.. ق�صة عمرها 220 عاًما

يف  مت�ا�شعة  مرا�شم  خالل 

اإميان�يل  تن�شيب  عند  الإليزية  ق�شر 

الثانية،  بال�لية  ال�شبت،  ماكرون، 

التي ت�شتمر 5 �شن�ات، ت�شلم الرئي�ص 

ال�شرف  ج�قة  و�شام  الفرن�شي 

تقليد  املرا�شم  خالل  ومت  ال�طني. 

الروؤ�شاء،  جميع  مثل  مثله  ماكرون، 

وه�  ال�طني،  ال�شرف  ج�قة  ب��شام 

يعترب  حيث  للغاية،  رمزية  قطعة 

اإىل  ويرمز  اجلمه�رية  ج�هرة 

»ا�شتمرارية الدولة«.

قالدة  عن  عبارة  وال��شام 

تزن  اخلال�ص  الذهب  من  م�شن�عة 

952 غراًما، وهي مقدمة على و�شادة 

كل  رابًطا،   16 من  ويتك�ن  حمراء، 

للمجتمع  رئي�شًيا  ن�شاًطا  ميثل  رابط 

حرفني  على  ويحت�ي  الفرن�شي، 

»ال�شرف  وتعني   )HP( ال��شط  يف 

وال�طن«.

ب�شيًطا،  متييًزا  ك�نه  عن  وبعيًدا 

ال�شرف  ج�قة  و�شام  »قالدة  فاإن 

على  عالمة  ولكنها  زخرفة،  لي�شت 

امل�ش�ؤولية الكبرية التي يحملها رئي�ص 

اجلمه�رية املنتخب حديًثا«.

قرية الثعالب تتيح فر�صة اللعب مع احليوانات

على  زاأو  ببلدة  الثعالب  قرية  تقع 

مياغي،  حمافظة  يف  زاأو  جبل  �شف�ح 

ثعلب   100 مــن  لأكــر  مــ�طــن  ــي  وه

بالإ�شافة  خمتلفة،  اأنـــ�اع  �شتة  من 

ومعظم  متن�عة.  اأخرى  حي�انات  اإىل 

املحمية  داخل  بحرية  تتج�ل  الثعالب 

»اليابان  م�قع  بح�شب  لها،  املخ�ش�شة 

بالعربي«.

يتلقى  املحمية،  اإىل  الدخ�ل  قبل 

التعليمات  ــ�ل  ح حما�شرة  ـــزوار  ال

وبها  اليابانية  باللغة  بال�شالمة  اخلا�شة 

القيام  املحظ�ر  الأفعال  ت��شح  �ش�ر 

�شرًحا  ال�ش�ر  )ت�شمل  املمن�عة.  اأو  بها 

وميكن  والإنكليزية،  اليابانية  باللغتني 

الإلكرتوين  امل�قع  على  عليها  الطالع 

تتج�ل  املحمية،  داخـــل  لــلــقــريــة(. 

ينتابها  ومن  قي�د،  دون  بحرية  الثعالب 

وهم  الزائرين  تتبع  منهم  الف�ش�ل 

للزيارة.  املحددة  امل�شارات  يتج�ل�ن يف 

يف  روؤيته  ميكن  الآخــر  البع�ص  بينما 

مع  يت�شاك�ش�ن  اأو  قيل�لته  فرتة  اأثناء 

م�قع  ا  اأي�شً وهناك  البع�ص.  بع�شهم 

اإلقاء  خالله  من  للزوار  ميكن  خم�ش�ص 

الثعالب  اإىل  مرتفعة  من�شة  من  الطعام 

املن�شة. اأ�شفل  تتجمع  التي  اجلائعة 

ك�ش�تها  يف  نحيلة  الثعالب  تبدو 

ف�شل  يف  فراوؤها  يكر  ولكن  ال�شيفية، 

قرية  من  مقدمة  )ال�ش�رة  ال�شتاء. 

زاأو(. ببلدة  الثعالب 

مع  للعب  املخ�ش�ص  الــركــن  يف 

الثعالب  مل�ص  للزوار  ميكن  احلي�انات، 

ال�شاعة  ومن  وامله�ر.  واملاعز  والأرانب 

بعد  الثانية  ال�شاعة  حتى  �شباًحا   11

احلي�انات  وحالة  الطق�ص  ي�شمح  الظهر 

الثعالب  حمل  باإمكانية  للزوار  اجل�شدية 

اأذرعهم. بني 

كبرية  ب�شعبية  اخليار  هذا  ويحظى 

حمل  فيه  ميكن  الذي  امل��شم  يف  خا�شة 

من  عادة  يك�ن  والذي  الثعالب،  اأ�شبال 

ماي�. اإىل  اأبريل  اأواخر 

عري�ص يتقم�ص �صخ�صية هتلر يف حفل الزواج

يف مفارقة غريبة من ن�عها، ارتدى العري�ص املك�شيكي 

فريناندو، زًيا ع�شكرًيا نازًيا بالكامل، وقبعة م�شابهة للقبعة 

الع�شكرية للزعيم النازي اأدولف هتلر، وقطع كعكة الزفاف 

التي زينها �شعار النازية، مع زوجته ج�زفينا.

زفافهما  حفل  اإقامة  املك�شيكيان،  الزوجان  واختار 

»بنكهة« نازية، تكرمًيا للزعيم النازي اأدولف هتلر، يف نف�ص 

ي�م ذكرى زفافه من زوجته اإيفا براون، يف 29 اأبريل، وفق 

�شكاي ني�ز عربية.

و�شائل  على  وج�زفينا  فريناندو  �ش�ر  وانت�شرت 

من  وانتقاًدا  حاًدا  هج�ًما  ولقت  الجتماعي،  الت�ا�شل 

النا�شطني على الإنرتنت، ب�شبب احتفال الزوجني بالنازية، 

التي قادت العامل اإىل احلرب العاملية الثانية وت�شببت مبقتل 

املاليني.

ا، وقام�ا  وارتدى اأ�شدقاوؤه املقرب�ن اأزياء ع�شكرية اأي�شً

بتحيته على الطريقة النازية بعد خروجه من الكني�شة التي 

اأقيمت فيها مرا�شم الزواج.

يندرج 

الأ�شفر 

�شمن الألوان 

الأ�شا�شية يف 

جمموعات ربيع و�شيف 

2022. وقد حر�شت دور الأزياء 
العاملية على تقدميه بتدرجات تنوعت بني الهادئة 

وامل�شرقة، وبخلطات لونية كال�شيكية حينًا 

ومبتكرة حينًا اآخر.

641 اإ�صابة جديدة 
بفريو�ص كورونا.. وتعايف 350 حالة 

ماي�   7 امل�افق  ال�شبت  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

2022، اأن الفح��شات الي�مية للك�شف عن فريو�ص ك�رونا 

بلغت 4023 فح�شاً، ليك�ن بذلك اإجمايل الفح��شات التي 

اأجرتها ال�شحة 9746082 فح�شاً.

الفح��شات عن ت�شجيل 641 حالة قائمة  كما ك�شفت 

احلالت  اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة 

 350 الي�م  املتعافني  عدد  وبلغ  حالت،   3903 القائمة 

حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني 566702. واحلالت القائمة 

بامل�شت�شفى بلغت 20 حالة.. وحالة واحدة حتت العناية ، 

وبلغ اجمايل ال�فيات 1477 حالة وفاة.

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/960205/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12083/pdf/INAF_20220508005431997.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير األشغال: إنجاز 65٪ من الخط 
الرئيس الناقل لمياه الصرف بسلماباد

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أك��د 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
عص��ام خل��ف، اس��تمرار أعم��ال 
الرئي��س  الخ��ط  بن��اء  مش��روع 
منطق��ة  م��ن  الصح��ي  للص��رف 
 FوE س��لماباد إلى تقاطع شبكة
- في المرحلتين األولى والثانية، 
حي��ث وصلت نس��بة اإلنج��از في 
المرحل��ة األول��ى إل��ى 85% م��ن 
المش��روع، فيم��ا وصل��ت نس��بة 

اإلنجاز في المرحلة الثانية %65.
وذكر، أن أعمال المش��روع تهدف 
إل��ى بن��اء ع��دد م��ن الخط��وط 
لتوصيل مشروع الرملي اإلسكاني 
والمناطق المجاورة مثل سلماباد 
وعال��ي وب��وري بش��بكة الص��رف 
الصحي، حيث س��يخدم المش��روع 
الس��كنية  ع��دد م��ن المجمعات 
والتي يم��ر بها وهي 704-702-

.744-714-712-706-705
وأكد، أنه ت��م في المرحلة األولى 
تنفيذ تمديد أنابيب صرف صحي 
بإجمال��ي 1.6 كيلو متر وإنش��اء 
محطة رف��ع لمياه الصرف الصحي 
بعم��ق 12 مترا وقدرة رفع ل�900 
لتر/ثانية، فيما ت��م في المرحلة 
الثاني��ة تنفي��ذ تمدي��د أنابي��ب 

ص��رف صحي بإجمال��ي 1.5 كيلو 
متر م��ن أنابيب الص��رف الصحي 

من إجمالي هذه المرحلة.
وأوض��ح أن��ه يت��م العم��ل ف��ي 
المرحل��ة الحالية على اس��تكمال 
باق��ي األعم��ال عن طري��ق حفر 
األنفاق، علما ب��أن ما تم تنفيذه 
التقليدية  حت��ى اآلن بالطريق��ة 
وه��ي ع��ن طري��ق حف��ر خن��دق 

مفتوح.
وأش��ار إل��ى أن المش��روع يأت��ي 
اس��تكمااًل لشبكة الصرف الصحي 
لقري��ة س��لماباد ضم��ن برنامج 

عم��ل ال��وزارة لتطوي��ر خدم��ات 
الصرف في المحافظة الشمالية.

وبي��ن أن المش��روع يه��دف إلى 
االس��تيعابية  الطاق��ة  زي��ادة 
لش��بكة الصرف الصح��ي الحالية 
على ش��بكة  الضغ��ط  وتخفي��ف 
القائم��ة ف��ي  الص��رف الصح��ي 
المنطق��ة باإلضاف��ة إل��ى توفير 

خدم��ات الصرف الصحي للمناطق 
المستقبلية.

وأشار خلف إلى أن المشروع يمثل 
اس��تمرارًا إلى تنفيذ برنامج عمل 
الحكوم��ة ف��ي تطوي��ر خدم��ات 
الصرف الصحي في مختلف مناطق 
البحرين، حيث تعمل الوزارة على 
تنفي��ذ العدي��د م��ن المش��اريع 

التي ستس��هم في توسعة دائرة 
المستفيدين من خدمات الصرف 

الصحي.
وذك��ر أن المش��روع يأتي ضمن 
الخط��ة اإلس��تراتيجية الوطني��ة 
الت��ي وضعته��ا ال��وزارة للصرف 
الصحي ومعالجة المياه كأس��اس 
وتوس��يع  وتطوي��ر  لتخطي��ط 

المعالجة في  وأنظمة  الش��بكات 
البحري��ن م��ع التط��ور العمراني 
المتس��ارع بهدف تحقيق التنمية 
له��ذا  المس��تدامين  والتطوي��ر 
القطاع العام في المملكة وتوفير 
أفض��ل الخدم��ات لكاف��ة مناطق 
المملك��ة ولضمان بيئ��ة صحية 

سليمة للمواطن والمقيم.

وزير األشغال

 »سوق العمل« و»تمكين« 
يبحثان توفير الدعم الكامل لقطاع األعمال

بح��ث الرئي��س التنفي��ذي لهيئة تنظيم س��وق 
العم��ل جم��ال العل��وي، خ��ال لقائ��ه الرئيس 
التنفي��ذي لصن��دوق العم��ل »تمكين« حس��ين 
للمؤسس��تين  المس��تقبلية  الخط��ط  رج��ب، 
والتنسيق بينهما في سبيل توفير الدعم الكامل 
لقطاع األعمال بما يعزز سوق العمل واالقتصاد 

الوطني.
 وأكد العلوي أهمية توثيق عاقات الشراكة بين 
»سوق العمل« و»تمكين«، مؤكدًا أن الهيئة لن 
تدخر جهدًا في التعاون والتنس��يق الوثيق على 
جمي��ع األصعدة مع »تمكين«، لتحقيق تطلعات 
الحكومة المنش��ودة إل��ى تطوير س��وق العمل 

ودعم مؤسسات القطاع الخاص.
ون��وه العلوي بالجه��ود المتميزة الت��ي يبذلها 
»تمكي��ن« في دعم المؤسس��ات ورفع مس��توى 
إنتاجيته��ا وتعزيز فرص توظيف البحرينيين في 

سوق العمل.
 وأش��اد بالبرام��ج النوعي��ة ل�»تمكي��ن« لدع��م 
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة من خال 
تطوي��ر ق��درات وتنافس��ية ه��ذه المؤسس��ات 
الحالي��ة  العم��ل  س��وق  احتياج��ات  لمواكب��ة 
والمستقبلية، وتقديم برامج نوعية للمؤسسات 
تس��اهم في تحفي��ز توظي��ف المواطنين وربط 
برامج التدريب في المؤسسات بالتوظيف والنمو 

الوظيفي.
 م��ن جانبه، أكد رج��ب أهمية العم��ل والتكامل 
بي��ن دور هيئة تنظيم س��وق العمل و»تمكين« 
بما يس��هم في دعم االقتصاد الوطني ومواكبة 

متغيرات س��وق العمل لتحفيز النمو واإلنتاجية، 
بم��ا يتواف��ق م��ع خط��ة التعاف��ي االقتصادي 
واحتياجات الس��وق، مثنيًا عل��ى التعاون الدائم 

والتنسيق المشترك بين الهيئة و»تمكين« . 
وأش��اد بجه��ود الهيئ��ة ف��ي توفي��ر الخدم��ات 
واإلج��راءات الت��ي تصب ف��ي توفي��ر بيئة عمل 

مناسبة وسوق عمل يعزز التنافسية واالبتكار.
 وحض��ر االجتم��اع من جانب »تمكي��ن« كل من 
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية وتحليل البيانات 

الدكت��ور يارم��و كوتياين، والرئي��س التنفيذي 
للتكنولوجيا نجم��ة الوادي، والمدي��ر التنفيذي 

للشؤون المالية والمشتريات علي الحايكي.
 وم��ن جان��ب الهيئ��ة كل م��ن نائ��ب الرئيس 
التنفي��ذي للضب��ط القانون��ي الدكت��ور خال��د 
عب��د الرحمن، والقائ��م بأعمال نائ��ب الرئيس 
التنفي��ذي للم��وارد والخدم��ات، مدير الش��ؤون 
القانوني��ة محمد البوس��ميط، ومدير الش��ؤون 

المالية محمد العوامي.

توفير الرعاية لجميع شرائح المجتمع

 »المستشفيات الحكومية«: فريٌق
طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية

باإلش��ارة إلى ما ُنشر في إحدى الصحف المحلية 
أم��س، بعن��وان »مرضى الس��كلر يعان��ون مع 
طبي��ب يعامله��م بطريقة غير مهني��ة«، أكدت 
المستشفيات الحكومية بأن جميع ما يردها من 
ماحظات واقتراحات هي محط اهتمام وتقدير، 
حي��ث إنها تثري الجه��ود المبذولة في التطوير 
الشامل للخدمات الصحية بما يعود بالنفع على 

المجتمع.
وش��ددت »المستش��فيات الحكومي��ة« على أّن 
معالجة جميع األمراض هي على رأس أولوياتها، 
كما تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية 
والرعاية الصحية وفق اإلمكانيات المتاحة، ومن 
أهمها عاج مرضى فقر الدم المنجلي »السكلر« 
بم��ا يصب في راحته��م وتخفي��ف آالمهم، كما 
تعم��ل عل��ى كل م��ا يل��زم لتوفي��ر العاج��ات 
المناسبة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية 
لخدمة مرضى السكلر، حيث تتابع بشكل مكثف 
موضوعه��م م��ن خ��ال فريق طب��ي مؤهل في 

أمراض الدم الوراثية.
وأوضحت بأّنها تعمل باستمرار على تطوير سبل 
الوقاية والتش��خيص والعاج والتأهيل  لمرض 
الس��كلر، والت��ي كان آخره��ا   توفي��ر أول عاج 
مكتش��ف منذ 20 عامًا في هذا المجال وهو دواء 
البروتوكول  كريزانليزوم��اب، وإدخال��ه ضم��ن 
العاج��ي لمرضى الس��كلر، وال��ذي أعلنت عنه 
هيئة الخدمات الصحي��ة الوطنية في بريطانيا، 
وهذا ما يؤّكد حرص مملكة البحرين على توفير 
رعاية صحية ش��املة ونوعية ومستدامة لجميع 
شرائح المجتمع، وتوفير احتياجاتهم من العاج 

والرعاي��ة الطبية وف��ق أحدث م��ا توصلت إليه 
الدراسات والبحوث الطبية.

وأكدت أن ص��رف األدوية يخض��ع لبروتوكوالت 
معتم��دة لديه��ا، وق��د ينزعج المري��ض إذا لم 
يتوافق الصرف م��ع رغبته، حيث تلت��زم اإلدارة 
بصرف األدوية وف��ق احتياجات المريض كونها 
عقاقي��ر قوية ال يتم تغيي��ر الكمية فيها إال بما 

يتوافق مع العاج.
كما أك��دت حرصها على توصي��ة جميع الكوادر 
التمريضي��ة بااللتزام بالقوانين واألنظمة التي 
تن��درج تح��ت مظل��ة المستش��فيات الحكومية 
وتوعيته��م وحثه��م عل��ى التعام��ل المرن مع 
المرض��ى وذويه��م، بم��ا يمكنهم م��ن تقديم 
أعلى مستوى من الممارسات والرعاية الصحية، 
والت��ي ته��دف إلى تعزي��ز المنظوم��ة الصحية 
بمملك��ة البحري��ن، كم��ا تحرص عل��ى تطبيق 

القانون واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أي كادر 
طبي أو تمريض��ي يخالف القواني��ن واألنظمة، 
حيث إّن من حق المرضى تلقي الرعاية الرحيمة 
والمحترمة التي تتناسب مع العادات والتقاليد.

ونوه��ت بأنه��ا تس��تقبل جمي��ع الماحظ��ات 
من ِقب��ل المرض��ى وأهاليه��م ح��ول الخدمات 
والسياس��ات الصحي��ة المتبع��ة، وتعم��ل على 
دراسة هذه الماحظات ومناقشتها للوصول إلى 
قرارات وسياس��ات تصب أواًل وأخيرًا في مصلحة 
المرض��ى، وتطوير الخدم��ات الصحية المقدمة 
بما يحق��ق طموحاتهم، مؤكدة ض��رورة تحري 
الدق��ة لتجن��ب نش��ر أي معلومات غي��ر دقيقة، 
ودعت إلى استس��قاء المعلومات من مصادرها 
الرس��مية، موضح��ة أن جميع قن��وات االتصال 
بالمستشفيات الحكومية مفتوحة وجاهزة للرد 

عن أي استفسار.

 حبس 13 شخصًا شاركوا 
في سباق على الطريق العام

ص��رح رئي��س نياب��ة الم��رور ب��أن النياب��ة العامة باش��رت 
تحقيقاتها في واقعة انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل 
االجتماعي يظهر فيه أشخاص شاركوا في سباق على الطريق 
الع��ام؛ مما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتعريض األرواح 

واألموال للخطر.
وبع��د تحري��ات رج��ال المرور ت��م ضب��ط ١٣ قائ��د مركبة 
وتوقيفهم وعرضهم على النيابة العامة، وبسؤال المتهمين 
بتحقيق��ات النياب��ة العام��ة ومواجهتهم بالمقط��ع المصور 
والص��ور التي تم رصدها من الكامي��رات األمنية؛ اعترفوا بما 
نسب إليهم من اتهام وتم حبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة 

القضية وإحالتهم محبوسين للمحكمة الجنائية المختصة.

 »شرطة العاصمة«: 
 إجراءات قانونية إزاء 

مشاجرة بمدينة عيسى
تعقيبًا عل��ى مقطع مصور، أعلنت ش��رطة العاصمة اتخاذها 
اإلج��راءات القانونية فور تلقيها باغ��ًا يفيد بتورط عدد من 

األشخاص في مشاجرة بأحد األحياء في مدينة عيسى.

 القبض على آسيويين 
يسرقان أسطوانات الغاز 

بسيارات مسروقة

صرح��ت اإلدارة العام��ة للمباحث واألدل��ة الجنائية بأن إدارة 
المباحث الجنائية وفي إطار س��عيها لحفظ النظام ومكافحة 
الجريمة تمكنت من القبض على آسيويين عمرهما )36 و39 
عامًا( قاما بسرقة أسطوانات غاز باستخدام سيارات مسروقة.

وأوضح��ت اإلدارة أن��ه ف��ور ورود معلومات بهذا الش��أن تم 
إجراء عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت عن القبض على 
المتهمين وضبط الس��يارات المس��روقة، حي��ث تبين أنهما 
متورط��ان في أكث��ر من 20 قضية أخرى، مش��يرة إلى أنه تم 
التحفظ على المضبوطات ويج��ري اتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيال الواقعة تمهيدًا إلحالة القضية للنيابة العامة.
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وزيرة الصحة

بمشاركة قوة الدفاع وخفر السواحل والقوات البحرية األمريكية

 بدء تنفيذ التمرين المشترك 
»Neon Defender - 22« الدفاع المتوهج

تنفذ قوة دفاع البحرين صباح اليوم، فعاليات التمرين 
 ،»22-Neon Defender« المش��ترك الدفاع المتوهج
والذي يشارك في تنفيذه عدد من أسلحة ووحدات قوة 
دفاع البحرين، ووزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل، 
األمريكي��ة  البحري��ة  للق��وات  المركزي��ة  والقي��ادة 

.»NAVCENT«
ويأت��ي التمري��ن، ضم��ن إط��ار البرام��ج والخط��ط 
المرس��ومة الت��ي تهدف إل��ى تطوير س��بل التدريب 
جمي��ع  كف��اءة  ورف��ع  الخب��رات  وتب��ادل  والتأهي��ل 
المش��اركين في التمرين على كيفية مواجهة مختلف 
األخطار والتهدي��دات البحرية والدفاع عن المنش��آت 

والمالح��ة البحري��ة وحماي��ة المم��رات المائي��ة في 
منطقة العمليات.

وتش��تمل مجريات ومراحل التمري��ن المختلفة، على 
عدد من التطبيقات الميدانية العس��كرية والعمليات 
البحري��ة والمن��اورات التكتيكي��ة المختلف��ة بأحدث 
التقنيات القتالية المتطورة، في إطار التعاون الدفاعي 
والتنس��يق المش��ترك بين القوات المسلحة وجيوش 
ال��دول الصديقة لتعزيز التعاون ف��ي المحافظة على 
أمن واس��تقرار المي��اه اإلقليمي��ة وتأمي��ن الممرات 
البحرية وتوفي��ر الحماية والس��المة الالزمة للمالحة 

البحرية في المنطقة.

 افتتاح أول مواقف سيارات 
متعددة الطوابق ضمن مسار اللؤلؤ اليوم

تدّش��ن هيئة البحري��ن للثقافة واآلث��ار اليوم في 
مدين��ة المح��رق أحدث مش��اريعها ضم��ن موقع 
مس��ار اللؤلؤ المسّجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظم��ة اليونس��كو، وه��ي المواق��ف متع��ددة 

الطوابق.
وتع��د ه��ذه المواقف واح��دة من أص��ل 4 مواقف 
س��تكون ضم��ن المش��روع، وه��ي م��ن تصميم 
ش��ركة كريس��تيان كيريز بالتعاون مع أرسينالس 
للهندسة ومن تنفيذ مقاول البناء الرئيس شركة 

محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده.
ومن المقرر االنتهاء من تش��ييد المواقف الثالثة 

المتبقية ما بين نهاية 2022 وبداية 2023. 
ويهدف هذا الجزء من المش��روع إلى توفير مواقف 

سيارات لس��ّكان المدينة وزّوار موقع مسار اللؤلؤ 
على حد س��واء وس��تعزز البنية التحتي��ة للمحّرق 

كونها تعد أماكن عامة.
 وتتمّيز المواقف بتصميم هندسي فريد وستضيف 
للمحّرق مس��احات جديدة تزيد من رونق نسيجها 

العمراني. 
وعمد مهندس��و المش��روع إلى تصميم كل طابق 
م��ن المواق��ف الجديدة بش��كل متمّي��ز. كما تم 
التركيز على عنصر التواص��ل في التصميم بحيث 
تتماهى أرضي��ة كل طابق مع المنحدرات الواصلة 
بينه��ا لتعك��س المواق��ف المقوم��ات الحضارية 
والت�����راث العري��ق الذي يتضمن���ه موقع مس��ار 

اللؤلؤ.

 البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي غرب سيناء

أدانت وزارة الخارجية بشدة الهجوم اإلرهابي الجبان الذي 
اس��تهدف نقطة رفع مي��اه غرب س��يناء بجمهورية مصر 
العربية، وأس��فر عن استش��هاد وإصابة ع��دد من أبطال 
القوات المس��لحة المصرية، معربة ع��ن خالص تعازيها 
ومواس��اتها للحكومة والش��عب المصري وألهالي وذوي 

الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت وزارة الخارجي��ة تضامن مملكة البحرين مع مصر 
ف��ي حربها ضد اإلره��اب، وتأييدها التام ل��كل ما تتخذه 
من إجراءات في مواجهة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة، 
والمحافظ��ة على أمنها واس��تقرارها وس��المة مواطنيها 
والمقيمي��ن على أراضيها، ومواصلة مس��يرتها التنموية 
بم��ا يلبي تطلعات الش��عب المصري في األم��ان والرخاء 

واالزدهار.
وعبَّ��رت عن اعتزاز مملكة البحري��ن وتقديرها لتضحيات 
القوات المس��لحة المصرية الباسلة في حماية أمن مصر 
واس��تقرارها وصون مكتسباتها التنموية والحضارية في 
مواجهة اإلرهاب، وتثمينها لمواقفها التاريخية المشرفة 
ف��ي الذود ع��ن األمن القوم��ي العرب��ي، وردع التدخالت 

الخارجية التي تستهدف المنطقة وشعوبها الشقيقة.
وجددت موقف مملكة البحري��ن الثابت والرافض لجرائم 
العن��ف والتط��رف واإلره��اب بجمي��ع صورها وأش��كالها 
ومهما كان��ت دوافعه��ا أو مبرراتها، داعي��ة إلى ضرورة 
تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة 
الخطي��رة، واجتثاثه��ا م��ن جذوره��ا الفكري��ة والمالية 

والتنظيمية.

وزيرة الصحة: الرعاية الملكية للقطاع الطبي مصدر فخر واعتزاز

 البحرين تستضيف المؤتمر الدولي األول 
لنقص المناعة المكتسبة في سبتمبر

أك��دت وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
أن الرعاي��ة الملكي��ة الت��ي يحظى 
به��ا القط��اع الطب��ي م��ن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد 
المفدى، واهتمام ومساندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، مص��در فخر واعتزاز 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، مبينة أن 
هذه الرعاية تجس��د االهتمام بهذا 
القط��اع الهام والذي ض��رب أمثلة 
عديدة في النجاحات المتميزة التي 
س��جلتها المملكة في العهد الزاهر 
المل��ك  لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 

المفدى.
وأوضحت أن تنظيم مملكة البحرين 
األول  الدول��ي  البحري��ن  لمؤتم��ر 

لمرض نقص المناعة المكتس��بة، 
و23   22 يوم��ي  س��يعقد  وال��ذي 
سبتمبر القادم، يؤكد مدى التطور 
ال��ذي ي��الزم القط��اع الطب��ي ف��ي 

مملك��ة البحري��ن وجع��ل المملكة 
قبل��ة الحتض��ان أكب��ر المؤتمرات 
الطبية، إضافة إل��ى جعل المملكة 
مرك��زًا إقليمي��ًا للق��اءات العلمي��ة 
الصحية  والمؤتم��رات  والمنتديات 
التي س��تزيد م��ن خب��رات مقدمي 

الخدمات الصحية.
وثمن��ت الرعاي��ة الت��ي يحظى بها 
المجل��س  رئي��س  م��ن  المؤتم��ر 
األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة، مؤكدة 
أن ه��ذه الرعاية س��يكون لها األثر 
اإليجاب��ي الكبير ف��ي تنظيم مثالي 
األهداف  كاف��ة  وتحقيق  للمؤتم��ر 

المرجوة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مملكة 
البحرين تعتبر من الدول المتقدمة 
في تطوير س��بل الرعاية والتثقيف 

والتش��خيص والعالج لمرض نقص 
المناعة المكتس��بة، حيث أن وزارة 
الصحة س��جلت محط��ات رائدة في 
هذا الجانب، مبينة إلى أن المؤتمر 
يعتبر فرصة للتش��جيع عل��ى إحراز 
المزيد م��ن التقدم في الوقاية من 
المرض والعالج والرعاية للمصابين 
وطرح العديد من التجارب خصوصًا 
أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة 
م��ن أفض��ل الكف��اءات الطبية من 

مختلف الدول.
الت��ي  الب��ارزة  وأش��ادت بالجه��ود 
تبذله��ا اللجنة الوطني��ة لمكافحة 
نقص المناعة المكتس��بة وش��ركة 
أديوكيشن بالس واللجنة المنظمة 
للمؤتم��ر ف��ي االس��تعداد المبكر 
الحتضان المؤتمر، متمنية للجميع 

دوام التوفيق والنجاح.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/08/watan-20220508.pdf?1651985097
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/1004407
https://alwatannews.net/article/1004408
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »الصحفيين«: حرية إعالمية في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك

أك��دت جمعية الصحفيي��ن البحرينية أن البحرين تنع��م بحرية صحفية 
وإعالمي��ة في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ووجهت التحية والتقدير إلى األس��رة الصحفية واإلعالمية بمناسبة يوم 
الصحافة البحرينية الذي يصادف 7 مايو من كل عام، كما رفعت الش��كر 
والتقدير واالمتنان إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، على دعمه لحرية الصحافة واإلعالم، والحق 

في التعبير عن الرأي.
وأش��ارت الجمعية إلى أن اإلعالم الوطني جزء أساس��ي ومكمل من عمل 
فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد  رئيس مجل��س الوزراء، وأن تخصي��ص يوم لالحتفاء 
بالصحاف��ة الوطنية هو تقدير ل��كل العاملين في المجال الذين س��عوا 
لحم��ل أمان��ة الكلمة والنه��وض بمس��ؤولياتها في تنوير ال��رأي العام 

وخدمة المجتمع والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأعرب��ت الجمعية عن اعتزازها بمس��يرة الصحاف��ة البحرينية وإنجازات 

أجياله��ا المتعاقب��ة من الكت��اب والصحفيين، الذين أرس��وا نهجًا ثابتًا 
في الحفاظ على أمانة الكلمة والتمس��ك بأخالقيات الصحافة ورسالتها 
النبيل��ة، التي تعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويعتبر التطور الذي 
تش��هده الصحافة البحرينية نتاج مسيرة ممتدة وجهد متواصل ألجيال 
متعاقب��ة م��ن رواد العم��ل الصحفي الذين أس��هموا بأقالمه��م الحرة 
والنزيه��ة في إضف��اء روح اإلب��داع والتجديد في العم��ل الصحفي، حتى 
وصلت الصحافة البحرينية إلى مس��تويات متقدمة إقليميًا وعالميًا، وقد 

استطاعت على مدى السنوات مواكبة روح العصر وتطوراته التقنية.
وأكدت »الصحفيين« التزامها بدعم الحرية الصحفية المسؤولة، وتعزيز 
وع��ي الصحفيي��ن للدفاع عن مكتس��باتهم وتطوير أدواته��م المهنية، 
بم��ا يحقق األه��داف المرجوة في تعمي��ق روح التس��امح والترابط بين 
أبن��اء المجتمع الواح��د، والحرص عل��ى المصلحة العلي��ا للوطن وجميع 
المواطني��ن، ورفع مس��توى كف��اءة العاملين في المؤسس��ات اإلعالمية 
من خالل مواكبة المتغيرات المتس��ارعة التي يش��هدها الواقع المهني 

للصحافة واإلعالم.

 »الشورى« يبحث إعادة تنظيم 
»الشباب والرياضة« وحظر األسلحة الكيميائية

يناقش مجلس الش��ورى في جلسته اليوم تقرير 
لجنة ش��ؤون الش��باب بخصوص مش��روع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية 
االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 
ف��ي مي��دان الش��باب والرياض��ة والمؤسس��ات 
الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989، 

المرافق للمرسوم رقم 92 لسنة 2020.
ويه��دف مش��روع القان��ون إل��ى إع��ادة تنظيم 
القطاعي��ن الش��بابي والرياض��ي وإق��رار قانون 
متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين واالستثمار 
الرياضي، في إطار اس��تكمال سلسلة التشريعات 
الت��ي صدرت في مج��ال تطوير ودع��م الرياضة، 
ومنه��ا قان��ون االحت��راف الرياضي والمرس��وم 
بقان��ون رقم 24 لس��نة 2020، الذي أجاز إنش��اء 
أندية في ش��كل ش��ركات تجارية، وأجاز لألندية 
القائم��ة تغيي��ر كيانه��ا القانوني إلى ش��ركات 
تجارية، وكذلك صدور المرس��وم الملكي بإنشاء 

الهيئة العامة للرياضة.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون 
بتعدي��ل بعض أح��كام القانون رقم 51 لس��نة 
2009، حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 
األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، والذي 
يه��دف إل��ى تحقيق الت��زام البحري��ن بالمعايير 
الدولي��ة المتعلقة بأس��لحة الدمار الش��امل من 
خ��الل فرض العقوبات عل��ى الجرائم المنصوص 
عليها ف��ي القانون، س��واًء ارتكبت داخ��ل إقليم 
المملكة، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو 
من أجنبي داخل إقليم المملكة قد ارتكب أيًا من 
تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تس��ليمه 

قد ُقبل.

كما س��يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بخصوص 
مش��روع قانون بش��أن حظ��ر اس��تحداث وإنتاج 
وتخزين األس��لحة البكتريولوجي��ة »البيولوجية« 
والتكس��ينية وتدمي��ر تل��ك األس��لحة، المرافق 
للمرسوم رقم 73 لسنة 2020، والذي يهدف إلى 
مواجهة أخطار هذه األس��لحة م��ن خالل تنظيم 
قانون يحظ��ر اس��تحداثها وإنتاجه��ا وتخزينها 
ويحق��ق تقدمًا في نزعها عن طريق وجود تدابير 
فعال��ة بما يتواف��ق مع اتفاقية حظر اس��تحداث 
وإنت��اج وتخزين هذه األس��لحة، كم��ا يهدف إلى 
توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل كافة 

أس��لحة الدمار الش��امل، وتعديل مس��ماها بما 
يتوافق مع طبيعة االختصاص��ات الممنوحة لها 

بموجب أحكام مشروع القانون.
المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  تقري��ر  وس��يناقش 
واالقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق 
عل��ى اتفاقيت��ي الق��رض والضم��ان لمش��روع 
إنش��اء مركز التحكم الجدي��د للمراقبة والتحكم 
ف��ي ش��بكات الكهرب��اء والم��اء، بي��ن حكوم��ة 
البحري��ن والصندوق العرب��ي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماع��ي، المراف��ق للمرس��وم رقم 2 لس��نة 
2022، والتي تهدف إلى تطوير ودعم المش��اريع 

الحيوية في البالد.

النفيعي يدعو جامعة البحرين 
إلعادة النظر في الرسوم 

الدراسية الجديدة
دعا عض��و مجلس النواب 
النفيع��ي،  إبراهي��م 
إل��ى  البحري��ن  جامع��ة 
إع��ادة النظر في موضوع 
المالية  الرس��وم  ف��رض 
اإلداري��ة الجدي��دة عل��ى 
الطلب��ة، خصوص��ًا خالل 
الصيفي، موضحًا  الفصل 
بأنه��ا تمثل اثق��ااًل على 
الطلب��ة وعل��ى ظروفهم 

المعيشية.
وأكد أن الجامعة الوطنية 
الكثي��ر  تق��دم  والت��ي 

ألبناء وبنات البحرين، على المس��تويات التعليمية والمهنية 
واألكاديمية، مدعوة بأن تسهل األمور على الطلبة وعوائلهم، 
لالس��تمرار في التحصيل الدراسي بالش��كل المطلوب، بعيدًا 

عن أي ضغوطات اقتصادية جديدة تثقل كاهلهم.

ابراهيم النفيعي

العسومي يؤكد تضامن 
البرلمان العربي مع مصر 

لمواجهة اإلرهاب
البرلم��ان  أدان رئي��س 
العربي عادل العسومي 
الهجوم  واستنكر بشدة 
اإلرهاب��ي  الجب��ان على 
نقطة رفع مياه بمنطقة 
ش��رق قن��اة الس��ويس 
مص��ر  بجمهوري��ة 
العربي��ة، والذي أس��فر 
ع��ن استش��هاد ضابط 
و 10 جن��ود مصريي��ن، 
آخرين،  أفراد   5 وإصابة 
مشيدًا بالجهود الحثيثة 
رجال  به��ا  يق��وم  التي 

القوات المس��لحة المصرية البواسل في مكافحة اإلرهاب 
ومحارب��ة التنظيم��ات اإلرهابية، مثمنًا عالي��ًا التضحيات 
الغالي��ة التي يقدمها أبناء الجي��ش المصري العظيم من 
أج��ل الدفاع ع��ن الوطن وحماي��ة مقدرات��ه وحفظ أمنه 

واستقراره.
وأعرب عن خال��ص تعازيه للرئيس المص��ري عبدالفتاح 
السيس��ي والحكوم��ة المصري��ة والش��عب المص��ري في  
ش��هداء العمل اإلرهابي، س��ائاًل المولى عز وجل أن يمن 

على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكد تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه 
من إجراءات حفاظًا على أمنها واس��تقرارها، مش��ددًا على 
رفض��ه لهذه األعم��ال اإلرهابية الجبانة التي تس��تهدف 
شريان هام من شرايين النقل والمالحة في العالم، والذي 
يعتبر أحد أكثر الممرات المائية اس��تخدامًا على مستوى 

العالم.

عادل العسومي

 تطبيق بوابة البحرين.. 
األول بحرينيًا بفئة السفر

تصدر تطبي��ق بوابة البحري��ن b4bhcom والمصن��ف »أكبر تطبيق 
لفعالي��ات البحري��ن« قائمة التطبيق��ات المجانية على أبل س��تور، 
محققًا المركز األول بحرينيًا بفئة السفر والمرتبة الرابعة في قائمة 

التطبيقات المجانية على مستوى مملكة البحرين.
وتضّمن التطبيق أبرز األماكن الترفيهية التي تستحوذ على اهتمام 
زوار مملك��ة البحرين خالل إج��ازة عيد الفطر باعتباره بوابة ش��املة 
لكافة السائحين والزوار القادمين للمملكة، حيث تم اإلعالن عن أكثر 
م��ن 50 فعالية نظمتها مختلف الجه��ات الحكومية والقطاع الخاص 
خالل إجازة عيد الفطر والتي قام التطبيق بالترويج عنها لكافة الزوار.
كم��ا ش��مل التطبيق عل��ى تخطيط ش��امل ومنظم لمئ��ات الرحالت 

ف��ي مملكة البحرين، إضافًة إلى إمكانية تحديد الوجهات الرئيس��ية 
بتخطيط مس��بق قبل الوصول للمملكة بم��ا يضمن للزوار القادمين 

للمملكة التعرف على األماكن السياحية و سهولة الوصول إليها.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن تطبيق بواب��ة البحرين تم إطالق��ه في العام 
2021 عب��ر منصة أبل س��تور وجوجل بالي باس��م )بواب��ة البحرين – 
b4bhcom ( ويحظ��ى التطبيق على إقبال واس��ع م��ن قبل الزوار من 
المملك��ة العربية الس��عودية، كم��ا أن األماكن الس��ياحية الجديدة 
اس��تحوذت على أكثر األماكن زيارة وتفضي��اًل في التطبيق بما يؤكد 
عل��ى زيادة اإلقبال على تحميل التطبي��ق والتفاعل الكبير الذي القاه 

خالل الفترة األخيرة .

»الصحة«: تقرير كورونا اليومي 
يتضمن الحاالت القائمة 

بالمستشفى والعناية المركزة
أعلن��ت وزارة الصح��ة أن��ه وفق��ًا لمقتضي��ات المرحلة 
الحالي��ة وما وصل��ت إليه مس��ارات التص��دي لفيروس 
كورون��ا، فإنه س��يتم تحديث التقري��ر اليومي لفيروس 
كورونا بما يتناس��ب مع الوضع الحال��ي، وذلك بدءًا من 
اليوم، حيث سيتضمن التقرير المحدث إحصائيات لعدد 
الحاالت القائمة بالمستشفى وعدد الحاالت في العناية 

المركز فقط.

»األوقاف السنية«: توحيد 
مواقيت االنتظار للصلوات

أعلن��ت إدارة األوقاف الس��نية ع��ن توحيد مواقي��ت االنتظار 
للصلوات في جميع الجوامع والمس��اجد التابعة لإلدارة، حيث 
س��تكون 25 دقيقة لصالة الفج��ر، و20 دقيقة لصالة الظهر، 
و25 دقيقة لصالة العص��ر، و10 دقائق لصالة المغرب، و20 

دقيقة لصالة العشاء.

»المحرق الخيرية« تقيم لقاء عيد الفطر

أقامت جمعي��ة المحرق الخيرية لقاء عيد الفطر 
المب��ارك، برعاي��ة رئيس مجل��س اإلدارة صالح 
بوحس��ن، وبحض��ور األعض��اء وجميع منتس��بي 

الجمعية.
وتأتي ه��ذه الفعالية احتفااًل بحلول عيد الفطر 
من ضمن األنش��طة االجتماعية التي تقام على 
مدار الع��ام للجمعية لتقوي��ة الروابط األخوية 

وتعزيز العمل الخيري.
وتناول بوحس��ن خ��الل اللق��اء أهم المش��اريع 
رمض��ان  ش��هر  خ��الل  للجمعي��ة  الرمضاني��ة 
المبارك، منها مشروع إفطار صائم وإفطار على 
الطري��ق وزكاة الفط��ر، وغيرها من المش��اريع 

الخيرية.
وأكد االهتم��ام الذي يحظى ب��ه العمل الخيري 

التطوعي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
ورفع باس��مه ونيابًة عن أعض��اء مجلس اإلدارة 
وجميع منتس��بي الجمعية التهاني والتبريكات 

للقيادة الحكيمة وللشعب البحريني الوفي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/08/watan-20220508.pdf?1651985097
https://alwatannews.net/article/1004485
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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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“الواتساب” حّول العالقات الزوجية لعالقات رقمية.. القائم بأعمال رئيس وحدة علم النفس اإلكلينيكي بـ “الصحة”:

أوضحت القائم بأعمال رئيس وحدة علم النفس اإلكلينيكي في وزارة الصحة زينب أحمد أن منصات 
التواصــل االجتماعــي لهــا أثــار إيجابية وســلبية، ونحــن اليوم نتطــرق لآلثار الســلبية الناجمة عن تلك 
الشــبكات وتأثيرهــا علــى العالقــات الزوجيــة واالســتقرار األســري، ولعــل مــن أهــم األثار الســلبية هي 
قضاء أحد الزوجين لفترات طويلة في منصات التواصل االجتماعي متجاهال بذلك حق الشريك في 
تجــاذب أطــراف الحديث وكذلك األبناء، وهذا يؤســس إلى فجــوة اجتماعية وعاطفية بين األطراف 

الثالثة الزوج والزوجة واألبناء.

وأشـــارت أحمد إلى أن مثل تلك 
العالقـــات الزوجيـــة تتحـــول في 
الغالب إلى عالقات رقمية تعتمد 
في كل أحوالها على الكتابات عبر 
تطبيق الواتســـاب أو االنستغرام 
فـــي أحيانـــا أخـــرى، وتقـــل فيهـــا 
حتـــى المكالمـــات الصوتية التي 
تحمـــل ربمـــا نوعـــا من المشـــاعر 
العاطفيـــة، وكما هـــو معروف أن 
الـــكالم المكتوب يفهـــم بأكثر من 
طريقـــة وهـــذا يحمـــل الزوجيـــن 
إلى فكرة الظن فتولد الكثير من 
مشـــاكل التواصل الجيد ويؤدي 

الى حدوث الطالق العاطفي.
وقالـــت إن واحـــدة مـــن مســـاوئ 

االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
الشـــخصية  الحـــاالت  هـــي نشـــر 
واليوميات، وعلى ســـبيل المثال 
قامـــت فتاة بنشـــر صـــورة هدية 
مـــن زوجها أو تذكرة ســـفر أو ما 
شـــابه مـــا أثـــار حالـــة مـــن الغيرة 
طالبـــت  التـــي  الصديقـــة  لـــدى 
زوجهـــا بتقديـــم هديـــة مماثلـــة، 
وربمـــا يكون فهمنـــا ووعينا لدور 
االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
أقل بكثير مما يســـتوجب، وهذا 
يوقع الزوجين في تحديات غير 
حميـــدة ناتجـــة عن قلـــة الوعي، 
وهنـــا أدخلتنا منصـــات التواصل 
االجتماعـــي في متاهـــات وعدم 

ومقارنـــات،  والقناعـــة  الرضـــا 
دائـــرة  فـــي  يدخـــل  ذلـــك  وكل 
تأثيـــر المحتـــوى علـــى الزوجين 
وادخالهـــم فـــي مرحلـــة الطـــالق 

العاطفي.
وتعمقت فيما يتعلـــق بالمحتوى 
الرقمـــي وذكـــرت أننـــا نجـــد فـــي 
الرقميـــة  المحتويـــات  بعـــض 
تحريضـــا صريحا علـــى الزوج أو 
الزوجـــة، وهـــذا يخلـــق نوعـــا من 
الســـخط داخل األســـرة المنتمية 
بشكل كبير إلى منصات التواصل 
بعـــض  أن  الســـيما  االجتماعـــي، 
أفراد المجتمع يتأثرون بســـرعة، 
مـــن  األنـــواع  هـــذه  تكـــرار  ومـــع 

المحتويـــات فأنها تثيـــر قناعات 
فتتحـــول  األشـــخاص  هـــؤالء 
حياتهـــم الزوجيـــة حســـب حالة 
االقتنـــاع بذلك المحتوى، وبينت 
مثـــاال أنهـــا فـــي إحـــدى المـــرات 
أشـــرفت حالـــة كانـــت تعاني من 
االكتئاب بســـبب عدم رضاها عن 
حياتهـــا الزوجيـــة، وكانـــت تقول 
إنها تنشـــر صورهـــا برفقة زوجها 
فتأتيهـــا تعليقات من التنمر على 
زواجها، وهنـــاك بعض التعليقات 
دعتهـــا للبحـــث عن شـــريك آخر، 
فوضعتها تلك التعليقات السيئة 
فـــي مشـــكلة مـــع زوجهـــا، علـــى 
الرغـــم من أنهـــا كانت تقـــول إنه 
غيـــر مقصـــر، وهـــذا مثـــال حـــي 
عن التأثر مـــن منصات التواصل 
الفتـــاة  قـــاد  الـــذي  االجتماعـــي 
إلـــى االكتئاب ومواجهة مشـــكلة 

زوجية.
وأفـــادت فيمـــا يتعلـــق بالجانـــب 
النفســـي أن الدراســـات تؤكـــد أن 
الطـــالق العاطفـــي أو االنفصـــال 

النفســـي له تأثيرات جانبية أكثر 
الفعلـــي،  الطـــالق  مـــن  خطـــورة 
مشـــيرة إلى أن الطالق العاطفي 
يكون مرحلـــة أخيرة من الطالق 
فـــي  أزواجـــا  ويلجـــأ  الفعلـــي، 
بعـــض األحيـــان إلـــى هـــذا النوع 
مـــن العالقـــات الميتـــة أو الطالق 
العاطفـــي حفاظـــا علـــى الشـــكل 
االجتماعـــي وهروبـــا مـــن النقـــد 
علـــى  حفاظـــا  أو  المجتمعـــي، 
األبناء ظنا منهم بأن ذلك أفضل 
من الطـــالق الفعلـــي، ويأتي هذا 
النوع من العالقات على شـــكلين 
أحدهما هادئ واآلخر يكون على 
ومشـــاحنات  مشـــاجرات  شـــكل 
بيـــن الزوجيـــن يصـــل مداها إلى 
الســـيطرة  يســـتطاع  ال  حيـــث 
عليه، وليست له بداية وال نهاية، 
ويحمل بيـــن دفتيه آثار نفســـية 
شـــديدة علـــى األبنـــاء خصوصا، 
حيث يشـــعرون من خالله بالقلق 
المســـتمر والســـخط والمســـتقبل 
الغامض الذي يضعهم في ضغط 

بيـــن  الفـــرق  أن  دائـــم موضحـــة 
الطالقيـــن الفعلـــي والعاطفي أن 
األول تكون فيه النهاية معروفة 
ويبنـــى على أساســـه المســـتقبل 
فتكـــون  العاطفـــي  الطـــالق  أمـــا 
جميـــع األطراف في حيرة وعدم 
قناعـــة  تشـــكيل  علـــى  المقـــدرة 

معينة.
رئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وبينـــت 
وحـــدة علـــم النفـــس اإلكلينيكي 
أن الطـــالق العاطفـــي ينتـــج عنه 
مشـــكالت ســـلوكية لـــدى األبناء 
كالعدوانيـــة والعنـــف للتعبير عن 
تمردهـــم وغضبهـــم إزاء الموقف 
الحالي، وربما ينشـــئ أيضا جيال 
ذات طبائع وشخصيات مهزوزة، 
وكذلـــك انخفاض مســـتوى الثقة 
بالنفـــس، ويجعلهـــم خائفين من 
بدء عالقـــات اجتماعية جديدة، 
وقـــد يمتد األمـــر الـــى مرحلة ما 

بعد الزواج.

مشكالت سلوكية لألبناء كالعدوانية والعنف بسبب الطالق العاطفي

لمناقشة ظاهرة تأثر العالقات الزوجية بمحتوى التواصل االجتماعي بالبرلمان وليس في الكليات

^أشــار المستشــار في إدارة التنمية البشــرية النائب الســابق الشــيخ مجيد العصفور إلى الحاجة 
لمناقشــة ظاهــرة تأثــر العالقــات الزوجيــة بمحتوى منصــات التواصــل االجتماعي تحت قبــة البرلمان 
وليــس فــي الكليــات، ويجــب أن يكــون هنــاك مزيــد مــن التعــاون بيــن كل مــن وزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف وبين وزارة العمل والتنمية االجتماعية والمجلس األعلى للمرأة على اعتبارهم 

جهات مختصة بمناقشة قضايا األسرة لدراسة هذه الظاهرة.

 2022 العـــام  فـــي  أنـــه  وأوضـــح 
عـــرض 8 ورش ميدانيـــة بشـــأن 
العالقـــات الزوجيـــة والتأثيـــرات 
الخارجية، وخاطب تلك الورش 
المقبليـــن على الـــزواج لتهيئتهم 
للدخـــول لتلك الشـــراكة، وكذلك 
المؤسســـة  مـــن  للخارجيـــن 
باللبنـــة  واالهتمـــام  الزوجيـــة، 
األولى في المجتمع وهي األسرة، 
وصلحـــت  تماســـكت  هـــي  فـــإن 
صلـــح المجتمـــع كلـــه، مبينـــا أن 
تأتيهـــا  مـــن  هـــي  العـــدل  وزارة 
حـــاالت الطـــالق بيـــن الزوجيـــن 
فهي تملـــك “الترمومتـــر” والرقم 
الصحيح لمعدل تضرر المؤسسة 
الزوجية سواء بســـبب السوشل 

ميديا أو غيره من األسباب.
وأضـــاف: عبـــر مكتبنـــا نعـــم نقـــر 
بوجود ظاهـــرة الطالق العاطفي 
حـــاالت  وهنـــاك  المجتمـــع  فـــي 
كثيـــرة، وهـــذا الطـــالق العاطفي 
إلـــى  يؤســـس  البيـــت  داخـــل 
انفتـــاح عاطفـــي خارجـــه، وهنـــا 
تأتي خطورة منصـــات التواصل 
االجتماعـــي، وأتفـــق مـــع النائـــب 
فيمـــا  الرحيـــم  عبـــد  معصومـــة 
منصـــات  بأهميـــة  إليـــه  ذهبـــت 
وأنهـــا  االجتماعـــي  التواصـــل 
أصبحـــت لغة العصـــر، وال يمكننا 
حتى االســـتغناء عنها أبدا، مبينا 

أن منصات التواصل االجتماعي 
لها آثار إيجابية أيضا وكلنا نتذكر 
أيام انتشـــار جائحـــة كورونا من 
إقامة النـــدوات عن بعد وغيرها، 
ومـــن خالل تجربتي الشـــخصية 
كان يطلـــب منـــي ســـابقا تقديـــم 
دورات عن بعد وكنت أرفض هذا 
المبدأ ألنه البد من تشخيص لغة 
الجسد وغيرها من األمور، ولكن 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة اضطررت 
إلى تقديـــم الدورات االجتماعية 
والتخصصية إلى إحدى الجهات 
في مملكة الدنمارك وقد نجحت 

في تقديمها عن بعد.
وشـــدد على أهمية وجود دراسة 
علميـــة مبينـــة باألرقـــام حقيقـــة 
ارتباط الطالق العاطفي بمنصات 
مطالبـــا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
وزارة العمـــل والمجلـــس األعلـــى 
نحـــو  التحـــرك  بســـرعة  للمـــرأة 
إيجاد قاعدة بيانية يستطيع من 
خاللهـــا رواد هذا المجـــال إيجاد 

حلوال بهذا الشأن.
وقـــال إننـــا نواجـــه اليـــوم فعـــال 
شبحا افتراضيا يدعى المحتوى 
اإللكتروني وال بد من اللجوء إلى 
التشـــريع لتقنين هـــذا المحتوى، 
مـــع أنـــي أرى أن التشـــريع وحده 
ليـــس كافيا للقضـــاء على التأثير 
المقصـــود،  للمحتـــوى  الســـلبي 

فالتشريع ســـيكون كافيا للفضاء 
المحلـــي فقـــط، ولكـــن يجـــب أال 
الســـيئة  المحتويـــات  أن  ننســـى 
هي أيضـــا تأتي ضمن محتويات 
عالمية، مبينا أننـــا إذا أردنا القفز 
علـــى الفضـــاء العالمـــي والمحلي 
استراتيجيات  استخدام  فيجب 

معينة.
يقـــوم  البعـــض  نجـــد  وأوضـــح: 
بالتحريـــض مـــن خـــالل منصات 
التواصـــل االجتماعي ســـواء من 
الذكـــور أو اإلناث من دون وعي، 
بمناقشـــة  نقـــوم  عندمـــا  ولكـــن 
بتصويـــر  نقـــوم  مشـــابهة  حالـــة 
الحيـــاة والوضـــع الخـــاص الـــذي 
سيعيشـــه الزوجان بعـــد الطالق، 
من االهتمـــام باألبناء إلـــى نهاية 
مـــن  كثيـــر  أن  ونجـــد  المطـــاف، 
قـــرار  عـــن  يتراجعـــون  األزواج 
الواقـــع  مشـــاهدة  بعـــد  الطـــالق 
االفتراضـــي للطالق مشـــيرا إلى 
أن البعض مـــن الناس يتوجهون 
إلـــى خيـــار الطالق ظنـــا منهم أن 
حياتهم الشـــخصية ستكون أكثر 
مثالية، وسيتخلصون من الواقع 
الـــذي يعيشـــونه وال يعلمون ربما 
بانتظارهـــم،  أقســـى  واقعـــا  أن 
وذلـــك بســـبب أن أحـــدا مـــا قـــام 
بتحريضهم على الطالق وهذا ما 
نجده شائعا في مواقع التواصل 

االجتماعي.
وتابـــع أن البعض عندمـــا يتوجه 
للطالق دون دراية ويعيش حياة 
مـــا بعد الطـــالق يكتشـــف أن من 
قـــام بتحريضه قد ضحـــك عليه 
وأن مـــن يقوم خبثـــا بالتحريض 
علـــى الطـــالق هـــو من شـــياطين 
األنســـو قـــد اســـتغل عـــدم وعيه 

وإدراكه لألمور.

 ووصف مجتمع السوشـــل ميديا 
هو بالمجتمع االفتراضي المتأثر 
بالخيـــال الحالـــم، وقـــال إن هـــذا 
العالم غير حقيقي وغير واقعي، 
وجـــزء مـــن هـــروب النـــاس مـــن 
واقعهـــم نحو العالـــم االفتراضي 
المســـؤوليات  مـــن  هـــروب  هـــو 
وااللتزامـــات التـــي توضـــع علـــى 

كاهل الزوج أو الزوجة.

وختم حديثه عن المعالجات التي 
عبر عنها ســـابقا باالســـتراتيجية 
في خدمـــة هذا المحور، موضحا 
تنشـــر  التـــي  األفـــالم  بعـــض  أن 
في السوشـــل ميديـــا ال تتفق مع 
ديننـــا، وبعض محتوياتها ترويج 
للشـــرك والكفـــر، وربمـــا الحاجـــة 
إلـــى التشـــريع يدخـــل مـــن هـــذا 
الباب أيضا، ولكـــن التعويل على 
فهـــم ووعـــي الزوجيـــن لخطورة 
تمـــس  التـــي  المحتويـــات  تلـــك 
جهـــاز  تمثـــل  والديـــن،  العقائـــد 
مناعـــة طبيعـــي مضاد لألجســـام 
الغريبة الضـــارة، ونحتاج للوعي 
عبـــور  نســـتطيع  حتـــى  الدينـــي 
سلبيات التأثر بمنصات التواصل 
االجتماعي وغيرها من أســـباب، 
وباعتقـــادي أن العالقـــة الزوجية 
هـــي ليســـت عالقـــة ثنائيـــة إنمـــا 
هـــي عالقـــة ثالثيـــة أو يجب أن 
تكون ثالثية وينبســـط الزوجين 
الســـفليتين  الزاويتيـــن  فـــي 
وتكـــون زاويـــة هللا هـــي العليـــا، 
وكلمـــا اقترب أحـــد الزوجين من 
هللا عـــز وجـــل صلحـــت حياتـــه 
مـــن  وأي  واســـتقرت،  الزوجيـــة 
التـــي  والتحديـــات  األخطـــار 
تواجه المؤسسة الزوجية سواء 
مـــن التحريـــض أو غيـــره فإنهـــا 
ســـتتحطم أمـــام كالم هللا النابـــع 
الغيبـــي،  والعلـــم  المعرفـــة  مـــن 
األطـــراف  بعـــض  أن  خصوصـــا 
تطرح أفكارا ال تؤمن بمعتقداتنا 
المرتكـــزات  مـــن  نابعـــة  وهـــي 

اإلسالمية.

العصفور يطالب “العدل” و “األعلى للمرأة” بقاعدة بيانات عن الطالق

مجيد العصفور

 زينب أحمد 

بدر الحايكي

منطقة تشـــبه إلـــى حد ما تلك المناطق المنســـية التـــي تخلى أهلها 
عنهـــا منذ زمن، منطقـــة رأس زويد الصناعية التـــي ابتليت بالعديد 
من المشكالت. وعلى رغم العديد من حمالت التفتيش التي قامت 
بهـــا البلديـــة الجنوبيـــة ووزارة الداخلية وعدد مـــن الجهات المعنية 
فـــي الســـنوات األخيـــرة إال أن زيارتهـــا تشـــعرك بأنهـــا منطقة خارج 

الرقابة والقانون.

راس زويد الصناعية 
تنقصها الرقابة والتطوير

دبي - العربية.نت

الحوثييـــن خـــرق  تواصـــل مليشـــيا 
الهدنة األممية فـــي مختلف جبهات 
القتـــال فـــي اليمـــن، في ظـــل التزام 
قـــوات الجيش والمقاومـــة بها.وذكر 
المركـــز اإلعالمـــي للقوات المســـلحة 
اليمنيـــة فـــي بيـــان أن الجيش رصد 
 126 الحوثيـــة  المليشـــيا  “ارتـــكاب 
خرقًا للهدنة خـــالل يومي الخميس 
مايـــو(،   6 5-( الماضييـــن  والجمعـــة 
منها 36 خرقـــًا في جبهات محافظة 
حجـــة، و27 خرقـــًا جنـــوب وغـــرب 
وشـــمال غرب مأرب، و27 خرقًا في 
جبهـــات محـــور تعـــز، و24 خرقًا في 
محـــوري البـــرح غـــرب تعـــز وحيس 
جنـــوب الحديـــدة، و11 خرقـــًا فـــي 
جبهـــات الجوف، وخرقـــًا واحدًا في 
جبهـــة كتـــاف البقع شـــمال محافظة 

صعدة”.

“الحوثي” ترتكب 
126 خرقًا للهدنة 

خالل 48 ساعة
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حبس 13 عرضوا أرواحهم واآلخرين للخطر بـ “السباق”
المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة المرور بأن النيابة العامة باشرت 
تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة انتشـــار مقطـــع فيديو في 
وســـائل التواصل االجتماعي يظهر فيه أشـــخاص 

شـــاركوا فـــي ســـباق على الطريـــق العـــام؛ مما أدى 
إلـــى عرقلـــة الحركـــة المرورية وتعريـــض األرواح 
واألمـــوال للخطر. وبعد تحريـــات رجال المرور تم 
ضبـــط 13 قائد مركبـــة وتوقيفهـــم وعرضهم على 
النيابة العامة، وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة 

العامة ومواجهتهم بالمقطع المصور والصور التي 
رصدت من الكاميرات األمنية؛ اعترفوا بما نســـب 
إليهـــم مـــن اتهام وتـــم حبســـهم جميعـــا احتياطيا 
علـــى ذمة القضية وإحالتهم محبوســـين للمحكمة 

الجنائية المختصة.

أجمع خبـــراء اقتصـــاد بالبحرين على أن 
رفـــع ســـعر الفائـــدة علـــى الدوالر بنســـبة 
0.5 % كانـــت متوقعة ولـــم تكن مفاجئة 

مطلقا. 
وأوضحوا أنه لـــن يكون هناك تأثير على 
السوق المحلية من حيث ارتفاع األسعار 
االقتـــراض  مـــن عمليـــة  ولكنهـــا ســـتحد 
وتخفيف المضاربة في أســـواق العمالت 

والمعادن.
واكدوا في الوقت نفسه أن دول الخليج 
ســـتكون األقل تأثرا بهـــذه الخطوة، ألنها 
مســـتفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومن 
احتياطياتهـــا الماليـــة الكبيـــرة، وارتباط 

سعر صرف عمالتها المباشر بالدوالر.
عـــدد  االرتفـــاع  يخفـــض  أن  وتوقعـــوا 
القروض الممنوحة للمستهلكين ويضعف 
محليـــا  كبيـــر  بشـــكل  الشـــرائية  القـــوة 

وعالميا.

ال تأثير مباشرا لرفع أسعار الفائدة على الدوالر
توقعوا انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين تدريجيًّا... خبراء:

انهيار أسواق األوراق المالية عقب رفع الفائدة األميركية )أ ف ب(

كشـــف  القائـــم بأعمـــال المدير العام لشـــركة التســـهيالت للســـيارات 
ســـامي بوحســـن، عـــن خطة طموحـــة لدى الشـــركة لتنفيذ مشـــروع 
متكامل في موقع استراتيجي على شارع سند، والمشروع سيشمل 
أربعـــة مرافـــق: صالـــة العرض، قطع الغيـــار، الصيانـــة والمخازن كلها 
تحـــت ســـقف واحد، ثـــم كما أشـــرتم بالنســـبة للعمالء فـــي المنطقة 

الشـــرقية بالمملكة العربية الســـعودية فإنهـــم يقبلون على 
GAC، مؤكـــدًا تططلـــع الشـــركة إلـــى التصديـــر 

إلـــى الســـعودية، ففـــي الوقـــت الراهـــن يتم 
بيـــع الســـيارة علـــى أن تكون مســـجلة في 
البحريـــن، إال أنـــه لدينا تعاونـــا مع الوكالء 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ودولـــة 
الكويـــت لتوفيـــر قطـــع الغيـــار وخدمـــات 

الصيانة، ونتمنى أن تتوسع مستقباًل.
وأكـــد أن التفاعـــل من قبل العمالء ســـواء 

كانوا مواطنين أو مقيمين أمر يشرفنا 
ويســـعدنا كثيرا فـــكل خدماتنا تقدم 
بحرفية ودقـــة عالية لكي تنال رضا 
العميـــل وترقـــى لمســـتوى تطلعاته، 
وذلك الن العميل يستحق دائمًا أن 

يقدم له ماهو أفضل.

سامي بوحسن:  نخطط إلنشاء مقر 
للشركة يشمل 4 مرافق تحت سقف واحد
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بدء تنفيذ فعاليات “الدفاع المتوهج”
المنامة - بنا

تنفـــذ قـــوة دفـــاع البحريـــن 
اليـــوم )األحـــد(  مـــن صبـــاح 
فعاليـــات التمرين المشـــترك 
 Neon( المتوهـــج  الدفـــاع 
الـــذي   ،)Defender - 22
يشـــارك في تنفيذه عدد من 
أســـلحة ووحدات قوة دفاع 
البحريـــن، ووزارة الداخليـــة 
الســـواحل،  بخفـــر  متمثلـــة 
للقوات  المركزيـــة  والقيـــادة 
NAV- (البحريـــة األميركيـــة 

.)CENT)02(

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أنـــه وفقـــا لمقتضيات 
المرحلـــة الحاليـــة وما وصلت إليه مســـارات 
ســـيتم  فإنـــه  كورونـــا،  لفيـــروس  التصـــدي 
تحديث التقرير اليومي لفيروس كورونا بما 
يتناســـب مع الوضع الحالي، بـــدًءا من اليوم 
)األحـــد(، حيـــث ســـيتضمن التقريـــر المحدث 
إحصاءات لعدد الحاالت القائمة بالمستشفى 

وعدد الحاالت في العناية المركزة فقط.

وقف نشر عدد اإلصابات 
الجديدة بالتقرير اليومي

معصومة: لرفع سن زواج الفتاة... والعصفور: نريد قاعدة بيانات عن الطالق

“السوشال ميديا” متهم بالطالق العاطفي

نظمـــت صحيفـــة “البـــالد” نـــدوة عـــن بعـــد 
منصـــات  أثـــر  موضـــوع  فيهـــا  ناقشـــت 
الزوجيـــن  علـــى  االجتماعـــي  التواصـــل 
والطـــالق العاطفي، وســـلطت الضوء على 
أهـــم النقـــاط التـــي تتركـــز عليهـــا الظاهرة 
األنشـــطة  فعاليـــة  ومـــدى  االجتماعيـــة 
والبرامج التي تقدمها مؤسسات المجتمع 

المدني للمحاربة الظاهرة.
ورأت النائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم أنـــه 
يجـــب رفـــع ســـن الـــزواج عنـــد الفتـــاة عبر 
مجلـــس النـــواب، لمنحهـــا فرصـــة للنضوج 

والحكمة واختيار الزوج الصالح.
وبينـــت القائـــم بأعمـــال رئيس وحـــدة علم 
الصحـــة  وزارة  فـــي  اإلكلينيكـــي  النفـــس 
زينب أحمد أن الطالق العاطفي ينتج عنه 
مشكالت ســـلوكية لدى األبناء كالعدوانية 
والعنف للتعبير عن تمردهم وغضبهم إزاء 

الموقف الحالي.
وأوضحت أن منصات التواصل االجتماعي 
لهـــا أثـــار إيجابيـــة وســـلبية، مشـــيرة إلـــى 
تحـــول العالقات الزوجية فـــي الغالب إلى 
عالقـــات رقميـــة تعتمـــد فـــي كل أحوالهـــا 
علـــى الكتابات عبر تطبيق “الواتســـاب” أو 

“االنســـتغرام” فـــي أحيـــان أخـــرى. وطالب 
البرلمانـــي الســـابق مجيد العصفـــور وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة والمجلـــس 
األعلى للمرأة بســـرعة التحـــرك نحو إيجاد 
قاعـــدة بيانيـــة عن حاالت الطـــالق إليجاد 

الحلول المناسبة.

المشاركون في ندوة “البالد”

المنامة - وزارة الداخلية

صرحت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
بـــأن إدارة المباحـــث الجنائية وفي إطار ســـعيها 
لحفـــظ النظـــام ومكافحـــة الجريمـــة تمكنـــت من 
القبـــض على آســـيويين اعمارهمـــا )36و39 عاما( 
قاما بســـرقة أســـطوانات غاز باستخدام سيارات 

علـــى  القبـــض  تـــم  أنـــه  وأوضحـــت  مســـروقة. 
المتهميـــن وضبـــط الســـيارات المســـروقة، وتبين 
أنهمـــا متورطـــان فـــي أكثر مـــن 20 قضية أخرى.

واشـــارت إلى أنه تم التحفظ علـــى المضبوطات 
وجار اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال الواقعة 

تمهيدا إلحالة القضية للنيابة العامة.

آسيويان يسرقان أسطوانات الغاز بسيارات مسروقة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

في انتظار رد “نهرا” عن مراقبة العيادات الخاصة
ونحن نحتفل بيوم الصحافة البحرينية الذي صادف يوم أمس 7 مايو، 
أود التأكيـــد على أن من عاداتي التي أتمســـك بهـــا قبل طرح أية قضية 
تهـــم المواطن التفكير فيها تفكيرا مفصـــا وإعطاءها مزيدا من العناية 
واالهتمـــام، ولـــم أكـــن أتوقع أن يســـتقبل القـــارئ والمواطـــن عمود يوم 
الثاثـــاء الماضـــي “راقبوا العيـــادات الخاصة.. فهناك قواعد الســـتغفال 
المواطـــن” باهتمـــام كبيـــر، حيـــث تناقلتـــه حســـابات مختلفـــة بمنصات 
التواصل االجتماعي، ليس ألنه حمل صفة التشويق واإلثارة، لكنه اتخذ 
ذلك الحيز الكبير من االهتمام ألنه كشف الحقيقة وعرضها على الشاشة 
الكبيرة وســـلط الضـــوء على ما يجري في بعض العيـــادات الخاصة من 
استغال للمواطن والضحك عليه بالعنصر الدرامي المعروف باالحتيال 

الذي يمتد ظله إلى ما ال نهاية.
واألهميـــة هنـــا ال ترجـــع إلى عدد القـــراء، إنما األهمية فـــي جدية الجهة 
المســـؤولة في متابعة القضية والتجاوب مع الصحافة وتفســـير أسباب 
ما يحصل للمواطن في بعض العيادات الخاصة، وسأنقل هنا بعض آراء 
وتعليقات المواطنين كمساهمة من الصحافة في تقريب الصورة للجهة 

المسؤولة.
“نعـــم.. حصل لي الموقف في إحدى العيادات، قالوا لي 15 دينارا، وبعد 

أن انتهيـــت من العاج قالوا ادفع 45 دينارا”، “اعرف مستشـــفى شـــغلته 
يقول لك العملية بذي السعر، وعقب العملية تتفاجأ بأن المبلغ زاد بأكثر 
مـــن 900 دينـــار وللوالـــدة زاد بأكثـــر مـــن 1200 بحجة اســـتخدام أدوية 

زيادة خال العملية”.
“العيـــادات الخاصة بحاجة إلى تســـعير طرق العاج من فتح ملف وكل 
خطـــوة، وهنـــا دور وزارة الصحـــة بتحديـــد ما ذكـــر، فهناك تفـــاوت بين 
عيـــادة وأخـــرى”، “في عيـــادة جلدية مرتين نصبوا علـــي.. المبلغ المتفق 

عليه 75 وعند الكيشر صار 95 ويوم سألت قالوا مع الضريبة”.
“الســـرقة أيضا في الفحوصـــات والتحاليل وكمية األدويـــة التي يكتبها 
لـــك والزم تكون من صيدلية المستشـــفى ويرفض يعطيك الوصفة ألنه 
يكتـــب األدويـــة التي متوفـــرة عندهم بـــس”، “اغلب العيـــادات الخاصة 
وبنسبة 95 % عندهم هذا األسلوب للنصب على المراجعين”، “أي وهللا 
المفروض رقابة وتوحيد أســـعار حسب التخصص، نهب على الفاضي”، 
“رحـــت عيادة وكان المفروض ادفع خمســـة دنانير انتهيت بدفع حوالي 

200 دينار”.
وهنـــاك جبل مـــن تعليقـــات المواطنين وصرخات تخـــرق صماخ اآلذان، 

ونحن في انتظار تعليق الجهة المسؤولة “نهرا”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االنتخابات واالختيار الصحيح
بـــدأت الســـاحة االنتخابية تســـخن بشـــكل تدريجـــي، مع إعان 
فـــض دور االنعقاد للمجلس التشـــريعي الحالي، ما يؤذن بحراك 

قوي للمرشحين المقبلين، سواء للنيابي أو البلدي.
وتلقيـــت شـــخصيًا الكثيـــر مـــن االتصـــاالت التـــي يطلـــب منـــي 
أصحابها، الوقوف معهم في االنتخابات سواء بشكل شخصي، 
أو صحافي، وهو أمر ممكن بالنســـبة للشـــطر األول لمن أتوســـم 
بـــه الخير والمنفعة للناس، وغير ممكن كصحافي، حيث تفرض 
علي أخاقيات المهنة أن أقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقد شـــهدنا فـــي انتخابـــات 2018 ترشـــح الكثيريـــن، خصوصًا 
للمجلـــس النيابـــي.. منهـــم مرشـــحون لـــم نســـمع عنهم مـــن قبل 
أو مـــن بعـــد شـــيئًا، وآخـــرون قدمـــوا برامـــج انتخابيـــة مزلزلـــة 
ولـــم يوفقوا، بخســـارة أبعدتهم عن الناس، بشـــكل غير مقبول، 
فخدمـــة المجتمع كما أســـلفت بمقاالت ســـابقة ال ترتبط بمقعد، 

إنما بالمواقف.
في المرحلة المقبلة، سنشـــهد نـــزول الكثيرين، وهو أمر صحي، 
وجيـــد، للحراك االنتخابي، ولمنـــح المواطن فرصة االختيار، مع 
تعـــدد الخيـــارات وعـــدم حصرهـــا على فـــرد بعينه، لكننـــا ندعوا 
المواطـــن أيضـــا ألن يفتح عينـــه “على اآلخر”، ويميـــز بين الغث 
والســـمين وصاحب المنفعة، حتى ال يندب الحظ فيما بعد على 

سوء أداء المجلس، وضعف أعضائه.
األمـــر اآلخـــر، أؤكد على المرشـــحين الجـــدد، أو من ســـيعيدون 
ترشـــيح أنفســـهم، بـــأن يتقـــوا هللا فـــي أبنـــاء بلدهـــم الذيـــن ال 
يحتاجون مزيدا من االبتاءات والكوارث والضغوطات، بأن ال 

يترشح منهم إال القادر على العطاء للوطن، وليس لنفسه.
فالمواطـــن بكل مدينـــة وقرية، اليوم وكل يوم، ينتظر مجلســـًا 
يكون صوتًا معتدالً، بناًء، في خدمة الجميع، مراقبًا على المال 

العام، وحقوق الناس.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محتوى المشاهير
مـــن الجميـــل جدًا أن يحظى بعض مشـــاهير “السوشـــال ميديا” 
بشـــعبية كبيـــرة، خصوصـــا بيـــن الصغـــار والكبـــار، وهـــو قبـــول 
وتوفيـــق مـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى أوالً، ثـــم بفضـــل تميزهـــم 
عـــن اآلخريـــن، وليس من ســـبب بحـــد ذاته يجعل الفـــرد ناجحًا 
ومشـــهورًا، فقد تعددت األسباب والشهرة واحدة، وهو ما يبدو 
جليًا في قياســـات الرأي العام مثـــاً، فمن الممكن جدًا، بل وفي 
الكثيـــر مـــن األحيان، أن يؤدي ســـبب مـــا إلى اإلجمـــاع العام أو 
إجماع األغلبية حتى وإن لم يكن ســـببًا منطقيًا أو بديهيًا، وفي 

ذلك يحتار المتخصصون، لكنه الحاصل بالفعل على أية حال!
ومـــن الضروري جدًا لمن حباه هللا بهذه النعمة وهذا القبول، أن 
يحمـــل على عاتقه رســـالة يؤديها لمجتمعه وســـائر المجتمعات 
التـــي تهتـــم بمتابعتـــه، ومنها االلتزام - على أقـــل تقدير - بأدنى 
مســـتويات اآلداب واالحتـــرام ما بين األفـــراد؛ كاحترام الصغير 
للكبيـــر، ولمن هو أعلى شـــأنًا ومقامًا ومنزلًة أســـريًا واجتماعيًا، 
ومراعاة الكبير للصغير العتبارات صغر الســـن وما إلى ذلك من 
أخاقيـــات تربينـــا عليهـــا وأصبحـــت تميزنا كمجتمعـــات عربية 
إسامية، وهي أخاقيات وآداب ينبغي أال يحاد عنها، خصوصًا 
لمـــن يعـــرف حق المعرفة أن متابعيه ليســـوا من الكبار فقط، بل 
مـــن صغـــار الســـن، ممن لم تتشـــكل شـــخصياتهم بعـــد؛ فهم في 
ســـن يعشـــقونه فيه تقليد من يحبون دون تفكير، وبالتالي فهم 

بأمس الحاجة إلى تطويع للسلوك وتعريف وتهذيب.
هـــذه دعوة لكل مشـــهور من مشـــاهير “السوشـــال ميديـــا” على 
أال يجعـــل زيـــادة المتابعيـــن همـــه األول، وأن يرســـم لـــه قواعد 
أساســـية وآدابـــا محـــددة يتـــزن فـــي اتباعهـــا، وأن يضـــع نصب 
عينيـــه العدد الهائل مـــن األبناء ممن يتابعونه ويتأثرون بكامه 
وســـلوكياته، وأال يكون هدفه اإلضحاك وزيادة المتابعين فقط، 
بل أسمى من ذلك بكثير، في وقت يبدو فيه أن محتوى وسائل 
التواصل االجتماعي قد خرج بشكل مريب عن الوضع الطبيعي 

والصحي.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

كل عام في شهر رمضان الفضيل تزدحم الفضائيات العربية بألوان من 
الفنـــون والدرامـــا التي يكون لها ما لها وعليهـــا ما عليها، لكن ما أزعجنا 
هذا العام وفي األعوام الســـابقة هو برنامـــج رامز جال، ذلك البرنامج 

الذي لم نستطع أن نهضمه أو نستمتع به بأي شكل من األشكال.
لقد تعلمنا أن الفن بشـــكل عام إما أن يقدم لك درســـا، أو يعلمك فضيلة 
مـــا، أو أن يحقـــق لك المتعـــة والتســـلية والترفيه ويخفـــف عنك أعباء 
الحياة، لكن هذا البرنامج لم يقدم ال هذا وال ذاك، فهو فن شاذ، إذا جاز 

لنا أن نسميه فنا من األساس.
فإذا قيمناه من ناحية المنفعة أو الدرس المستفاد فلن نجد شيئا، وإذا 
قيمنـــاه مـــن ناحية تحقيق المتعة أو التســـلية للمشـــاهد فا نجد شـــيئا 
أيضـــا! فما هـــي المتعة التي تتحقق من اســـتضافة النـــاس وتعريضهم 
لمقلـــب، ووضعهـــم في حالـــة رعب غيـــر عادية ال ينتج عنها أي شـــيء 

سوى إضحاك مقدم البرنامج نفسه.
وهناك أسئلة أخرى البد أن نسألها هنا، من بينها: لماذا يوافق الضيوف 
على حضور مثل هذا اإلســـفاف وهم يعلمون ســـلفا أنهم ســـيتعرضون 
لمقلب غير آدمي ال يحترم إنســـانيتهم؟ هل يأتون من أجل المال على 
الرغـــم من أنهـــم في الغالب من نجـــوم الفن والرياضـــة وغيرها ممن ال 
يحتاجـــون إلـــى مزيـــد من المـــال؟ لكن الســـؤال األهم هنا: لمـــاذا تنفق 
مايين الدوالرات على برنامج ال يفيد وال يمتع، بل يسيء للفن ويدمر 

صورته؟
ربما يجيب أحد على أسئلتي بأن المسألة هي السعي لتحقيق الكسب 
وأن هنـــاك جماهيـــر كثيرة تتابع مثل هذا اإلســـفاف، وأنا أقول إن صح 
ذلـــك فنحـــن في مصيبـــة كبرى، ألن أكثر شـــيء يدعـــو لإلحباط هو أن 

تكون لهذا الهراء جماهير تتابعه وتنتظره.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

الفن الشاذ لمن يقدم؟

غريبة هي عاقة اإلنسان بذاته، متذبذبة ومتغيرة وال يشوبها الثبات، 
وأعتقـــد أن ذلـــك حـــال النفس البشـــرية، فهي في أيام كثيرة ســـعيدة، 
وبأيام أخرى تعيسة وأيام بين هذا وذاك، فا موقف يسود عبر الزمن 

أو يسيطر على فكر اإلنسان طيلة حياته.
والحقيقة أنني ألضرب تلك األمثلة لطاب العلم حبا في شرح مفاهيم 
حياتيـــة مهمـــة لهـــم، باإلضافة إلـــى ضرب وتـــر مهم عند اإلشـــارة إلى 
التكوين الدراماتيكي لشخصية ما، خصوصا أن البشر جميعا يواجهون 
العديـــد من نقاط التحـــول في حياتهم، فتأخذ بيدهـــم من العتمة إلى 
النـــور أو العكـــس! لذلـــك أؤكـــد في كل الفـــرص المواتيـــة للحديث عن 
نقـــاط تحول اإلنســـان أن الوســـطية مطلوبة في المنهـــج العام للحياة 
البشـــرية، فالتطرف في الحزن قد يقابلـــه تطرف في الضحك العبثي، 
كمـــا أن التطـــرف واالندماج في حياة دنيوية بوهيمية غير محســـوبة 
با دين أو وازع قد ينتج لنا بعد نقطة التحول تطرفا بائسا في الدين 
قد يصل إلى حد اإلرهاب على ســـبيل المثال، لذلك فإن الوســـطية لم 
تأت من فراغ، بل هو نهج حياة مرتبط ارتباطا وثيقا بمناحي الحياة، 
واألجمل أن ديننا اإلســـامي دين وســـطي، جميـــل، مبارك، وأحمد هللا 

أننـــي كفـــرد أســـتطيع أن ألمـــس ذلك، بل وأســـتطيع أن أنقـــل ذلك إلى 
األجيال التي أعلمها، فقد تعلمت أن ال أحزن وأن ال أغضب، وأن أحمد 
هللا وأن أمشـــي فـــي األرض بـــا غـــرور، وأن أعيش فـــي الدنيا وكأني 
أعيش أبدا وأعمل آلخرتي كأني أموت اليوم، وكلها من وسط التفكير 

بين حبي لنفسي وما حولي وبنائي الحياة األخرى لما بعد الحساب.
وال أجمـــل من ذلك الدعاء الرباني الجميل الذي لم يغفل الحياة الدنيا 
وال الحيـــاة الحقيقيـــة فـــي اآلخـــرة “ربنـــا آتنا فـــي الدنيا حســـنة وفي 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار”.
علمـــوا أبناءكـــم الوســـطية فـــي األمـــور، البعـــد عـــن الحديـــة، راعـــوا 
أحاسيســـهم بل واســـمحوا لهم أن يكتشفوا مشاعر جديدة، وإن كانت 
ســـلبية إال أن اكتشـــافها يساعد على معالجتها وعدم كبتها واالحتفاظ 
بها، يجب أن نراعي الوســـطية في صحتنا النفســـية منذ الصغر إن كنا 
حقـــا ندعوا إلى بناء أجيال قوية ومترابطة وقادرة على الوصول إلى 

مبتغاها.
أســـأل هللا لـــي ولكـــم الفاح والرشـــاد والحكمة والســـام والســـتر في 

الدنيا واآلخرة.

سمر األبيوكي
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4954/columns/756829.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/495408030034.pdf



