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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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عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
ــع حــســن مـــوســـى شــفــيــعــي الـــوزيـــر  لــحــقــوق اإلنــــســــان اجــتــمــاعــا مـ
لمملكة  الدائمة  البعثة  لدى  اإلنسان  حقوق  ومستشار  المفوض 
المؤسسة  في مقر  وذلك  بجنيف،  المتحدة  األمم  لدى  البحرين 
األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  بحضور  السيف،  بضاحية 

العام للمؤسسة الوطنية.
المؤسسة  المشترك بين  التنسيق   وخالل االجتماع تم بحث 
بين  الــتــعــاون وتــعــزيــزه  تفعيل  بحث  خــالل  مــن  الــخــارجــيــة  ووزارة 
الوطنية  والمؤسسة  جنيف  في  البحرين  لمملكة  الدائمة  البعثة 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنـــســـان وخـــاصـــة خــــالل مــشــاركــة الــمــؤســســة 
الدوري  االستعراض  لجلسة  الرابعة  الــدورة  في  القادمة  الوطنية 
الشامل لمملكة البحرين، التي ستعقد في مجلس حقوق االنسان 

بجنيف في شهر نوفمبر القادم.
وقد أكد الدرازي أهمية مشاركة المؤسسة، وتنفيذ اختصاصها 
ــاء، الـــهـــادف إلـــى تــعــزيــز وحــمــايــة حقوق  ــشـ الـــــوارد فــي قــانــون االنـ
الفريق  إلى  الموازي  تقريرها  المؤسسة قدمت  أن  علما  االنسان، 

العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل للدورة الرابعة.

عقدت جمعية الهالل األحمر البحريني اجتماعا مع ممثلين 
تعزيز  سبل  خالله  ناقشت  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  من 
التعاون المشترك في العديد من المجاالت من بينها تعزيز بناء 
الفني،  الدعم  وتقديم  البحريني،  الهالل األحمر  قدرات منتسبي 
واالســتــعــداد  مشتركة،  تفاهم  ومــذكــرات  تدريبية  بــرامــج  وصياغة 

للكوارث، ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي.
مشتركة  تعاون  آلية  وضــع  االجتماع  خــالل  الجانبان  وناقش 
األفكار  وبحث  الطرفان،  إليها  يحتاج  محددة  نقاط  على  ترتكز 
بفاعلية،  تحقيقها  في  التعاون  يمكن  التي  والمشاريع  والبرامج 
البحريني في تنسيق عمليات  الهالل األحمر  دور  إطار  وذلك في 
ــاف بــيــن الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة وخــاصــة فــي دول  ــعـ اإلغـــاثـــة واإلسـ
ــوارث الــطــبــيــعــيــة وغــيــر  ــكــ الــخــلــيــج الــعــربــي لــمــســاعــدة ضــحــايــا الــ
الطبيعية التي تتعرض لها البالد العربية والبالد األخرى، وكذلك 
فــي تــعــزيــز مــجــاالت الــتــعــاون بــيــن الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة العربية 
واللجنة الدولية للصليب األحمر، ودوره أيضا في تطوير الوسائل 
القانون  ونشر  للحركة  األساسية  بالمبادئ  للتعريف  واألساليب 

الدولي اإلنساني.
األمين العام للهالل األحمر البحريني األستاذ مبارك الحادي 
ــار حــــرص الــجــمــعــيــة  ــ ــذا االجـــتـــمـــاع يـــأتـــي فـــي إطـ ــى أن هــ ــار إلــ ــ أشـ
وإمكانيات  خبرات  من  الدولية  اللجنة  لــدى  مما  االستفادة  على 
لوجستية بما يزيد من فاعلية الجمعية على جميع المستويات، 
وفتح آفاق تعاون أكبر وخاصة في مجال تطوير الخطة التشغيلية 
قــــدرات مــدربــي اإلســعــافــات األولــيــة  للجمعية، وفـــي مــجــال دعـــم 

بالهالل األحمر في االستجابة واالستعداد للكوارث.
التنمية  بــرامــج  فــي  االنـــخـــراط  عــلــى  الجمعية  حـــرص  وأكـــد 
الحركة  رسالة  تحقق  التي  المشاريع  إنجاح  أجــل  من  والتطوير 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، والعمل من أجل تبادل 
الجانبين، معربا عن  والمعلومات بين  الخبرات وتنشيط اإلعالم 
شكره لرؤساء وأعضاء اللجان في الجمعية وما يبدونه من التزام 
عاتق  على  الملقاة  بالمهام  والنهوض  األداء  تطوير  على  وحرص 

الجمعية في مختلف مجاالت العمل اإلغاثي واإلنساني.

أكد المهندس وائل بن ناصر 
الــمــبــارك وزيــــر شــــؤون الــبــلــديــات 
ــة حـــــرص الـــــــــوزارة عــلــى  ــ ــزراعــ ــ والــ
تــعــزيــز الــشــراكــة مـــع الــمــنــظــمــات 
الــتــابــعــة لـــأم الــمــتــحــدة فــي دعــم 
الـــبـــرامـــج الــوطــنــيــة فـــي مــجــاالت 
ــة والــســمــكــيــة  ــيــ ــزراعــ الــتــنــمــيــة الــ
ــغــــذائــــي فــي  ــة لــــأمــــن الــ ــمــ الــــداعــ
ــل  ــمــ ــعــ مـــمـــلـــكـــة الـــــبـــــحـــــريـــــن، والــ
في  الــمــمــلــكــة  رفـــع تصنيف  عــلــى 
المتعلقة  الــعــالــمــيــة  الـــمـــؤشـــرات 
الــغــذاء،  بــوفــرة  والمتمثلة  بذلك 
واســتــقــرار إمـــداد الــغــذاء وسالمة 
ــًا إلـــــى أن  ــتــ وجـــــــودة الـــــغـــــذاء، الفــ
الوزارة تولي ملف األمن الغذائي 
أهمية قصوى وتعكف على تنفيذ 
عدد من المبادرات االستراتيجية 
التي من شأنها تحقيق األهداف 

المنشودة له. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــــوزيــــر عـــبـــر االتــــصــــال الــمــرئــي 
فرانشيسكوتي  دينو  الدكتور  مع 
مــــوتــــيــــس، الـــمـــنـــســـق اإلقـــلـــيـــمـــي 
الـــــفـــــرعـــــي لـــمـــنـــظـــمـــة األغـــــذيـــــة 
لــدول  المتحدة  لــأمــم  والـــزراعـــة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ــور عـــــــــدد مـــن  ــ ــــضـ ــــحـ والــــــيــــــمــــــن، بـ
إلى  إضافة  بــالــوزارة،  المسؤولين 
عددًا من خبراء منظمة األغذية 

الزراعة )الفاو(.
ــتــــمــــاع  وقـــــــد تـــــم خـــــــالل االجــ
المشاريع  تقرير حول  استعراض 
المشتركة األربعة بين وزارة شئون 
البلديات والزراعة ومنظمة الفاو 
الشراكة  إطــار  ضمن  تنفذ  والتي 
ــجــــيــــة بــــيــــن مــمــلــكــة  ــيــ االســــتــــراتــ
األمم  منظمة  ووكــاالت  البحرين 

-2018( مـــن  لـــأعـــوام  الــمــتــحــدة 
.)2022

وأوضـــــــــح الــــمــــبــــارك أنــــــه تــم 
االنـــتـــهـــاء مــــن تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع 
ــر  ــويــ ــطــ ــتــ بــ والــــــمــــــعــــــنــــــي  األول 
اســتــراتــيــجــيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لأمن الغذائي، والتي ركزت على 
أهداف ثالثة شملت تعزيز النظم 
الــمــبــتــكــرة الــتــي تــزيــد مـــن جـــودة 
استدامة  وتضمن  اإلنــتــاج  وكمية 
واتخاذ  محليًا  المنتجة  األغذية 
ــة الســـتـــمـــرار  ــ ــالزمــ ــ ــر الــ ــيــ ــدابــ ــتــ الــ

الواردات الغذائية.
ــا تـــتـــضـــمـــن  ــ ــمــ ــ وأضـــــــــــــــاف: »كــ
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــة رفـــــــــع كـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــن خــــــالل الـــحـــد  ــ ــدام مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
األغــذيــة وضمان  وهـــدر  مــن فقد 

األمــــن الــغــذائــي« مــشــيــرًا إلـــى أن 
االستراتيجية تضمنت نحو ستة 
تحليلها  جـــرى  تــوصــيــة  وســبــعــون 
ضمان  بهدف  االستراتيجية  فــي 
الفعالين  والــتــنــفــيــذ  التخطيط 
ــن الـــغـــذائـــي  ــ الســتــراتــيــجــيــة األمــ

المستدام لمملكة البحرين.
ــالـــمـــشـــروع  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الـــثـــانـــي والــمــعــنــي بــتــقــويــة نظم 
وقـــــواعـــــد الـــبـــيـــانـــات واإلحــــصــــاء 
الزراعي في مملكة البحرين، قال 
إعــداد  مــن  االنتهاء  »تــم  المبارك 
إســتــراتــيــجــيــة اإلحــصــاء الــزراعــي 
والـــدلـــيـــل االرشـــــــــادي لــإحــصــاء 
اإلحــصــائــيــة  واألدوات  الــــزراعــــي 
اإللــكــتــرونــيــة، كــمــا تـــم الـــبـــدء في 
التجريبي  المسح  عملية  تنفيذ 

ــزراعــــي  ــاء الــ ــيـــدانـــي لـــإحـــصـ الـــمـ
بــاإلضــافــة إلـــى تــطــويــر الـــقـــدرات 
في مجال إعداد وتحليل وتقييم 

البيانات الزراعية«.
اإلنــــــجــــــازات  »ان  وأضــــــــــــاف: 
الــمــشــروع  مــن  عليها  المتحصل 
التنمية  بــدعــم  المتعلق  الــثــالــث 
ــتــــزراع  الــمــســتــدامــة لــقــطــاع االســ
ــي الـــبـــحـــريـــن تــشــمــل  ــ ــي فـ ــائــ ــمــ الــ
المفقس  تصاميم  مــن  االنــتــهــاء 
الــجــديــد الــمــزمــع انـــشـــاءه خــالل 
المسودة  وانــجــاز  القادمة  الفترة 
الــنــهــائــيــة الســتــراتــيــجــيــة األمـــن 
ــزراع  ــتـ ــاالسـ الـــحـــيـــوي الـــخـــاصـــة بـ
والتي  االســمــاك  وقطاع  السمكي 
تطوير  تــجــاه  مهمة  ركــيــزة  تعتبر 
هذا القطاع الواعد، واالنتهاء من 

بناء القدرات في إنتاج الطحالب 
الدقيقة«.

وأوضـــــــح ،أنــــــه ســيــتــم الـــبـــدء 
والــمــبــادرات  المشاريع  حزمة  فــي 
الجديدة والتي يأتي في مقدمتها 
ــزون الــســمــكــي في  ــمـــخـ تــقــيــيــم الـ
خطة  ــداد  ــ وإعـ الــبــحــريــن،  مملكة 
الصناعة االولية للقطاع السمكي 
ــاج الـــمـــواد  ــتـ ــإنـ ــي ســتــعــنــى بـ ــتــ والــ
وتعبئتها  ومــعــالــجــتــهــا  الــغــذائــيــة 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع بـــاســـتـــخـــدام  عـ

المعدات واألساليب الحديثة.
ــاد الـــوزيـــر الـــمـــبـــارك بــان  ــ وأفــ
الـــــــوزارة أجــــرت عــمــلــيــات مــراقــبــة 
واسعة النطاق على مزارع اإلنتاج 
تضمنت  بــالــمــمــلــكــة،  الــحــيــوانــي 
ــراد،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ تـــحـــلـــيـــل أخــــــطــــــار االســ

وتعزيز  المبكر،  اإلنـــذار  وأنشطة 
ــات الـــبـــيـــطـــريـــة،  ــدمــ ــخــ قــــــــدرات الــ
ــز خــطــة  ــزيــ ــعــ ـــرات، وتــ ـــبـ ــتـ ــخــ ــمــ والــ
العمل الوطنية لحاالت الطوارئ 
الــمــتــعــلــقــة بــــأمــــراض الـــحـــيـــوان، 
ــراض  ــ ــ لــلــكــشــف عــــن تـــفـــشـــي األمـ
ــة الــســريــعــة  ــابـ ــتـــجـ مـــبـــكـــًرا، واالسـ
ــع  ــرابـ ــــك ضـــمـــن الـــمـــشـــروع الـ وذلــ
حول مكافحة واستئصال أمراض 
الحيوانات المشتركة مع االنسان 
ــيـــوان، وتــحــســيــن الــســالالت  والـــحـ

الحيوانية في مملكة البحرين.
ــاع ثمن  ــمـ ــتـ وفــــي خـــتـــام االجـ
وزارة  بين  المثمر  التعاون  الوزير 
والفاو،  والزراعة  البلديات  شئون 
التعاون  مستوى  لتعزيز  متطلعًا 

بما يحقق األهداف المشتركة.

الــدكــتــور محمد  ــارك  شــ
ــنـــه وزيـــر  بـــن مـــبـــارك بـــن ديـ
الــنــفــط والــبــيــئــة الــمــبــعــوث 
في  المناخ  لشؤون  الخاص 
الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي الــثــالــث 
ــر الـــمـــنـــاخ  ــيـ ــغـ ــتـ الــــمــــعــــنــــي بـ
وأهداف التنمية المستدامة 
ــي،  ــرئــ ــمــ ــر االتــــــصــــــال الــ ــبــ عــ
الــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه اتـــفـــاقـــيـــة 
األمــــم الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة 
وإدارة  الــمــنــاخ  تــغــيــر  بــشــأن 
ــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــ األمــ
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــ فـ
ــر  ــ »طـــــوكـــــيـــــو« بــــرئــــاســــة وزيــ
تسويوشي  الــيــابــانــي  البيئة 

ياماغوتشي.
ــنـــفـــط   وأكــــــــــد وزيــــــــــر الـ
والــبــيــئــة الــمــبــعــوث الــخــاص 
الكلمة  فــي  الــمــنــاخ  لــشــؤون 
المؤتمر  ألقاها خالل  التي 
بقيادة  البحرين  مملكة  أن 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة  حــــضــــرة صــ
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
خليفة ملك البالد المعظم، 
ودعم صاحب السمو الملكي 
آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، كـــرســـت 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــوطــنــيــة 
لـــتـــجـــســـيـــد مــــبــــدأ تــحــقــيــق 
أهداف التنمية المستدامة، 
ووضــعــت مــعــيــار االســتــدامــة 
ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا فـــي رؤيـــة 
الــــبــــحــــريــــن االقــــتــــصــــاديــــة 
تــعــزيــز  إلــــى  الـــرامـــيـــة   2030

الفتًا  المستدامة،  التنمية 
البحرين  مملكة  إعالن  إلى 
الصفري  الحياد  استهداف 
وأهميته   2060 عــام  بحلول 
ــذا الـــجـــانـــب، مــشــيــدًا  فـــي هــ
بدور برنامج األمم المتحدة 
توحيد  في  واليابان  للبيئة 
الــجــهــود الــدولــيــة الــداعــمــة 

لمواجهة آثار تغير المناخ.
ــنـــفـــط   ونــــــــــوه وزيــــــــــر الـ
ــى حــــرص سمو  والــبــيــئــة إلــ
الشيخ عبداهلل بن حمد آل 
الشخصي  الممثل  خليفة 
لــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك رئـــيـــس 
للبيئة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
ــــس الــــجــــهــــود  ــريـ ــ ــكـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
أهـــداف  لتحقيق  الــوطــنــيــة 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة من 
ــذ الــــعــــديــــد  ــيــ ــفــ ــنــ خــــــــــالل تــ
ــبـــرامـــج  مــــن الـــمـــشـــاريـــع والـ
واالنـــــشـــــطـــــة والــــــــدراســــــــات 

ــامــــت  ــث قــ ــ ــيـ ــ الــــبــــيــــئــــيــــة، حـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــإعـــداد 
لتقييم  الــالزمــة  الـــدراســـات 
تأثير ارتفاع مستوى سطح 
الــــبــــحــــر عــــلــــى الـــمـــنـــاطـــق 
الـــســـاحـــلـــيـــة، ووضــــــع خــطــة 
مع  تتناسب  األجـــل  طويلة 
وطبيعة  الــتــحــديــات  حــجــم 
ــة  ــ ــويـ ــ األولـ ذات  الـــمـــنـــاطـــق 
ــا،  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ الـــــمـــــطـــــلـــــوب حــ
وتسهم في حماية محطات 
للحفاظ  والطاقة  التحلية 
عــلــى أمـــن الــطــاقــة والــمــيــاه 

في المملكة.
أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ ــجــ الــ  
شخصية   30 ضــم  المؤتمر 
بارزة وأكثر من 2000 شخص 
مـــن الـــــــوزراء والــمــســؤولــيــن 
و100  الـــمـــســـتـــوى  رفـــيـــعـــي 
متحدث من مختلف الدول 

المشاركة.

ــــرص مــركــز  انـــطـــالًقـــا مــــن حـ
البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة )دراسات( على 
لمختلف  المعرفة  مصادر  إتاحة 
ــات الـــبـــاحـــثـــيـــن والــمــهــتــمــيــن  ــئــ فــ
فـــي شــتــى الــمــجــاالت فـــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
والعالم، تم إطالق »مكتبة دراسات 
إصــداراتــه  ستوفر  التي  الرقمية« 
والـــدوريـــات واألبــحــاث  الكتب  مــن 
في  للمشتركين  مــتــاحــًة  لتصبح 
المكتبة، بما تشمله من مجموعٍة 
أعمال  غطتها  التي  المحاور  من 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ )دراســـــــــــــــــــات( خـــــــــالل الـ

الماضية.
وتـــشـــتـــمـــل »مـــكـــتـــبـــة دراســـــــات 
الــرقــمــيــة« الــمــتــوافــرة عــبــر موقع 
derasat. الـــرســـمـــي  الـــمـــركـــز 

نــوعــيــٍة  دراســـــــاٍت  عــلــى   org.bh
بالعديد  العربية  المكتبة  أثـــرت 
مـــــــن االصـــــــــــــــــــــدارات واألبـــــــحـــــــاث 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ فــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــاالت الــ
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
إنجازها  في  وشــاَرك  والتاريخية، 
ــًة مــــــــن الــــبــــاحــــثــــيــــن  ــ ـــوعــ ــ ــمـ ــ ــجــ ــ مــ
ــز والـــــــخـــــــبـــــــراء فـــي  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
تــخــصــصــاتــهــم مــمــن اســتــضــافــهــم 
المركز أو تواصل معهم من خالل 
هذه  تشكل  المختلفة.  أنشطته 
للباحثين  مهمًة  إضافًة  المكتبة 
والــمــهــتــمــيــن الـــذيـــن يــرغــبــون في 
العمل إلنجاز دراساٍت متخصصٍة 
الخليج  ومــنــطــقــة  الــبــحــريــن  مــن 
ــربــــي، لـــمـــا تـــرجـــمـــتـــه أعـــمـــال  ــعــ الــ
المنطقة  بهذه  المركز من عنايٍة 
وما  أمامها،  الماثلة  والتحديات 
ــال الـــمـــركـــز من  ــمـ ــه أعـ اتــصــفــت بـ
تأكيٍد على الموضوعية والشمول 
ــي مـــــــع مـــخـــتـــلـــف  ــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـ
منهجيٍة  أدواٍت  ومـــن  الــقــضــايــا، 
ــاده  ــعـ أعـــطـــت الـــعـــمـــل الــبــحــثــي أبـ
وجعلته  واالعتمادية،  الموثوقية 

يــتــصــدى لــمــنــاقــشــة الــعــديــد من 
االنفتاح  من  أجــواٍء  في  القضايا 

والنقاش البناء.
الــخــطــوة نتيجًة  وتــأتــي هـــذه 
إصـــدارات  على  المتزايد  للطلب 
المركز، وفي إطار حرص )دراسات( 
على مواكبة أحدث التطورات في 
حيث  الرقمية،  الخدمات  مجال 
ــذه الــمــكــتــبــة الــرقــمــيــة  ــ تــشــكــل هـ
ــًة لـــتـــعـــزيـــز تـــواجـــد  خــــطــــوًة مـــهـــمـ
الــمــركــز عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي 
هذه  وتــوفــر  والــدولــي.  واإلقليمي 
المنصة الرقمية الواعدة لزوارها 
مــــن الــبــاحــثــيــن والــمــســتــفــيــديــن 
إمكانية  )دراســــــات(  خــدمــات  مــن 
المركز من  إصــــدارات  اســتــعــراض 
كتٍب ودورياٍت وأبحاٍث رقمية على 
شبكة اإلنترنت، باستخدام أجهزة 
ـــوب واأللـــــــــــواح الــرقــمــيــة  ـــاسـ ــحـ الــ
فــيــمــا سيتم  الـــذكـــيـــة،  والـــهـــواتـــف 
إضافة الفروع األخرى لها تباًعا.

وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق نـــوهـــت 
الشيخة نيلة بنت علي آل خليفة، 
والمعرفة  االتــصــال  إدارة  مــديــرة 
فـــي مـــركـــز )دراســــــــــات(، بــــأن هــذه 
الــمــكــتــبــة الـــرقـــمـــيـــة تــعــمــل عــلــى 
العون والمساعدة لجميع  تقديم 
بما  الجامعات،  وطلبة  الباحثين 

النظري  التأسيس  في  ُيساعدهم 
ــعــــديــــد مــن  والــــمــــعــــرفــــي حــــــول الــ
المنطقة،  تشغل  الــتــي  الــقــضــايــا 
وتفتح أمامهم باًبا لالطالع على 
الــــدراســــات الــحــديــثــة والــنــوعــيــة، 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــجـــاالت  تــشــمــل الـ
تشكيل  فــي  تسهم  الــتــي  الملحة 
تصورات حول مستقبل المنطقة 
والــعــالــم، واســتــشــراف الــتــحــوالت 
الــوشــيــكــة عــلــى مختلف  الــكــبــيــرة 
الشيخة  كــمــا أضــافــت  األصـــعـــدة. 
»تتيح  خليفة،  آل  علي  بنت  نيلة 
التي  الــرقــمــيــة  )دراســـــات(  مكتبة 
تـــم تــصــمــمــيــهــا بــطــريــقــٍة مــيــســرٍة 
ومؤسسات  أفــراٍد  من  لمشتركيها 
إمكانية الحصول على محتوياتها 
الـــرقـــمـــيـــة مــــجــــاًنــــا، فـــيـــمـــا تـــوفـــر 
الــبــيــع اإللــكــتــرونــي لغير  خــدمــة 
الملفات،  وتحميل  المشتركين، 
للنسخ  التوصيل  خدمة  وكــذلــك 
في  بعضها  يتوفر  التي  األصلية 
قدرتهم  إلثــراء  العامة  المكتبات 
ــول إلــــــى الـــمـــراجـــع  ــ ــوصــ ــ عـــلـــى الــ
الــمــحــكــمــة والــمــعــتــمــدة، وكــذلــك 
للعمل  المتطلعين  لإعالميين 
على ملفات متكاملة وموضوعية 
تتعلق ســـواًء  الــتــي  الــقــضــايــا  فــي 
للمنطقة  التاريخية  بالخلفيات 
الــتــفــاعــالت الــجــاريــة وآفــاقــهــا  أو 

المستقبلية«.
ــي هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع فــي  ــ ــأتـ ــ يـ
إطــــــار خـــطـــط الـــتـــوســـع لــمــكــتــبــة 
من  تعتبر  التي  ــات(،  )دراســ مركز 
في  المتخصصة  المكتبات  أهــم 
وأكثرها زخًما بمستوى  المملكة، 
في  ُمختصٍة  كتٍب  من  مقتنياتها 
العلوم السياسية واالستراتيجية، 
للباحثين  أســاســًيــا  ــًدا  رافــ لتمثل 
الطلبة  العلوم سواًء من  في هذه 
مواضيع  دراســة  في  المنخرطين 
الــســيــاســيــة أو االقــتــصــاد  الــعــلــوم 

والتنمية والتاريخ بشكٍل عام.

بإعالن  البحرين  مملكة  ترحيب  عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الواليات المتحدة األمريكية 
استهداف ومقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة اإلرهابي، 
في  الصديقة  األمريكية  المتحدة  للواليات  الــبــارز  الـــدور  مثمنة 

مكافحة اإلرهاب والتصدي لتنظيماته.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض 
لكل أشكال العنف والتطرف واإلرهاب، والداعي إلى أهمية تكاتف 
المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل اجتثاث ظاهرة اإلرهاب 

وتجفيف منابع تمويله ومالحقة قياداته وعناصره المجرمة.

حمد  بــن  خــالــد  الشيخ  سمو  استقبل 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة  آل 
الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 
أمس  الــوادي  البحرينية في مكتبه بقصر 
حـــمـــد بــــن فــيــصــل الـــمـــالـــكـــي وزيــــــر شــــؤون 

مجلس الوزراء.
المالكي  فيصل  بــن  حمد  سموه  وهنأ 
بالثقة الملكية بتعيينه في منصبه، متمنيًا 

له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. 
واســتــعــرض ســمــوه خـــالل الــلــقــاء رؤيــة 
الهيئة العامة للرياضة وخططها لتطوير 
ــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، مـــشـــيـــدًا بــقــيــام  ــاضـ ــريـ الـ
الــحــكــومــة بـــإدراجـــهـــا الـــقـــطـــاع الــريــاضــي 
فــي مــحــور الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة ضمن 
مبادراتها لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة 
القادمة، بما يسهم في رفد قطاع الرياضة 
صاحب  حضرة  واهتمام  دعــم  يلقى  الــذي 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، انــطــالقــًا مــن رؤى 
جاللته لدعم المواهب والطاقات الوطنية 

في إطار المسيرة التنموية الشاملة.
كما تم خالل اللقاء الذي حضره سمو 
نائب  آل خليفة  بن محمد  الشيخ سلمان 
والــدكــتــور  للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس 
ــيـــس  ــرئـ ــر الـ ــكـ ــبــــدالــــرحــــمــــن صــــــــادق عـــسـ عــ
التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، مناقشة 
سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف 

الشؤون المتعلقة الرياضة.
ــن فــيــصــل  ــن جـــانـــبـــه أعــــــرب حـــمـــد بــ مــ
المالكي عن تقديره للجهود التي يقودها 
آل خليفة  بـــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  ســمــو 
فــي مملكة  الــريــاضــة  فــي تطوير  لــإســهــام 
البحرين والتي حققت إنجازات بارزة خالل 
الحرص على دعم  الفترة األخيرة، مؤكدًا 
من  الــمــزيــد  لتحقيق  الــريــاضــي  الــقــطــاع 

المكتسبات في هذا المجال.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
النيجـر، وذلك بمناسبة ذكرى  محمد بازوم رئيس جمهورية 

استقالل بالده.
وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  البرقية  في  جاللته  وأعــرب 

لفخامته موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ال����م����ل����ك ي���ه���ن���ئ رئ���ي�������س 

ال��ن��ي��ج��ر ب��ذك��رى اال���س��ت��ق��ال

ال��ب��ح��ري��ن ت��رح��ب ب��اإع��ان اأم��ري��ك��ا 

ا����س���ت���ه���داف اأي���م���ن ال���ظ���واه���ري

} المهندس علي الدرازي خالل اللقاء.

االإن�سان« و»م�ست�سار  »الوطنية لحقوق  رئي�س 

الخارجية  وزارة  ل��دى  االإن�����س��ان«  حقوق 

الم�سترك والتن�سيق  التعاون  تعزيز  يبحثان 

} جانب من االجتماع.

»ال���ه���ال االأح����م����ر« ت��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز 

ال���ت���ع���اون م���ع ال�����س��ل��ي��ب االأح���م���ر

خالل ا�شتقباله وزير �شوؤون مجل�س الوزراء

خالد بن حمد ي�س���يد باإدراج الحكوم���ة الريا�سة في برنامج عملها

} سمو الشيخ خالد بن حمد خالل لقاء رئيس شؤون مجلس الوزراء.

تعزيز ال�سراكة مع المنظمات االأممية لدعم مبادرات االأمن الغذائي للمملكة

وزير البلديات: ا�شتعرا�س تقرير الم�شاريع الم�شتركة بين البحرين والفاو

} وزير البلديات خالل مشاركته في االجتماع الدولي.

وزير النفط والبيئة ي�سارك في الموؤتمر العالمي 

الم�س�تدامة التنمي�ة  واأه�داف  المن�اخ  لتغي�ر 

} وزير النفط والبيئة.

مرك���ز )درا�س���ات( ُيطل���ق مكتبت���ه الرقمية

} الشيخة نيلة آل خليفة.
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سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
متابعة  فـــي  الــتــنــفــيــذيــة  الـــقـــيـــادات  دور  الــــــوزراء 
بما  الــحــكــومــي  األداء  تــطــويــر  مـــبـــادرات  وتــنــفــيــذ 
التي  واالستراتيجيات  الخطط  أهـــداف  يحقق 
التميز  أجل مواصلة  الحكومة من  عليها  تعمل 
وصواًل لألهداف التنموية المنشودة التي تعكس 
الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  وتطلعات  رؤى 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

 جاء ذلك لدى لقاء سموه، بقصر القضيبية 
امـــــس، بــحــضــور الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
البنية  الوزراء ووزير  خليفة نائب رئيس مجلس 
التحتية، والسيد حمد بن فيصل المالكي وزير 
الــوزراء،  عدًدا من وكالء الوزارات  شؤون مجلس 

والرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعدد من الهيئات 
الحكومية المعينين مؤخرًا، حيث هنأهم سموه 
بالثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم 
في  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  لــهــم  الــجــديــدة، متمنيًا 
سموه  منوهًا  والمواطن،  للوطن  خدمًة  عملهم 
المسؤولون من  يقدمها  التي  الوطنية  بالجهود 
تطوير  أثمرت  والتي  المختلفة  مواقعهم  خالل 
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  مـــن  الــعــديــد 
والمقيمين، مؤكدًا أهمية مضاعفة العمل بروح 
الــواحــد مــن أجــل مــواصــلــة رفد  فــريــق البحرين 
مساعي التطوير بروح يمألها التحدي واإلصرار 

في كل قطاع لتحقيق التطلعات المنشودة.
ــال ســمــوه إن اإلنــــجــــازات الــوطــنــيــة الــتــي  وقــ
هي  المخلصين  البحرين  أبناء  عزيمة  تخطها 

مؤكدًا  األصعدة،  مختلف  على  للتميز  األســاس 
ســمــوه الــحــرص عــلــى مــواصــلــة خــلــق مــزيــٍد من 
يعزز  بما  الوطنية  الكفاءات  أمــام  التطور  فرص 
من إسهامهم الفاعل في مسيرة العمل الوطني 

لدعم خطط وبرامج التطوير.
وقـــــد أعــــــرب الـــمـــســـؤولـــون الـــمـــعـــيـــنـــون عــن 
وشكرهم  الــســامــيــة،  الملكية  بالثقة  اعــتــزازهــم 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب  وتقديرهم 
ــام ســمــوه  ــمـ ــتـ رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى اهـ
تطوير  على  الــدائــم  وحرصه  الوطنية  بالكوادر 
على  حرصهم  مؤكدين  الحكومي،  الجهاز  أداء 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــتــطــويــر 
المنشود بما ينعكس على نماء وازدهــار الوطن 

والمواطن. 

 �لي العهد رئي�س الوزراء لدى لقاء �كالء الوزارات �الر�ؤ�ساء:

م�صاعف�ة العم�ل ب�روح فري�ق البحري�ن لموا�صل�ة التطوير ف�ي كل قطاع

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء الوكالء بحضور الشيخ خالد بن عبداهلل.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد 

الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ431.
وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على 

موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن اللجنة 
المقترحات  من  عــددا  استعرضت  التنسيقية 
كما   ،)2023-2022( الــدراســي  بالعام  الخاصة 
العمل للنصف األول  ناقشت مستجدات سوق 

من العام 2022.
مــســتــجــدات  التنسيقية  الــلــجــنــة  وتــابــعــت 
تنفيذ مالحظات تقرير ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤس اجتماع اللجنة التنسيقية.

اأمام اللجنة التن�صيقية مقترحات العام الدرا�صي القادم 

فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  تــــشــــارك 
حملة »قلبك أمانة« التي أطلقها 
مركز محمد بن خليفة بن سلمان 
للقلب،  الــتــخــصــصــي  خــلــيــفــة  آل 
بــالــتــعــاون مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
للصحة، ومركز االتصال الوطني، 
المهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 
ــز  ــركـ ــة، ومـ ــيـ والــــخــــدمــــات الـــصـــحـ

اإلسعاف الوطني.
ــبــــة، أّكـــــــدت  ــنــــاســ وبـــــهـــــذه الــــمــ
الوكيل  الهاجري  مريم  الدكتورة 
بــوزارة  العامة  للصحة  المساعد 
الـــصـــحـــة؛ الـــحـــرص عــلــى تــعــزيــز 
ــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي بــالــصــحــة  ــ ــوعـ ــ الـ
الـــــعـــــاّمـــــة مــــــن خــــــــالل الــــتــــوّســــع 
ومضاعفة  المجتمعية  بالشراكة 
وتبّني  لتنفيذ  الوطنية  الجهود 
والخطط  المبادرات  من  العديد 
الداعمة لذلك إلى جانب إطالق 
الحمالت الوطنية التي تسهم في 

تحقيق األهداف المنشودة. 
أمــانــة«،  »قلبك  حملة  وحـــول 
الحملة  هــذه  إّن  الهاجري:  قالت 
تهدف إلى دعم البرنامج الوطني 
الحادة،  القلبية  الجلطات  لعالج 
الـــوعـــي الصحي  مـــن خـــالل نــشــر 

أمــراض  حــول  المجتمع  وتثقيف 
الــقــلــب، وبــالــتــالــي زيـــــادة وعــيــهــم 
ــل الـــخـــطـــر واألعـــــــــــراض،  ــوامــ ــعــ بــ
المتعلقة  الـــعـــالج  ســبــل  وأفـــضـــل 

بأمراض الشرايين التاجية.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز 
في هذه الحملة على نشر الوعي 
الــــصــــحــــي بـــــــأعـــــــراض الـــجـــلـــطـــة 
الــقــلــبــيــة واإلشـــــــارات الــتــحــذيــريــة 
الــتــي تــصــاحــبــهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
مــا يــتــوجــب عــلــى الــمــريــض فعله 
عــنــد الـــشـــعـــور بــتــلــك األعــــــراض، 
ــــالج الــجــلــطــات  ــرق عـ ــ وأفــــضــــل طـ
القلبية الحادة في الوقت الحالي 
مـــع ضــــــرورة االتــــصــــال عــلــى رقــم 
الطوارئ )999( وطلب المساعدة 
يعتبر  ذلــك  بــأن  منوهًة  الطبية، 
عاماًل أساسيًا يسهم في التقليل 
والمضاعفات  الوفيات  نسب  مــن 
القلبية  الجلطات  تصاحب  التي 

الــــــحــــــادة خـــــاصـــــًة فـــــي حـــــــال تــم 
الطبية  الــرعــايــة  عــلــى  الــحــصــول 
ــيـــن مـــنـــذ الـــشـــعـــور  ــتـ ــاعـ خــــــالل سـ

باألعراض.
الــحــمــلــة  هـــــذه  أن  وأضــــافــــت 
تستمر  أن  المقرر  من  اإلعالمية 
ــة كــــامــــلــــة، وســـتـــكـــون  ــنــ ــدة ســ ــ ــمـ ــ لـ
مــراحــل، حيث  عــدة  مقسمة على 
الثقافة  تــعــزيــز  يــتــم مــن خــاللــهــا 
البحريني  المجتمع  فــي  العامة 
حـــول ســبــل الــوقــايــة مــن أمـــراض 
ــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ ــفـ ــيـ الـــقـــلـــب وكـ
عند  الـــحـــادة  القلبية  الــجــلــطــات 
ــذا يــســتــلــزم ضـــرورة  حــدوثــهــا، وهــ
الجميع  قبل  من  خطوات  اتخاذ 
ــى نـــمـــط حــيــاة  ــ نـــحـــو الــتــغــيــيــر إلـ
على  السيطرة  وبالتالي  صــحــي، 
األمراض القلبية الوعائية والتي 
تعتبر السبب الرئيسي للوفاة في 

العالم.

اأمان��ة« »قلب��ك  حمل��ة  ف��ي  ت�ص��ارك  ال�صح��ة  وزارة 

} د. مريم الهاجري.

اســــتــــقــــبــــل الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
مــــبــــارك بــــن أحــــمــــد الـــمـــديـــر الـــعـــام 
لـــشـــؤون الــــمــــدارس بـــــــوزارة الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم يـــعـــقـــوب ســـامـــي يــعــقــوب 
أول  إعــــــــــالم  اخــــتــــصــــاصــــي  الــــــقــــــوز 
ــــك بــمــنــاســبــة  ــال، وذلــ ــ ــــصـ بــــــــإدارة االتـ
في  الماجستير  درجــة  على  حصوله 
تــخــصــص الــعــالقــات الــعــامــة، وذلـــك 
الــتــي جــاءت  العلمية  عــن أطــروحــتــه 
تحت عنوان: دور التدريب في تنمية 
مهارات ممارسي العالقات العامة في 
القطاع الحكومي بمملكة البحرين.

لشؤون  العام  المدير  أثنى  وقــد 
ــمـــدارس عــلــى الــجــهــد الــــذي بذله  الـ
الباحث في إعداد أطروحته العلمية، 
وزارة  مشيدًا بعطائه كأحد منتسبي 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مــتــمــنــيــًا لـــه كل 

التوفيق والنجاح.

ي�صيد  ال���م���دار����س  ل�������ص���وؤون  ال���ع���ام  ال���م���دي���ر 

ب���ال���ج���ه���ود ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن ب����ال����وزارة

م�����وا������س�����ل�����ة خ�����ل�����ق م�������زي�������ٍد م�������ن ف����ر�����س
ال�����ت�����ط�����ور اأم�����������ام ال������ك������ف������اءات ال���وط���ن���ي���ة

وزير الداخلية يبحث مع ال�صفير الكويتي التعاون الأمني
أول  الــــفــــريــــق  اســـتـــقـــبـــل 
ــبــــداهلل  ــيــــخ راشــــــــد بـــــن عــ الــــشــ
الــداخــلــيــة،  وزيـــــر  آل خــلــيــفــة 
ــــس، الــشــيــخ ثـــامـــر الــجــابــر  امـ
الــصــبــاح سفير دولــة  األحــمــد 
الكويت الشقيقة لدى مملكة 

البحرين.
ــاء  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وتـــــــــــــم خـــــــــــــالل الــ
الثنائية  العالقات  استعراض 
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــيـــــن الــ
الــشــقــيــقــيــن، وبــحــث عـــدد من 
الــتــي تسهم في  الــمــوضــوعــات 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعـ ــتـ تــطــويــر الـ
المصالح  يخدم  بما  األمــنــي، 

} وزير الداخلية يلتقي ال�سفير الكويتي.المشتركة. 

راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة، امـــس فــي مكتبه 
بوندي  كريغ  ستيفن  السيد  ــوزارة،  الــ بمقر 
سفير الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــدى 

مملكة البحرين.  
ــار  ــســ وتــــــــــم خــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء بـــــحـــــث مــ
البلدين  بين  المتميزة  الثنائية  الــعــالقــات 
االستراتيجية  الشراكة  ظل  في  الصديقين 
شتى  فــي  تطويرها  وسبل  بينهما،  القائمة 
والمصالح  التطلعات  بما يحقق  المجاالت 
المشتركة، كما تم استعراض ومناقشة عدد 
االهتمام  ذات  والــقــضــايــا  الــمــوضــوعــات  مــن 
ــلـــى الـــســـاحـــتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة  ــتـــرك عـ الـــمـــشـ

والدولية.

الأمريك��ي ال�ص��فير  ي�ص��تقبل  الخارجي��ة  وزي��ر 

} وزير الخارجية يلتقي السفير األمريكي.

عــقــد الــحــرس الــوطــنــي ورشـــة »الــقــيــادة 
والتخطيط اإلداري للضباط« تحت إشراف 
التدريبية  التدريب، وضمن خططه  مدرسة 
الـــمـــتـــواصـــلـــة لــتــعــزيــز مـــســـتـــويـــات الـــكـــفـــاءة 
اإلداريـــــــة والــقــيــاديــة لــضــبــاط هــــذا الــصــرح 
عدد من ضباط  بمشاركة  وذلــك  العسكري، 
حيث  الداخلية،  ووزارة  البحرين  دفــاع  قــوة 
التدريب خالل  مــدرســة  فــي  الــورشــة  أقيمت 

الفترة من 1-3 أغسطس.
التوجيهات  ضمن  الــورشــة  هــذه  وتــأتــي 
الشيخ  سمو  الركن  أول  للفريق  المستمرة 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطني برفع مستويات التدريب بالمنظومة 
كفاءة  تعزيز  بهدف  الحرس،  في  التدريبية 
اإلداريــة  القيادة  ومستويات  اإلداري  العمل 
أحــدث  ومــواكــبــة  العسكرية،  المنظومة  فــي 
االستراتيجية  وتطبيق  العلمية  األساليب 

الحديثة في التخطيط.
وتــضــمــنــت الـــورشـــة عــــددًا مــن الــمــحــاور 

ــادة اإلداريــــــــة  ــيــ ــقــ الـــمـــتـــعـــّلـــقـــة بـــمـــفـــاهـــيـــم الــ
وأساليبها، واألنماط اإلدارية المثالية لرفع 
كفاءة العمل، إلى جانب استعراض مفاهيم 

الورشة  تناولت  كما  ومقوماته،  التخطيط 
بالتخطيط  المرتبطة  التحّديات  عددًا من 

اإلداري.

ال�����ح�����ر������س ال�����وط�����ن�����ي ي����ن����ظ����م ور�����ص����ة 

ل��ل�����ص��ب��اط« الإداري  وال��ت��خ��ط��ي��ط  »ال���ق���ي���ادة 

المدنية  الخدمة  جهاز  رئيس  الــزايــد  زايــد  بــن  أحمد  استقبل 
الــدكــتــور رمــــزان بــن عــبــداهلل الــنــعــيــمــي وزيــــر شــــؤون اإلعـــــالم، حيث 
بحثا سبل تطوير العمل اإلعالمي بما يعود بالفائدة على مستوى 
اإلنــتــاجــيــة لــبــرامــج الــــوزارة مــن خــالل الــســواعــد والـــكـــوادر الوطنية 

المؤهلة بما يسهم في رفعة اسم المملكة.
الــخــدمــة المدنية خــالل لقائه وزيـــر شــؤون  رئــيــس جــهــاز  وأكـــد 
تغطية  على  والعمل  ــوزارة  والــ الجهاز  بين  التعاون  أهمية  اإلعـــالم 
احتياجات الوزارة من الموارد البشرية التي تمكنها من تقديم أفضل 

الخدمات وتحقيق استراتيجيات الوزارة وأهدافها ومسؤوليتها.
من جانبه، أعرب وزير شؤون اإلعالم عن شكره وتقديره لرئيس 
الكبيرة  للجهود  الجهاز  منتسبي  وجميع  المدنية  الخدمة  جهاز 
األداء  وتطوير  الوطنية  بالكوادر  االرتقاء  سبيل  في  يبذلونها  التي 
األداء  تحسين  عــلــى  ينعكس  بــمــا  الحكومية  للجهات  الــمــؤســســي 

الحكومي. 

رئي���س الخدم��ة المدني��ة ي�ص��تقبل وزي��ر الإع��ام

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16203/pdf/1-Supplime/16203.pdf?fixed6159
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/1304292
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304204


العدد:  16203

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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بن  كمال  المهندس  أعلن 
ــيــــس هــيــئــة  أحــــمــــد مـــحـــمـــد رئــ
الــكــهــربــاء والـــمـــاء عـــن إطـــاق 
ــاتــــورة  ــفــ ــام الــــثــــابــــت لــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ )الـ
ــاء والــــــمــــــاء( والــــــذي  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــراغــبــيــن  للمشتركين  يــتــيــح 
اختياريًا الحصول على مرونة 
أكــبــر مــن خـــال فـــاتـــورة ثابتة 
طوال العام، بناء على متوسط 
 12 آلخــر  الفعلي  االســتــهــاك 

شهرًا.
يــأتــي  الــنــظــام  وأضـــــاف أن 
ــة الــــــمــــــبــــــادرات  ــ ــزمــ ــ ــــن حــ ــمـ ــ ضـ
عليها  تعمل  التي  التطويرية 
الهيئة في سبيل تقديم أفضل 
المطورة  والــحــلــول  الــخــدمــات 
ــان تــوفــيــر  ــمـ لــمــشــتــركــيــهــا، وضـ
ــات مـــســـتـــدامـــة وبــأعــلــى  خــــدمــ

مــســتــوى مــن الـــجـــودة، مــشــيــرًا 
ــى مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي تــنــظــيــم  ــ إلــ

عملية السداد واالستهاك.
ــد )الــــنــــظــــام الـــثـــابـــت  ــعــ ويــ
ــاء(  ــمــ ــاء والــ ــربـ ــهـ ــكـ لـــفـــاتـــورة الـ
لجميع  تتيح  اختيارية  خدمة 
المشتركين إمكانية تخصيص 
فاتورة ثابتة شهريًا طوال العام، 
بناًء على متوسط االستهاك 
وهــو  شــهــرًا،   12 آلخـــر  الفعلي 
ما سُيجّنب المشترك من دفع 
الفواتير المرتفعة خال فترة 
الصيف بسبب زيادة استهاك 
الــكــهــربــاء الــنــاتــج عـــن ارتــفــاع 
درجـــــات الــــحــــرارة، إلــــى جــانــب 
تــبــويــب مـــصـــاريـــف الــمــشــتــرك 

وضبط مدخوله الشهري.
ــام،  ــنـــظـ ــالـ وبـــــاالشـــــتـــــراك بـ

ــن الــــمــــشــــتــــرك عــــدم  ــمـ ــيـــضـ سـ
ــاء طــــــوال  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ انـ
الفاتورة  بــأن  العلم  مع  الــعــام، 
ــريــــة ســـتـــتـــضـــمـــن كـــافـــة  ــهــ الــــشــ
الـــبـــيـــانـــات مـــن مــبــلــغ الـــســـداد 

بناًء  تم تحديده  الذي  الثابت 
على معدل االستهاك الفعلي 
آلخر 12 شهرًا، وقيمة الفاتورة 
للشهر،  الفعلي  بــاالســتــهــاك 
الدفع عن طريق  عملية  وتتم 
المباشر،  البنكي  االستقطاع 
وســيــتــم مــراجــعــتــهــا واحــتــســاب 

الفروقات في نهاية العام.
وبــعــد مــــرور 12 شــهــرًا من 
الثابتة، سوف  الــفــاتــورة  ســداد 
وفي  الــفــروقــات،  احتساب  يتم 
حال كان مبلغ المدفوعات أكثر 
سُيحفظ  الــفــواتــيــر  مبلغ  مــن 
الــمــبــلــغ الــمــتــبــقــي فـــي رصــيــد 
استخدامه  ويمكن  المشترك 
في  أمــا  القادمة،  الفواتير  في 
ــان مــبــلــغ الــمــدفــوعــات  ــال كــ حــ
أقل من مبلغ الفواتير فسيتم 

تــرحــيــل الــمــبــلــغ لــلــعــام الــقــادم 
ويـــــتـــــم ســـــــــــداده بـــالـــتـــقـــســـيـــط 
ــام. جــديــر بــالــذكــر أن  لــمــدة عــ
ــراك فــــي الــنــظــام  ــ ــتـ ــ ــدة االشـ ــ مـ
هــو 12 شــهــرًا، تــبــدأ مــن تاريخ 
االشتراك وُتجدد تلقائيًا ما لم 
يقم المشترك بطلب إلغائها. 
االشتراك  في  الراغبين  وعلى 
فــي )الــنــظــام الــثــابــت لــفــاتــورة 
ــاء( الـــدخـــول  ــ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
www. الوطنية  البوابة  الى 

الــمــوقــع  أو   ،bahrain.bh
اإللــكــتــرونــي لــهــيــئــة الــكــهــربــاء 
 www.ewa.bh والـــــمـــــاء 
ــتــــواصــــل مــع  الــ مــــن خـــــال  أو 
للهيئة  التابع  االتــصــال  مركز 
مــدار  على  الــمــتــاح   17515555

الساعة.

الكهرب���اء والماء تطلق النظام الثابت لفات���ورة الكهرباء والماء 

} كمال بن أحمد.

اال������ش�����ت�����راك ف�����ي ال����ن����ظ����ام اخ�����ت�����ي�����اري وع���ل���ى 
م��������دار ال�������ش���اع���ة ب��������دءا م�����ن ال�������ش���ه���ر ال����ج����اري

عـــقـــد االجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
عـــشـــر لـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة 
مجلس  أمــنــاء  عــن  المنبثقة 
التعليم العالي وذلك برئاسة 
د. الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي نائب 
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئيس 
كل  وعضوية  العالي،  التعليم 
مــن الــدكــتــور طــــارق الــســنــدي 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة  ــرئـ الـ
جــــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 

مصطفى  مـــريـــم  ــتــــورة  والــــدكــ
أمــيــن ســـر الــمــجــلــس االعــلــى 

للتطوير والتدريب.
رحبت  االجتماع،  وخــال 
األمين العام بأعضاء اللجنة، 
لتعاونهم  شكرها  عــن  معربة 
وتــقــديــرهــا لــمــا يــبــذلــونــه من 
أراء  مــــن  أبــــــــدوه  ومـــــا  جــــهــــود 
تحقيق  في  تصب  ومعلومات 
إليها  تــســعــى  الــتــي  األهـــــداف 
ــة وبـــــمـــــا يــــســــهــــم فــي  ــنــ ــلــــجــ الــ
التعليم  بمنظومة  االرتـــقـــاء 

ــات  الــــعــــالــــي وتــــقــــديــــم خــــدمــ
تعليمية مستدامة ومتميزة.

وقــــــــــد بــــحــــثــــت الـــلـــجـــنـــة 
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  ــ ــعــــديــــد مـ الــ
ــالـــتـــهـــا إلــيــهــا  الــــتــــي تـــمـــت إحـ
ــاء الــتــعــلــيــم  ــنـ مـــن مــجــلــس أمـ
العالي، كما قامت بالنظر في 
بعض  من  المقدمة  الطلبات 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــة لــمــجــلــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــانــ لــــأمــ
تتعلق  والتي  العالي  التعليم 

بالنواحي األكاديمية.

في اإطار تطوير �شارع الفاتح

اف����ت����ت����اح ج�������ش���ر م�������ش���اة م����ؤق���ت 

واإزال���������ة ج�����ش��ر ال���م�������ش���اة ال��ق��دي��م
صرحت وزارة األشغال انها قامت بافتتاح 
جسر مؤقت جديد )بديل( على شارع الفاتح، 
حــيــث ســيــبــاشــر الــمــقــاول بـــإزالـــة وهــــدم جسر 
الــفــاتــح ضمن أعمال  بــشــارع  الــســابــق  الــمــشــاة 

مشروع تطوير الشارع المذكور.  
تولي  البحرين  مملكة  أن  الــــوزارة  وأكـــدت 
بالغة  أهمية  التحتية  البنية  تطوير  مشاريع 
بــمــا يــواكــب الــتــطــور الــعــمــرانــي واالســتــثــمــاري 
ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الــمــشــاة الحالي  ــوزارة أن جــســر  ــ الـ وذكــــرت 
ــم تــشــيــيــده بــتــمــويــل مــــن قـــبـــل بــنــك  الــــــذي تــ
الــبــحــريــن والــكــويــت كــنــوع مـــن الــشــراكــة بين 
الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص، ظــل قائمًا 
المشاة  عبور  حركة  خدمة  في  سنة   23 لمدة 
بــشــرق الــمــنــامــة، بــيــنــمــا يــتــعــارض حــالــيــًا مع 
أربــع مسارات  إلى  الفاتح  أعمال توسعة شــارع 
في  العكسي  لــلــدوران  العلوي  الجسر  وإنــشــاء 

الفاتح.  كورنيش  مدخل  عند  المنطقة  نفس 
وعليه، قامت الوزارة بتجهيز جسر مشاة بديل 
مؤقت قبل البدء في عملية هدم جسر المشاة 
الحالي من أجل تأمين استمرارية حركة عبور 
المشاة بكل يسر وأمان وضمان سامة مرتادي 

الطريق. 
ــددت خـــــال مــرحــلــة  ــ ــ ــت أنــــهــــا حـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
التصميم لتطوير شارع الفاتح بعض المواقع 
حركة  لنقل  المشاة  عبور  لجسور  المقترحة 
على  الــشــارع،  من  والغرب  الشرق  بين  المشاة 
أن يــتــم تــنــفــذيــهــا فـــي حــــال تــوفــر الــمــيــزانــيــة 
الرسومات  في  قريبًا  الــوزارة  وستبدأ  الازمة. 
العمل  ثــم  ومـــن  الــمــشــاة  لــجــســور  التفصيلية 
مــع الــقــطــاع الــخــاص لــجــذب تــمــويــات كنوع 
البنية  تطوير  فــي  المجتمعية  الــشــراكــة  مــن 
يخدم  ما  وتقديم  البحرين  لمملكة  التحتية 

قاطنيها. 

ت�ش�تعر�ض العال�ي  بالتعلي�م  اال�شت�ش�ارية  اللجن�ة 

التعليمي���ة الموؤ�ش�ش���ات  م���ن  ع���دد  طلب���ات 

 شاركت الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز 
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة 
في اليوم األول للمؤتمر الذي ينعقد 
برعاية صاحب السمو الملكي األمير 
ــا بـــيـــن 2 و 5  الـــحـــســـن بــــن طـــــال مــ

أغسطس 2022م.
ويــتــزامــن الــمــؤتــمــر مــع اخــتــيــار 
لعام  العربية  للثقافة  عاصمة  إربــد 
تأسيس  على  األولـــى  المئوية   2022

المملكة األردنية الهاشمية.
ــــال الــمــؤتــمــر  ــي كــلــمــتــهــا خـ ــ وفـ
أعــــربــــت الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد 
آل خــلــيــفــة عــــن ســـعـــادتـــهـــا لــحــضــور 
هــــذا الـــحـــدث الـــــذي يــعــكــس عــراقــة 
وأكــــــدت  األردن.  ــارة  ــ ــضــ ــ وحــ ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ
تــــعــــزز صــنــاعــة  الـــمـــشـــاركـــة  هـــــذه  أن 
المملكتين  بين  مــا  الثقافي  اللقاء 
الــشــقــيــقــتــيــن، مــنــّوهــة إلـــى الــحــضــور 
ــافـــي الـــمـــتـــواصـــل لــــــــأردن فــي  ــقـ ــثـ الـ
األهلي  البحريني  الثقافي  الحراك 
ــــال الـــعـــديـــد مــن  والـــرســـمـــي مــــن خـ

األنشطة والبرامج والمشاريع.
ــرورة االلــتــفــات  ــ وأشـــــارت إلـــى ضـ
مشيدة  العالمي،  التراث  مواقع  إلــى 
ــلـــكـــة األردنـــــيـــــة  بــــمــــا حـــقـــقـــتـــه الـــمـــمـ
العديد  وإدراج  حماية  في  الهاشمية 
قــائــمــة منظمة  عــلــى  ــن مــواقــعــهــا  مـ
وأكــدت  العالمي.  للتراث  اليونيسكو 
للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  أن 
الـــعـــالـــمـــي، والــــــذي مـــقـــّره الــمــنــامــة، 
ــهــــات  يـــــتـــــعـــــاون مــــــع مـــخـــتـــلـــف الــــجــ
هــذه  ــون  ــ مـــن حــفــظ وصـ األردن  فـــي 
الــمــواقــع وتعزيز دورهـــا فــي االرتــقــاء 

بالمجتمعات المحلية.
إن مركز  ومن جانب آخر، قالت 
والــبــحــوث  للثقافة  إبــراهــيــم  الــشــيــخ 
يــعــمــل مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــًا 
على تطوير الحراك الثقافي األهلي 
في البحرين، مشيرة إلى استضافته 
الرسمية  الــشــخــصــيــات  مــن  لــلــعــديــد 
واألدباء والفنانين والكّتاب والشعراء 
يــســتــمــر  أن  مــتــمــنــيــة  األردن،  ــــن  مـ
بــيــن مــؤســســات القطاع  الــتــعــاون مــا 

األهلي الثقافي في كا البلدين.
ويــــــــقــــــــام الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الــــــدولــــــي 
الـــخـــامـــس عــشــر حــــول تـــاريـــخ وآثــــار 
ومــحــيــطــهــا  »اآلثــــــــار  بـــشـــعـــار  األردن 

وكانت سلسلة  واالجتماعي«.  البيئي 
الــمــؤتــمــرات الـــدولـــيـــة انــطــلــقــت عــام 
الحسن  األمــيــر  سمو  برعاية  1980م 
في  األول  المؤتمر  وأقيم  طــال،  بن 

بعنوان:  ببريطانيا  أكسفورد  جامعة 
وآثـــــاره  األردن  تـــاريـــخ  فـــي  »دراســــــــات 
ــتـــى الــعــهــد  ــدم الـــعـــصـــور وحـ ــ مـــنـــذ اقــ

العثماني«.

ال�����ش��ي��خ��ة م����ي ت�������ش���ارك ف����ي ال���م���وؤت���م���ر ال���دول���ي 

االأردن واآث���������ار  ت����اري����خ  ح�����ول  ع�����ش��ر  ال���خ���ام�������ض 

ــريـــن أن  ــبـــحـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــنـــت جـ ــلـ أعـ
االلتحاق  طلبات  لتلقي  موعد  آخــر 
للفصل  الــعــلــيــا  الــــدراســــات  بـــبـــرامـــج 
الجامعي  الــعــام  مــن  األول  الــدراســي 
2023/2022، إلى يوم السبت الموافق 

13 أغسطس الجاري.
وتطرح جامعة البحرين للفصل 
بـــرنـــامـــجـــًا في  ــادم 43  ــقــ الــ الــــدراســــي 
ــواقــــع 34  مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات، بــ
برامج  وتسعة  للماجستير،  برنامجًا 

للدكتوراه.
ــدة الــــــــدراســــــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــالـــــــت عـ
جامعة  فــي  العلمي  والــبــحــث  العليا 
البحرين الدكتورة عذراء سيد عباس 
الــمــوســوي: »تــطــرح الــجــامــعــة بــرامــج 
ــمـــل والــمــنــطــقــة  ــعـ جــــاذبــــة لــــســــوق الـ
الدراسية  »الخطط  إلى  الفتة  ككل«، 
الموضوعة بعناية ودقة، وفقًا ألحدث 
البرامج العلمية المعاصرة والمواكبة 

في  مشيرة  العمل«،  ســوق  لمتطلبات 
الوسائل  أرقــى  توافر  إلى  ذاتــه  الوقت 
التعليمية والتقنية المساندة لعملية 
الــتــدريــس، إلـــى جــانــب تــوافــر قــواعــد 
ــادر، والـــكـــتـــب، في  الــبــيــانــات، والـــمـــصـ

مختلف الحقول المعرفية.
وشــــمــــلــــت بــــــرامــــــج الـــــــدراســـــــات 
الــعــلــيــا ســبــع كــلــيــات فـــي الــجــامــعــة، 
المعلومات  تقنية  كلية  تطرح  حيث 
برنامج الماجستير في كل من: تقنية 
الـــمـــعـــلـــومـــات، واألمــــــن اإللـــكـــتـــرونـــي، 
وهــنــدســة الــبــرمــجــيــات، وتــعــلــم اآللـــة 
دكتوراه  وبرنامج  الذكية،  والحوسبة 
ــلــــســــفــــة فــــــي عـــــلـــــوم الـــحـــوســـبـــة  الــــفــ

والمعلومات.
وتــــطــــرح كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة درجــــة 
الــمــاجــســتــيــر فـــي كـــل مـــن الــهــنــدســة 
الــكــيــمــيــائــيــة، والـــهـــنـــدســـة الــمــدنــيــة، 
واإلدارة  الــمــيــكــانــيــكــيــة،  والـــهـــنـــدســـة 

ــوم فــــي الـــطـــاقـــة  ــلــ ــعــ ــيـــة، والــ ــنـــدسـ ــهـ الـ
الذكاء  نظم  في  والعلوم  المتجددة، 
وماجستير  والــعــمــارة،  االصــطــنــاعــي، 
ــة االتـــــصـــــاالت  ــنــــدســ الــــعــــلــــوم فـــــي هــ
الدكتوراه  مستوى  وعلى  والشبكات. 
تطرح كلية الهندسة دكتوراه الفلسفة 
والهندسة  الكيميائية،  الهندسة  في 
الــهــنــدســيــة،  واإلدارة  الــمــيــكــانــيــكــيــة، 

والهندسة الكهربائية.
كــمــا تــطــرح كــلــيــة الــعــلــوم سبعة 
برامج ماجستير في كل من الفيزياء 
والتغذية  والــريــاضــيــات،  التطبيقية، 
والتنمية  البيئة  الــغــذائــيــة،  والــنــظــم 
وتحليل  الحياة،  وعلوم  المستدامة، 
ــات الـــضـــخـــمـــة، والـــكـــيـــمـــيـــاء  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
البيئية. فيما تطرح دكتوراه الفلسفة 
فـــي الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
والدبلوم العالي في التنبؤات الجوية.

عن  األعــمــال  إدارة  كلية  وأعلنت 

ــرح الــمــاجــســتــيــر فــي كــل مــن إدارة  طـ
الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  وإدارة  األعـــمـــال، 
ــيـــة، والـــمـــحـــاســـبـــة، والــمــالــيــة  ــالـ والـــمـ
والتكنولوجيا  اإلسامية،  والصيرفة 
وإدارة  الــعــقــاري  والــتــطــويــر  الــمــالــيــة، 
الدكتوراه  إلى  باإلضافة  الممتلكات، 
)اإلدارة،  األعـــــــمـــــــال  تـــحـــلـــيـــل  فــــــي 
ــة، والــصــيــرفــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــويـــق، والـ ــتـــسـ والـ

اإلسامية(.
الدبلوم  فتطرح  اآلداب  كلية  أما 
ــي الــلــغــة  ــ ــر فـ ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ ــالــــي والـ ــعــ الــ
ــا، والــمــاجــســتــيــر في  ــهــ الــعــربــيــة وآدابــ
اإلعـــام واالتــصــال، والــدبــلــوم العالي 
والـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــــي دراســـــــــات الــلــغــة 
اإلنــجــلــيــزيــة الــتــطــبــيــقــيــة، والــدبــلــوم 
الـــعـــالـــي والــمــاجــســتــيــر فـــي اإلرشـــــاد 

األسري.
وتقدم كلية الحقوق الماجستير 
في القانون العام، والقانون الخاص، 

العام  القانون  في  الفلسفة  ودكــتــوراه 
والقانون الخاص.

الصحية  الــعــلــوم  كــلــيــة  وتـــطـــرح 
تمريض  في  الماجستير  والرياضية 

صحة البالغين.

طرح 43 برنامجا في الدرا�شات العليا في 7 كليات

13 اأغ�شط�ض اآخر موعد للت�شجيل في برامج الدرا�شات العليا بجامعة البحرين

} د. عذراء سيد عباس.

أشـــــــــــــادت األمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــشـــبـــكـــة 
بــســجــل مملكة  لــاجــئــيــن  األورومـــتـــوســـطـــيـــة 
الفئة  البحرين وحفاظها على تصنيفها في 
األمريكية  الخارجية  وزارة  تقرير  في  األولــى 

بشأن مكافحة االتجار باألشخاص.
وقـــــــال االمــــيــــن الــــعــــام لــلــشــبــكــة فــيــصــل 
البحرين  إن  )بروكسل(  فوالذ من مقرها في 
حافظت على موقعها في الفئة األولى )الفئة 
بالمعايير  التزاما  األكثر  الــدول  تشمل  التي 
ضمن  بالبشر(  االتجار  لمكافحة  األمريكية 
تقرير الخارجية األمريكية للعام الثالث على 
تحتل  التي  الوحيدة  الدولة  لتكون  التوالي، 
هــــذه الــمــرتــبــة بــيــن بـــلـــدان الـــشـــرق األوســــط 
وشــمــال إفــريــقــيــا، مــرجــعــة ذلـــك إلـــى صابة 
المملكة  فــي  والمؤسسية  القانونية  البنية 
وحرص البحرين على تنفيذ القانون لحماية 

الضحية ومعاقبة الجاني.
وعلي صعيد اخر زار وفد الشبكة برئاسة 

اطلع  حيث  أثينا  مدينة  فــوالذ  العام  امينها 
على أحوال الاجئين هناك وأجرى اتصاالت 
اتــصــاالت  فــي  بــاشــر  بشأنهم، حيث  ولــقــاءات 
ولـــقـــاءات مــع شــخــصــيــات وجــمــعــيــات محلية 
الــيــونــان،  فــي  الاجئين  لــاطــاع على وضــع 
كما زار الوفد مخيمات لاجئين القريب من 
أثينا،  فــي  التنمية  منتدى  الــوفــد  وزار  أثينا 
الصيفية  الـــمـــدرســـة  بــأطــفــال  الــتــقــى  حــيــث 
والمسلمة  العربية  الجاليات  أبــنــاء  مــن  فيه 
الــمــقــيــمــة فـــي الــبــلــد ومـــن الــاجــئــيــن، حيث 
أمضى بعض الوقت بصحبة األطفال واطلع 
عــلــى الــبــرامــج الــتــدريــســيــة الــتــي يــدرســونــهــا. 
لمدرسة  التعليمي  الكادر  إلى  الوفد  وتحدث 
ــروف وعـــوائـــق  ــ الــمــنــتــدى، مــســتــفــســًرا عـــن ظـ
التدريس لأطفال بمشاربهم المختلفة. كما 
لمساعدة  ومــشــروعــاتــهــا  الشبكة  عــن  تــحــدث 

الاجئين وحمايتهم.
التنمية في أثينا وممثل الشبكة في اليونان رافـــق الــوفــد فــي لــقــاءاتــه رئــيــس منتدى 

بين  التنسيق  يتولى  الـــذي  األيــوبــي،  شـــادي 
الشبكة وبين المنظمات االنسانية واالغاثية 

في اليونان.

ال�����ش��ب��ك��ة االأوروم���ت���و����ش���ط���ي���ة ل���اج���ئ���ي���ن ت�����ش��ي��د ب�����ش��ج��ل

ال��ب��ح��ري��ن ال��م��ت��ق��دم دول���ي���ا ف���ي م��ك��اف��ح��ة االت���ج���ار ب��االأ���ش��خ��ا���ض

} جانب من االجتماع.

»�شيدات الأعمال« ت�شارك في »منتدى الفكر العربي لريادة الأعمال« في عّمان

والت�شجير  الزراعة  تكثيف  مبادرة  �شمن  �شتلة   200 تزرع  الجنوبية«  »بلدية 
ــة الــمــنــطــقــة  ــديـ ــلـ ــامــــت بـ قــ
الجنوبية بالشراكة المجتمعية 
مع المستشفى الملكي للنساء 
شتلة   200 بـــزراعـــة  ــال  ــفـ واألطـ
زراعـــيـــة مـــن أصـــنـــاف األشــجــار 
ــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــلــ الــــمــــحــ
الواجهة الرئيسية للمستشفى 
ذلــــــــــك بـــــحـــــضـــــور مــــهــــنــــدســــي 
قــســم الــمــنــتــزهــات والــحــدائــق 
بالبلدية وعدد من المسؤولين 

بالمستشفى.
ــر هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
ــادرة بــلــديــة  ــبــ ــمــ ــتــــمــــراريــــة لــ اســ
لتشجير  الجنوبية  المنطقة 
ــز الــصــحــيــة  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ وزراعـــــــــــة الـ
ــي جــمــيــع  ــ والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ
مــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، فـــي إطـــار 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  تــعــزيــز 
الحكومية  الجهات  جميع  مع 
ــــن أجــــــل تــكــثــيــف  واألهــــلــــيــــة مـ
الخضراء  المسطحات  وزيـــادة 

في كافة المواقع.

وخــــــــال الـــفـــعـــالـــيـــة تــمــت 
أعمال غرس الشتات الزراعية 
الــحــضــور.  قــبــل  مــن  المتنوعة 
حيث تقدمت إدارة المستشفى 
لبلدية  الشكر  بجزيل  الملكي 

ــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة عــلــى  الـــمـ
الدائمة  مشاركتها  و  جهودها 
والتشجير  الــزراعــة  أعمال  في 
الخضراء  الرقعة  زيــادة  بهدف 
الجمالية  الــلــمــســات  وإضـــفـــاء 

على المنطقة، آملين استمرار 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــن أجـــل 
تحقيق بيئة زراعية تتاءم مع 

جمالية المنطقة .
بلدية  شكرت  جهتها  ومــن 

إدارة  ــيـــة  ــوبـ ــنـ الـــجـ الـــمـــنـــطـــقـــة 
للنساء  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 
واألطفال على تعاونهم الدائم 
البلدية  أجـــل دعـــم جــهــود  مــن 
تكثيف  إلــى  الــهــادفــة  وخطتها 
في  والشجير  الزراعة  مشاريع 
كافة شوارع وميادين المنطقة 

الجنوبية.
ــدأت  بــ الـــبـــلـــديـــة  أن  يـــذكـــر 
الزراعية  مبادرتها  تطبيق  في 
بــالــتــعــاون مــع مــراكــز الــرعــايــة 
المتمثلة في  الصحية األولية 
ــة الــمــســاحــات الــخــارجــيــة  ــ زراعـ
عبداهلل  الشيخ  مركز  من  لكل 
بـــن خــالــد و مــركــز حــمــد كــانــو 
الصحي ومركز يوسف انجنير 
مـــديـــنـــة  مــــــركــــــز  و  ــي  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
ــي كـــمـــرحـــلـــة  ــحــ ــة الــــصــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــرار في  ــمـ ــتـ ــى وتــعــتــزم االسـ ــ أولـ
المبادرة على كافة  تنفيذ هذه 
الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز في 

المنطقة.

ــادي رئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ أجـــــــــرى مـــحـــمـــد الـ
والمهندس  تامكون  شركة  إدارة  مجلس 
ــبـــداهلل الــعــبــاســي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  عـ
لــشــركــة تــامــكــون زيـــــارة لــشــركــة ســيــنــومــا 
القاهرة بجمهورية  التي يقع مقرها في 
مصر العربية؛ وذلك لبحث سبل التعاون 
المشترك بين كلتا الشركتين، حيث كان 

في استقباله السيد رهيتي بوتلر شن.
وتـــم خـــال الــلــقــاء اســتــعــراض نــبــذة 
ــة ســيــنــومــا  ــركـ وخــلــفــيــة عــــن مـــشـــاريـــع شـ
الــــمــــخــــتــــصــــة فــــــي مـــــجـــــال اإلنـــــــشـــــــاءات 
تتخذ شركة  حــيــث  بــمــصــر،  والــمــقــاوالت 
لها،  رئــيــســيــًا  مــقــرًا  الــصــيــن  مــن  سينوما 
وهي مملوكة بالكامل للحكومة الصينية، 
ــي الـــمـــجـــال  ــ وتـــتـــمـــتـــع بـــخـــبـــرة كـــبـــيـــرة فـ
الــهــنــدســي والــتــصــامــيــم والــبــحــوث تفوق 
الستين عامًا، إلى جانب امتاكها سمعة 

عالمية في مجال صناعة اإلسمنت.
ومــشــاريــع  نــشــاطــات  تــم مناقشة  كــمــا 
ــة تــــامــــكــــون فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــركــ شــ
في  المتاحة  المشاريع  ودراســـة  العربي، 
كـــا الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، حــيــث رحــب 
بالتعاون  اللقاء  خــال  وأشـــاد  الحمادي 
بين كا الشركتين في مختلف المشاريع 
في  التحتية  والبنية  باإلنشاء  المتعلقة 

المنطقة.
وأكد محمد الحمادي رئيس مجلس 
آفــاق  توسيع  أهمية  تامكون  شركة  إدارة 
المشاريع  فــي  المشترك  الــتــعــاون  وسبل 
على  التحتية  البنى  ومجاالت  العقارية 
يربط  بما  وبــاألخــص  مختلف األصــعــدة 
آفــاق  فتح  أهمية  مــؤكــدًا  المنطقة،  دول 
لــلــعــمــل الــمــشــتــركــة بــيــنــهــمــا بــمــا يــخــدم 

المصالح المشتركة.

ــر  ــكــ ــفــ عــــــقــــــد مــــــنــــــتــــــدى الــ
وجاهيًا  حــواريــًا  لــقــاًء  العربي، 
المرئي،  االتصال  تقنية  وعبر 
رئــيــســة جمعية  فــيــه  حـــاضـــرت 
ســـيـــدات األعـــمـــال الــبــحــريــنــيــة 
األســتــاذة أحــام جناحي حول 
»ريادة األعمال للنساء ومشاركة 
المرأة في الحياة االقتصادية«، 
هذا  في  بالمداخات،  وشــارك 
ــر  ــوزيــ الــ أداره  الـــــــذي  ــلــــقــــاء  الــ
المنتدى  عـــام  وأمــيــن  األســبــق 
كــل من:  أبــو حــّمــور،  د. محمد 
الــنــائــب األســبــق ورئــيــس هيئة 
بــدران  ريــم  األســبــق  االستثمار 
ورئــيــســة اتـــحـــاد الــمــســتــثــمــرات 
الــعــرب مــن مــصــر هـــدى يسى، 
ورئيسة النادي الثقافي العربي 
ــو الـــمـــنـــتـــدى مــــن لــبــنــان  وعـــضـ
ســـلـــوى الــســنــيــورة بــعــاصــيــري، 
ــة مــــــدارس  ــســ ــؤســ ــة ومــ ــســ ــيــ ورئــ
عليا من المغرب فوزية طارق، 
والشريك  التنفيذي  والرئيس 
 Pharmamed لشركة  المؤسس 
من لبنان حنان صعب، وحضر 
ــدد مــــن الــمــهــتــمــيــن  ــ ــلـــقـــاء عـ الـ
األردن  من  األعمال  والسيدات 

وعدد من الدول العربية.
ــُمــــحــــاضــــرة  وأوَضـــــــحـــــــت الــ
ريـــــــــادة  أن  ــــي  ــاحـ ــ ــنـ ــ جـ أحـــــــــــام 
استراتيجية  لــلــمــرأة  األعــمــال 
ونهج مهم للنهوض بالتمكين 
ــرأة، والــحــد  ــمـ ــلـ االقـــتـــصـــادي لـ
مـــن عـــدم الـــمـــســـاواة والــعــدالــة 
المنطقة  فــي  الــجــنــســيــن  بــيــن 
السنوات األخيرة  وأن  العربية، 
ــًا لـــدور  شــهــدت تــعــزيــزًا واضـــحـ
المرأة في مختلف القطاعات.

وأشـــــــارت جــنــاحــي إلــــى أن 
ارتباطًا  مرتبط  مجتمع  تقدم 
وثـــيـــقـــًا بــــمــــدى تــــقــــدم الــــمــــرأة 
المشاركة  عــلــى  وقــدرتــهــا  فــيــه، 
فـــي الــتــنــمــيــة بــجــوانــبــهــا كــافــة، 
البحرين  مبينًة تجربة مملكة 
الــمــرأة في تحقيق  في إشــراك 
المستدامة  التنمية  متطلبات 

والشاملة.
الحضور عــددًا من  وناقش 
الــتــجــارب الــعــربــيــة فـــي مــجــال 
األعمال،  وريــادة  المرأة  تمكين 
التي  التحديات  أبــرز  وناقشن 
ــه الــــمــــرأة فـــي الــمــنــطــقــة  ــواجـ تـ
دورهــا  تعزيز  وأهمية  العربية، 

دفع  في  واالقتصادي  الــريــادي 
المجتمع نحو التنمية، والعمل 
على تعزيز القوانين واألنظمة 
الــوطــنــيــة والــتــشــريــعــات الــتــي 
وأكــدن  حقوقها،  للمرأة  تكفل 
الصحية  المجتمعات  بناء  أن 
يــتــم  أن  يـــمـــكـــن  ال  ــا  ــهـ ــقـــدمـ وتـ
ــعـــزل عــــن مــــشــــاركــــة نــصــف  ــمـ بـ
ــاذ الـــقـــرار  ــي اتـــخـ الــمــجــتــمــع فـ
ــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــات عــلــى  وتـــحـ

المستويات كافة.
ــرة  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــُمـ ــ أوَضــــــــحــــــــت الـ
الوعي حول  أن  أحام جناحي 
أهــمــيــة تــمــكــيــن وتـــقـــدم الــمــرأة 
بين  الفجوة  االقتصادي، وسد 
ــال فــــي فـــرص  ــ ــرجـ ــ الـــنـــســـاء والـ
ــل لــتــحــقــيــق الــــمــــســــاواة  ــمـ ــعـ الـ
يعد  الجنسين  بــيــن  والــعــدالــة 
ــم مـــقـــومـــات الــنــهــضــة  ــ مــــن أهــ
وأن  المجتمعات،  في  والتقدم 
التغيير اإليجابي الذي تسعى 
إليه المجتمعات مرهون بشكل 
كبير بتقدم واقع المرأة، ومدى 
تمكنها من القيام بأدوارها في 

المجتمع.
ــي أهــمــيــة  ــاحـ ــنـ ــت جـ ــنــ ــ ــّي ــ وَب
ــلــــمــــرأة فــي  ريـــــــــادة األعـــــمـــــال لــ
تــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 
تشكل نصف  كــونــهــا  الــشــامــلــة، 
اإلنتاجية، مما يسمح  الطاقة 
ــادة  لـــهـــا بـــتـــقـــديـــم مـــشـــاركـــة جــ
مــجــاالت  فــي مختلف  ــة  ــ ودؤوبـ
ــيــــرًة إلــــــى بــعــض  الــــعــــمــــل، مــــشــ
األنـــظـــمـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ــل  ــن مــــن أجـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
في  وانخراطها  الــمــرأة  تمكين 
إطار  في  االقتصادي  النشاط 
الــمــســاواة الــتــي تــراعــي قــواعــد 
وحقوق  االجتماعية  الــعــدالــة 
ــيـــار الــعــمــل  ــتـ اإلنــــســــان فــــي اخـ
ــذي يــتــنــاســب مـــع مـــهـــاراتـــه،  ــ الـ
مهنة  اقــتــصــار  أو  تــقــيــيــد  دون 
أو مجال على جنس دون آخر، 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرؤيـ ــ ــنـــهـــا الـ ومـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن حــتــى عــام 
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الــــتــــجــــربــــة  إن  وقــــــــالــــــــت 
اإلعمال  ريــادة  في  البحرينية 
ــلـــمـــرأة انــبــثــقــت مــــن إصــــاح  لـ
ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي الــمــمــلــكــة، 
وتغير فكرة المجتمع ونظرته 

دخولها  وتقبله  الــمــرأة  لعمل 
واالستثمار،  العمل  مجال  في 
فـــضـــًا عـــن إمــكــانــيــات الـــمـــرأة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة والــــمــــســــتــــويــــات 
المتميزة  والتعليمية  العلمية 

التي وصلت لها.
وأشـــــــارت جــنــاحــي إلــــى أن 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ مـــشـــاركـــة الــ
الوطنية  الــعــامــلــة  الــقــوى  فــي 
وصـــلـــت نــســبــتــهــا إلــــى حــوالــي 
أن  كما   ،2021 عــام  خــال   %42
نــســبــة مــشــاركــتــهــا فــي الــقــطــاع 
المالي  القطاع  وفــي  الــخــاص 
ــعـــت بــشــكــل  ــفـ والـــمـــصـــرفـــي ارتـ
مــــلــــحــــوظ خــــــــال الــــســــنــــوات 
الــســابــقــة، فـــي زيـــــادة تــجــاوزت 
الــخــلــيــج  دول  ــي  فــ مــثــيــاتــهــا 
هناك  أن  مضيفًة  والمنطقة، 
عــــددًا مــن الـــمـــبـــادرات الــرائــدة 
والجمعيات التي تدعم المرأة 
في سوق العمل، ومنها: جائزة 
ــيـــخـــة ســبــيــكــة لــلــجــهــات  )الـــشـ
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة( فــي 
الـــمـــرأة، وجمعية  دعـــم  مــجــال 
البحرينية( األعمال  )سيدات 
ــا،  ــهـ الــتــي تــــرأس مــجــلــس إدارتـ
خليجية  جــمــعــيــة  أول  وتـــعـــد 
تـــأســـســـت لـــاهـــتـــمـــام بــجــمــيــع 
القضايا التي تتعلق بالنساء.

خالل زيارة اأجراها احلمادي والعبا�شي لفرع ال�شركة يف القاهرة

وفـد »تامكـون« يبحـث عن �شبـل التعـاون 

ال�شينيـة« »�شينومـا  �شركـة  الم�شتـرك مع 

الأعمال«  وتحليالت  البيانات  »علوم  بكالوريو�س  اإطالق  يعلن   »BIBF«
ــلـــن مــعــهــد الــبــحــريــن  أعـ
ــيــــة  لـــــــلـــــــدراســـــــات الــــمــــصــــرفــ
المؤسسة   -  )BIBF( المالية 
للتدريب  الـــرائـــدة  الــوطــنــيــة 
والــتــطــويــر فـــي الــمــنــطــقــة - 
إطاق بكالوريوس جديد في 
وتحليات  الــبــيــانــات  »عــلــوم 
لندن  جامعة  مــن  األعــمــال« 
أكاديمي  وبتوجيه  العريقة 
مـــن كــلــيــة لــنــدن لــاقــتــصــاد، 
ــع تــوفــيــر مــقــاعــد دراســـيـــة  مـ
للطلبة  بــالــكــامــل  مــجــانــيــة 
للفصل  وذلـــك  المتفوقين، 

الدراسي المقبل.
وأكــــــــد الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
مدير  الــشــيــخ،  عبدالحميد 
عام معهد »BIBF« أن المعهد 
قام بتوفير عدد من المقاعد 
والتي  المجانية،  الــدراســيــة 
تــشــمــل الـــســـنـــة الــتــمــهــيــديــة 
وســــــنــــــوات الــــبــــكــــالــــوريــــوس، 
بهدف  المتفوقين  للطلبة 

تــشــجــيــعــهــم عــلــى االلــتــحــاق 
ــتـــخـــصـــصـــات الـــجـــديـــدة  ــالـ بـ
ــى جــانــب  والــمــســتــقــبــلــيــة، إلــ
وضـــــــــــع الـــــخـــــريـــــجـــــيـــــن فـــي 
ــيـــة عــالــيــة  ــيـــفـ مـــــســـــارات وظـ
عالية،  قيمة  وذات  الــتــأثــيــر 
البرنامج يأتي  حيث أن هذا 
ــع احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــًا مـ مــــتــــوافــــقــ

واالقليمي  المحلي  الــســوق 
ــرًا لــوجــود  ــظــ والـــعـــالـــمـــي، ونــ
ــة فـــــي مـــجـــال  ــلـــحـ حــــاجــــة مـ
تحليل البيانات عالميًا، كما 
وُيــعــد الــتــخــصــص أحـــد أهــم 

العلوم المستقبلية.
الــدكــتــور الشيخ  وأضـــاف 
بــاعــتــمــاد  ــام  ــ قــ الـــمـــعـــهـــد  أن 

تــدريــس هـــذا الــبــرنــامــج بعد 
ــات  ــدراسـ تــنــفــيــذ عــــدد مـــن الـ
واالستطاعات  والمقابات 
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ مــــــــع عــــــــــدد مــــــــن الـ
وجــود  تبين  حيث  المعنية، 
فــــجــــوة فـــــي الـــــمـــــهـــــارات فــي 
في  الــبــيــانــات  تحليل  مــجــال 
ولتلبية  البحريني؛  الــســوق 
بد  ال  كــان  المتزايد  الطلب 
متكامل  بــرنــامــج  توفير  مــن 
ــذا الــمــجــال،  ومــكــثــف فـــي هــ
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــؤســـســـات 

أكاديمية معتمدة عالميًا.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أشــــــــارت 
الــــدكــــتــــورة رجــــــاء بــوجــيــري 
رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الـــــــدراســـــــات 
 »BIBF« بمعهد  األكــاديــمــيــة 
الــجــديــد  الــبــرنــامــج  إلــــى أن 
تــــم تــدشــيــنــه بـــالـــتـــعـــاون مــع 
جـــامـــعـــة لــــنــــدن بـــالـــتـــوجـــيـــه 
األكـــاديـــمـــي مـــن كــلــيــة لــنــدن 
لــأعــمــال، والــتــي تعد ضمن 

فــي  ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ  10 أفـــــضـــــل 
وأعرقها  المتحدة  المملكة 
ــوى الــعــالــمــي  ــتـ ــسـ ــمـ ــلـــى الـ عـ
فــــي الــتــخــصــصــات الــمــالــيــة 

والمصرفية واالقتصادية.
ونـــــــــوهـــــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
مــعــايــيــر  أن  إلـــــى  بـــوجـــيـــري 
القبول في البرنامج تشترط 
الــمــتــقــدم حــاصــًا  أن يــكــون 
على شهادة الدراسة الثانوية 
يــقــل  بــــمــــعــــدل ال  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مجموع  يــقــل  وأال   %85 عـــن 
الــعــامــات عــن 90% فــي مــادة 
اللغة  فــي  و%85  الــريــاضــيــات 
الــحــصــول  أو  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
بدرجة   »IELTS« شهادة  على 
باإلضافة،   .6.0 عــن  تقل  ال 
ســــــيــــــخــــــضــــــع الــــــمــــــتــــــرشــــــح 
قبل  مــن  القبول  الخــتــبــارات 
في  بالمعهد  التقييم  مركز 
مـــادتـــي الــريــاضــيــات والــلــغــة 

اإلنجليزية. 

 } رجاء بوجيري. } د. أحمد الشيخ.
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خالل اجتماع عمل مع ممثلي البنوك وامل�شارف التجارية..»الإ�شكان والتخطيط العمراين«: 

»التمويالت الإ�شكانية« يوؤ�ش�س لمرحلة جديدة لل�شراكة مع القطاع الخا�س
اإلســـــــــكـــــــــان  وزارة  عـــــــــقـــــــــدت 
ــي اجــتــمــاع  ــرانـ ــمـ ــعـ والـــتـــخـــطـــيـــط الـ
عــمــل مــوســعــا مـــع مــمــثــلــي الــبــنــوك 
ــاريــــة، بــحــضــور  ــتــــجــ والــــمــــصــــارف الــ
محافظ مصرف البحرين المركزي 
رشــيــد الــمــعــراج، والــشــيــخ خــالــد بن 
حمود آل خليفة وكيل وزارة اإلسكان، 
والــدكــتــور خــالــد عــبــداهلل مــديــر عام 

بنك اإلسكان، وذلك لمتابعة خطة 
برنامج  لتنفيذ  المشتركة  الــعــمــل 
التمويات اإلسكانية الجديدة الذي 
تم إطاقه يوم أمس األول اإلاثنين، 
بــحــضــور عـــدد مــن الــمــســؤولــيــن من 
الوطني  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
وبنك  المركزي  البحرين  ومصرف 
ــارت الــــــوزارة إلـــى أن  ــ اإلســـكـــان. وأشــ

االجتماع أكد أن برنامج التمويات 
نتاجا  يــمــثــل  الــجــديــدة  اإلســكــانــيــة 
للعمل المتواصل لتوفير المبادرات 
حلول  توفير  تكفل  التي  اإلسكانية 
مبينًة  للمواطنين،  فورية  إسكانية 
الــتــمــويــات اإلســكــانــيــة  أن بــرنــامــج 
جــديــدة  لمرحلة  يــؤســس  الــجــديــدة 
الــخــاص، من  الــقــطــاع  مــع  للشراكة 

واألغـــراض  الــخــيــارات  تنويع  خــال 
التمويلية، مؤكدة أن تلك التمويات 
تأتي في إطار تنفيذ محور الشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص الـــمـــدرج في 
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، وتـــمـــاشـــيـــًا مع 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة  أهـــداف 

.2030
ــأن خطوة  ــوزارة بـ ــ كــمــا أفــــادت الــ

ــديـــدة تــأتــي  طــــرح الـــتـــمـــويـــات الـــجـ
الــذي  الكبير  النجاح  على  تأسيسًا 
ــا، الــــذي مثل  ــزايـ حــقــقــه بــرنــامــج مـ
بــاكــورة مــبــادرات الــــوزارة فــي تفعيل 
الشراكة مع القطاع الخاص، منوهة 
إلـــى أن تــلــك الــمــبــادرة أســهــمــت في 
ألـــــف خــدمــة  ــن 10  أكـــثـــر مــ تـــوفـــيـــر 
إســـكـــانـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن مــــن خـــال 

البنوك  قامت  التي  مزايا  تمويات 
من  الحكومة  ومساهمة  بتقديمها، 
للمواطنين  الــمــالــي  الــدعــم  خـــال 
فــي هـــذا الــبــرنــامــج، مــا شــجــع على 
التوسع في هذا البرنامج من خال 
للتمويل،  إضــافــيــة  ــــراض  أغـ تــوفــيــر 
فــضــًا عــن إطـــاق بــرنــامــج تسهيل، 
الخيارات  مــن  المزيد  يطرح  الــذي 

والحلول التمويلية المتنوعة.
وتـــطـــرق االجـــتـــمـــاع إلــــى أهــمــيــة 
ــيـــل إجــــــــــراءات  ــلــــى تـــســـهـ ــمــــل عــ ــعــ الــ
المنتفعين خال المرحلة المقبلة، 
بين  المشترك  التنسيق  واســتــمــرار 
الــــوزارة وبــنــك اإلســكــان والــمــصــارف 
والـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة، بـــمـــا يــحــقــق 

استدامة نجاح تلك البرامج.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16203/pdf/1-Supplime/16203.pdf?fixed6159
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/1304271
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304207
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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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منوهة بدورهما الثقايف والفني خالل مو�شم عا�شوراء على مدى عقدين

»اجلعفرية« تّكرم املر�شم احل�شيني ومهرجان الإمام احل�شني الفني

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأقامت 

احل�سيني  املر�سم  جلمعية  تكرميياً  حفالً 

ال�سنوي  الفني  احل�سني  الإمام  ومهرجان 

لدورهما  املو�سوي  عبا�س  الت�سكيلي  للفنان 

خالل  عقدين  من  اأكرث  مدى  على  املتميز 

اللقاء  خالل  وذلك  عا�سوراء،  مو�سم  اإحياء 

وكيل  بح�سور  عا�سوراء  ملو�سم  ال�سنوي 

وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

القا�سي عي�سى �سامي املناعي ووكيل وزارة 

ورئي�س  املانع  خليفة  وليد  الدكتور  ال�سحة 

جمل�س الأوقاف اجلعفرية يو�سف بن �سالح 

ال�سالح وعدد من م�سوؤويل اجلهات الر�سمية 

ومدير  اجلعفرية  الأوقاف  جمل�س  واأع�ساء 

حممد  املهند�س  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة 

وح�سينيات  ماآمت  عن  وممثلني  احل�سيني 

مملكة البحرين.

واأكد رئي�س الأوقاف اجلعفرية يو�سف بن 

�سالح ال�سالح اأّن الإدارة حري�سة على توثيق 

التي  باملبادرات وامل�ساريع احل�سينية  ال�سلة 

جت�سد  حيث  ومتميًزا،  كبرًيا  جناًحا  حققت 

املبادئ والقيم العظيمة التي تلتقي مع اأهداف 

البذل  يف  العليا  )ع(  احل�سني  وقيم  نه�سة 

هذا  واأطلقنا  الإن�سانية،  اأجل  من  والعطاء 

العام مبادرة لتكرمي جمعية املر�سم احل�سيني 

ومهرجان الإمام احل�سني )ع( الفني لالإعراب 

لهذه  اجلميع  وتقدير  واعتزازنا  فخرنا  عن 

املبادرات الثقافية املتميزة«.

على  احل�سيني  املر�سم  جمعية  وتعمل 

الإمام  لنه�سة  ال�سامية  الأهداف  حتقيق 

احل�سني )ع( وحتتل موقًعا متميزاً يف اإحياء 

الإ�سهام  وكذلك  �سنوًيا  عا�سوراء  ذكرى 

بتعزيز القيم ال�سامية من خالل امل�ساركة يف 

الفعاليات اخلريية والإن�سانية وامل�ساركة يف 

والثقافية  والجتماعية  الوطنية  الفعاليات 

والثقافية  الجتماعية  القدرات  وتطوير 

للموهوبني وامل�ساركة يف الفعاليات الوطنية 

من خالل الر�سم املعرب.

الفني  احل�سني  الإمام  مهرجان  جنح  كما 

املو�سوي  عبا�س  الت�سكيلي  للفنان  ال�سنوي 

م�ساحات  �سغل  يف  كاملني  عقدين  مدى  على 

احل�سيني،  العمل  من  وم�سرقة  وا�سعة 

احل�سينية  الر�سالة  عن  يعرب  اأن  وا�ستطاع 

الإبداع،  فنون  خمتلف  خالل  من  اخلالدة 

للتعبري احلر  نوعها  فريدة من  و�سكل مظلة 

الأهداف  عن  وال�سورة  وبالكلمة  بالألوان 

وامل�سامني ال�سامية التي حملتها نه�سة الإمام 

الإن�سانية  الأبعاد  وجت�سيد  )ع(  احل�سني 

واحل�سارية والقيم الكبرية لذكرى عا�سوراء.

التقت مدير عام بلدية املنطقة 

الف�سالة  ملياء  املهند�سة  ال�سمالية 

ال�سوء  لت�سليط  املاآمت  بروؤ�ساء 

)عا�سوراء  حملة  اأهداف  على 

ع�سر  الثالث  املو�سم  يف  نرتقي( 

)2022-1444( والتي انطلقت 

مو�سم  )عا�سوراء  �سعار  حتت 

على  الت�سجيع  بهدف  الغر�س( 

وغر�س  الت�سجري  يف  امل�ساركة 

على  واملحافظة  البيئية  القيم 

النظافة. 

ان  الف�سالة  واو�سحت 

ا�ستثمار  على  عملت  البلدية 

لتو�سيل  الدينية  املنا�سبات 

بوعي  لالرتقاء  البيئية  ر�سالتها 

وخا�سة  �سهر  خالل  اجلمهور 

رم�سان،  و�سهر  حمرم  �سهر 

والتفاعل  للم�ساركة  املامت  ودعت 

رواد  بت�سجيع  وذلك  احلملة  يف 

منازلهم  يف  الت�سجري  على  املاآمت 

ومناطقهم.

واأ�سافت انه مت ت�سكيل فريق 

عمل ملو�سم عا�سوراء لزيارة املامت 

وتوزيع ال�ستالت ومواد التوعية 

اأجل  من  خطة  و�سع  ومت  كذلك 

يف  النظافة  مب�ستوى  الرتقاء 

�سركة  مع  بالتعاون  العام  هذا 

اأيام  خالل  اأوربا�سري  النظافة 

حمرم احلرام.

التنظيف  عمليات  ان  وقالت 

والتهيئة قد بداأت وهناك التوا�سل 

املبا�سر من قبل القائمني على املاآمت 

مع البلدية وم�سوؤويل ال�سركة.

توزيع  مت  اأنه  اإىل  ولفتت 

املاآمت  على  للقمامة  حاويات 

املفتوحة  وال�ساحات  وامل�سائف 

التي تقام فيها الفعاليات الدينية 

اأكيا�س  توزيع  اإىل  بالإ�سافة 

يف  املاآمت  جميع  على  القمامة 

املحافظة ال�سمالية.

خط  يوجد  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

لتلقي   80070000 �ساخن 

من  ومالحظات  �سكاوى  اأية 

تتعلق  واملواطنني  الأهايل  قبل 

املاآمت  م�سوؤويل  داعية  بالنظافة 

والهيئات احل�سينية التوا�سل مع 

�سركة النظافة عرب اخلط املن�سور 

للبلدية  الإلكرتوين  املوقع  على 

احتياجات  اأية  على  للح�سول 

وم�ساعدات تتعلق بالنظافة.

�شمن حملة عا�شوراء نرتقي 13

الف�شالـــــة تلتـقـــــي روؤ�شــــاء ماآتــــم ال�شماليـــــة

حمافظ العا�شمة ي�شيد مب�شامني

 اجتمــــاع وزير الداخليـــة بروؤ�شاء املاآمت

اأ�ساد حمافظ العا�سمة ال�سيخ را�سد بن 

اجتماع  خليفة، مب�سامني  اآل  عبدالرحمن 

اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق 

هيئة  اأع�ساء  مع  الداخلية،  وزير  خليفة، 

وم�سوؤويل  وروؤ�ساء  احل�سينية  املواكب 

والذي  عا�سوراء،  مو�سم  مبنا�سبة  املاآمت، 

القيادة  وحر�س  اهتمام  مدى  عك�س 

متابعة وتوفري  اهلل على  الر�سيدة حفظها 

الحتياجات واخلدمات الالزمة التي تكفل 

احل�سارية  بال�سورة  املنا�سبة  خروج 

و�سحة  �سالمة  يحفظ  ومبا  املعهودة، 

واأمن املعزين.

جاء ذلك خالل لقاء املحافظ، بح�سور 

ح�سن عبداهلل املدين نائب املحافظ، ومدير 

عام مديرية �سرطة حمافظة العا�سمة، مع 

اإذ بحث معاليه  هيئة املواكب احل�سينية، 

وال�ستعدادات  الرتتيبات  احل�سور  مع 

الأمنية واخلدمية ملو�سم عا�سوراء، موؤكداً 

والتعاون  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  معاليه 

بكافة  واللتزام  اجلهات،  خمتلف  بني 

الرتتيبات واخلطط املعدة م�سبقاً ل�سمان 

النظام  اأجواء ي�سودها  املنا�سبة يف  اإقامة 

والطماأنينة وال�سالمة.

يف  امل�ساركون  اأعرب  جهتهم،  من 

�سكرهم  جزيل  عن  التن�سيقي  الجتماع 

بها  حتظى  التي  والرعاية  لالهتمام 

املنا�سبة من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

والدعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  واملتابعة 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، واهتمام 

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  وحر�س 

من  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

لتلبية  الأمنية  للجهات  توجيهاته  خالل 

العا�سمة،  يف  واملواكب  املاآمت  احتياجات 

موؤكدين اأن هذه اللقاءات ت�سهم يف تعزيز 

املعنية  اجلهات  بني  والتن�سيق  التعاون 

لإجناح  املنا�سبة  والبيئة  الأجواء  لتوفري 

مو�سم عا�سوراء.

الهالل الأحمر يبحث تعزيز التعاون 

مع بعثة اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر

الدولية  اللجنة  من  ممثلني  مع  اجتماعا  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  عقدت 

املجالت  العديد من  امل�سرتك يف  التعاون  الأحمر ناق�ست خالله �سبل تعزيز  لل�سليب 

الفني،  الدعم  وتقدمي  البحريني،  الأحمر  الهالل  منت�سبي  قدرات  بناء  تعزيز  بينها  من 

و�سياغة برامج تدريبية ومذكرات تفاهم م�سرتكة، وال�ستعداد للكوارث، ون�سر الوعي 

مببادئ القانون الدويل.

طرح 43 برناجًما يف مرحلة الدرا�شات العليا يف 7 كليات

 13 اأغ�شط�س اآخر موعد للت�شجيل بدرا�شات جامعة البحرين العليا

موعد  اآخر  اأن  البحرين  جامعة  اأعلنت 

الدرا�سات  بربامج  اللتحاق  طلبات  لتلقي 

العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل  العليا 

ال�سبت  يوم  هو   2023 /2022 اجلامعي 

املوافق 13 اأغ�سط�س اجلاري.

للف�سل  البحرين  جامعة  وتطرح 

خمتلف  يف  برناجًما   43 القادم  الدرا�سي 

برناجًما   34 بواقع  التخ�س�سات، 

للماج�ستري، وت�سعة برامج للدكتوراه.

وقالت عميدة الدرا�سات العليا والبحث 

العلمي يف جامعة البحرين الدكتورة عذراء 

اجلامعة  »تطرح  املو�سوي:  عبا�س  �سيد 

برامج جاذبة ل�سوق العمل واملنطقة عامة«، 

املو�سوعة  الدرا�سية  »اخلطط  اإىل  لفتة 

بعناية ودقة، وفًقا لأحدث الربامج العلمية 

املعا�سرة واملواكبة ملتطلبات �سوق العمل«، 

اأرقى  توافر  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�سرية 

امل�ساندة  والتقنية  التعليمية  الو�سائل 

قواعد  توافر  جانب  اإىل  التدري�س،  لعملية 

خمتلف  يف  والكتب،  وامل�سادر،  البيانات، 

احلقول املعرفية.

�سبع  العليا  الدرا�سات  برامج  و�سملت 

تقنية  كلية  تطرح  اإذ  اجلامعة،  يف  كليات 

من:  كل  يف  املاج�ستري  برنامج  املعلومات 

الإلكرتوين،  والأمن  املعلومات،  تقنية 

وهند�سة الربجميات، وتعلم الآلة واحلو�سبة 

الذكية، وبرنامج دكتوراه الفل�سفة يف علوم 

احلو�سبة واملعلومات.

وتطرح كلية الهند�سة درجة املاج�ستري 

والهند�سة  الكيميائية،  الهند�سة  من  كل  يف 

والإدارة  امليكانيكية،  والهند�سة  املدنية، 

املتجددة،  الطاقة  يف  والعلوم  الهند�سية، 

ال�سطناعي،  الذكاء  نظم  يف  والعلوم 

هند�سة  يف  العلوم  وماج�ستري  والعمارة، 

م�ستوى  وعلى  وال�سبكات.  الت�سالت 

دكتوراه  الهند�سة  كلية  تطرح  الدكتوراه 

الكيميائية، والهند�سة  الهند�سة  الفل�سفة يف 

والهند�سة  الهند�سية،  والإدارة  امليكانيكية، 

الكهربائية.

برامج  �سبعة  العلوم  كلية  تطرح  كما 

التطبيقية،  الفيزياء  من  كل  يف  ماج�ستري 

الغذائية،  والنظم  والتغذية  والريا�سيات، 

احلياة،  وعلوم  امل�ستدامة،  والتنمية  البيئة 

والكيمياء  ال�سخمة،  البيانات  وحتليل 

يف  الفل�سفة  دكتوراه  تطرح  فيما  البيئية. 

العايل  امل�ستدامة، والدبلوم  البيئة والتنمية 

يف التنبوؤات اجلوية.

طرح  عن  الأعمال  اإدارة  كلية  واأعلنت 

اإدارة الأعمال، واإدارة  املاج�ستري يف كل من 

واملحا�سبة،  واملالية،  الب�سرية،  املوارد 

واملالية وال�سريفة الإ�سالمية، والتكنولوجيا 

املالية، والتطوير العقاري واإدارة املمتلكات، 

الأعمال  حتليل  يف  الدكتوراه  اإىل  اإ�سافة 

وال�سريفة  واملالية،  والت�سويق،  )الإدارة، 

الإ�سالمية(.

العايل  الدبلوم  فتطرح  الآداب  كلية  اأما 

واآدابها،  العربية  اللغة  يف  واملاج�ستري 

واملاج�ستري يف الإعالم والت�سال، والدبلوم 

اللغة  درا�سات  يف  واملاج�ستري  العايل 

العايل  والدبلوم  التطبيقية،  الإجنليزية 

واملاج�ستري يف الإر�ساد الأ�سري.

يف  املاج�ستري  احلقوق  كلية  وتقدم 

القانون العام، والقانون اخلا�س، ودكتوراه 

الفل�سفة يف القانون العام والقانون اخلا�س.

ال�سحية  العلوم  كلية  وتطرح 

�سحة  متري�س  يف  املاج�ستري  والريا�سية 

البالغني.

ووجهت العميدة الراغبني يف الت�سجيل 

اإىل القيام بذلك عن طريق املوقع الإلكرتوين 

والطالع   )sis.uob.edu.bh / /:https(

على  الدخول  عرب  اللتحاق  �سروط  على 

والبحث  العليا  الدرا�سات  عمادة  �سفحة 

ما  �سيجدون  اإذ  اجلامعة،  مبوقع  العلمي 

و�سروحات  معلومات  من  اإليه  يحتاجون 

ب�ساأن الربامج.

د. عذراء  املو�سوي

الجتماعي  للتوا�سل  الأوروبية  البحرينية  الرابطة  اأكدت 

الظروف  كافة  وفرت  البحرين  مملكة  اإن  الإن�سان  وحقوق 

املنا�سبة ل�ستقبال �سهر حمرم واإتاحة حقوق املواطنني واملقيمني 

ملا  الدينية واملواكب وفقاً  ال�سعائر  اإقامة  الدينية يف  وحرياتهم 

ين�س عليه د�ستور مملكة البحرين ومبا ل يتعار�س مع العادات 

املرعية يف البالد.

احلكومة  اإن  ال�ساعر  اإبراهيم  عبداهلل  الرابطة  رئي�س  واأكد 

اآل خليفة  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب 

يف  كبرية  جهوداً  تبذل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الأوقاف  مع  العالقة  ذات  واجلهات  الوزارات  بني  التن�سيق 

واحل�سينيات  املاآمت  وروؤ�ساء  احل�سينية  واملواكب  اجلعفرية 

وال�ستعدادات  التدابري  وتعزيز  احلكومية  اخلدمات  لتقدمي 

الالزمة ملو�سم عا�سوراء.

للتوا�سل  الأوروبية  البحرينية  الرابطة  رئي�س  واأ�سار 

الجتماعي وحقوق الإن�سان اإىل اإن وزارة الداخلية توفر اأجواء 

من الأمن والطماأنينة جلميع املواطنني واملقيمني، وحفظ �سالمة 

جميع امل�ساركني يف مو�سم عا�سوراء لإحياء ال�سعائر وفق جوهر 

اإن  اإىل  لفتاً  ت�سيي�سها،  اأو  م�سارها  عن  خروجها  دون  املو�سم 

تتوفر يف  ل  عا�سوراء  مو�سم  دعم ل حمدود يف  تقدم  البحرين 

دول اأخرى، ول بد من املحافظة على هذه املكت�سبات �سمن اإطاره 

الديني والعقائدي وعدم ال�سماح لأي جهة اأو اأفراد ت�سيي�س هذه 

بت�سويه �سورة  الإيرانية  القنوات  به  تقوم  ما  املنا�سبة يف ظل 

البحرين يف هذا اجلانب والدعاءات الكاذبة بعدم �سماح الدولة 

مبمار�سة احلريات الدينية وهذا ما يتناق�س مع ما يتم ن�سره يف 

مواقع التوا�سل الجتماعي ون�سرات الأخبار الر�سمية، والأخبار 

املن�سورة يف ال�سحف املحلية من مظاهر اإحياء مو�سم عا�سوراء 

ويحيطهم تنظيم مروري لل�سوارع، وتواجد رجال الأمن و�سرطة 

املجتمع للم�ساهمة يف حفظ �سالمة اجلميع.

الرابطة البحرينية الأوروبية«: البحرين 

م�شتمرة يف توفري كافة الظروف لعا�شوراء

عبداهلل 

ال�ساعر

»الوطنية حلقوق الإن�شان« تعتمد الزيارات امليدانية لالإ�شالح والتاأهيل خالل عا�شوراء
حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  مفو�سي  جمل�س  عقد 

اجتماعا  الدرازي،  اأحمد  علي  املهند�س  برئا�سة  الإن�سان 

مراكز  اإىل  املرتقبة  امليدانية  الزيارات  حول  تن�سيقيا 

الإ�سالح والتاأهيل ومراكز التوقيف خالل مو�سم عا�سوراء 

2022، للوقوف على مدى متتع نزلء تلك املراكز بحرية 

ممار�سة �سعائرهم الدينية بكل اأريحية وعلى نحو ل ي�سكل 

اإ�سرارا اأو جتاوزا حلرية وخ�سو�سية النزلء الآخرين من 

جميع الأديان والطوائف الأخرى.

برناجًما  املفو�سني  جمل�س  اعتمد  الجتماع،  وخالل 

ومت  اأيام،  عدة  مدى  على  للزيارات  ا�ستعداداً  متكاماًل 

ا�ستمرار  �سمان  على  ال�سوء  ت�سليط  اأهمية  على  التاأكيد 

يتما�سى  مبا  الدينية،  ل�سعائرهم  النزلء  كافة  ممار�سة 

النزلء  حقوق  بحماية  العالقة  ذات  الدولية  املعايري  مع 

و�سمان متتعهم بجميع احلقوق الأ�سا�سية وخا�سة احلق 

مراعاة  على  التاأكيد  مع  الدينية،  ال�سعائر  ممار�سة  يف 

اأنظمة ولوائح مراكز الإ�سالح والتاأهيل.

واأكد اع�ساء جمل�س املفو�سني باأنُه انطالقا من الدور 

احلقوقي والرقابي للموؤ�س�سة �سمن �سالحياتها الوا�سعة 

ال�سفافية  من  اإطار  ويف  اإن�سائها،  قانون  عليها  اأكد  التي 

الإن�سان،  حقوق  وتر�سيخ  حماية  على  للعمل  والو�سوح 

التي  امليدانية  الزيارات  ا حول  تقريًرا خا�سً ا�سدار  �سيتم 

�سيقوم بها اأع�ساء جمل�س املفو�سني خالل مو�سم عا�سوراء 

لهذا العام يبني الإجراءات واخلدمات التي قامت بها اإدارة 

املراكز فيما يتعلق مبمار�سة النزلء ل�سعائرهم الدينية.
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اأعلن كمال بن اأحمد حممد رئي�س هيئة 

الثابت  )النظام  اإطالق  عن  واملاء  الكهرباء 

يتيح  والذي  واملاء(  الكهرباء  لفاتورة 

احل�صول  اختيارياً  للراغبني  للم�صرتكني 

ثابتة  فاتورة  خالل  من  اأكرب  مرونة  على 

طوال العام، بناء على متو�صط ال�صتهالك 

الفعلي لآخر 12 �صهراً.

واأ�صاف باأن النظام ياأتي �صمن حزمة 

عليها  تعمل  التي  التطويرية  املبادرات 

اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  �صبيل  يف  الهيئة 

و�صمان  مل�صرتكيها،  املطورة  واحللول 

م�صتوى  وباأعلى  م�صتدامة  خدمات  توفري 

من اجلودة، م�صرياً اإىل م�صاهمته يف تنظيم 

عملية ال�صداد وال�صتهالك.

ويعد )النظام الثابت لفاتورة الكهرباء 

جلميع  تتيح  اختيارية  خدمة  واملاء( 

امل�صرتكني اإمكانية تخ�صي�س فاتورة ثابتة 

متو�صط  على  بناًء  العام،  طوال  �صهرياً 

ال�صتهالك الفعلي لآخر 12 �صهراً، وهو ما 

�صُيجّنب امل�صرتك من دفع الفواتري املرتفعة 

خالل فرتة ال�صيف ب�صبب زيادة ا�صتهالك 

درجات  ارتفاع  عن  الناجت  الكهرباء 

م�صاريف  تبويب  جانب  اإىل  احلرارة، 

امل�صرتك و�صبط مدخوله ال�صهري.

�صي�صمن  بالنظام،  وبال�صرتاك 

امل�صرتك عدم انقطاع الكهرباء طوال العام، 

مع العلم باأن الفاتورة ال�صهرية �صتت�صمن 

على كافة البيانات من مبلغ ال�صداد الثابت 

الذي مت حتديد بناًء على معدل ال�صتهالك 

الفاتورة  وقيمة  �صهراً،   12 لآخر  الفعلي 

عملية  وتتم  لل�صهر،  الفعلي  بال�صتهالك 

الدفع عن طريق ال�صتقطاع البنكي املبا�صر، 

و�صيتم مراجعتها واحت�صاب الفروقات يف 

نهاية العام.

�صداد  من  �صهراً   12 مرور  وبعد 

احت�صاب  يتم  �صوف  الثابتة،  الفاتورة 

املدفوعات  مبلغ  كان  الفروقات، ويف حال 

املبلغ  �صُيحفظ  الفواتري  مبلغ  من  اأكرث 

وميكن  امل�صرتك  ر�صيد  يف  املتبقي 

ا�صتخدامه يف الفواتري القادمة، اأما يف حال 

كان مبلغ املدفوعات اأقل من مبلغ الفواتري 

ويتم  القادم  للعام  املبلغ  ترحيل  ف�صيتم 

�صداده بالتق�صيط ملدة عام.

ال�صرتاك يف  مدة  اأن  بالذكــــر  جدير 

تاريـــخ  من  تبداأ  �صهراً،   12 هو  النظام 

ال�صرتاك وُتدد تلقائياً ما مل يقم امل�صرتك 

بطلب اإلغاوؤها.

يف  ال�صرتاك  يف  الراغبني  وعلى 

)النظـــام الثابت لفاتورة الكهرباء واملاء( 

 ،www.bahrain.bh الوطنيــة  البوابة 

الكهربــاء  لهيــئة  الإلكرتوين  املوقع  اأو 

خالل  مـــن  اأو   www.ewa.bh واملــاء 

التـــوا�صل مــع مــركز الت�صــال التابــع 

علــى  املتــاح   17515555 للهيــئة 

مــدار ال�صاعة.

اإطالق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء واملاء.. هيئة الكهرباء واملاء:

اال�شرتاك يف النظام اختياري وعلى مدار ال�شاعة بدًءا من ال�شهر اجلاري

كمال بن �أحمد

وزير الداخلية ي�شتقبل �شفري

 الكويت ويبحث معه التعاون االأمني

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  ا�صتقبل 

دولة  �صفري  ال�صباح  الأحمد  اجلابر  ثامر  ال�صيخ  اأم�س،  الداخلية، 

الكويت ال�صقيقة لدى مملكة البحرين.

بني  القائمة  الثنائية  العالقات  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

البلدين ال�صقيقني، وبحث عدد من املو�صوعات التي ت�صهم يف تطوير 

التعاون والتن�صيق الأمني، مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة.

املدير العام ل�شوؤون املدار�س

 ي�شتقبــــل الباحثـــة منـــال الفايـــز

ا�صتقبل املدير العام ل�صوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم 

الفايز،  خليفة  اأحمد  منال  الأ�صتاذة  اأحمد،  بن  مبارك  حممد 

الخت�صا�صي الرتبوي باإدارة العمليات التعليمية للمنطقة الأوىل، 

مبنا�صبة ح�صولها على درجة املاج�صتري يف املوارد الب�صرية، وذلك 

املوارد  اإدارة عمليات  تاأثري  التي بحثت يف  العلمية  اأطروحتها  عن 

الب�صرية على البتكار وال�صتدامة املوؤ�ص�صية.

وقد اأثنى املدير العام ل�صوؤون املدار�س على اجلهد الذي بذلته 

كاإحدى  بعطائها  م�صيًدا  العلمية،  اأطروحتها  اإعداد  يف  الباحثة 

منت�صبات وزارة الرتبية والتعليم، متمنًيا لها كل التوفيق والنجاح.

وزارة ال�شحة ت�شارك يف حملة »قلبك اأمانة«.. د. مرمي الهاجري:

ن�شر الوعي ال�شحي باأعرا�س اجللطة القلبية واإ�شاراتها التحذيرية

حملة  يف  ال�صحة  وزارة  ت�صارك 

مركز  اأطلقها  التي  اأمانة«  »قلبك 

اآل خليفة  �صلمان  بن  حممد بن خليفة 

مع  بالتعاون  للقلب،  التخ�ص�صي 

ومركز  لل�صحة،  الأعلى  املجل�س 

الوطنية  والهيئة  الوطني،  الت�صال 

ال�صحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

ومركز الإ�صعاف الوطني.

الدكتورة  اأّكدت  املنا�صبة،  وبهذه 

مرمي الهاجري الوكيل امل�صاعد لل�صحة 

ال�صحة؛ احلر�س على  العامة بوزارة 

بال�صحة  املجتمعي  الوعي  تعزيز 

بال�صراكة  التو�ّصع  خالل  من  العاّمة 

املجتمعية وم�صاعفة اجلهود الوطنية 

املبادرات  من  العديد  وتبّني  لتنفيذ 

جانب  اإىل  لذلك  الداعمة  واخلطط 

ت�صهم  التي  الوطنية  احلمالت  اإطالق 

يف حتقيق الأهداف املن�صودة.

قالت  اأمانة«،  »قلبك  حملة  وحول 

اإىل  تهدف  احلملة  هذه  اإّن  الهاجري 

دعم الربنامج الوطني لعالج اجللطات 

القلبية احلادة، من خالل ن�صر الوعي 

ال�صحي وتثقيف املجتمع حول اأمرا�س 

القلب، وبالتايل زيادة وعيهم بعوامل 

�صبل  واأف�صل  والأعرا�س،  اخلطر 

ال�صرايني  باأمرا�س  املتعلقة  العالج 

التاجية.

واأ�صارت اإىل اأنه �صيتم الرتكيز يف 

هذه احلملة على ن�صر الوعي ال�صحي 

والإ�صارات  القلبية  اجللطة  باأعرا�س 

بالإ�صافة  ت�صاحبها،  التي  التحذيرية 

اإىل ما يتوجب على املري�س فعله عند 

ال�صعور بتلك الأعرا�س، واأف�صل طرق 

يف  احلادة  القلبية  اجللطات  عالج 

الوقت احلايل مع �صرورة الت�صال على 

رقم الطوارئ )999( وطلب امل�صاعدة 

عامالً  يعترب  ذلك  باأن  منوهًة  الطبية، 

ن�صب  من  التقليل  يف  ي�صهم  اأ�صا�صياً 

ت�صاحب  التي  وامل�صاعفات  الوفيات 

يف  خا�صًة  احلادة  القلبية  اجللطات 

حال مت احل�صول على الرعاية الطبية 

خالل �صاعتني منذ ال�صعور بالأعرا�س.

واأ�صافت اأن هذه احلملة الإعالمية 

كاملة،  �صنة  ملدة  ت�صتمر  اأن  املقرر  من 

مراحل،  عدة  على  مق�صمة  و�صتكون 

الثقافة  تعزيز  خاللها  من  يتم  حيث 

حول  البحريني  املجتمع  يف  العامة 

�صبل الوقاية من اأمرا�س القلب وكيفية 

احلادة  القلبية  اجللطات  مع  التعامل 

�صرورة  ي�صتلزم  وهذا  حدوثها،  عند 

اجلميع  قبل  من  خطوات  اتخاذ 

�صحي،  حياة  منط  اإىل  التغيري  نحو 

الأمرا�س  على  ال�صيطرة  وبالتايل 

ال�صبب  تعترب  والتي  الوعائية  القلبية 

الرئي�صي للوفاة يف العامل.

د. مرمي �لهاجري

مدينة �شباب 2030 حتت�شن الن�شخة

 الثانية من برنامج »�شوت ال�شباب«

تنظم وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة 

ن�صخته  يف  ال�صباب«  »�صوت  برنامج 

�صباب  مدينة  ن�صاطات  �صمن  الثانية، 

العمل  �صندوق  مع  بالتعاون   2030

الأعلى  باملجل�س  ال�صباب  وجلنة  »متكني« 

فكرة  وتنفيذ  بطرح  بادرت  والتي  للمراأة، 

الربنامج يف العام 2018، لتهيئة ال�صباب 

النتخابات  ملو�صم  ا�صتعداداً  النتخابية وذلك  وتعريفهم بحقوقهم 

النيابية والبلدية 2022.

م�صتوى  رفع  اإىل  املختلفة  ن�صاطاته  �صمن  الربنامج  ويهدف 

والبلدي،  الربملاين  العمل  باأ�صول  اجلن�صني-  من   - ال�صباب  وعي 

ال�صباب  يهيئ  مبا  الوطنية  وال�صراكة  امل�صوؤولية  مفهوم  وتعزيز 

ويدجمهم يف م�صارات احلياة العامة.

تنظيم فعالياته عدد من  ت�صارك يف  الذي  الربنامج،  ياأتي  كما 

القانوين،  والراأي  الت�صريع  كهيئة  الخت�صا�س  ذات  املوؤ�ص�صات 

اخلطة  م�صتهدفات  �صياق  ال�صيا�صية، يف  للتنمية  البحرين  ومعهد 

الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�صيخ قيم املواطنة »بحريننا« 

من  ال�صباب  مدينة  برامج  يف  امل�صارك  البحريني  ال�صباب  لدى 

متطوعني وم�صتفيدين.

حول  عمل  وور�س  حما�صرات  تنظيم  الربنامج  و�صيت�صمن 

املراأة  وم�صاركة  فيه،  العاملة  واللجان  الت�صريعية  ال�صلطة  دور 

العملية  ب�صروط  والتعريف  القرار،  �صنع  ومواقع  ال�صيا�صية 

حول  تدريبية  عمل  ور�صة  اإىل  بالإ�صافة  وخمالفاتها،  النتخابية 

خطوات الإعالن عن الرت�صح واإعداد الربنامج النتخابي. 

خالل افتتاحه خمترب املبدعني.. وزير االإعالم:

حتقيق قيمة اإبداعية م�شافة يف خمتلف املن�شات االإعالمية بالوزارة

اأكد وزير �صوؤون الإعالم رمزان بن عبداهلل النعيمي، 

خمتلف  يف  م�صافة  اإبداعية  قيمة  حتقيق  اإىل  التطلع 

احليوي  التفاعل  عرب  بالوزارة  الإعالمية  املن�صات 

ونقل املعرفة بني منت�صبي الوزارة، بهدف تعزيز روح 

التعاون والإبداع وحتقيق املزيد من التميز الإعالمي، 

امللك  اجلاللة  �صاحب  روؤية ح�صرة  مع  يتما�صى  مبا 

حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد 

اهلل ورعاه.

جاء ذلك لدى افتتاحه يوم اأم�س، الثالثاء، جل�صات 

خمترب املبدعني الذي تنظمه وزارة �صوؤون الإعالم على 

مدى ثالثة اأيام يف مقر الوزارة، مب�صاركة جمموعة من 

اإدارات الوزارة،  الكوادر الإعالمية التي متثل خمتلف 

برامج  الإعالمي  املخترب  فعاليات  تت�صمن  حيث 

وور�س  احلوارية  اجلل�صات  من  عدًدا  ت�صم  متنوعة 

اخلربات  لتبادل  الهادفة  التدريبية  والربامج  العمل 

ونقل املعرفة بني العاملني يف قطاع الإعالم.

الفعالية  اأن هذه  اإىل  الإعالم  واأ�صار وزير �صوؤون 

الوزارة،  منت�صبي  من  املبدعة  الطاقات  لدعم  تهدف 

الإعالميني وتاربهم  من خربات  ال�صتفادة  وحتقيق 

و�صناعة  عام  ب�صكل  الإعالمي  املجال  يف  املتميزة 

الإبداع والتميز  املحتوى املرئي ب�صكل خا�س لتحفيز 

يف العمل احلكومي، وال�صتثمار يف املواطن البحريني 

لتوجيهات  تنفيًذا  واأ�صا�صها،  التنمية  باعتباره حمور 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، 

تنمية  باأهمية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

يحقق  مبا  والبتكار  الإبداع  ودعم  الوطنية  الكوادر 

الأهداف املن�صودة.

و�صـــدد وزير �صوؤون الإعالم على اأهمية حتقيق 

ال�صتفادة الق�صوى من فعاليات هذا التجمع الإعالمي، 

خمتلف  تطوير  يف  ت�صهم  بتو�صيات  واخلـــروج 

الإعالم،  �صوؤون  وزارة  يف  الإعالمي  الإنتاج  مراحل 

كل  الفعالية  هذه  على  والقائمني  للم�صاركني  متمنًيا 

التوفيق والنجاح.

باإعالن  البحرين  مملكة  ترحيب  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

فخامة الرئي�س جوزيف بايدن، رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية 

عن ا�صتهداف ومقتل اأمين الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، 

مثمنًة الدور البارز للوليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة يف مكافحة 

الإرهاب والت�صدي لتنظيماته.

الثابت  البحرين  مملكة  موقف  على  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

اإىل  والداعي  والإرهاب،  والتطرف  العنف  اأ�صكال  لكافــة  الراف�س 

اجتثاث  اأجل  من  جهوده  وت�صافر  الدويل  املجتمع  تكاتف  اأهمية 

قياداته  ومالحقة  متويله  منابع  وتفيف  الإرهاب  ظاهــرة 

وعنا�صره املجرمة.

البحرين ترّحب باإعالن الرئي�س االأمريكي

 عن ا�شتهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة االإرهابي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12170/pdf/INAF_20220803003909748.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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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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افتتح الفرع الثالث ملطعم »مي مي كيدز« مبجمع ال�شيتي �شنرت.. النائب ال�شلوم:

ندعم اإطالق امل�شاريع البحرينية يف املجمعات التجارية الكربى

والقت�صادية  املالية  اللجنة  رئي�س  افتتح 

ال�صلوم،  �صباح  اأحمد  النائب  النواب  مبجل�س 

جتارة  بغرفة  التنفيذي  املكتب  وع�صو 

و�صناعة البحرين الفرع الثالث ملطعم »مي مي 

كيدز« مبجمع ال�صيتي �صنرت.

واأكد النائب ال�صلوم الدعم امل�صتمر من اأجل 

اطالق امل�صاريع البحرينية املتميزة واملتنوعة 

يف املجمعات التجارية الكربى، والتي تعك�س 

التطور التي ت�صهده هذه الأن�صطة لتكون عن�صًرا 

بارًزا لنطالقتها نحو الأ�صواق اخلارجية. من 

الرمل، �صاحب مطاعم »مي  اأعرب حممد  جهته 

اأحمد  للنائب  وتقديره  �صكره  عن  كيدز«  مي 

الفرع  افتتاح  ح�صوره  على  ال�صلوم  �صباح 

الثالث مبجمع ال�صيتي �صنرت، مبيًنا اأن اختيار 

يف  جتاري  جممع  لأكرب  كيدز«  مي  »مي  مطعم 

البحرين جاءت من اأجل ا�صتقطاب العوائل يف 

وكذلك  الأ�صبوعية  والإجازات  الأ�صبوع  اأيام 

متنوعة  طعام  قائمة  بوجود  ال�صباب  فئة 

يوفر  كما  العمرية،  الفئات  وخمتلف  تتنا�صب 

امليالد  واأعياد  لالأطفال  املطعم وجبات خا�صة 

واملنا�صبات.

بابا يا�شني يف �شيافه مهرجان »عطلة ال�شيف معنا اأجمل« الذي تنظمه »رعاية الطفل والأمومة«

ال�صيف  »عطلة  مهرجان  اأطفال  ا�صتقبل 

معلومات  مركز  نظمه  الذي  اأجمل«  معنا 

الطفل  رعاية  جلمعية  التابع  والطفل  املراأة 

يا�صني«، وذلك  »بابا  يا�صني  والأمومة حممد 

ا�صتقباله  يف  وكان  املا�صي،  الإثنني  يوم 

واملدير  املهرجان  م�صوؤولة  عامر  ماي�صة 

والأمومة  الطفل  رعاية  جلمعية  التنفيذي 

الثقافية  اللجنة  رئي�صة  اجلامع  وابت�صام 

للجمعية.

املهرجان  اأطفال  مع  يا�صني  بابا  والتقى 

وقّدم لهم برامج تعليمية وتثقيفية عن مملكة 

البحرين، وكذلك بع�س الن�صائح والإر�صادات 

التي ُتفيد الأطفال يف حياتهم اليومية.

�شركة البحرين لل�شينما ت�شت�شيف اأطفال جميعة 

ال�شكري البحرينية يف رحلة ترفيهية ل�شينما ال�شيف

اأ�صت�صاقت �صركة البحرين لل�صينما اأطفال جميعة ال�صكري البحرينية بقاعة �صينما 

ذلك  وياأتي  ممتًعا،  وقًتا  اجلمعية  ومنت�صبو  الأطفاُل  خاللها  وق�صى  ال�صيف،  جممع 

�صمن دور ال�صركة الفاعل يف تنظيم الفعاليات والربامج الرتفيهية التي ُتعنى باملجال 

اخلريي والإن�صاين.

 بالتعاون مع »الأيام« وم�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية  

فعالية للفح�ص الطبي جلميع اأع�شاء ومنت�شبي نادي ال�شم وعائالتهم

البحريني  ال�صم  نادي  مع  بالتعاون  الأمريكية  الإر�صالية  م�صت�صفى  اأقام 

الريا�صي فعالية، وذلك يف يوم الأربعاء 20 يوليو من ال�صاعة اخلام�صة ع�صًرا 

وحتى التا�صعة م�صاًء يف �صالة مبنى جريدة الأيام باجلنبية.

وفيها مت تقدمي العديد من اخلدمات ب�صكل جماين، مثل فح�س النظر، وفح�س 

ال�صكر و�صغط الدم، وقيا�س الوزن والطول جلميع اأع�صاء ومنت�صبي نادي ال�صم 

وعائالتهم.

يف نهاية الفعالية قّدم رئي�س نادي ال�صم اأحمد تقوي درًعا لكل من جريدة 

يف  لتعاونهم  وذلك  تذكارية؛  هدية  الأمريكية  الإر�صالية  وم�صت�صفى  »الأيام« 

اإحياء هذه الفعالية وجناحها، كما عرّب اأهايل اأع�صاء النادي عن �صكرهم اجلزيل 

وامتنانهم.

ت�شوير: حميد جعفر
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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الإعالم  �ش�ؤون  ب�زارة  املبدعني  خمترب  مبادرة 

التي ت�شتعر�ض 25 جتربًة اإعالميًة ت�شتحق التعميم 

بني  وتبادلها  نقل اخلربات  لأهميتها يف  ا  وخ�ش��شً

املبدعني اأنف�شهم وداخل امل�ؤ�ش�شة ال�احدة.

الظ�اهري  اأمين  القاعدة  زعيم  مقتل  عن  الإعالن 

بالتزامن مع ذكرى غزو الك�يت يف الثاين من اأغ�شط�ض 

التطرف  عبثية  يف  والتفكري  للتاأمل  للمنطقة  فر�شة 

كل  مزق  وكيف  املته�رة  الع�شكرية  واملغامرات  والإرهاب 

املنطقة؛  الدرو�ض والعرب حا�شرة والأمل معق�د على دول  ن�شيجها،  ذلك 

مًعا ل�شمان الأمن والتنمية امل�شرتكة.
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1342 - بدء ح�شار اجلزيرة اخل�شراء اأثناء حروب 

ال�شرتداد الإ�شبانية.

1492 - كري�شت�فر ك�ل�مب��ص ومعه 88 بحاًرا 

الرحلة  العامل اجلديد، وكانت  يبدوؤون رحلة لكت�شاف 

تاريخية، حيث متكن�ا من اكت�شاف اأغنى بقاع العامل يف 

الأمريكيتني.

اليابان،  يف  اأ�شاما  جبل  بركان  انفجار   -  1783

ومقتل 35 األف �شخ�ص نتيجة لذلك.

1914 - اأملانيا تعلن احلرب على فرن�شا يف بداية 

احلرب العاملية الأوىل.

1960 - النيجر تنال ا�شتقاللها من فرن�شا.

2005 - انقالب �شلمي يف م�ريتانيا بقيادة العقيد 

اإعلي ولد حممد فال يطيح بالرئي�ص معاوية ولد �شيدي 

اأحمد الطايع اأثناء وج�ده يف اململكة العربية ال�شع�دية 

فهد  امللك  ب�فاة  والعزاء  الت�شييع  مرا�شم  للم�شاركة يف 

بن عبدالعزيز.

ال�شابق  امل�شري  الرئي�ص  حماكمة  بدء   -  2011

حممد ح�شني مبارك بتهم القتل العمد والف�شاد.

طائرة  حتطم  بعد  ينج�ن  راكب   300  -  2016

كانت تقلهم واحرتاقها يف مطار دبي الدويل.

اإحدى  يف  اقتحام  ِبُبندقية  ُم�شلَّح  هج�ٌم   -  2019

تك�شا�ص  ب�لية  با�ش�  اإل  مبدينة  مارت  وول  متاجر 

الأقل،  على  جريًحا  و40  قتياًل   22 ُي�قُع  الأمريكية 

وال�شرطة ُتعلن اأن الدافع قد يك�ن عرقًيا.

حفل زفاف مكتمل

 الأركان لعرو�سني متوفيني!

نظمت قرية هندية حادثة غريبة، حيث اأقامت حفل 

زفاف لعرو�شني فارقا احلياة قبل نح� 30 عاًما، اإحياء 

لعادة قدمية اعتادها �شكانها، ح�شب »رو�شيا الي�م« نقالً 

عن و�شائل اإعالم هندية.

وحاز فيدي� ال�اقعة، الذي ن�شره الي�تي�بر الهندي 

اآين اآرون، عرب �شفحته يف م�قع »ت�يرت«، تفاعالً وا�شًعا 

قرية  يف  عائلتان  فيه  ظهرت  اإذ  الت�ا�شل،  م�اقع  على 

داك�شينا كانادا وهما تعيدان اإحياء عادة قدمية يف البلد، 

باإقامة حفل زفاف للعرو�شني املت�فيني.

اأن يتم تزويج ال�شخ�ص الذي  واعتاد �شكان القرية 

مي�ت اأثناء ال�لدة من �شخ�ص اآخر ت�يف اأثناء ال�لدة.

حفل  اأح�شر  »اأنا  قائالً:  املنا�شبة،  على  اآرون  وعلق 

زواج، قد ت�شاأل ملاذا ي�شتحق الأمر كتابة تغريدة، ح�شًنا، 

منذ  ا  اأي�شً العرو�ص  وماتت  بالفعل،  العري�ص  مات  لقد 

نح� 30 عاًما«.

العر�ص  باإجراء  املنطقة  تلك  يف  العادات  وجتري 

من اأفراد عائلة املت�فى، وي�شمل جميع امل�اكب امل�شابهة 

حلفل الزفاف العادي، واأ�شاف الي�تي�بر الهندي، قائالً: 

اخلط�بة،  اأجل  من  بع�شهما  منزل  اإىل  عائلتان  »تذهب 

وهناك م�كب زواج، وحفل متكامل«.

ون�شر حيثيات الطق��ص املختلفة التي يتم اإجراوؤها 

ف�شتان  العري�ص  عائلة  حت�شر  حيث  الزفاف،  حفل  يف 

الزفاف الذي �شرتتديه العرو�ص املت�فية.

من  النتهاء  يتم  اأن  »بعد  بالق�ل:  حديثه  واأنهى 

اأوراق  على  ال�شهي  الطعام  تقدمي  يتم  الزفاف،  مرا�شم 

امل�ز«.

ال����ذه����ب« »����س���ف���ي���ن���ة  م���ق���ت���ن���ي���ات  دولر  م���ل���ي���ون   150
امل�ؤمتر  خالل  باحث�ن  عر�ص 

ال�طني للكن�ز مبدينة رين� يف نيفادا 

الأمريكية كن�ًزا تاريخيًة من »�شفينة 

التي  الأمريكية،  اإ�ص  اإ�ص  ي�  الذهب« 

يف  اكت�شافها  بعد   1857 عام  غرقت 

اأمريكا قبل �شن�ات.

وكانت ال�شفينة حمملة بـ9 اأطنان 

ذهب، بالإ�شافة اإىل اآثار اأخرى و587 

راكًبا، ويبلغ ط�ل ال�شفينة التي كانت 

ني�ي�رك عن  اإىل  بنما  يف طريقها من 

طريق هافانا بك�با 280 قدًما، وغرقت 

نتيجة اإع�شار جنا منه 153 راكًبا.

وعر�ص امل�ؤمتر �شبيكة من الذهب 

وقطًعا  دولر،  ملي�ن  قيمتها  تبلغ 

�شبائك  اإىل  بالإ�شافة  اأخرى،  اأثرية 

الذهبية  العمالت  اأوائل  من  وعمالت 

»حمى  حملة  اأثناء  اأخرجت  التي 

الذهب« وعمالت ف�شية.

تع�د  مقتنيات  ال�شفينة  وحملت 

اأ�شماوؤهم  عليها  ُنق�شت  لأ�شخا�ص 

املالزم دميينت، وه� حمارب يف  مثل 

وراكب  الأمريكية،  املك�شيكية  احلرب 

على منت ال�شفينة.

اأثرية  قطع  عن  امل�ؤمتر  وك�شف 

�ش�ف  الثياب  من  وقطع  اأخرى 

تعر�ص يف مزاد »جمم�عات وي�شرتن 

اأمريكانا« بني اأكت�بر وحتى ن�فمرب.

ت�مي  الأمريكية  املحكمة  واتهمت 

باإخفاء  ال�شفينة  مكت�شف  ط�م�ش�ن 

ملي�ن دولر، وظهر وه� يحمل   2.5

قطعة ذهبية بقيمة 50 األف دولر.

م�شتثمري  جمم�عة  واتهمت 

ملي�ن   12 دفع�ا  الذين  اأوهاي� 

ال�شتك�شافية  احلملة  لتم�يل  دولر 

القب�شان  مع  للم�ؤامرة  تعر�ش�ا  اأنهم 

الذين  ال�شفينة،  منت  على  والعاملني 

وّقع�ا على اتفاقية �شرية للحفاظ على 

�شرية امل�شروع.

جناح اأول جراحة ا�ستبدال ركبة 

مع الرباط ال�سليبي بال�سرق الأو�سط

عملية  اأول  دبي،  يف  مب�شت�شفى  طبي  فريق  اأجرى 

ركبة  لزراعة  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  جراحية 

اخللفي  ال�شليبي  الرباط  على  احلفاظ  مع  ا�شطناعية 

للركبة، لرجل اأعمال اأمريكي يبلغ من العمر 69 عاًما.

م�ستك�سفو كهوف ي�سجلون

 رقًما قيا�سًيا جديًدا للأعماق

اإىل  الأ�شرتاليني  الكه�ف  م�شتك�شفي  من  فريق  نزل 

من  اأكرث  اإىل  ي�شل  عمق  على  تقع  الكه�ف  من  �شل�شلة 

400 مرت حتت �شطح الأر�ص يف ت�شمانيا، م�شجلني رقًما 

جن�ب  كه�ف  منظمة  وقالت  لأ�شرتاليا.  جديًدا  قيا�شًيا 

الفريق بنجاح كهًفا حديث الكت�شاف، ه�  ت�شمانيا: »ربط 

ما  �ش�اليت كيف،  نيجلي/ جرولينج  بنظام  فاريانت،  دلتا 

يف  معروف  كهف  لأعمق  القيا�شي  الرقم  ت�شجيل  اإىل  اأدى 

اأ�شرتاليا، والذي يت�قع اأنه يبلغ 401 مرت عم�دي«. وبعد 

دخ�ل دلتا فاريانت قبل ظهر ال�شبت بقليل، تفاو�ش�ا ب�شاأن 

»ق�شم اأفقي �شعب« قبل اإنزال حبال مت تثبيتها خالل الأ�شهر 

ال�شتة املا�شية. وبعد قيامهم ب��شل حبل اأخري، نزل الفريق 

م�شافة 35 مرًتا اأخرى لل��ش�ل اإىل قاع الكهف، واخرتق�ا 

نظام نيجلي، الذي خرج�ا منه، حمققني اأول عب�ر من خالل 

»ظروًفا  واجه�ا  اإنهم  الفريق،  اأع�شاء  وقال  املدخل.  هذا 

�شعبة للغاية« مع ارتفاع من�ش�ب املياه، وق�ش�ا اأكرث من 

14 �شاعة حتت الأر�ص. وقالت �شيارا �شمارت، الع�ش� يف 

الفريق: »ُيعد الربط بني دلتا فاريانت ونيجلي اإجناًزا بالغ 

اإىل فهمنا العلمي  الأهمية للمعنيني بالكه�ف، بل وي�شيف 

لت�شاع الأنظمة الكار�شتية الأ�شرتالية«.

����س���ل���ح���ف���اة ج����ري����ح����ة ُت����ع����ي����ق ح�����رك�����ة ال���ق���ط���ار

جريحة  �شلحفاة  وج�د  اأعاق 

حركة  احلديد،  ال�شكك  اإحدى  على 

القطار يف �شرق اإنكلرتا ل�شاعات عدة 

اأم�ص الإثنني، على بح�شب ما ذكرت 

�شركة »غريرت اأنغليا« للقطارات.

ون�شرت »غريرت اأنغليا« تغريدة 

على ت�يرت يف منت�شف ي�م الثنني 

على  »حي�انات  باأن  فيها  اأفادت 

)�شرق(  رود  هارلينغ  يف  ال�شكة 

ت�شببت باإغالق اخلط وقد يتم اإلغاء 

اأو تاأجيل رحالت القطارات التي متر 

عرب هذه املحطة«. وقالت راكبة اأحد 

»ت�يرت«  عرب  اأيكرز  ديان  القطارات 

اإن »هناك �شلحفاة عمالقة على خط 

احلياة  قيد  على  تزال  ل  ن�رويت�ص 

�ش�رة  ون�شرت  م�شابة«،  لكنها 

اجلرح  اآثار  فيها  بدت  لل�شلحفاة 

وا�شحة يف اأعلى ق�قعتها.

ال�شلحفاة م�ج�دة على  وكانت 

يربط  الذي  احلديد  ال�شكك  خط 

�شرق  يف  بن�رويت�ص  كامربيدج 

اأنغليا«  »غريرت  واأعلنت  اإنكلرتا. 

)بالت�قيت   14:30 ال�شاعة  قرابة 

اأن  غرينت�ص(  وت�قيت  املحلي 

واأعيد  اأزيلت  امل�شابة  »ال�شلحفاة 

اإىل  م�شريًة  اخلط�ط«،  كل  فتح 

اإىل  ببطء  �شتع�د  املرور  حركة  اأن 

القطارات  طبيعتها. وطماأنت �شركة 

اأن  اإىل  الجتماعية  ال�شبكة  عرب 

ت�ىل  للرعاية  ا  متخ�ش�شً »فريًقا 

)ال�شركة(  واأبلغ  ال�شلحفاة  معاجلة 

اأنها �شتتعافى متاًما«.

تعكُف الفنانة �شريي عادل على قراءة �شيناري� فيلم ك�ميدي جديد بعن�ان »ال�شاعة 9 الع�شر« تاأليف هيثم وحيد واإخراج �شادي على، حيث 

ر�شح القائم�ن على الفيلم، �شريي عادل لبط�لة العمل املقرر بدء ت�ش�يره بعد النتهاء من اختيار الفنانني امل�شاركني يف البط�لة، ومن املقرر 

اأن حت�شم �شريي اأمرها من الفيلم خالل الأيام املقبلة ل�شيما واأنها تلقت اأكرث من �شيناري� جديد م�ؤخًرا.

نورة املن�صوري

اأ�صطر النون 

13امللتقىب�إ�صراف: ح�صني املرزوق www.alayam.com
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ترحب »الأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال. وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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طبيب متزوج وع�طل عن العمل

اأنا طبيب بحريني عاطل عن العمل تخرجت من جامعة 

المتياز  �شنة  واجتزت   2018 العام  يف  العربي  اخلليج 

العام  يف  يعني  مبا�شرة  بعدها  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

2019، بعدها مبا�شرة ح�شلت على الرخ�شة الطبية واإىل 

ال�شحية  للتخ�ش�شات  تدريبي  برنامج  يف  اأدخل  مل  الآن 

اأخ�شائًيا  لأكون  التخ�ش�شات  اأحد  يف  التدريب  لإكمال 

واأتدرج يف املهنة اإىل اأن اأ�شل اإىل ا�شت�شاري، فاأنا اأرغب يف 

عاطل عن  اأنني  ا  العائلة خ�شو�شً بربنامج طب  اللتحاق 

اأنا�شد �شاحب  العمل ويل زوجة وابن، واأنا من هذا املنرب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

خدمت الوطن لأكرث من 

35 ع�ًم� واأ�صكن ب�لإيج�ر
اأنا مواطن بحريني تقّدمت بطلب احل�شول على وحدة 

قدمي  منزل  يف  حالًيا  واأ�شكن   ،2002 العام  منذ  �شكنية 

وزوجتي  واأنا  اأبناء   8 من  املكونة  اأ�شرتي  مع  بالإيجار 

العلم  مع  ديناًرا،   280 البيت  هذا  اإيجار  ويبلغ  معهم، 

اأنني خدمت الوطن لأكرث من 35 عاًما، واأبنائي ل يزالون 

ول  �شعبة  مالية  بظروف  واأمرُّ  واجلامعات  املدار�س  يف 

اأ�شتطيع تغيري هذا املنزل ب�شبب �شيق احلال، واأنا من هذا 

املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مل�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي ترد على 

»الت�أمين�ت الجتم�عية تط�لبني مببلغ مرتاكم لع�مل قمت بت�صفريه«

رقم  العدد  يف  املن�شور  املو�شوع  اإىل  بالإ�شارة 

)12154( من �شحيفة الأيام ال�شادر يوم الإثنني املوافق 

18 يوليو 2022 حتت عنوان )التاأمينات الجتماعية 

تطالبني مببلغ مرتاكم لعامل قمت بت�شفريه(، فاإن الهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي تود تو�شيح الآتي:

بيانات  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  ا�شتلمت 

نظًرا  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  من  العامل  ا�شتبعاد 

وفًقا  وذلك  العمل  �شاحب  قبل  من  ت�شريحه  لإلغاء 

�شاحب  وقام  الهيئتني،  بني  الإلكرتوين  الربط  لتقرير 

ا�شتخراج  طريق  عن  املذكور  العامل  با�شتقدام  العمل 

رخ�شة عمل له على ُمن�شاأة قائمة ح�شب بيانات ال�شجل 

التجاري، ولي�س ت�شريح )عمالة منزلية( ح�شب الوارد 

الهيئة  لدى  بت�شجيله  اللتزام  يقع  املو�شوع، حيث  يف 

العامة على �شاحب العمل منذ بدء التحاقه بالعمل لديه 

التاأمني  قانون  من  )99 حتى 104(  رقم  املواد  ح�شب 

الجتماعي رقم )24( ل�شنة 1976، وهو ما مل يقم به 

وفًقا  الهيئة  قامت  فقد  العمل يف حينه. وعليه  �شاحب 

لأحكام القانون بت�شجيل فرتة عمل العامل باأثر رجعي 

منذ تاريخ 17 يوليو 2008 لغاية 27 فرباير 2022، 

ذلك،  على  املرتتبة  واملبالغ  ال�شرتاكات  واحت�شاب 

ح�شب البيانات امل�شجلة لدى هيئة تنظيم �شوق العمل، 

والتوا�شل مع �شاحب العمل واإ�شعاره بذلك.

عليهم،  املوؤمن  حقوق  على  حر�شها  الهيئة  وتوؤكد 

وا�شتعدادها التام والدائم لتي�شري معامالتهم وت�شهيلها 

اأحكام  مع  تطابقت  متى  الهيئة  اخت�شا�شات  �شمن 

القانون وا�شتوفت �شروطه ومتطلباته، كما اأن كل قنوات 

الأيام  ل�شحيفة  مقدرين  للجميع،  مفتوحة  التوا�شل 

ن�شرها الرد املرفق.

الإعالم والعالق�ت الع�مة 

الهيئة الع�مة للت�أمني الجتم�عي

مدينة �صب�ب 2030

الروؤية امل�صتقبلية

مدينة �شباب 2030 املدينة النموذجية التي ت�شم الفئة 

العلمية  اإهتماماتهم وطموحاتهم وميولهم  بكافة  ال�شبابية 

تقّدمها  التي  املبادرات  اأبرز  من  تعترب  والتي  والأكادميية، 

وكما  املا�شيه،  ال�شنوات  طيلة  والريا�شة  ال�شباب  وزارة 

يف  ُت�شهم  التي  لل�شباب  التدريبية  امل�شاريع  اأبرز  من  ُتعد 

�شقل املواهب ال�شبابية وت�شكيل اخلربات املهنية وامليدانية 

ومتكينهم  اأكرب  ب�شكل  وتاأهيلهم  لتدريبهم  الفر�شة  ومنح 

لإطالق مهاراتهم الإبداعية وطاقاتهم املفعمة باحلما�س من 

التنمية  يف  للم�شاركة  موؤهلة  وطنية  كوادر  �شناعة  اأجل 

ال�شاملة للمملكة.

هذا  يف   2030 �شباب  مدينة  واأن�شطة  برامج  وتاأتي   

العام مواكبة لحتياجات ومتطلبات �شوق العمل البحريني 

والتي تعزز املهارات الأ�شا�شية لدى ال�شباب واإبراز مواهبهم 

برناجًما   70 طرح  مت  حيث  املجالت،  كل  يف  الإبداعية 

تدريبًيا متنوعا ومبختلف الفئات العمرية واجلدير بالذكر 

والتخ�ش�شات  التوجهات  تواكب  واأن�شطة  برامج  باأنها 

احلديثة الذي يجب اأن تكون من اإهتمامات ال�شباب ملواكبة 

التطورات التنموية املقبلة من اجلانب التقني كالربجميات 

والبتكار والذكاء ال�شطناعي وت�شميم الألعاب الإلكرتونية 

والأمن ال�شيرباين، ول�شيما رواد الأعمال ال�شباب اأ�شحاب 

يف  ن�شيباً  لهم  واملتو�شطة  ال�شغرية  التجارية  امل�شاريع 

ال�شباب«  »�شوق  مبادرة  طرح  مت  حيث  والت�شجيع  الدعم 

الذي يعر�س منتجاتهم وخدماتهم املتنوعة.

فاإن القبال املتزايد من قبل ال�شباب البحريني والنا�شئة 

يف برامج املدينة ي�شري اىل اأهمية الدور التي تتبواأه مدينة 

على  تدل  املو�شم  هذا  يف  ال�شبابية  امل�شاركة  وان  ال�شباب 

واكت�شاب  التعلم  يف  ورغبته  البحريني  ال�شباب  وعي 

ول  العمل،  �شوق  يف  املناف�شة  على  توؤهله  التي  املهارات 

الناجحة  النماذج  من  العديد  هناك  باأن  عليكم  يخفى 

التطوعية  والأن�شطة  الربامج  هذه  اأ�ش�شتها  التي  لل�شباب 

ال�شبابية واليوم جندهم يطبقون خرباتهم املكت�شبة طوال 

تلك الأعوام مهنًيا واأكادميًيا بكل اإحرتافية وليزال عطاوؤهم 

م�شتمر اأينما يكونون.

لذلك ما اأود ان اأ�شري اإليه هو اإننا ك�شباب حمظوظون 

بالهتمام والدعم التي توليه لنا القيادة الر�شيدة حفظها اهلل 

ومبادرات اجلهات احلكومية واجلمعيات الأهلية التي تقدم 

الطاقات  لحت�شان  املتنوعة  والأن�شطة  التوعوية  الربامج 

القيادة واملهنية،  تن�شئتهم وتاأهيلهم نحو  ال�شبابية بهدف 

هناك  بل  مهًما  لي�س  ال�شباب  ملف  باأن  اأقول  لن  وبالطبع 

العديد من الق�شايا ال�شبابية التي تالم�شنا ونتاأثر بها ولكن 

ل ميكن ان ننكر كل اجلهود الوطنية التي ت�شع ال�شباب من 

اأولويات اهتماماتها باعتبارهم رهان امل�شتقبل وقوده، فمن 

يرغب بامل�شاهمة يف دعم وم�شاندة الق�شايا ال�شبابية فعليه 

تقدمي احللول واخلطط ال�شرتاتيجية وامل�شاريع امل�شتدامة 

ال�شارخ  النحيب  من  ا  عو�شً ال�شباب  وحتفيز  دعم  يف 

»الرتند«  بلوغ  اأجل  من  احل�شا�س  الوتر  على  وال�شرب 

وك�شب الراأي العام.

هل ن�صتطيع تف�دي احل�جة للتقومي؟

طبية  عبارة  الأ�شنان«  »اإطباق 

الفك  اأ�شنان  بني  العالقة  ُتو�شف 

عندما  ال�شفلي  والفك  العلوي 

يحدث  كما  بع�س،  على  يتطابقان 

الفم  غلق  اأثناء  اأو  امل�شغ  اأثناء 

اإىل  بالن�شبة  اأما  وال�شرتخاء. 

اختالف عملية الإطباق يف الأ�شنان 

على  ذلك  فيعتمد  اآخر  اإىل  فرد  من 

الأ�شنان  وو�شعية  الفكني  موقع 

فيهما. بعبارة اأخرى، تعتمد عملية 

اإطباق الأ�شنان على عوامل متعددة، 

اأهمها: 

• العظام )الفكني(
• والأ�شنان

ويف بع�س احلالت ع�شالت   •
امل�شغ اأي�شا.

و�شع  فقد  ذلك  على  وبناًء   

ال�شهري  الأمريكي  الأ�شنان  طبيب 

ت�شنيًفا  اأجنل،  اإدوارد  الدكتور 

ي�شاعد اأطباء الأ�شنان على التفريق 

يف  املختلفة  الإطباق  اأنواع  بني 

عملية  �شهل  وبالتايل  مري�س،  كل 

التي  للحالت  والعالج  الت�شخي�س 

كر�س  حتديدا.  التقومي  تخ�س 

الدكتور اأجنل حياته لن�شر علمه يف 

هذا املجال، ولذلك فقد لّقب د. اأجنل 

بـ»اأب تقومي الأ�شنان احلديث«. هذا 

وقد �شّنف د. اأجنل اإطباق الأ�شنان 

اإىل 3 ت�شنيفات رئي�شية 

اإطباق  تت�شمن  الأوىل:  الفئة 

متنا�شق بني الفك العلوي وال�شفلي، 

عند  بان�شيابية  يتطابقان  حيث 

الفئتني  اأما  الفم.  غلق  اأو  امل�شغ 

يكون  الثانية  الفئة  ففي  املتبقيتني 

ال�شفلي،  على  متقدًما  العلوي  الفك 

العك�س  يكون  الثالثة  الفئة  ويف 

هذه  من  فئة  كل  تعتمد  �شحيح. 

يف  مبا  اأ�شياء  عدة  على  الفئات 

واخلارجية  الوراثية  العوامل  ذلك 

الوظيفية  غري  الفموية  والعادات 

وما اإىل ذلك. فمن ال�شروري التعّرف 

عليها وعلى مدى تاأثريها يف اإطباق 

خا�شًة  ال�شحيح،  بال�شكل  الأ�شنان 

الفرد؛  من حياة  املبكرة  املراحل  يف 

يف  مر�شية  غري  اآثار  اأي  ملنع 

امل�شتقبل.

د. حوراء الرا�صد

د. حوراء الرا�شد

خّريجة حقوق: اأطمح 

خلدمة الوطن ب�أي وزارة

�شهادة  على  حا�شلة  عاًما   26 العمر  من  اأبلغ  بحرينية  مواطنة  اأنا 

البكالوريو�س بتخ�ش�س احلقوق من جامعة البحرين يف العام 2019، ولدي 

من اخلربة الدرا�شية ما يوؤهلني ل�شتكمال تطبيق ما قمت بدرا�شته على اأر�س 

الوطن وخدمته ورفعته، حيث اإنني التحقت بدورات تدريبية عديدة منها يف 

الإدارة العامة للمرور يف ق�شم ال�شووؤن القانونية وقد اأ�شافت يل الكثري يف 

التوظيف من قبل وزارة  الربيطانية يف مهارات  جمال تخ�ش�شي وال�شهادة 

العمل يف العمل بوزارة الرتبية والتعليم واأقوم بتدري�س املواطنة احلقيقية، 

بهدف ازدهار مملكة البحرين يف كل املحافل وتاأدية الواجب، واأمتنى اأن اأكون 

جزًءا من خدمة هذا الوطن ولي�س لدي مانع يف العمل حتت وظيفة تختلف 

عن تخ�ش�شي كالعمل يف وزارة الرتبية والتعليم اأو اأي وزارة اأخرى.

البي�ن�ت لدى املحرر

منزلن� م�صّنف من البيوت الآيلة 

لل�صقوط منذ 2004 ومل يتم بن�وؤه

اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد  اأنا مواطنة بحرينية 

اهلل ورعاه مل�شاعدتي يف  الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

مو�شوعي املتعلق مبنزيل، حيث اأ�شكُن وامل�شنف من البيوت الآيلة لل�شقوط، 

املتهالكة و�شقوط بع�س  وقد و�شل ملرحلة خطرية وماأ�شاوية، من جدرانه 

�شقوفه، وذلك ب�شبب ِقدم عمر البيت و�شقوط الأمطار عليه، ول يخفى على 

�شموكم الكرمي عند �شقوط املطر املاء ينزل من كل زاوية ويكون لدينا في�شان 

املجاري اأكرمكم اهلل، ف�شالً عن خطر كهرباء املنزل التي احرتقت مرتني ب�شبب 

�شقوط الأمطار وقمنا بتبديل �شندوق الكهرباء من دون جدوى، فمع �شقوط 

املطر تنقطع الكهرباء ملرات عدة يف اليوم، وت�شكن يف هذا املنزل ثالث اأ�شر مع 

ا  اأطفالهم ول يخفى على �شموكم الكرمي خطورة املنزل على �شاكنيه وخ�شو�شً

الأطفال، من حيث تهالك اأجزاء عديدة واخلوف من �شقوطها على اأحد وكذلك 

الآيلة  املنازل  من  باأنه  منزلنا  ت�شنيف  مت  وقد  الكهرباء،  انفجار  خطورة 

لل�شقوط منذ العام 2004 ولكن مل يتم بناوؤه اإىل يومنا هذا.

البي�ن�ت لدى املحرر
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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خدمة اختيارية تجّنب المشتركين الفواتير المرتفعة بالصيف.. أحمد: 

إطالق النظام الثابت لفاتورة الكهرباء والماء
أعلن رئي��س هيئة الكهرباء والماء 
كم��ال أحمد ع��ن إط��اق »النظام 
الثاب��ت لفاتورة الكهرب��اء والماء« 
والذي يتيح للمش��تركين الراغبين 
اختياريًا الحص��ول على مرونة أكبر 
من خال فاتورة ثابتة طوال العام، 
بن��اء عل��ى متوس��ط االس��تهاك 

الفعلي آلخر 12 شهرًا.
وأض��اف أن النظ��ام يأت��ي ضم��ن 
التي  التطويرية  المب��ادرات  حزمة 
تعم��ل عليه��ا الهيئة في س��بيل 
تقديم أفض��ل الخدم��ات والحلول 
المط��ورة لمش��تركيها، وضم��ان 
توفي��ر خدمات مس��تدامة وبأعلى 
مس��توى م��ن الجودة، مش��يرًا إلى 
عملي��ة  تنظي��م  ف��ي  مس��اهمته 

السداد واالستهاك.
ويع��د »النظ��ام الثاب��ت لفات��ورة 
الكهرب��اء والماء« خدم��ة اختيارية 
إمكانية  المش��تركين  تتيح لجميع 
تخصي��ص فات��ورة ثابتة ش��هريًا 
ط��وال الع��ام، بناًء على متوس��ط 
االستهاك الفعلي آلخر 12 شهرًا، 
وهو ما سُيجّنب المشترك من دفع 
فترة  خ��ال  المرتفع��ة  الفواتي��ر 
الصي��ف بس��بب زي��ادة اس��تهاك 
الكهرب��اء الناتج عن ارتفاع درجات 
الحرارة، إلى جانب تبويب مصاريف 
مدخول��ه  وضب��ط  المش��ترك 

الشهري.
وباالش��تراك بالنظ��ام، س��يضمن 
المش��ترك عدم انقط��اع الكهرباء 
ب��أن  العل��م  م��ع  الع��ام،  ط��وال 
على  الشهرية ستتضمن  الفاتورة 

كاف��ة البيان��ات من مبلغ الس��داد 
ال��ذي ت��م تحدي��د بن��اًء  الثاب��ت 
عل��ى مع��دل االس��تهاك الفعلي 
آلخ��ر 12 ش��هرًا، وقيم��ة الفاتورة 
للشهر، وتتم  الفعلي  باالستهاك 
عملية الدفع عن طريق االستقطاع 
البنكي المباشر، وستتم مراجعتها 
الفروق��ات ف��ي نهاية  واحتس��اب 

العام.
وبع��د مرور 12 ش��هرًا من س��داد 
يت��م  س��وف  الثابت��ة،  الفات��ورة 
احتس��اب الفروقات، وفي حال كان 
مبل��غ المدفوع��ات أكثر م��ن مبلغ 
الفواتير س��ُيحفظ المبلغ المتبقي 
ويمك��ن  المش��ترك  رصي��د  ف��ي 
اس��تخدامه في الفواتي��ر القادمة، 
أما في ح��ال كان مبلغ المدفوعات 
أق��ل م��ن مبل��غ الفواتير فس��يتم 
ترحي��ل المبلغ للع��ام القادم ويتم 

سداده بالتقسيط لمدة عام.
جدي��ر بالذك��ر أن مدة االش��تراك 

في النظام هو 12 ش��هرًا، تبدأ من 
تاريخ االش��تراك وُتجدد تلقائيًا ما 

لم يقم المشترك بطلب إلغائها.
وعل��ى الراغبين في االش��تراك في 
الكهرباء  لفات��ورة  الثابت  )النظام 
والم��اء( دخ��ول البواب��ة الوطني��ة 

الموق��ع  أو   ،www.bahrain.bh
والماء  الكهرباء  لهيئة  اإللكتروني 
خ��ال  م��ن  أو   www.ewa.bh
التواصل مع مرك��ز االتصال التابع 
للهيئ��ة 17515555 المت��اح على 

مدار الساعة.

كمال أحمد

االنتهاء من تصاميم المفقس الجديد

 المبارك: تعزيز الشراكة مع منظمات
األمم المتحدة لدعم مبادرات »األمن الغذائي«

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، 
حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المنظمات 
التابعة لألم المتحدة ف��ي دعم البرامج الوطنية 
في مجاالت التنمية الزراعية والس��مكية الداعمة 
لألمن الغذائي في مملكة البحرين، والعمل على 
رف��ع تصني��ف المملكة في المؤش��رات العالمية 
المتعلق��ة بذل��ك والمتمثل��ة بوف��رة الغ��ذاء، 
واس��تقرار إمداد الغذاء وس��امة وجودة الغذاء، 
الفت��ًا إلى أن ال��وزارة تولي ملف األم��ن الغذائي 
أهمي��ة قص��وى وتعك��ف عل��ى تنفيذ ع��دد من 
المبادرات االس��تراتيجية التي من شأنها تحقيق 

األهداف المنشودة له.
جاء ذلك خال اجتماع الوزير عبر االتصال المرئي 
مع المنس��ق اإلقليمي الفرع��ي لمنظمة األغذية 
والزراع��ة لألمم المتحدة ل��دول مجلس التعاون 
الخليج��ي واليمن دينو فرانشيس��كوتي موتيس، 
بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى 

عدد من خبراء منظمة األغذية الزراعة »الفاو«.
وت��م خ��ال االجتم��اع اس��تعراض تقري��ر حول 
المش��اريع المش��تركة األربعة بين وزارة شؤون 
البلدي��ات والزراع��ة ومنظمة الف��او والتي تنفذ 
ضمن إطار الش��راكة االس��تراتيجية بين مملكة 
البحرين ووكاالت منظمة األمم المتحدة لألعوام 

من »2022-2018«.
وأوض��ح المب��ارك أن��ه ت��م االنتهاء م��ن تنفيذ 
المش��روع األول والمعن��ي بتطوير اس��تراتيجية 
مملك��ة البحرين لألم��ن الغذائ��ي، والتي ركزت 
على أهداف ثاثة ش��ملت تعزيز النظم المبتكرة 
التي تزي��د من ج��ودة وكمية اإلنت��اج وتضمن 
اس��تدامة األغذية المنتجة محليًا واتخاذ التدابير 
كم��ا  الغذائي��ة.  ال��واردات  الس��تمرار  الازم��ة 
تتضمن االستراتيجية رفع كفاءة االستخدام من 
خال الحد م��ن فقد وهدر األغذية وضمان األمن 

الغذائي، مش��يرًا إلى أن االس��تراتيجية تضمنت 
نحو 76 توصية جرى تحليلها في االس��تراتيجية 
به��دف ضم��ان التخطي��ط والتنفي��ذ الفعالين 
الس��تراتيجية األمن الغذائي المستدام لمملكة 

البحرين.
وفيما يتعلق بالمشروع الثاني والمعني بتقوية 
نظ��م وقواع��د البيان��ات واإلحص��اء الزراعي في 
مملك��ة البحري��ن، قال المب��ارك: »ت��م االنتهاء 
من إعداد اس��تراتيجية اإلحصاء الزراعي والدليل 
اإلرش��ادي لإلحصاء الزراعي واألدوات اإلحصائية 
اإللكتروني��ة، كم��ا تم الب��دء في تنفي��ذ عملية 
المس��ح التجريب��ي الميدان��ي لإلحص��اء الزراعي 
باإلضاف��ة إلى تطوي��ر القدرات ف��ي مجال إعداد 

وتحليل وتقييم البيانات الزراعية«.
وأض��اف: »أن اإلنج��ازات المتحص��ل عليه��ا من 
التنمي��ة  بدع��م  المتعل��ق  الثال��ث  المش��روع 
المستدامة لقطاع االستزراع المائي في البحرين 
تش��مل االنتهاء من تصامي��م المفقس الجديد 
المزمع إنش��اؤه خ��ال الفت��رة القادم��ة وإنجاز 
المس��ودة النهائية الس��تراتيجية األمن الحيوي 
الخاصة باالس��تزراع الس��مكي وقطاع األس��ماك 
والت��ي تعتب��ر ركيزة مهم��ة تج��اه تطوير هذا 
القطاع الواع��د، واالنتهاء من بن��اء القدرات في 

إنتاج الطحالب الدقيقة«.
وأوض��ح بأنه س��يتم الب��دء في حزمة المش��اريع 
والمب��ادرات الجديدة والتي يأت��ي في مقدمتها 
تقييم المخزون الس��مكي في مملك��ة البحرين، 
وإع��داد خطة الصناعة األولية للقطاع الس��مكي 
والتي سُتعنى بإنتاج المواد الغذائية ومعالجتها 
وتعبئتها على نطاق واس��ع باستخدام المعدات 

واألساليب الحديثة.
وأف��اد بأن الوزارة أجرت عمليات مراقبة واس��عة 
النط��اق على م��زارع النتاج الحيوان��ي بالمملكة، 
تضمنت تحليل أخطار االستيراد، وأنشطة اإلنذار 
المبك��ر، وتعزي��ز ق��درات الخدم��ات البيطري��ة، 
والمختبرات، وتعزيز خطة العمل الوطنية لحاالت 
الطوارئ المتعلقة بأمراض الحيوان، للكشف عن 
تفش��ي األمراض مبكرًا، واالس��تجابة الس��ريعة 
وذل��ك ضم��ن المش��روع الراب��ع ح��ول مكافحة 
واس��تئصال أم��راض الحيوان��ات المش��تركة مع 
اإلنس��ان والحيوان، وتحسين الساالت الحيوانية 

في مملكة البحرين.
وفي خت��ام االجتماع ثّمن الوزير التعاون المثمر 
بي��ن وزارة ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة والف��او، 
متطلع��ًا لتعزي��ز مس��توى التعاون بم��ا يحقق 

األهداف المشتركة.

 »األشغال«: افتتاح جسر مشاة
مؤقت عند مدخل كورنيش الفاتح

أفادت وزارة األشغال بأنها قامت بافتتاح جسر مؤقت جديد »بديل« على شارع 
الفاتح، حيث سيباش��ر المقاول بإزالة وهدم جسر المشاة السابق بشارع الفاتح 

ضمن أعمال مشروع تطوير الشارع المذكور.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين تولي مش��اريع تطوي��ر البنية التحتية أهمية 
بالغة بما يواكب التطور العمراني واالس��تثماري ويس��هم ف��ي تحقيق أهداف 
التنمية المس��تدامة. وذكرت الوزارة أن جسر المش��اة الحالي الذي تم تشييده 
بتموي��ل من قبل بنك البحرين والكويت كنوع من الش��راكة بين القطاع العام 
والقطاع الخاص، ظل قائمًا لمدة 23 س��نة في خدمة حركة عبور المشاة بشرق 
المنامة، بينما يتعارض حاليًا مع أعمال توسعة شارع الفاتح إلى أربعة مسارات 
وإنشاء الجسر العلوي للدوران العكسي في نفس المنطقة عند مدخل كورنيش 
الفات��ح. وعليه، قامت الوزارة بتجهيز جس��ر مش��اة بديل مؤق��ت قبل البدء في 
عملية هدم جس��ر المشاة الحالي من أجل تأمين استمرارية حركة عبور المشاة 
ب��كل يس��ر وأمان وضمان س��امة مرت��ادي الطري��ق. وأوضح��ت بأنها حددت 
خ��ال مرحلة التصميم لتطوير ش��ارع الفاتح بعض المواقع المقترحة لجس��ور 
عبور المش��اة لنقل حركة المشاة بين الش��رق والغرب من الشارع، على أن يتم 
تنفيذهم في حال توفر الميزانية الازمة. وس��تبدأ الوزارة قريبًا في الرس��ومات 
التفصيلية لجس��ور المش��اة ومن ثم العمل مع القطاع الخاص لجذب تمويات 
كنوع م��ن الش��راكة المجتمعية في تطوي��ر البنية التحتية لمملك��ة البحرين 
وتقديم ما يخدم قاطنيها. الجدير بالذكر أن مش��روع تطوير ش��ارع الفاتح يعد 
من أهم المش��اريع االس��تراتيجية، حيث يمتد من جسر الش��يخ حمد شمااًل إلى 

تقاطع ميناء س��لمان جنوًبا ويش��مل تطوير كل من تقاطع ش��ارع الشيخ دعيج 
وتقاطع فن��دق الخليج وجامع الفات��ح وتقاطع الجفير »ال��دوالب« بهدف توفير 
حركة مرورية سلس��ة باالتجاهين مع االنتهاء من هذا المش��روع، بتمويل من 
الصندوق الس��عودي للتنمية، فقد تمت ترس��ية المشروع على ائتاف شركتي 
ن��اس للمق��اوالت وهوت��ا هيجرفيلد من قبل مجل��س المناقص��ات والمزايدات 

بكلفة اجمالية تبلغ 29.662.316 دينارًا.

لمياء الفضالة: استثمار 
 المناسبات الدينية

 لتوصيل الرسالة البيئية

التقت المدير العام لبلدية المنطقة الش��مالية المهندسة لمياء 
الفضال��ة برؤس��اء المآتم لتس��ليط الض��وء على أه��داف حملة 
»عاشوراء نرتقي« في الموسم الثالث عشر )2022-1444( والتي 
انطلقت تحت ش��عار »عاشوراء موس��م الغرس« بهدف التشجيع 
على المش��اركة في التش��جير وغرس القيم البيئي��ة والمحافظة 
على النظافة. وأوضحت الفضالة أن البلدية عملت على اس��تثمار 
المناس��بات الديني��ة لتوصيل رس��التها البيئي��ة لارتقاء بوعي 
الجمهور خال ش��هر وخاصة شهر محرم وش��هر رمضان، ودعت 
المآت��م للمش��اركة والتفاع��ل في الحمل��ة وذلك بتش��جيع رواد 

المآتم على التشجير في منازلهم ومناطقهم.
وأضاف��ت أن��ه تم تش��كيل فريق عمل لموس��م عاش��وراء لزيارة 
المآتم وتوزيع الشتات ومواد التوعية كذلك وتم وضع خطة من 
أجل االرتقاء بمستوى النظافة في هذا العام بالتعاون مع شركة 

النظافة أورباسير خال أيام محرم الحرام.
وقال��ت إن عمليات التنظيف والتهيئة ق��د بدأت وهناك التواصل 
المباش��ر من قب��ل القائمين على المآتم مع البلدية ومس��ؤولي 
الش��ركة. ولفتت إلى أنه تم توزيع حاويات للقمامة على المآتم 
والمضائ��ف والس��احات المفتوحة الت��ي تقام فيه��ا الفعاليات 
الديني��ة باإلضافة إلى توزيع أكي��اس القمامة على جميع المآتم 
ف��ي المحافظة الش��مالية. وأش��ارت إل��ى أنه يوجد خط س��اخن 
80070000 لتلق��ي أي ش��كاوى وماحظ��ات م��ن قب��ل األهالي 
والمواطنين تتعلق بالنظافة داعية مس��ؤولي المآتم والهيئات 
الحس��ينية التواص��ل م��ع ش��ركة النظافة عب��ر الخط المنش��ور 
عل��ى الموق��ع اإللكتروني للبلدي��ة للحصول على أي��ة احتياجات 

ومساعدات تتعلق بالنظافة.

 محافظ العاصمة: ضمان
إقامة موسم عاشوراء في 

أجواء النظام والطمأنينة

أش��اد محافظ العاصمة الشيخ راش��د بن عبدالرحمن آل خليفة، 
بمضامي��ن اجتم��اع وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عب��داهلل آل خليفة، مع أعضاء هيئة المواكب الحس��ينية ورؤس��اء 
ومس��ؤولي المآتم، بمناس��بة موس��م عاش��وراء، وال��ذي عكس 
م��دى اهتمام وحرص القيادة الرش��يدة حفظها اهلل على متابعة 
وتوفير االحتياجات والخدمات الازمة التي تكفل خروج المناسبة 
بالصورة الحضارية المعهودة، وبما يحفظ س��امة وصحة وأمن 

المعزين.
ج��اء ذلك خال لق��اء المحافظ، بحض��ور نائب المحافظ حس��ن 
عب��داهلل المدني، ومدير عام مديرية ش��رطة محافظة العاصمة، 
مع هيئ��ة المواكب الحس��ينية، إذ بح��ث مع الحض��ور الترتيبات 
واالستعدادات األمنية والخدمية لموسم عاشوراء، مؤكدًا أهمية 
تضاف��ر الجهود والتعاون بين مختلف الجه��ات، وااللتزام بكافة 
الترتيبات والخطط المعدة مس��بقًا لضمان إقامة المناسبة في 

أجواء يسودها النظام والطمأنينة والسامة.
من جهتهم، أعرب المشاركون في االجتماع التنسيقي عن جزيل 
ش��كرهم لاهتمام والرعاية التي تحظى بها المناس��بة من لدن 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، والدع��م والمتابعة من قبل صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، واهتمام وحرص وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة من خال توجيهاته 
للجهات األمنية لتلبية احتياجات المآتم والمواكب في العاصمة، 
مؤكدين أن هذه اللقاءات تس��هم في تعزيز التعاون والتنس��يق 
بين الجه��ات المعنية لتوفي��ر األجواء والبيئة المناس��بة إلنجاح 

موسم عاشوراء.

 »األوقاف الجعفرية«
تكّرم المرسم الحسيني 
والفنان عباس الموسوي

أقامت إدارة األوقاف الجعفرية حفًا تكريميًا لجمعية المرسم 
الحس��يني ومهرج��ان اإلمام الحس��ين الفني الس��نوي للفنان 
التشكيلي عباس الموس��وي لدورهما المتميز على مدى أكثر 
م��ن عقدين خال إحياء موس��م عاش��وراء، وذلك خ��ال اللقاء 
الس��نوي لموسم عاشوراء بحضور وكيل وزارة العدل والشؤون 
اإلس��امية واألوق��اف القاضي عيس��ى المناع��ي ووكيل وزارة 
الصحة وليد المانع ورئيس مجلس األوقاف الجعفرية يوس��ف 
الصالح وعدد من مس��ؤولي الجهات الرسمية وأعضاء مجلس 

األوقاف الجعفرية.
وأك��د رئيس األوق��اف الجعفرية يوس��ف الصال��ح أّن »اإلدارة 
حريص��ة على توثي��ق المبادرات والمش��اريع الحس��ينية التي 
حقق��ت نجاحًا كبيرًا ومتميزًا، والتي تجس��د المب��ادئ والقيم 
العظيم��ة التي تلتقي م��ع أهداف نهضة وقيم الحس��ين )ع( 
العلي��ا ف��ي البذل والعطاء م��ن أجل اإلنس��انية، وأطلقنا هذا 
العام مب��ادرة لتكريم جمعية المرس��م الحس��يني ومهرجان 
اإلمام الحسين )ع( الفني لإلعراب عن فخرنا واعتزازنا وتقدير 

الجميع لهذه المبادرات الثقافية المتميزة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/03/watan-20220803.pdf?1659496685
https://alwatannews.net/article/1018946
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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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بلدية المنطقة الشمالية

التقت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية 
لمياء الفضالة برؤســـاء المآتم لتســـليط 
الضـــوء علـــى أهـــداف حملة )عاشـــوراء 
عشـــر  الثالـــث  الموســـم  فـــي  نرتقـــي( 
تحـــت  انطلقـــت  والتـــي   )2022/1444(
شـــعار )عاشوراء موســـم الغرس( بهدف 
التشـــجيع على المشـــاركة في التشجير 
وغـــرس القيم البيئيـــة والمحافظة على 
النظافـــة. واوضحت الفضالة أن البلدية 
عملت على اســـتثمار المناسبات الدينية 
لتوصيل رسالتها البيئية لالرتقاء بوعي 
شـــهر  وخاصـــة  شـــهر  خـــالل  الجمهـــور 
محـــرم وشـــهر رمضـــان، ودعـــت المآتم 
للمشـــاركة والتفاعـــل فـــي الحملة وذلك 
بتشـــجيع رواد المآتم على التشجير في 

منازلهم ومناطقهم.
وأضافـــت أنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق عمل 
لموسم عاشـــوراء لزيارة المآتم وتوزيع 
الشـــتالت ومـــواد التوعيـــة كذلـــك وتـــم 
وضـــع خطة من أجل االرتقاء بمســـتوى 
النظافـــة فـــي هـــذا العـــام بالتعـــاون مـــع 

شـــركة النظافـــة أورباســـير خـــالل أيـــام 
محرم الحرام.

وقالـــت إن عمليـــات التنظيـــف والتهيئة 
قد بـــدأت وهناك التواصل المباشـــر من 
قبـــل القائميـــن علـــى المآتم مـــع البلدية 

ومسؤولي الشركة.
ولفتـــت إلـــى أنـــه تـــم توزيـــع حاويـــات 
والمضائـــف  المآتـــم  علـــى  للقمامـــة 
والســـاحات المفتوحـــة التي تقـــام فيها 
الفعاليـــات الدينيـــة باإلضافة إلى توزيع 
أكيـــاس القمامـــة على جميـــع المآتم في 

المحافظة الشمالية.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يوجـــد خط ســـاخن 
شـــكاوى  أيـــة  لتلقـــي   80070000
األهالـــي  قبـــل  مـــن  ومالحظـــات 
داعيـــة  بالنظافـــة  تتعلـــق  والمواطنيـــن 
مســـؤولي المآتـــم والهيئـــات الحســـينية 
التواصـــل مع شـــركة النظافة عبر الخط 
اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى  المنشـــور 
للبلديـــة للحصـــول على أيـــة احتياجات 

ومساعدات تتعلق بالنظافة.

الفضالة: تشكيل فريق عمل لموسم عاشوراء

منال الشيخ

5000 علبة “زولفت فايزر” تصل البحرين اليوم األربعاء
قــال المديــر العــام للوكيــل المــوزع ألدويــة شــركة “فايزر” فــي البحرين 
شــيرن جبــران إن 5000 علبــة مــن دواء زولفــت فايــزر ســتصل اليــوم 

األربعاء.

توفيـــر وتوزيـــع  وأضـــاف: ســـيتم 
الدواء إلى كافة صيدليات المملكة 
خـــالل يومـــي الســـبت واألحد من 
األســـبوع المقبـــل، وســـيتم توفيـــر 
الـــدواء فـــي صيدليـــات القطاعين 
الحكومـــي والخـــاص، موضحـــًا أن 
كمية علب دواء زولوفت الجديدة 
شـــهور  لعـــدة  األســـواق  ســـتغطي 

كدفعة أولى.
لــــ  تصريـــح  فـــي  جبـــران  وأكـــد 

دفعـــة  اســـتيراد  ســـيتم  “البـــالد” 
ثانيـــة من دواء زولفت من شـــركة 
فايـــزر العالميـــة بالفتـــرات المقبلة؛ 
وحاجـــة  المرضـــى  طلبـــات  لســـد 
الصيدليـــات لألدوية فـــي الفترات 

المقبلة.
يشار إلى أن دواء زولفت يستخدم 
لعـــالج االكتئـــاب والتوتر النفســـي 
صيدليـــات  جميـــع  فـــي  ويصـــرف 
المملكة دون الحاجة لوصفة طبية 

ويتوافـــر بمقـــدار جرعتـــي 50 مـــغ 
و100 مغ.

وفـــي ســـياق متصـــل أفـــاد جبران 

األصنـــاف  بعـــض  وصـــول  بقـــرب 
األخـــرى مـــن األدويـــة المســـتهلكة 
في البحرين في منتصف األسبوع 
حاجـــة  تكفـــي  بكميـــات  المقبـــل 
حيـــث  أشـــهر،  لعـــدة  الصيدليـــات 
فـــي  األدويـــة موجـــودة  شـــحنات 
الوقـــت الراهـــن فـــي منطقـــة جبل 

علـــي وســـط مدينة دبـــي بدول 
اإلمارات العربيـــة، وفي انتظار 
الجمـــارك  لشـــؤون  وصولهـــا 
البحرينية؛ حتى يتم تخليصها 
ونقلهـــا إلى المخـــازن وتوزيعها 
فـــي  الصيدليـــات  علـــى جميـــع 

نهاية األسبوع المقبل.

وكان عـــدد مـــن الصيدليـــات فـــي 
المملكة تشـــكو من شـــح عـــدد من 
األدويـــة المســـتوردة مـــن الخـــارج 
منها دواء زولفت وأقراص بانادول 

وبخاخات أوتريفين لعالج احتقان 
والحساســـية  األنفيـــة  الجيـــوب 
والموسمية و الزكام وحمى القش، 
وأدويـــة أخرى مســـتوردة من عدة 

دول.

سوق شعبي ببحيرة اللوزي وأراٍض للجمعيات الخيرية
دعا الحكومة للنظر في المقترحات المعلقة... الدمستاني لـ“^”:

ن ممثل الدائرة الســابعة بالمحافظة الشــمالية النائب أحمد الدمستاني  ثمَّ
مــا تفضلــت بــه الحكومــة من مبــادرات على جميــع األصعدة، ومــا وافقت 
عليــه مــن مقترحــات ســبق لــه التّقــدم بها هــو والّنــواب فــي أدوار االنعقاد 

األربعة.

الجهـــود  علـــى  الدمســـتاني  وأثنـــى 
الواضحـــة فـــي دعـــم وتعزيـــز الدور 
كل  ظـــل  فـــي  لمجلـــس  التشـــريعي 
التحدّيات و على مختلف األصعدة.

وأّمل من الحكومة وعلى رأسها ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة  توجيـــه الجهـــات المعنية 
للنظـــر في إمكان تنفيـــذ ما تبقى من 
مقترحـــات معلقـــة تـــم  تحويلها إلى 
مجلـــس الشـــورى أو تمـــت الموافقة 

التنفيـــذ،  طـــور  تدخـــل  ولـــم  عليهـــا 
لكونهـــا مقترحات تتعلـــق بالمصلحة 
العامـــة وتخـــدم المواطنين وتخفف 
األعبـــاء عنهـــم وبالتالـــي تصـــب في 

مصلحة الوطن.
 وذكـــر مـــا يتعلـــق باســـتغالل بحيرة 
اللوزي لتكون ســـوقًا شعبية بدالً من 
أن تكـــون مرتعًا للحشـــرات المســـببة 
لألمـــراض في المنطقة باإلضافة إلى 
اســـتغالل بعض األراضـــي المهملة أو 
ليســـت ذات اســـتخدام فـــي الدائـــرة 

تخـــدم  إســـكانّية  مشـــاريع  إلنشـــاء 
أزمـــة  مـــن حـــدة  األهالـــي وتخّفـــف 
اإلســـكان إلـــى جانـــب تخفيـــف مدة 
االنتظار التي يعاني منها المواطنون 

انتظارًا  للسكن المالئم.

وأشـــار إلـــى جملـــة مـــن المقترحـــات 
التي من شأنها اإلسهام بشكل مباشر 
وانســـياب  الخدمـــات  تســـهيل  فـــي 
الحيـــاة المعيشـــية كشـــارع زيـــد بـــن 
فـــي  الداخليـــة  والشـــوارع  عميـــرة 
القـــرى، بجانـــب تخصيـــص حدائـــق 
فـــي بعض قرى الدائـــرة، وتخصيص 
أراٍض للجمعيـــات الخيرية أو مقرات 
ثابتة لها، عالوة على بعض المشاريع 
المعطلـــة مثل مســـجد دمســـتان في 
مجمـــع 1019 الـــذي مضـــت عليـــه 4 
سنوات ولم ينجز بعد على حد قوله.
 واختتـــم قائالً نأمل توســـعة الطرق 
لتخفيـــف  والفرعيـــة  الجانبيـــة 
االزدحـــام المـــروري على شـــارع زيد 

بن عميرة.

النائب أحمد الدمستاني

شيرين جبران

االلتزام بجميع الخطط المعدة مسبقًا يضمن نجاح عاشوراء
المواكب الحسينية تثمن دعم القيادة في رعاية المناسبة... محافظ العاصمة:

أشــاد محافــظ العاصمــة الشــيخ راشــد بــن عبدالرحمــن آل خليفــة بمضامين 
اجتمــاع وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــدهللا آل خليفة، مع 
أعضاء هيئة المواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم، بمناسبة موسم 
عاشــوراء، والــذي عكس مدى اهتمام وحــرص قيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملــك المعظــم علــى متابعــة وتوفيــر االحتياجــات والخدمــات الالزمــة التي 
تكفــل خــروج المناســبة بالصــورة الحضاريــة المعهــودة، وبما يحفظ ســالمة 

وصحة وأمن المعزين.

المحافـــظ،  لقـــاء  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
حســـن  المحافـــظ  نائـــب  بحضـــور 
المدنـــي، ومديـــر عام مديرية شـــرطة 
محافظـــة العاصمة، مع هيئة المواكب 
الحســـينية، حيث بحـــث المحافظ مع 
واالســـتعدادات  الترتيبـــات  الحضـــور 
األمنية والخدمية لموســـم عاشوراء، 
مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والتعاون 
بين مختلف الجهات، وااللتزام بكافة 

الترتيبـــات والخطـــط المعدة مســـبقًا؛ 
لضمـــان إقامـــة المناســـبة فـــي أجواء 
يسودها النظام والطمأنينة والسالمة.
مـــن جهتهـــم، أعـــرب المشـــاركون في 
االجتماع التنسيقي عن جزيل شكرهم 
لالهتمـــام والرعايـــة التـــي تحظى بها 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  المناســـبة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والدعم والمتابعة من قبل 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة، واهتمام وحرص 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة من خالل 
توجيهاتـــه للجهـــات األمنيـــة؛ لتلبيـــة 

فـــي  والمواكـــب  المآتـــم  احتياجـــات 
العاصمـــة، مؤكدين أن هـــذه اللقاءات 
تســـهم فـــي تعزيز التعاون والتنســـيق 
بين الجهات المعنيـــة لتوفير األجواء 
موســـم  إلنجـــاح  المناســـبة  والبيئـــة 

عاشوراء.

المنامة - بنا

شكراً سمو ولي العهد رئيس الوزراء على موقفك اإلنساني
تنسيق حكومي لوضع الحلول المستدامة في المنطقة... أهالي اللوزي:

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  أعـــرب 
العصفـــور نيابـــًة عـــن أهالـــي منطقة 
اللـــوزي المتضرريـــن مـــن تجمع مياه 
الشـــكر وعظيـــم  بالـــغ  عـــن  األمطـــار 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  االمتنـــان 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
بتعويـــض  هللا  حفظـــه  خليفـــة  آل 
المتضررين وإيداع المبالغ المستحقة 
فـــي الحســـابات البنكيـــة للمواطنين، 
في موقف إنساني معهود من سموه 
في سرعة االستجابة مع احتياجات 
ســـموه  تفضـــل  حيـــث  المواطنيـــن، 
بإصدار األمر لحصر األضرار الناتجة 
اللـــوزي  منطقـــة  فـــي  األمطـــار  عـــن 
للبنـــى  ووضـــع الحلـــول المســـتدامة 

التحتية في المنطقة.

وأشـــار محافـــظ الشـــمالية إلـــى أنـــه 
مـــن منطلـــق حـــرص ومتابعـــة وزيـــر 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، قامت المحافظة 
ميدانـــي  عمـــل  فريـــق  بتشـــكيل 
لدراســـة الحاالت فـــي منطقة اللوزي 
ورفـــع تقريـــر إلـــى معاليـــه متضمنـــًا 
نواحي األمـــن والســـالمة للمواطنين 

المتضرريـــن، وحصر وتقييم األضرار 
وتقديـــر التعويضـــات بالتعـــاون مـــع 
البلـــدي  والمجلـــس  األشـــغال  وزارة 
لبلديـــة المنطقـــة الشـــمالية، ومتابعة 
للبنـــى  المســـتدامة  الحلـــول  تنفيـــذ 

التحتية في المنطقة.
التعـــاون  بحجـــم  العصفـــور  وأشـــاد 
والشـــراكة بيـــن المحافظة الشـــمالية 

ووزارة األشـــغال والمجلـــس البلـــدي 
للقيـــام  الشـــمالية  المنطقـــة  لبلديـــة 
بزيـــارات ميدانيـــة مشـــتركة لمنطقة 
المحافظـــة  اللـــوزي، مؤكـــدًا متابعـــة 
مع باقي الجهـــات الحكومية المعنية 
للوضـــع وتنفيـــذ الحلول المســـتدامة 
فـــي منطقة اللـــوزي تحقيقًا لمصلحة 

الوطن والمواطنين.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - األوقاف الجعفرية

أقامت إدارة األوقـــاف الجعفرية حفالً 
تكريميـــًا لجمعيـــة المرســـم الحســـيني 
الفنـــي  الحســـين  اإلمـــام  ومهرجـــان 
عبـــاس  التشـــكيلي  للفنـــان  الســـنوي 
الموســـوي لدورهما المتميـــز على مدى 
أكثـــر مـــن عقدين خالل إحياء موســـم 
عاشـــوراء، وذلك خالل اللقاء الســـنوي 
لموســـم عاشوراء بحضور وكيل وزارة 
العدل والشؤون اإلســـالمية واألوقاف 
القاضي عيســـى المناعي ووكيل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع ورئيـــس مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف الصالـــح 
وعدد من مســـؤولي الجهات الرســـمية 
وأعضـــاء مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  ومديـــر 
المهنـــدس محمـــد الحســـيني وممثلين 

عن مآتم وحسينيات مملكة البحرين.
وأكـــد الصالح أّن “اإلدارة حريصة على 
توثيـــق الصلـــة بالمبادرات والمشـــاريع 
الحســـينية التـــي حققت نجاحـــًا كبيرًا 
ومتميزًا، حيث تجســـد المبادئ والقيم 
أهـــداف  مـــع  تلتقـــي  التـــي  العظيمـــة 
نهضـــة وقيـــم الحســـين )ع( العليـــا في 
البـــذل والعطـــاء مـــن أجـــل اإلنســـانية، 
لتكريـــم  مبـــادرة  العـــام  هـــذا  وأطلقنـــا 
جمعيـــة المرســـم الحســـيني ومهرجان 
اإلمام الحســـين )ع( الفني لإلعراب عن 

فخرنا واعتزازنا وتقديـــر الجميع لهذه 
المبادرات الثقافية المتميزة”.

وتعمل جمعية المرســـم الحسيني على 
تحقيق األهداف السامية لنهضة اإلمام 
الحسين )ع( وتحتل موقعًا متميزًا في 
إحياء ذكرى عاشـــوراء ســـنويًا وكذلك 
اإلســـهام بتعزيـــز القيـــم الســـامية مـــن 
خالل المشاركة في الفعاليات الخيرية 
واإلنســـانية والمشـــاركة في الفعاليات 
والثقافيـــة  واالجتماعيـــة  الوطنيـــة 
االجتماعيـــة  القـــدرات  وتطويـــر 
والثقافيـــة للموهوبين والمشـــاركة في 
الفعاليـــات الوطنيـــة مـــن خالل الرســـم 

المعبر.
كمـــا نجـــح مهرجـــان اإلمـــام الحســـين 
الفني الســـنوي للفنان التشكيلي عباس 
الموســـوي علـــى مـــدى عقديـــن كاملين 
في شـــغل مســـاحات واســـعة ومشرقة 
مـــن العمـــل الحســـيني، واســـتطاع أن 
يعبـــر عـــن الرســـالة الحســـينية الخالدة 
اإلبـــداع،  فنـــون  مختلـــف  خـــالل  مـــن 
وشـــكل مظلة فريدة من نوعها للتعبير 
الحـــر باأللـــوان وبالكلمـــة والصورة عن 
األهـــداف والمضاميـــن الســـامية التـــي 
)ع(  الحســـين  اإلمـــام  نهضـــة  حملتهـــا 
وتجسيد األبعاد اإلنسانية والحضارية 

والقيم الكبيرة لذكرى عاشوراء.

تكريم المرسم الحسيني ومهرجان اإلمام الحسين الفني

حسن عبدالرسول

توزيع الدواء على الصيدليات السبت واألحد...

شهادة استحقاق وتقدير
كثيـــرة هـــي الشـــهادات والجوائـــز التي حصلـــت عليها مملكـــة البحرين، 
وكان آخرهـــا التوثيق الذي قامت به “منظمة الصحة العالمية” لمكافحة 
وباء كورونا في البحرين، وهو اســـتحقاق وتقدير نالته البحرين بفضل 
جهودها في مكافحة هذا الوباء منذ بداية انتشـــاره عالمًيا، وقد أعلنت 
المنظمـــة عن هذا االســـتحقاق والتقدير في مؤتمـــر صحافي عقدته مع 
وزيرة الصحة البحرينية جليلة بنت السيد جواد بالمنامة، وهذا التوثيق 
يؤكـــد الجهـــود التي بذلتها البحرين وريادتها فـــي القطاع الصحي، وهو 

قطاع متقدم ومتميز.
لقـــد بذلت البحرين جهوًدا ُمبكرة ومتقدمة وعالية في مكافحة كورونا 
منُذ أن اســـتوطن الوباء في البحرين، وذلك بما تملكه من المســـتلزمات 
الفنيـــة والكوادر البحرينية الوطنية المؤهلـــة للتصدي لمثل هذا الوباء، 
بجانب ما يمتلكه المجتمع البحريني من وعي باهر باالستجابة الواعية 
وااللتـــزام الصحي الوقائـــي والمجتمعي بتعليمات الجهات المعنية التي 
ساهمت كثيًرا في انخفاض انتشار هذا الوباء وصوال للتعافي التدريجي 
الـــذي عـــم البالد وأفرادها، ويعد ذلك جزءا ال يتجزأ من اإلنجازات التي 
حققتهـــا البحريـــن خـــالل هذه الســـنوات، وكجـــزء من تحمل مســـؤولية 
وزارة الصحة الوطنية في الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من 
جميـــع األمراض واألوبئة، ما ُيحقق الســـالمة للمجتمع وأفراده. بجانب 
السعي المستدام للحكومة ووزارة الصحة بالعمل على تطوير الخدمات 

الصحية المقدمة للبحرينيين وتوفير مستلزمات عالج األمراض.
وقد أشـــادت منظمة الصحة العالمية بمستوى اإلجراءات التي اتخذتها 
البحرين في المجال الصحي من حيث األطر التنظيمية والبروتوكوالت 
الصحيـــة، وتنظيم مراكز التطعيم وتوفير اللقاح الالزم المجاني لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن وبعـــدة وجبات، كمـــا وقفت على الجهـــود التي 
بذلتهـــا الحكومة البحرينية في المجال االقتصادي بدعم الدولة األفراد 
والقطـــاع الخـــاص، وتوظيف التقنيـــة الحديثـــة والتكنولوجيا لمواجهة 
كورونا، وكل ذلك ساهم في التخفيف من آثارها والوصول إلى التعافي 

التدريجي منها. 
إن الملحمـــة التي خاضتها البحرين تؤكـــد نجاحها في التصدي لجائحة 
كورونـــا، وهـــذا ُيضيف إلى رصيـــد تجاربها وإنجازاتهـــا، لتصل البحرين 
بالتالـــي لحيـــاة طبيعية وآمنة وممارســـة األعمال والمهمـــات دون أدنى 
خطـــورة مـــن الفيروس، مع أخذ االحتياطـــات الوقائية الالزمة وتطبيق 
مـــا يســـتجد من توجيهـــات في هـــذا الشـــأن، والشـــكر والتقديـــر للدولة 
ومؤسساتها وكل جهد خفف عنا هذا الوباء، ونسأل هللا الحميد المجيد 

أن يحفظ البحرين من األسقام وأن يديم علينا السكينة والسالم.

عبدعلي الغسرة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

دعم سخي غير محدود من الحكومة الموقرة لقطاع اإلسكان
مـــا أعلنـــه مجلس الـــوزراء في جلســـته األخيـــرة - “عن إطـــالق برنامج 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديدة، وذلـــك بإضافة برنامج “تســـهيل” الذي 
يوفـــر 3 خيـــارات تمويليـــة جديـــدة وهـــي “تســـهيل عقـــاري” و”تســـهيل 
البيـــت العـــود” و”تســـهيل تعـــاون”، باإلضافة إلى تدشـــين برنامـــج مزايا 
“الفئـــة المســـتحدثة” إلـــى جانـــب برنامـــج مزايـــا الحالـــي، وســـيتضمن 
برنامج التمويالت اإلســـكانية الجديدة رفع الحد األدنى والحد األقصى 
للتمويـــالت، ورفع أســـقف التمويالت اإلســـكانية، والذي ســـيكون عبارة 
عن دعم حكومي مباشـــر من الحكومة إلى المواطن” - يعكس االهتمام 
الكبير الذي يوليه ســـيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه بالمواطن، واالنطالق 
بـــه نحـــو آفاق أرحب ومســـتقبل أفضل، باعتبـــاره ركيزة البنـــاء والنماء 
واالزدهـــار واللبنـــة األساســـية في صـــرح كل تقدم، وتوجيهات ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا، الذي ال يدخر جهدا فـــي العمل من 
أجـــل خدمـــة المواطنيـــن عبـــر الخطـــط والبرامـــج الرائدة فـــي مختلف 

األجهـــزة الحكوميـــة، وإشـــراف ســـموه حفظه هللا ورعاه شـــخصيا على 
كفـــاءة تنفيذ الخدمات واإلجراءات والدعم الســـخي غير المحدود من 

الحكومة الموقرة لقطاع اإلسكان.
إن التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة، وعـــالوة علـــى أنها ســـتقلل قوائم 
االنتظـــار، ســـتواكب أيضـــا طموحات المواطنيـــن وأبناء الجيـــل القادم، 
فرؤية ســـيدي جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه، ومســـاندة سيدي 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، هي المستقبل 
المشـــرق المحقـــق للتقدم والســـعادة والرخاء، وكذلـــك تحفيز لالقتصاد 
عبـــر إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي طـــرح الحلـــول التمويلية الميســـرة، 
والشـــراكة في مختلـــف البرامج الحكوميـــة، وأيضا تشـــجيع المبادرات 
المتعلقـــة بعملية التنمية االقتصادية وتشـــجيع االســـتثمار، وغيرها من 
الفوائـــد التـــي حتما ســـتعود بالنفع علـــى المواطن وســـتحقق مزيدا من 

الرفاه واالزدهار.
فشكرا سيدي جاللة الملك المعظم حفظكم هللا ورعاكم، وشكرا سيدي 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم هللا ورعاكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قبل فوات األوان
مـــن الصعوبـــة أن نتصـــور حيـــاة تمضـــي بحلوهـــا ومرهـــا دون أن تمر على 
مراحـــل التخطيط التي تســـاعد على الســـيطرة والتحكم فـــي زمام األمور 
ومجريـــات الحيـــاة العاديـــة، علمًا أن تـــرك زمام األمور دون تأمل ســـيجعل 
القارب يســـير، لكنه يجهل وجهته الســـليمة. إن التخطيط للحياة يبدأ في 
المراحـــل العمرية المبكرة والتـــي تتزامن بالتحديد مع المراحل الدراســـية 
عندما يقف الفرد على عتبات المســـتقبل ويبدأ رســـم الخطة المناسبة التي 
تعينه على تحقيق األهداف التي يفترض أنه وضعها مسبقًا، ولعل صناعة 
التخطيـــط تقـــع على عاتـــق الوالدين لمســـاعدة األبناء علـــى تنظيم الحياة 
بصـــورة صحيـــة وآمنة، في الوقـــت ذاته مع التأكيد علـــى أن هذه الخطوة 
البد أن تتم في محيط األسرة، وال يجب أن تؤجل اعتقادًا أن االبن ال يزال 
صغيرا ليســـتوعب التخطيط، خصوصا أن هذه المهمة تحتاج إلى تدريب 
حقيقي يتمثل في زيادة وعي األبناء بكيفية وضع األهداف الحياتية التي 
تكون قائمـــة على مراعاة اإلمكانيات واالحتياجات وعدم إغفال القدرات، 
ومن ثم االنتقال للخطوة األكثر عملية وهي وضع الخطة المناسبة لتنفيذ 
األهـــداف مـــع مراعاة المرونة التي تســـاعد علـــى تبديل الخطـــط بأريحية 

ومواجهة صعاب تنفيذ األهداف قدر المستطاع دون أضرار نفسية.
التخطيـــط فـــي الحيـــاة يقلل عواقب المشـــكالت التي قد تعترض مســـيرة 
حيـــاة األبناء، كما يســـهم في توفير عامل الحمايـــة من الصراعات التي قد 
يعاني منها األبناء، والتقليل من فشـــلهم في اتخاذ أبســـط القرارات، فقبل 
فـــوات األوان البـــد أن تكـــون هناك خطة مرســـومة بمالمـــح واضحة تعزز 
الشـــعور لـــدى األبناء بالقوة، وتعمق مفهوم الثقـــة بالنفس لديهم، وتجعلهم 
قادريـــن على مواجهـــة التحديات مـــع امتالكهـــم كل األدوات التي تعينهم 

على تحقيق النجاح.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم
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علـــى الرغـــم مـــن أن البعـــض يأخـــذ عليـــه تصريحاتـــه ذات الطابع العنصـــري بعض 
الشـــيء، إال أن الكثيـــر من األوروبيين اليوم يتســـاءلون: “هـــل كان فيكتور أوربان، 
رئيـــس وزراء المجر على حق في تصريحاته بشـــأن طريقـــة التعاطي األوروبي مع 

روسيا؟”.
أوربـــان ســـبق وتحدث عن اســـتحالة هزيمـــة أوكرانيا لروســـيا، ونبه إلـــى المخاطر 
المحدقـــة بأوروبـــا من وراء االندفـــاع األعمـــى وراء الواليات المتحـــدة األميركية. 
تبـــدو أوروبـــا اليـــوم في مـــأزق حقيقي مـــن أكثر من جهـــة، فهي مـــن ناحية تعيش 
حالـــة من التفـــكك بعد أحالم االتحـــاد المخملية، ولم يعد األمـــر متوقفا عند حدود 
االنســـحاب من الكيان األوروبي، بل تباين وجهات النظر تجاه المعارك الدائرة على 
الجبهة الشـــرقية بين الروس واألوكران، والتي باتت تبعاتها الســـيئة تنسحب على 
عموم األوروبيين، فعلى سبيل المثال ال الحصر، تفكر باريس بعقلية وسطية تجاه 
موســـكو، فيما برلين تأخذ موقفا حديا، بينما إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، أي الدول 
األرق حـــاال ماديـــا وقوة عســـكرية، لم يعد يعنيها ســـوى شـــأن مواطنيها ومســـتوى 

الخدمات المقدمة لهم.
قبل بضعة أعوام كان الطرح األوراســـي مقبوال مـــن غالبية األوروبيين، أي إمكانية 
التعـــاون بين روســـيا وأوروبـــا، بوصفهما امتدادا جغرافيا قابـــال للتحول إلى تعاون 

جيوسياسي، وهو المشروع الذي وضع لبناته النظرية رئيس فرنسا األشهر الجنرال 
شـــارل ديجـــول، أي التعـــاون من جبال األورال شـــرقا إلى المحيط األطلســـي غربا. 
تبدو اآلن كل أحالم التعاون قد تبخرت، وحلت محلها الشكوك، ناهيك عن محاولة 
االتحاد األوروبي استقطاب عدد من الدول التي عاشت لمئات السنين على الحياد، 
إلـــى داخـــل االتحـــاد األوروبـــي، وعـــدم االكتفاء بهـــذا فقط، بـــل اعتبار تلـــك الدول 
مرتكـــزات عســـكرية في أية مواجهـــات قائمة أو قادمة مع روســـيا االتحادية، وفي 

مقدم تلك الدول السويد وفنلندا.
تجـــاوزت أوروبا نقطة البحث عن التعاون مع روســـيا، إلى منطـــق الصراع والمواجهة، 
الســـيما فـــي ظل الدور الـــذي تقوم به بريطانيـــا تحديدا في دعم األوكرانيين بأســـلحة 
متقدمـــة، تؤثـــر بـــال أدنى شـــك على ميـــزان التـــوازن العســـكري، وحتى لو بقـــي لصالح 
الروس، فإن صواريخ بريطانيا ودعمها االستخباري، عطفا على مدربي القوات الخاصة 
بهـــا، يوقعـــون خســـار كبيرة فـــي الروس، مـــا يجعـــل روح الثـــأر واالنتقام عنـــد القيصر 
بوتيـــن وصحبـــه تتصاعد في أعلى عليين. مأزق آخر ظاهر للعيان في أوروبا وال يدري 
األوروبيون ماذا هم فاعلون في مواجهته، ونعني به مأزق الطاقة، فقد ارتكنوا طوال 
ســـتة عقود على مصادر الطاقة الروســـية، وكانت البداية مع اكتشاف النفط والغاز في 

سيبيريا أواخر خمسينات القرن الماضي. “المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

المأزق األوروبي والسالم األوراسي

تسبب انشغال العالم بجائحة كورونا واألزمة الروسية األوكرانية في تراجع 
االهتمـــام بالعديـــد من القضايـــا األخرى رغـــم أهميتها الشـــديدة وخطورتها 
الكبيرة على حاضر الدول ومستقبل الشعوب، ومن أهمها المياه، أساس كل 

تنمية وكل نهضة وتقدم.
تقاريـــر األمـــم المتحـــدة األخيرة تشـــير إلـــى أن 17 دولة من أصـــل 22 دولة 
عربيـــة تعيـــش على خط الفقر المائي، بينهـــا 12 دولة تحت هذا الخط، و16 
دولـــة مهـــددة بالجفاف بحلـــول العام 2040 من أصل 33 دولـــة حول العالم، 
وهـــو مـــا أرجعه البنك الدولـــي إلى تغيرات المناخ، والنمو الســـكاني وضعف 
البنية التحتية، واالستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة أصال في قطاع 
الزراعـــة، الـــذي يســـتهلك نحو 80 في المئـــة من حجم اســـتخدام المياه في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
لســـنا بحاجة إلى القول إن هذه المشكلة عالمية، حيث إن حوالي 1.1 مليار 
شـــخص ال يســـتطيعون الحصول علـــى المياه الكافية لهم، وقـــد يواجه ثلثا 
ســـكان العالـــم نقصـــا في المياه بحلول عـــام 2025، إال أن هذه المشـــكلة في 

العالـــم العربـــي أكثر إلحاًحا ألســـباب عديدة من بينها وصولها إلى مســـتوى 
أكثـــر خطـــًرا وتأثيـــًرا عـــن غيرها مـــن مناطق العالـــم، ووجود دول كســـوريا 
والعراق ومصر والسودان وغيرها بها نهر أو أكثر من نهر، والطبيعة الخاصة 
لتلك المشـــكلة في منطقة الشرق األوســـط من حيث الصراعات على المياه 
لدرجة دفعت الكثير من الخبراء والمعنيين للتحذير من حروب مياه مقبلة.
فـــي مواجهـــة هـــذه األزمة، مـــن المهـــم مواصلة الجهـــود التي تبذلهـــا الدول 
العربية في سبيل الحفاظ على مواردها المائية وتنمية موارد مائية جديدة 
وحســـن إدارتهـــا وترشـــيد اســـتخدامها من خالل اســـتراتيجيات ومشـــاريع 
متنوعـــة، مـــن بينهـــا توريد الميـــاه، وتحلية المياه، وتحســـين نوعيـــة المياه 
بمحطـــات المعالجة، واالعتماد على التكنولوجيـــا واالبتكار في إدارة المياه 
وزيادة الوعي بترشـــيد االســـتهالك. من المهم التأكيد على أن الدول العربية 
لديها القدرة على مواجهة هذه األزمة وتحقيق األمن الغذائي العربي باتباع 
سياســـات واســـتراتيجيات تكاملية تضمن اســـتغالل الميزات النسبية التي 

تتمتع بها كل دولة سواء كانت قدرات مالية أو موارد مائية.
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عطا الشعراوي

الفقر المائي في العالم العربي
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