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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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جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال زيـــــــــارة 
تفقدية قامت بها وزيرة اإلسكان 
والـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي إلــــى 
ضــاحــيــة الـــرمـــلـــي بــحــضــور عــدد 
مــن الــمــســؤولــيــن بـــالـــوزارة وبنك 
اإلســـكـــان، حــيــث اطــلــعــت خالها 
عـــلـــى مـــشـــاريـــع بـــرنـــامـــج حــقــوق 
تــــطــــويــــر األراضـــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــــــمــــــواقــــــع الــــمــــخــــصــــصــــة لــهــا 
والبالغ عددها 16 موقعًا رئيسيًا 
تـــوفـــر 3000  ــتـــي  والـ بــالــضــاحــيــة، 
ــم تــجــهــيــز  شـــقـــة ســكــنــيــة، وقـــــد تــ

سكنية  شــقــة   300 عـــدد  تصاميم 
الــفــوري  للتنفيذ  جــاهــزة  لتكون 

ضمن المشروع.
وأشــــــــــارت الـــرمـــيـــحـــي خـــال 
توفير جميع  أهمية  إلــى  الــزيــارة 
القائمة  المشاريع  في  الخدمات 
ــتـــي تسير  والـ الـــرمـــلـــي  بــضــاحــيــة 
الــجــدول  ووفـــق  متسارعة  بوتيرة 
الــزمــنــي الــمــعــد لــبــرنــامــج حقوق 
ــر األراضــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــويـ تـــطـ
التخطيط  هيئة  ساهمت  حيث 
والـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــرانـــي بــتــجــهــيــز 

لهذا  المناسبة  المواقع  عدد من 
الغرض.

ولـــفـــتـــت الـــرمـــيـــحـــي إلـــــى أن 
موقعا   16 تضم  الرملي  ضاحية 
تطوير  حــقــوق  لــبــرنــامــج  رئيسيا 
األراضي الحكومية بالشراكة مع 
الــخــاص، وهــو المشروع  الــقــطــاع 
تنفيذ  فــي  توسعًا  سيشهد  الــذي 
المقبلة  المرحلة  خال  مراحله 

مع شركات التطوير العقاري.
ــي فـــي  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ ــرمــ ــ ونــــــــوهــــــــت الــ

أن  إلــى  التفقدية  الــجــولــة  خــتــام 
ــلـــي أحـــد  مــــشــــروع ضـــاحـــيـــة الـــرمـ
المتكاملة  اإلسكانية  المشاريع 
ــلــــى مـــســـاحـــة  ــيــــمــــت عــ والـــــتـــــي أقــ
 4261 ويـــوفـــر  هــكــتــار،   100 تــبــلــغ 
وحـــــدة وشـــقـــق ســكــنــيــة، خصص 
على  ســكــنــيــة  وحــــدة   1261 مــنــهــا 
وجود  إلى  باإلضافة  المنتفعين، 
يشمل  للمنطقة  ــام  عـ تخطيط 
الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة والــخــدمــات 
المساندة جعل منها موقع جذب 

المناسب،  لموقعها  للمواطنين 
الــــــــوزارة  أن  ــي  ــحـ ــيـ ــرمـ الـ مــــؤكــــدة 
ســتــواصــل مــســيــرتــهــا اإلســكــانــيــة 
ــن خـــــــال الـــعـــمـــل  ــ ــة مــ ــحــ ــاجــ ــنــ الــ
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مـــــراحـــــل جـــديـــدة 
ــم مــــبــــادرات  ــ مــــن الـــمـــشـــاريـــع ودعــ
أمام  اإلسكانية  الخيارات  تنويع 
الشراكة  طــريــق  عــن  المواطنين 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــســهــيــل 
ــلــــول الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــهـــم فــي  الــــحــ

المرحلة المقبلة. 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية.

تــــرأس صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
اللجنة  اجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 

التنسيقية الـ 429.
التواصل  العهد« على موقع  ولي  »أخبار سمو  وذكر حساب 
االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية استعرضت المبادرات 

التطويرية لهيئة الكهرباء والماء، كما ناقشت مقترحات تطوير 
وتعزيز كفاءة الخدمات اإلسكانية.

البحرين  مملكة  إنجاز  حول  عرض  على  اللجنة  واطلعت 
باألشخاص،  االتــجــار  مكافحة  مجال  في  األولــى  الفئة  ضمن 

ومقترحات لمواصلة التطوير.

»التن�سيقية« ت�ستعر�ض المبادرات التطويرية لهيئة الكهرباء والماء

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
لــســنــة 2022   )36( رقــــم  ــرار  ــ قـ الـــــــوزراء  مــجــلــس 
بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة 

األمراض المزمنة )غير السارية(، جاء فيه:
المادة األولى:

الوطني  العمل  »فــريــق  ُيسمى  فريق  ُينشأ 
الــســاريــة(«،  )غير  المزمنة  األمـــراض  لمكافحة 

وُيشار إليه في هذا القرار بكلمة »الفريق«.
المادة الثانية:

ُيـــشـــكـــل الـــفـــريـــق بـــرئـــاســـة وزيــــــر الــصــحــة، 
وعضوية ُكل من:

بوزارة  العامة  للصحة  المساعد  الوكيل   .1
الصحة.

2. مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

3. مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة.
بــوزارة  والمقاييس  الفحص  إدارة  مدير   .4

الصناعة والتجارة.
بـــوزارة  الــحــيــوانــيــة  الــصــحــة  إدارة  مــديــر   .5

شئون البلديات والزراعة.
بــوزارة شئون  الشباب  إدارة تمكين  6. مدير 

الشباب والرياضة.
البيئية  والتوعية  االتــصــال  إدارة  مدير   .7

بالجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.
بــوزارة  المجتمعية  الشراكة  إدارة  مدير   .8

التربية والتعليم.
شــئــون  بــــــوزارة  الــتــلــفــزيــون  إدارة  مـــديـــر   .9

اإلعام.
10. رئيس مستشفى الطب النفسي.

11. رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية 
الصحية األولية.

ــلــــب  ــقــ الــ أمــــــــــــــــراض  ــم  ــ ــســ ــ قــ رئـــــــيـــــــس   .12
بالمستشفيات الحكومية.

القلب  جراحة  قسم  ورئيس  استشاري   .13
والــصــدر واألوعـــيـــة الــدمــويــة بــمــركــز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
14. استشاري أول طب أسرة بمستشفى قوة 

دفاع البحرين.
الـــغـــدد الــصــمــاء والــســكــري  15. اســتــشــاري 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
16. عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

الـــســـرطـــان  مــكــافــحــة  ــيـــس جــمــعــيــة  رئـ  .17

البحرينية.
18. رئيس جمعية مكافحة التدخين.

19. نائب رئيس جمعية السكري البحرينية.
المادة الثالثة:

يصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير 
الصحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العاقة.

الــفــريــق فــي أول اجــتــمــاع لــه نائبًا  ويــخــتــار 
للرئيس من بين أعضائها، يتولى اختصاصات 

الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:

ــدة الـــعـــضـــويـــة فــــي الـــفـــريـــق ثـــاث  ــ ــكـــون مـ تـ
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا 
خا محل أحد األعضاء ألي سبب من األسباب 
ُيعين من يحل محله بذات األداة، وُيكمل العضو 

الجديد مدة سلفه.
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
لــمــكــافــحــة  ــيــــة  ــنــ وطــ خــــطــــة  وضـــــــع   -1
استنادًا  السارية(،  )غير  المزمنة  األمــراض 
لاستراتيجية العالمية والخطة الخليجية 
ــدة، ووثـــيـــقـــة الـــمـــنـــامـــة لــمــكــافــحــة  ــوحــ ــمــ الــ

األمراض المزمنة )غير السارية(.
ووضع  التنفيذية  الخطط  صياغة   -2
الجهات  بين  المشتركة  واألنشطة  البرامج 

ذات العاقة.
3- اإلشــــراف عــلــى الــبــرامــج واألنــشــطــة 
الخاصة باألمراض المزمنة )غير السارية( 
الموجهة لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك 

البرامج واألنشطة.
4- تــوحــيــد الــجــهــود وإشــــــراك الــقــطــاع 
ــي لــمــكــافــحــة األمـــــــراض  ــ ــلـ ــ الــــخــــاص واألهـ

المزمنة )غير السارية(.
ــول عــوامــل  ــع الــوعــي الــصــحــي حـ 5- رفـ
ــة لــــإصــــابــــة بــــاألمــــراض  ــؤديــ ــمــ ــر الــ الـــخـــطـ

المزمنة )غير السارية(.
6- دراسة التشريعات واألنظمة الخاصة 
بمكافحة األمراض المزمنة )غير السارية( 

وإبداء الرأي بشأنها.
والــدراســات  البحوث  وســائــل  تدعيم   -7
الخاصة باألمراض المزمنة )غير السارية(.

المادة السادسة:
يكون للفريق أمين سر يختاره الرئيس 

يــتــولــى  الـــصـــحـــة،  وزارة  مــوظــفــي  بــيــن  مـــن 
وتدوين  االجتماعات  أعمال  جــداول  إعــداد 
والسجات  المستندات  وحفظ  المحاضر 
الخاصة بالفريق، فضًا عن القيام بكل ما 
يكلفه به الفريق أو رئيسها من مهام أخرى 

في مجال عمله.
 المادة السابعة:

أو  رئــيــســه  بــدعــوة مــن  الــفــريــق  يجتمع 
ــل أو كلما  نــائــبــه كــل ثــاثــة أشــهــر عــلــى األقـ
دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة 
وُيــرفــق بها جـــدول أعمال  مــكــان االجــتــمــاع 

االجتماع.
ويكون اجتماع الفريق صحيحًا بحضور 
بينهم  مــن  يــكــون  أن  على  أعــضــائــه،  أغلبية 

الرئيس أو نائبه.
ــه وتـــوصـــيـــاتـــه  ــ ــراراتــ ــ يــــصــــدر الـــفـــريـــق قــ
بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند 
الــذي منه  الجانب  تساوي األصــوات يرجح 

رئيس االجتماع.
المادة الثامنة:

ــى مــجــلــس الـــــــوزراء  ــ ــع الـــرئـــيـــس إلـ ــرفـ يـ
تــقــاريــر دوريــــة كــل ثــاثــة أشــهــر عــن أعــمــال 

الفريق وسير العمل به.
المادة التاسعة:

أداء  فـــي  يــســتــعــيــن  أن  لــلــفــريــق  يـــجـــوز 
ذوي  مــن  بهم  االستعانة  يــرى  بمن  أعماله 
اجتماعاته  لحضور  واالخــتــصــاص  الخبرة 
دون أن يكون لمن ُيستعان بهم صوت معدود 

في مداوالت الفريق.
المادة العاشرة:

لجان  تشكيل  الرئيس  من  بقرار  يجوز 
فرعية تختص بالموضوعات التي يحددها.

المادة الحادية عشرة:
 2012 لــســنــة   )18( رقــــم  ــقــــرار  الــ ــلــغــى  ُي
األمراض  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  بشأن 
المزمنة )غير المعدية(، كما ُيلغى كل نص 

يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشرة:

 - المعنية  والجهات  الصحة  وزيــر  على 
ُكٌل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، 
وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء ي�����ش��در ق�����رارا ب��اإن�����ش��اء 

ف���ري���ق وط���ن���ي ل��م��ك��اف��ح��ة الأم������را�������ض ال��م��زم��ن��ة

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
لسنة   )37( رقــم  قــرار  ــوزراء  الـ رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
2022 بــشــأن اســتــبــدال عــضــو فــي الــلــجــنــة االســتــشــاريــة لــإطــار 

ات بهيئة َجْودة التعليم والتدريب، جاء فيه: الوطني للمؤهِّ
المادة األولى:

ياسر  بالسيد  الرحيم،  عبد  عبداهلل  أحمد  السيد  ُيستبَدل 
القطاع الخاص- في عضوية  العباسي -كعضو عن  عبدالرحيم 

ــْودة  َجـ بهيئة  ــات  لــلــمــؤهِّ الــوطــنــي  لــإطــار  االســتــشــاريــة  اللجنة 
اللجنة لنهاية مدة  التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في 

سلفه.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس إدارة هيئة َجْودة التعليم والتدريب تنفيذ 
وُينَشر فــي الجريدة  تــاريــخ صـــدوره،  بــه مــن  الــقــرار، وُيعمل  هــذا 

الرسمية.

بموجب قرار لولي العهد رئي�س الوزراء

ا�ستبدال ع�سو في اللجنة ال�ست�سارية لالإطار الوطني للموؤهالت

رئي�س���يا  موقع���ا   16 تخ�سي����ض  العمران���ي:  والتخطي���ط  الإ�س���كان  وزي���رة 
ل��م�����س��روع ح���ق���وق ت��ط��وي��ر الأرا�����س����ي ال��ح��ك��وم��ي��ة ب�����س��اح��ي��ة ال��رم��ل��ي

أكـــــدت الـــســـيـــدة آمـــنـــة بــنــت أحـــمـــد الــرمــيــحــي وزيــــــرة اإلســـكـــان 
اإلسكانية  المشاريع  تنفيذ  فــي  االســتــمــرار  العمراني  والتخطيط 
المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير األراضي الذي أطلقته وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف 
توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات 
متضمنًا  اإلسكانية  المدن  من  بعدد  وذلــك  للمواطنين،  السكنية 

خدمات مساندة ومرافق عامة للمنتفعين.

} جانب من الجولة التفقدية لوزيرة اإلسكان.

} وزير الداخلية خال لقاء وزيرة السياحة.

بن عبداهلل  راشد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
فاطمة  السيدة  أمــس  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل 
الــســيــاحــة، بحضور  ــرة  وزيــ الــصــيــرفــي  بــنــت جعفر 

الفريق طارق الحسن رئيس األمن العام.
إلى  مشيرًا  السياحة،  بــوزيــرة  الــوزيــر  ورحـــب   
تقديم  فــي  يسهم  بما  والتنسيق  الــتــعــاون  أهمية 

أفضل الخدمات السياحية، باعتبار السياحة رافدا 
في  يسهم  بما  الوطني،  لاقتصاد  مهما  أساسًيا 

تعزيز المكتسبات الوطنية.
من جهتها، عبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها 
لوزير الداخلية على التعاون والتنسيق المشترك.

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 
ف���ي ت��ق��دي��م اأف�����س��ل ال���خ���دم���ات ال�����س��ي��اح��ي��ة

اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
بـــــــن عـــــــبـــــــداهلل بـــــــن حـــــمـــــد آل 
المساحة  جــهــاز  رئــيــس  خليفة 
ــاري رئــيــس  ــقــ ــعــ والـــتـــســـجـــيـــل الــ
في  العقاري  التنظيم  مؤسسة 
يوسف  مريم  المحامية  مكتبه 
ــه رســـالـــة  ــ ــدتـ ــ ــث أهـ ــيـ ــاب، حـ ــ ــقـ ــ عـ
ــــي حــصــلــت  ــتـ ــ الـــمـــاجـــســـتـــيـــر الـ
ــوم  ــلـ ــعـ ــة الـ ــعــ ــامــ ــلـــيـــهـــا مـــــن جــ عـ
الــتــطــبــيــقــيــة وحــمــلــت الــرســالــة 
منازعات  فــي  »التحكيم  عــنــوان 
الــمــســاعــدة واإلنـــقـــاذ الــبــحــري« 

دراسة مقارنة. 
وأثـــنـــى الــشــيــخ ســلــمــان بن 
الجهد  آل خليفة على  عبداهلل 
الـــمـــبـــذول مــــن قـــبـــل الــبــاحــثــة، 
إليها  الــتــي خــلــصــت  والــنــتــائــج 

ــي هـــــذه الـــــدراســـــة الـــمـــقـــارنـــة  فــ
البحث  أهمية  مــؤكــدًا  القيمة، 
األكــاديــمــي خــاصــة فــي موضوع 
الرسالة التي تناولت المنازعات 
واإلنقاذ  الحوادث  عن  الناتجة 
البحري وما تحمله من أهمية 

وتسوية  التجارية  الجوانب  في 
للباحثة  مــتــمــنــيــًا  مــنــازعــاتــهــا، 
مزيدا  عــقــاب  مــريــم  المحامية 
ــاح فــي  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــيــــق والـ ــتــــوفــ مـــــن الــ
وبما  والعملية  العلمية  حياتها 

يعود بالنفع على وطنها.

رئي�ض الت�سجيل العقاري ينوه باأهمية الأبحاث العلمية

} رئيس التسجيل العقاري خال لقاء المحامية مريم عقاب.

اســتــقــبــل الــشــيــخ خــالــد بن 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  أحـــمـــد 
مستشار جالة الملك للشؤون 
بقصر  بمكتبه  الــدبــلــومــاســيــة، 
ــاء،  ــثــــاثــ الـــقـــضـــيـــبـــيـــة أمــــــس الــ
ســفــيــر جمهورية  أنــــور  الــســفــيــر 
مملكة  لـــدى  الشعبية  الــصــيــن 

البحرين.
وخال اللقاء، رحب الشيخ 
خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل 
مشيدًا  أنــــور،  بالسفير  خليفة 
بــمــا تــشــهــده عــاقــات الــصــداقــة 
البحرين  بين مملكة  المتميزة 
وجمهورية الصين الشعبية من 
المستويات  على  وتــقــدم  تــطــور 
البلدين  فــي ظــل حـــرص  كــافــة 
عـــلـــى دفـــــع مــخــتــلــف مـــجـــاالت 
ــا يــعــزز  ــمـ ــائـــي بـ ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ

مصالحهما المشتركة. 
السفير  عــّبــر  جــانــبــه،   مـــن 
الشيخ  بلقاء  اعــتــزازه  عــن  أنــور 
خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل 
ــيـــدًا بـــمـــا تــشــهــده  خــلــيــفــة، مـــشـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــــن تــنــمــيــة 

كافة،  المستويات  على  وتــقــدم 
كل  الــبــحــريــن  لمملكة  متمنيًا 

الرقي واالزدهار.
كـــمـــا جـــــرى خـــــال الــلــقــاء 
ــورات  ــطــ ــتــ اســــتــــعــــراض آخــــــر الــ
ذات  والــــــدولــــــيــــــة  ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ

االهتمام المشترك.
خالد  الشيخ  استقبل  كما 
بن أحمد بن محمد آل خليفة 
مستشار جالة الملك للشؤون 
الدبلوماسية، أمس بمكتبه في 
إيتان  السفير  القضيبية،  قصر 
نائي، سفير دولة إسرائيل لدى 

مملكة البحرين. 
وخال اللقاء، رحب الشيخ 
خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل 
خــلــيــفــة بــالــســفــيــر إيـــتـــان نــائــي، 
مــنــوهــًا بــمــا تــشــهــده الــعــاقــات 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولــــة 
إســــرائــــيــــل مـــــن تــــطــــور وتـــقـــدم 
ــة، بــمــا  ــافــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كــ
المضي  الـــى  تطلعهما  يعكس 
آلفــاق  الثنائي  بالتعاون  ُقــدمــًا 
ــب بــمــا يـــعـــزز مــصــالــحــهــمــا  ــ أرحـ
كل  للسفير  متمنيًا  المشتركة، 

التوفيق والنجاح. 

م�ست�سار الملك لل�سوؤون الدبلوما�سية ي�ستقبل �سفيري ال�سين واإ�سرائيل

} الشيخ خالد بن أحمد خال لقاء السفير الصيني.

ــان بــن  ــمــ ــلــ ــيــــد ســ أشـــــــــاد الــــســ
ــي  ــاعـ ــنـ ــمـ عـــيـــســـى بــــــن هـــــنـــــدي الـ
بدور  المحرق  محافظ محافظة 
تعزيز  فــي  الــعــبــادة  ودور  الــمــآتــم 
الــشــعــور بــالــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، 
مؤكدًا أن محافظة المحرق تضع 
إنجاح  سبيل  فــي  إمكانياتها  كــل 
مــخــتــلــف الــمــنــاســبــات الــديــنــيــة، 
ــددًا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة  ــ ــشـ ــ مـ
ــيـــهـــات  ــتـــوجـ االلـــــــتـــــــزام بــــكــــافــــة الـ

الصحية واألمنية.
جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال 
الــــمــــحــــافــــظ لـــــــرؤســـــــاء الـــمـــآتـــم 
ــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيــــات فــ ــنــ ــيــ والــــحــــســ
المحرق بحضور العميد عبداهلل 
بن خليفة الجيران نائب محافظ 
مـــحـــافـــظـــة الــــمــــحــــرق، والــعــمــيــد 
الــدوســري مدير  صالح بن راشــد 
عــــام مـــديـــريـــة شـــرطـــة مــحــافــظــة 
اإلدارة  ــن  عــ ومـــمـــثـــل  الــــمــــحــــرق، 
لــلــمــرور وبــلــديــة المحرق  الــعــامــة 
واألوقاف  والماء  الكهرباء  وهيئة 

الجعفرية.
ونقل المحافظ خال اللقاء 
ــر الــداخــلــيــة الــفــريــق  تــحــيــات وزيــ
عـــبـــداهلل  بــــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول 
وممثلي  ــاء  ــ رؤسـ إلـــى  خــلــيــفــة  آل 
مدن  بكافة  والحسينيات  المآتم 
وقرى المحافظة، مؤكًدا أن كافة 
اإلجراءات االحترازية تهدف إلى 
ضمان أمن وسامة وصحة كافة 
الــمــشــاركــيــن فـــي مـــواكـــب الـــعـــزاء 

وإحياء موسم عاشوراء.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أشــــــار 
رؤســاء  دور  إلــى  المحافظ  نــائــب 

المآتم في إيصال كافة اإلرشادات 
األمر  المآتم،  لــرواد  والتعليمات 
الــــذي يــســاهــم فـــي زيـــــادة الــوعــي 
الـــجـــمـــيـــع، وأن  ــة  وضــــمــــان ســـامـ
توفير  عــلــى  ستعمل  المحافظة 
ــة  ــات الــــازمــ ــاجــ ــيــ ــتــ جـــمـــيـــع االحــ
لضمان نجاح االستعدادات لهذه 
مثل  معتبرًا  الدينية،  المناسبة 
لتوطيد  فرصة  المناسبات  هــذه 
ــة بــيــن  ــ ــفـ ــ أواصــــــــر الـــمـــحـــبـــة واأللـ

األهالي.
ــام مـــديـــريـــة  ــ ــر عــ وقـــــــدم مــــديــ
شكره  المحرق  محافظة  شرطة 
ــآتــــم عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــمــ لـــكـــافـــة الــ
المديرية،  مع  الــدائــم  والتنسيق 
موضحًا كافة اإلجراءات االمنية 
إنجاح  إلى  التي تهدف  الخاصة، 
وضـــمـــان ســـامـــة مـــواكـــب الـــعـــزاء 

وقت إحياء موسم عاشوراء.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، عـــــــرض 
ــاء الــمــآتــم خـــال االجــتــمــاع  ــ رؤسـ
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم ومــــرئــــيــــاتــــهــــم، 
الجهات  جميع  بتعاون  مشيدين 
الـــرســـمـــيـــة واألهـــلـــيـــة فــــي تــوفــيــر 
الازمة،  واالحتياجات  الخدمات 
مــــؤكــــديــــن وقــــوفــــهــــم الـــــتـــــام مــع 
بــاإلجــراءات  والتزامهم  الــقــرارات 
وسامة  صحة  لضمان  الــمــعــززة 

الجميع.
المحافظ  رفع  الختام،  وفي 
ــر  ــكــ ــشــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ والــــــــحــــــــضــــــــور عـ
واالمــتــنــان إلـــى الــمــقــام الــســامــي 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
آل خليفة ملك  بن عيسى  حمد 
السمو  وصاحب  المعظم،  الباد 

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 

مــجــلــس الـــــــــــوزراء، عـــلـــى الـــدعـــم 
ــدود لـــتـــقـــديـــم وتـــوفـــيـــر  ــ ــحـ ــ ــــامـ الـ

ــات الــــازمــــة إلنـــجـــاح  ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
جميع المناسبات الدينية.

مح�فظ المحرق يلتقي روؤ�س�ء الم�آتم وي�ؤكد:

ن�س���ع كل اإمكانياتنا لإنج���اح المنا�س���بات الدينية وتوفير جمي���ع الحتياجات

} جانب من اللقاء.

ــامـــة بـــن أحــمــد  اســتــقــبــل أسـ
التنمية  وزيــــر  الــعــصــفــور  خــلــف 
االجــتــمــاعــيــة فـــي مــكــتــبــه يــاســر 
جمهورية  سفير  شعبان  محمد 
ــيــــة لـــــــدى مــمــلــكــة  ــربــ ــعــ مــــصــــر الــ
لــبــحــث تعزيز  وذلــــك  الــبــحــريــن، 
أوجــــــه الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك فــي 
الــــــمــــــجــــــاالت الــــتــــنــــمــــويــــة بـــيـــن 

الجانبين.
وخــــال الــلــقــاء، رحـــب وزيـــر 
بالسفير  االجــتــمــاعــيــة  التنمية 
العاقات  عمق  مؤكدًا  المصري، 
األخــويــة الــراســخــة الــتــي تجمع 
مملكة البحرين وجمهورية مصر 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، مــســتــعــرضــًا 
فـــي هـــذا الــســيــاق أبــــرز الــبــرامــج 

ــي تــقــدمــهــا  ــتــ والــــمــــشــــروعــــات الــ
إلى  بالمجتمع،  لارتقاء  الوزارة 
جــانــب الــمــشــروعــات الــمــشــتــركــة 

بين الجانبين.
ــد الــســفــيــر  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكــ
العربية  مصر  جمهورية  حــرص 
المشترك  الــتــعــاون  تــعــزيــز  عــلــى 

يحقق  بما  البحرين  مملكة  مع 
ــًا  الـــمـــصـــالـــح الـــثـــنـــائـــيـــة، مـــعـــربـ
ــتــــعــــداد والـــتـــطـــلـــع إلـــى  عــــن االســ
رفـــع مــســتــويــات الــتــعــاون وتــبــادل 
الـــخـــبـــرات بـــيـــن الــجــانــبــيــن بــمــا 
الخبرات  تعزيز  اتجاه  في  يصب 

النوعية.

وزير التنمية يوؤكد عمق العالقات بين م�سر والبحرين

} وزير التنمية خال لقاء السفير المصري.

ت�حيد الجه�د واإ�سراك القط�ع الخ��ض والأهلي لمك�فحة الأمرا�ض غير ال�س�رية

برئاسة  التنسيقية  اللجنة  نــاقــشــت 
الملكي األمير سلمان بن  صاحب السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــوزراء أمـــس مــقــتــرحــات تــطــويــر وتعزيز  ــ الـ

كفاءة الخدمات اإلسكانية.
من جهة ثانية أكدت آمنة بنت أحمد 
الــرمــيــحــي وزيـــــرة اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط 
المشاريع  تنفيذ  االستمرار في  العمراني 
اإلسكانية المدرجة ضمن برنامج حقوق 
وزارة  أطــلــقــتــه  ــذي  ــ الــ األراضــــــــي  تـــطـــويـــر 
بالشراكة  العمراني  والتخطيط  اإلسكان 
مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات 
ــلـــول إســكــانــيــة مــبــتــكــرة تــكــفــل ســرعــة  وحـ
للمواطنين،  الــســكــنــيــة  الـــوحـــدات  تــوفــيــر 
ــدن اإلســـكـــانـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــدد مـ ــعــ وذلـــــــك بــ
عامة  ومرافق  مساندة  خدمات  متضمنة 

للمنتفعين.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال زيــــــــــارة تـــفـــقـــديـــة 
ــان والــتــخــطــيــط  ــكـ قــامــت بــهــا وزيـــــرة اإلسـ
عدد  بحضور  الرملي  لضاحية  العمراني 
اإلسكان،  وبنك  بــالــوزارة  المسؤولين  من 
برنامج  مشاريع  على  خالها  اطلعت  إذ 
حــــقــــوق تـــطـــويـــر األراضـــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
عددها  البالغ  لها  المخصصة  والمواقع 
الــتــي  بـــالـــضـــاحـــيـــة،  رئـــيـــســـيـــا  مـــوقـــعـــا   16
تجهيز  تــم  وقــد  سكنية،  شقة   3000 توفر 
لتكون  سكنية  شــقــة   300 عـــدد  تــصــامــيــم 

جاهزة للتنفيذ الفوري ضمن المشروع.
ــارة  ــزيــ وأشـــــــــارت الـــرمـــيـــحـــي خـــــال الــ
تــوفــيــر جميع الــخــدمــات في  إلـــى أهــمــيــة 
المشاريع القائمة بضاحية الرملي والتي 
تــســيــر بــوتــيــرة مــتــســارعــة ووفــــق الــجــدول 
الــزمــنــي الــمــعــد لــبــرنــامــج حــقــوق تطوير 
هيئة  أســهــمــت  إذ  الــحــكــومــيــة،  األراضــــــي 
بتجهيز  العمراني  والتطوير  التخطيط 

عدد من المواقع المناسبة لهذا الغرض.
إلــــى أن ضــاحــيــة  الــرمــيــحــي  ولــفــتــت 
لبرنامج  رئيسيا  موقعا   16 تضم  الرملي 
حــــقــــوق تـــطـــويـــر األراضـــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــاع الــــخــــاص، وهـــو  ــقـــطـ ــع الـ ــراكـــة مــ ــالـــشـ بـ
المشروع الذي سيشهد توسعا في تنفيذ 
مـــراحـــلـــه خــــال الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مع 

شركات التطوير العقاري.
الجولة  خــتــام  فــي  الرميحي  ونــوهــت 
الرملي  إلى أن مشروع ضاحية  التفقدية 
أحد المشاريع اإلسكانية المتكاملة التي 
أقيمت على مساحة تبلغ 100 هكتار، ويوفر 
4261 وحدة وشققا سكنية، خصص منها 
1261 وحدة سكنية للمنتفعين، باإلضافة 

إلى وجود تخطيط عام للمنطقة يشمل 
المساندة  والخدمات  الخدمية  المرافق 
جـــعـــل مــنــهــا مـــوقـــع جـــــذب لــلــمــواطــنــيــن 

لموقعها المناسب.
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تخ�صي�ص 16 موقعا رئي�سيا للم�سروع توفر 3 �آالف �سقة �سكنية

168 حالة م�شمولة وم�شتفيدة من مبادرة »رعاية«
األول  الـــــتـــــقـــــريـــــر  كـــــشـــــف 
الــتــي دشنتها  »رعـــايـــة«  لــمــبــادرة 
النيابة العامة ديسمبر الماضي 
الــمــشــمــولــة  ــاالت  الــــحــ عــــدد  أن 
بالرعاية بلغ 105 حاالت رعاية 
مــــازالــــت  حــــالــــة   55 تـــضـــمـــنـــت 
تــحــت الــمــتــابــعــة واالنــتــهــاء من 
كما  حالة،  لـــ50  الرعاية  تقديم 
المستفيدة  الــحــاالت  عــدد  بلغ 
تشمل  حـــالـــة   63 الـــرعـــايـــة  مـــن 
بــالــغــا،  شــخــصــا  و18  طــفــا   45
المستهدفة  الــفــئــات  شملت  إذ 
األطفال والنساء واألسر بشكل 

عام.
األول  ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ ــل  ــ ــمــ ــ وشــ
لــلــرعــايــة الـــــذي قــدمــتــه زيــنــب 
ــابــــة  ــيــ الـــــعـــــويـــــنـــــاتـــــي رئــــــيــــــس نــ
األســــــرة والـــطـــفـــل إلــــى الــنــائــب 
الـــعـــام الــدكــتــور عــلــى بـــن فضل 

النيابة  ــدرة  قـ بــيــان  البوعينين 
الـــعـــامـــة عـــلـــى رصـــــد الـــحـــاالت 
الدعم  نوع  وتحديد  وتقييمها، 
ــات الــــمــــراد الــحــصــول  ــدمـ والـــخـ
ــــك الــمــعــنــي  ــريـ ــ ــشـ ــ عـــلـــيـــهـــا، والـ
بــالــتــنــفــيــذ، وتـــفـــاعـــل الــشــركــاء 
المبادرة  مع  المعنية  والجهات 
ومــخــرجــاتــهــا، ومــــدى تــوافــقــهــا 
والمتطلبات  االحــتــيــاجــات  مــع 
توضيح  مع  تقديمها،  المبتغى 
ــور الـــــدعـــــم الــــمــــقــــدمــــة مــن  ــ ــ صـ
ــيـــاس مــســتــوى  ــل الـــشـــركـــاء وقـ كـ
الـــــــخـــــــدمـــــــات والــــــمــــــســــــاعــــــدات 
المقدمة وتأثيرها على األوضاع 
ــة واألطـــفـــال  ــريــ الـــمـــاديـــة واألســ

المجني عليهم والجانحين.

220 فلسا

م�شروع اإ�شكاني �شخم في �شاحية الرملي

الثاثاء خفض  أمــس  تقرير صــدر  في 
توقعاته  أخــرى  مرة  الدولي  النقد  صندوق 
كبيًرا  تباطًؤا  توقع  إذ  العالمي  لاقتصاد 
الــواليــات  فــي االقــتــصــادات الثاثة األكــبــر: 
المتحدة والصين وأوروبا. ويتوقع صندوق 
االقــتــصــاد  يــنــمــو  أن  اآلن  ــدولــــي  الــ الــنــقــد 
الـــعـــام،  ــذا  بــنــســبــة 3.2? فــقــط هــ الــعــالــمــي 

انخفاًضا من 6.1? في عام 2021.
وأشــــــــــــــار صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد إلــــــــــى أن 
المستهلكين في الواليات المتحدة وجدوا 
أنــفــســهــم يــتــمــتــعــون بــقــوة شــرائــيــة أقـــل مع 
ارتفاع األسعار، ما أدى إلى إنفاق استهاكي 

أقل من المتوقع.
ــبـــر ثــاثــة  ــمـــاش فـــي أكـ ــكـ وقـــــال إن االنـ
اقــتــصــادات فــي الــعــالــم، إلــى جــانــب الحرب 
التضخم  وتصاعد  أوكرانيا،  في  المستمرة 
ــان مــتــوقــًعــا، وتــشــديــد  ــرع مــمــا كـ بــوتــيــرة أســ
السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، 
اســـتـــمـــرت فـــي إلـــحـــاق الـــضـــرر بــاالقــتــصــاد 

العام  أن  وُيعتقد  بالفعل.  الهش  العالمي 
أعلى  فــقــط،  أســــوأ: 2.9?  الــمــقــبــل ســيــكــون 
بقليل من مستوى النمو 2.5? الذي اعتبره 

صندوق النقد الدولي عادًة ركوًدا عالميا.
ــــذه الـــتـــوقـــعـــات أن  وبــيــنــمــا تـــفـــتـــرض هـ
إلــى  فــإنــهــا تشير  كــمــا هـــو،  كــل شـــيء يبقى 

المزيد من المخاطر، بما في ذلك احتمال 
أوروبا.  إلى  الغاز  بإيقاف تدفق  قيام روسيا 
ــأن ذلــــك أن يـــرســـل الــتــضــخــم إلــى  ومــــن شــ
العالمي  النمو  وانــخــفــاض  أعــلــى،  مستوى 
هذا العام ??إلى حوالي 2.6?، أي على بعد 
وفًقا  الساخنة،  المنطقة  واحــدة من  شعرة 

لصندوق النقد الدولي.
وحّذر صندوق النقد الدولي من أن هذا 
العام  ركــود رسمي  إلى  يــؤدي  قد  السيناريو 
المقبل، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في 
النمو العالمي إلى 2? فقط. وقال الصندوق 
حدث  الهزيل  النمو  من  المستوى  هــذا  إن 

خمس مرات فقط منذ عام 1970.
وكتب بيير أوليفييه جورينشاس مدير 
األبـــحـــاث فــي صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، في 
أصــبــحــت  »اآلن،  الـــثـــاثـــاء:  أمــــس  مــنــشــور 
يتأرجح  ربما  كبير.  بشكل  مظلمة  اآلفـــاق 
بعد  عالمي،  ركــود  حافة  على  قريًبا  العالم 

عامين فقط من الركود األخير«.

�شنــدوق النقـد: »اآفــاق مظلمـة« لـالقت�شـاد العالمي
�لعـــالــم عـلى �أعتــــاب ركـــــود كبيــــر �لـعــــام �لقـــــادم

} وزيرة اإلسكان خال جولتها التفقدية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال لقاء الشيخة مي.

ص2 أخبار البحرين

ولـي العهــد رئي�ص الــوزراء ي�شيـد باإ�شهــامـات 
الثقافي البحرين  موقع  تعزيز  في  مي  ال�شيخة 

ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  ــد صـ ــ أكـ
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الثقافة  قــطــاع  يمثله  مــا  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 
واآلثار من أهمية بالغة، كونه أحد األسس 
البحرين  وتاريخ  وهوية  ثقافة  تعكس  التي 
الذي تميز بأصالته وعراقته، مشيدا سموه 
بما تحقق من نقل للصورة المميزة عنه وما 
نتج عن ذلك من نجاحات بارزة في تسجيل 
عدد من المعالم التراثية البحرينية ضمن 

قائمة التراث العالمي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
خليفة  آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  أمــس 
آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  رئيس 
خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث، وأشـــــاد ســمــوه 

بــعــطــائــهــا طـــــوال رئــاســتــهــا هــيــئــة الــثــقــافــة 
واآلثار وإسهاماتها في تعزيز موقع البحرين 
الــثــقــافــي والــتــاريــخــي مـــن خــــال الــتــرويــج 
المميز للمقومات الثقافية والتراثية التي 

تتمتع بها المملكة.
الشيخة مــي بنت  أعــربــت  مــن جــانــبــهــا، 
وتــقــديــرهــا  شــكــرهــا  عــن  آل خليفة  مــحــمــد 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى حـــرصـــه واهــتــمــامــه 
أن  مــؤكــدة  واآلثــــار،  الثقافة  بقطاع  الــدائــم 
الــدعــم الــامــحــدود الــذي لقيته مــن سموه 
طوال رئاستها هيئة الثقافة واآلثار كان له 
عظيم األثر فيما تم تحقيقه من منجزات 

لهذا القطاع الحيوي.

ــو الــشــيــخ  أصـــــــدر ســـمـ
ناصر بن حمد آل خليفة 
مـــمـــثـــل جـــــالـــــة الـــمـــلـــك 
ــال االنــــســــانــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
وشــــــؤون الـــشـــبـــاب، رئــيــس 
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
والــغــاز،  للنفط  القابضة 
المهندس  بتعيين  قــــرارا 
بـــن أحـــمـــد محمد  كـــمـــال 
والــشــيــخ فــهــد بــن سلمان 
موسى  وعــلــي  خليفة  آل 
شــفــيــعــي كــمــمــثــلــيــن عــن 
للنفط  القابضة  الشركة 
إدارة  فــي مــجــلــس  والـــغـــاز 
شركة الخليج للصناعات 

البتروكيماوية )جيبك(.
ــن الــــــقــــــرار  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـ
تــعــيــيــن الــمــهــنــدس كــمــال 

بــن أحــمــد مــحــمــد رئيسا 
ــة  ــركـ شـ إدارة  ــلـــس  ــجـ ــمـ لـ
ــنــــاعــــات  ــلــــصــ الــــخــــلــــيــــج لــ

البتروكيماوية )جيبك(.
ويــمــتــلــك الــمــمــثــلــون 

الــــــــمــــــــعــــــــيــــــــنــــــــون خــــــبــــــرة 
واســــــــعــــــــة فــــــــي مـــــجـــــاالت 
ــات  ــاعـ ــنـ ــصـ ــة والـ ــدسـ ــنـ ــهـ الـ
وإدارة  ــاويـــة  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ الـ

المشاريع.

} كمال بن أحمد.} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

نا�شر بـن حمـد ي�شدر قرارا بتعيين كمـال بـن 
»جيبـك« �شــركـة  اإدارة  لمجـل�ص  رئي�شــا  اأحمـد 

ص4 قضايا وحوادث

ت�شكيل فريق وطني لمكافحة الأمرا�ص المزمنة
ص2 أخبار البحرين

مستلزمات  على  البحرين  حصلت 
تـــشـــخـــيـــص مــــــــرض جــــــــــدري الــــــقــــــرود، 
لمكافحة  استعداداتها  بذلك  وأكملت 
من  الباد  إلى  انتقل  في حال  المرض 
 20 بــيــن  مــن  المملكة  وكــانــت  الـــخـــارج. 
ــة فـــي الــمــنــطــقــة قـــد حــصــلــت على  ــ دولـ
الصحة  ــدادات مــن منظمة  وإمــ مــعــدات 
إقليميين  مسؤولين  بحسب  العالمية، 

في المنظمة.
ــي إفـــــــــادة أدلــــــــى بــهــا  ــ جــــــاء ذلــــــك فـ
الصحة  منظمة  مكتب  في  المسؤولون 
للزميلة  الــمــتــوســط  لـــشـــرق  الــعــالــمــيــة 
»جــلــف ديــلــي نـــيـــوز« أمــــس عــبــر مــؤتــمــر 
ــي أعـــــقـــــب إعــــــان  ــ ـــراضــ ــ ــتـ ــ ــفــــي افــ صــــحــ
الــقــرود حــالــة طــوارئ  المنظمة جـــدري 
ــوع الــمــاضــي. وفـــي هــذا  ــبـ عــالــمــيــة األسـ
الــصــدد قـــال الــدكــتــور ريــتــشــارد بــريــنــان 
إن  بــالــمــكــتــب  الـــمـــخـــاطـــر  إدارة  ــر  ــديـ مـ

قــــــدرات على  لــديــهــا  الــخــلــيــج  دول  كـــل 
ــرود وإن  ــقــ تــشــخــيــص مــــرض جـــــدري الــ
الـــبـــحـــريـــن ودولــــــــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 
حصلتا  التحديد  وجــه  على  المتحدة 
منظمة  مــن  للتشخيص  مــعــدات  عــلــى 

الصحة العالمية.

وأضـــاف: »شــاركــت أمــس فــي مؤتمر 
خــالــه  دارت  الــخــلــيــج  دول  مـــع  هــاتــفــي 
معرفة  فــي  ساعدتنا  مفيدة  مناقشات 
الــخــطــوات الــتــي تــتــخــذهــا هـــذه الـــدول 
لــمــكــافــحــة جــــدري الـــقـــرود واالســتــعــداد 

للتعامل مع حاالت اإلصابة به«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16196/pdf/1-Supplime/16196.pdf?fixed1964
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303560
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303465
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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
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هي تنظر إلى مهنتها على أنها رسالة وأمانة، تؤدي من خاللها 
شاء  وقــد  أوجــاعــهــم،  مــن  والتخفيف  الــنــاس،  مــســاعــدة  مسؤولية 
لها القدر أن تمر بمحنة مرضية جعلتها أكثر قدرة على الشعور 
بــآالم اآلخــريــن، ومــن ثــم التعاطف معهم، وبــذل قــصــارى جهدها 
كل  يتعلم  نظيران  والــمــريــض  الطبيب  أن  تــرى  فهي  لــمــداواتــهــم، 
منهما من اآلخر، ويساعده، ويتوصالن معا إلى معارف وعالجات 

جديدة.
حول هذه التجربة اإلنسانية الثرية كان الحوار التالي:

} حدثينا عن نشأتك؟

ــا نــشــأت وتــرعــرعــت وســـط عــائــلــة مــحــافــظــة بــدرجــة كــبــيــرة،  أنـ
وملتزمة بشدة، جل اهتمامها العلم والتعلم، حتى إننا في صغرنا 
انا واخواني وأخواتي الست لم يكن لدينا أي اهتمامات أو أنشطة 
وكنا  والدانا،  دقيق وضعه  نظام  على  ونسير  الدراسة،  غير  أخــرى 
نــراعــي االنــضــبــاط فــي كــل مــا يتعلق بــحــيــاتــنــا، وقـــد كــنــت طفلة 
منذ  حلمت  وقــد  الــتــفــوق،  على  وحريصة  للعلم  محبة  مجتهدة 
نعومة أظافري بأن أصبح طبيبة عند الكبر، وقد كرست أمي هذه 

األمنية بداخلي وكانت الداعم األول لي لتحقيق هذا الطموح.
} كيف تحقق حلم الطب؟

حين تخرجت بامتياز من الثانوية العامة، لم أحصل لألسف 
الشديد على بعثة لدراسة الطب كما توقعت وتمنيت، وذلك نظرا 
بكلية  فالتحقت  الــعــام،  ذلــك  فــي  المتفوقين  مــن  الكبير  للعدد 
مدة  وعملت  تمريض،  فن  دبلوم  على  وحصلت  الصحية،  العلوم 
عامين، ثم حصلت على منحة من وزارة التربية والتعليم لدراسة 
الطب بجامعة الخليج العربي، وبالفعل تخرجت، وعملت بمجمع 
السلمانية الطبي، وحصلت على البورد العربي لألمراض الباطنية، 
ثم درست تخصص أمراض المخ واألعصاب.. بعدها سافرت إلى 
كندا على نفقة الوزارة لدراسة تخصص المخ واألعصاب ومكثت 
هذا  فــي  الكندي  الــبــورد  على  بعدها  ســنــوات، حصلت  ســت  هناك 

المجال، ثم تخصصت في أمراض الصرع وتخطيط الدماغ.
} بعد العودة؟

لدى  وعملت  البحرين،  إلى  كندا عدت  في  دراستي  إنهاء  بعد 
اســتــشــاري،  إلـــى طبيب  تــرقــيــت  ثــم  مــقــيــم،  الــصــحــة كطبيب  وزارة 
وتصل خبرتي اليوم إلى أكثر من عشرين عاما، وأنا أرى تخصصي 
من التخصصات النادر اإلقبال عليها، نظرا إلى االعتقاد بأنه من 
المجاالت الصعبة، لذلك هو يعاني من نقص شديد في الكوادر 
الوطنية، هذا بالرغم من أن العالم يشهد طفرة اليوم في مجال 
المتفرعة منه وهي  والتخصصات  العصبية بشكل عام  األمــراض 

كثيرة. 
} أهم إنجاز؟

رئاسة  هو  كثيرا  بها  وأعتز  التي حققتها  اإلنجازات  أهم  لعل 
هذا  تقلدي  منذ  وتفعيلها  بالبحرين،  العصبية  الــعــلــوم  رابــطــة 
الــمــنــصــب، ومـــن ثــم الــقــيــام بــالــعــديــد مــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
الــوعــي  ونــشــر  ــاء،  ــبـ واألطـ للطلبة  دورات  ــداد  إعــ وكــذلــك  الــمــهــمــة، 
تنظيم  إعــــادة  مــن  تمكنا  وقـــد  عـــام،  بشكل  العصبية  بـــاألمـــراض 
بالبحرين  عشر  الحادي  العصبية  للعلوم  العربي  الخليج  مؤتمر 
بعد غياب طويل، فضال عن إقامة مؤتمر الشرق األوسط وشمال 
سعينا  كما  المملكة،  في  مــرة  ألول  الدماغية  للجلطات  إفريقيا 
لحصول البحرين على عضوية االتحاد الدولي لمكافحة الصرع 
إلــيــه، وكــذلــك عــلــى عــضــويــة المنظمة  كـــأول دولـــة عــربــيــة تنضم 

العالمية الضطرابات الحركة.
} ماذا عن مركز التصلب المتعدد تحت االنشاء؟

ال شك أنني أشعر بفخر شديد تجاه تكليفي برئاسة أول مركز 
تصور  وبوضع  بالبحرين،  الخليج  منطقة  في  المتعدد  للتصلب 
كامل له، وهو تحت اإلنشاء حاليا، ويضم كافة الخدمات الصحية 
يندرج تحت  أمر  وهو  واحــد،  المرض تحت سقف  بهذا  المتعلقة 

جهود الرابطة التي أترأسها منذ عام 2018. 
} لماذا االنطباع الخاطئ عن كفاءة األطباء الوطنيين؟

لــألســف هــنــاك بــالــفــعــل انــطــبــاع خــاطــئ عـــن كـــفـــاءة الـــكـــوادر 
الوطنية األمر الذي يشكك في قدراتهم وخبرتهم، فهناك الكثير 
مجالهم،  في  والنابغة  المبدعة  البحرينية  الطبية  الطاقات  من 
بعض  هــنــاك  أن  أرى  كما  المجتمع،  عنها  يعلم  ال  لــألســف  لكن 
بما  الجهل  بسبب  الطبي  السلمانية  مجمع  على  الــواقــع  الظلم 
يملكه من كفاءات وتخصصات وخدمات متميزة قد ال تتوافر في 

غيره من المستشفيات.

} أصعب تحّد؟

التحديات  الكثير مــن  يــواجــه  أن  بــد  أي مــشــوار ال  أن  ال شــك 
والصعوبات ولعل أهمها بالنسبة إلي تجربة دراستي في كندا على 
مدار ست سنوات، وخاصة أنها كانت المرة األولي التي أسافر فيها 
مغايرة  وعــادات  وثقافة  بيئة  مع  التعامل  علّي  كان  وقد  بمفردي، 
تمام لما نشأت عليه، لذلك مثلت الغربة لي نقلة نوعية في كل 
شيء في حياتي ساهمت في صقل شخصيتي، وتعلمت منها القوة 
تجربة  كانت  بأنها  القول  يمكن  ثم  ومــن  واالستقاللية،  والصبر 

صعبة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت. 
} وأشد محنة إنسانية؟

أشد محنة إنسانية تعرضت لها كانت وقت دراستي في كندا، 
نفس  فــي  بمرض  وأصــبــت  شــديــدة،  صحية  لوعكة  تعرضت  حيث 
قليلة،  بــشــهــور  الــنــهــائــي  االمــتــحــان  قــبــل  ذلـــك  تخصصي، وحـــدث 
ولم  تقريبا،  شهور  ست  حوالي  الجلوس  أستطع  لم  أنني  لدرجة 
أعلم األهل بذلك، وقررت أن أواجه هذه التجربة الصعبة بمفردي، 
بها  مــررت  التي  الــظــروف  كل  وتحملت  دراســتــي،  واصلت  وبالفعل 

في  ذلــك  وتسبب  وإرادة،  قــوة  بكل  والعلمية  والصحية  النفسية 
تأخر تخرجي حوالي عام، ولعل أهم ما تعلمته من تلك التجربة 
القاسية هو شعوري بنفس اآلالم التي يشعر بها المريض في هذا 
يمكن  وعموما  وإنسانيا،  مهنيا  أفــادنــي  الــذي  األمــر  التخصص، 

القول بأن كل مرحلة في حياتي أضافت إلي شيئا مهما.
} ما هو مبدؤك في الحياة؟

هــنــاك حــكــمــة مــهــمــة اعـــتـــدت أن أضــعــهــا نــصــب عــيــنــّي خــالل 
مسيرتي وهي »إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه«، فهذه 
هي فلسفتي في عملي، بل في كل شيء في حياتي، هذا فضال عن 
قراراتي،  في  العشوائية  وعدم  أهدافي،  تحديد  دوما على  حرصي 
الحصول  من  أتمكن  لم  حين  أنني  وأذكــر  حققته،  بما  والقناعة 
أصابني  منذ طفولتي،  لتحقيق حلمي  الطب  لدراسة  بعثة  على 
نوع من الحزن الشديد لدرجة البكاء المستمر فترة، بسبب عدم 
وأن  دراستي،  في  أتفوق  أن  بعدها  القدر  ولكن شاء  لذلك،  تقبلي 
وهذا  الطب الحقا،  أحقق حلم  وأن  العلم،  عيد  في  تكريمي  يتم 
يعني ضرورة اإلحساس بالرضا، وااليمان دائما بأن الخيرة فيما 

اختاره اهلل لنا. 
} المشاريع القادمة؟

هناك الكثير من الطموحات واألحالم في جعبتي، ولعل أهمها 
في المرحلة الحالية السعي نحو توفير خدمة التخطيط المطول 
لمرضى الصرع، وهي خدمة طبية غير متوافرة حاليا لهذه الفئة 
المهمة األخــرى  الــخــدمــات  مــن  الــمــرضــى، فضال عــن غيرها  مــن 
من  كذلك  الرعاش،  الشلل  لمرضى  الجراحية  العالجات  كتوفير 
المرضى  بين  الوعي  نشر  في  المساهمة  القادمة  مشاريعي  أهــم 
على  والعمل  عــام،  بشكل  العصبية  العلوم  عن  الطبية  والطواقم 
أو العملية،  العلمية  نقل خبراتي الطويلة في هذا المجال سواء 
كما أحرص في الفترة القادمة على أن أحافظ على المكانة التي 
الرابطة بعد حصولها على جائزة أنشط رابطة على  حظيت بها 
الذي  واجتهادي  استمرار جهدي  على  وكذلك  البحرين،  مستوى 

نلت عنه جائزة أفضل معلمة من الجامعة األيرلندية. 

       

يقول الفيلسوف أفالطون: »ال تطلب سرعة العمل.. بل تجويده.. ألن الناس ال 
يسألونك في كم فرغت منه.. بل عن اتقانه وجودة صنعه«!

وهذا هو مبدأها بالفعل، الذي اختارت أن تسير عليه في كل شيء، فهي تركز على 
كيفية األداء، عمال بمقولة »أتقن عملك تحقق أملك« ألنها على قناعة بأن ذلك هو 

طريق الوصول إلى االبداع.
د. فاطمة عبداهلل محمد، استشاري أمراض المخ والجهاز العصبي، أول بحرينية 
اإلقليمي  التنفيذي  بالمجلس  وعضو  البحرينية  العصبية  العلوم  لرابطة  رئيسة 
وحــددت  الــطــفــولــة،  منذ  أدركـــت شغفها  الــصــرع،  لمكافحة  الــدولــيــة  للرابطة  الــتــابــع 
هدفها، ووهبت حياتها للعلم والعمل، وباإلرادة واإلصرار انتصرت على كل التحديات 

والعثرات، حتي حققت طموحها، وتركت بصمتها الخاصة في عالم الطب.

اأول بحرينية رئي�صة لرابطة العلوم الع�صبية البحرينية وع�صو املجل�س التنفيذي الإقليمي التابع للرابطة الدولية ملكافحة ال�صرع.. حا�صلة 

على جائزة اأف�صل رابطة على م�صتوى البحرين واأف�صل معلمة من اجلامعة الأيرلندية وعلى البورد الكندي يف اأمرا�س اجلهاز الع�صبي.. 

رئي�صة اأول مركز خليجي من نوعه للت�صلب املتعدد باململكة.. ع�صو املجل�س الإقليمي لل�صرق الأو�صط التابع للمنظمة العاملية للحركات 

الالاإرادية.. ا�صت�صاري اأمرا�س املخ واجلهاز الع�صبي د. فاطمة عبداهلل حممد لـ»اأخبار اخلليج«: 

�إ�صابت���ي بمر����س ف���ي نف�����س تخ�ص�ص���ي

محنة �أ���ص��ع��ب  ب��ك��ن��د�  در����ص��ت��ي  �أث��ن��اء 

جممع ال�صلمانية الطبي مظلوم.. وي�صم خدمات وكوادر وطنية مميزة 

العلم والتعلم  ن�شاأت في عائلة محافظة ب�شدة.. وجل اهتمامها 
الإجنازات  اأهم  من  بالبحرين  الدماغية  للجلطات  اإفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  موؤمتر  اإقامة 

البحرين اأول دولة عربية تح�شل على ع�شوية المنظمة العالمية ال�شطرابات الحركة 

وهبت نف�صي للعلم والعمل ومبدئي يف احلياة حتقيق التقان يف كل �صيء

العالم ي�شهد نقلة نوعية في تخ�ش�ص المخ واالأع�شاب.. والبحرين تواكب ذلك 

فخورة بتكليفي برئا�صة اأول مركز للت�صلب املتعدد بالبحرين واملنطقة وو�صع ت�صور له

نه�دف حالي�ا اإل�ى توفي�ر خدم�ة التخطيط المط�ول لمر�ش�ى ال�شرع 

الطبي والطاقم  الطالب  بني  الع�صبية  بالأمرا�س  الوعي  لن�صر  جاهدة  اأ�صعى 

} أخبار الخليج تحاور د. فاطمة.

أجرت احلوار: 

هالة كمال الدين

} د. فاطمة عبداهلل.

} جائزة أنشط رابطة تخصصية. } انتخاب البحرين ضمن االتحاد الدولي ألمراض الصرع.
} تكريم الشيخ محمد آل خليفة لرعايته

 لمؤتمر الجلطات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16196/pdf/1-Supplime/16196.pdf?fixed1964
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/INVS
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»ال���ب���ح���ري���ن ال����وط����ن����ي« ي���ط���ل���ق ح��م��ل��ة 
االئ��ت��م��ان��ي��ة ل��ل��ب��ط��اق��ات  ال���ج���دي���دة   %0

»األبا« تدعم تطوير م�ضتل ال�ضتزراع نبات القرم �ضمن حملة »دمِت خ�ضراء«

ت��ق��اع��ده ي��ع��ل��ن   ABC ب��ن��ك  ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

الــســوق  الــبــحــريــن،  بــورصــة  نظمت 
المتعدد األصول ذات التنظيم الذاتي، 
حــفــل تــوزيــع جــوائــز عــلــى الــمــشــاركــيــن 
في النسخة الثانية من برنامج أسواق 
اختتم  الـــذي  المهني  للتدريب  الــمــال 
مـــؤخـــًرا، حــيــث تـــم تــكــريــم 8 مــتــدربــيــن 
أشهر،   6 استمر  الذي  البرنامج  أكملوا 
أعضاء مجلس  من  عدد  وسط حضور 
بورصة  فــي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 

البحرين.
المال  أســواق  برنامج  الواقع  وفي   
تدريبي  بــرنــامــج  هــو  المهني  للتدريب 
الخريجين  تــزويــد  إلــى  يــهــدف  عملي، 
العملية  بالخبرة  الشباب  البحرينيين 
ــال، وذلـــك  ــمـ فـــي قــطــاع أســـــواق رأس الـ
تــمــاشــًيــا مــع األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة 

تعزيز  في  المتمثلة  البحرين  لبورصة 
المستثمر.  وتــوعــيــة  المالية  المعرفة 
وقد تم خالل الحفل تكريم المتدربين 

وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج.
ــهـــذه الــمــنــاســبــة، عــلــق الــرئــيــس  وبـ
الــبــحــريــن الشيخ  لــبــورصــة  الــتــنــفــيــذي 
خليفة بن إبراهيم آل خليفة، بالقول: 
»فــــخــــورون بــاخــتــتــام الــنــســخــة الــثــانــيــة 
ــال لــلــتــدريــب  ــمـ ــواق الـ ــ مـــن بــرنــامــج أســ
الــمــهــنــي، حــيــث يــهــدف الــبــرنــامــج إلــى 
المهنية  بالمهارات  المتدربين  تــزويــد 
قطاع  فــي  معرفتهم  وإثــــراء  األســاســيــة 
بــدورهــا تسهم في  والــتــي  الــمــال،  رأس 
البحرين  مملكة  فــي  المواهب  تطوير 
ــيــــة  ــتــــوعــ ــــى مـــــــع مـــــــحـــــــاور الــ ــاشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـ
بورصة  استراتيجية  فــي  االستثمارية 

الـــبـــحـــريـــن. نـــهـــنـــئ الـــخـــريـــجـــيـــن عــلــى 
لمستويات  إظهارهم  وعلى  إنجازاتهم 
عالية من االلتزام والتميز خالل فترة 

البرنامج التي استمرت طيلة الـ 6 أشهر 
الترحيب  إلـــى  نتطلع  كــمــا  الــمــاضــيــة، 
القادمة  بالمتدربين الجدد في النسخ 

من البرنامج مستقبال«.
وأضاف: »يسرنا كذلك أن نعرب عن 
لمحافظ  والتقدير  االمــتــنــان  خــالــص 

مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي وأعــضــاء 
الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مــجــلــس 
لجميع الشركات المدرجة والمؤسسات 
الــمــشــاركــة الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي نــجــاح 
المهني  للتدريب  المال  أسواق  برنامج 
للمتدربين  الفرصة  توفير  خــالل  مــن 
صناع  مــع  مباشرة  اجتماعات  إلجـــراء 
القرار الرئيسيين في سوق رأس المال«.
التدريبي  البرنامج  أتــاح  وقــد  هــذا 
والتفاعل  التواصل  فرصة  للمشاركين 
قطاع  في  الرئيسيين  القرار  مع صناع 
المعرفة  واكــتــســاب  الـــمـــال،  رأس  ســـوق 
الـــمـــال واالســتــثــمــار،  حــــول ســــوق رأس 
بــاإلضــافــة إلــى االســتــفــادة مــن الخبرة 
ــبـــر اكـــتـــســـاب فـــهـــم شــامــل  الــعــمــلــيــة عـ
ــة  لــلــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة فــــي بـــورصـ

للمقاصة،  البحرين  وشــركــة  البحرين 
من  مجموعة  في  للعمل  يؤهلهم  مما 
الــعــالقــة فـــي قــطــاع  الــتــخــصــصــات ذات 
المعرفة  مــن  مستفيدين  الــمــال،  رأس 
والــخــبــرة الــتــي اكــتــســبــوهــا خـــالل فترة 

البرنامج.
ــامــــج أســـــــــواق الـــمـــال  ــم بــــرنــ ــ ــــدعـ ويـ
ــادرات بـــورصـــة  ــ ــبـ ــ لـــلـــتـــدريـــب الــمــهــنــي مـ
من  تسعى  والــتــي  التوعوية،  البحرين 
خــاللــهــا إلـــى تــعــزيــز الــثــقــافــة الــمــالــيــة 
الركائز األساسية في  باعتبارها إحدى 
استراتيجية بورصة البحرين للوصول 
ــن الــمــجــتــمــع.  إلـــــى شـــريـــحـــة أوســــــع مــ
الوعي  زيــادة  إلــى  البرنامج  يسعى  كما 
االستثماري بين الشباب من خالل سد 

الفجوات األكاديمية والمهنية.

)5G( من خالل حل مبتكر جديد ل�شبكة اجليل اخلام�س

 %15 بن�ضبة  اأعمالها  في  الم�ضتهلكة  الطاقة  كمية  تخف�س  »زين« 

الخدمات  تمويل  اتفاقية  يوقع  االإ�ضالمي«  »البركة 
الطبي���ة م���ع م�ضت�ضف���ى البح��ري���ن التخ�ض�ض��ي

أعـــــلـــــن بــــنــــك الـــبـــحـــريـــن 
إطــــالقــــه   )NBB( الـــــوطـــــنـــــي 
ــمــــالء مــن  ــعــ حـــمـــلـــة تـــمـــّكـــن الــ
تــحــويــل الـــرصـــيـــد الــمــســتــحــق 
لــبــطــاقــاتــهــم االئــتــمــانــيــة لــدى 
فائدة  بنسبة  األخــرى  البنوك 
من  تمهيدية  فــتــرة  وذلـــك   ،%0
شـــهـــر يـــولـــيـــو الـــــجـــــاري حــتــى 
هـــذه  وبــــعــــد   .2022 ديـــســـمـــبـــر 
من  العمالء  سيتمكن  الفترة 
االســتــفــادة مــن الــحــمــلــة فترة 
بنسبة  أشــهــر   6 تبلغ  إضــافــيــة 
تــبــلــغ 1% فقط  فــائــدة شــهــريــة 
يونيو   10 تـــاريـــخ  حــتــى  وذلــــك 

.2023
يـــأتـــي ذلـــــك تـــمـــاشـــًيـــا مــع 
التزام البنك بإطالق مختلف 
الــمــبــادرات الــتــي تــثــري تجربة 
أتاح  عمالئه المصرفية، حيث 
بــنــك الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي من 
الــحــمــلــة لحاملي  هـــذه  خـــالل 
االئــتــمــانــيــة فرصة  الــبــطــاقــات 
نقطة   1000 عــلــى  الـــحـــصـــول 
أســاســيــة عــبــر كــل مــن تطبيق 
 »NBB Digital Banking«
وذلـــك   ،»POINTS« وتــطــبــيــق 
مقابل تحويل كل رصيد بمبلغ 
أكثر طوال  أو  دينار   500 قــدره 
كــمــا سيتأهل  الــحــمــلــة.  فــتــرة 
الــعــمــالء لــلــدخــول فـــي سحب 
ــام لـــلـــفـــوز بــســيــارة  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
 50 كل  مقابل  رانجلر«،  »جيب 
إجــمــالــي  مــن  بحرينيا  ديـــنـــارا 

الرصيد المحول.
ويــمــكــن لــلــعــمــالء تــقــديــم 
طلبهم لالستفادة من الحملة 
شهر  مــن  الممتدة  الفترة  فــي 
سبتمبر  حتى  الــجــاري  يوليو 
نسبة  عــلــى  لــلــحــصــول   ،2022

جميع  عــلــى   %0 بقيمة  فــائــدة 
ــة مـــن  ــ ــولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ أرصــــــدتــــــهــــــم الـ
تاريخ  لغاية  األخـــرى  الــبــنــوك 
وبـــعـــد   .2022 ديـــســـمـــبـــر   10
حاملو  سيتمكن  الـــمـــدة  هـــذه 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ الــــبــــطــــاقــــات االئـ
االســـتـــفـــادة مـــن نــســبــة فــائــدة 
تاريخ  لغاية   %1 بنسبة  شهرية 

10 يونيو 2023.
وحول إطالق هذه الحملة 
صــــــــّرح صــــبــــاح عــبــدالــلــطــيــف 
الـــزيـــانـــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لألفراد  المصرفية  للخدمات 
فـــي بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي 
بقوله: »نحن في بنك البحرين 
الـــوطـــنـــي نــســعــى بــشــكــل دائـــم 
ومــتــواصــل لــطــرح الــعــديــد من 
الحمالت والمبادرات، ونتطلع 
ــى تــلــبــيــة  ــ ــك إلــ ــ ــــالل ذلــ مــــن خــ
احـــتـــيـــاجـــات عــمــالئــنــا وإثـــــراء 
تـــجـــربـــتـــهـــم الـــمـــصـــرفـــيـــة عــبــر 
من  متنوعة  مجموعة  تقديم 
القيمة.  والــجــوائــز  الــمــكــافــآت 
بــــأن حملة  ثــقــة  ونـــحـــن عــلــى 
فرصة  ستعد  الرصيد  تحويل 
مـــن خاللها  يــتــمــكــن  حــصــريــة 
الكرام من االستمتاع  العمالء 

بمجموعة واسعة من الجوائز 
الــقــيــمــة إلـــى جــانــب الــعــروض 
الترويجية المطروحة من ِقبل 

عدد من التجار المشاركين«. 
مـــن جــهــتــه، صــــرح شـــادي 
إدارة  ــيــــس  رئــ ــات  ــ ــركـ ــ بـ ريـــــــاض 
الخدمات   - البطاقات  أعمال 
ــراد قـــائـــال:  ــ ــألفـ ــ الـــمـــصـــرفـــيـــة لـ
تحويل  حملة  إطـــالق  »يــســرنــا 
حاملو  ستمكن  التي  الرصيد 
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ الــــبــــطــــاقــــات االئـ
ــادة من  ــفـ ــتـ عــمــالئــنــا مـــن االسـ
الـــفـــوائـــد الــمــخــفــضــة وكــســب 
نـــقـــاط أســـاســـيـــة فـــي مــكــافــآت 
ــم فـــرصـــة  ــهـ ــحـ ــنـ ــمـ الــــــــــــوالء، وتـ
اســــتــــبــــدال نـــقـــاطـــهـــم مــقــابــل 
استرداد نقدي أو أميال جوية 
الخليج(،  )طــيــران  شــركــة  فــي 
لمختلف  بها  التبرع  حتى  أو 
الخيرية  والجهات  المؤسسات 
 ،)POINTS( من خالل تطبيق 
ــذه الــخــطــوة  ــ وإنــــمــــا تــعــكــس هـ
الــتــزامــنــا فـــي بــنــك الــبــحــريــن 
الـــــوطـــــنـــــي بــــتــــوســــيــــع نــــطــــاق 
المتميزة  المصرفية  عروضنا 
بمنهجية  إيماننا  انطالًقا من 

مركزية العميل«.

} شادي رياض.} صباح الزياني. 

مملكة  توجهات  مــع  تماشًيا 
ــة لـــلـــحـــد مــن  ــيــ ــرامــ ــريـــن الــ ــبـــحـ الـ
ــة، أعــلــن  ــيـ ــونـ ــربـ ــكـ االنـــبـــعـــاثـــات الـ
الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم 
البحرين )البا( علي البقالي دعم 
الــشــركــة الــمــالــي لــمــســانــدة جهود 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي والمجلس األعلى للبيئة 
فـــي مـــشـــروع تــطــويــر مــشــتــل رأس 
ســـنـــد الســــــتــــــزراع نــــبــــات الــــقــــرم، 
الــذي جمعه  اللقاء  وذلــك خــالل 
بــالــشــيــخــة مــــرام بــنــت عــيــســى آل 
خــلــيــفــة األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــبــادرة 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
يوليو   21 الموافق  الخميس  يــوم 

2022 بمقر الشركة.
شيك  بتسليم  البقالي  وقــام 
ألــف   134 بقيمة  الــشــركــة  رعــايــة 
ــار بـــحـــريـــنـــي لـــألمـــيـــن الـــعـــام  ــنــ ديــ
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الــــزراعــــي، وذلــــك لــلــمــســاهــمــة في 
ــم الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة الــتــي  ــ دعـ
لتنمية  الوطنية  المبادرة  تبذلها 

ــزراعــــي بــالــتــعــاون مع  الــقــطــاع الــ
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــبــيــئــة فــي 
حــمــايــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي من 
خالل مشروع تطوير مشتل رأس 
سند الستزراع نبات القرم، والذي 
الوطنية  الحملة  إطـــار  فــي  يــأتــي 

للتشجير »ُدمت خضراء«.
وتـــبـــع الـــلـــقـــاء الـــــذي حــضــره 
ــبـــار الــمــســؤولــيــن في  عــــدد مـــن كـ
الــوطــنــيــة لتنمية  والــمــبــادرة  الــبــا 

القطاع الزراعي قيام الوفد الزائر 
شركة  أرجــاء  في  ميدانية  بجولة 
ــارة خــاصــة لــواحــة  الــبــا شملت زيــ
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 

سبيكة بالشركة. 
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــصـــــــدد عـــلـــق 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة البا 
ــائـــاًل: مـــن خــالل  عــلــي الــبــقــالــي قـ
تضافر الجهود نتمكن من إحداث 
كانت  وكـــل خــطــوة مهما  الـــفـــارق، 

وباعتبارنا  مهمة.  تعتبر  صغيرة 
إحـــــــــدى الـــــشـــــركـــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
فإننا ندعم  المنطقة  الرائدة في 
التي  األهــــداف  جميع  تــام  بشكل 
الملكي  الــســمــو  أعــلــنــهــا صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الوزراء حفظه اهلل خالل المؤتمر 
والعشرين لألطراف في  السادس 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ )COP26(، التي 
تشمل زيادة أشجار نبات القرم في 
أضــعــاف،  أربــعــة  البحرين  مملكة 
ونحن سعداء للغاية بدعم جهود 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الزراعي والمجلس األعلى للبيئة 
ســنــد  رأس  مـــشـــتـــل  تـــطـــويـــر  ــي  ــ فـ
ــات الــــقــــرم. ويـــعـــود  ــبـ ــزراع نـ ــ ــتـ ــ السـ
الفضل في دعم الشركة لمختلف 
الـــمـــبـــادرات فـــي مــجــال الــجــوانــب 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
إلـــــى تـــوجـــيـــهـــات رئــــيــــس مــجــلــس 
بن  دعــيــج  الــشــيــخ  ســعــادة  اإلدارة 

سلمان بن دعيج آل خليفة«.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت الــشــيــخــة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بـــنـــت  مــــــــرام 
الوطنية  لــلــمــبــادرة  الــعــام  األمــيــن 
لتنمية القطاع الزراعي: »يسعدنا 
تلقي الدعم من شركة البا لمثل 
هذا المشروع المهم الذي يهدف 
إلــــى تــطــويــر إحـــــدى الــمــحــمــيــات 
البحرين،  مملكة  فــي  الطبيعية 
على  للشركة  بالشكر  نتوجه  كما 
دورها الريادي في تحقيق أهداف 
مملكة البحرين المتعلقة بالحد 
ومكافحة  الكربون  انبعاثات  مــن 

تغير المناخ«.
ــارة إلــى أن دعم  وتــجــدر اإلشــ
شركة البا لمشروع تطوير مشتل 
القرم  نــبــات  الســتــزراع  سند  رأس 
الرامية  مبادراتها  إطــار  في  يأتي 
إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فـــي إزالــــة 
ــويـــات  ــدى أولـ ــ ــي إحـ ــربـــون، وهــ ــكـ الـ
ــة طــريــق  ــارطــ الـــشـــركـــة ضـــمـــن خــ
واالجتماعية  البيئية  الــجــوانــب 

والحوكمة التابعة لها.

} علي البقالي.} الشيخة مرام آل خليفة. 

اإلدارة  مجلس  اجتماع  بعد 
يــولــيــو  تــــاريــــخ 25  فــــي  الــمــنــعــقــد 
2022، أعلن بنك ABC عن تقاعد 
كعوان  خالد  د.  التنفيذي  رئيسه 
ــاريـــخ 1 أغــســطــس  ــاًرا مـــن تـ ــبـ ــتـ اعـ

.2022
ــــالن د. كــعــوان  ــد أنـــهـــى إعـ وقــ
الـــمـــنـــاقـــشـــات حــــــول رغـــبـــتـــه فــي 
أكثر من  استمرت  والتي  التقاعد 
اإلدارة.  مــجــلــس  رئــيــس  مـــع  عـــام 
ويمثل هذا اإلعالن نهاية مسيرة 
 31 لمدة  استمرت  حافلة  مهنية 
ــع الـــمـــجـــمـــوعـــة، أمــضــى  ــا مــ ــ ــاًم عــ
آخـــر عــشــر ســنــوات مــنــهــا كرئيس 
لبنك  كــعــوان  د.  انــضــم  تنفيذي. 
عــددا من  1991 وشغل  عــام   ABC
الــمــنــاصــب الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة 
الــرئــيــســيــة فــي الــمــجــمــوعــة حتى 
عام 2009، عندما تم تعيينه نائًبا 

للرئيس التنفيذي للمجموعة. 
بتعيين  اإلدارة  مجلس  وقــام 

ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ نــــــائــــــب الــــــرئــــــيــــــس الــ
صـــائـــل   ABC بـــنـــك  لـــمـــجـــمـــوعـــة 
ــي مـــنـــصـــب »الـــقـــائـــم  ــ الـــــوعـــــري فـ
بــــأعــــمــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
تاريخ 1  اعتبارًا من  للمجموعة«، 
الــوعــري  ُيعتبر   .2022 أغــســطــس 
ــًدا مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة فــي  ــ ــائــ ــ قــ
مجموعة بنك ABC، وكان بمثابة 
الـــتـــحـــول  وراء  ــة  ــعــ ــدافــ الــ الــــقــــوة 

في  للبنك  الرقمي  االستراتيجي 
اآلونة األخيرة.

الــــعــــام، سيمر  نــهــايــة  وحـــتـــى 
البنك بفترة انتقالية أثناء نشره 
لتقييماته وخططه نحو التعاقب 
الدائم. وسيبقى د. كعوان مرتبًطا 
لمجالس  كــرئــيــس  بــالــمــجــمــوعــة 
وبنك   ABC SA و   ABCIB إدارة 
ســيــواصــل  كــمــا  ــرازيــــل،  ــبــ الــ  ABC

دعـــم الــســيــد الـــوعـــري فــي عملية 
االنتقال المخطط لها.

إدارة  مجلس  عــن  وبــالــنــيــابــة 
مجلس  رئيس  أعــرب   ،ABC بنك 
اإلدارة صديق الكبير عن امتنانه 
ــوان عــلــى  ــعــ الـــعـــمـــيـــق لـــلـــدكـــتـــور كــ
ــًرا إلـــى  ــيـ ــشـ خـــدمـــتـــه الـــطـــويـــلـــة مـ
حققها  التي  العديدة  اإلنــجــازات 
البنك في ظل قيادته، قائاًل: »أود 

أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور 
ــد عـــلـــى خـــدمـــتـــه الــمــتــمــيــزة  ــالـ خـ
بقيمنا.  الــدائــم  والتزامه  للبنك 
لقد شهد البنك خالل فترة عمله 

العديد من اإلنجازات البارزة«.
مـــن جـــانـــبـــه، صــــرح الــدكــتــور 
أشكر  أن  »أود  قائاًل:  كعوان  خالد 
أصحاب  وجميع  اإلدارة  مجلس 
الكبير.  دعمهم  على  المصلحة 
لــقــد كـــان شـــرًفـــا وامـــتـــيـــاًزا لـــي أن 
ــادًرا عــلــى الــمــســاهــمــة في  ــ أكــــون قـ
الــمــجــمــوعــة وإعــــادة تأكيد  نــجــاح 

سمعتها القوية في السوق«.
ــل  ــائـ ومــــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال صـ
مجلس  أشــكــر  أن  »أود  ــري:  ــوعـ الـ
ــدى  ــ لــ ــه.  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ثــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ اإلدارة 
المجموعة أجندة تحّول طموحة 
نـــســـعـــى لـــتـــحـــقـــيـــقـــهـــا، ومــــــا زلـــنـــا 
على  الكامل  بالتركيز  ملتزمين 
لتحقيق  والناجح  الــتــام  اإلنــجــاز 

هذا المسعى«.

} صديق الكبير.} صائل الوعري.  } د.خالد كعوان. 

الــبــنــك  دور  مــــع  تـــمـــاشـــيـــًا 
الــمــســتــمــر فــي تــعــزيــز شــراكــتــه 
مع المجتمع من خالل تقديم 
مصرفية  ومــنــتــجــات  خـــدمـــات 
مـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــا لــتــلــبــيــة 
احتياجات عمالئه، تم مؤخرا 
توقيع اتفاقية بين بنك البركة 
اإلسالمي ومستشفى البحرين 
الــتــخــصــصــي لــتــوفــيــر خــدمــات 
من  للعمالء  تمويلية حصرية 
ــارة  خــــالل بــرنــامــج تــمــويــل إجــ

الخدمات الطبية.
المقدم  التمويل  ويتميز 
ــبـــركـــة اإلســـالمـــي  مــــن بـــنـــك الـ
بــمــعــدل ربـــح مــنــخــفــض، على 
ــدى فـــتـــرة تـــمـــويـــل أقــصــاهــا  ــ مـ
إلـــى تسهيل  تــهــدف  3 ســنــوات 
لجميع  الــطــبــيــة  الــمــدفــوعــات 

عمالء البنك.
صرحت  المناسبة  وبــهــذه 
ــــوي رئــــيــــس  ــ ـــلـ ـــ ــعـ ــ ــ ـــة الـ ــ ــمـ ــ ــاطــ ــ فــ
لألفراد  المصرفية  الخدمات 
البركة اإلسالمي قائلة:  ببنك 
ــورون بــــــأن نـــكـــون  ــ ــخــ ــ »نــــحــــن فــ
ــن  ــديــ ــرائــ ــن الــ ــ ـــزوديـ ــمــ ــ أحــــــد الـ
ــج تـــمـــويـــل الـــخـــدمـــات  ــرامــ ــبــ لــ
المصرفي  القطاع  الطبية في 
بـــالـــبـــحـــريـــن، حـــيـــُث تــتــمــاشــى 
الرامية  جهودنا  مع  مبادراتنا 

بخيارات  عمالئنا  تــزويــد  إلــى 
ــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق لـــتـــمـــويـــل  ــلــ ــابــ قــ
كـــلـــفـــة اإلجـــــــــــــــراءات الـــطـــبـــيـــة 
وتـــبـــســـيـــط عــمــلــيــة الــحــصــول 
ــات مــــن أفــضــل  ــدمــ ــخــ ــلـــى الــ عـ
المملكة.  في  الطبية  المرافق 
كما يسرنا أن يكون مستشفى 
الــبــحــريــن الــتــخــصــصــي ضمن 
ــبــــكــــة الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  شــ
لــديــنــا، ونــتــطــلــع إلـــى الــمــزيــد 
معهم  المثمرة  الــشــراكــات  مــن 
توفير  والتي من شأنها  قريبًا، 
البنك  لعمالء  قيمة  خــدمــات 

الكرام«.
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور قــاســم 
ــي الـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــدب  ــ ــرداتــ ــ عــ
لـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الـــــبـــــحـــــريـــــن 

التخصصي: »نحن واثقون من 
أن بــرنــامــج الــبــركــة اإلســالمــي 
لــتــمــويــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ســـيـــوفـــر لـــمـــرضـــى مــســتــشــفــى 
فرصة  التخصصي  الــبــحــريــن 
ــلــــى الــــخــــدمــــات  الــــحــــصــــول عــ
بسهولة  الطبية  واإلجــــــراءات 
مـــا ســيــنــعــكــس بــالــتــركــيــز على 
بشكل  واحتياجاتهم  صحتهم 

أفضل«.
ــيــــع االتـــفـــاقـــيـــة  وتـــــــم تــــوقــ
ــور عـــــــدد مــن  مــــــؤخــــــًرا بــــحــــضــ
اإلسالمي  البركة  بنك  إداريـــي 
والدكتور قاسم عرداتي المدير 
الـــعـــام لــمــســتــشــفــى الــبــحــريــن 
التخصصي باإلضافة إلى عدد 

من ممثلي إدارة المستشفى.

} د. قاسم عرداتي.} فاطمة العلوي. 

الشركة  البحرين  زيــن  واصــلــت 
ــال ابــــتــــكــــارات  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــيـــة فــ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
خطواتها  المملكة،  فــي  االتــصــاالت 
مــن خالل  االســتــدامــة  نحو تحقيق 
ــون لــشــبــكــة الــجــيــل  ــســ ــكــ ــلــــول إريــ حــ
مستويات  لخفض   )5G( الخامس 
زين  شبكة  تستهلكها  التي  الطاقة 
 )5G( الــخــامــس لــلــجــيــل  الــبــحــريــن 

حول أنحاء المملكة.
بتحديث  البحرين  زيــن  وقامت 
شــبــكــتــهــا بــاســتــخــدام أحــــدث حــلــول 
 ،Massive MIMO إريكسون ذات تقنية
وهي أجهزة صغيرة الحجم وخفيفة 
الوزن قادرة على تسريع انتشار شبكة 
في مختلف   )5G( الخامس  الجيل 
الطاقة  من  نسبة  وحفظ  المناطق 
مما  نفسه،  الــوقــت  فــي  المستهلكة 
الشركة  البحرين  زيــن  شركة  يجعل 
األوســط  الشرق  األولــى في منطقة 
النوع  هــذا  تستخدم  التي  وأفريقيا 

من حلول إريكسون الحديثة. 
ــــظ الـــــطـــــاقـــــة مـــن  ــفـ ــ وُيـــــــعـــــــد حـ
االســتــدامــة  استراتيجية  أســاســيــات 
البيئية في زين البحرين، حيث يقوم 
هذا االبتكار بتوفير 15% من الطاقة 
المستهلكة وهذا ما يساعد الشركة 
فـــي إنـــجـــاز أعـــمـــال أكـــثـــر اســتــدامــة 
مع  يــتــوافــق  ــه  ألنـ للبيئة  وصــديــقــة 
 :)SDGs( أهداف التنمية المستدامة
ــار  ــكـ ــتـ واالبـ الـــصـــنـــاعـــة   –  9 ــهــــدف  الــ
والــهــيــاكــل األســاســيــة، الــهــدف 11 – 
مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 
– االســتــهــالك واإلنــتــاج  الــهــدف 12 

المسؤوالن.
قــــــــال عـــــمـــــار بـــــوعـــــلـــــي، مـــديـــر 
ــوكــــول  ــال بـــالـــشـــبـــكـــة، وبــــروتــ ــ ــــصـ االتـ
االنــــتــــرنــــت، واألمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
وخـــــــــدمـــــــــات الـــــمـــــبـــــانـــــي فــــــــي زيـــــن 
الــبــحــريــن: »يــعــد هـــذا االبــتــكــار من 
إريكسون الذي يستهلك كمية طاقة 

مهمًا  أفضل  أداء  ويقدم  منخفضة 
البحرين  زيـــن  جـــدًا الســتــراتــيــجــيــة 
فــي الــتــقــدم نــحــو اســتــهــالك أنظف 
للطاقة في المستقبل. وتستمر زين 
شبكات  بناء  على  بالعمل  البحرين 
بتقليل  االلــتــزام  مــع  وسريعة  قوية 
ــي أعـــمـــالـــهـــا  ــ بــصــمــتــهــا الـــبـــيـــئـــيـــة فـ

ومنتجاتها«.
بتوفير  البحرين  زيــن  وتــواصــل 
حـــلـــول مــســتــدامــة ومــبــتــكــرة للحد 
مـــن اآلثــــــار الــبــيــئــيــة الــنــاتــجــة عن 
ــيـــث وفــــرت  مــــمــــارســــة أعـــمـــالـــهـــا، حـ
من  المستهلكة  الكهرباء  مــن   %60
خالل استخدام حاويات االتصاالت 
الــخــارجــيــة والــحــفــاظ عــلــى شبكة 
النطاق  واســعــة  تغطيات  ذات  قــويــة 
وســـرعـــات عــالــيــة، مــمــا يــمــّكــن زيــن 
دورهــا  على  الحفاظ  مــن  البحرين 
الــريــادي فــي مجال االتــصــاالت في 

المملكة.

المهن�ي« للتدريب  المال  اأ�ضواق  »برنامج  الثاني�ة من  الن�ضخة  البحري�ن« تختتم  »بور�ض�ة 
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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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303450
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16196/pdf/1-Supplime/16196.pdf?fixed1964
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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Wednesday 27th July 2022 - No. 12163

اأ�ساد بعطائها فرتة رئا�ستها لهيئة »الثقافة«.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

اإ�سهامات ال�سيخة مي عّززت موقع البحرين الثقايف والتاريخي

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ما 

ميثله قطاع الثقافة والآثار من اأهمية بالغة، كونه 

وتاريخ  وهوية  ثقافة  تعك�س  التي  الأ�س�س  اأحد 

م�سيًدا  وعراقته،  باأ�سالته  متيز  الذي  البحرين 

�سموه مبا حتقق من نقل لل�سورة املميزة عنه وما 

نتج عن ذلك من جناحات بارزة يف ت�سجيل عدد 

من املعامل الرتاثية البحرينية �سمن قائمة الرتاث 

العاملي.

الرفاع  بق�سر  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

رئي�س  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  اأم�س، 

للثقافة  اآل خليفة  اإبراهيم بن حممد  ال�سيخ  مركز 

طوال  بعطائها  �سموه  اأ�ساد  حيث  والبحوث، 

يف  واإ�سهاماتها  والآثار  الثقافة  لهيئة  رئا�ستها 

من  والتاريخي  الثقايف  البحرين  موقع  تعزيز 

خالل الرتويج املميز للمقومات الثقافية والرتاثية 

التي تتمتع بها اململكة.

من جانبها، اأعربت ال�سيخة مي بنت حممد اآل 

خليفة عن �سكرها وتقديرها ل�ساحب ال�سمو امللكي 

حر�سه  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

موؤكدة  والآثار،  الثقافة  بقطاع  الدائم  واهتمامه 

لقيته من �سموه طوال  الذي  الالحمدود  الدعم  اأن 

رئا�ستها لهيئة الثقافة والآثار كان له عظيم الأثر 

فيما مت حتقيقه من منجزات لهذا القطاع احليوي.

ا�ستبدال ع�سو يف »ا�ست�سارية

 اإطار املوؤهالت« بهيئة جودة التعليم

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )37( 

ل�سنة 2022 ب�ساأن ا�ستبدال ع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية 

لالإطار الوطني للموؤهالت بهيئة جودة التعليم والتدريب، 

جاء فيه:

املادة الأوىل: ُي�ستبدل اأحمد عبداهلل عبدالرحيم، بيا�سر 

القطاع اخلا�س - يف  العبا�سي - كع�سو عن  عبدالرحيم 

الت  للموؤهِّ الوطني  لالإطار  ال�ست�سارية  اللجنة  ع�سوية 

التعليم والتدريب، وتكون مدة ع�سويته يف  بهيئة جودة 

اللجنة لنهاية مّدة �سلفه.

جودة  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  على  الثانية:  املادة 

تاريخ  القرار، وُيعمل به من  تنفيذ هذا  التعليم والتدريب 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حميدان وجم�سري يبحثان اأولويات 

»�سوق العمل« يف املرحلة املقبلة

التقى وزير العمل، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �سوق 

العمل، جميل بن حممد علي حميدان، اأم�س الثالثاء، يف مكتبه 

بالوزارة، نوف عبدالرحمن جم�سري، مبنا�سبة �سدور املر�سوم 

�سوق  تنظيم  لهيئة  تنفيذًيا  رئي�ًسا  بتعيينها  ال�سامي  امللكي 

العمل، حيث قدم لها التهاين مبنا�سبة هذه الثقة امللكية، متمنًيا 

لها التوفيق يف مهام عملها اجلديد.

 وقد ا�ستعر�س حميدان برنامج عمل الهيئة والأولويات 

اأهمية موا�سلة  موؤكًدا  املرحلة احلالية،  تنفيذها يف  يتم  التي 

مرحلة  ظل  يف  خا�سة  منجزات،  من  حتقق  ما  على  البناء 

التعايف القت�سادي الذي اأطلقته احلكومة املوقرة، ومبا ي�سهم 

املرنة  العمل، وخلق احللول  ا�ستقرار وتوازن �سوق  يف دعم 

التي تعزز تناف�سية وقدرات ال�سوق، م�سرًيا اإىل اأن هيئة تنظيم 

�سوق العمل حققت على مدى ال�سنوات املا�سية نقالت نوعية 

القت�سادي  بالنمو  املتعلقة  ال�سرتاتيجية  ال�سيا�سات  وتنفيذ 

وت�سهيل اإجراءات ممار�سة الأعمال يف مملكة البحرين.

بني  والتكامل  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  الوزير  واأكد 

ال�سركاء  اإىل جانب  العمل،  العمل وهيئة تنظيم �سوق  وزارة 

ال�سلة،  ذات  الأخرى  احلكومية  باجلهات  البحرين  فريق  من 

بني  والتعاون  والت�ساور  ال�سراكة  ودعم  اخلا�س،  والقطاع 

اأطراف الإنتاج الثالثة من اأجل تطوير �سوق العمل يف اململكة.

امللكية  بالثقة  اعتزازها  عن  جم�سري  اأعربت  بدورها، 

ال�سامية بتعيينها رئي�ًسا تنفيذًيا لهيئة تنظيم �سوق العمل، كما 

اإدارة الهيئة على دعمه، موؤكدة  قّدمت ال�سكر لرئي�س جمل�س 

موقع  لتعزيز  �سعًيا  العمل  ب�سوق  الرتقاء  يف  امل�سي  اأهمية 

البحرين كبيئة عمل جاذبة مبا تزخر به من نظم وت�سريعات 

املحافظة على حقوق اأطراف الإنتاج.

ا�ستقبل وزير التنمية الجتماعية اأ�سامة بن اأحمد خلف 

الع�سفور، يف مكتبه، �سفري جمهورية م�سر العربية لدى 

تعزيز  لبحث  وذلك  �سعبان؛  يا�سر حممد  البحرين  مملكة 

اأوجه التعاون امل�سرتك يف املجالت التنموية بني اجلانبني. 

 وخالل اللقاء، رّحب وزير التنمية الجتماعية بال�سفري 

التي  الرا�سخة  الأخوية  العالقات  عمق  موؤكًدا  امل�سري، 

جتمع مملكة البحرين وجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، 

ا يف هذا ال�سياق اأبرز الربامج وامل�سروعات التي  م�ستعر�سً

امل�سروعات  جانب  اإىل  باملجتمع،  لالرتقاء  الوزارة  تقدمها 

امل�سرتكة بني اجلانبني. 

 من جانبه، اأكد ال�سفري حر�س جمهورية م�سر العربية 

على تعزيز التعاون امل�سرتك مع مملكة البحرين مبا يحقق 

رفع  اإىل  والتطلع  ال�ستعداد  معرًبا عن  الثنائية،  امل�سالح 

مبا  اجلانبني  بني  اخلربات  وتبادل  التعاون  م�ستويات 

ي�سب يف اجتاه تعزيز اخلربات النوعي

وزير التنمية يبحث 

تعزيز التعاون مع ال�سفري امل�سري

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

رقم  قرار  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

)36( ل�سنة 2022، باإن�ساء وت�سكيل فريق العمل الوطني 

ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية(، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُين�ساأ فريق ُي�سمى »فريق العمل الوطني 

ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية(«، وُي�سار اإليه يف 

هذا القرار بكلمة »الفريق«.

ال�سحة،  وزير  برئا�سة  الفريق  ُي�سكل  الثانية:  املادة 

وع�سوية ُكل من: الوكيل امل�ساعد لل�سحة العامة بوزارة 

تعزيز  اإدارة  مدير  العامة،  ال�سحة  اإدارة  مدير  ال�سحة، 

ال�سحة، مدير اإدارة الفح�س واملقايي�س بوزارة ال�سناعة 

�سوؤون  بوزارة  احليوانية  ال�سحة  اإدارة  مدير  والتجارة، 

بوزارة  ال�سباب  متكني  اإدارة  مدير  والزراعة،  البلديات 

�سوؤون ال�سباب والريا�سةن مدير اإدارة الت�سال والتوعية 

مدير  للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  باجلهاز  البيئية 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املجتمعية  ال�سراكة  اإدارة 

رئي�س  الإعالم،  �سوؤون  بوزارة  التلفزيون  اإدارة  مدير 

الطبية مبراكز  النف�سي، رئي�س اخلدمات  الطب  م�ست�سفى 

القلب  اأمرا�س  ق�سم  رئي�س  الأولية،  ال�سحية  الرعاية 

بامل�ست�سفيات احلكومية، ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم جراحة 

القلب وال�سدر والأوعية الدموية مبركز حممد بن خليفة 

اأول  ا�ست�ساري  للقلب،  التخ�س�سي  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

طب اأ�سرة مب�ست�سفى قوة دفاع البحرين، ا�ست�ساري الغدد 

امللك حمد اجلامعي، ع�سو  وال�سكري مب�ست�سفى  ال�سماء 

بغرفة جتارة و�سناعة البحرين، رئي�س جمعية مكافحة 

التدخني،  مكافحة  جمعية  رئي�س  البحرينية،  ال�سرطان 

نائب رئي�س جمعية ال�سكري البحرينية.

املادة الثالثة: ي�سدر بت�سمية اأع�ساء الفريق قرار من 

وزير ال�سحة بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

ويختار الفريق يف اأول اجتماع له نائًبا للرئي�س من 

بني اأع�سائها، يتوىل اخت�سا�سات الرئي�س يف حالة غيابه.

الفريق ثالث  الع�سوية يف  مدة  تكون  الرابعة:  املادة 

واإذا خال حمل  اأخرى مماثلة،  للتجديد ملدد  قابلة  �سنوات 

اأحد الأع�ساء لأي �سبب من الأ�سباب ُيعني من يحل حمله 

بذات الأداة، وُيكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه.

املادة اخلام�سة: يخت�س الفريق باملهام الآتية:

املزمنة  الأمرا�س  ملكافحة  وطنية  خطة  و�سع   -1

واخلطة  العاملية  لال�سرتاتيجية  ا�ستناًدا  ال�سارية(،  )غري 

الأمرا�س  ملكافحة  املنامة  ووثيقة  املوحدة،  اخلليجية 

املزمنة )غري ال�سارية(.

الربامج  وو�سع  التنفيذية  اخلطط  �سياغة   -2

والأن�سطة امل�سرتكة بني اجلهات ذات العالقة.

اخلا�سة  والأن�سطة  الربامج  على  الإ�سراف   -3

ملكافحتها،  املوجهة  ال�سارية(  )غري  املزمنة  بالأمرا�س 

ومتابعة وتقييم تلك الربامج والأن�سطة.

4- توحيد اجلهود واإ�سراك القطاع اخلا�س والأهلي 

ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية(.

5- رفع الوعي ال�سحي حول عوامل اخلطر املوؤدية 

لالإ�سابة بالأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية(.

اخلا�سة مبكافحة  والأنظمة  الت�سريعات  درا�سة   -6

الأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية( واإبداء الراأي ب�ساأنها.

اخلا�سة  والدرا�سات  البحوث  و�سائل  تدعيم   -7

بالأمرا�س املزمنة )غري ال�سارية(.

يختاره  �سر  اأمني  للفريق  يكون  ال�ساد�سة:  املادة 

اإعداد  يتوىل  ال�سحة،  وزارة  موظفي  بني  من  الرئي�س 

وحفظ  املحا�سر  وتدوين  الجتماعات  اأعمال  جداول 

امل�ستندات وال�سجالت اخلا�سة بالفريق، ف�ساًل عن القيام 

اأخرى يف  مهام  من  رئي�سها  اأو  الفريق  به  يكلفه  ما  بكل 

جمال عمله.

 املادة ال�سابعة: يجتمع الفريق بدعوة من رئي�سه اأو 

نائبه كل ثالثة اأ�سهر على الأقل اأو كلما دعت احلاجة اإىل 

ذلك، ويحدد يف الدعوة مكان الجتماع وُيرفق بها جدول 

اأعمال الجتماع.

اأغلبية  بح�سور  �سحيًحا  الفريق  اجتماع  ويكون 

اأع�سائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

اأ�سوات  باأغلبية  وتو�سياته  قراراته  الفريق  ي�سدر 

يرجح  الأ�سوات  ت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء 

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

الوزراء  جمل�س  اإىل  الرئي�س  يرفع  الثامنة:  املادة 

و�سري  الفريق  اأعمال  عن  اأ�سهر  ثالثة  كل  دورية  تقارير 

العمل به.

يف  ي�ستعني  اأن  للفريق  يجوز  التا�سعة:  املادة 

اخلربة  ذوي  من  بهم  ال�ستعانة  يرى  مبن  اأعماله  اأداء 

ملن  يكون  اأن  دون  اجتماعاته  حل�سور  والخت�سا�س 

ُي�ستعان بهم �سوت معدود يف مداولت الفريق.

املادة العا�سرة: يجوز بقرار من الرئي�س ت�سكيل جلان 

فرعية تخت�س باملو�سوعات التي يحددها.

ل�سنة   )18( رقم  القرار  ُيلغى  ع�سر:  احلادية  املادة 

2012 ب�ســاأن اللجنة الوطنية ملكافحة الأمرا�س املزمنة 

مع  يتعار�س  ن�س  كل  ُيلغى  كـــما  املعدية(،  )غـــري 

اأحكام هـــذا القرار.

ت�سع خطة ملكافحة الأمرا�س غري ال�سارية والتوعية مبخاطرها

اإن�ساء وت�سكيل فريق العمل الوطني ملكافحة الأمرا�س املزمنة

حتت رعاية املهند�س وائل بن نا�سر 

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  املبارك 

البحرين  كلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

د�سنت  البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية 

)بنايات(  التدريبي  الربنامج  الكلية 

املكاتب  جميع  ي�ستهدف  والذي  الأحد، 

قطاع  العاملني يف  واملهند�سني  الهند�سية 

الإن�ساء والبناء.

الربنامج  اأن  املبارك  واأو�سح 

امل�ساركني  تدريب  اىل  يهدف  التدريبي 

�سمن  والتعمري،  البناء  ا�سرتاطات  على 

جمال  يف  واملعرفة  القدرات  بناء  جهود 

التنمية العمرانية.

التدريبي  الربنامج  هذا  اأن  واأكد 

ويهدف  اأ�سبوعني،  ملدة  ميتد  املتكامل 

من  القطاع  هذا  يف  العاملني  متكني  اإىل 

والبناء  التعمري  با�سرتاطات  التام  الإملام 

م�سيفاً  البناء،  اإ�سدار رخ�س  ومتطلبات 

البلديات  �سوؤون  وزارة  جهود  باأن 

مع  والتن�سيق  وبالتعاون  والزراعة 

باإ�سدار  املعنية  احلكومية  اجلهات 

تراخي�س البناء م�ستمرة يف بناء القدرات 

البناء  با�سرتاطات  امل�ستمر  والتعريف 

والن�ساء، حيث �سبق واأن قامت الوزارة 

من  الوعي  ون�سر  تعريفية  ور�س  بعقد 

على  متنوعة  توعوية  حمالت  خالل 

ومتطلبات  اآلية  حول  املن�سات  خمتلف 

اإ�سدار رخ�س البناء. 

�سمن جل�سات تدريبية متتد لأ�سبوعني يف كلية »البوليتكنك«

تد�سني برنامج »بنايات« لتدريب العاملني يف قطاع التعمري والبناء
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خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اأ�صدر 

و�صوؤون  الإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل 

القاب�صة  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صباب 

للنفط والغاز قراًرا بتعيني املهند�س كمال بن اأحمد 

وعلي  خليفة  اآل  �صلمان  بن  فهد  وال�صيخ  حممد 

مو�صى �صفيعي ممثلني عن ال�صركة القاب�صة للنفط 

والغاز يف جمل�س ادارة �صركة اخلليج لل�صناعات 

البرتوكيماوية )جيبك(.

بن  كمال  املهند�س  تعيني  القرار  ويت�صمن 

اخلليج  �صركة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ًصا  حممد  اأحمد 

وميتلك  )جيبك(.  البرتوكيماوية  لل�صناعات 

املمثلني املعينني خربة وا�صعة يف جمالت الهند�صة 

وال�صناعات البرتوكيماوية واإدارة امل�صاريع.
�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

»التعليم العايل« ي�شيد مببادرات 

م�ؤ�ش�شة اإجناز البحرين لتنمية ال�شباب

طرح 70 برناجًما تدريبًيا يف عدة جمالت غالبيتها تطبق للمرة الأوىل

5 مراكز اأ�شا�شية يف مدينة �شباب 2030 واأكرث من 2100 م�شارك

انطلقت اأن�صطة وبرامج مدينة �صباب 2030 

والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  تنظمها  التي 

�صندوق  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  مع  بالتعاون 

من  اأكرث  العام  هذا  تطرح  والتي  العمل »متكني« 

برامج  منها  متنوًعا، %70  تدريبًيا  برناجًما   70

برامج  بينها  من  مرة،  لأول  وتطبق  جديدة 

الإبداع والبتكار والت�صميم والذكاء ال�صطناعي 

اللكرتونية  الألعاب  وت�صميم  والربجميات 

بالإ�صافة اإىل برامج الأمن ال�صيرباين.

الربامج  م�صرفة  اأو�صحت  ذلك،  وحول 

بطي  �صيخة   2030 �صباب  مدينة  يف  التدريبية 

اأ�صا�صية، ي�صم كل واحد منها  اأن هناك 5 مراكز 

متطلبات  حتاكي  التي  الربامج  من  جمموعة 

تدريب ال�صباب للدخول يف �صوق العمل، وتعمل 

واكت�صاف  الأ�صا�صية،  املهارات  اإك�صابهم  على 

املجالت،  خمتلف  يف  املواهب  واإبراز  و�صقل 

ومت تق�صيم الربامج بح�صب الفئات العمرية، مبا 

يتنا�صب مع قدرات واهتمامات امل�صاركني، والذين 

بلغ عددهم حتى الآن حوايل 2100 م�صارك.

وهو  الأول  املركز  »يخت�س  بطي:  وتابعت 

وتطوير  القيادية  الربامج  بتقدمي  الرواد  م�صنع 

الفن  حي  يقدم  حني  يف  ال�صخ�صية،  املهارات 

برامج متنوعة ت�صمل وتغطي جميع اأنواع الفنون 

الإ�صارة  وجتدر  والطبخ،  والفن  الأزياء  وت�صمل 

اأحدث الربامج التدريبية الفنية  اأنه مت طرح  اإىل 

ال�صباب  واهتمامات  ميول  مع  تتنا�صب  التي 

وتن�صجم مع متطلبات ال�صوق«.

املدينة  يف  الثالث  »املركز  واأ�صافت: 

تطرح  والتي  البتكار  ور�صة  عن  عبارة  هو 

والهند�صة  التكنولوجيا  يف  املتخ�ص�صة  الربامج 

وامليكانيكا، بالإ�صافة اإىل اأكادميية الريا�صة التي 

تعنى بتقدمي الربامج ال�صحية والريا�صية والتي 

امل�صجلني،  كبرًيا من قبل  اإقبالً  العام  �صهدت هذا 

اأ�صتوديوهات الإبداع  ويتمثل املركز اخلام�س يف 

يف  متنوعة  تدريبية  برامج  بدوره  يقدم  والذي 

والت�صوير  واملو�صيقى  الإعلم  امل�صرح،  جمالت 

الت�صجيل  باب  اأن  اإىل  واأ�صارت  اأنواعه«.  بجميع 

�صيبقى مفتوًحا خلل الأ�صبوع الأول من املدينة، 

خلل  ا�صتثنائية  وبرامج  ور�س  هناك  و�صتكون 

الت�صجيل  �صيكون  والرابع  الثالث  الأ�صبوعني 

ا حتى تبداأ. وقالت اإنه  للم�صاركة فيها مفتوح اأي�صً

اإطلق الربامج التدريبية بناء على اهتمامات  مت 

املهارات  على  وبناء  جهة،  من  ال�صباب  وميول 

جهة  من  العمل  �صوق  يتطلبها  التي  اللزمة 

اأخرى، حيث قامت ال�صريك ال�صرتاتيجي »متكني« 

املتعلقة  بالتفا�صيل  املدينة  القائمني على  بتزويد 

ال�صباب  مهارات  لرفع  التدريبية  بالحتياجات 

لدخول �صوق العمل.

خالل مهرجان �شيف البحرين

هيئة الرتاث ب�زارة الثقافة ال�شع�دية تقّدم ور�ًشا وفعاليات متن�عة

يف مركز الفنون يحظى اأ�صدقاء مهرجان 

�صيف البحرين الرابع ع�صر بربنامج حافل 

تنا�صب  التي  العمل  وور�س  الن�صاطات  من 

نهاية  حتى  وت�صتمر  العائلة  اأفراد  خمتلف 

ال�صهر اجلاري ما بني ال�صاعة 5:00 و9:00 

القادمني، ي�صت�صيف  اليومني  م�صاًء. وخلل 

حقوق  التالية:  العمل  ور�س  الفنون  مركز 

املوؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  تقام  التي  الطفل 

والتلوين  الر�صم  الإن�صان،  الوطنية حلقوق 

على الأحجار، الر�صم على الزجاج، �صناعة 

على  الر�صم  الكاريكاتري،  ر�صم  الفخار، 

والر�صم  اخل�صبية  ال�صناديق  اخل�صب، 

التلوين. وتتطلب امل�صاركة يف ور�س العمل 

املوقع  خلل  من  امل�صبق  الت�صجيل  هذه 

والآثار  للثقافة  البحرين  لهيئة  الإلكرتوين 
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لوزارة  التابعة  الرتاث  هيئة  وتقّدم 

�صيف  مهرجان  خلل  ال�صعودية  الثقافة 

مركز  يف  العمل  ور�س  من  عدًدا  البحرين 

الفنون والتي ت�صعى اإىل التعريف باحلرف 

العربية  اململكة  يف  ال�صهرية  اليدوية 

ور�صة  التطريز،  حرفة  كور�صة  ال�صعودية 

ال�صفن  ور�صة  الع�صريي،  القط  حرفة 

اإ�صافة  الفخار.  �صناعة  وور�صة  ال�صراعية 

امل�صتك�صف  مبادرة  مثل  اأخرى  اأن�صطة  اإىل 

يعي  جيل  اإعداد  اإىل  ت�صعى  التي  ال�صغري 

اأهمية الآثار ويحميها ويحتفي بها وم�صروع 

الوطني  الرتاث  باإحياء  يهتم  الذي  نقو�س 

ال�صخرية  بالفنون  املتمثل  ال�صعودي 

�صرد  ركن  كذلك  املركز  ويقّدم  والنقو�س. 

رحلت  يف  الأطفال  ياأخذ  الذي  الق�ص�س 

�صخ�صيات  مع  خمتلفة  عوامل  اإىل  �صيقة 

ممتعة  ق�ص�س  �صرد  جل�صات  عرب  عديدة 

واملعرفة  الرتفيه  بني  ما  متزج  قوالب  يف 

�صرد  اأن�صطة  تنظيم  ويتم  والت�صلية، 

مع  الثقايف  عي�صى  مركز  بتعاون  الق�ص�س 

الرتاث(  )هيئة  ال�صعودية  الثقافة  وزارة 

و�صفارة دولة الإمارات العربية املتحدة لدى 

البحرين. 

ويف زاوية اأخرى من مركز الفنون، يجد 

الذي  الأطفال  جملت  ركن  املهرجان  رّواد 

تقوم عليه جملة وطني من وزارة الداخلية. 

من  جمموعٍة  على  وطني  جملة  وحتتوي 

للأطفال،  املوّجهة  الرتفيهّية  الأن�صطة 

حول  لديهم  الوعي  تنمية  اإىل  وت�صعى 

�صيتّم  الوطن.  جتاه  كمواطنني  واجباتهم 

توزيع اأعداد املجلّة على زّوارنا ال�صغار يف 

مركز الفنون طيلة فرتة املهرجان. 

تنظيم حما�شرة بعن�ان »العملية

 النتخابية من منظ�ر قان�ين واأمني«

امل�صاعد  الوكيل  حمود  �صعد  حمود  العميد  رعاية  حتت 

بالتعاون  القانونية  ال�صوؤون  اإدارة  نظمت  القانونية  لل�صوؤون 

النتخابية  »العملية  بعنوان  حما�صرة  الأمنية  املديريات  مع 

ال�صوؤون  وحدات  وباحثي  ل�صباط  واأمني«  قانوين  منظور  من 

القانونية  الثقافة  ن�صر  بهدف  الأمنية،  املديريات  يف  القانونية 

وزير  توجيهات  من  انطلًقا  وذلك  النتخابات،  بعملية  املتعلقة 

رفع  اإطار  يف  العام،  الأمن  رئي�س  ومتابعة  واإ�صراف  الداخلية، 

�صمن  املحا�صرة  هذه  وتاأتي  الوزارة.  منت�صبي  وجاهزية  كفاءة 

القانونية  ال�صوؤون  عليها  ُت�صرف  التي  املحا�صرات  من  �صل�صلة 

بالتن�صيق مع املديريات الأمنية، وذلك ا�صتعداًدا للمرحلة املقبلة 

النقيب  قدمها  التي  املحا�صرة  وت�صمنت   .2022 انتخابات  من 

اأحمد عبداهلل اجلازي �صرًحا للأ�صا�س القانوين للعملية النتخابية 

جرائم  حول  ل�صرح  اإ�صافة  الوطنية،  الت�صريعات  �صوء  يف 

ال�صتفتاء والنتخاب، وبيان دور رجال الأمن العام خلل العملية 

النتخابية يف اإطار القوانني والت�صريعات املنظمة لذلك.

رعى حفل تخريج ذوي العزمية من مركز تفاوؤل للرتبية اخلا�شة.. خالد بن حمد: 

م�ا�شلة دعم جميع اجله�د الهادفة لتمكني ذوي العزمية
نا�شر بن حمد ي�شدر قراًرا بتعيني  

كمال اأحمد رئي�ًشا ملجل�س »جيبك«

علي �صفيعيال�صيخ فهد بن �صلمانكمال بن اأحمد

رئي�س جهاز اخلدمة املدنية ي�شتقبل وزيرة ال�شحة

جهاز  رئي�س  الزايد  زايد  بن  اأحمد  ا�صتقبل 

ال�صيد جواد  بنت  الدكتورة جليلة  املدنية  اخلدمة 

بدور  اأ�صاد  حيث  ال�صحة،  وزيرة  جواد  ح�صن 

خدمات  من  تقدمه  فيما  الطبية  والكوادر  الوزارة 

موؤكًدا  واملقيمني،  للمواطنني  وكفاءة  جودة  ذات 

جمال  يف  اخلدمات  كافة  لتقدمي  اجلهاز  ا�صتعداد 

املوارد الب�صرية للوزارة.

حر�صها  ال�صحة  وزيرة  اأكدت  جانبها،  ومن 

على تعزيز العمل مع جهاز اخلدمة املدنية، معربًة 

اجلهاز  لرئي�س  وتقديرها  �صكرها  خال�س  عن 

يف  الب�صرية  بالكوادر  اهتمامهم  على  ومنت�صبيه 

اجلهات احلكومية.

ح�صر اللقاء من جانب وزارة ال�صحة، الدكتور 

اخلدمة  جهاز  ومن  الوزارة،  وكيل  املانع  وليد 

املدنية ال�صيخ معاذ بن دعيج اآل خليفة مدير عام 

التنظيم وموازنة الوظائف.

اأكد �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل 

خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س 

الأعلى لل�صباب رئي�س الهيئة العامة 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�صة 

وم�صاندة  دعم  موا�صلة  البحرينية 

الهادفة لتمكني ذوي  جميع اجلهود 

طموحاتهم  يحققوا  لكي  العزمية، 

وتطلعاتهم وما ي�صبون اإليه من اأن 

ومندجمني  فاعلني  اأع�صاء  ي�صبحوا 

يف جمتمعهم ووطنهم.

اأوجه  اأن  اإىل  �صموه  واأ�صار 

وال�صحية  الجتماعية  الرعاية 

امل�صرية  اإطار  يف  والتعليمية 

يقودها  التي  ال�صاملة  التنموية 

حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

البلد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

ت�صمنت  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

العزمية  ذوي  باحتياجات  الهتمام 

وبرامج  وطنية  ا�صرتاتيجيات  وفق 

ترتكز على ت�صريعات �صاملة يف هذا 

اجلانب، ما يدعم ويتكامل مع جهود 

املوؤ�ص�صات الأهلية لتحقيق ال�صراكة 

هذه  خدمة  يف  الفاعلة  املجتمعية 

الفئة.

وزير  ح�صور  احلفل  و�صهد 

عبداهلل  بن  رمزان  الإعلم  �صوؤون 

املهند�س  الأ�صغال  ووزير  النعيمي، 

ووزير  احلواج،  ح�صن  بن  اإبراهيم 

التنمية الجتماعية اأ�صامة بن اأحمد 

ال�صياحة  ووزيرة  الع�صفور،  خلف 

ال�صرييف،  جعفر  بنت  فاطمة 

اأحمد  املدنية  ورئي�س جهاز اخلدمة 

ورئي�س  اجللهمة،  الزايد  زايد  بن 

للرتبية  تفاوؤل  مركز  اأمناء  جمل�س 

الف�صالة،  اإبراهيم  �صالح  اخلا�صة 

وكبار  امل�صوؤولني  من  وعدد 

ال�صخ�صيات واملدعوين واملكرين يف 

هذا احلفل واأولياء اأمور الطلبة.

وهّناأ �صموه اخلريجني وذويهم، 

موؤكًدا اأن ما يتملكه ذوو العزمية من 

اإ�صرار واإرادة يتحدون بها اإعاقاتهم 

روح  تبث  اأنواعها  اختلف  على 

اجلميع  ليذكروا  والتفاوؤل،  الأمل 

اأن ل يتوقفوا عند ما يواجهونه من 

عائق وح�صب، بل اأن يقدروا جوهر 

اآمال  �صخ�صياتهم وما يحملونه من 

وتطلعات.

واأعرب �صموه عن بالغ التقدير 

الذي  العزمية  ذوي  اأمور  لأولياء 

لرعايتهم  م�صاعفة  جهوًدا  يبذلون 

ليقدموا درو�ًصا يف العطاء والإيثار 

وال�صرب والت�صحية.

تفاوؤل  ملركز  �صموه  وبارك 

هذه  تخريج  اخلا�صة  للرتبية 

م�صيًدا  املركز،  منت�صبي  من  الدفعة 

مبا يقوم به املركز لدعم احتياجات 

الأطفال من ذوي العزمية وم�صاعدة 

�صموه  ثمن  كما  اأمورهم،  اأولياء 

املركز على ما يقدمونه  دور داعمي 

مل�صاندة الأهداف النبيلة التي يعمل 

من اأجلها.

اإبراهيم  �صالح  األقى  وقد 

اأمناء مركز  الف�صالة رئي�س جمل�س 

اأعرب  تفاوؤل للرتبية اخلا�صة كلمة 

خالد  ال�صيخ  ل�صمو  �صكره  عن  فيها 

رعايته  على  خليفة  اآل  حمد  بن 

ا�صتعر�س  كما  للحفل،  الكرمية 

العامني  خلل  املركز  اإجنازات  اأبرز 

اأولياء  اإىل  التحية  وقدم  املا�صيني. 

ا�صتمرار  موؤكًدا  العزمية  ذوي  اأمور 

وتقدم  م�صاندتهم،  اأجل  من  العمل 

املركز  ملوظفي  اجلزيل  بال�صكر 

جهود  من  به  يقومون  ما  على 

على  املركز  داعمي  واإىل  متوا�صلة 

ما يقدمونه من دعم م�صكور ينم عن 

لق�صايا  وفهم  راٍق  جمتمعي  وعي 

اإن�صانية حمورية هي باأم�س احلاجة 

املجتمعية،  ال�صراكة  مبادئ  لتعزيز 

امل�صطردة  الزيادة  مع  ا  خ�صو�صً

وامل�صابني  امل�صخ�صني  اأعداد  يف 

املادية  والتكلفة  العزمية  ذوي  من 

اأكرث  من  وهي  لتاأهيلهم  الباهظة 

اأولياء  كاهل  ترهق  التي  الق�صايا 

الأمور.

تكرمًيا  احلفل  وت�صمن 

والأهلية  احلكومية  للموؤ�ص�صات 

وقدامى  للمركز  الداعمة  واخلا�صة 

املوظفني واملتطوعني.

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل  اجتمعت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 

نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل يف مكتبها مع هناء �صرواين الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ص�صة 

اإجناز البحرين.

قيادة  الرائدة يف  البحرين  اإجناز  موؤ�ص�صة  بدور  عي�صى  بنت  رنا  ال�صيخة  د.  اأ�صادت  اللقاء،  وخلل 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  لت�صجيع  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  �صبل  كما مت بحث  ال�صباب.  تنمية  مبادرات 

املهارات  العمل، و�صقل  احتياجات �صوق  الطلبة ملواكبة  لتاأهيل  اإجناز  التكاملية مع موؤ�ص�صة  للم�صاركة 

التجارية  الأعمال  ن�صاأة  وكيفية  العرو�س  لتقدمي  الأعمال  عامل  يف  الإبداعي  التفكري  اأ�صا�صيات  وو�صع 

برنامج   innovation camp برنامج  امل�صرتك مثل  الهتمام  برامج ذات  بطريقة عملية من خلل طرح 

.Head Start وبرنامج company

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12163/pdf/INAF_20220727003639411.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/971549/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971678/News.html
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البحرين متنح �سوي�سرا حق ال�سيادة 

على بيانات م�سرتكيها يف احلو�سبة ال�سحابية 

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  عقد 

اخلارجية، اجتماًعا يوم اأم�س، عرب تقنية الت�شال املرئي، 

مع ما�شيمو بادجي، �شفري الحتاد ال�شوي�شري لدى مملكة 

البحرين واملقيم يف اأبوظبي.

التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  الجتماع،  خالل  ومت 

تعزيزها  و�شبل  واملتميزة،  الوطيدة  الثنائية  وال�شداقة 

لكال  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  املجالت  خمتلف  يف 

اإىل جانب مناق�شة عدد  ال�شديقني، هذا  البلدين وال�شعبني 

من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك على ال�شاحتني الإقليمية 

والدولية.

وقام وزير اخلارجية بت�شليم �شفري الحتاد ال�شوي�شري 

ال�شوي�شري حق  الحتاد  املوافقة على منح  ب�شاأن  ر�شالة، 

مراكز  يف  له  التابعني  امل�شرتكني  بيانات  على  ال�شيادة 

على  البحرين،  مملكة  يف  القائمة  ال�شحابية  احلو�شبة 

 2018 ل�شنة   )56( رقم  بقانون  باملر�شوم  املقرر  النحو 

ب�شاأن تزويد خدمات احلو�شبة ال�شحابية لأطراف اأجنبية، 

والقرارات الوزارية ذات ال�شلة، مبا يدعم التعاون وتبادل 

جمالت  يف  ال�شديقني  البلدين  بني  واخلربات  املعلومات 

ومكافحة  املعلومات،  وتقنية  والت�شالت  الرقمي  التحول 

اجلرائم الإلكرتونية.

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�شة  �شاركت 

اأمناء  الأول ملجل�س  الجتماع  امل�شحكي، يف  �شاهني  بنت 

اإنتاج علمي،  الأمري حممد بن فهد لأف�شل  جائزة جامعة 

مقر  يف  2022م(،  يوليو   25( الثنني  يوم  عقد  الذي 

م�شر  جمهورية  يف  القاهرة  مبدينة  �شم�س  عني  جامعة 

فهد  بن  حممد  الأمري  جامعة  رئي�س  برئا�شة  العربية، 

الدكتور عي�شى بن ح�شن الأن�شاري.

للجائزة،  الأ�شا�شي  النظام  اإقرار  املجل�س  وناق�س 

التقدم،  و�شروط  الر�شمي،  ال�شعار  اعتماد  اإىل  اإ�شافة 

املوازنة  املجل�س  ناق�س  كما  اجلائزة،  ومو�شوعات 

اإطالق  موعد  وحتديد  الأوىل،  لل�شنة  للجائزة  التقديرية 

األف   250 اإىل  جوائزها  جمموع  ت�شل  التي  اجلائزة، 

يف  امل�شاركة  اجلامعات  على  امل�شاركات  وق�شر  دولر، 

احتاد اجلامعات العربية.

العام  الأمني  املجل�س وهم:  اأع�شاء  الجتماع  وح�شر 

�شالمة،  عزت  عمرو  الدكتور  العربية  اجلامعات  لحتاد 

عدنان  الدكتور  ال�شابق  الأردن  وزراء  جمل�س  ورئي�س 

لل�شوؤون  م�شر  جمهورية  رئي�س  وم�شت�شار  بدران، 

الدين،  تاج  عو�س  حممد  الدكتور  والوقائية  ال�شحية 

املتيني،  حممود  الدكتور  �شم�س  عني  جامعة  ورئي�س 

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة  رئي�شة  اإىل  بالإ�شافة 

بنت �شاهني امل�شحكي.

امل�سحكي ت�سارك يف اجتماع اأمناء جائزة 

جامعة الأمري حممد بن فهد للإنتاج العلمي

مبنا�سبة اليوم العاملي للتهاب الكبد الوبائي.. الدكتور ال�سايغ لـ»الأيام«: 

انخفـــا�ض معــــدلت الإ�سابــة بالتهابــات الكبد يف البحرين

%  99 اإىل  احلــــــــــــــــــــــــــــالت  �ــــــــــســــــــــفــــــــــاء  نـــــــ�ـــــــســـــــبـــــــة  رفــــــــــــعــــــــــــت  اجلـــــــــــــــــديـــــــــــــــــدة  الـــــــــــــعـــــــــــــلجـــــــــــــات 

خديجة العرادي:

اأفاد ا�شت�شاري الأمرا�س الباطنية واجلهاز 

الكندي  بامل�شت�شفى  اله�شمي والكبد واملناظري 

الدكتور اأحمد ال�شايغ اأن اأكرث اأنواع التهابات 

الكبد �شيوًعا يف البحرين هو فريو�س التهاب 

الكبد )A(، وتكون فيها حالة املري�س ب�شيطة 

وينتقل عن طريق الطعام، والعالج ل يتطلب 

الوريدية،  واملغذيات  ال�شوائل  اأخذ  �شوى 

وعادة يكون فيها املر�س حاًدا وغري مزمن، اأما 

النوع الآخر فهو النوع املهم؛ وهو التهاب الكبد 

مزمًنا،  يكون  وهو   )C( الفريو�شي  الوبائي 

ولكن مع توفري العالجات اجلديدة ميكن �شفاء 

احلالت بن�شبة %99.

جهوًدا  بذلت  البحرين  مملكة  اأن  واأكد 

التهاب  وباء  على  الق�شاء  �شبيل  يف  كبريًة 

الكبد الوبائي الفريو�شي )C( )HCV(، وذلك 

بتوفري جميع الأدوية املطلوبة لعالجه، بالرغم 

من كونها مكلفة للغاية.

الدكتور ال�شايغ يف ت�شريح خا�س  وقال 

للتهاب  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  لـ»الأيام«، 

ت�شليط  بهدف  اإنه   ،)HCV( الوبائي  الكبد 

ال�شوء على الأهمية امللّحة للق�شاء على التهاب 

اأهداف ا�شتئ�شاله بحلول  الكبد من اأجل تنفيذ 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اختارت  عام 2030؛ 

�شعار »جنعل رعاية التهاب الكبد اأقرب اإليك« 

لعام 2022، فروؤية 2030 تهدف اإىل الق�شاء 

م�شكلة  بو�شفه  الفريو�شي  الكبد  التهاب  على 

من م�شاكل ال�شحة العامة، وهذا هدف تت�شمنه 

حالت  من  احلد  اإىل  الرامية  العاملية  الغايات 

اجلديدة  الفريو�شي  الكبد  بالتهاب  العدوى 

بن�شبة 90%، واحلد من الوفيات الناجمة عن 

التهاب الكبد الفريو�شي بن�شبة %65.

اإنه ل توجد اح�شاءات ثابتة لأعداد  وقال 

مملكة  خلطة  تبًعا  اأنه  اإىل  م�شرًيا  امل�شابني، 

متو�شط  فاإن  املر�س،  على  للق�شاء  البحرين 

اأ�شبوعًيا هو من  التي تعر�س عليهم  احلالت 

حالة   12 كانت  اأن  بعد  حالت،   10 اإىل   8

اأ�شبوعًيا، وهي عالمة جيدة ت�شري اإىل انخفا�س 

الإ�شابات باأمرا�س التهابات الكبد يف البحرين.

عاملًيا  يوًما  يوليو   28 اختيار  »اإن  وذكر 

للتهاب الكبد الوبائي من كل عام جاء لكونه 

ي�شادف تاريخ ميالد العامل الدكتور )باروخ 

والذي  نوبل،  جائزة  على  احلائز  بلومربغ( 

وابتكر   )B( الكبد  التهاب  فريو�س  اكت�شف 

م�شاًدا  ولقاًحا  للمر�س  ت�شخي�شًيا  اختباًرا 

له«.

وذكر الدكتور ال�شايغ اأن فريو�س التهاب 

الكبد )C( ينت�شر عن طريق الت�شال مع الدم، 

مو�شًحا اأن اأكرث الطرق �شيوًعا لنتقال املر�س 

ت�شتخدم  اأخرى  اأدوات  اأو  الإبر  تقا�شم  هي 

اجل�شم  وثقب  واحلقن،  املخدرات  لتعاطي 

املعقمة  املعدات  ا�شتخدام  بوا�شطة  الو�شم  اأو 

الأ�شنان  فر�شاة  وتقا�شم  �شحيح،  غري  ب�شكل 

امل�شتلزمات  من  غريها  اأو  احلالقة  و�شفرات 

ال�شخ�شية.

واأو�شح اأن معظم النا�س الذين يعانون من 

اأعرا�س، مبيًنا  الكبد )C( لي�س لديهم  التهاب 

اأنه اأحياًنا تكون الأعرا�س غري حمددة وخفيفة، 

اأن  م�شيًفا  العدوى،  اإىل  ُتن�شب  اأن  ي�شعب  اإذ 

الذين  اأولئك  بني  من  �شيوًعا  الأكرث  الأعرا�س 

الأخرى  الأعرا�س  وت�شمل  التعب،  هي  لديهم 

ال�شهية،  وانخفا�س  الغثيان،  �شيوًعا  الأقل 

واآلم الع�شالت اأو املفا�شل، وال�شعف، وفقدان 

الوزن. ويتم ت�شخي�س التهاب الكبد )C( عن 

طريق اختبار الدم لالأج�شام امل�شادة للفريو�س 

اأو ن�شبة الفريو�س يف الدم.

ا�شت�شاري  فذكر  للعالج،  بالن�شبة  اأما 

والكبد  اله�شمي  واجلهاز  الباطنية  الأمرا�س 

عالج  اأن  ال�شايغ  اأحمد  الدكتور  واملناظري 

عدوى فريو�س التهاب الكبد الوبائي )C( كان 

�شكل  على  العالج  كان  اإذ  املا�شي،  يف  �شعًبا 

ترتاوح  لفرتة  اأ�شبوعًيا  املري�س  ياأخذها  اإبرة 

بني 6 اأ�شهر و�شنة، وقد كان لهذه الإبرة العديد 

ال�شفاء  ن�شبة  وبلغت  اجلانبية،  الآثار  من 

حوايل 40% اإىل %65

واأكد اأن عالج التهاب الكبد )C( قد حت�ّشن 

العالج  ظهور  مع  املا�شيني  العقدين  خالل 

ن�شبة  ارتفعت  اإذ   ،)C( الكبد  الناجح للتهاب 

اإىل 90-95%، والعالج احلايل عبارة  ال�شفاء 

اإىل 6  اأدوية توؤخذ عن طريق الفم ملدة 3  عن 

بهذه  وا�شتعي�س  احلالت،  بع�س  يف  اأ�شهر 

اأن الأعرا�س اجلانبية  الأدوية عن الإبرة. كما 

اأ�شهم  ما  قليلة جًدا،  الأدوية  الناجتة عن هذه 

يف حت�ّشن اأخذ املري�س للعالج وعدم انقطاعه 

الأ�شخا�س  توعية  اأهمية  اإىل  لفًتا  العالج، 

وعالمات  باأعرا�س  للحالة  تعر�شوا  الذين 

�شرعة  ت�شتوجب  التي  باملر�س  الإ�شابة 

املبكر  الكت�شاف  بهدف  الطبيب؛  مراجعة 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لتقليل حدوث مزيد 

من انت�شار العدوى.

واأ�شار اإىل اأن الأهداف املرجوة من الحتفال 

الوعي  اإذكاء  هي  املنا�شبة  بهذه  ال�شنوي 

الفريو�شي  الكبد  التهاب  مبر�س  املجتمعي 

اأن  فيمكن  وخماطره.  اأ�شبابه  فهم  وتعزيز 

كبدي  بالتهاب  العدوى  الفريو�س  ي�شّبب 

�شدته  ترتاوح  �شواء،  حد  على  ومزمن  حاد 

قليلة  اأ�شابيع  يدوم  الذي  اخلفيف  املر�س  بني 

العمر،  طوال  ي�شتمر  الذي  اخلطري  واملر�س 

الكبد  بتليف  لالإ�شابة  رئي�س  �شبب  وهو 

و�شرطان الكبد.

اأحمد ال�صايغ

مب�ساركة 200 �ساب يف برنامج الثقافة الربملانية لل�سباب.. رئي�سة النواب:

 ت�سخيــــر الربامـــج الربملانيـــة لتنميـــة اإمكانيــات ال�سبــاب

فوزية  النواب  جمل�س  رئي�شة  اأكدت 

بنت عبداهلل زينل باأن الإ�شرار على موا�شلة 

برنامج الثقافة الربملانية للن�سء وال�شباب، 

املعرفة كلغة لفهم  باأهمية  الإميان  نابع من 

و�شرورة  والرقابية،  الت�شريعية  املمار�شة 

لتنمية  ودافع  النيابي،  العمل  ملمار�شة 

الوطن  اأبناء  لدى  والإمكانيات  القدرات 

حلما�شهم  وا�شتثمار  ال�شيا�شي،  املجال  يف 

الوطني املخل�س وامل�شوؤول، يف رفد امل�شرية 

واأفكار  بناءة،  باآراء  واإغنائها  الدميقراطية، 

التقدم  خطى  ت�شارع  يف  ت�شهم  خالقة، 

ح�شرة  بقيادة  والقانون  املوؤ�ش�شات  لدولة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه،  خليفة ملك 

وعرب التعاون البناء يف اإطار الربامج التي 

ال�شلطة  العمل بني  التكامل يف  يدور حولها 

برئا�شة  املوقرة  واحلكومة  الت�شريعية، 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل.

العمل على  لتكثيف  احلاجة  واأو�شحت 

يف  مداها  لتاأخذ  الربملانية  الثقافة  ن�شر 

املجتمعي،  للوعي  تعميًما  الأولويات،  �شلّم 

ب�شاأن  القناعات  لتكوين  للناخبني  ومتكيًنا 

خمرجات املوؤ�ش�شة الت�شريعية، وتقييم اأداء 

املنوطة  الخت�شا�شات  على  بناًء  النائب، 

به، والأدوات الد�شتورية املتاحة له، ومدى 

والرتقاء  العام،  لل�شالح  خدمة  تفعيلها 

عن  ف�شالً  والعطاء،  الإجناز  مب�شتوى 

الأف�شل  اختيار  على  الإيجابي  انعكا�شها 

خالل ال�شتحقاق النتخابي.

ل  النواب  جمل�س  اأن  اإىل  واأ�شارت 

تعنى  التي  الربامج  و�شع  يف  جهًدا  ياألو 

يف  منطلًقا  اهتماماته،  مقدمة  يف  بال�شباب 

ذلك من الروؤى والأطروحات املباركة جلاللة 

حوته  وما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  امللك 

توؤكد  �شامية،  م�شامني  من  جاللته  كلمات 

املزيد  ال�شباب  اأمام  يتاح  »اأن  على �شرورة 

ليتمكنوا  واملعرفية  العلمية  الفر�س  من 

التنموي،  ال�شاأن  تطوير  يف  الإ�شهام  من 

وباأ�شاليب مبتكرة ت�شرع من حتقيق الأجندة 

برامج  فجاءت  امل�شتدامة«،  للتنمية  العاملية 

لربملان  املحاكاة  وجل�شة  الربملانية،  الثقافة 

ال�شباب، ترجمة للتوجيهات امللكية، وات�شاًقا 

النوعية،  واملبادرات  الرفيعة،  اجلهود  مع 

�شمو  من  واهتمام  مبتابعة  حتظى  التي 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

ال�شباب،  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

وهي م�شاٍع تتطلب تكاتفنا جميًعا للو�شول 

اإىل الغايات املرجوة منها.

ومن جانبه اأ�شاد جميل بن حممد حميدان 

البحريني  ال�شباب  بتمكني  العمل  وزير 

امل�شتقبل  بناء  لتحقيق طموحاته يف  الواعد 

حمقًقا بذلك تطلعات ح�شرة �شاحب اجلاللة 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

جاللته  وروؤية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

ال�شباب  للوطن هو  الرثوة احلقيقية  اأن  يف 

البحريني الطموح، وتاأتي هذه اجلهود بدعم 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  وم�شاندة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

حتظى فئة ال�شباب باهتمام بالغ من القيادة 

احلكيمة ملا لها من دور مهم يف تقدم ورفعة 

البارزة  باجلهود  م�شيًدا  البحرين،  مملكة 

عبداهلل  بنت  فوزية  برئا�شة  النواب  ملجل�س 

يف  والنواب،  النواب،  جمل�س  رئي�شة  زينل 

اإطالق الربامج الهادفة التي ت�شهم يف حتقيق 

التطلعات، موؤكًدا اأن احلكومة املوقرة بكافة 

اأجهزتها حري�شة على مناق�شة كافة الق�شايا 

التي تهم ال�شباب، مرحًبا باملبادرات املميزة 

التعاون  اأوا�شر  تعزيز  يف  ت�شهم  التي 

التنفيذية  ال�شلطتني  بني  الفاعل  والتن�شيق 

على  املوا�شلة  �شمنها  ومن  والت�شريعية، 

تنفيذ برنامج الثقافة الربملانية.

ونّوه وزير العمل اإىل اأن املرحلة احلالية 

قد �شهدت جناحات وتقدمات م�شهودة ترجمة 

ال�شبابي  العن�شر  يف  احلكيمة  للتوجهات 

البحريني، وذلك من خالل ما �شهدناه موؤخًرا 

ال�شبابية  للقيادات  حكومية  تعيينات  من 

املنا�شب  يف  وجدارتها  كفاءتها  اأثبتت  التي 

كما  املجالت،  خمتلف  يف  تبوئتها  التي 

نلحظ تقدم ال�شباب يف العديد من املنا�شب 

القطاع  موؤ�ش�شات  يف  والريادية  القيادية 

يف  الإنتاجية  العملية  دفة  واإدارة  اخلا�س 

حكومة  م�شاعي  وتتظافر  القطاعات،  كافة 

املختلفة  اأجهزتها  البحرين من خالل  مملكة 

متمثلة يف جمل�شي  الت�شريعية  ال�شلطة  مع 

لتمكني  دوؤوبة  حركة  والنواب يف  ال�شورى 

يف  ا�شرتاتيجي  كهدف  البحريني  ال�شباب 

يف  وامل�شاركة  امل�شتدامة،  التنمية  عملية 

درا�شة ومناق�شة ق�شايا املجتمع والأولويات 

على  الرتكيز  عن  ف�شالً  املواطن،  تهم  التي 

قيم  واإر�شاء  الآخر  والراأي  الراأي  احرتام 

بني  والتعاي�س  والت�شامح  البناء  احلوار 

جميع فئات واأطياف املجتمع.

جمل�س  لرئي�شة  كلمة  �شمن  ذلك  جاء 

حميدان  حممد  بن  جلميل  وكلمة  النواب، 

برنامج  تد�شني  حفل  خالل  العمل،  وزير 

ن�شخته  يف  لل�شباب  الربملانية  الثقافة 

انعقد  والذي  الثالثاء،  اليوم  م�شاء  الرابعة 

و�شارك  ُبعد،  عن  وافرتا�شًيا  ح�شورًيا 

ال�شباب  وزارة  وهم  ال�شركاء  من  عدد  فيه 

والريا�شة وهيئة الت�شريع والراأي القانوين 

للتو�شتما�شرتز  العربي  البحرين  ونادي 

اأكرث  وبح�شور  الوطني،  الت�شال  ومركز 

عدًدا  الربنامج  وت�شمن  م�شارك،   200 من 

ال�شلطة  حول  التثقيفية  املحا�شرات  من 

واحلياة  البحرين  مملكة  يف  الت�شريعية 

العامة  اجلل�شة  اإدارة  وكيفية  الربملانية، 

اللجان  عمل  واآليات  واخت�شا�شات 

لقاعات  جولة  اإىل  بالإ�شافة  الربملانية، 

اجتماعات اللجان وقاعة اجلل�شة.

خلل م�ساركته يف ندوة مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية

 عبداهلل بن اأحمد ُيحذر من توظيف اإيران للأزمات الإقليمية

اأكد رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين 

والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  »درا�شات«  والطاقة 

زالت  ما  اإيران  اأن  خليفة،،  اآل  اأحمد 

الإقليمي  حميطها  مع  التعاي�س  ترف�س 

تدعو  التي  الدويل،  القانون  لقواعد  وفًقا 

وعدم  وا�شتقاللها  الدول  �شيادة  لحرتام 

التدخل يف �شوؤونها. 

رئي�س  األقاها  كلمٍة  خالل  ذلك  جاء 

يف  »درا�شات«  مركز  اأمناء  جمل�س 

الت�شال  تقنية  عرب  افرتا�شيٍة  ندوٍة 

للدرا�شات  الإمارات  مركز  نظمها  املرئي 

دولة  يف  ال�شرتاتيجية  والبحوث 

مع  بالتعاون  املتحدة  العربية  الإمارات 

مظلة التجمع الأوروبي ملكافحة التطرف 

والإرهاب، اليوم، بعنوان »الدور الإيراين 

خلفياته،  العربي:  اخلليج  منطقة  يف 

نخبٍة  مب�شاركة  وم�شتقبله«،  خماطرة 

دول  من  والدبلوما�شيني  ال�شيا�شيني  من 

وبلجيكا،  وال�شويد،  العربي،  اخلليج 

واإيطاليا، وفرن�شا، واإ�شبانيا. 

فيها  �شارك  التي  اجلل�شة  وقد حملت 

»درا�شات«  مركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

ما  العربي:  اخلليج  ودول  »اإيران  عنوان 

ال�شيا�شي«،  والُبعد  اجلغرايف  الُبعد  بني 

وهدفت ل�شتعرا�س خلفية العالقات بني 

و�شلطت  العربي،  اخلليج  ودول  اإيران 

املنطقة،  يف  اإيران  دور  على  ال�شوء 

وخماطر ذلك الدور على الإقليم. 

املن�شاآت  ا�شتهداف  اأن  واأ�شاف 

النفطية ل�شركة اأرامكو يف اململكة العربية 

املن�شاآت  بع�س  وا�شتهداف  ال�شعودية، 

واأدلٍة  موؤ�شراٍت  �شوى  يكن  مل  احليوية 

جتاه  الإيرانية  ال�شيا�شة  م�شامني  على 

دول اخلليج العربي، التي ل تراعي ح�شن 

اجلوار وتعر�س اأمن املنطقة للخطر. 

التي  املبادرات  كل  اأن  اإىل  واأ�شار 

طرحتها اإيران ذات م�شموٍن واحد تنطوي 

املنطقة،  دول  �شوؤون  يف  التدخل  على 

�شيا�شة  اإيران  انتهاج  اإىل  النتباه  ولفت 

عرب  النووية  براجمها  ب�شاأن  الغمو�س 

اإثارة الأزمات مع م�شوؤويل وكالة الطاقة 

اخلليج  دول  خماوف  يوؤكد  مما  الذرية، 

العربي ب�شاأن تلك الربامج، وتاأثريها على 

تكري�س اخللل يف موازين القوى، اإ�شافًة 

حدوث  لحتمال  البيئية  خماطرها  اإىل 

املفاعالت  خالل  من  اإ�شعاعيٍة  ت�شرباٍت 

النووية الإيرانية. 

عرب  الإيرانية  التهديدات  من  وحّذر 

واإن�شغال  الإقليمية  الأزمات  توظيف 

�شيكون  التي  الأوكرانية،  بالأزمة  العامل 

فقط  لي�س  املنطقة،  على  تداعياٌت  لها 

بل  العربي،  اخلليج  دول  لأمن  بالن�شبة 

ملنظومة الأمن الإقليمي والعاملي.
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ح�سن  بن  اإبراهيم  املهند�س  الأ�سغال  وزير  ا�ستقبل 

مبنا�سبة  الوزارة  منت�سبي  من  عدًدا  مكتبه  يف  احلواج 

ح�سولهم على درجة املاج�ستري حيث قدموا له ن�سًخا من 

ر�سائلهم.

حممد  �سبيكة  املهند�سة  من  كالً  الوزير  ا�ستقبل  وقد 

اجلالل احلا�سلة على ماج�ستري يف الإدارة الهند�سية حول 

)حت�سني منهجية العمل لدورة حياة خملفات الهدم والبناء 

يف البحرين( واملهند�س جا�سم حممد رحمة احلا�سل على 

التي  العوامل  )ا�ستك�ساف  حول  العامة  الإدارة  ماج�ستري 

العام  القطاع  العاملة يف  للقوى  الثقافية  القيم  على  توؤثر 

من منظور اإدارة املوارد الب�سرية(، واملهند�س عبداهلل حممد 

العبا�سي احلا�سل على ماج�ستري يف الهند�سة املدنية حول 

)درا�سته التجريبية والرقمية لتقوية اجل�سور اخلر�سانية 

�سلمان  واملوظف   ،)UHPC مادة  با�ستخدام  امل�سلحة 

الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري  على  احلا�سل  ح�سن  عبدالإله 

العقار يف  �سراء  عند  امل�ستهلك  املوؤثرة يف  )العوامل  حول 

مملكة البحرين(.

وقد هناأ الوزير منت�سبي الوزارة حل�سولهم على هذه 

الدرجات العلمية العالية، م�سيًدا مبا ت�سمنته درا�ساتهم من 

التح�سيل  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  مهمة،  علمية  وتقارير  بحوث 

العلمي ودوره يف �سقل قدراتهم العلمية وتعزيز خرباتهم 

البحرين  ت�سهدها مملكة  التي  التطورات  العملية ومواكبة 

خمتلف  يف  اأدائهم  على  اإيجابي  انعكا�س  له  �سيكون  مما 

املواقع اخلدمية يف الوزارة.

الرتقاء  اأهمية  باملوظفني  لقائه  خالل  الوزير  واأكد   

للموظفني  متمنًيا  الوزارة،  تقدمها  التي  اخلدمات  بجميع 

احلا�سلني على ال�سهادات العليا املزيد من التقدم والنجاح.

وزير الأ�سغال ي�ستقبل عدًدا من منت�سبي 

الوزارة مبنا�سبة ح�سولهم على درجة املاج�ستري

املبادرة الوطنية: اخلمي�س انطالق 

مهرجان خريات النخلة يف �سوق املزارعني

الزراعي املهرجان  القطاع  تنظم املبادرة الوطنية لتنمية 

بالتعاون  الثالثة،  بن�سخته  النخلة  والرتاثي خريات  الثقايف 

�سوؤون  ووزارة  للتنمية  البحرين  بنك  جمموعة  من  كٍل  مع 

عايل،  بهورة  الدائم  املزارعني  �سوق  يف  والزراعة،  البلديات 

وال�سركات  البحرينيني  املزارعني  من  العديد  ومب�ساركة 

ثالثة  مدى  على  وذلك  املنتجة  والأ�سر  واحلرفيني  الزراعية 

اأيام يف الفرتة من 28 – 30 يوليو اجلاري يف متام ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا حتى التا�سعة م�ساًء.

ال�سنوية  الفعاليات  من  النخلة  خريات  مهرجان  ويعد 

والت�سجيع  الرطب  مبو�سم  لالحتفال  املبادرة  اأطلقتها  التي 

على  والرتكيز  بالنخلة  املرتبطة  التحويلية  ال�سناعات  على 

الإرث الزراعي الغني ململكة البحرين الذي تعد النخلة من اأهم 

ركائزه على مدى ال�سنني. 

مكانة  على  ال�سوء  لت�سليط  املهرجان  هذا  اأهمية  وتاأتي 

بالإ�سافة  واخلليجي،  البحريني  املجتمع  لدى  النخيل  �سجر 

وتطوير  بالنخلة  للعناية  ال�سحيحة  املمار�سات  ن�سر  اإىل 

ا�ساليب زراعتها. كما يوفر املهرجان من�سة جتارية للمزارعني 

وخمتلف  املحلي  الرطب  اأنواع  اأجود  لعر�س  وامل�ساركني 

املنتجات الغذائية واحلرفية املرتبطة باأجزاء النخلة وثمارها. 

املزارعني  بني  اخلربات  لتبادل  حمطة  املهرجان  ويعترب 

والزوار يف جمال العناية بالنخلة واحلفاظ عليها.

اإدارة التدريب بـ»الداخلية« تقيم حفل

 تخريج برنامج »دبلوم خدمة العمالء«

امل�ساعد  الوكيل  اأمني  عبداهلل  عادل  العميد  رعاية  حتت 

للموارد الب�سرية بوزارة الداخلية، اأقامت اإدارة التدريب حفل 

تخريج برنامج »الدبلوم التدريبي يف خدمة العمالء« والذي 

�سمارت«  »اكت  معهد  مع  بالتن�سيق  التدريب  اإدارة  نظمته 

منت�سبي  من   20 مب�ساركة  العامة،  العالقات  ل�ست�سارات 

وزارة الداخلية.

الب�سرية  للموارد  امل�ساعد  الوكيل  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

اأن تنظيم هذه الربامج والدورات ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية 

ومبتابعة  الداخلية  وزير  يتبناها  التي  والتحديث  التطوير 

باأداء  الرتقاء  بهدف  العام،  الأمن  رئي�س  قبل  من  م�ستمرة 

منت�سبي الوزارة، موؤكداً على اأهمية تنظيم مثل هذه الربامج 

املهام  اأداء  يف  ت�سهم  اإيجابية  وغايات  اأهداف  من  لها  ملا 

»اكت  ملعهد  وتقديره  �سكره  عن  معرباً  بكفاءة،  والواجبات 

هذا  على  والقائمني  العامة  العالقات  ل�ست�سارات  �سمارت« 

الربنامج.

الإلكرتونية  اخلدمات  ماهية  على  الربنامج  وا�ستمل 

وكيفية  للعميل،  اخلدمة  تقدمي  ت�سهيل  يف  ودورها  للعمالء 

اأ�ساليب  على  والتعرف  العمالء  اأنواع  خمتلف  مع  التعامل 

اإىل  بالإ�سافة  بعد،  عن  اخلدمة  وتقدمي  الإلكرتوين  التحول 

الوزارة  موظفني  مهارات  �سقل  �ساأنها  من  وموا�سيع  برامج 

واإك�سابهم قدرات جديدة توؤهلهم خلو�س جتارب واقع العمل.

املحكمة تلزم بحرينًيا باإ�سدار جواز �سفر وبطاقة هوية لطفلته من مطلقته العربية

املدنية زوجا  الكربى  املحكمة  األزمت 

وبطاقة  �سفر  جواز  باإ�سدار  بحرينيا 

راف�سا  كان  بعدما  وذلك  لطفلته،  هوية 

مطلقته  من  لبنته  ثبوتية  اأوراق  اإ�سدار 

»عربية اجلن�سية«. 

 وقالت املحامية غادة �سليبيخ وكيلة 

اجلن�سية«  »عربية  موكلتها  اإن  الزوجة 

عقد  مبوجب  عليه  املدعى  تزوجت  قد 

فرا�س  على  منه  ورزقت  �سرعي،  زواج 

حكم  على  وح�سلت  بالبنت  الزوجية 

باإلزام  اآخر  وحكم  اإليها  ح�سانتها  ب�سم 

الزوج ت�سليمها الأوراق الثبوتية لبنتهما 

�سفر  جواز  ا�ستخراج  عن  امتنع  اأنه  اإل 

فيها  واخت�سمت  الدعوى  فاأقامت  للبنت، 

الزوج واإدارة اجلوازات وهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية.

ودفعت املحامية �سليبيخ مبا ن�ست 

عليه املادة 2 من القانون رقم 11 ل�سنة 

1975 ب�ساأن جوازات ال�سفر »ل ت�سرف 

اجلن�سية  يحمل  ملن  اإل  ال�سفر  جوازات 

البحرينية وفقا لأحكام قانون اجلن�سية«، 

وكذلك بن�س املادة 4 من املر�سوم بقانون 

قانون  باإ�سدار   2017 ل�سنة   12 رقم 

الأ�سرة التي ن�ست على اأنه يثبت الن�سب 

الزوجة  عقد  اأ-  الآتية؛  الطرق  باإحدى 

اإن  وقالت  ب�سبهة.  الوطء  اأو  ال�سحيح 

زواج  يف  بالفرا�س  ثابت  البنت  ن�سب 

�سحيح لوالدها، وقد ولدت يف م�ست�سفى 

تلك  عند  بحريني  لأب  البحرين  مبملكة 

الولدة وثابت ن�سبها اإليه �سرعا مبوجب 

اأحد يف  ينازعه  اأن  دون  ال�سرعي  احلكم 

ن�سبها اإليه، وبالتايل فاإن البنت بحرينية 

اجلن�سية بقوة القانون منذ امليالد ويحق 

بحريني،  �سفر  جواز  على  احل�سول  لها 

اإل اأن املدعى عليه ب�سفته الويل الطبيعي 

جواز  اإ�سدار  عن  حق  وجه  دون  ممتنع 

�سفر لها. 

حيثيات  �سمن  من  املحكمة  وقالت 

على  احل�سول  للبنت  يحق  اإنه  حكمها 

ت�ستمده  حق  وهو  بحريني  �سفر  جواز 

مبا�سرة من اأحكام القانون بثبوت ن�سبها 

لأبيها بحريني اجلن�سية، ول ينال من ذلك 

اأن املدعى عليه الأول هو الويل الطبيعي 

طلب  له  يحق  الذي  وهو  البنت  على 

ا�ستخراج جواز ال�سفر للبنت، اإذ اإن املقرر 

بقانون  املر�سوم  من   131 املادة  بن�س 

قانون  باإ�سدار   2017 ل�سنة   19 رقم 

ي�ستتبع  باحل�سانة  احلكم  اأن  الأ�سرة 

املح�سون  اأوراق  بكل  للحا�سن  احلكم 

م�سمولً  احلكم  هذا  ويكون  الثبوتية 

املدعية  اأن  الثابت  وكان  املعجل،  بالنفاذ 

البنت  ب�سم ح�سانة  على حكم  حت�سلت 

ا�ست�سدار  طلب  لها  يحق  ثم  ومن  لها 

جواز �سفر للبنت.

هوية  بطاقة  اإ�سدار  طلب  وحول 

للبنت قالت املحكمة اإن املقرر طبقا لأحكام 

املر�سوم بقانون رقم 9 ل�سنة 1984 يف 

بالقانون  املعدل  ال�سكاين  ال�سجل  �ساأن 

رقم 45 ل�سنة 2006 اأنه يجب على كل 

�سخ�س خا�سع لأحكام هذا القانون القيد 

يف ال�سجل ال�سكاين ويكون لكل فرد مقيد 

رقم  املركزي  ال�سكاين  ال�سجل  نظام  يف 

وي�سدر  ال�سخ�سي(  )الرقم  ي�سمى  ثابت 

�سخ�س  لكل  للمعلومات  املركزي  اجلهاز 

خا�سع لأحكام هذا القانون بطاقة ت�سمى 

ا�سمه ورقمه  الهوية( يثبت فيها  )بطاقة 

مطالعة  من  البني  اأن  كما  ال�سخ�سي، 

 2006 ل�سنة   46 رقم  القانون  اأحكام 

كل  على  اأوجب  اأنه  الهوية  بطاقة  ب�ساأن 

اأن  البحرين  مملكة  يف  مقيم  اأو  بحريني 

يح�سل على بطاقة الهوية.

املحامية غادة �صليبيخ

يكتبها - علي طريفحمــــــــاكــــــــم

قررت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

معار�سته  بعد  ال�سابق  النائب  مثول 

تقدم  بعدما  بحقه  ال�سادرين  للحكمني 

حمامي النائب ال�سابق مبعار�سة للحكمني 

ال�سادرين بق�سيتي حرق �سالة ريا�سية 

من  للهروب  �سقيقه  هوية  وا�ستخدام 

 2 جلل�سة  وذلك  مطلوبا  لكونه  ال�سرطة 

اأغ�سط�س 2022.

النائب  اإن  احلا�سر  املحامي  وقال 

بعار�س  اأمرا�س ومير  عدة  لديه  ال�سابق 

الق�ساء  اأمام  املثول  ميكنه  ول  �سحي 

ولديه  اأمرا�س  عدة  ولديه  مري�سا  لكونه 

عدة تقارير طبية ويعمل له غ�سيل للكلى.

اجلنائية  الكربى  املحكمة  وكانت 

الأوىل ق�ست حكمها مبعاقبة نائب �سابق 

بعد  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن  غيابيا 

وقدمها  �سقيقه  هوية  بطاقة  ا�ستعمل  اأن 

ل�سرطي يف حماولة للت�سليل قبل هروبه 

من مكان تواجده.

لنه  ال�سابق  النائب  املحكمة  واأدانت 

ا�ستعمل ب�سوء نية بطاقة هوية �سحيحة 

وانتفع بها بغري وجه حق باأن قدمها لأحد 

افراد ال�سرطة بنية النتفاع بها.

تلقى  عندما  الق�سية  تفا�سيل  وت�سري 

كان على واجب  الذي  ال�سرطة  افراد  اأحد 

»النائب  املتهم  بتواجد  يفيد  بالغا  عمله 

الأخري  ان  حيث  �سند  مبنطقة  ال�سابق« 

هارب ومطلوب على ذمة ق�سايا جنائية.

ملكان  ال�سرطة  رجل  توجه  وعندما 

البالغ �ساهد �سخ�سا بداخل �سيارته بنيته 

اجل�سدية ت�سبه املتهم الهارب ب�سكل كبري، 

بطاقة  املتهم  من  ال�سرطة  رجل  فطلب 

اأن  ال�سرطي  تاأكد  حتدث  ان  وما  هويته 

ذلك ال�سخ�س هو املتهم الهارب، حيث ما 

لبث اأن اعطى املتهم ال�سرطة بطاقة الهوية 

وانطلق بال�سيارة باأق�سى �سرعة هاربا من 

املكان، وتبني اأن البطاقة املقدمة هي بطاقة 

الهوية اخلا�سة ب�سقيق املتهم.

على  ي�سدر  حكم  ثاين  هذا  اأن  يذكر 

النائب ال�سابق، اذا حكمت املحكمة الكربى 

اجلنائية الأوىل ب�سجن نائب �سابق غيابيا 

باإ�سعال  اإدانته  بعد  وذلك  �سنوات   5 ملدة 

له بغية  تابعة  حريق يف �سالة ريا�سية 

احل�سول على مبلغ التاأمني عليها بقيمته 

1.5 مليون دينار.

يف  لأنه  املتهم،  املحكمة  وعاقبت 

غ�سون عام 2019، اأ�سعل عمدا حريقا يف 

ل�ساحب  واململوك  بالأوراق  املبني  العقار 

املنقولت  يف  حريقا  اأ�سعل  كما  العقار، 

اململوكة له وللمجني عليه �ساحب العقار، 

وكان  اأ�سرار  لإحداث  احلريق  اأدى  وقد 

من �ساأنه تعري�س حياة النا�س واأموالهم 

للخطر.

على  ال�ستيالء  يف  �سرع  اأنه  كما 

واململوك  بالأوراق  املبني  النقدي  املبلغ 

بطرق  بال�ستعانة  وذلك  التاأمني،  ل�سركة 

ال�سالة  حرق  طريق  عن  احتيالية، 

اأثر  خاب  وقد  به،  اخلا�سة  الريا�سية 

اجلرمية ل�سبب ل دخل لإرادته فيه وهو 

اكت�ساف اأمره على النحو املبني.

بعد �سدور حكمني غيابيني �سده ب�سجنه 8 �سنوات

الثنني القادم مثول »النائب ال�سابق« اأمام املحكمة لأول مرة

مملكة  اأن  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

يف  الإجنازات  من  العديد  حققت  البحرين 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ومن 

خدمات  من  تقدميه  مت  ما  املنجزات  هذه 

ورعاية �سحية متكاملة للمواطنني واملقيمني 

فريو�س  جائحة  خالل  �سواء،  حد  على 

للتوجيهات  وفًقا  )كوفيد-19(،  كورونا 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املُعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

من  ودعم  ومبتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

حفظه اهلل.

�سوؤون  قطاع  م�ساركة  لدى  ذلك  جاء 

حقوق الإن�سان بالوزارة يف املوؤمتر الإقليمي 

الرابع رفيع امل�ستوى حلماية وتعزيز حقوق 

الإن�سان مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول 

»اأثر  مو�سوع:  حول  بالقاهرة  العربية 

الأزمات على التمتع بحقوق الإن�سان: جائحة 

بالتعاون بني  والذي عقد  كوفيد كنموذج«، 

جامعة الدول العربية ومكتب مفو�س الأمم 

املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان.

ويف كلمة مملكة البحرين اأمام املوؤمتر، 

امل�ست�سار  عبدالعزيز،  �سالح  بدور  اأعربت 

اعتزازها  عن  الإن�سان،  حقوق  بقطاع 

�ساحب  برئا�سة  البحرين  فريق  باإجنازات 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

ح�ساري  كاأمنوذج  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

عاملي يف الت�سدي لتداعيات جائحة فريو�س 

توفري  )كوفيد-19(، وجناحها يف  كورونا 

املواطنني  جلميع  متكاملة  �سحية  خدمات 

واملقيمني دون متييز، من عالج وفحو�سات 

وتطعيمات جمانية، ما اأ�سهم يف حتقيق مبداأ 

»ال�سحة للجميع«.

مع  البحرين  مملكة  تعامل  اإىل  ونوهت 

وعدالة،  ونزاهة  ب�سفافية  العاملية  اجلائحة 

وفق منظومة ع�سرية �ساملة ومتكاملة من 

رعاية �سحية ووقائية، وتقدمي حزم مالية 

الأكرث  والقطاعات  الأفراد  لدعم  اقت�سادية 

الإن�سانية  الأبعاد  مراعاة  اإطار  يف  ت�سرًرا، 

يف  الرقمي  التحول  ومواكبة  والجتماعية، 

ومن  احلكومية،  اخلدمات  من  العديد  تقدمي 

والتوعية  والتعليمية،  ال�سحية  �سمنها 

و�سائل  جميع  عرب  الحرتازية  بالإجراءات 

واٍع  جمتمع  ظل  يف  والت�سال  الإعالم 

ال�سحة  على  املحافظة  من  عزز  ومتكاتف 

العامة.

يف  ما�سية  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

اإجنازاتها احلقوقية والتنموية الرائدة كمثال 

واحلريات  احلقوق  تعزيز  يف  مبهر  عاملي 

العامة، وكفالة الرعاية ال�سحية، وحت�سني 

املواطنني،  جلميع  املعي�سي  امل�ستوى 

وغايتها  ال�ساملة  التنمية  حمور  باعتبارهم 

احلكومة،  وبرنامج  الد�ستور،  مع  بالتوافق 

واخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان )2022-

القت�سادية  الروؤية  �سوء  يف   ،)2026

من  اأ�س�س  على  املرتكزة  مببادئها   2030

ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة.

لدى م�ساركتها يف املوؤمتر الإقليمي الرابع بجامعة الدول العربية

 »اخلارجية«: حقوق الإن�سان والرعاية ال�سحية اأولوية دائمة ململكة البحرين

د. العو�سي: احلدث من�سة لتبادل اخلربات وا�ستعرا�س التطورات

70 من كوادر »ال�سلمانية« ي�ساركون مبلتقى الأمرا�س اجللدية الأول
ا�ست�ساري  من  �سبعني  نحو  �سارك 

م�ست�سفى  من  اجللدية  الأمرا�س  واأخ�سائي 

اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سي،  ب�سكل  الطبي  ال�سلمانية 

عاملني �سحيني وخمربيني وفنيني يف »ملتقى 

الأمرا�س اجللدية الأول« يف مملكة البحرين، 

للفعاليات  اإيه«  دي  »بي  مركز  نظمه  والذي 

»جلوبال  مع  بالتعاون  والتدريبية  الطبية 

ديرموتالوجي« ودعم من �سركة نوفارتو�س.

املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  امللتقى  تناول 

والأكزميا  البهاق  مثل  اجللدية،  بالأمرا�س 

وح�سا�سيته  اجللد  والتهاب  وال�سدفية 

وغريها،  الراأ�س  فروة  و فطريات  والبكترييا 

اإ�سافة اإىل العالجات اجلديدة التي مت طرحها 

لأمرا�س اجللد امل�ستع�سية.

و�سهد امللتقى تنظيم م�سابقة يف البحوث 

يف  مقيمني  جلدية  اأطباء  مب�ساركة  العلمية 

ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  من  العديد 

احلكومية واخلا�سة. كما اأن امللتقى معتمد من 

قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واملعلومات 

التعليم  برنامج  �سمن  �ساعات  بـ6  ال�سحية 

الطبي امل�ستمر.

الأمرا�س  مللتقى  العلمية  اللجنة  رئي�س 

اجللدية الدكتور اأمني العو�سي اأو�سح اأن هذا 

احلدث الطبي من�سة لتبادل الآراء واخلربات، 

واطالع اأطباء اجللدية على اأحدث التطورات 

والنقا�سات  الآراء  وتبادل  املجال،  هذا  يف 

املتعلقة  الطبية  امل�ستجدات  اآخر  حول 

بتخ�س�ساتهم.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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وفًقا لتقريرها ال�صنوي للأمن ال�صيرباين لعام 2021

»تريند مايكرو« متنع 17 مليون تهديد يف »البحرين«
اأم�س،  تريند مايكرو،  اأ�صدرت 

ال�صركة املتخ�ص�صة يف جمال الأمن 

ال�صيرباين، تقريرها ال�صنوي لعام 

 Navigating« بعنوان   2021

�صلط  اإذ   ،»New Frontiers
التقرير الأمني ال�صوء على م�صهد 

للهجمات  املتنامي  التهديدات 

الأفراد  ت�صتهدف  التي  ال�صيربانية 

بيئة  يف  الرقمية  التحتية  والبنى 

العمل الهجينة.

اأن  اإىل  التقرير  اأ�صار  وقد 

ت�صدت  مايكرو  تريند  حلول 

لأكرث من 94.2 مليار تهديد على 

م�صتوى العامل خالل عام 2021، 

عدد  يف   %42 قدرها  بزيادة  اأي 

مقارنة  املُ�صجلة  الك�صف  عمليات 

التقرير  ك�صف  كما   .2020 بعام 

عن ارتفاع هائل يف عدد الهجمات 

التي قد بلغت اأكرث من 53 ملياًرا 

العام  من  الثاين  الن�صف  خالل 

مليار  بـ41  مقارنة  املن�صرم، 

عام  من  الأول  الن�صف  يف  تهديد 

 .2021

اأو�صح  مت�صل،  �صياق  يف 

الذي  التطور  مدى  ا  اأي�صً التقرير 

الهجمات  منفذو  اإليه  و�صل 

»برامج  ا�صتخدام  م�صتوى  على 

يف  يركزون  اأ�صبحوا  اإذ  الفدية«، 

هجماتهم على ا�صتهداف ال�صركات 

والقطاعات املهمة التي من املُرجح 

مقابل  املادية  ملطالبهم  تر�صخ  اأن 

احل�صا�صة،  بياناتهم  ا�صرتجاع 

لأ�صاليب  اتباعهم  خالل  من  وذلك 

كو�صيلة  املزدوج«  »البتزاز 

ال�صحية،  على  لل�صغط  متقدمة 

ت�صفري  على  اأولً  تعتمد  والتي 

اأنظمة ال�صحايا وحجب بياناتهم، 

الثانية  اخلطوة  تاأتي  ثم  ومن 

عرب  ال�صغط  يف  والإ�صافية 

بن�صر  امل�صتهدفة  ال�صحية  تهديد 

ما  بيعها  اأو  امل�صروقة  معلوماتها 

مل يتم التفاق على الدفع.

اأظهر  ذلك،  على  عالوة 

املجموعات  بروز عدد من  التقرير 

الإجرامية ذات اخلربة والإمكانات 

التقنية العالية التي تقوم بتوفري 

»برامج  تقدمي  يف  تتمثل  عرو�س 

الإنرتنت  ملجرمي  كخدمة«  الفدية 

من ذوي املعرفة التقنية املحدودة، 

يف  »�صما�صرة«  ظهور  عن  ف�صالً 

اأ�صبحوا  النرتنت  جمرمي  �صوق 

�صل�صلة  من  اأ�صا�صًيا  جزًءا  الآن 

باجلرائم  اخلا�صة  التوريد 

مهمتهم  تتج�صد  الإلكرتونية، 

اإىل  الو�صول  عملية  ت�صهيل  يف 

اأهدافهم من خالل ربط املقر�صنني 

ببع�صهم البع�س مقابل عائد مادي 

يتقا�صونه كعمولة جراء خدمتهم 

املقدمة.

املرتبطة  الهجمات  اإطار  ويف 

ك�صف  ُبعد،  عن  العمل  ببيئة 

يتح�صنون  املخرتقني  باأن  التقرير 

يف جمال التهديد املقرتن با�صتغالل 

ت�صتهدف  التي  الب�صرية  الأخطاء 

ال�صحابية والقوى  التحتية  البنية 

ال�صبب  ويعود  ُبعد،  عن  العاملة 

املنزل  من  العاملني  لأن  ذلك  يف 

اأكرث  ملخاطر  يتعر�صون  ما  غالًبا 

من اأولئك املوجودين يف املكتب، ما 

الحتيايل  الت�صيد  هجمات  يجعل 

هذه  على  اأكرب  خطًرا  ت�صكل 

مملكة  �صعيد  وعلى  ال�صريحة. 

تريند  حلول  حظرت  البحرين، 

مليون   13 على  يزيد  ما  مايكرو 

الإلكرتوين،  الربيد  عرب  هجمة 

من  لأكرث  بالت�صدي  قامت  بينما 

لربجميات  هجوم  األف   400

من  اأكرث  منعت  حني  يف  خبيثة، 

1.7 مليون هجوم يتعلق ب�صحايا 

ال�صارة.  الروابط  على  ال�صغط 

اأن  التقرير  ذكر  ذلك،  جانب  اإىل 

ال�صبكات املنزلية يف اململكة كانت 

الإنرتنت  ملجرمي  جذب  عامل 

الذين ا�صتهدفوا الأنظمة والأجهزة 

ال�صدد،  وبهذا  وال�صبكات. 

 Smart Home« حلول  حجبت 

مايكرو  تريند  من   ››Network
داخلية  هجمة  األف   12 من  اأكرث 

ح�صول  منعت  كذلك  وخارجية، 

من  هجمة  األف   400 من  اأكرث 

اأو  ل�صتهداف  ال�صاعني  القرا�صنة 

ال�صيطرة على ال�صبكات املنزلية. 

خل�س  التي  الأرقام  وحول 

العام  املدير  �صرح  التقرير،  لها 

يف  مايكرو  لرتيند  الإقليمي 

ُعرابي  اأ�صعد  اخلليج  منطقة 

حتديات  البحرين  »واجهت  قائالً: 

املتنامي  امل�صهد  جراء  م�صتمرة 

للتهديدات املتطورة، وكذلك ب�صبب 

اجلائحة  خلّفتها  التي  التداعيات 

العاملية  الأحداث  وباقي  الأخرية 

يف  جميعها  اأ�صهمت  اإذ  الأخرى، 

الرقمية.  بيئتها  على  التاأثري 

قائًما  ن�صهد عاملًا حديًثا  اأننا  ومبا 

يجب  الهجني،  العمل  نظام  على 

تقييم  اإعادة  املوؤ�ص�صات  على 

ال�صيرباين  الأمن  ا�صرتاتيجيات 

متطلبات  ملواكبة  بها  اخلا�صة 

الو�صع الراهن ومواجهة التحديات 

املتمثلة بحماية املوظفني العاملني 

يوفر  املنطلق،  هذا  ومن  ُبعد.  عن 

ال�صنوي  ال�صيرباين  الأمن  تقرير 

ما حتتاجه  كل  مايكرو  تريند  من 

وتوجيهات  معرفة  من  املوؤ�ص�صات 

من  الرقمية  رحالتها  حلماية 

التهديدات املعقدة واملتغرية«.

الربكة الإ�صلمي يوّقع اتفاقية متويل

 اخلدمات الطبية مع البحرين التخ�ص�صي

اأنه  ال�صالمي  الربكة  بتك  اأعلن 

تعزيز  يف  امل�صتمر  دوره  مع  متا�صًيا 

تقدمي  خالل  من  املجتمع  مع  �صراكته 

م�صممة  م�صرفية  ومنتجات  خدمات 

عمالئه،  احتياجات  لتلبية  ا  خ�صي�صً

وم�صت�صفى  اتفاقية  موؤخًرا  وقع  فقد 

خدمات  لتوفري  التخ�ص�صي  البحرين 

خالل  من  للعمالء  ح�صرية  متويلية 

برنامج متويل اإجارة اخلدمات الطبية.

يتميز  ر�صمي،  بيان  وبح�صب 

ربح  مبعدل  البنك  من  املقدم  التمويل 

متويل  فرتة  مدى  على  منخف�س، 

ت�صهيل  اإىل  تهدف  �صنوات   3 اأق�صاها 

املدفوعات الطبية جلميع عمالء البنك.

رئي�س  العلوي  فاطمة  و�صرحت 

اخلدمات امل�صرفية لالأفراد ببنك الربكة 

نكون  باأن  فخورون  »نحن  الإ�صالمي: 

لربامج متويل  الرائدين  املزودين  اأحد 

امل�صريف  القطاع  يف  الطبية  اخلدمات 

مع  مبادراتنا  تتما�صى  اإذ  بالبحرين. 

عمالئنا  تزويد  اإىل  الرامية  جهودنا 

لتمويل  للتطبيق  قابلة  بخيارات 

وتب�صيط  الطبية،  الإجراءات  تكلفة 

من  اخلدمات  على  احل�صول  عملية 

كما  اململكة.  يف  الطبية  املرافق  اأف�صل 

البحرين  م�صت�صفى  يكون  اأن  ي�صرنا 

الرعاية  �صبكة  �صمن  التخ�ص�صي 

املزيد من  اإىل  لدينا، ونتطلع  ال�صحية 

والتي  قريًبا،  معهم  املثمرة  ال�صراكات 

من �صاأنها توفري خدمات قيمة لعمالء 

البنك الكرام«.

عرداتي  قا�صم  الدكتور  واأ�صاف 

البحرين  مل�صت�صفى  املنتدب  الع�صو 

اأن  من  واثقون  »نحن  التخ�ص�صي: 

لتمويل  الإ�صالمي  الربكة  برنامج 

ملر�صى  �صيوفر  الطبية  اخلدمات 

م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي فر�صة 

والإجراءات  اخلدمات  على  احل�صول 

�صينعك�س  ما  ب�صهولة،  الطبية 

واحتياجاتهم  �صحتهم  على  بالرتكيز 

ب�صكل اأف�صل«.

مت توقيع التفاقية موؤخًرا بح�صور 

عدد من اإداريني بنك الربكة الإ�صالمي، 

العام  املدير  عرداتي  قا�صم  والدكتور 

التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى 

اإدارة  ممثلي  من  لعدد  بالإ�صافة 

امل�صت�صفى.

قا�سم عرداتي فاطمة العلوي
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ح�سن  بن  اإبراهيم  املهند�س  الأ�سغال  وزير  ا�ستقبل 

مبنا�سبة  الوزارة  منت�سبي  من  عدًدا  مكتبه  يف  احلواج 

ح�سولهم على درجة املاج�ستري حيث قدموا له ن�سًخا من 

ر�سائلهم.

حممد  �سبيكة  املهند�سة  من  كالً  الوزير  ا�ستقبل  وقد 

اجلالل احلا�سلة على ماج�ستري يف الإدارة الهند�سية حول 

)حت�سني منهجية العمل لدورة حياة خملفات الهدم والبناء 

يف البحرين( واملهند�س جا�سم حممد رحمة احلا�سل على 

التي  العوامل  )ا�ستك�ساف  حول  العامة  الإدارة  ماج�ستري 

العام  القطاع  العاملة يف  للقوى  الثقافية  القيم  على  توؤثر 

من منظور اإدارة املوارد الب�سرية(، واملهند�س عبداهلل حممد 

العبا�سي احلا�سل على ماج�ستري يف الهند�سة املدنية حول 

)درا�سته التجريبية والرقمية لتقوية اجل�سور اخلر�سانية 

�سلمان  واملوظف   ،)UHPC مادة  با�ستخدام  امل�سلحة 

الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري  على  احلا�سل  ح�سن  عبدالإله 

العقار يف  �سراء  عند  امل�ستهلك  املوؤثرة يف  )العوامل  حول 

مملكة البحرين(.

وقد هناأ الوزير منت�سبي الوزارة حل�سولهم على هذه 

الدرجات العلمية العالية، م�سيًدا مبا ت�سمنته درا�ساتهم من 

التح�سيل  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  مهمة،  علمية  وتقارير  بحوث 

العلمي ودوره يف �سقل قدراتهم العلمية وتعزيز خرباتهم 

البحرين  ت�سهدها مملكة  التي  التطورات  العملية ومواكبة 

خمتلف  يف  اأدائهم  على  اإيجابي  انعكا�س  له  �سيكون  مما 

املواقع اخلدمية يف الوزارة.

الرتقاء  اأهمية  باملوظفني  لقائه  خالل  الوزير  واأكد   

للموظفني  متمنًيا  الوزارة،  تقدمها  التي  اخلدمات  بجميع 

احلا�سلني على ال�سهادات العليا املزيد من التقدم والنجاح.

وزير الأ�سغال ي�ستقبل عدًدا من منت�سبي 

الوزارة مبنا�سبة ح�سولهم على درجة املاج�ستري

املبادرة الوطنية: اخلمي�س انطالق 

مهرجان خريات النخلة يف �سوق املزارعني

الزراعي املهرجان  القطاع  تنظم املبادرة الوطنية لتنمية 

بالتعاون  الثالثة،  بن�سخته  النخلة  والرتاثي خريات  الثقايف 

�سوؤون  ووزارة  للتنمية  البحرين  بنك  جمموعة  من  كٍل  مع 

عايل،  بهورة  الدائم  املزارعني  �سوق  يف  والزراعة،  البلديات 

وال�سركات  البحرينيني  املزارعني  من  العديد  ومب�ساركة 

ثالثة  مدى  على  وذلك  املنتجة  والأ�سر  واحلرفيني  الزراعية 

اأيام يف الفرتة من 28 – 30 يوليو اجلاري يف متام ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا حتى التا�سعة م�ساًء.

ال�سنوية  الفعاليات  من  النخلة  خريات  مهرجان  ويعد 

والت�سجيع  الرطب  مبو�سم  لالحتفال  املبادرة  اأطلقتها  التي 

على  والرتكيز  بالنخلة  املرتبطة  التحويلية  ال�سناعات  على 

الإرث الزراعي الغني ململكة البحرين الذي تعد النخلة من اأهم 

ركائزه على مدى ال�سنني. 

مكانة  على  ال�سوء  لت�سليط  املهرجان  هذا  اأهمية  وتاأتي 

بالإ�سافة  واخلليجي،  البحريني  املجتمع  لدى  النخيل  �سجر 

وتطوير  بالنخلة  للعناية  ال�سحيحة  املمار�سات  ن�سر  اإىل 

ا�ساليب زراعتها. كما يوفر املهرجان من�سة جتارية للمزارعني 

وخمتلف  املحلي  الرطب  اأنواع  اأجود  لعر�س  وامل�ساركني 

املنتجات الغذائية واحلرفية املرتبطة باأجزاء النخلة وثمارها. 

املزارعني  بني  اخلربات  لتبادل  حمطة  املهرجان  ويعترب 

والزوار يف جمال العناية بالنخلة واحلفاظ عليها.

اإدارة التدريب بـ»الداخلية« تقيم حفل

 تخريج برنامج »دبلوم خدمة العمالء«

امل�ساعد  الوكيل  اأمني  عبداهلل  عادل  العميد  رعاية  حتت 

للموارد الب�سرية بوزارة الداخلية، اأقامت اإدارة التدريب حفل 

تخريج برنامج »الدبلوم التدريبي يف خدمة العمالء« والذي 

�سمارت«  »اكت  معهد  مع  بالتن�سيق  التدريب  اإدارة  نظمته 

منت�سبي  من   20 مب�ساركة  العامة،  العالقات  ل�ست�سارات 

وزارة الداخلية.

الب�سرية  للموارد  امل�ساعد  الوكيل  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

اأن تنظيم هذه الربامج والدورات ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية 

ومبتابعة  الداخلية  وزير  يتبناها  التي  والتحديث  التطوير 

باأداء  الرتقاء  بهدف  العام،  الأمن  رئي�س  قبل  من  م�ستمرة 

منت�سبي الوزارة، موؤكداً على اأهمية تنظيم مثل هذه الربامج 

املهام  اأداء  يف  ت�سهم  اإيجابية  وغايات  اأهداف  من  لها  ملا 

»اكت  ملعهد  وتقديره  �سكره  عن  معرباً  بكفاءة،  والواجبات 

هذا  على  والقائمني  العامة  العالقات  ل�ست�سارات  �سمارت« 

الربنامج.

الإلكرتونية  اخلدمات  ماهية  على  الربنامج  وا�ستمل 

وكيفية  للعميل،  اخلدمة  تقدمي  ت�سهيل  يف  ودورها  للعمالء 

اأ�ساليب  على  والتعرف  العمالء  اأنواع  خمتلف  مع  التعامل 

اإىل  بالإ�سافة  بعد،  عن  اخلدمة  وتقدمي  الإلكرتوين  التحول 

الوزارة  موظفني  مهارات  �سقل  �ساأنها  من  وموا�سيع  برامج 

واإك�سابهم قدرات جديدة توؤهلهم خلو�س جتارب واقع العمل.

املحكمة تلزم بحرينًيا باإ�سدار جواز �سفر وبطاقة هوية لطفلته من مطلقته العربية

املدنية زوجا  الكربى  املحكمة  األزمت 

وبطاقة  �سفر  جواز  باإ�سدار  بحرينيا 

راف�سا  كان  بعدما  وذلك  لطفلته،  هوية 

مطلقته  من  لبنته  ثبوتية  اأوراق  اإ�سدار 

»عربية اجلن�سية«. 

 وقالت املحامية غادة �سليبيخ وكيلة 

اجلن�سية«  »عربية  موكلتها  اإن  الزوجة 

عقد  مبوجب  عليه  املدعى  تزوجت  قد 

فرا�س  على  منه  ورزقت  �سرعي،  زواج 

حكم  على  وح�سلت  بالبنت  الزوجية 

باإلزام  اآخر  وحكم  اإليها  ح�سانتها  ب�سم 

الزوج ت�سليمها الأوراق الثبوتية لبنتهما 

�سفر  جواز  ا�ستخراج  عن  امتنع  اأنه  اإل 

فيها  واخت�سمت  الدعوى  فاأقامت  للبنت، 

الزوج واإدارة اجلوازات وهيئة املعلومات 

واحلكومة الإلكرتونية.

ودفعت املحامية �سليبيخ مبا ن�ست 

عليه املادة 2 من القانون رقم 11 ل�سنة 

1975 ب�ساأن جوازات ال�سفر »ل ت�سرف 

اجلن�سية  يحمل  ملن  اإل  ال�سفر  جوازات 

البحرينية وفقا لأحكام قانون اجلن�سية«، 

وكذلك بن�س املادة 4 من املر�سوم بقانون 

قانون  باإ�سدار   2017 ل�سنة   12 رقم 

الأ�سرة التي ن�ست على اأنه يثبت الن�سب 

الزوجة  عقد  اأ-  الآتية؛  الطرق  باإحدى 

اإن  وقالت  ب�سبهة.  الوطء  اأو  ال�سحيح 

زواج  يف  بالفرا�س  ثابت  البنت  ن�سب 

�سحيح لوالدها، وقد ولدت يف م�ست�سفى 

تلك  عند  بحريني  لأب  البحرين  مبملكة 

الولدة وثابت ن�سبها اإليه �سرعا مبوجب 

اأحد يف  ينازعه  اأن  دون  ال�سرعي  احلكم 

ن�سبها اإليه، وبالتايل فاإن البنت بحرينية 

اجلن�سية بقوة القانون منذ امليالد ويحق 

بحريني،  �سفر  جواز  على  احل�سول  لها 

اإل اأن املدعى عليه ب�سفته الويل الطبيعي 

جواز  اإ�سدار  عن  حق  وجه  دون  ممتنع 

�سفر لها. 

حيثيات  �سمن  من  املحكمة  وقالت 

على  احل�سول  للبنت  يحق  اإنه  حكمها 

ت�ستمده  حق  وهو  بحريني  �سفر  جواز 

مبا�سرة من اأحكام القانون بثبوت ن�سبها 

لأبيها بحريني اجلن�سية، ول ينال من ذلك 

اأن املدعى عليه الأول هو الويل الطبيعي 

طلب  له  يحق  الذي  وهو  البنت  على 

ا�ستخراج جواز ال�سفر للبنت، اإذ اإن املقرر 

بقانون  املر�سوم  من   131 املادة  بن�س 

قانون  باإ�سدار   2017 ل�سنة   19 رقم 

ي�ستتبع  باحل�سانة  احلكم  اأن  الأ�سرة 

املح�سون  اأوراق  بكل  للحا�سن  احلكم 

م�سمولً  احلكم  هذا  ويكون  الثبوتية 

املدعية  اأن  الثابت  وكان  املعجل،  بالنفاذ 

البنت  ب�سم ح�سانة  على حكم  حت�سلت 

ا�ست�سدار  طلب  لها  يحق  ثم  ومن  لها 

جواز �سفر للبنت.

هوية  بطاقة  اإ�سدار  طلب  وحول 

للبنت قالت املحكمة اإن املقرر طبقا لأحكام 

املر�سوم بقانون رقم 9 ل�سنة 1984 يف 

بالقانون  املعدل  ال�سكاين  ال�سجل  �ساأن 

رقم 45 ل�سنة 2006 اأنه يجب على كل 

�سخ�س خا�سع لأحكام هذا القانون القيد 

يف ال�سجل ال�سكاين ويكون لكل فرد مقيد 

رقم  املركزي  ال�سكاين  ال�سجل  نظام  يف 

وي�سدر  ال�سخ�سي(  )الرقم  ي�سمى  ثابت 

�سخ�س  لكل  للمعلومات  املركزي  اجلهاز 

خا�سع لأحكام هذا القانون بطاقة ت�سمى 

ا�سمه ورقمه  الهوية( يثبت فيها  )بطاقة 

مطالعة  من  البني  اأن  كما  ال�سخ�سي، 

 2006 ل�سنة   46 رقم  القانون  اأحكام 

كل  على  اأوجب  اأنه  الهوية  بطاقة  ب�ساأن 

اأن  البحرين  مملكة  يف  مقيم  اأو  بحريني 

يح�سل على بطاقة الهوية.

املحامية غادة �صليبيخ

يكتبها - علي طريفحمــــــــاكــــــــم

قررت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل 

معار�سته  بعد  ال�سابق  النائب  مثول 

تقدم  بعدما  بحقه  ال�سادرين  للحكمني 

حمامي النائب ال�سابق مبعار�سة للحكمني 

ال�سادرين بق�سيتي حرق �سالة ريا�سية 

من  للهروب  �سقيقه  هوية  وا�ستخدام 

 2 جلل�سة  وذلك  مطلوبا  لكونه  ال�سرطة 

اأغ�سط�س 2022.

النائب  اإن  احلا�سر  املحامي  وقال 

بعار�س  اأمرا�س ومير  عدة  لديه  ال�سابق 

الق�ساء  اأمام  املثول  ميكنه  ول  �سحي 

ولديه  اأمرا�س  عدة  ولديه  مري�سا  لكونه 

عدة تقارير طبية ويعمل له غ�سيل للكلى.

اجلنائية  الكربى  املحكمة  وكانت 

الأوىل ق�ست حكمها مبعاقبة نائب �سابق 

بعد  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن  غيابيا 

وقدمها  �سقيقه  هوية  بطاقة  ا�ستعمل  اأن 

ل�سرطي يف حماولة للت�سليل قبل هروبه 

من مكان تواجده.

لنه  ال�سابق  النائب  املحكمة  واأدانت 

ا�ستعمل ب�سوء نية بطاقة هوية �سحيحة 

وانتفع بها بغري وجه حق باأن قدمها لأحد 

افراد ال�سرطة بنية النتفاع بها.

تلقى  عندما  الق�سية  تفا�سيل  وت�سري 

كان على واجب  الذي  ال�سرطة  افراد  اأحد 

»النائب  املتهم  بتواجد  يفيد  بالغا  عمله 

الأخري  ان  حيث  �سند  مبنطقة  ال�سابق« 

هارب ومطلوب على ذمة ق�سايا جنائية.

ملكان  ال�سرطة  رجل  توجه  وعندما 

البالغ �ساهد �سخ�سا بداخل �سيارته بنيته 

اجل�سدية ت�سبه املتهم الهارب ب�سكل كبري، 

بطاقة  املتهم  من  ال�سرطة  رجل  فطلب 

اأن  ال�سرطي  تاأكد  حتدث  ان  وما  هويته 

ذلك ال�سخ�س هو املتهم الهارب، حيث ما 

لبث اأن اعطى املتهم ال�سرطة بطاقة الهوية 

وانطلق بال�سيارة باأق�سى �سرعة هاربا من 

املكان، وتبني اأن البطاقة املقدمة هي بطاقة 

الهوية اخلا�سة ب�سقيق املتهم.

على  ي�سدر  حكم  ثاين  هذا  اأن  يذكر 

النائب ال�سابق، اذا حكمت املحكمة الكربى 

اجلنائية الأوىل ب�سجن نائب �سابق غيابيا 

باإ�سعال  اإدانته  بعد  وذلك  �سنوات   5 ملدة 

له بغية  تابعة  حريق يف �سالة ريا�سية 

احل�سول على مبلغ التاأمني عليها بقيمته 

1.5 مليون دينار.

يف  لأنه  املتهم،  املحكمة  وعاقبت 

غ�سون عام 2019، اأ�سعل عمدا حريقا يف 

ل�ساحب  واململوك  بالأوراق  املبني  العقار 

املنقولت  يف  حريقا  اأ�سعل  كما  العقار، 

اململوكة له وللمجني عليه �ساحب العقار، 

وكان  اأ�سرار  لإحداث  احلريق  اأدى  وقد 

من �ساأنه تعري�س حياة النا�س واأموالهم 

للخطر.

على  ال�ستيالء  يف  �سرع  اأنه  كما 

واململوك  بالأوراق  املبني  النقدي  املبلغ 

بطرق  بال�ستعانة  وذلك  التاأمني،  ل�سركة 

ال�سالة  حرق  طريق  عن  احتيالية، 

اأثر  خاب  وقد  به،  اخلا�سة  الريا�سية 

اجلرمية ل�سبب ل دخل لإرادته فيه وهو 

اكت�ساف اأمره على النحو املبني.

بعد �سدور حكمني غيابيني �سده ب�سجنه 8 �سنوات

الثنني القادم مثول »النائب ال�سابق« اأمام املحكمة لأول مرة

مملكة  اأن  اخلارجية  وزارة  اأكدت 

يف  الإجنازات  من  العديد  حققت  البحرين 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ومن 

خدمات  من  تقدميه  مت  ما  املنجزات  هذه 

ورعاية �سحية متكاملة للمواطنني واملقيمني 

فريو�س  جائحة  خالل  �سواء،  حد  على 

للتوجيهات  وفًقا  )كوفيد-19(،  كورونا 

ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املُعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

من  ودعم  ومبتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

حفظه اهلل.

�سوؤون  قطاع  م�ساركة  لدى  ذلك  جاء 

حقوق الإن�سان بالوزارة يف املوؤمتر الإقليمي 

الرابع رفيع امل�ستوى حلماية وتعزيز حقوق 

الإن�سان مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول 

»اأثر  مو�سوع:  حول  بالقاهرة  العربية 

الأزمات على التمتع بحقوق الإن�سان: جائحة 

بالتعاون بني  والذي عقد  كوفيد كنموذج«، 

جامعة الدول العربية ومكتب مفو�س الأمم 

املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان.

ويف كلمة مملكة البحرين اأمام املوؤمتر، 

امل�ست�سار  عبدالعزيز،  �سالح  بدور  اأعربت 

اعتزازها  عن  الإن�سان،  حقوق  بقطاع 

�ساحب  برئا�سة  البحرين  فريق  باإجنازات 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

ح�ساري  كاأمنوذج  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

عاملي يف الت�سدي لتداعيات جائحة فريو�س 

توفري  )كوفيد-19(، وجناحها يف  كورونا 

املواطنني  جلميع  متكاملة  �سحية  خدمات 

واملقيمني دون متييز، من عالج وفحو�سات 

وتطعيمات جمانية، ما اأ�سهم يف حتقيق مبداأ 

»ال�سحة للجميع«.

مع  البحرين  مملكة  تعامل  اإىل  ونوهت 

وعدالة،  ونزاهة  ب�سفافية  العاملية  اجلائحة 

وفق منظومة ع�سرية �ساملة ومتكاملة من 

رعاية �سحية ووقائية، وتقدمي حزم مالية 

الأكرث  والقطاعات  الأفراد  لدعم  اقت�سادية 

الإن�سانية  الأبعاد  مراعاة  اإطار  يف  ت�سرًرا، 

يف  الرقمي  التحول  ومواكبة  والجتماعية، 

ومن  احلكومية،  اخلدمات  من  العديد  تقدمي 

والتوعية  والتعليمية،  ال�سحية  �سمنها 

و�سائل  جميع  عرب  الحرتازية  بالإجراءات 

واٍع  جمتمع  ظل  يف  والت�سال  الإعالم 

ال�سحة  على  املحافظة  من  عزز  ومتكاتف 

العامة.

يف  ما�سية  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

اإجنازاتها احلقوقية والتنموية الرائدة كمثال 

واحلريات  احلقوق  تعزيز  يف  مبهر  عاملي 

العامة، وكفالة الرعاية ال�سحية، وحت�سني 

املواطنني،  جلميع  املعي�سي  امل�ستوى 

وغايتها  ال�ساملة  التنمية  حمور  باعتبارهم 

احلكومة،  وبرنامج  الد�ستور،  مع  بالتوافق 

واخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان )2022-

القت�سادية  الروؤية  �سوء  يف   ،)2026

من  اأ�س�س  على  املرتكزة  مببادئها   2030

ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة.

لدى م�ساركتها يف املوؤمتر الإقليمي الرابع بجامعة الدول العربية

 »اخلارجية«: حقوق الإن�سان والرعاية ال�سحية اأولوية دائمة ململكة البحرين

د. العو�سي: احلدث من�سة لتبادل اخلربات وا�ستعرا�س التطورات

70 من كوادر »ال�سلمانية« ي�ساركون مبلتقى الأمرا�س اجللدية الأول
ا�ست�ساري  من  �سبعني  نحو  �سارك 

م�ست�سفى  من  اجللدية  الأمرا�س  واأخ�سائي 

اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سي،  ب�سكل  الطبي  ال�سلمانية 

عاملني �سحيني وخمربيني وفنيني يف »ملتقى 

الأمرا�س اجللدية الأول« يف مملكة البحرين، 

للفعاليات  اإيه«  دي  »بي  مركز  نظمه  والذي 

»جلوبال  مع  بالتعاون  والتدريبية  الطبية 

ديرموتالوجي« ودعم من �سركة نوفارتو�س.

املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  امللتقى  تناول 

والأكزميا  البهاق  مثل  اجللدية،  بالأمرا�س 

وح�سا�سيته  اجللد  والتهاب  وال�سدفية 

وغريها،  الراأ�س  فروة  و فطريات  والبكترييا 

اإ�سافة اإىل العالجات اجلديدة التي مت طرحها 

لأمرا�س اجللد امل�ستع�سية.

و�سهد امللتقى تنظيم م�سابقة يف البحوث 

يف  مقيمني  جلدية  اأطباء  مب�ساركة  العلمية 

ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  من  العديد 

احلكومية واخلا�سة. كما اأن امللتقى معتمد من 

قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واملعلومات 

التعليم  برنامج  �سمن  �ساعات  بـ6  ال�سحية 

الطبي امل�ستمر.

الأمرا�س  مللتقى  العلمية  اللجنة  رئي�س 

اجللدية الدكتور اأمني العو�سي اأو�سح اأن هذا 

احلدث الطبي من�سة لتبادل الآراء واخلربات، 

واطالع اأطباء اجللدية على اأحدث التطورات 

والنقا�سات  الآراء  وتبادل  املجال،  هذا  يف 

املتعلقة  الطبية  امل�ستجدات  اآخر  حول 

بتخ�س�ساتهم.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12163/pdf/INAF_20220727003639411.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/Economy/971546/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971623/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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3 سنوات فترة العضوية قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة

 إنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني
لمكافحة األمراض »غير السارية« برئاسة وزيرة الصحة

صدر ع��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء قرار رقم )36( لس��نة 
2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني 
لمكافحة األمراض المزمنة )غير الس��ارية(، 

جاء فيه:
المادة األولى:

ُينش��أ فريق ُيس��مى »فريق العم��ل الوطني 
لمكافحة األمراض المزمنة )غير السارية(«، 

وُيشار إليه في هذا القرار بكلمة »الفريق«.
المادة الثانية:

الصح��ة،  وزي��ر  برئاس��ة  الفري��ق  ُيش��كل 
وعضوية ُكل من:

1. الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة بوزارة 
الصحة.

2. مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
3. مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة.

4. مدي��ر إدارة الفح��ص والمقاييس بوزارة 
الصناعة والتجارة.

5. مدي��ر إدارة الصح��ة الحيواني��ة ب��وزارة 
شؤون البلديات والزراعة.

6. مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون 
الشباب والرياضة.

7. مدي��ر إدارة االتص��ال والتوعي��ة البيئية 
بالجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

8. مدي��ر إدارة الش��راكة المجتمعية بوزارة 
التربية والتعليم.

9. مدي��ر إدارة التلفزي��ون ب��وزارة ش��ؤون 
اإلعالم.

10. رئيس مستشفى الطب النفسي.
11. رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية 

الصحية األولية.

القل��ب  أم��راض  قس��م  رئي��س   .12
بالمستشفيات الحكومية.

13. استش��اري ورئيس قس��م جراحة القلب 
والص��در واألوعي��ة الدموية بمرك��ز محمد 
بن خليفة بن س��لمان آل خليفة التخصصي 

للقلب.
14. استش��اري أول طب أس��رة بمستش��فى 

قوة دفاع البحرين.
15. استش��اري الغ��دد الصم��اء والس��كري 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
16. عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

الس��رطان  مكافح��ة  رئي��س جمعي��ة   .17
البحرينية.

18. رئيس جمعية مكافحة التدخين.
19. نائب رئيس جمعية السكري البحرينية.

المادة الثالثة:
يص��در بتس��مية أعض��اء الفريق ق��رار من 
وزير الصحة بعد التنس��يق مع الجهات ذات 
العالقة. ويختار الفري��ق في أول اجتماع له 
نائب��ًا للرئيس م��ن بين أعضائه��ا، يتولى 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الرابعة:
تك��ون م��دة العضوية ف��ي الفري��ق ثالث 
س��نوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، 
وإذا خ��ال محل أح��د األعضاء ألي س��بب من 
األس��باب ُيعين من يحل محله بذات األداة، 

وُيكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
1- وض��ع خط��ة وطنية لمكافح��ة األمراض 
اس��تنادًا  الس��ارية«،  »غي��ر  المزمن��ة 
لالس��تراتيجية العالمية والخط��ة الخليجية 
لمكافح��ة  المنام��ة  ووثيق��ة  الموح��دة، 

األمراض المزمنة »غير السارية.
2- صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج 
واألنش��طة المش��تركة بي��ن الجه��ات ذات 

العالقة.
3- اإلش��راف على البرامج واألنشطة الخاصة 
باألمراض المزمنة »غير السارية« الموجهة 
لمكافحتها، ومتابع��ة وتقييم تلك البرامج 

واألنشطة.
4- توحيد الجهود وإش��راك القطاع الخاص 

واألهل��ي لمكافحة األم��راض المزمنة »غير 
السارية«.

5- رف��ع الوعي الصحي ح��ول عوامل الخطر 
المؤدية لإلصابة باألم��راض المزمنة »غير 

السارية«.
6- دراس��ة التش��ريعات واألنظمة الخاصة 
بمكافحة األمراض المزمنة »غير الس��ارية« 

وإبداء الرأي بشأنها.
والدراس��ات  البح��وث  وس��ائل  تدعي��م   -7

الخاصة باألمراض المزمنة »غير السارية«.
المادة السادسة:

يكون للفريق، أمين سر يختاره الرئيس من 
بي��ن موظف��ي وزارة الصحة، يتول��ى إعداد 
جداول أعمال االجتماعات وتدوين المحاضر 
وحف��ظ المس��تندات والس��جالت الخاص��ة 
بالفريق، فضاًل عن القيام بكل ما يكلفه به 
الفريق أو رئيسها من مهام أخرى في مجال 

عمله.
المادة السابعة:

يجتم��ع الفريق بدعوة من رئيس��ه أو نائبه 
كل 3 أش��هر على األقل أو كلما دعت الحاجة 

إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان االجتماع 
وُيرفق بها جدول أعمال االجتماع.

ويك��ون اجتم��اع الفري��ق صحيح��ًا بحضور 
أغلبي��ة أعضائه، على أن يك��ون من بينهم 

الرئيس أو نائبه.
ويصدر الفريق قرارات��ه وتوصياته بأغلبية 
أصوات األعض��اء الحاضرين، وعند تس��اوي 
األص��وات يرج��ح الجان��ب الذي من��ه رئيس 

االجتماع.
المادة الثامنة:

يرف��ع الرئي��س إلى مجل��س ال��وزراء تقارير 
دورية كل 3 أش��هر عن أعمال الفريق وسير 

العمل به.
المادة التاسعة:

يجوز للفريق، أن يس��تعين ف��ي أداء أعماله 
بمن يرى االس��تعانة بهم م��ن ذوي الخبرة 
واالختص��اص لحض��ور اجتماعات��ه دون أن 
يكون لمن ُيس��تعان بهم صوت معدود في 

مداوالت الفريق.
المادة العاشرة:

يجوز بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية 
تختص بالموضوعات التي يحددها.

المادة الحادية عشر:
ُيلغ��ى القرار رقم )18( لس��نة 2012 بش��أن 
اللجنة الوطني��ة لمكافحة األمراض المزمنة 
ن��ص  ُيلغ��ى كل  المعدي��ة«، كم��ا  »غي��ر 

يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشر:

عل��ى وزير الصح��ة والجه��ات المعنية -ُكٌل 
فيم��ا يخص��ه- تنفي��ذ أح��كام ه��ذا القرار، 
وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

دراسة التشريعات الخاصة بمكافحة األمراض »غير السارية« وإبداء الرأي بشأنها

يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل 3 أشهر عن أعمال الفريق

 صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج واألنشطة المشتركة بين الجهات ذات العالقة

يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه كل 3 أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة

يجوز بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية تختص بأي موضوعات يحددها

 ياسر العباسي ممثاًل للقطاع
الخاص في »استشارية المؤهالت«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل القرار رقم )37( لسنة 2022 بشأن استبدال 
الت بهيئة َجْودة التعليم  عضو في اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهِّ

والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيس��تبَدل السيد أحمد عبداهلل عبدالرحيم، بالسيد ياسر عبدالرحيم العباسي 

-كعضو عن القطاع الخاص- في عضوية اللجنة االستشارية لإلطار الوطني 
الت بهيئة َجْودة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في اللجنة  للمؤهِّ

إلى نهاية مدة سلفه.
المادة الثانية:

على رئي��س مجلس إدارة هيئة َجْودة التعلي��م والتدريب تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

 البحرين تمنح سويسرا حق السيادة على
بيانات مشتركيها بمراكز الحوسبة السحابية

عقد وزي��ر الخارجية عبداللطي��ف الزياني، اجتماعًا أم��س، عبر تقنية 
االتصال المرئي، مع س��فير االتحاد السويس��ري لدى مملكة البحرين 

والمقيم في أبوظبي ماسيمو بادجي.
وتم خالل االجتماع، اس��تعراض عالقات التع��اون والصداقة الثنائية 
الوطيدة والمتميزة، وس��بل تعزيزها ف��ي مختلف المجاالت بما يخدم 
المصالح المش��تركة ل��كال البلدين والش��عبين، إلى جانب مناقش��ة 
عدد من القضايا ذات االهتمام المش��ترك على الس��احتين اإلقليمية 

والدولية.
وقام وزير الخارجية بتس��ليم س��فير االتحاد السويسري رسالة، بشأن 
الموافق��ة على من��ح االتحاد السويس��ري حق الس��يادة عل��ى بيانات 
المش��تركين التابعين له في مراكز الحوس��بة السحابية القائمة في 
مملك��ة البحري��ن، على النح��و المقرر بالمرس��وم بقان��ون رقم )56( 
لس��نة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية، 
والقرارات الوزارية ذات الصلة، بما يدعم التعاون وتبادل المعلومات 
والخب��رات بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن في مج��االت التح��ول الرقمي 

واالتصاالت وتقنية المعلومات، ومكافحة الجرائم اإللكترونية.

 العصفور يبحث
مع السفير المصري تعزيز 

التعاون في المجاالت التنموية

اس��تقبل وزي��ر التنمي��ة االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد خلف 
العصفور في مكتبه الس��فير المصري ياس��ر محمد ش��عبان، 
وذل��ك لبحث تعزي��ز أوجه التعاون المش��ترك ف��ي المجاالت 
التنموي��ة بي��ن الجانبي��ن. وخالل اللق��اء رحب وزي��ر التنمية 
االجتماعية بالسفير المصري، مؤكدًا عمق العالقات األخوية 
الراس��خة التي تجمع البحرين ومصر، مس��تعرضًا أبرز البرامج 
والمش��روعات الت��ي تقدمها الوزارة لالرتق��اء بالمجتمع، إلى 
جانب المشروعات المش��تركة بين الجانبين. من جانبه، أكد 
الس��فير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع مملكة 
البحري��ن بما يحقق المصالح الثنائية، معربًا عن االس��تعداد 
والتطل��ع إلى رفع مس��تويات التع��اون وتب��ادل الخبرات بين 

الجانبين بما يصب في اتجاه تعزيز الخبرات النوعية.

 حميدان: خلق الحلول المرنة
لتعزيز التنافسية وقدرات السوق

التق��ى وزي��ر العمل، رئي��س مجل��س إدارة هيئة تنظيم س��وق 
العم��ل، جمي��ل بن محم��د علي حمي��دان، في مكتب��ه بالوزارة، 
الرئيس��ة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل نوف عبد الرحمن 
جمش��ير، بمناس��بة صدور المرس��وم الملكي الس��امي بتعيينها 
رئيسة تنفيذية للهيئة. واستعرض حميدان برنامج عمل الهيئة 
واألولويات التي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية 
مواصلة البناء على م��ا تحقق من منجزات، خاصة في ظل مرحلة 
التعاف��ي االقتص��ادي الذي أطلقت��ه الحكومة، وبما يس��هم في 
دعم اس��تقرار وتوازن س��وق العمل، وخلق الحل��ول المرنة التي 
تعزز تنافسية وقدرات الس��وق، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم سوق 
العمل حققت على مدى الس��نوات الماضية نقالت نوعية وتنفيذ 
السياسات االس��تراتيجية المتعلقة بالنمو االقتصادي وتسهيل 
إجراءات ممارس��ة األعمال في البحرين. وأكد س��عادة الوزير على 
أهمية تعزي��ز التعاون والتكامل بين وزارة العمل وهيئة تنظيم 
س��وق العم��ل، إلى جانب الش��ركاء من فريق البحري��ن بالجهات 
الحكومي��ة األخرى ذات الصلة، والقطاع الخاص، ودعم الش��راكة 
والتش��اور والتع��اون بين أطراف اإلنتاج الثالث��ة من أجل تطوير 
س��وق العمل في المملكة. بدورها، أعربت جمش��ير عن اعتزازها 
بالثقة الملكية الس��امية بتعيينها رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم 
سوق العمل، كما قدمت الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة على 
دعمه، مؤكدة أهمية المضي في االرتقاء بس��وق العمل س��عيًا 
لتعزي��ز موقع البحرين كبيئة عم��ل جاذبة بما تزخر به من نظم 

وتشريعات المحافظة على حقوق أطراف اإلنتاج.
شاركت في المؤتمر اإلقليمي الرابع بالجامعة العربية

 »الخارجية«: حقوق اإلنسان
والرعاية الصحية أولوية دائمة في البحرين

أك��دت وزارة الخارجية أن مملكة البحرين حققت العديد من اإلنجازات في مجال 
تعزيز وحماية حقوق اإلنس��ان، ومن هذه المنجزات ما تم تقديمه من خدمات 
ورعاي��ة صحية متكامل��ة للمواطني��ن والمقيمين على حد س��واء، خالل جائحة 
في��روس كورونا )كوفيد19(، وفقًا للتوجيهات الس��امية لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد الُمعظ��م، وبمتابعة ودعم من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى مش��اركة قطاع شؤون حقوق اإلنسان بالوزارة في 
المؤتمر اإلقليمي الرابع رفيع المس��توى لحماية وتعزيز حقوق اإلنس��ان بمقر 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة حول موضوع: »أثر األزمات على 
التمتع بحقوق اإلنس��ان: جائح��ة كوفيد كنموذج«، والذي عق��د بالتعاون بين 
جامعة الدول العربية ومكتب مفوض األمم المتحدة الس��امي لحقوق اإلنسان. 
وفي كلم��ة مملكة البحري��ن أمام المؤتم��ر، أعربت المستش��ار بقطاع حقوق 
اإلنس��ان بدور عبدالعزيز، عن اعتزازها بإنجازات فريق البحرين برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، كأنموذج حض��اري عالمي 
ف��ي التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورون��ا )كوفيد19(، ونجاحها في توفير 
خدم��ات صحية متكاملة لجمي��ع المواطنين والمقيمي��ن دون تمييز، من عالج 
وفحوص��ات وتطعيمات مجانية، ما أس��هم في تحقيق مب��دأ »الصحة للجميع«. 
ونوه��ت إلى تعام��ل مملكة البحرين م��ع الجائحة العالمية بش��فافية ونزاهة 
وعدالة، وف��ق منظومة عصرية ش��املة ومتكاملة من رعاي��ة صحية ووقائية، 
وتقديم حزم مالية اقتصادية لدع��م األفراد والقطاعات األكثر تضرًرا، في إطار 

مراع��اة األبعاد اإلنس��انية واالجتماعي��ة، ومواكبة التح��ول الرقمي في تقديم 
العديد من الخدم��ات الحكومية، ومن ضمنها الصحي��ة والتعليمية، والتوعية 
باإلجراءات االحترازية عبر جميع وس��ائل اإلعالم واالتص��ال في ظل مجتمع واٍع 

ومتكاتف عزز من المحافظة على الصحة العامة.
وأكدت أن مملك��ة البحرين ماضية في إنجازاتها الحقوقي��ة والتنموية الرائدة 
كمث��ال عالمي مبه��ر في تعزيز الحق��وق والحري��ات العامة، وكفال��ة الرعاية 
الصحية، وتحس��ين المس��توى المعيش��ي لجميع المواطنين، باعتبارهم محور 
التنمية الش��املة وغايتها بالتوافق مع الدس��تور، وبرنام��ج الحكومة، والخطة 
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان )2022-2026(، في ضوء الرؤي��ة االقتصادية 2030 

بمبادئها المرتكزة على أسس من االستدامة والتنافسية والعدالة.
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 بمشاركة أكثر من 200 شاب..
تدشين برنامج الثقافة البرلمانية للشباب

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل بأن اإلصرار على 
مواصلة برنامج الثقافة البرلمانية للنشء والشباب، نابع 
م��ن اإليم��ان بأهمية المعرف��ة كلغة لفهم الممارس��ة 
التش��ريعية والرقابية، وضرورة لممارسة العمل النيابي، 
ودافع لتنمية الق��درات واإلمكانيات لدى أبناء الوطن في 
المجال السياسي، واستثمار لحماسهم الوطني المخلص 
والمس��ؤول، في رفد المس��يرة الديمقراطي��ة، وإغنائها 
بآراء بناءة، وأفكار خالقة، تسهم في تسارع خطى التقدم 
لدولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وعبر 
التع��اون البناء في إطار البرامج التي يدور حولها التكامل 
في العمل بين السلطة التش��ريعية، والحكومة الموقرة 
 برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح��ت الحاج��ة لتكثي��ف العمل عل��ى نش��ر الثقافة 
البرلماني��ة لتأخ��ذ مداها في س��لم األولوي��ات، تعميقًا 
للوعي المجتمعي، وتمكينًا للناخبي��ن لتكوين القناعات 
بش��أن مخرج��ات المؤسس��ة التش��ريعية، وتقيي��م أداء 
النائ��ب، بناء عل��ى االختصاصات المنوطة ب��ه، واألدوات 
الدس��تورية المتاحة له، ومدى تفعيله��ا خدمة للصالح 
الع��ام، واالرتق��اء بمس��توى اإلنجاز والعط��اء، فضاًل عن 
انعكاس��ها اإليجابي على اختيار األفضل خالل االستحقاق 

االنتخابي.
وأش��ارت إل��ى أن مجلس الن��واب ال يألو جه��دًا في وضع 
البرام��ج الت��ي تعنى بالش��باب في مقدم��ة اهتماماته، 
منطلقًا في ذلك م��ن الرؤى واألطروحات المباركة لجاللة 
الملك المعظم، وما حوته كلم��ات جاللته من مضامين 
س��امية، تؤكد على ضرورة »أن يتاح أمام الشباب المزيد 
من الف��رص العلمية والمعرفية ليتمكنوا من اإلس��هام 
في تطوير الش��أن التنموي، وبأساليب مبتكرة تسرع من 
تحقي��ق األجندة العالمية للتنمية المس��تدامة«، فجاءت 
برام��ج الثقاف��ة البرلمانية، وجلس��ة المح��اكاة لبرلمان 

الشباب، ترجمة للتوجيهات الملكية، واتساقًا مع الجهود 
الرفيع��ة، والمب��ادرات النوعي��ة، التي تحظ��ى بمتابعة 
واهتمام من س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب، وهي 
مس��اٍع تتطل��ب تكاتفن��ا جميع��ًا للوصول إل��ى الغايات 

المرجوة منها.
ومن جانبه أش��اد وزي��ر العمل جميل حمي��دان بتمكين 
الش��باب البحرين��ي الواع��د لتحقي��ق طموحاته ف��ي بناء 
المس��تقبل محققًا بذلك تطلعات حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم، 

ورؤية جاللته في أن الثروة الحقيقية للوطن هو الش��باب 
البحرين��ي الطموح، وتأتي هذه الجهود بدعم ومس��اندة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، حيث تحظى 
فئة الش��باب باهتمام بالغ م��ن القيادة الحكيمة لما لها 
م��ن دور هام في تق��دم ورفعة مملكة البحرين، مش��يدًا 
بالجهود البارزة لمجلس النواب برئاس��ة رئيس��ة مجلس 
النواب، والنواب، في إطالق البرامج الهادفة التي تس��هم 
في تحقيق التطلعات، مؤكدًا أن الحكومة بكافة أجهزتها 
حريصة على مناقش��ة كافة القضايا التي تهم الش��باب، 

مرحبًا بالمبادرات المميزة التي تس��هم في تعزيز أواصر 
التعاون والتنس��يق الفاع��ل بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية، ومن ضمنها المواصلة على تنفيذ برنامج 

الثقافة البرلمانية.
ونوه إلى أن المرحلة الحالية قد شهدت نجاحات وتقدمات 
مشهودة ترجمة للتوجهات الحكيمة في العنصر الشبابي 
البحريني وذلك من خالل ما شهدناه مؤخرًا من تعيينات 
حكومية للقيادات الشبابية التي أثبتت كفاءتها وجدارتها 
ف��ي المناصب الت��ي تبوأتها في مختل��ف المجاالت، كما 
نلحظ تقدم الش��باب في العديد م��ن المناصب القيادية 
والريادي��ة ف��ي مؤسس��ات القط��اع الخ��اص وإدارة دفة 
العملية اإلنتاجية في كافة القطاعات، وتتظافر مساعي 
حكوم��ة مملكة البحرين من خالل أجهزتها المختلفة مع 
السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب 
ف��ي حركة دؤوب��ة لتمكي��ن الش��باب البحرين��ي كهدف 
اس��تراتيجي في عملية التنمية المس��تدامة، والمشاركة 
في دراس��ة ومناقش��ة قضايا المجتم��ع واألولويات التي 
تهم المواطن، فضاًل عن التركيز على احترام الرأي والرأي 
اآلخر وإرس��اء قيم الحوار البناء والتس��امح والتعايش بين 

جميع فئات وأطياف المجتمع.
جاء ذلك ضمن كلمة لرئيسة مجلس النواب، وكلمة وزير 
العم��ل ، خالل حفل تدش��ين برنامج الثقاف��ة البرلمانية 
للش��باب في نس��خته الرابعة مس��اء أمس، والذي انعقد 
حضوري��ًا وافتراضي��ًا ع��ن ُبع��د، وش��ارك فيه ع��دد من 
الش��ركاء وهم وزارة الش��باب والرياضة وهيئة التش��ريع 
وال��رأي القانوني ونادي البحرين العربي للتوستماس��ترز 
ومركز االتصال الوطني، وبحضور أكثر من 200 مش��ارك، 
وتضم��ن البرنام��ج ع��دد م��ن المحاض��رات التثقيفي��ة 
حول الس��لطة التش��ريعية في مملكة البحري��ن والحياة 
البرلماني��ة، وكيفية إدارة الجلس��ة العامة واختصاصات 
وآلي��ات عم��ل اللج��ان البرلماني��ة، باإلضافة إل��ى جولة 

لقاعات اجتماعات اللجان وقاعة الجلسة.

رئيسة النواب: تسخير البرامج البرلمانية لتنمية إمكانيات الشباب 

وزير العمل: تمكين الشباب هدف استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

 رنا بنت عيسى تبحث
مع »إنجاز البحرين« تأهيل 

الطلبة لمواكبة سوق العمل

اجتمعت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمكتبها مع الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة 

إنجاز البحرين هناء سرواني.
وأش��ادت د. الشيخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة بدور 
مؤسس��ة إنج��از البحرين الرائدة ف��ي قيادة مب��ادرات تنمية 
الش��باب، حيث تم بحث س��بل تعزيز التعاون المش��ترك بين 
الطرفين لتش��جيع مؤسس��ات التعليم العالي نحو المشاركة 
التكاملي��ة مع المؤسس��ة من أج��ل تأهيل الطلب��ة لمواكبة 
احتياجات س��وق العمل، وصق��ل المهارات ووضع أساس��يات 
التفكير اإلبداع��ي في عالم األعمال لتقديم العروض وكيفية 
نش��أة األعمال التجارية بطريق��ة عملية من خالل طرح برامج 
 innovation camp ذات االهتمام المش��ترك مث��ل برنام��ج

.Head Start وبرنامج company برنامج
م��ن جانبها، أعربت س��رواني ع��ن اعتزازه��ا وتقديرها بلقاء 
األمين��ة العامة وأثن��ت على حرصها لتنمية مه��ارات الطلبة 
وإع��داد ش��باب البحري��ن لس��وق العم��ل ومتطلبات��ه ودعم 
مؤسس��ات التعلي��م العال��ي لتمكينه��ا م��ن أداء مهامه��ا 
ورس��التها التعليمي��ة والعلمي��ة لالرتقاء بمس��يرة التعليم 

العالي بالمملكة.

 محافظ المحرق ملتقيًا رؤساء المآتم:
نضع كل اإلمكانيات إلنجاح المناسبات الدينية

أك��د محاف��ظ المحرق س��لمان بن هن��دي، على 
دور المآت��م ودور العب��ادة ف��ي تعزيز الش��عور 
بالمس��ؤولية الوطني��ة، مؤك��دًا أن المحافظ��ة 
تض��ع كل إمكانياتها في س��بيل إنج��اح مختلف 
المناس��بات الدينية، مشددًا على أهمية مواصلة 

االلتزام بكافة التوجيهات الصحية واألمنية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اس��تقباله لرؤس��اء المآت��م 
والحس��ينيات في محافظة المحرق، بحضور نائب 
المحاف��ظ العميد عب��داهلل الجي��ران، ومدير عام 
مديرية شرطة المحافظة العميد صالح الدوسري، 
وممثل عن اإلدارة العامة للمرور وبلدية المحرق 

وهيئة الكهرباء والماء واألوقاف الجعفرية.
ونق��ل المحافظ خالل اللقاء تحيات وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة 
إلى رؤس��اء وممثلي المآتم والحس��ينيات بكافة 
م��دن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن كافة اإلجراءات 
االحترازية تهدف إلى ضمان أمن وسالمة وصحة 
كافة المشاركين في مواكب العزاء وإحياء موسم 

عاشوراء.
من جهة أخرى، أشار نائب المحافظ إلى دور رؤساء 
المآت��م في إيصال كافة اإلرش��ادات والتعليمات 
لرواد المآتم األمر الذي يس��اهم في زيادة الوعي 
وضمان س��المة الجميع، وأن المحافظة ستعمل 

عل��ى توفير جمي��ع االحتياجات الالزم��ة لضمان 
نج��اح االس��تعدادات له��ذه المناس��بة الدينية، 
معتب��رًا مثل ه��ذه المناس��بات فرص��ة لتوطيد 

أواصر المحبة واأللفة بين األهالي.
وقدم مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، 
ش��كره لكاف��ة المآتم عل��ى التعاون والتنس��يق 
الدائم م��ع المديري��ة، موضحًا كاف��ة اإلجراءات 
األمنية الخاصة، التي ته��دف إلى إنجاح وضمان 
سالمة مواكب العزاء وقت إحياء موسم عاشوراء.

من جانبهم، عرض رؤساء المآتم خالل االجتماع 
احتياجاتهم ومرئياتهم، مشيدين بتعاون جميع 

الجهات الرس��مية واألهلية ف��ي توفير الخدمات 
واالحتياجات الالزمة، مؤكدين وقوفهم التام مع 
القرارات والتزامه��م باإلجراءات المعززة لضمان 

صحة وسالمة الجميع.
ورف��ع المحاف��ظ والحض��ور الش��كر إل��ى المقام 
الس��امي لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم، وصاحب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س ال��وزراء، على الدعم 
الالمحدود لتقدي��م وتوفير االحتياج��ات الالزمة 

إلنجاح جميع المناسبات الدينية.

 األوقاف الجعفرية و»الكوثر« توقعان
مذكرة لتعزيز التعاون في المجال الخيري

الجعفري��ة  األوق��اف  إدارة  أبرم��ت 
وجمعية الكوثر للرعاية االجتماعية 
- رعاي��ة اليتيم - مذك��رة تفاهم، 
لتعزي��ز التنس��يق والتع��اون ف��ي 
العم��ل الخي��ري ف��ي البحري��ن في 
إطار التعاون والتنسيق مع الجهات 
الخيرية واألهلية، حيث ش��هد حفل 
التوقي��ع رئيس األوق��اف الجعفرية 
يوس��ف الصالح فيما وق��ع بالنيابة 
عن الجمعي��ة رئيس مجلس اإلدارة 

حسين العلي.
ون��وه بم��ا بلغت��ه المملك��ة م��ن 
مس��توى متقدم في العمل الخيري 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظم، 

ومؤازرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إلى المش��اورات  المذكرة  وته��دف 
يتعل��ق  فيم��ا  الطرفي��ن  ببي��ن 

االهتم��ام  ذات  بالموضوع��ات 
المش��ترك بما يعود على الوقفيات 
يخ��دم  وبم��ا  العام��ة  بالمنفع��ة 
رعاي��ة األيتام واألعمال الخيرية في 
إطار التنس��يق بي��ن الطرفين حول 

والخيري��ة  االجتماعي��ة  المش��اريع 
التي تدخ��ل ضمن نش��اطات عمل 
الجمعي��ة م��ن خ��الل االجتماعات 
المقرح��ات  وتقدي��م  المس��تمرة 

والخطط التي تخدم المجتمع.
األوق��اف  مجل��س  رئي��س  وأك��د 
الجعفرية يوسف الصالح، أن اإلدارة 
حريصة كل الح��رص على التواصل 
والش��راكة مع مؤسس��ات المجتمع 
والش��راكة مع مؤسس��ات المجتمع 
اإلمكاني��ات  واس��تثمار  المدن��ي 
المتاح��ة لخدم��ة مختل��ف ش��رائح 
المجتمع وترتكز على تعزيز إيرادات 
األوقاف في تطوير التنمية البشرية 
تحقيق  إل��ى  إضافة  واالجتماعي��ة، 

عوائد مجزية للوقفيات.

الزايد يبحث مع وزيرة الصحة 
التعاون في مجال الموارد البشرية

اس��تقبل رئيس جهاز الخدم��ة المدنية أحمد ب��ن زايد الزايد 
وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد، حيث أشاد بدور الوزارة 
والك��وادر الطبية فيما تقدمه م��ن خدمات ذات جودة وكفاءة 
للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم كافة 

الخدمات في مجال الموارد البشرية للوزارة.
من جانبها أكدت الس��يد حرصه��ا على تعزيز العمل مع جهاز 
الخدمة المدنية، معربًة عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس 
الجه��از ومنتس��بيه عل��ى اهتمامه��م بالكوادر البش��رية في 

الجهات الحكومية.
وحضر اللقاء م��ن جانب وزارة الصحة، وكي��ل الوزارة الدكتور 
وليد المان��ع، ومن جهاز الخدمة المدني��ة مدير عام التنظيم 

وموازنة الوظائف الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/27/watan-20220727.pdf?1658898867
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/1017863
https://alwatannews.net/article/1017889
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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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رئيسة جامعة البحرين تشارك 
باجتماع مجلس أمناء جائزة جامعة 

محمد بن فهد لإلنتاج العلمي

شاركت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضحكي، في االجتماع 
األول لمجل��س أمناء جائزة جامع��ة األمير محمد بن فهد ألفضل 
إنتاج علمي، الذي عقد يوم 25 يوليو في مقر جامعة عين شمس 
بمدين��ة القاهرة في مصر ، برئاس��ة رئيس جامعة األمير محمد 

بن فهد، د. عيسى األنصاري. 
وناق��ش المجلس إق��رار النظام األساس��ي للجائ��زة، إضافة إلى 
اعتماد الش��عار الرسمي، وش��روط التقدم، وموضوعات الجائزة، 
كم��ا ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجائزة للس��نة األولى، 
وتحديد موع��د إطالق الجائزة، التي تصل مجم��وع جوائزها إلى 
250 أل��ف دوالر، وقص��ر المش��اركات على الجامعات المش��اركة 
في اتح��اد الجامعات العربية. وحضر االجتم��اع أعضاء المجلس 
وهم: األمين العام التحاد الجامعات العربية عمرو عزت، ورئيس 
مجل��س وزراء األردن الس��ابق عدنان بدران، ومستش��ار الرئيس 
المصري للش��ؤون الصحية والوقائي��ة محمد تاج الدين، ورئيس 
جامعة عين شمس محمود المتيني، باإلضافة إلى رئيسة جامعة 
البحرين جواه��ر المضحكي. وتعدُّ هذه الجائ��زة، إحدى مبادرات 
جامعة األمير محمد بن فهد على مس��توى الوطن العربي، التي 
أطلقته��ا خ��الل مؤتمر االتحاد ف��ي دورته الثالثة والخمس��ين، 
وتهدف إلى تعزيز البح��ث العلمي والبحوث التطبيقية، واالرتقاء 

بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي.

 »ألبا« تدعم تطوير مشتل رأس 
سند الستزراع نبات القرم ضمن »دمِت خضراء«

أعل��ن الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
ألمنيوم البحرين »ألبا« علي البقالي، 
عن دعم الش��ركة المالي لمس��اندة 
لتنمية  الوطني��ة  المب��ادرة  جه��ود 
األعلى  والمجل��س  الزراعي  القط��اع 
للبيئ��ة في مش��روع تطوير مش��تل 
رأس س��ند الس��تزراع نب��ات القرم، 
تماشًيا مع توجهات البحرين الرامية 
الكربونية،  للح��د م��ن اإلنبعاث��ات 
ج��اء ذلك، خالل لق��اءه األمين العام 
القطاع  لتنمي��ة  الوطنية  للمب��ادرة 
الزراعي الش��يخة مرام بنت عيس��ى 
آل خليفة، حيث قام البقالي بتسليم 
شيك رعاية الشركة بقيمة 134 ألف 
دينار لألمين العام للمبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.
يأتي ذلك، مس��اهمة من الش��ركة 
في دع��م الجهود المش��تركة التي 
تبذله��ا المب��ادرة بالتع��اون م��ع 
المجلس األعل��ى للبيئة في حماية 
التنوع البيولوجي من خالل مشروع 
تطوير مشتل رأس س��ند الستزراع 
نبات الق��رم، والذي يأت��ي في إطار 
الحمل��ة الوطني��ة للتش��جير »ُدمت 

خضراء«.
وتبع اللقاء الذي حضره عدد من كبار 

المس��ؤولين في »ألب��ا« والمبادرة، 
جولة ميدانية للوفد الزائر في أرجاء 
الش��ركة، ش��ملت زي��ارة خاصة إلى 
واحة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بالشركة.
وق��ال البقال��ي: »من خ��الل تضافر 
الجهود نتمكن من إح��داث الفارق، 
وكل خط��وة مهم��ا كان��ت صغيرة 

تعتبر مهمة«.
وأضاف: »باعتبارنا إحدى الش��ركات 
الصناعي��ة الرائ��دة ف��ي المنطقة، 
فإنن��ا ندع��م بش��كل ت��ام جمي��ع 

األه��داف الت��ي أعلن عنه��ا صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
المؤتم��ر  خ��الل  ال��وزراء  مجل��س 
الس��ادس والعش��رين لألطراف في 
اإلطارية  المتح��دة  األم��م  اتفاقية 
 ،)COP26( المن��اخ  تغي��ر  بش��أن 
والتي تش��مل زي��ادة أش��جار نبات 
الق��رم في مملك��ة البحرين بأربعة 
أضعاف، ونحن سعداء للغاية بدعم 
جه��ود المب��ادرة الوطني��ة لتنمية 
القط��اع الزراع��ي والمجلس األعلى 

للبيئة في تطوير مش��تل رأس سند 
الستزراع نبات القرم«.

وأك��د، أن الفضل في دعم الش��ركة 
لمختلف المبادرات في مجال الجوانب 
والحوكم��ة،  واالجتماعي��ة  البيئي��ة 
يعود إلى توجيه��ات رئيس مجلس 
اإلدارة الش��يخ دعيج بن س��لمان بن 

دعيج آل خليفة.
فيما قالت الشيخة مرام بنت عيسى 
آل خليف��ة: »يس��عدنا تلقي الدعم 
م��ن الش��ركة لمثل هذا المش��روع 
المهم الذي يهدف إلى تطوير إحدى 
المحمي��ات الطبيعي��ة ف��ي مملكة 
البحرين«، مقدمة الشكر إلى »ألبا« 
لدورها الريادي ف��ي تحقيق أهداف 
م��ن  بالح��د  المتعلق��ة  البحري��ن 
الكرب��ون ومكافحة تغير  انبعاثات 

المناخ«.
لمش��روع  »ألب��ا«  دع��م  أن  يذك��ر 
تطوير مشتل رأس س��ند الستزراع 
نبات القرم يأتي في إطار مبادراتها 
الرامية لتحقي��ق أهدافها في إزالة 
الكرب��ون – وه��ي إح��دى أولوي��ات 
طري��ق  خارط��ة  ضم��ن  الش��ركة 
واالجتماعي��ة  البيئي��ة  الجوان��ب 

والحوكمة التابعة لها.

علي البقالي

 »حقوق اإلنسان«: أهمية استمرار تمتع 
النزالء بحرية ممارسة شعائرهم الدينية

ترأس��ت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي االجتماع الرابع عشر للجنة زيارة 
أماكن االحتجاز والمرافق بحضور دانيال كوهين.

وأش��ادت اللجنة بالتوجيهات الملكية الس��امية الص��ادرة من لدن حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المعظم 
بإصدار العفو الس��امي عن مائة وس��بعة من المحكومين بمناس��بة عيد 
األضح��ى، إضافة إل��ى تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على تس��عة 

وأربعين من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
كما استكملت اللجنة المناقشات حول الزيارات الميدانية المقرر أن تشارك 
فيه��ا مع عدد من أعضاء مجلس المفوضين إل��ى مراكز اإلصالح والتأهيل 
خالل موس��م عاشوراء المقبل 1444، للوقوف على مدى تمتع النزالء بحرية 

ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكدت اللجنة على أهمية استمرار تمتع جميع النزالء بحقوقهم األساسية، 
بما في ذلك الحق في ممارس��ة الش��عائر الدينية بكل أريحية وعلى نحو ال 
يشكل إضرارًا أو تجاوزًا لحرية وخصوصية النزالء اآلخرين من جميع األديان 

والطوائف األخرى، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسالمة وصحة 
الن��زالء في��ه وفقا للقواني��ن واللوائ��ح واألنظمة المعمول به��ا في مراكز 

اإلصالح والتأهيل، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة.

 بعد قرابة عامين من التوقف..
البنوك تعود الستقطاع األقساط

مريم بوجيري «

بع��د قراب��ة عامين م��ن التوق��ف، ع��ادت البنوك 
المحلية الستقطاع قيمة أقساط القروض استئنافًا 
لقرار مصرف البحرين المركزي الصادر في ديس��مبر 
الع��ام الماضي بأن يتم توفير خيار تأجيل أقس��اط 
القروض المس��تحقة لكل األفراد والش��ركات وذلك 
لمدة 6 أش��هر إضافية انتهت في 30 يونيو 2022، 

من دون احتس��اب رس��وٍم على التأجيل أو زيادة في 
مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على 
أن يتم احتس��اب أس��عار الفائدة المق��ررة من قبل 

المصارف على هذه القروض خالل فترة التأجيل.
كما قام مص��رف البحرين المركزي، بإصدار تعميم 
ف��ي 28 يوني��و الماض��ي، لجميع البنوك وش��ركات 
التموي��ل العاملة في المملكة بش��أن انتهاء فترة 
التأجي��ل المذك��ورة بع��د يومي��ن، دون التمدي��د 

لتأجي��ل األقس��اط فت��رة إضافية ليك��ون التمديد 
الصادر في ديسمبر 2021 هو األخير.

وص��در قرار التأجيل 3 مرات ب��دءًا من أبريل 2020 
لم��دة 6 أش��هر، وتمديدها لمدة ع��ام كامل حتى 

يونيو 2022.
إلى ذلك تفاعل ع��دد من رواد التواصل االجتماعي 
م��ع ع��ودة اس��تقطاع األقس��اط من حس��اباتهم 

الشخصية مرة أخرى بعد مرور ما يقارب العامين.

»العاصمة« والدفاع المدني 
ينظمان ورشة إرشادات 

السالمة في برك السباحة

نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
المدني ندوة حول إرشادات السالمة العامة في برك السباحة 
للطلبة المش��اركين في برنامج النشاط الصيفي لنادي سترة 
الثقاف��ي والرياض��ي، حيث ق��دم المحاض��رون مجموعة من 
النصائح واإلرش��ادات الالزم اتباعها عند ارتياد برك السباحة، 

بما يسهم في الحفاظ على األرواح والممتلكات.
وذكر مدير إدارة الخدمات الهندس��ية واالستثمار بالمحافظة 
الدكت��ور جمي��ل الرويع��ي أن تنظي��م الورش��ة يأت��ي ضمن 
سلسلة البرامج والمش��اريع التي تقيمها بهدف تعزيز الوعي 
المجتمع��ي حول قضايا األمن والس��المة، وخاص��ة مع تزايد 
ارتياد برك السباحة في فصل الصيف، األمر الذي يتطلب نشر 
نصائح وإرش��ادات األمن والس��المة في البرك بما يسهم في 

الحفاظ على سالمة أفراد المجتمع.
بينما أش��ادت مدي��رة النش��اط الصيفي لنادي س��ترة نورية 
العالي بحرص المحافظة واإلدارة العامة للدفاع المدني على 
تقديم الندوة التوعوية للمش��اركين، بم��ا يعكس جهودهم 
الرامية إلى الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع، ويبرز دورهم 

في تحقيق الشراكة المجتمعية.

 انطالق برنامج بناء
القدرات في مجال إدارة 
المخاطر للتراث الثقافي

ب��دأ برنامج التدري��ب اإلقليمي لبناء القدرات ف��ي مجال إدارة 
المخاط��ر والك��وارث بمواق��ع الت��راث العالمي ف��ي المنطقة 
العربية أعماله في البحري��ن بتنظم المركز اإلقليمي العربي 
للت��راث العالم��ي بالتعاون مع المركز الدولي لدراس��ة صون 

.)ICCROM( وترميم الممتلكات الثقافية
ويش��ارك في البرنامج تسعة عش��ر متدرب من مديري مواقع 
التراث العالمي ف��ي الدول العربية باإلضاف��ة إلى المعنيين 
بالتراث في المؤسسات المعنية بالتراث وذلك من ثالث عشر 

دولة عربية.
وته��دف الدورة التي تس��تمر خمس��ة أيام إل��ى تنمية وعي 
المش��اركين بأهم اس��تراتيجيات التعامل م��ع المخاطر التي 
تواج��ه مواقع التراث العالم��ي والتي يأتي على رأس��ها اآلن 
التغيي��ر المناخ��ي واالضطراب��ات السياس��ية واإلره��اب، كل 
تلك العوامل ألحقت ضررًا بالغ��ًا بالمواقع األثرية بالمنطقة 

العربية.
يذكر أن في المنطقة العربية يوجد أكبر تجمع لمواقع التراث 
العالمي المدرجة على قائمة الخطر، فمن إجمالي 52 للتراث 
العالمي مدرج على القائم��ة المهددة بالخطر يقع 21 منهم 

في المنطقة العربية.

 »أمراض الدم الوراثية«: انخفاض 
مصابي فقر الدم المنجلي لـ20 طفاًل سنويًا

أكدت رئيسة الجمعية األهلية ألمراض 
الدم الوراثية الدكتورة شيخة العريض، 
أن هن��اك مش��اريع مهمة قام��ت بها 
بالتعاون مع وزارة الصحة، ساهمت في 
خفض معدل الم��رض، حيث كان عدد 
والدات مرضى فق��ر الدم المنجلي أكثر 
م��ن 200 طف��ل مريض س��نويًا لصبح 

العدد اآلن 20 طفاًل مصابًا كل عام.
جاء ذلك، خالل سلس��لة من الفعاليات 
التوعوي��ة والترفيهية لمرضى أمراض 
ال��دم الوراثي وذويه��م، ضمن برنامج 
االحتف��ال بي��وم فق��ر ال��دم المنجل��ي 
العالم��ي المواف��ق 19 يوني��و من كل 
لتكري��م  بفعالي��ة  واختتم��ت  ع��ام. 
المرضى المتفوقين من جميع المراحل 
التعليمي��ة ف��ي قاع��ة وارين��غ بمجمع 

عيادات ابن رشد الطبية.
وحضر الفعاليات ما يقارب 50 ش��خصًا 
م��ن أعض��اء مجل��س إدارة الجمعي��ة 
ومنتسبيها والمهتمين بمجال أمراض 

الدم الوراثية.

وشددت العريض، على استمرارية دعم 
المرضى ومس��اندتهم لرفع مستواهم 
العلم��ي والعمل��ي وتغيي��ر نظرته��م 
للحياة وألنفس��هم، مقدمة شكرها إلى 
الجه��ات الداعمة وكل من س��اهم في 

إنجاح الفعالية. 
مديرة العالقات العامة بالجمعية ليلى 
الحس��يني، كشفت عن آخر المستجدات 
بإنش��اء س��جل للمرضى، يض��م جميع 

األعمار على مس��توى البحرين الحتواء 
وتقدي��م  المرض��ى  م��ن  ع��دد  أكث��ر 
الخدمات المتاحة لهم، إلى جانب إدراج 
أكب��ر عدد منه��م في برنام��ج التأهيل 
وتكثي��ف  العم��ل  لس��وق  والتدري��ب 

الحمالت التوعوية.
ودعت مرضى أمراض الدم من فئة فقر 
الدم المنجلي والثالسيميا والهيموفيليا 
لالنتس��اب للجمعي��ة عب��ر التس��جيل 

اإللكتروني ع��ن طريق موقع الجمعية، 
حيث إن الجمعية تبحث س��بل التعاون 
م��ع الجمعي��ات األخرى و المؤسس��ات 

لتعزيز الشراكة المجتمعية. 
وأب��دى الحض��ور، وخصوص��ًا الط��الب 
فرحتهم بهذه الفعالية، مش��يدين في 
الوقت نفس��ه بالخدمات التي تقدمها 
الجمعي��ة وأهميته��ا وتأثيره��ا عل��ى 

نفسية المرضى إيجابيًا.

الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة
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رئيسة جامعة البحرين تشارك 
باجتماع مجلس أمناء جائزة جامعة 

محمد بن فهد لإلنتاج العلمي

شاركت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضحكي، في االجتماع 
األول لمجل��س أمناء جائزة جامع��ة األمير محمد بن فهد ألفضل 
إنتاج علمي، الذي عقد يوم 25 يوليو في مقر جامعة عين شمس 
بمدين��ة القاهرة في مصر ، برئاس��ة رئيس جامعة األمير محمد 

بن فهد، د. عيسى األنصاري. 
وناق��ش المجلس إق��رار النظام األساس��ي للجائ��زة، إضافة إلى 
اعتماد الش��عار الرسمي، وش��روط التقدم، وموضوعات الجائزة، 
كم��ا ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجائزة للس��نة األولى، 
وتحديد موع��د إطالق الجائزة، التي تصل مجم��وع جوائزها إلى 
250 أل��ف دوالر، وقص��ر المش��اركات على الجامعات المش��اركة 
في اتح��اد الجامعات العربية. وحضر االجتم��اع أعضاء المجلس 
وهم: األمين العام التحاد الجامعات العربية عمرو عزت، ورئيس 
مجل��س وزراء األردن الس��ابق عدنان بدران، ومستش��ار الرئيس 
المصري للش��ؤون الصحية والوقائي��ة محمد تاج الدين، ورئيس 
جامعة عين شمس محمود المتيني، باإلضافة إلى رئيسة جامعة 
البحرين جواه��ر المضحكي. وتعدُّ هذه الجائ��زة، إحدى مبادرات 
جامعة األمير محمد بن فهد على مس��توى الوطن العربي، التي 
أطلقته��ا خ��الل مؤتمر االتحاد ف��ي دورته الثالثة والخمس��ين، 
وتهدف إلى تعزيز البح��ث العلمي والبحوث التطبيقية، واالرتقاء 

بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي.

 »ألبا« تدعم تطوير مشتل رأس 
سند الستزراع نبات القرم ضمن »دمِت خضراء«

أعل��ن الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
ألمنيوم البحرين »ألبا« علي البقالي، 
عن دعم الش��ركة المالي لمس��اندة 
لتنمية  الوطني��ة  المب��ادرة  جه��ود 
األعلى  والمجل��س  الزراعي  القط��اع 
للبيئ��ة في مش��روع تطوير مش��تل 
رأس س��ند الس��تزراع نب��ات القرم، 
تماشًيا مع توجهات البحرين الرامية 
الكربونية،  للح��د م��ن اإلنبعاث��ات 
ج��اء ذلك، خالل لق��اءه األمين العام 
القطاع  لتنمي��ة  الوطنية  للمب��ادرة 
الزراعي الش��يخة مرام بنت عيس��ى 
آل خليفة، حيث قام البقالي بتسليم 
شيك رعاية الشركة بقيمة 134 ألف 
دينار لألمين العام للمبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.
يأتي ذلك، مس��اهمة من الش��ركة 
في دع��م الجهود المش��تركة التي 
تبذله��ا المب��ادرة بالتع��اون م��ع 
المجلس األعل��ى للبيئة في حماية 
التنوع البيولوجي من خالل مشروع 
تطوير مشتل رأس س��ند الستزراع 
نبات الق��رم، والذي يأت��ي في إطار 
الحمل��ة الوطني��ة للتش��جير »ُدمت 

خضراء«.
وتبع اللقاء الذي حضره عدد من كبار 

المس��ؤولين في »ألب��ا« والمبادرة، 
جولة ميدانية للوفد الزائر في أرجاء 
الش��ركة، ش��ملت زي��ارة خاصة إلى 
واحة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بالشركة.
وق��ال البقال��ي: »من خ��الل تضافر 
الجهود نتمكن من إح��داث الفارق، 
وكل خط��وة مهم��ا كان��ت صغيرة 

تعتبر مهمة«.
وأضاف: »باعتبارنا إحدى الش��ركات 
الصناعي��ة الرائ��دة ف��ي المنطقة، 
فإنن��ا ندع��م بش��كل ت��ام جمي��ع 

األه��داف الت��ي أعلن عنه��ا صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
المؤتم��ر  خ��الل  ال��وزراء  مجل��س 
الس��ادس والعش��رين لألطراف في 
اإلطارية  المتح��دة  األم��م  اتفاقية 
 ،)COP26( المن��اخ  تغي��ر  بش��أن 
والتي تش��مل زي��ادة أش��جار نبات 
الق��رم في مملك��ة البحرين بأربعة 
أضعاف، ونحن سعداء للغاية بدعم 
جه��ود المب��ادرة الوطني��ة لتنمية 
القط��اع الزراع��ي والمجلس األعلى 

للبيئة في تطوير مش��تل رأس سند 
الستزراع نبات القرم«.

وأك��د، أن الفضل في دعم الش��ركة 
لمختلف المبادرات في مجال الجوانب 
والحوكم��ة،  واالجتماعي��ة  البيئي��ة 
يعود إلى توجيه��ات رئيس مجلس 
اإلدارة الش��يخ دعيج بن س��لمان بن 

دعيج آل خليفة.
فيما قالت الشيخة مرام بنت عيسى 
آل خليف��ة: »يس��عدنا تلقي الدعم 
م��ن الش��ركة لمثل هذا المش��روع 
المهم الذي يهدف إلى تطوير إحدى 
المحمي��ات الطبيعي��ة ف��ي مملكة 
البحرين«، مقدمة الشكر إلى »ألبا« 
لدورها الريادي ف��ي تحقيق أهداف 
م��ن  بالح��د  المتعلق��ة  البحري��ن 
الكرب��ون ومكافحة تغير  انبعاثات 

المناخ«.
لمش��روع  »ألب��ا«  دع��م  أن  يذك��ر 
تطوير مشتل رأس س��ند الستزراع 
نبات القرم يأتي في إطار مبادراتها 
الرامية لتحقي��ق أهدافها في إزالة 
الكرب��ون – وه��ي إح��دى أولوي��ات 
طري��ق  خارط��ة  ضم��ن  الش��ركة 
واالجتماعي��ة  البيئي��ة  الجوان��ب 

والحوكمة التابعة لها.

علي البقالي

 »حقوق اإلنسان«: أهمية استمرار تمتع 
النزالء بحرية ممارسة شعائرهم الدينية

ترأس��ت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي االجتماع الرابع عشر للجنة زيارة 
أماكن االحتجاز والمرافق بحضور دانيال كوهين.

وأش��ادت اللجنة بالتوجيهات الملكية الس��امية الص��ادرة من لدن حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المعظم 
بإصدار العفو الس��امي عن مائة وس��بعة من المحكومين بمناس��بة عيد 
األضح��ى، إضافة إل��ى تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على تس��عة 

وأربعين من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
كما استكملت اللجنة المناقشات حول الزيارات الميدانية المقرر أن تشارك 
فيه��ا مع عدد من أعضاء مجلس المفوضين إل��ى مراكز اإلصالح والتأهيل 
خالل موس��م عاشوراء المقبل 1444، للوقوف على مدى تمتع النزالء بحرية 

ممارسة شعائرهم الدينية.
وأكدت اللجنة على أهمية استمرار تمتع جميع النزالء بحقوقهم األساسية، 
بما في ذلك الحق في ممارس��ة الش��عائر الدينية بكل أريحية وعلى نحو ال 
يشكل إضرارًا أو تجاوزًا لحرية وخصوصية النزالء اآلخرين من جميع األديان 

والطوائف األخرى، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسالمة وصحة 
الن��زالء في��ه وفقا للقواني��ن واللوائ��ح واألنظمة المعمول به��ا في مراكز 

اإلصالح والتأهيل، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة.

 بعد قرابة عامين من التوقف..
البنوك تعود الستقطاع األقساط

مريم بوجيري «

بع��د قراب��ة عامين م��ن التوق��ف، ع��ادت البنوك 
المحلية الستقطاع قيمة أقساط القروض استئنافًا 
لقرار مصرف البحرين المركزي الصادر في ديس��مبر 
الع��ام الماضي بأن يتم توفير خيار تأجيل أقس��اط 
القروض المس��تحقة لكل األفراد والش��ركات وذلك 
لمدة 6 أش��هر إضافية انتهت في 30 يونيو 2022، 

من دون احتس��اب رس��وٍم على التأجيل أو زيادة في 
مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على 
أن يتم احتس��اب أس��عار الفائدة المق��ررة من قبل 

المصارف على هذه القروض خالل فترة التأجيل.
كما قام مص��رف البحرين المركزي، بإصدار تعميم 
ف��ي 28 يوني��و الماض��ي، لجميع البنوك وش��ركات 
التموي��ل العاملة في المملكة بش��أن انتهاء فترة 
التأجي��ل المذك��ورة بع��د يومي��ن، دون التمدي��د 

لتأجي��ل األقس��اط فت��رة إضافية ليك��ون التمديد 
الصادر في ديسمبر 2021 هو األخير.

وص��در قرار التأجيل 3 مرات ب��دءًا من أبريل 2020 
لم��دة 6 أش��هر، وتمديدها لمدة ع��ام كامل حتى 

يونيو 2022.
إلى ذلك تفاعل ع��دد من رواد التواصل االجتماعي 
م��ع ع��ودة اس��تقطاع األقس��اط من حس��اباتهم 

الشخصية مرة أخرى بعد مرور ما يقارب العامين.

»العاصمة« والدفاع المدني 
ينظمان ورشة إرشادات 

السالمة في برك السباحة

نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
المدني ندوة حول إرشادات السالمة العامة في برك السباحة 
للطلبة المش��اركين في برنامج النشاط الصيفي لنادي سترة 
الثقاف��ي والرياض��ي، حيث ق��دم المحاض��رون مجموعة من 
النصائح واإلرش��ادات الالزم اتباعها عند ارتياد برك السباحة، 

بما يسهم في الحفاظ على األرواح والممتلكات.
وذكر مدير إدارة الخدمات الهندس��ية واالستثمار بالمحافظة 
الدكت��ور جمي��ل الرويع��ي أن تنظي��م الورش��ة يأت��ي ضمن 
سلسلة البرامج والمش��اريع التي تقيمها بهدف تعزيز الوعي 
المجتمع��ي حول قضايا األمن والس��المة، وخاص��ة مع تزايد 
ارتياد برك السباحة في فصل الصيف، األمر الذي يتطلب نشر 
نصائح وإرش��ادات األمن والس��المة في البرك بما يسهم في 

الحفاظ على سالمة أفراد المجتمع.
بينما أش��ادت مدي��رة النش��اط الصيفي لنادي س��ترة نورية 
العالي بحرص المحافظة واإلدارة العامة للدفاع المدني على 
تقديم الندوة التوعوية للمش��اركين، بم��ا يعكس جهودهم 
الرامية إلى الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع، ويبرز دورهم 

في تحقيق الشراكة المجتمعية.

 انطالق برنامج بناء
القدرات في مجال إدارة 
المخاطر للتراث الثقافي

ب��دأ برنامج التدري��ب اإلقليمي لبناء القدرات ف��ي مجال إدارة 
المخاط��ر والك��وارث بمواق��ع الت��راث العالمي ف��ي المنطقة 
العربية أعماله في البحري��ن بتنظم المركز اإلقليمي العربي 
للت��راث العالم��ي بالتعاون مع المركز الدولي لدراس��ة صون 

.)ICCROM( وترميم الممتلكات الثقافية
ويش��ارك في البرنامج تسعة عش��ر متدرب من مديري مواقع 
التراث العالمي ف��ي الدول العربية باإلضاف��ة إلى المعنيين 
بالتراث في المؤسسات المعنية بالتراث وذلك من ثالث عشر 

دولة عربية.
وته��دف الدورة التي تس��تمر خمس��ة أيام إل��ى تنمية وعي 
المش��اركين بأهم اس��تراتيجيات التعامل م��ع المخاطر التي 
تواج��ه مواقع التراث العالم��ي والتي يأتي على رأس��ها اآلن 
التغيي��ر المناخ��ي واالضطراب��ات السياس��ية واإلره��اب، كل 
تلك العوامل ألحقت ضررًا بالغ��ًا بالمواقع األثرية بالمنطقة 

العربية.
يذكر أن في المنطقة العربية يوجد أكبر تجمع لمواقع التراث 
العالمي المدرجة على قائمة الخطر، فمن إجمالي 52 للتراث 
العالمي مدرج على القائم��ة المهددة بالخطر يقع 21 منهم 

في المنطقة العربية.

 »أمراض الدم الوراثية«: انخفاض 
مصابي فقر الدم المنجلي لـ20 طفاًل سنويًا

أكدت رئيسة الجمعية األهلية ألمراض 
الدم الوراثية الدكتورة شيخة العريض، 
أن هن��اك مش��اريع مهمة قام��ت بها 
بالتعاون مع وزارة الصحة، ساهمت في 
خفض معدل الم��رض، حيث كان عدد 
والدات مرضى فق��ر الدم المنجلي أكثر 
م��ن 200 طف��ل مريض س��نويًا لصبح 

العدد اآلن 20 طفاًل مصابًا كل عام.
جاء ذلك، خالل سلس��لة من الفعاليات 
التوعوي��ة والترفيهية لمرضى أمراض 
ال��دم الوراثي وذويه��م، ضمن برنامج 
االحتف��ال بي��وم فق��ر ال��دم المنجل��ي 
العالم��ي المواف��ق 19 يوني��و من كل 
لتكري��م  بفعالي��ة  واختتم��ت  ع��ام. 
المرضى المتفوقين من جميع المراحل 
التعليمي��ة ف��ي قاع��ة وارين��غ بمجمع 

عيادات ابن رشد الطبية.
وحضر الفعاليات ما يقارب 50 ش��خصًا 
م��ن أعض��اء مجل��س إدارة الجمعي��ة 
ومنتسبيها والمهتمين بمجال أمراض 

الدم الوراثية.

وشددت العريض، على استمرارية دعم 
المرضى ومس��اندتهم لرفع مستواهم 
العلم��ي والعمل��ي وتغيي��ر نظرته��م 
للحياة وألنفس��هم، مقدمة شكرها إلى 
الجه��ات الداعمة وكل من س��اهم في 

إنجاح الفعالية. 
مديرة العالقات العامة بالجمعية ليلى 
الحس��يني، كشفت عن آخر المستجدات 
بإنش��اء س��جل للمرضى، يض��م جميع 

األعمار على مس��توى البحرين الحتواء 
وتقدي��م  المرض��ى  م��ن  ع��دد  أكث��ر 
الخدمات المتاحة لهم، إلى جانب إدراج 
أكب��ر عدد منه��م في برنام��ج التأهيل 
وتكثي��ف  العم��ل  لس��وق  والتدري��ب 

الحمالت التوعوية.
ودعت مرضى أمراض الدم من فئة فقر 
الدم المنجلي والثالسيميا والهيموفيليا 
لالنتس��اب للجمعي��ة عب��ر التس��جيل 

اإللكتروني ع��ن طريق موقع الجمعية، 
حيث إن الجمعية تبحث س��بل التعاون 
م��ع الجمعي��ات األخرى و المؤسس��ات 

لتعزيز الشراكة المجتمعية. 
وأب��دى الحض��ور، وخصوص��ًا الط��الب 
فرحتهم بهذه الفعالية، مش��يدين في 
الوقت نفس��ه بالخدمات التي تقدمها 
الجمعي��ة وأهميته��ا وتأثيره��ا عل��ى 

نفسية المرضى إيجابيًا.

الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة
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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

Link

P  20

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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الحثيــث لتمكيــن ذوي  ثمــار ســعيها  البحريــن تجنــي 
العزيمة كي يحققوا طموحاتهم السيما وأنهم يثبتون 

أنهم أعضاء فاعلون في خدمة المجتمع والوطن.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 بعد األوكران.. التايوان
سيحاربون نيابة عن أمريكا

ما الذي يفعله الديمقراطيون في العالم؟ إنهم يشعلون الحرائق الواحدة 
تلو األخرى. 

ال��كل يعلم دورهم ف��ي تحريض أوكرانيا وتش��جيعها لطل��ب االنضمام 
للنات��و، وفرضهم عل��ى أوروبا كلها واقعًا ليتعامل��وا معه ويدفعوا ثمنه 

وهو موقف الصدام مع روسيا بشكل مباشر والحرب نيابة عنهم. 
أوروبا اليوم على مش��ارف أزمة خطيرة لنقص الطاقة وكساد وتضخم مما 
أضعف منها كثيرًا، حتى تأثر س��عر اليورو س��لبًا إلى مستويات لم يصلها 

من قبل. 
هناك إستراتيجية أمريكية واضحة إلضعاف واستنزاف الخصوم، في أوروبا 
إضعاف االثنين روس��يا وأوروبا، واألوروبيون ال يملكون االعتراض، فرضت 
العقوبات الروس��ية عليهم فرضًا، عدم االستيراد منهم، استنزاف الروس 
عس��كريًا واقتصاديًا، ورغم أنهم توقعوا أن ذلك لن يستغرق وقتًا طوياًل، 
فإن حس��اباتهم كانت خاطئة وأصبحت إطالة أمد الحرب رغبة روس��ية ال 

أمريكية؛ فهي في صالح الروس والكل ينتظر الشتاء. 
ما الثمن الذي دفعه العالم بس��بب هذه السياسة األمريكية خارج الحدود 
األمريكية، بل خارج الحدود األوروبية؟ هناك أزمة كس��اد عالمية وتضخم 

ونقص في الغذاء، كلنا ندفع ثمن هذه السياسة المتهورة. 
اآلن أمريكا تحرض تايوان وإندونيس��يا والفلبين وجزر سليمان لمواجهة 
الصين إلش��عال ش��رق الك��رة األرضية بعد أن أش��علت أوروبا، وتس��تفز 
الصي��ن متعمدة غير عابئة بالنتائج الوخيمة على البش��رية كلها ال على 

تلك الشعوب اآلسيوية فحسب. 
الكل يعلم مدى س��خافة األس��باب الت��ي يعلنها هذا الح��زب تبريرًا لدفع 
نانسي بيلوسي الديمقراطية لزيارة تايوان والكل يعلم مدى خطورة هذه 
الخطوة -إن تمت- فالصين تمتحن في قوتها وجديتها هنا مثلما فعلوا 
مع روس��يا، إنما المتضرر ليس الصينيي��ن وحدهم وال الروس وحدهم بل 

العالم أجمع. 
هذا حزب نخره الفس��اد حتى النخاع س��واء قصة هانتر ابن بايد وعالقاته 
بالفساد مع الحكومة األوكرانية أو حتى زوج نانسي وعالقاته بالتجارة مع 
تايوان، أنت هنا أمام فس��اد وتهور، بل جنون يمكن أن يؤدي إلى إشعال 

الحروب والجوع والفقر وأزمة طاقة، دون أن يتم ردعهم. 
إن حجم االعتراضات على سياسة هذا الحزب ليست من الجمهوريين فقط 

بل حتى من العديد من األسماء داخل الديمقراطيين أنفسهم. 
إن تحجيم الصين ليس بالمواجهة العس��كرية فذلك لعب بالنار ومجازفة 
غير مضمونة النتائج، ونار يمكن أن يكتوي بها المواطن األمريكي كغيره 
من الناس، وأكد ذلك الثعلب هنري كيسنجر الذي دعا للمرونة مع الصين. 
الحس��ابات الخاطئة بالنس��بة إلش��عال الحرب األوكرانية أدت إلى وصول 
النيران إلى جيب المواطن األمريكي وتدهور ش��عبية الحزب، ترى ما الذي 

سينتج عن استفزاز الصين؟ 
أما أكثر األمور المضحكة فهي قول هذا الحزب إن موقفنا الداعم ألوكرانيا 
ه��و من أج��ل الديمقراطية ونموه��ا وازدهارها فيها، وال��كل يعلم أنهم 
يدعم��ون الحكومة األكثر فس��ادًا في أوكرانيا، وكذل��ك نفعل مع تايوان، 
إنك��م تثيرون موجة من الضحك، عل��ى ابحثوا لكم عن حجة أقوى تبررون 

فيها حرقكم العالم بنيران الحروب.

 قباب متحركة توفر 
األجواء المالئمة للمصلين بالمسجد النبوي

ُتشكل قباب المسجد النبوي بتشكيالتها الفريدة 
جانبًا من جمالية عمارة المس��جد النبوي، وبنائه 
وفق أح��دث التصميمات الهندس��ية التي مزجت 
إتقان التصميم بالتقنية الحديثة لتحقق العناية 

الكاملة بالمصلين داخل المسجد.
وُصّمم��ت قب��اب المس��جد النب��وي بتش��كيالت 
معماري��ة مختلف��ة، تح��وي العديد م��ن اآليات 
والسور القرآنية، ونوافذ مختلفة األحجام ُصممت 
للتحكم باإلضاءة داخل المسجد، وتسمح بدخول 
اله��واء وأش��عة الش��مس، وف��ق وكال��ة األنباء 

السعودية »واس«.
إلى ذل��ك ش��هدت التوس��عة األخيرة للمس��جد 
النب��وي تنفيذ 27 قبة متحركة تت��وزع في أرجاء 
المسجد بتصميمات هندسية ومعمارية فريدة. 
ويتم التحك��م بفتح وغلق القب��اب آليًا عبر غرفة 
تحك��م خاصة ضمن خدمات تش��رف عليها إدارة 
التش��غيل والصيان��ة بوكالة ش��ؤون المس��جد 
النبوي، تسمح بدخول أشعة الشمس والهواء في 
أوقات مناسبة بحس��ب طبيعة األجواء، ومستوى 
جودة ونق��اء الهواء، وتغلق لوقاية المصلين من 

أش��عة الشمس المباش��رة، ولحفظ درجة برودة 
الهواء داخل المس��جد. إضافة إلى دور القباب في 
نقل صدى صوت إمام وخطيب المس��جد في أثناء 
الخطبة والصالة بشكل دقيق وتوزيع الصوت في 

أرجاء المسجد بشكل متكافئ.

كما جرى تصميم القباب المتحركة في المس��جد 
النب��وي بأبعاد متناس��قة، حيث يبل��غ طول ضلع 
قاعدة القبة 18 مترًا، ويبلغ وزنها 80 طنًا تتحرك 
على قضب��ان حديدية بأط��وال إجمالي��ة قدرها 

1573 مترًا طوليًا.

خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول قرن واحد من الموز يوميًا، يمكن 
أن يساعد في الوقاية من عدة أنواع من السرطان. لكن األمر بحاجة 
ألن يكون قرن الموز أخضر اللون، بحسب ما أفادت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية. وأعطى العلماء األشخاص الذين 
لديهم مخاطر عالية لإلصابة بالس��رطان نظامًا 
غذائي��ًا غنيًا بالنش��ا المقاوم، بعدم��ا وجدوا أنه 
يقلل م��ن خطر اإلصابة ببعض أش��كال المرض 

بأكثر من النصف.
والنش��أ المقاوم شكل من أشكال الكربوهيدرات، يزود 
اإلنسان بالطاقة، ويوجد في الشوفان والحبوب والفاصوليا، وبشكل أقل في 
الموز األخضر. وبحثت الدراس��ة، التي قادها علم��اء بريطانيون، في حاالت 

1000 مري��ض مصابون ب�»متالزم��ة لينش«، وهي حال��ة وراثية تزيد من 
خطر اإلصابة ب�سرطان القولون وسرطان بطانة الرحم وغيرها.

وأعطى الباحثون المش��اركين وجبة من النش��ا المقاوم، ما يعادل قرن موز 
غي��ر ناضج، وذلك لمدة عامين في المتوس��ط. وخلصوا إلى أن الموز بهذه 
الهيئ��ة تمكن من تقليل خطر اإلصابة بأنواع عدة من الس��رطان في أنحاء 
الجسم بنحو 60 في المئة، لكنه لم يقلل من خطر اإلصابة بسرطان األمعاء.

وكان التأثير الوقائي للموز قويا خاصة في مواجهة السرطانات التي تضرب 
الجهاز الهضمي العلوي، مثل س��رطان الم��ريء والبنكرياس، التي يصعب 
اكتشافها. وقال جون ماذر، أس��تاذ التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: 
»وجدنا أن النش��ا المقاوم يقلل من مجموعة من الس��رطانات بنسبة تزيد 

على 60 %«.

الموز يقي من السرطان بشرط

جعل علم��اء ذبابة ترف��رف بجناحيها من مس��افة 
بعيدة بواس��طة جهاز تحكم عن بع��د، وذلك بعد 
تمكنه��م م��ن التحك��م بدماغها، األم��ر الذي يعد 

خطوة كبيرة في مجال الهندسة الوراثية.
وج��اء ف��ي الورق��ة التي نش��رها الفريق ف��ي مجلة 
Nature Materials العلمي��ة البريطاني��ة ف��ي 27 
يوني��و إنه نجح ببس��اطة في اختراق دم��اغ الذبابة 
لجعلها تؤدي حركات معينة بضغطة بسيطة على 

جهاز تحكم عن بعد.
وللقيام بذلك، كان عل��ى الفريق المكون من خبراء 
في الهندسة الوراثية وتكنولوجيا النانو والهندسة 
الكهربائي��ة أواًل إنش��اء ذباب مع��دل وراثيًا يتمتع 
بخصوصي��ة وجود قناة حساس��ة للحرارة في دماغه 
يمكن عند تنش��يطها جعل هذه الحش��رات تنش��ر 
جناحيها، فق »مونت كارلو«. بعد ذلك، قام العلماء 
بتثبيت منّش��ط في دماغ الذباب س��يبدأ في إنتاج 

الح��رارة في وجود مجال مغناطيس��ي. وخالل نصف 
ثاني��ة من تش��غيل ه��ذا المج��ال بالضغ��ط على 
الزر، فتحت الذبابة جناحيه��ا. وتفتح هذه التجربة 
الطري��ق أم��ام التحك��م الجين��ي المحتم��ل ألنواع 
حيوانية معينة، بينها البشر أنفسهم ويأمل العلماء 
بش��كل خاص في أن يمّكن هذا االكتشاف من سبر 
محاور جديدة لفهم الدماغ البشري وعالجات جديدة 

لعدد من األمراض العصبية.

 علماء يخترقون دماغ ذبابة
ويتحكمون في حركة الجناحين عن بعد

»جلسة قهوة« مع الجميري في »كانو الثقافي«
نظم مركز كانو الثقافي جلس��ة قهوة للتحاور مع الفنان أحمد 
الجميري أدارها الش��اعر علي عبداهلل خليفة، وشارك فيها عدد 

من الحضور المهتمين بمجال الشعر والغناء والموسيقى.
وقد استهل الش��اعر علي عبداهلل خليفة األمسية بكلمات عبر 
فيها عن القيمة الرفيعة التي يختزلها الفنان الجميري بكونه 
قام��ة فنية عريقة اش��تهرت على مدى الس��نوات الطويلة في 
العدي��د من مجاالت الش��عر واألغني��ة والموس��يقى، فالفنان 
أحمد الجميري ذو تجربة ممتدة تمثل امتدادًا لحنجرة النهام 
البحرين��ي المبدع الذي أبدع في مج��ال األغنية البحرينية ذات 

الرمز الوطني األصيل.
وتح��دث الفنان الجميري ع��ن بداياته في مج��ال الغناء ليبدأ 
في س��رد مس��يرته وتعرفه على أل��وان الغناء من��ذ طفولته 
باالس��تماع ألغان��ي العمالقة وحفظها وغنائه��ا مع أصحابه، 

لينتقل بعد ذلك للغناء في برنامج إذاعي شبابي.

ورش عمل متنوعة ضمن »صيف البحرين 2022«

في مركز الفنون، يحظى أصدقاء مهرجان صيف البحرين الرابع عشر ببرنامج 
حاف��ل من النش��اطات وورش العم��ل التي تناس��ب مختلف أف��راد العائلة 

وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري ما بين الساعة 5:00 و9:00 مساًء.
وخالل اليومين القادمين، يس��تضيف مركز الفنون ع��دة رش العمل، وهي 
حقوق الطفل التي تقام بالتعاون مع المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
الرس��م والتلوي��ن على األحجار، الرس��م عل��ى الزجاج، صناعة الفخار، رس��م 
الكاريكاتير، الرس��م على الخش��ب، الصناديق الخش��بية والرس��م التلوين. 
وتتطل��ب المش��اركة ف��ي ورش العمل هذه التس��جيل المس��بق من خالل 
.www.culture.gov.bh الموقع اإللكتروني لهيئة البحرين للثقافة واآلثار

وتقّدم هيئ��ة التراث التابعة لوزارة الثقافة الس��عودية خ��الل المهرجان، 
عددًا من ورش العمل في مركز الفنون والتي تس��عى إلى التعريف بالحرف 
اليدوية الش��هيرة في المملكة العربية الس��عودية كورشة حرفة التطريز، 
ورش��ة حرفة القط العسيري، ورشة السفن الشراعية وورشة صناعة الفخار، 
إضافة إلى أنش��طة أخرى مثل مبادرة المستكشف الصغير التي تسعى إلى 
إع��داد جيل يعي أهمية اآلثار ويحميها ويحتفي بها ومش��روع نقوش الذي 

يهتم بإحياء التراث الوطني السعودي المتمثل بالفنون الصخرية والنقوش.
ويق��ّدم المركز كذلك، ركن س��رد القصص الذي يأخ��ذ األطفال في رحالت 
ش��يقة إلى عوالم مختلفة مع ش��خصيات عديدة عبر جلس��ات سرد قصص 
ممتعة في قوالب تمزج ما بين الترفيه والمعرفة والتس��لية، ويتم تنظيم 
أنش��طة س��رد القصص بتعاون مرك��ز عيس��ى الثقافي م��ع وزارة الثقافة 
الس��عودية »هيئة التراث« وس��فارة دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة لدى 

البحرين.
وفي زاوية أخرى من مركز الفنون، يجد رّواد المهرجان ركن مجالت األطفال 
ال��ذي تقوم عليه مجلة وطني من وزارة الداخلية. وتحتوي مجلة وطني على 
مجموعٍة من األنش��طة الترفيهّية الموّجهة لألطفال، وتس��عى إلى تنمية 
الوع��ي لديهم حول واجباتهم كمواطنين تجاه الوطن. س��يتّم توزيع أعداد 

المجّلة على زّوارنا الصغار في مركز الفنون طيلة فترة المهرجان.
أما في نهاية األس��بوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت، فيشهد مركز 
الفنون أنش��طة متنوعة لألطفال كالرس��م على الوجوه لشخصيات نخول أو 

إحدى شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

 سيارة هتلر..
مركبة بمواصفات طائرة

ق��دم أدول��ف هتل��ر، زعي��م ألماني��ا النازية، قب��ل بداي��ة الحرب 
العالمي��ة الثاني��ة، طلب��ًا خاص��ًا لدى ش��ركة صناعة الس��يارات 
األلمانية العالمية »مرسيدس«، إلنتاج سيارة مرسيدس 770 ك 
)مرسيدس بنز 770K( المعروفة أيضًا باسم »غروسر مرسيدس« 

وتعني المرسيدس الكبيرة أو العظيمة.
وُصّممت السيارة الشهيرة حس��ب طلب وتوصيات الزعيم األوحد 
للرايخ الثالث، وكان يس��تخدمها ف��ي تنقالته ولحضور العروض 
العسكرية. وهي تربض اليوم في متحف هنري ماالرت في مدينة 

ليون، جنوب شرق فرنسا، بحسب »يورونيوز«.  
عقب الح��رب العالمية الثانية واستس��الم ألماني��ا النازية العام 
1945، إس��تولت ق��وات الجنرال الفرنس��ي لوكلير على الس��يارة 
المصفح��ة بالكام��ل والمض��ادة للقنابل واأللغ��ام األرضية وقد 
ت��م العثور عليها في منطقة بيرختش��غادن. نقلت الس��يارة إلى 
الوالي��ات المتحدة في عام 1946 قب��ل أن تعرض في مزاد علني 
ويقتنيه��ا ملياردي��ر أمريكي. ووصلت في الع��ام 2017 إلى رجل 
أعمال روسي اش��تراها بحوالي 7 ماليين دوالر. ويبلغ طول سيارة 
مرسيدس بنز 770K ستة أمتار وعرضها 2.20 متر ويصل وزنها 

وهي فارغة دون ماء وال وقود إلى 4.780 كلغ.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/27/watan-20220727.pdf?1658898867
https://alwatannews.net/article/1017843
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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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أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة على ما يمثلـــه قطاع الثقافـــة واآلثار من 
أهميـــة بالغة؛ كونه أحد األســـس التـــي تعكس ثقافـــة وهوية وتاريخ 
البحريـــن الـــذي تميز بأصالته وعراقته، مشـــيدًا ســـموه بما تحقق من 
نقـــل للصـــورة المميزة عنه وما نتـــج عن ذلك من نجاحـــات بارزة في 
تســـجيل عدد مـــن المعالـــم التراثيـــة البحرينيـــة ضمن قائمـــة التراث 

العالمي.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفـــاع أمس، رئيس مركز الشـــيخ 
إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافـــة والبحوث الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، حيث أشـــاد ســـموه بعطاء معاليها طوال رئاســـتها 
هيئـــة الثقافة واآلثار وإســـهاماتها في تعزيز موقـــع البحرين الثقافي 
والتاريخـــي من خالل الترويـــج المميز للمقومـــات الثقافية والتراثية 

التي تتمتع بها المملكة.
مـــن جانبهـــا، أعربت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة عن شـــكرها 
وتقديرهـــا لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
على حرصه واهتمامه الدائم بقطاع الثقافة واآلثار، مؤكدة أن الدعم 
الالمحدود الذي لقيته من سموه طوال رئاستها هيئة الثقافة واآلثار 
كان له عظيم األثر فيما تم تحقيقه من منجزات لهذا القطاع الحيوي.

المنامة - بنا

مي بنت محمد روَّجت بشكل مميز للمقومات الثقافية في المملكة
األصالة والعراقة سمتان ميَّزت تاريخ وهوية البحرين... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول  الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمس، وزيرة السياحة فاطمة  الصيرفي، وذلك بحضور رئيس األمن العام 

الفريق طارق الحسن.
ورحب الوزير بوزيرة الســـياحة، مشـــيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بما 
يســـهم فـــي تقديم أفضـــل الخدمـــات الســـياحية، باعتبار الســـياحة، رافدًا 
أساسيًا مهمًا لالقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية.

مـــن جهتهـــا، عبـــرت الوزيرة، عن شـــكرها وتقديرهـــا لوزيـــر الداخلية على 
التعاون والتنسيق المشترك.

تعاون وتنسيق بين “الداخلية” و“السياحة”
المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك للشـــؤون الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، امـــس بمكتبـــه في قصـــر القضيبية، ســـفير دولة إســـرائيل لدى 
مملكة البحرين السفير إيتان نائي.  وخالل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة بالســـفير، منوًها بما تشـــهده العالقات بين مملكة البحرين ودولة 
إسرائيل من تطور وتقدم على المستويات كافة بما يعكس تطلعهما للمضي ُقدًما 
بالتعـــاون الثنائي آلفاق أرحب بما يعزز مصالحهما المشـــتركة، متمنًيا للســـفير كل 
التوفيـــق والنجـــاح. من جانبه، عبر الســـفير إيتـــان نائي عن اعتزازه بلقاء الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد بن محمـــد آل خليفـــة، مؤكـــًدا حرص بـــالده على المضـــي بأوجه 
التعـــاون المشـــترك مـــع مملكة البحرين آلفاق أوســـع في شـــتى المجـــاالت، متمنًيا 
لمملكـــة البحريـــن كل الرقـــي واالزدهـــار.  كمـــا جرى خـــالل اللقاء اســـتعراض آخر 

التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

خالد بن أحمد: العالقات مع إسرائيل متطورة

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

اســـتقبل رئيس جهاز المســـاحة 
رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا بن 
مكتبـــه  فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 
المحاميـــة مريـــم عقـــاب، حيث 
أهدته رســـالة الماجســـتير التي 
حصلت عليها من جامعة العلوم 
الرســـالة  وحملـــت  التطبيقيـــة 

عنوان “التحكيم في منازعات المساعدة واإلنقاذ البحري” دراسة مقارنة. 
وأثنى الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا آل خليفة على الجهد المبذول من قبل 
الباحثـــة، والنتائـــج التي خلصت إليها فـــي هذه الدراســـة المقارنة القيمة، 
مؤكـــدًا على أهميـــة البحث األكاديمـــي خاصة في موضوع الرســـالة التي 
تناولـــت المنازعات الناتجة عن الحوادث واإلنقـــاذ البحري وما تحمله من 
أهميـــة فـــي الجوانب التجارية وتســـوية منازعاتها، متمنيـــًا للباحثة مزيد 
مـــن التوفيق والنجاح في حياتها العلميـــة والعملية وبما يعود بالنفع على 

وطنها.

رئيس “المساحة” يتسلم رسالة 
عن “المنازعات البحرية”

إنشاء وتشكيل فريق مكافحة األمراض المزمنة “غير السارية”
برئاسة وزير الصحة وعضوية 19 آخرين... قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم 
وتشـــكيل  بإنشـــاء   2022 لســـنة   )36(
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 
األمراض المزمنة )غير الســـارية(، جاء 

فيه:
المادة األولى:

العمـــل  “فريـــق  ُيســـمى  فريـــق  ُينشـــأ 
الوطنـــي لمكافحـــة األمـــراض المزمنة 
)غيـــر الســـارية(”، وُيشـــار إليـــه في هذا 

القرار بكلمة “الفريق”.
المادة الثانية:

ُيشـــكل الفريق برئاســـة وزيـــر الصحة، 
وعضوية ُكل من:

1. الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة 
بوزارة الصحة.

2. مديـــر إدارة الصحـــة العامـــة بوزارة 
الصحة.

3. مديـــر إدارة تعزيـــز الصحـــة بوزارة 
الصحة.

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  4. مديـــر 
بوزارة الصناعة والتجارة.

الحيوانيـــة  الصحـــة  إدارة  مديـــر   .5
بوزارة شئون البلديات والزراعة.

6. مديـــر إدارة تمكين الشـــباب بوزارة 
شئون الشباب والرياضة.

والتوعيـــة  االتصـــال  إدارة  مديـــر   .7
للمجلـــس  التنفيـــذي  بالجهـــاز  البيئيـــة 

األعلى للبيئة.
المجتمعيـــة  الشـــراكة  إدارة  مديـــر   .8

بوزارة التربية والتعليم.
9. مدير إدارة التلفزيون بوزارة شئون 

اإلعالم.
10. رئيس مستشفى الطب النفسي.

11. رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة بمراكـــز 
الرعاية الصحية األولية.

القلـــب  أمـــراض  قســـم  رئيـــس   .12
بالمستشفيات الحكومية.

13. استشـــاري ورئيـــس قســـم جراحة 
الدمويـــة  واألوعيـــة  والصـــدر  القلـــب 
بمركـــز محمد بن خليفة بن ســـلمان آل 

خليفة التخصصي للقلب.
أســـرة  طـــب  أول  استشـــاري   .14

بمستشفى قوة دفاع البحرين.
15. استشاري الغدد الصماء والسكري 

بمستشفى الملك حمد الجامعي.
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  عضـــو   .16

البحرين.
17. رئيس جمعية مكافحة الســـرطان 

البحرينية.
18. رئيس جمعية مكافحة التدخين.

الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب   .19

البحرينية.
المادة الثالثة:

يصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من 
وزير الصحة بعد التنســـيق مع الجهات 

ذات العالقة.
ويختـــار الفريـــق فـــي أول اجتمـــاع له 
نائبًا للرئيس مـــن بين أعضائها، يتولى 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:

تكون مـــدة العضوية في الفريق ثالث 
ســـنوات قابلـــة للتجديـــد لمـــدد أخـــرى 
مماثلـــة، وإذا خال محـــل أحد األعضاء 
ألي ســـبب من األسباب ُيعين من يحل 
العضـــو  وُيكمـــل  األداة،  بـــذات  محلـــه 

الجديد مدة سلفه.
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
لمكافحـــة  وطنيـــة  خطـــة  وضـــع   -  1

الســـارية(،  )غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض 
العالميـــة  لالســـتراتيجية  اســـتنادًا 
والخطة الخليجيـــة الموحدة، ووثيقة 
المنامـــة لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة 

)غير السارية(.
2 - صياغـــة الخطـــط التنفيذية ووضع 
بيـــن  المشـــتركة  واألنشـــطة  البرامـــج 

الجهات ذات العالقة.
3 - اإلشـــراف على البرامج واألنشـــطة 
)غيـــر  المزمنـــة  باألمـــراض  الخاصـــة 
السارية( الموجهة لمكافحتها، ومتابعة 

وتقييم تلك البرامج واألنشطة.
4 - توحيـــد الجهـــود وإشـــراك القطـــاع 
الخـــاص واألهلـــي لمكافحـــة األمراض 

المزمنة )غير السارية(.
5 - رفـــع الوعي الصحـــي حول عوامل 
الخطـــر المؤديـــة لإلصابـــة باألمـــراض 

المزمنة )غير السارية(.

واألنظمـــة  التشـــريعات  دراســـة   -  6
الخاصـــة بمكافحـــة األمـــراض المزمنة 

)غير السارية( وإبداء الرأي بشأنها.
7 - تدعيم وسائل البحوث والدراسات 
)غيـــر  المزمنـــة  باألمـــراض  الخاصـــة 

السارية(.
المادة السادسة:

يكون للفريق أمين سر يختاره الرئيس 
من بين موظفي وزارة الصحة، يتولى 
االجتماعـــات  أعمـــال  جـــداول  إعـــداد 
وتدوين المحاضر وحفظ المســـتندات 
والســـجالت الخاصـــة بالفريـــق، فضـــالً 
عـــن القيـــام بـــكل مـــا يكلفه بـــه الفريق 
أو رئيســـها من مهام أخـــرى في مجال 

عمله.
 المادة السابعة:

يجتمـــع الفريـــق بدعوة من رئيســـه أو 
نائبـــه كل ثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل أو 

كلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلـــك، ويحدد 
في الدعوة مكان االجتماع وُيرفق بها 

جدول أعمال االجتماع.
صحيحـــًا  الفريـــق  اجتمـــاع  ويكـــون 
بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون 

من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتوصياتـــه  قراراتـــه  الفريـــق  يصـــدر 
بأغلبية أصوات األعضـــاء الحاضرين، 
وعند تساوي األصوات يرجح الجانب 

الذي منه رئيس االجتماع.
المادة الثامنة:

يرفـــع الرئيـــس إلـــى مجلـــس الـــوزراء 
تقاريـــر دوريـــة كل ثالثـــة أشـــهر عـــن 

أعمال الفريق وسير العمل به.
المادة التاسعة:

يجـــوز للفريـــق أن يســـتعين فـــي أداء 
أعمالـــه بمـــن يـــرى االســـتعانة بهـــم من 
لحضـــور  واالختصـــاص  الخبـــرة  ذوي 
اجتماعاته دون أن يكون لمن ُيستعان 
مـــداوالت  فـــي  معـــدود  صـــوت  بهـــم 

الفريق.
المادة العاشرة:

يجوز بقرار من الرئيس تشـــكيل لجان 
فرعيـــة تختـــص بالموضوعـــات التـــي 

يحددها.
المادة الحادية عشرة:

ُيلغى القرار رقم )18( لسنة 2012 بشأن 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة األمـــراض 
المزمنـــة )غيـــر المعدية(، كمـــا ُيلغى كل 

نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشرة:

علـــى وزير الصحـــة والجهـــات المعنية 
- ُكٌل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ أحكام هذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )37( لسنة 2022 بشأن استبدال عضو 
فـــي اللجنـــة االستشـــارية لإلطـــار الوطني للمؤهـــالت بهيئة جـــودة التعليم 

والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيســـتبدل الســـيد أحمـــد عبـــد هللا عبد الرحيم، بالســـيد ياســـر عبـــد الرحيم 

العباســـي - كعضـــو عـــن القطاع الخاص - فـــي عضوية اللجنة االستشـــارية 
ـــالت بهيئـــة جودة التعليـــم والتدريـــب، وتكون مدة  لإلطـــار الوطنـــي للمؤهِّ

عضويته في اللجنة لنهاية مدة سلفه.
المادة الثانية:

علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

استبدال عضو في “استشارية اإلطار الوطني للمؤهالت”
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محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  أن  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
البحرين حققـــت العديد من اإلنجازات 
حقـــوق  وحمايـــة  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 
اإلنســـان، ومـــن هـــذه المنجـــزات ما تم 
تقديمـــه مـــن خدمـــات ورعايـــة صحية 
متكاملـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن على 
حـــد ســـواء، خـــال جائحـــة فيـــروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، وفًقا للتوجيهات 
الســـامية لملـــك البـــاد الُمعظم صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجالـــة 
خليفة، وبمتابعـــة ودعم من ولي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 

خليفة.
جـــاء ذلك لدى مشـــاركة قطاع شـــؤون 
حقـــوق اإلنســـان بالـــوزارة فـــي المؤتمر 
اإلقليمي الرابع رفيع المســـتوى لحماية 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان بمقـــر األمانة 
العامة لجامعة الـــدول العربية بالقاهرة 
علـــى  األزمـــات  “أثـــر  موضـــوع:  حـــول 
التمتع بحقوق اإلنســـان: جائحة كوفيد 
كنمـــوذج”، والـــذي عقـــد بالتعـــاون بيـــن 
جامعـــة الدول العربيـــة ومكتب مفوض 
األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان.

وفي كلمة مملكة البحرين أمام المؤتمر، 
أعربت المستشار بقطاع حقوق اإلنسان 
بدور عبدالعزيز، عن اعتزازها بإنجازات 
فريق البحرين برئاســـة صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء، كأنموذج حضـــاري عالمي في 
التصـــدي لتداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
فـــي  ونجاحهـــا  )كوفيـــد19-(،  كورونـــا 

توفير خدمات صحيـــة متكاملة لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن دون تمييز، من 
عاج وفحوصـــات وتطعيمات مجانية، 
مـــا أســـهم فـــي تحقيـــق مبـــدأ “الصحـــة 

للجميع”.
ونوهـــت إلـــى تعامـــل مملكـــة البحريـــن 
مـــع الجائحة العالمية بشـــفافية ونزاهة 
وعدالـــة، وفق منظومة عصرية شـــاملة 
ومتكاملـــة من رعاية صحيـــة ووقائية، 
وتقديـــم حـــزم ماليـــة اقتصاديـــة لدعم 
تضـــرًرا،  األكثـــر  والقطاعـــات  األفـــراد 
اإلنســـانية  األبعـــاد  مراعـــاة  إطـــار  فـــي 
واالجتماعية، ومواكبة التحول الرقمي 
الخدمـــات  مـــن  العديـــد  تقديـــم  فـــي 
الصحيـــة  ضمنهـــا  ومـــن  الحكوميـــة، 
باإلجـــراءات  والتوعيـــة  والتعليميـــة، 
االحترازيـــة عبـــر جميع وســـائل اإلعام 
واٍع  مجتمـــع  ظـــل  فـــي  واالتصـــال 
ومتكاتـــف عـــزز مـــن المحافظـــة علـــى 

الصحة العامة.
وأكدت أن مملكـــة البحرين ماضية في 
إنجازاتها الحقوقيـــة والتنموية الرائدة 
كمثـــال عالمي مبهر فـــي تعزيز الحقوق 
الرعايـــة  وكفالـــة  العامـــة،  والحريـــات 
الصحية، وتحســـين المستوى المعيشي 
محـــور  كونهـــم  المواطنيـــن؛  لجميـــع 
التنميـــة الشـــاملة وغايتهـــا بالتوافق مع 
الدســـتور، وبرنامـــج الحكومة، والخطة 
2022-( اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة 
2026(، فـــي ضـــوء الرؤيـــة االقتصادية 
2030 بمبادئها المرتكزة على أسس من 

االستدامة والتنافسية والعدالة.

 البحرين أنموذج حضاري عالمي 
في التصدي لكورونا

رعى رئيس مجلس األوقاف الســـنية راشد الهاجري، حفل تكريم 
شـــركاء النجـــاح من الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والجمعيات 
الخيرية والصحف المحلية وعدد من المتطوعين الذين ســـاهموا 
فـــي إنجـــاح فعالية إقامة صاتـــي عيد الفطر واألضحـــى المبارك 
لهـــذا العـــام 1443هــــ - 2022م، وذلك بحضور نائـــب رئيس األمن 
العام اللواء الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ووكيل شؤون 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد بن آل خليفة وعدد من مسؤولي 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة والجمعيات الخيريـــة والصحف 
المحلية. وأشاد الهاجري، بالدور الفاعل لجميع الوزارات والهيئات 
الحكومية والمؤسســـات األهلية التي ســـاهمت في إنجاح فعالية 
إقامـــة صاتـــي العيـــد فـــي المصليات الرئيســـية مراكـــز الجاليات 

والجوامع التابعة لإلدارة .
وأكـــد أن ما تشـــهده مملكة البحرين من تميـــز وإبداع في مفهوم 
الشراكة المجتمعية المثمرة هو نتيجة للتوجيهات السامية لملك 
البـــاد المعظـــم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ومتابعـــة من ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي االرتقاء 
بالعمـــل االجتماعـــي واألمنـــي والخدمـــي ودعم الصلـــة بين أفراد 

المجتمع.
وبّيـــن أن التعـــاون بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة تصـــب في دعم 
مفهوم الشـــراكة المجتمعية التي أصبحت نموذجًا ونهجًا يحتذى 

بـــه، مـــن خال العمـــل بـــروح الفريق الواحـــد في كافـــة الفعاليات 
والبرامـــج التي تقيمهـــا اإلدارة، األمر الذي يمثـــل إضافة حقيقية 
علـــى نهج التواصل والشـــراكة مع مختلف القطاعـــات، منوهًا في 
الوقـــت ذاتـــه بما قدمته الجهـــات الداعمة من نمـــاذج ناجحة كان 
لها أثر إيجابي في التسهيل على المصلين ألداء صاتي العيدين 
بكل يســـر وســـهولة، ثم اســـتعرض الحفل فيلمًا قصيرًا عن جهود 

اإلدارة في إقامة المصليات في كافة مناطق مملكة البحرين. 
وبعد ذلك تفضل رئيس مجلس األوقاف الســـنية بتكريم شـــركاء 
النجاح والتي تمثلت في الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة 
المحليـــة  الصحـــف  لممثلـــي  باإلضافـــة  األهليـــة،  والمؤسســـات 

والجمعيات الخيرية ومراكز الجاليات.
وكـــرم رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية صحيفة البـــاد من بين 
الجهـــات التي ســـاهمت في التغطيـــة اإلعامية لفعاليـــات اإلدارة 

خصوصا تغطية صاة عيد الفطر وصاة عيد األضحى.
ومثل الصحيفة المصور المحترف عبدالرسول الحجيري.

وجرى تكريم عدد من المســـؤولين بالجهات الحكومية والخاصة 
واألهلية.

العمـل بروح الفريـق الواحـد سهـل أداء صالة العيـدين
كرم “^” ممثالً بالمصور المحترف الزميل الحجيري... رئيس “السنية”:

إصرار إيراني على رفض التعايش مع محيطها اإلقليمي
سياستها في توظيف األزمات تهديد ألمن الخليج والعالم... عبداهلل بن أحمد:

أكـــد رئيس مجلس أمنـــاء مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
عبـــدهللا  الشـــيخ  )دراســـات(،  والطاقـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أن إيـــران مازالـــت 
ترفـــض التعايـــش مع محيطهـــا اإلقليمي 
وفًقا لقواعـــد القانون الدولي، التي تدعو 
الحترام ســـيادة الدول واستقالها وعدم 

التدخل في شؤونها. 
جـــاء ذلـــك خـــال كلمـــٍة ألقاها فـــي ندوٍة 
افتراضيـــٍة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي 
للدراســـات  اإلمـــارات  مركـــز  نظمهـــا 
دولـــة  فـــي  االســـتراتيجية  والبحـــوث 
بالتعـــاون  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
مـــع مظلـــة التجمـــع األوروبـــي لمكافحـــة 
التطرف واإلرهاب، امس ، بعنوان “الدور 
اإليرانـــي فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي: 
خلفياته، مخاطرة ومســـتقبله”، بمشاركة 
نخبٍة من السياسيين والدبلوماسيين من 
دول الخليج العربي، والسويد، وبلجيكا، 

وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا. 
وحملت الجلســـة التي شـــارك فيها رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مركـــز “دراســـات” عنـــوان 
“إيـــران ودول الخليـــج العربـــي: مـــا بيـــن 
السياســـي”،  والُبعـــد  الجغرافـــي  الُبعـــد 
وهدفت الستعراض خلفية العاقات بين 
إيـــران ودول الخليـــج العربـــي، وســـلطت 
الضـــوء علـــى دور إيـــران فـــي المنطقـــة، 

ومخاطر ذلك الدور على اإلقليم. 
وأضاف أن اســـتهداف المنشآت النفطية 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  أرامكـــو  لشـــركة 
الســـعودية، واســـتهداف بعض المنشـــآت 
الحيويـــة لم يكن ســـوى مؤشـــراٍت وأدلٍة 
علـــى مضاميـــن السياســـة اإليرانية تجاه 
تراعـــي  ال  التـــي  العربـــي،  الخليـــج  دول 
حســـن الجـــوار وتعـــرض أمـــن المنطقـــة 

للخطر. 
وأشار إلى أن كل المبادرات التي طرحتها 
إيـــران ذات مضمـــوٍن واحـــد تنطوي على 
المنطقـــة،  دول  شـــؤون  فـــي  التدخـــل 
ولفـــت االنتباه إلى انتهاج إيران سياســـة 
الغمـــوض بشـــأن برامجهـــا النوويـــة عبـــر 
إثارة األزمات مع مســـؤولي وكالة الطاقة 
الذريـــة، مما يؤكد مخـــاوف دول الخليج 
العربي بشأن تلك البرامج، وتأثيرها على 
تكريس الخلل في موازين القوى، إضافًة 
إلـــى مخاطرهـــا البيئية الحتمـــال حدوث 
تســـرباٍت إشـــعاعيٍة من خال المفاعات 

النووية اإليرانية. 
عبـــر  اإليرانيـــة  التهديـــدات  مـــن  وحـــذر 
وإنشـــغال  اإلقليميـــة  األزمـــات  توظيـــف 
العالـــم باألزمة األوكرانية، التي ســـيكون 
لهـــا تداعيـــاٌت علـــى المنطقـــة، ليس فقط 
بالنســـبة ألمـــن دول الخليـــج العربـــي، بل 

لمنظومة األمن اإلقليمي والعالمي.

المنامة - بنا

البحرين تمنح سويسرا حق السيادة على بيانات مشتركيها
دعماً لتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم اإللكترونية

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ عــقــد 
تقنية  عبر  أمــس،  اجتماًعا  الــزيــانــي، 
االتحاد  سفير  مــع  المرئي،  االتــصــال 
الــســويــســري لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمقيم في أبوظبي ماسيمو بادجي.
وتـــم خـــال االجـــتـــمـــاع، اســتــعــراض 
الثنائية  والصداقة  التعاون  عاقات 
تعزيزها  وسبل  والمتميزة،  الوطيدة 
ــمــجــاالت بــمــا يــخــدم  فـــي مــخــتــلــف ال
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــكــا الــبــلــديــن 
ــى  ــقــيــن، هــــذا إل ــصــدي والــشــعــبــيــن ال
جانب مناقشة عدد من القضايا ذات 
الساحتين  على  المشترك  االهــتــمــام 

اإلقليمية والدولية.
االتحاد  الخارجية سفير  وسلم وزير 

الموافقة  بشأن  رســالــة،  السويسري 
حق  السويسري  االتــحــاد  منح  على 
المشتركين  بــيــانــات  عــلــى  الــســيــادة 
الــتــابــعــيــن لـــه فـــي مـــراكـــز الــحــوســبــة 
ــة فــــي مــمــلــكــة  ــمـ ــائـ ــقـ الـــســـحـــابـــيـــة الـ

البحرين، على النحو المقرر بالمرسوم 
بشأن   2018 لسنة   )56( رقــم  بقانون 
السحابية  الحوسبة  خدمات  تزويد 
الوزارية  والقرارات  أجنبية،  ألطراف 
ــعــاون  ــت ال يـــدعـــم  ــمــا  ب الـــصـــلـــة،  ذات 

بين  والــخــبــرات  المعلومات  وتــبــادل 
ــبــلــديــن الــصــديــقــيــن فـــي مــجــاالت  ال
وتقنية  واالتصاالت  الرقمي  التحول 
ــم  ــجــرائ الـــمـــعـــلـــومـــات، ومــكــافــحــة ال

اإللكترونية.

المنامة - وزارة الخارجية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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بتنويع مصادر 
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة األشغال

إبراهيـــم  األشـــغال  وزيـــر  اســـتقبل 
الحـــواج، في مكتبه بمبنـــى الوزارة 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين إيتان نائيه.
واســـتعرض الطرفـــان خـــال اللقاء 
تجمـــع  التـــي  الثنائيـــة  العاقـــات 
بيـــن البلدين وســـبل تطويرهـــا، كما 
بحثـــا عددًا مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد سفير دولة إسرائيل 
لـــدى المملكـــة إيتان نائيـــه بالتعاون 
الذي تبديه الوزارة مع ســـفارة دولة 
تعزيـــز  نحـــو  وجهودهـــا  إســـرائيل 
التعاون المشـــترك، متمنيًا اســـتمرار 
التعـــاون بيـــن الجانبيـــن بمـــا يحقق 

األهداف المشتركة.

استعراض تطوير العالقات مع إسرائيل

المنامة - وزارة األشغال

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير األشـــغال إبراهيم الحواج بمكتبه عددًا من منتســـبي الوزارة بمناسبة 
حصولهم على درجة الماجســـتير، حيث قدموا إليه نســـخًا من رســـائلهم. واســـتقبل 
الوزير كاً من ســـبيكة محمد الجال الحاصلة على ماجســـتير في اإلدارة الهندسية 
عن )تحسين منهجية العمل لدورة حياة مخلفات الهدم والبناء في البحرين( وجاسم 
محمـــد رحمة الحاصل على ماجســـتير اإلدارة العامة عن )استكشـــاف العوامل التي 
تؤثـــر على القيـــم الثقافية للقوى العاملة في القطاع العام مـــن منظور إدارة الموارد 
البشـــرية(، وعبدهللا محمد العباســـي الحاصل على ماجســـتير في الهندســـة المدنية 
عن )دراســـته التجريبية والرقمية لتقوية الجســـور الخرســـانية المسلحة باستخدام 
مادة UHPC(، والموظف ســـلمان عبداإلله حســـن الحاصل على ماجســـتير في إدارة 
األعمال عن )العوامل المؤثرة في المســـتهلك عند شـــراء العقار في مملكة البحرين(. 
وهنأ الوزير منتســـبي الـــوزارة لحصولهم على الدرجات العلمية العالية، مشـــيرًا إلى 
أهميـــة التحصيل العلمي ودوره في صقل قدراتهم العلمية وتعزيز خبراتهم العملية 
ومواكبة التطورات التي تشـــهدها مملكة البحرين مما ســـيكون له انعكاس إيجابي 

على أدائهم في مختلف المواقع الخدمية في الوزارة. 

 اســـتقبل وزير التنمية االجتماعية، أســـامة العصفور، في مكتبه، ســـفير جمهورية مصر 
العربية لدى مملكة البحرين، ياســـر محمد شـــعبان؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك 
فـــي المجـــاالت التنموية بيـــن الجانبين.  وفـــي اللقاء، رحـــب وزير التنميـــة االجتماعية 
بالســـفير المصري، مؤكدًا عمق العاقات األخوية الراســـخة التـــي تجمع مملكة البحرين 
وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة، مســـتعرضًا أبرز البرامج والمشـــروعات التي تقدمها 

الوزارة لارتقاء بالمجتمع، إلى جانب المشروعات المشتركة بين الجانبين. 
من جانبه، أكد الســـفير حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون المشـــترك مع 
مملكـــة البحريـــن بمـــا يحقـــق المصالح الثنائيـــة، معربًا عن االســـتعداد والتطلـــع إلى رفع 
مســـتويات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبيـــن بما يصب في اتجاه تعزيز الخبرات 

النوعية.

الحواج: التحصيل العلمي يعزز الخبرات العملية

العصفور: عالقات راسخة بين البحرين ومصر

حميدان: حلول مرنة لتعزيز تنافسية سوق العمل
جمشير: تشريعات للمحافظة على حقوق أطراف اإلنتاج

التقـــى وزير العمل، رئيـــس مجلس إدارة 
هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، 
بالـــوزارة،  مكتبـــه  فـــي  الثاثـــاء،  امـــس 
نوف جمشـــير، بمناســـبة صدور المرسوم 
الملكي الســـامي بتعيينها رئيًســـا تنفيذًيا 
لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل، حيـــث قدم 
لها التهاني بمناســـبة هذه الثقـــة الملكية، 
متمنًيـــا لهـــا التوفيـــق فـــي مهـــام عملهـــا 

الجديد.
عمـــل  برنامـــج  حميـــدان  واســـتعرض   
الهيئـــة واألولويات التي يتم تنفيذها في 
المرحلـــة الحالية، مؤكـــًدا أهمية مواصلة 
البناء على ما تحقق من منجزات، خاصة 
فـــي ظـــل مرحلـــة التعافـــي االقتصـــادي 
الـــذي أطلقتـــه الحكومة، وبما يســـهم في 
العمـــل،  ســـوق  وتـــوازن  اســـتقرار  دعـــم 

وخلق الحلول المرنة التي تعزز تنافسية 
وقـــدرات الســـوق، مشـــيًرا إلـــى أن هيئـــة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل حققت علـــى مدى 
الســـنوات الماضية نقات نوعية وتنفيذ 
السياسات االستراتيجية المتعلقة بالنمو 
االقتصادي وتســـهيل إجراءات ممارســـة 

األعمال في مملكة البحرين.
التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  الوزيـــر  وأكـــد 
وهيئـــة  العمـــل  وزارة  بيـــن  والتكامـــل 
تنظيم ســـوق العمل، إلى جانب الشـــركاء 
مـــن فريـــق البحرين بالجهـــات الحكومية 
األخـــرى ذات الصلـــة، والقطـــاع الخاص، 
ودعم الشـــراكة والتشـــاور والتعاون بين 
أطـــراف اإلنتـــاج الثاثة مـــن أجل تطوير 

سوق العمل في المملكة.
بدورهـــا، أعربـــت جمشـــير عـــن اعتزازها 

بالثقـــة الملكية الســـامية بتعيينها رئيًســـا 
تنفيذًيـــا لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل، كما 
قدمت الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة 
علـــى دعمـــه، مؤكـــدة أهميـــة المضي في 

االرتقاء بســـوق العمل سعًيا لتعزيز موقع 
البحريـــن كبيئـــة عمـــل جاذبـــة بمـــا تزخر 
به من نظـــم وتشـــريعات المحافظة على 

حقوق أطراف اإلنتاج.

المنامة - وزارة العمل

وزير العمل ملتقيًا جمشير

تخصيص 16 موقعًا رئيسًا لتطوير األراضي الحكومية بالرملي
توّفر 3000 شقة سكنية وتجهيز التصاميم لعدد 300... الرميحي:

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة  أكـــدت 
العمرانـــي آمنـــة الرميحـــي االســـتمرار في 
المدرجـــة  اإلســـكانية  المشـــاريع  تنفيـــذ 
ضمـــن برنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضـــي 
الـــذي أطلقته وزارة اإلســـكان والتخطيط 
العمرانـــي بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخاص؛ 
بهـــدف توفيـــر خيـــارات وحلول إســـكانية 
مبتكـــرة تكفـــل ســـرعة توفيـــر الوحـــدات 
المـــدن  مـــن  بعـــدد  للمواطنيـــن،  الســـكنية 
مســـاندة  خدمـــات  متضمنـــًا  اإلســـكانية 

ومرافق عامة للمنتفعين.
لوزيـــرة  تفقديـــة  زيـــارة  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
اإلسكان والتخطيط العمراني إلى ضاحية 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  بحضـــور  الرملـــي 
بالـــوزارة وبنـــك اإلســـكان، حيـــث اطلعت 
حقـــوق  برنامـــج  مشـــاريع  علـــى  خالهـــا 
والمواقـــع  الحكوميـــة  األراضـــي  تطويـــر 

المخصصـــة لهـــا والبالغ عددهـــا 16 موقعًا 
رئيسيًا بالضاحية، والتي توفر 3000 شقة 
سكنية، وقد تم تجهيز تصاميم عدد 300 
شقة سكنية لتكون جاهزة للتنفيذ الفوري 

ضمن المشروع.
وأشـــارت الرميحي في الزيارة إلى أهمية 

المشـــاريع  فـــي  توفيـــر جميـــع الخدمـــات 
الرملـــي والتـــي تســـير  القائمـــة بضاحيـــة 
بوتيرة متســـارعة ووفـــق الجدول الزمني 
المعـــد لبرنامـــج حقـــوق تطويـــر األراضي 
الحكوميـــة، إذ ســـاهمت هيئـــة التخطيـــط 
مـــن  عـــدد  بتجهيـــز  العمرانـــي  والتطويـــر 

المواقع المناسبة لهذا الغرض.
ولفتـــت إلـــى أن ضاحية الرملـــي تضم 16 
موقعـــا رئيســـيا لبرنامـــج حقـــوق تطويـــر 
األراضـــي الحكومية بالشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص، وهـــو المشـــروع الـــذي سيشـــهد 
توســـعًا في تنفيذ مراحله خـــال المرحلة 

المقبلة مع شركات التطوير العقاري.
ونوهـــت في ختـــام الجولـــة التفقدية إلى 
أن مشـــروع ضاحية الرملي أحد المشاريع 
اإلســـكانية المتكاملـــة والتـــي أقيمت على 
مســـاحة تبلـــغ 100 هكتـــار، ويوفـــر 4261 
وحدة وشـــقق سكنية، خصص منها 1261 
وحدة ســـكنية إلـــى المنتفعيـــن، باإلضافة 
إلـــى وجـــود تخطيط عام للمنطقة يشـــمل 
المرافـــق الخدميـــة والخدمات المســـاندة 
جعل منها موقع جذب للمواطنين لموقعها 

المناسب.

المنامة - وزارة  اإلسكان والتخطيط العمراني

زيارة وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني إلى الرملي

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
الشـــيخ محمد بن أحمد آل خليفة اجتياز 
متطلبـــات  الشـــمالية  المنطقـــة  بلديـــة 
 ISO 9001:2015 الدوليـــة  المواصفـــة 
بنجاح واستحقاقها لشهادة نظام الجودة 
االستشـــارية،  الشـــركة  توصيـــة  حســـب 
بلديـــة  تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  مشـــيدا 
بمســـتوى  لارتقـــاء  الشـــمالية   المنطقـــة 

الخدمات البلدية.
وجاء ذلك خال اســـتقبال الشيخ محمد 
لمدير عام بلدية المنطقة الشـــمالية لمياء 
الفضالة وبحضور رئيس قسم التخطيط 
اإلســـتراتيجي أمـــل الكوهجي ورؤســـاء 

األقسام في بلدية المنطقة الشمالية.
وأوضح الشـــيخ محمد بأن الوزارة تعمل 
بـــكل إداراتهـــا لارتقـــاء بالخدمـــات التي 
تقدمهـــا وفقا ألعلـــى مواصفـــات الجودة 
وبما يخدم المواطنين والمقيمين ويسهم 

في تطوير كافة الخدمات البلدية. 
وقـــال الشـــيخ محمـــد، مشـــيدا بالجهـــود 
المنطقـــة  بلديـــة  أقســـام  مـــن  المبذولـــة 
المراجعيـــن”  الشـــمالية ومركـــز خدمـــات 
بـــأن  األقســـام أثبتـــت القـــدرة والمهنيـــة 
العاليـــة فـــي تطويـــر أســـاليب العمـــل في 
باســـتمرار  فقـــط  ليـــس  الجائحـــة  فتـــرة 
تقديـــم الخدمات للمواطنيـــن والمقيمين 
بـــل بابتـــكار أســـاليب جديـــدة ومواكبـــة 
التطورات التكنولوجية لتبسيط وتسريع 

وتيرة العمل في القطاع البلدي والســـعي 
الـــدءوب تحقيـــق رؤيـــة وتوجهـــات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
الخدمـــات  أفضـــل  بتقديـــم  خليفـــة  آل 
الحكوميـــة بأعلـــى درجـــات مـــن الكفاءة 
العاصمـــة  أمانـــة  أداء  ورفـــع  والفاعليـــة 
لتحقيـــق  تنافســـية  مســـتويات  إلـــى 
رؤيـــة البحريـــن 2030 وأهـــداف التنميـــة 

المستدامة وكسب رضا المتعاملين”.

محمد بن أحمد: “البلديات” تعمل بكل إداراتها لالرتقاء بالخدمات

بلدية المنطقة الشمالية تجتاز متطلبات “اآليزو”

تسليم شهادة الجودة لـ”الشمالية”

المنامة - وزارة الصحة

استشـــاريا   70 نحـــو  شـــارك 
واختصاصيا في األمـــراض الجلدية 
الطبـــي  الســـلمانية  مستشـــفى  مـــن 
بشـــكل أساســـي إضافة إلـــى عاملين 
صحييـــن ومخبرييـــن وفنييـــن فـــي 
األول”  الجلديـــة  األمـــراض  “ملتقـــى 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والـــذي نظمه 
مركز “بي دي إيـــه” للفعاليات الطبية 
والتدريبيـــة” بالتعـــاون مـــع “جلوبال 
مـــن شـــركة  ديرموتالوجـــي” ودعـــم 

نوفارتوس.
وتنـــاول الملتقـــى آخـــر المســـتجدات 
المتعلقـــة باألمـــراض الجلديـــة، مثـــل 
البهـــاق واألكزيما والصدفية والتهاب 
والبكتيريـــا  وحساســـيته  الجلـــد 
وغيرهـــا،  الـــرأس  فـــروة  و فطريـــات 
الجديـــدة  العاجـــات  إلـــى  إضافـــة 
الجلـــد  ألمـــراض  طرحهـــا  تـــم  التـــي 

المستعصية.
وشـــهد الملتقـــى تنظيم مســـابقة في 
أطبـــاء  بمشـــاركة  العلميـــة  البحـــوث 
مـــن  العديـــد  فـــي  مقيميـــن  جلديـــة 
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
الحكومية والخاصة. كما أن الملتقى 
الوطنيـــة  الهيئـــة  قبـــل  مـــن  معتمـــد 
لتنظيـــم المهـــن والمعلومات الصحية 
بــــست ساعات ضمن برنامج التعليم 

الطبي المستمر.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية لملتقى 
األمراض الجلدية أمين العوضي، أن 
هـــذا الحـــدث الطبـــي منصـــة لتبـــادل 
أطبـــاء  وإطـــاع  والخبـــرات،  اآلراء 
التطـــورات  أحـــدث  علـــى  الجلديـــة 
اآلراء  وتبـــادل  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
والنقاشـــات حـــول آخر المســـتجدات 

الطبية المتعلقة بتخصصاتهم.

وقال العوضي إن الملتقى تمكن من 
تحقيق نجـــاح ملحوظ في نســـخته 
األولـــى، حيـــث شـــهد إقبـــاال واســـعا 
وخـــرج  والمهتميـــن،  األطبـــاء  مـــن 
بتوصيـــات مهمـــة، وكشـــف أن هـــذا 
الملتقـــى ســـيكون ســـنويا، وســـيضم 
األعـــوام  فـــي  خليجيـــة  مشـــاركات 

المقبلة.
الحـــدث  وأضـــاف أن مواصلـــة هـــذا 
الطبـــي انعقـــاده بنجـــاح يؤكـــد عـــزم 
القائميـــن عليه إقامتـــه دوريا؛ بهدف 
مواصلـــة االرتقاء في طـــب الجلدية 
في مملكـــة البحريـــن، والحفاظ على 
مكتســـبات هـــذا القطـــاع وجاذبيتـــه 
نتيجة للسمعة الطيبة التي يتمتع بها 
أطباء الجلدية فـــي البحرين والبنية 
التحتيـــة المتقدمـــة لمنشـــآت القطاع 

الصحي.

70 استشارياً واختصاصياً يناقشون آخر المستجدات الطبية... العوضي:

البحرين ذات سمعة طيبة في عالج األمراض الجلدية

مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البحرين وتركيا
مستعرضاً مع الوفد الزائر أبرز المشروعات... وزير الكهرباء:

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
ياســـر حميـــدان، وفدًا رفيع المســـتوى من 
المعهد التركي للتقييس تقدمتهم السيدة 
ايسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية 
وفـــي  البحريـــن،  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــدة 
بداية اللقـــاء رحب الوزير حميدان بالوفد 
مشيدًا بالعاقات التاريخية الوثيقة التي 
تربـــط البلديـــن الصديقين والتـــي لها األثر 
المهـــم واإليجابي في إثراء أوجه التعاون 
المشـــترك في مجـــاالت مختلف المجاالت 
التنمويـــة بما يعزز هـــذه العاقات ويحقق 

النماء والتطور للبلدين.
وخـــال اللقـــاء قام وزير شـــؤون الكهرباء 
والمـــاء باالطـــاع علـــى حـــزم الخدمـــات 
والتقنيـــات التـــي يقدمهـــا المعهـــد التركي 
 Turkish Standardization للتقييـــس 
Institute )TSE(، والتـــي تحظـــى بإشـــادة 
واســـعة فـــي الجمهوريـــة التركيـــة ولـــدى 

مختلف الشركاء من دول حول العالم.
 وألقـــى الوزير الضوء على أبرز المشـــاريع 
الحاليـــة والمقبلة فـــي مملكة البحرين في 
مجـــاالت تطوير خدمـــات الكهرباء والماء 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  وقطاعـــي 
الطاقة، متطرقـــًا إلى األهداف المعلنة من 
قبـــل مملكة البحريـــن للوصول إلى الحياد 
الصفري للكربون بحلول 2060، وما تحمل 
هـــذه األهـــداف معهـــا مـــن فـــرص لتعزيـــز 

التعـــاون المتبـــادل فـــي مجـــاالت الطاقـــة 
المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة بيـــن مملكـــة 

البحرين والدول الصديقة والمجاورة.
 وناقـــش الوزيـــر آفـــاق التعاون المشـــترك 
وتشـــجيع  الخبـــرات  تبـــادل  وفـــرص 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  االســـتثمارات 
خاصـــة فـــي مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 
وكفـــاءة الطاقـــة، من خال طـــرح الفرص 
والمؤسســـات  للشـــركات  االســـتثمارية 

التركيـــة للمســـاهمة في مشـــاريع الكهرباء 
والمـــاء والطاقـــة فـــي المملكـــة، باإلضافة 
الى إمكانيات تبادل الخبرات واالستفادة 
من التجـــارب الناجحـــة للبلديـــن في هذه 
المجـــاالت الحيويـــة، مشـــددًا علـــى أهمية 
مثـــل هـــذا التعـــاون لخلق فـــرص تدريبية 
واعـــدة للشـــباب البحرينـــي وتوفير فرص 
عمـــل اختصاصيـــة وفريـــدة فـــي مجاالت 

الكهرباء والماء والطاقة.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب الوفـــد التركـــي عـــن 
بالغ ســـرورهم لاطاع علـــى التقدم الذي 
االرتقـــاء  فـــي  البحريـــن  أحرزتـــه مملكـــة 
وبقطاعـــي  والمـــاء  الكهربـــاء  بخدمـــات 
الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقة، وأبدوا 
ترحيبًا واســـتعدادًا لتوسعة آفاق التعاون 
المشـــترك فـــي مختلـــف المجـــاالت وعلى 
جميـــع األصعدة التي من شـــأنها بأن تعود 

على الطرفين بالمنفعة المتبادلة.

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء
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المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية الوكيل المســـاعد للشـــئون القانونية العميد حمود ســـعد حمود 
نظمـــت إدارة الشـــئون القانونية بالتعـــاون مع المديريـــات األمنية محاضرة 
بعنـــوان “العمليـــة االنتخابيـــة مـــن منظور قانونـــي وأمني” لضبـــاط وباحثي 
وحـــدات الشـــئون القانونيـــة فـــي المديريـــات األمنيـــة؛ بهـــدف نشـــر الثقافة 
القانونيـــة المتعلقـــة بعملية االنتخابـــات، وذلك انطالًقا مـــن توجيهات وزير 
الداخليـــة، وإشـــراف ومتابعـــة رئيـــس األمـــن العـــام فـــي إطـــار رفـــع كفـــاءة 

وجاهزية منتسبي الوزارة.

محاضرة عن “العملية االنتخابية
 من منظور قانوني وأمني”

قــال أســتاذ الفيزيــاء التطبيقيــة، رئيــس الجمعيــة الفلكيــة البحرينية وهيــب الناصر، 
إن هنــاك العديــد مــن النمــاذج الرياضيــة فيما يخص تنبــؤات الطقس ومنهــا النموذج 

األميركي، البريطاني، الكندي واأللماني. 

وأكـــد لـ“البالد” أن جميع النماذج الرياضية 
تتفـــق علـــى أن هنـــاك نوعـــا مـــن الغيـــوم 
والجمعـــة  الخميـــس  يومـــي  واألمطـــار 
المقبليـــن وأن 90 % مـــن هـــذه النمـــاذج 
بينـــت أن معـــدل هبوط األمطـــار ما بين 1 
إلـــى 2 ملمتـــر ويعد معدالً لطيفـــًا، بخالف 
النموذج األلماني الذي أشـــار إلى أن معدل 
هطـــول األمطار قد يصل إلـــى 100 ملمتر 

الذي يعد كارثة، بحسب وصف الناصر.

وأشار إلى أن ما يصدر عن المتنبئ الجوي 
إضافـــة إلـــى نمـــاذج الـــدول والمنظمات ال 
تعـــد “رجمًا بالغيـــب”، موضحـــًا أنها مجرد 
دقيقـــة  رياضيـــة  ومعـــادالت  مؤشـــرات 

بحسب مصممي البرنامج. 
ودعـــا المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى األخذ 
بـــكل ما يصـــدر عـــن األرصـــاد الجوية إلى 
الجهـــة  كونهـــا  منهـــا؛  تحذيـــر  أي  جانـــب 
الرســـمية، مشـــددًا على ضروة عدم إعارة 

االهتمـــام لكل ما يتـــم تداوله عبر منصات 
التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة تحســـبًا 

ألي أضـــرار قـــد تحـــدث.  يذكـــر أن إدارة 
المواصـــالت  بـــوزارة  الجويـــة  األرصـــاد 
واالتصـــاالت أوضحـــت منـــذ يوميـــن عبر 
قنواتها بمنصـــات التواصل االجتماعي أن 

مملكة البحرين شهدت في األيام الماضية 
ونســـب  الحـــرارة  درجـــات  فـــي  ارتفاعـــًا 
الرطوبة الســـطحية وذلك نتيجة لسيطرة 

الرياح الشرقية المحملة ببخار الماء.
ولفتـــت إلـــى أن الحـــرارة وصلـــت إلى 45 
درجة مئويـــة بينما المحسوســـة قد تصل 
إلى أكثر من ذلك ومن المتوقع حســـب ما 
صدر عنهـــا أن تتحول الرياح خالل األيام 
المقبلـــة إلى شـــمالية غربية وأن تصل إلى 
نشطة الســـرعة أحيانًا خالل النهار بحيث 

معها تقل نسبة الرطوبة السطحية. 
وأوضحت اإلدارة أن من خالل تحديثات 
أن  يتضـــح  العدديـــة  التنبـــؤات  نمـــاذج 
المملكـــة تتأثـــر بطقـــس غير مســـتقر بدءًا 

من تاريخ 27 من هذا الشـــهر، حيث تتهيأ 
الفرص لتســـاقط أمطار متفرقة قد تكون 
رعديـــة أحيانـــًا مصحوبـــة بهبات شـــديدة 
الســـرعة وأمـــواج عالية؛ ويعـــزى ذلك إلى 
اقتـــراب خط تشـــكل المنخفضات الجوية 
المدارية من جنوب شـــبه الجزيرة العربية 
وبحـــر العرب، وتشـــكل الســـحب الركامية 
مما يتســـبب بطقس غير مســـتقر وهطول 
أمطـــار رعديـــة مصحوبـــة بهبات شـــديدة 
الســـرعة على تلك المناطق، وعليه أهابت 
إدارة األرصاد الجوية الجمهور وخصوصًا 
مرتـــادي البحـــر بتوخـــي الحـــذر ومتابعـــة 
تحديثات النشـــرات الجويـــة عبر القنوات 

الرسمية في هذه الفترة.

البحرين تشهد أمطاراً لطيفة وفق النموذج األميركي و“كارثية” وفقًا لأللماني
ال إلعارة االنتباه لصفحات “السوشيال ميديا” المتخصصة بالطقس... الناصر لـ“^”:

المنامة - وزارة الداخلية

تحت رعاية أمين الوكيل المساعد 
للمـــوارد البشـــرية بـــوزارة الداخلية 
العميـــد عادل عبدهللا، أقامت إدارة 
برنامـــج  تخريـــج  حفـــل  التدريـــب 
خدمـــة  فـــي  التدريبـــي  “الدبلـــوم 
إدارة  نظمتـــه  والـــذي   “ العمـــالء 
التدريب بالتنســـيق مع معهد “اكت 
العالقـــات  الستشـــارات  ســـمارت” 
العامة، بمشـــاركة 20 من منتســـبي 

وزارة الداخلية.
الوكيـــل  أكـــد  المناســـبة،  وبهـــذه 

أن  البشـــرية  للمـــوارد  المســـاعد 
والـــدورات  البرامـــج  هـــذه  تنظيـــم 
اســـتراتيجية  إطـــار  فـــي  يأتـــي 
التطويـــر والتحديث التـــي يتبناها 
وزيـــر الداخلية وبمتابعة مســـتمرة 
من قبل رئيس األمـــن العام؛ بهدف 
االرتقـــاء بـــأداء منتســـبي الـــوزارة، 
مؤكـــدًا أهميـــة تنظيـــم مثـــل هـــذه 
البرامـــج لما لها من أهداف وغايات 
المهـــام  إيجابيـــة تســـهم فـــي أداء 

والواجبات بكفاءة.

تخريج منتسبي برنامج “الدبلوم 
التدريبي في خدمة العمالء” محافظ المحرق: نضع جميع إمكاناتنا إلنجاح “عاشواء”

رؤساء المآتم: سنلتزم باإلجراءات لضمان صحة وسالمة الجميع

أشـــاد محافظ المحرق ســـلمان بـــن هندي 
تعزيـــز  فـــي  العبـــادة  ودور  المآتـــم  بـــدور 
الشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة، مؤكدًا أن 
محافظـــة المحرق تضع كل إمكانياتها في 
ســـبيل إنجاح مختلف المناسبات الدينية، 
مشددًا على أهمية مواصلة االلتزام بكافة 

التوجيهات الصحية واألمنية.
جاء ذلك خالل استقبال المحافظ رؤساء 
المآتم والحسينيات في محافظة المحرق 
بحضـــور نائـــب المحافـــظ العميـــد عبدهللا 
الجيـــران محافظـــة المحـــرق، ومدير عام 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة العميد صالح 
العامـــة  اإلدارة  عـــن  وممثـــل  الدوســـري، 
للمـــرور وبلدية المحـــرق وهيئـــة الكهرباء 

والماء واألوقاف الجعفرية.
ونقـــل المحافظ خالل اللقاء تحيات وزير 
الداخلية الفريق أول معالي الشـــيخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة إلى رؤســـاء وممثلي 
المآتـــم والحســـينيات بكافـــة مـــدن وقرى 
المحافظـــة، مؤكـــًدا أن كافـــة اإلجـــراءات 
االحترازية تهدف إلى ضمان أمن وسالمة 
المشـــاركين فـــي مواكـــب  وصحـــة كافـــة 

العزاء وإحياء موسم عاشوراء.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أشـــار نائـــب المحافظ 
إلـــى دور رؤســـاء المآتم فـــي إيصال كافة 
اإلرشـــادات والتعليمات لرواد المآتم األمر 

الـــذي يســـاهم في زيـــادة الوعـــي وضمان 
ســـالمة الجميـــع، وأن المحافظة ســـتعمل 
علـــى توفير جميـــع االحتياجـــات الالزمة؛ 
لضمان نجاح االستعدادات لهذه المناسبة 
المناســـبات  الدينيـــة، معتبـــرًا مثـــل هـــذه 
فرصة لتوطيد أواصر المحبة واأللفة بين 

األهالي.
وقدم مدير عام مديرية شـــرطة محافظة 
المحرق شـــكره لكافة المآتم على التعاون 

والتنســـيق الدائم مـــع المديريـــة، موضحًا 
كافـــة اإلجـــراءات األمنية الخاصـــة، التي 
تهدف إلى إنجاح وضمان ســـالمة مواكب 

العزاء وقت إحياء موسم عاشوراء.
مـــن جانبهم، عـــرض رؤســـاء المآتم خالل 
ومرئياتهـــم،  احتياجاتهـــم  االجتمـــاع 
الجهـــات  جميـــع  بتعـــاون  مشـــيدين 
الرســـمية واألهليـــة فـــي توفيـــر الخدمات 
واالحتياجـــات الالزمـــة، مؤكدين وقوفهم 
التام مع القـــرارات والتزامهم باإلجراءات 

المعززة؛ لضمان صحة وسالمة الجميع.
وفـــي الختـــام، رفـــع المحافـــظ والحضـــور 
المقـــام  إلـــى  واالمتنـــان  الشـــكر  عظيـــم 
الســـامي لملـــك البـــالد المعظـــم، وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، علـــى الدعم الالمحـــدود لتقديم 
إلنجـــاح  الالزمـــة  االحتياجـــات  وتوفيـــر 

جميع المناسبات الدينية.

البسيتين - محافظة المحرق

المنامة - بنا

الوطنية  المبادرة  تنظم 
الزراعي  القطاع  لتنمية 
ــان الـــثـــقـــافـــي  ــرجــ ــهــ ــمــ ــ ال
والــــــتــــــراثــــــي خــــيــــرات 
الثالثة،  بنسخته  النخلة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع كــــٍل من 
البحرين  بنك  مجموعة 
شــؤون  ووزارة  للتنمية 
في  والــزراعــة،  البلديات 
الدائم  المزارعين  ســوق 
وبمشاركة  عالي،  بهورة 
الــعــديــد مــن الــمــزارعــيــن 
والشركات  البحرينيين 
الـــزراعـــيـــة والــحــرفــيــيــن 
وذلــك  المنتجة  واألســـر 

على مدى ثالثة أيام في الفترة من 28 - 30 يوليو الجاري 
في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساًء.

ويعد مهرجان خيرات النخلة من الفعاليات السنوية التي 
أطلقتهـــا المبـــادرة لالحتفـــال بموســـم الرطب والتشـــجيع 
علـــى الصناعـــات التحويليـــة المرتبطـــة بالنخلـــة والتركيز 

الزراعـــي  اإلرث  علـــى 
البحرين  لمملكـــة  الغنـــي 
النخلـــة مـــن  الـــذي تعـــد 
أهـــم ركائـــزه علـــى مدى 

السنين.
ــذا  ــة هــ ــ ــي ــمــ وتـــــأتـــــي أهــ
ــان لــتــســلــيــط  ــرجــ ــهــ ــمــ ــ ال
الضوء على مكانة شجر 
المجتمع  ــدى  لـ الــنــخــيــل 
والخليجي،  البحريني 
ــى نــشــر  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الصحيحة  الــمــمــارســات 
وتطوير  بالنخلة  للعناية 
أســالــيــب زراعـــتـــهـــا. كما 
الــمــهــرجــان منصة  يــوفــر 
ــة لـــلـــمـــزارعـــيـــن  ــ ــاري ــجــ ــ ت
والمشاركين لعرض أجود أنواع الرطب المحلي ومختلف 
النخلة  بأجزاء  المرتبطة  والحرفية  الغذائية  المنتجات 

وثمارها. 
ويعتبـــر المهرجان محطة لتبـــادل الخبرات بين المزارعين 

والزوار في مجال العناية بالنخلة والحفاظ عليها.

“خيرات النخلة” تتساقط على سوق المزارعين غداً
المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت محافظـــة العاصمة بالتعـــاون مع 
نـــدوة  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة 
حول إرشـــادات الســـالمة العامة في برك 
الســـباحة للطلبة المشـــاركين في برنامج 
النشـــاط الصيفـــي لنـــادي ســـترة الثقافي 
والرياضي، إذ قدم المحاضرون مجموعة 
من النصائح واإلرشـــادات الـــالزم اتباعها 
عنـــد ارتياد برك الســـباحة، بما يســـهم في 

الحفاظ على األرواح والممتلكات.
وقـــال مديـــر إدارة الخدمـــات الهندســـية 
واالســـتثمار بالمحافظـــة جميل الرويعي، 
إن تنظيم محافظة العاصمة للورشة يأتي 
ضمن سلســـلة البرامـــج والمشـــاريع التي 
تقيمهـــا بهدف تعزيـــز الوعـــي المجتمعي 
حول قضايـــا األمن والســـالمة، خصوصا 
مـــع تزايد ارتياد برك الســـباحة في فصل 
الصيـــف، األمـــر الـــذي يتطلـــب معه نشـــر 
نصائـــح وإرشـــادات األمن والســـالمة في 
البرك بما يســـهم في الحفاظ على سالمة 

أفراد المجتمع.

النشـــاط  مديـــرة  أشـــادت  جهتهـــا،  مـــن 
العالـــي،  نوريـــة  ســـترة  لنـــادي  الصيفـــي 
واإلدارة  العاصمـــة،  محافظـــة  بحـــرص 
تقديـــم  علـــى  المدنـــي،  للدفـــاع  العامـــة 

النـــدوة التوعوية للمشـــاركين، بما يعكس 
جهودهـــم الرامية في الحفـــاظ على أمن 
وســـالمة المجتمـــع، ويبـــرز دورهـــم فـــي 

تحقيق الشراكة المجتمعية.

ورشة عن إرشادات السالمة في برك السباحة

توصيات بإعادة إدماج المستفيدين من العقوبات البديلة
البوعينين يتسلم التقرير األول لمبادرة “رعاية”

استقبل النائب العام، علي البوعينين، في 
مكتبه صباح أمس، رئيســـة نيابة األســـرة 
والطفـــل، زينب العويناتـــي  والتي قدمت 
للنائب العام التقرير األول لمبادرة )رعاية( 
منذ تدشـــينه لها في ديســـمبر عـــام 2021 

حتى نهاية يونيو من العام الجاري.
وتضمـــن التقريـــر تقييمـــا كامال عـــن عمل 
المبـــادرة، وبيانـــا وافيـــا بمؤشـــرات قياس 
الفئـــات  نطـــاق  فـــي  أهدافهـــا  تحقيقهـــا 
المســـتهدفة، وســـبل تطويـــر العمـــل بهـــا، 
للمعوقـــات  الالزمـــة  الحلـــول  وإيجـــاد 
القانونية والعملية التي واجهتها، وتقييم 
جـــودة الخدمـــات المقدمـــة من الشـــركاء، 
ومدى تأثيرها على الحاالت التي ُشـــملت 

بالرعاية.
وشـــمل التقرير بيـــان قدرة النيابـــة العامة 
علـــى رصـــد الحـــاالت وتقييمهـــا، وتحديد 
نـــوع الدعـــم والخدمـــات المـــراد الحصول 
بالتنفيـــذ،  المعنـــي  والشـــريك  عليهـــا، 
وتفاعـــل الشـــركاء والجهـــات المعنيـــة مع 

توافقهـــا  ومـــدى  ومخرجاتهـــا،  المبـــادرة 
المبتغـــى  والمتطلبـــات  االحتياجـــات  مـــع 
تقديمها، مع توضيح صور الدعم المقدمة 
مســـتوى  وقيـــاس  الشـــركاء  كافـــة  مـــن 
الخدمات والمساعدات المقدمة وتأثيرها 
على األوضاع المادية واألسرية واألطفال 
بيـــان  مـــع  والجانحيـــن،  عليهـــم  المجنـــي 
إحصائـــي وتحليلـــي للحـــاالت المشـــمولة 
بالرعايـــة منـــذ إطـــالق المبـــادرة، موضحًا 
فيـــه عـــدد األســـر واألطفال المســـتفيدون 
والحـــاالت المشـــمولة بالرعايـــة ونتائجهـــا 

التـــي تحققـــت، مـــع بيـــان أنـــواع الرعايـــة 
والخدمات المقدمة والتي تنوعت ما بين 
الخدمـــات التعليمية والصحية والنفســـية 

والنقدية واالجتماعية والتنموية.
كمـــا تضمـــن التقريـــر متطلبـــات التطويـــر 
المســـتقبلية وســـبل تعزيز أواصر التعاون 
والتواصل المشـــترك مع الشـــركاء؛ إلعداد 
منظومـــة عمل متكاملـــة تعمل على توفير 
علـــى  الالزمـــة،  والرعايـــة  الدعـــم  ســـبل 
التأهيليـــة  الغايـــات  الـــذي يحقـــق  النحـــو 

واالجتماعية المنظورة من المبادرة.

وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات 
على المســـتويين الوطني والدولي والتي 
مـــن بينهـــا إبرام مذكـــرات تفاهـــم وتعاون 
وكافـــة  العامـــة  النيابـــة  بيـــن  مشـــتركة 
الشـــركاء؛ بهدف تعزيز التخصص المهني، 
وتيسير تلقي الخدمات وتحسين جودتها 
وتناســـبها مع كل حالة على حدة، وتقديم 
الدعم والتدريب الالزمين لتحقيق أغراض 
المبـــادرة، من خالل التعاون المشـــترك مع 
منظمـــة األمم المتحـــدة للطفولـــة، اللجنة 
الوطنيـــة للطفولة، مكتـــب األمم المتحدة 
المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة، وبرنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي، والســـعي نحو 
تطوير عمل المبادرة لتشـــمل إعادة إدماج 
المفرج عنهم حديثًا ومستفيدي العقوبات 
البديلـــة فـــي المجتمـــع عبر تقديـــم الدعم 
الالزميـــن ومعاونتهـــم  المـــادي والنفســـي 
علـــى اســـتكمال تعليمهـــم وإيجـــاد فـــرص 
العقبـــات  كل  وتذليـــل  المناســـبة،  العمـــل 
التي تواجههم في ســـبيل إعادة إدماجهم 

المجتمعي.

المنامة - بنا

وهيب الناصر
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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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أصيب 358 مريًضا في البحرين بفيروس التهاب الكبد الوبائي C في الفترة 
من العام 2016 إلى 2018، وفق آخر إحصاء نشــرته وزارة الصحة في العام 

.2019
هــل كان نقــل الــدم فــي الفتــرة الزمنية التي ســبقت العــام 1990 هو الســبيل 

لتفشي الفيروس بين البحرينيين؟
يعتقــد أكثــر مــن 80 شــخًصا مصاًبــا بالتهــاب الكبــد الوبائــي C أن مصــدر 
إصابتهــم بالفيــروس هو نقل دم ملوث إما فــي البحرين أو خارجها قبل أكثر 

من عشرين عاًما.
بينمــا يفنــد أطبــاء هذا الرأي باعتبار أن الفيروس يجد ســباًل كثيرة لالنتقال، 
وفــي الوقــت ذاتــه ال ينفــون تبرع بعض مدمنــي المخدرات بالــدم في فترات 
ماضيــة مثــل مرحلــة الثمانينــات للحصــول علــى أمــوال تســد احتياجهــم من 

المواد المخدرة.

من ”الطعمية الشهية“ 

أن  ينبغي  الذي  الدم  أن  لم يكن يعرف 
ينقذ حياته سيكون نقمته اآلتية، ولياٍل 
َم فيها فمه بيده خوًفا من أن  طويلة كمَّ
يصرخ  وهــو  أطفاله  أو  زوجته  تسمعه 

من فرط األلم. 
يروي الرئيس السابق لجمعية أصدقاء 
تناول  أنه  الشيخ  محمد  الكبد  مرضى 
مصر،  فــي  الطعمية  مــن  شهية  وجــبــة 
فتكسر دمه، وأجري له نقل دم تسرب 
القاتل  له  يقال  شــرس،  فيروس  خالله 
ــتــهــاب الــكــبــد  ــصــامــت أو فـــيـــروس ال ال

.C الوبائي
ــام الــفــيــروس بـــدفء بين خــاليــا دمه  ن
ــوان  ــا يــمــتــص ألـ لــعــشــريــن عـــاًمـــا، ســاكــًن
األطباء  أخــبــره  حتى  وحياته،  بشرته 
”أنـــت مــصــاب بــفــيــروس الــتــهــاب الكبد 
الوبائي C، والورم السرطاني قد تفشى 
في الكبد المعتكف على تصدير أورامه 

لكل أعضاء الجسد”. 
انتظر  قدمين.  على  يمشي  ورم  “أنــت 
ــاذا؟”  مــ “أنــتــظــر  فــســأل طبيبه  فــقــط”، 

وكانت اإلجابة: “الموت”.
لكن محمد رفض الموت قائاًل “ال أهابه، 
لكنني ال أتمناه“، ومن هنا بدأت الرحلة.

الكثير  تتقاطع رواية محمد الشيخ مع 
مــن الـــروايـــات الــتــي يــســردهــا مرضى 

التهاب الكبد الوبائي C في البحرين.
مريًضا،   16 لـ  مررتها  استبانة  وحسب 
وجدت أن 13 شخًصا منهم ممن يفوق 
مصدر  أن  يعتقدون  عــاًمــا   44 عمرهم 
اإلصابة هو نقل دم سابق في البحرين 
وأن  ومصر،  الهند  مثل  أخــرى  دول  أو 
أكثر من نصف العدد خضع الحًقا لعملية 
بمضاعفات،  اإلصابة  بعد  الكبد  زراعــة 
السرطانية.  واألورام  الكبد  تليف  منها 
لزراعة  اللجوء  مشهد  تركيا  وتتصدر 
الهند كوجهتين رئيستين  الكبد، وتليها 
العملية،  البحرينيون إلجراء  إليهما  لجأ 
الـــخـــاص أو على  ــا عــلــى حــســابــهــم  إمــ
العملية  تكلفة  تزيد  إذ  الدولة،  حساب 

عن 70 ألف دينار في الخارج.

نصف رئة وبذرة كبد 

جــلــس أمـــامـــي مــحــمــد الــشــيــخ بــأقــل 
مــن نــصــف رئـــة، وكــبــد صــغــيــرة زرعــت 
كبده  فــراغ  لتغطي  نموها  ينتظر  للتو، 
ــة، وقــلــيــل مـــن األنــابــيــب  ــمــســتــأصــل ال

المتخفية في جسده هنا وهناك. 
يروي قصة مرضه “بعد 20 عاًما من نقل 
االنتكاسات  عــادت  في مصر،  لي  الــدم 
واشتد صفار وجهي وعيني،  الصحية، 
ــى الـــرؤيـــة،  حــتــى فـــقـــدت قـــدرتـــي عــل
مستشفى  فــي  التحاليل  ــراء  إجـ وبــعــد 
السلمانية أخبرني األطباء بأنني أعاني 
والحــًقــا   ،C الــوبــائــي  الكبد  التهاب  مــن 
الكبد  فــي  كبير  ورم  مــن  أشــكــو  بأنني 

يستحيل النجاة منه”.
ــي مــــــــراودة غـــرف  اســـتـــمـــر الـــشـــيـــخ فــ
بعد  وخارجها  البحرين  فــي  العمليات 
انتشار األورام في جسده، وفي كل مرة 
كان األطباء يحددون له تاريًخا للموت، 
لكنه لم يستسلم وأجرى 3 عمليات في 
يفقد  ولــم  الكبد،  فــي  وعمليتين  الــرئــة 
تطيل  ”أربعة  الذهبية  بقاعدته  إيمانه 
الصحي،  األكــل  النفسية،  الحالة  العمر: 
والتواصل  بالمعتقد  الروحي  االلتصاق 

االجتماعي“.
أورامــي  أكتشف  “كنت  الشيخ  وأردف 
السرطانية بسبب الحكة الشديدة التي 
بنزيف، ظننته مرًضا جلدًيا في  تنتهي 
البداية لكنني عرفت الحًقا بأنها األورام 

والقنوات الصفراوية”.

20 عاًما من اإلهمال... من الُمالم؟

عانوا  الذين  المرضى  أكثر  رواية  تنص 
الوبائي  الكبد  التهاب  مضاعفات  مــن 
أن الفيروس سكن أجسادهم ألكثر من 
عشرين عاًما دون عالج، ويعلق محمد 
الشيخ على ذلك “ال يمكن لوم الطبيب 
وحده حتى وإن افترضنا وجود أوجه 
أيًضا  المريض  المستشفى،  من  قصور 
كثير  الصحية،  حالته  إهمال  في  مــالم 
بإصابتهم  علم  على  كانوا  المرضى  من 
أنفسهم  يعرضوا  لم  لكنهم  بالفيروس 

للمتابعة الطبية طوال هذه السنوات”.

حميدان  ســيــدشــرف  رأى  جــانــبــه،  مــن 
المصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي 
بآخر  أو  بشكل  الــصــحــة  وزارة  أن   C
تتحمل جزًءا من المسؤولية في نقل دم 
له، ويتمنى أن تنصفه بتعويض  ملوث 
“بلدنا  العالج، مستدركا  كلفة  مالي عن 
معطاء، واألدوية توفر لنا بالمجان رغم 
أن الكثير من الدول األخرى تمتنع عن 

ذلك“.
تــؤمــن أن مجمع  لــكــن فــاطــمــة مــحــمــد 
مسؤولية  يتحمل  الــطــبــي  السلمانية 
“أعاني  وتضيف  إليها  الفيروس  انتقال 
من نزيف في المريء بين فترة وأخرى 
بعد عملية زراعة الكبد التي أجريتها في 
لكن  مشكورة،  الدولة  نفقة  على  تركيا 
المسؤولية؛  المستشفى  يتحمل  بالطبع 
إجــراء  بعد  ملوًثا  دًمــا  لــي  نقلوا  ألنهم 
ولو   ،1989 الــعــام  فــي  جراحية  عملية 

أخبروني لتبرع لي أحد من أهلي“.

المصدر األول لكيس الدم

ــيــب عـــام  يـــؤكـــد مـــاجـــد الـــمـــاجـــد، طــب
متقاعد من بنك الدم بمجمع السلمانية 
الطبي، أنه كان يعمل على فحص الدم 
وعشرين  لستة  ســالمــتــه  مــن  والــتــأكــد 
عن  ويتحدث   ،1984 الــعــام  منذ  عــاًمــا 
“البحرين  قــائــال  ــدم  الـ أكــيــاس  مــصــادر 
التي  الخليج  في  الوحيدة  الدولة  هي 
للتبرع  المواطنين  على  اعتمدت  طالما 
بالدم بشكل أساس، وربما كانت الفترة 
الوحيدة التي اعتمد فيها على األجانب 

هي إبان الحماية البريطانية”.

تجارة المخدرات والدم  

 في الثمانينات

المرضى  بعض  تــداولــه  ما  على  تعليًقا 
بأن البحرين كانت تشتري أكياس الدم 
من دول أجنبية، يؤكد الماجد “ال أعتقد 
 26 منذ  عملت  معلومة صحيحة،  بأنها 
أسمع  أو  أَر  ولــم  السلمانية  فــي  عــاًمــا 

بذلك”.
وتبرعهم  المخدرات  متعاطي  عن  أمــا 
بالدم لقاء مبالغ مالية فقال “ربما حدث 
وزارة  ألن  التسعينات؛  فترة  قبل  ذلــك 
الــمــال  مــن  مبلًغا  تمنح  كــانــت  الــصــحــة 
قد  وهــذا  متبرع،  لكل  دنانير   7 يعادل 

للحصول  الــمــخــدرات  مــدمــنــي  يــجــذب 
ــال لـــشـــراء الـــمـــواد الــمــخــدرة،  عــلــى مــ
ــا حـــادثـــة مـــن هــذا  وشـــهـــدت شــخــصــيًّ

النوع”.
تم  التسعينات  فــتــرة  “بــعــد  ويــســتــدرك 
بالدم،  التبرع  مقابل  المال  منح  إيقاف 
وزادت ثقافة التبرع بالدم في البحرين، 
وأصبحت أكياس الدم خاضعة للتحليل 
والتدقيق الشديد، إذ يخضع كيس الدم 
)فيروس  أساسية:  تحاليل   3 لـــ  حالًيا 
الــتــهــاب الــكــبــد، الـــزهـــري واإليــــــدز(. ثم 
للفحص،  العامة  للصحة  العينات  نرسل 
نحصل  حتى  الــدم  كيس  نستخدم  وال 

على نتيجة الفحص”.
ليست  البحرين  أن  الماجد  ويستطرد 
مجمع  ألن  الــدم  بأكياس  للتجارة  مقًرا 
المخول  الوحيد  هو  الطبي  السلمانية 
بــاســتــالم عــيــنــات الــتــبــرع بـــالـــدم، وأن 
حمالت  نظمت  إذ  عالية  التبرع  ثقافة 
التبرع بالدم منذ أكثر من 22 عاًما في 

البحرين.

نوعان اللتهابات الكبد

الهضمي  الــجــهــاز  اســتــشــاريــة  وقـــالـــت 
الكبد  التهاب  إن  عبدهللا  مهيبة  والكبد 
الوبائي ينقسم لنوعين: االلتهاب الحاد 
مثل “A, C” الذي ينتقل باألكل واللمس، 
ينتقل  الــذي   ”B, C“ المزمن  وااللتهاب 
عــن طــريــق الـــدم واســتــخــدام األدوات 

الحادة أوالجنس.
المزمن  الكبد  التهاب  خــطــورة  وتكمن 
في أنه قد يتطور ويسبب تليف الكبد، 
وقد  الحيوية،  وظائفه  الكبد  يفقد  ما 
يؤدي لنزيف في الجهاز الهضمي، تجمع 
الغيبوبة  والجسم،  البطن  في  السوائل 
الكبدية، تأثر وظائف الكلى حتى تصل 

ألورام وسرطان الكبد.
ــمــرضــى بــالــمــتــابــعــة  وتــنــصــح مــهــيــبــة ال
ألن  الطبيب؛  مــع  والمستمرة  الــدوريــة 
المصاب بتليف الكبد قد يتطور المرض 
لديه ويحتاج لعالج جذري للتليف وهو 

زراعة الكبد.

نقل الدم ليس السبب األوحد 

هل نقل الدم الملوث هو السبب الرئيس 
اللتهاب الكبد الوبائي C؟

سألت الطبيبة عبدهللا فأجابت ”وجدت 
الفترة  في  البحرين  في  المشكلة  هــذه 
ألن  1990؛  العام  سبقت  التي  الزمنية 
يكن  لم  الوبائي  الكبد  التهاب  فيروس 
هنالك  يكن  ولــم  األطــبــاء  لــدى  معروًفا 
مــعــرفــة بــإمــكــانــيــة انــتــقــالــه عــن طريق 

الدم“.
أخــرى النتقال  ”هنالك طــرق  وأضــافــت 
الــفــيــروس مــثــل الــجــنــس واســتــخــدام 
شـــفـــرات الـــحـــالقـــة الــمــشــتــركــة، ومــن 
لجنينها  الحامل  األم  تنقل  أن  الممكن 

الفيروس أيًضا“.
الخمس  السنوات  أن  مهيبة  أكــدت  كما 
ممتازة  أدويــة  صناعة  شهدت  األخيرة 
تعالج التهاب الكبد الوبائي في 3 أشهر 
فقط، وتصل نسبة الشفاء إلى 100 %.

دواء ألكثر من 170 مصاًبا 

مرضى  أصدقاء  جمعية  الشيخ  أســس 
”السكلر“  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  الــكــبــد 
وساهمت  المقر،  وتشاركوا  البحرينية 
الــمــقــدم  ــعــالج  ال تــطــويــر  فــي  الجمعية 
بالشراكة  الوبائي  الكبد  التهاب  لمرضى 
افــتــتــحــت  ــي  ــتـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع 
ــكــبــد: الـــزراعـــة  ــراض ال ــ ــادات ألمـ ــيـ 3 عـ
الكبد  لزراعة  للبالغين  وعيادة  لألطفال 

وعيادة اللتهاب الكبد الفيروسي.
ومدت الجمعية يد العون لتوافر الدواء 
بالمرض،  170 شخًصا مصاًبا  ألكثر من 
حين كانت كلفة الدواء تصل لـ 40 ألف 
ــــدواء الحــًقــا في  ديــنــار، حتى تــوافــر ال

عيادة السلمانية مجاًنا.

رأيت الموت وشعرت  

 بكبدي تتقطع

كبدي  يقطع  حــاد  بمشرط  أشعر  “كنت 
وغبت عن الوعي من شدة األلم، شحب 
بطني  انتفخ  جــســدي،  وضعف  وجهي 
وساقي، رأيت الموت رؤيا العين، وكنت 

أشعر بملك الموت”. 
هكذا وصف سيدشرف حميدان رحلته 
الذي  الوبائي  الكبد  التهاب  مع فيروس 
قصة  ويــروي  الكبد.  في  لتليف  تحول 
ــاًل ”فـــي الــعــام  إصــابــتــه بــالــفــيــروس قــائ
1986 كــنــت فــي الــســادســة عــشــرة من 
عمري، وتعرضت لحادث سيارة نقل لي 

السلمانية،  إثره دم في مستشفى  على 
 22 بعد  إال  بإصابتي  أعــرف  لم  ولكنني 
لمرحلة  الكبد  تليف  وصــل  حين  عــاًمــا، 
متقدمة ال يمكن النجاة منه إال بزراعة 

الكبد“.

كلفني العالج 70 ألف دينار

”عــائــلــتــي مشكورة  حــمــيــدان  ــاف  وأضــ
ــي، ثــم  ــالجـ ــعـ ــجــنــة أهـــلـــيـــة لـ ــت ل ــامــ أقــ
زراعة  إلجــراء  الصحة  وزارة  ابتعثتني 
السعودية،  العربية  المملكة  في  الكبد 
لكنني لم أتمكن من العثور على متبرع 
كبدي. فسافرت على وجه  مع  يتوافق 
العملية  وأجريت  أخرى  لدولة  السرعة 
تفوق  بكلفة  الشخصي  حسابي  على 
آماًل أن تعوضني وزارة  ألف دينار،   70
الصحة الحًقا بالمبلغ المالي كما عوضت 
هذا  على  أحــصــل  لــم  لكنني  اآلخــريــن، 
تنصفني  أن  أتمنى  زلت  وما  التعويض 
الوزارة وتعوضني ولو بجزء يسير من 

التكلفة“.

 سالمة الدم 

ــمــاجــد أن جــــودة الـــدم  وأكــــد مــاجــد ال
معايير  البحرين  واعــتــمــدت  تحسنت 
ــتــأكــد مـــن ســـالمـــة الـــدمـــاء  ــل ــمــيــة ل عــال
قائًما  زال  مــا  الــخــطــر  لــكــن  الــمــتــبــرعــة، 
في اآلن ذاته ألسباب عدة، منها: عدم 
ــمــتــبــرع، فـــي حـــال تعرضه  ال صـــراحـــة 
العالقات  مثل  شرعية  غير  لممارسات 
اآلخر  والسبب  والمخدرات،  الجنسية 
بالدم وهو مصاب  هو تبرع شخص ما 
ــتــهــاب الــكــبــد فـــي بــدايــتــه  بــفــيــروس ال
والذي ال يظهر في تحليل الدم إال بعد 6 

أسابيع على األقل من اإلصابة. 
ــرات  ــ ــي ــ ــدب ــ ــت ــ ــل ال ــ ــ وأضـــــــــــاف ”رغـــــــــم ك
للدم،  الدقيقة  والتحليالت  االحتياطية 
لفحوصات  وجــود  ال  ولألبد  اآلن  حتى 
سالمة  تثبت   %  100 بنسبة  موثوقة 
الدم من كل الفيروسات في كل العالم، 

لذا الخطر ما زال قائًما“.

ماذا بعد؟

تطفو  التي  الثقة  أزمــة  من  الرغم  على 
على السطح في حديث المصابين بهذا 
وارًدا  احتمااًل  ليس  أنــه  إال  الفيروس، 
مطلًقا أن األطباء من الكوادر البحرينية 
الطبي  السلمانية  مجمع  في  المخلصة 
أكثر من  ــدم قبل  ال أدركـــوا أن نقل  قــد 
هذه  جنباته  بين  يحمل  قــد  عــاًمــا   20

الخطورة على حياة المرضى.
ــوام  األهـــم مــن كــل ذلــك بعد هــذه األعـ
الطوال، هو كيفية معالجة هذه المشكلة 
الصحية ونشر التوعية قدر المستطاع 
القاتل  الفيروس..  هذا  انتشار  إليقاف 

الصامت.

حوراء مرهون

سيد شرف حميدانمهيبة عبدالله محمد الشيخ
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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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االنتخابات النيابية.. من ترشح )1(
بعـــد أشـــهر قليلة ستشـــهد البالد جولة جديـــدة من االنتخابـــات النيابية 
والبلدية المزمع انعقادها كل أربع ســـنوات، وهي إحدى ثمرات ومقاصد 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيـــادة حضرة صاحب الجاللـــة ملك البالد 
المعظم حفظه هللا ورعاه، من أجل تأسيس مجلس برلماني قوي يمتلك 

الصالحيات التشريعية والرقابية والخدمية وفق اإلرادة الشعبية.
هـــا نحن نـــرى بوادر هذا العـــرس االنتخابي تلوح في األفـــق، فقد بدأت 
طبول الترشـــح لالنتخابات تقرع من اآلن، وبدأت معها أســـراب الوعود 
الوردية تتوالى وتطل برأسها إما تلميحًا أو تصريحًا، منها ما هو معقول 
أو باألحـــرى مقبول، ومعظمها ال يرقى لدرجة القبول، بل ال يمت للواقع 

بأية صلة سوى الطمع في الوصول إلى قبة البرلمان وحسب.
حـــق الترشـــح يكفله الدســـتور لمن تتوفر فيه الشـــروط من الجنســـين، 
وهـــي متطلبات متواضعة جدًا، والتي شـــّجعت بدورها شـــريحة كبيرة 
من الجنســـين على دخول هذا المعترك التنافســـي، بل حدا ذلك بالبعض 
لالســـتغناء عن وظائفهـــم وتجارتهم وخوض هذه التجربة التي يســـيل 
لها لعاب كثيرين ألســـباب معروفة، ال صلة لها ببرنامجهم االنتخابي من 
تقديم خدمات أو ســـن تشريعات البتة سوى النزر اليسير مما يبقى في 

جعبتهم في نهاية المطاف.
هنـــاك دوافـــع كثيـــرة معقولة ومشـــروعة لخوض هـــذه االنتخابات، ربما 
نأتـــي علـــى ذكرها فـــي مقاالت الحقة، لكـــن ما نراه ونســـمعه من معظم 
المتقدمين للترشح خالل برنامجهم الدعائي – االنتخابي - يجعلنا نعيد 
النظـــر في مدى إلمام هـــؤالء بدورهم الرقابي والتشـــريعي في الجانب 
النيابـــي، وكذلـــك الفرق بين العمل البلـــدي والنيابي، فال ُيعقل ورود هذا 
الكـــم الهائل من التخبط في البرامج المعروضة من أناس من المفترض 
أنهـــم علـــى درجة من الثقافة والتأهيل والدرايـــة بعملهم ودورهم تحت 
قبـــة البرلمان. لســـُت أزعم بأن الشـــعوب ال تحتاج لمـــن يمثلها ويتحدث 
عنهـــا بـــل ويقـــف علـــى احتياجاتهـــا، لكـــن أكاد أجـــزم أننـــا لســـنا بحاجة 
للتمثيليات المســـتهجنة على شـــاكلة النائحة المســـتأجرة، ولســـنا كذلك 
بحاجـــة إلـــى لجلجـــة الباطل بدعـــوى الصـــدوع بالحق، فكم ســـمعنا من 
كلمـــات ظاهرهـــا حق وال ُيراد بها ســـوى الباطل، فقد رآهـــم الناس كيف 
ينقلبون من مدافعين إلى مهاجمين حال وصولهم إلى كرسي البرلمان، 
بل ويتنكرون لمن أوصلهم لذلك البرج العاجي الذي كانوا يتشوفون له 

بشتى الوسائل.

عصام عبداهلل

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“الداخلية” واستراتيجية ناجحة للحفاظ على المال العام
وجه ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، في جلســـة 
مجلس الوزراء يوم أمس األول بمواصلة تعزيز الرقابة والمحاســـبة 
والمســـؤولية تجـــاه المـــال العـــام، معربا عن الشـــكر والتقديـــر لوزارة 
الداخلية وكل من ســـاهم وُيســـاهم في الكشف عن من تثبت بحقهم 

أية مخالفات مالية وإدارية.
لقـــد أعطت وزارة الداخليـــة نموذجا للجهـــاز اإلداري والرقابي القوي 
الفعـــال، والعناصر البشـــرية مرتفعة الكفاءة والتدريب، والســـير على 
قواعد عمل مرسومة بدقة واستراتيجية ناجحة للحفاظ على المال 
العـــام وحمايـــة المكتســـبات والحفـــاظ علـــى المنجـــزات، وأن الجميع 
تحـــت مظلـــة القانون فـــي أي موقع مـــن مواقع المســـؤولية، فالرقابة 
والمحاســـبة والمســـؤولية قواعـــد ثابتـــة ودعائـــم راســـخة تنتهجهـــا 
الحكومـــة الموقـــرة برئاســـة ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعاه، فســـموه يقوم بعمل دائب متواصل وفق رؤية مســـتقبلية 

واعيـــة وخطـــوات وتطلعات كبيرة جبارة تســـهم فـــي ازدهار الوطن 
وتطوره ونمائه.

إن مـــن الدعامات المهمة لقوة الحاضر وأمل المســـتقبل، وإلى جانب 
الحـــب واإلخـــالص والتفانـــي من أجـــل الوطـــن، الرقابة والمحاســـبة 
والمســـؤولية تجـــاه المـــال العام، فـــأي مجتمع ال يســـتقيم ولن يندفع 
بخطـــوات متقدمة إلـــى األمام ويحقق أهدافه الكبرى، طالما ال تكون 
هنـــاك رقابـــة علـــى المال العـــام والكشـــف عن مـــن تثبـــت بحقهم أية 
مخالفـــات مالية وإدارية، ومن الســـهل جدا معرفـــة المجتمعات التي 
تعانـــي مـــن خلل فـــي أجهزتهـــا الرقابية وعـــدم محاســـبة المخالفين، 
حيث تجدها ضعيفة في شـــتى الميادين، االقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافيـــة، والســـلبيات تطغى علـــى اإليجابيات، وتقـــف حائرة أمام 
الكثير من التحوالت التي يشـــهدها العالم، وعاجزة وغير قادرة على 

االستيعاب والتعايش مع ما يفرضه الواقع من تغيرات وتطورات.
وبدورنا كمواطنين، نشكر وزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود 

في كل المواقع بالصورة األمثل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكلم حتى أراك
تتعـــدد وتتنوع المشـــكالت الزوجية التي تهدد أمن واســـتقرار األســـرة، 
حيـــث يكـــون لها دور كبير في تصدع النســـق األســـري وبروز مشـــكالت 
أكثـــر تعقيـــدا إذا لم تتـــم متابعتها وتقديـــم الحلول المناســـبة لها، ولعل 
مشـــكلة الصمـــت الزوجي إحـــدى الظواهر التي تعتري الحيـــاة الزوجية 
ســـواء كانت تمـــارس من قبل الـــزوج أو الزوجة فـــإن عواقبها الوخيمة 
تطال األسرة بكل أشكالها، وتعد هذه الظاهرة بمثابة ممر يسهل حدوث 
الطـــالق العاطفـــي بيـــن الزوجيـــن، والـــذي تترتـــب عليـــه نهايـــة العالقة 

الزوجية.
“تكلـــم حتـــى أراك” حكمة قديمة تعزز أهميـــة التواصل ودور الكالم في 
تحســـين العالقـــات، فكيف لنـــا أن نتصور عالقة زوجية تعاني من شـــح 
فـــي التواصـــل ونـــدرة في الـــكالم وغياب مطلـــق للحـــوار اإليجابي بين 

الزوجين! 
تتعـــدد مظاهـــر الصمت الزوجي التي تتمثل في فتـــور العالقة الزوجية 
وضعـــف التواصـــل اللفظـــي والعاطفـــي لعدم وجـــود التجانـــس الفكري 
واالنســـجام الروحـــي بين الطرفيـــن، باإلضافة إلى اتخـــاذ الزوجين من 
االنطـــواء والعزلة ممارســـة مســـتمرة في العالقة، مـــع االكتفاء بالصمت 
والـــرد باقتضـــاب وانزعـــاج أحيانـــًا األمـــر الـــذي يؤثـــر على ســـير الحياة 
األســـرية بصـــورة طبيعيـــة، خصوصـــا فـــي التعامـــل مـــع األبنـــاء الذيـــن 
يصبحون ضحايا جو أســـري ال يتسم باألمن النفسي ويفتقد إلى أبسط 

مقومات األسرة الصحية وهو التواصل السليم بين األفراد.
إن الصمـــت الزوجـــي خطـــر يهـــدد الحيـــاة الزوجيـــة بمختلـــف مظاهره 
وانعكاســـاته علـــى األســـرة، ويتطلـــب وقفـــة جـــادة وصريحة مـــن قبل 
الزوجيـــن لالعتراف بوجود هذه المشـــكلة أوالً، ووقفهـــا لكي ال تتفاقم، 
ومن ثم السعي لحلها من خالل التعرف على أسباب هذا الصمت القاتل 
وإيجـــاد معالجـــات إلنقـــاذ العالقـــة الزوجيـــة، وتحســـين صورة النســـق 
األســـري من خالل التأكيد على التواصل الهادف مع الحرص على وضع 
الحلول المناســـبة التي تســـاهم في تقليل الفجوة بين الشريكين وتعزز 

الحوار اإليجابي الفعال.

ندى نسيم

استراحة محارب، بعيدا عن السياسة ودسائسها، وفي أجواء الصيف الحار 
هـــذه، يحاول المـــرء اإلبحار بعيدا عن مناطق األحاديـــث التقليدية، حديث 
الساعة عن الجينوم أو الـ “دي. إن. إيه “، وثورته التي ال تزال تتفاعل حول 
العالم، والتســـاؤل المثير إلى أين تأخذنـــا تلك الثورة، وهل هي خير مطلق، 
أم شـــر كامـــل، وهل هناك ســـيناريو عقالني بيـــن الطرحيـــن المتقدين، يقدر 
للعلـــم موقعـــه وموضعـــه مـــن جهة، ومـــن ناحية ثانيـــة ال ينافـــي أو يجافي 

األخالق والموروث الديني واإليماني.
فـــي شـــهر يونيـــو الماضي، صـــدر كتـــاب “المخطـــط الوراثي.. كيـــف يجعلنا 
الــــ “دي. إن. إيـــه “.. مـــن نكـــون”، وذلك ضمن سلســـلة عالم المعرفـــة، لمؤلفه 
“روبرت بلومين”، عالم النفس والوراثة األميركي الشهير، ومن ترجمة نايف 
الياســـين، أســـتاذ األدب اإلنجليـــزي في كليـــة اآلداب، جامعة دمشـــق. يبقى 
الجينـــوم مفتاح الشـــفرة اإلنســـانية، إذ يحمل كل خصائـــص المرء، من يوم 
والدتـــه، وإلـــى أن تنتهـــي رحلته علـــى األرض، وهو فتح جديد فـــي العلوم 

الوراثية، ويقع بدوره في منطقة محيرة بين الخير والشر. 
قبـــل نصـــف قرن كان الحديث عـــن معرفة نوع الجنين فـــي بطن األم ضربا 
من ضروب المستحيل، غير أنه اليوم بات ال يحتاج إلى جهد كبير، إذ تكفي 

معـــاودة اختصاصي األشـــعة لتحديد جنس الجنين، والشـــاهد أن صفحات 
هـــذا الكتـــاب المهـــم، تقودنا إلـــى القطـــع بأنه عمـــا قريب ســـيتمكن األطباء 
والعلمـــاء مـــن تحديـــد احتمال أن يكـــون مولودنـــا الجديد عرضـــة لإلصابة 
باالكتئـــاب، أو الحصـــر النفســـي، أو الفصـــام طـــوال حياته. وســـنعرف مدى 
احتمـــال أن يعاني هـــذا المولود صعوبات تعلم القراءة أو الســـمنة أو مرض 

الزهايمر عندما يتقدم في العمر. 
يكتب بلومين، وهو الحجة في اختصاصه، عن الثورة التي أحدثها الجينوم 
البشـــري، والتي ســـتغير من دون شـــك حياتنا ومجتمعاتنا، وال يحتاج األمر 
سوى معرفة متواضعة بالطريقة التي أسيء بها استخدام علم الوراثة كي 
نشـــعر بالقلق.. لماذا؟ يكاد ما كان يدور في ســـياق األســـاطير قبل مئة عام 
فقـــط، وال نقـــول مئات األعوام، يضحى واقعا معاصـــرا، فهناك اآلن إمكانية 
لتحديـــد عـــدد األطفال التي يرغب فيهـــا المرء، وربما نـــوع الجنين ذكرا أو 
أنثـــى بحســـب رغبة األبوين، وقد ذهب البعض إلـــى أن هناك مجاال لتحديد 
توجهات طفل المســـتقبل، بمعنى اختصاصه الحياتي، وهل ســـيكون عقلية 
علميـــة أم رياضيـــة، أدبيـــة فلســـفية أم عســـكرية حربية. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

الجينوم واألخالق... وفاق أم افتراق

طالعتنا الصحف ووسائل التواصل االجتماعي بخبر جدير باالهتمام، يقول 
الخبـــر إن حكومة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة في اللجنة العليا لحماية 
المســـتهلك ناقشـــت في اجتماعهـــا األخير اســـتراتيجيتها الشـــاملة للمرحلة 
المقبلـــة بشـــأن تعزيـــز منظومـــة حمايـــة المســـتهلك وزيـــادة كفـــاءة اآلليات 
الرقابيـــة على األســـواق فـــي الدولة، وأشـــارت وكالة األنبـــاء اإلماراتية إلى 
اآلليـــة التـــي تقـــوم على إقرار حرية األســـعار وفـــق مبادئ العـــرض والطلب 
وعدم الســـماح برفع األســـعار لســـلع دون أخذ إذن الحكومـــة، وأوضحت أن 
القائمة شـــملت زيـــوت الطبخ والبيض والســـكر والحليب الطـــازج والدجاج 

الطازج والطحين واألرز والبقوليات ومواد التنظيف.
والحقيقـــة ما أعجبني في هـــذا القرار اآللية المنصفة التـــي وضعتها اللجنة 
لحفظ حقوق المســـتهلك والمورد أو التاجر على حد ســـواء، وهذا ما ينادي 
به الجميع، فقد طلبت اللجنة من الشركة أو التجار المقدمين على طلب رفع 
سعر سلعة استهالكية معينة تقديم تقرير باألسعار الحالية وأسعارها خالل 
الســـنوات الثالث الســـابقة وأســـعار المنتجات البديلة، وتقرير يبين تكاليف 
اإلنتاج للســـنوات الثالث الســـابقة، وكذلك ميزانية الشركة للسنوات الثالث 
األخيرة، كما أوضحت أن على الشـــركة تحديد نســـبة الزيادة المطلوبة في 

األسعار مقارنة باألسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.
ال شك أنه وفي ظل هذه الشروط المحكمة فإن التاجر أو المورد سيحسب 
ألف حســـاب عندما يفكر في رفع األســـعار، ليس بســـبب عدم حقه فقط، بل 
عليه تقديم الكثير من المستندات الثبوتية ألخذ موافقة اللجنة، ما يصعب 
مـــن المهمـــة ويجعل هدفه فـــي غاية الصعوبة لزيادة األســـعار بـــدون مبرر، 
وفـــي الواقـــع أنا ال أعمـــم الكالم على جميع التجـــار والموردين، لكن نعلم أن 
منهم من يســـتغلون الظروف المحيطة من حروب وعدم استقرار في بعض 
المناطـــق في العالم ليقوموا برفع األســـعار، وكما يقـــول المثل “مصائب قوم 

عند قوم فوائد “.
فـــي تصـــوري إن مـــا قامت بـــه اللجنـــة العليـــا لحماية المســـتهلك فـــي دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة من عمـــل احترافي يســـتحق اإلشـــادة والثناء، 
فقـــد حافظـــت على حقوق المســـتهلك والتاجـــر في نفس الوقـــت، وال ضير 
إذا مـــا قامـــت “حماية المســـتهلك” في مملكتنا بنســـخ هـــذه التجربة الرائدة 
واالستفادة من هذه الممارسات والتجارب الناجحة، فكلنا في دول مجلس 
التعاون الخليجي نكمل بعضنا لما فيه مصلحة شـــعوبنا الخليجية وترجمة 

تطلعات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.
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