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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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تــــرأس الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــداهلل آل 
لتقنية  الوزارية  اللجنة  رئيس  الداخلية،  وزير  خليفة 
الــمــعــلــومــات واالتـــــصـــــاالت، امـــــس، اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة، 

بحضور األعضاء من الوزراء.
وفي بداية االجتماع، أكد الوزير، أهمّية االستمرار 
في تعزيز الجهود الهادفة إلى تطوير وجودة الخدمات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــجــال تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، فـــي إطـــار 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الــشــامــلــة،  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  وتنفيذا  المعّظم، 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان 
المبادرات  تبني  مواصلة  إلــى  منوها  الـــوزراء،  مجلس 
وسرعة  الحكومية  الخدمة  جــودة  مجال  في  الفاعلة 

تقديمها، مثمنا مستوى التعاون والتنسيق بين هيئة 
الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة االلــكــتــرونــيــة وكــافــة الــــوزرات 

والجهات الحكومية.
وخـــــالل االجـــتـــمـــاع، تـــم الــتــصــديــق عــلــى محضر 
ــابـــق، وبـــحـــث عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات  ــسـ ــاع الـ ــمـ ــتـ االجـ
لتنمية  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  بينها  مــن  والــمــســتــجــدات، 
ــوادر فـــي قـــطـــاع تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، واســتــحــداث  ــكــ الــ
واســتــشــراف  التقني  بالتطوير  معني  مــؤســســي  كــيــان 
المستقبل، باإلضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات 

والقضايا وأولويات العمل للمرحلة القادمة.
كما اطلعت اللجنة، على مرئيات ورشة عمل محور 
والــتــي عقدت  الــرقــمــي«،  والــتــحــول  الــحــكــومــي  »األداء 
وّجــه  الــتــي  المستقبلية  التطلعات  عمل  ورش  ضمن 

رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  عقدها  إلى 
لتقنية  الــوزاريــة  اللجنة  أقــرت  الــــوزراء، حيث  مجلس 
المشاركين  مــرئــيــات  إحــالــة  واالتـــصـــاالت،  المعلومات 
الــشــامــلــة والختامية  الــعــمــل  إلـــى ورشــــة  الـــورشـــة،  فــي 
تطوير  أن  اللجنة،  رئيس  وأكــد  الحقا.  ستعقد  والتي 
األداء الحكومي، عملية مستمرة وتخضع على الدوام 

للمراجعة وإعادة التنظيم لضمان مواصلة التطوير.
رئيس  الداخلية،  وزير  أعرب  االجتماع،  وفي ختام 
الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت 
عــن شــكــره وتــقــديــره ألعــضــاء اللجنة وحــرصــهــم على 
الــتــواصــل والــتــنــســيــق حـــول كـــل مـــا مـــن شــأنــه تطوير 
المواطنين  لجميع  الــمــقــدمــة  الحكومية  الــخــدمــات 

والمقيمين. 

} وزير الداخلية خالل ترؤس االجتماع.

وزير الداخلية يتراأ�س اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات واالت�صاالت
بح�ث ا�س�تحداث كي�ان موؤ�س�س�ي معن�ي بالتطوي�ر التقني وا�ست�س�راف الم�س�تقبل

ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـــر  ــد بـــن عـ ــ اســتــقــبــل الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ
الــداخــلــيــة، امــــس، ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 

المحافظة الجنوبية.
وفي بداية اللقاء، أطلع سمو المحافظ، وزير الداخلية، على الجهود 
والبرامج التي تنفذها المحافظة، في إطار رصد احتياجات المواطنين 
المعنية،  الــجــهــات  مــع  والتنسيق  بــالــتــعــاون  الــمــشــاريــع  تنفيذ  ومــتــابــعــة 
الدائم، ترسيخا لمبدأ الشراكة  التواصل والتفاعل  باإلضافة إلى تعزيز 
وتعزيز  االستجابة  سرعة  في  المحافظة  نهج  إلــى  منوها  المجتمعية، 

برامج التحول الرقمي لكل الخدمات والمعامالت.
بشئون  تتعلق  التي  الموضوعات  من  عــدد  بحث  اللقاء،  خــالل  وتــم، 

المحافظة الجنوبية والبرامج التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين.
المحافظ وجميع  لجهود سمو  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  الــوزيــر  وأعـــرب 
العاملين بالمحافظة في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، مشيرا إلى 
بالخدمات  االرتقاء  بهدف  المواطنين  احتياجات  متابعة  في  االستمرار 

المقدمة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد. 

وزير الداخلية ي�صتقبل محافظ الجنوبية ويطلع على جهود المحافظة الخدمية 

} وزير الداخلية يلتقي محافظ الجنوبية.

ــــدت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  أكـ
لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســـــوق الـــعـــمـــل، 
ــبـــدالـــرحـــمـــن  الــــســــيــــدة نـــــــوف عـ
جمشير حرص مملكة البحرين 
عــلــى تــعــزيــز الــبــنــيــة األســاســيــة 
ــار  ــجــ ــلـــتـــصـــدي لـــجـــريـــمـــة االتــ لـ
صــورهــا  بمختلف  بــاألشــخــاص 
وأشـــكـــالـــهـــا مــــن خـــــالل تــطــويــر 
للمتعاملين  الوطنية  الكفاءات 
الــمــحــتــمــل  أو  الـــضـــحـــايـــا  ــع  ــ مـ
تــحــولــهــم إلـــــى ضـــحـــايـــا اتـــجـــار 

باألشخاص. 
ــت: تــعــتــبــر قــضــايــا  ــ ــافــ ــ وأضــ
االتـــــــــجـــــــــار بـــــــاألشـــــــخـــــــاص مـــن 
والمتشعبة  الــدقــيــقــة  الــقــضــايــا 
استثنائًيا  جهًدا  تتطلب  والتي 
ــعـــرف  ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ومـــــــــهـــــــــارات عـ
الــضــحــايــا  أو  الـــضـــحـــايـــا  عـــلـــى 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن، مــــشــــيــــرة إلــــى 
مهارات  بتطوير  الهيئة  اهتمام 
مختلف  مـــن  اأُلول  الــمــتــلــقــيــن 
ــة وغـــيـــر  ــيــ ــومــ ــكــ ــات الــــحــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
بصورة  العالقة  ذات  الحكومية 

مستمرة.
 جــــاء ذلــــك خــــالل اعــتــمــاد 
المركز اإلقليمي للتدريب وبناء 
الـــــقـــــدرات لــمــكــافــحــة االتــــجــــار 
باألشخاص بهيئة تنظيم سوق 
ــى من  الــعــمــل الــمــجــمــوعــة األولــ
مــجــال مكافحة  فــي  الــمــدربــيــن 
ــخــــاص، والـــتـــي  ــاألشــ االتــــجــــار بــ
تضم )25( مدرًبا يمثلون ثماني 
حكومية  وغــيــر  حكومية  جــهــات 

والــتــجــارة،  الــصــنــاعــة  وزارة  هــي 
ومــــــراكــــــز الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
األولــــــــيــــــــة، ومــــــركــــــز االتـــــصـــــال 
الوطني، وشركة مطار البحرين، 
البحرين  مطار  خدمات  وشركة 
البحرينية  والجمعية  ــاس(،  )بــ
وهيئة  االجتماعية،  للمسؤولية 

تنظيم سوق العمل.
التنفيذي  الرئيس  وهنأت   
لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الــعــمــل 
البرنامج  فــي  المشاركين  كــافــة 
كمدربين  اعــتــمــادهــم  بمناسبة 
ــز، مـــعـــربـــة عــن  ــركـ ــمـ مــــن قـــبـــل الـ
المجموعة  بهذه  الهيئة  اعتزاز 
يــكــون  الـــمـــؤمـــل أن  ــتــــي مــــن  والــ
لــهــا دور فــاعــل فـــي دعــــم جــهــود 
ــة  ــافـ ــقـ ــخ ثـ ــيــ ــرســ ــتــ ــة بــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ الــ
مــكــافــحــة اإلتـــجـــار بــاألشــخــاص 
ثابًتا  اجتماعًيا  ســلــوًكــا  لتكون 

في البحرين ودول المنطقة.
ــز  ــركــ ــمــ الــ أن  وأوضـــــــحـــــــت   
يــعــد إحـــدى الــمــبــادرات الــرائــدة 
إلى  الــهــادفــة  البحرين  لمملكة 
تـــعـــزيـــز الــبــنــيــة األســـاســـيـــة فــي 
مــكــافــحــة االتـــجـــار بــاألشــخــاص 
ــاعـــدة من  مـــن خــــالل تــشــكــيــل قـ
المدربين والخبراء المعتمدين 
في  والعاملين  الممارسين  مــن 
الــخــطــوط األمــامــيــة فــي مجال 
ــتــــدريــــب بــمــكــافــحــة االتـــجـــار  الــ
ــم مــن  ــتـ ــيـــث يـ بــــاألشــــخــــاص، حـ
خالله تقديم مناهج متخصصة 
الضحية،  لسيكولوجية  مراعية 

وسبل التدخل المناسبة. 
ــدور  ــ ــر بــ ــيـ ــمـــشـ  ونــــــّوهــــــت جـ
ــمـــي لــلــتــدريــب  ــيـ ــلـ الــــمــــركــــز االقـ
وبــــــنــــــاء الــــــــقــــــــدرات لـــمـــكـــافـــحـــة 
االتــجــار بــاألشــخــاص فــي إعــداد 
البرامج التدريبية، وورش العمل 
الــمــتــخــصــصــة، لــلــعــامــلــيــن فــي 

بالتعاون  الــصــلــة،  ذات  الــجــهــات 
ومنها  الــدولــيــة  المنظمات  مــع 
ــة لــلــهــجــرة  ــيــ ــدولــ الـــمـــنـــظـــمـــة الــ
)IOM(، ومكتب األمم المتحدة 
والجريمة  بالمخدرات  المعني 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــس  ــجــ مــ دول  ــي  ــ ــ فـ
دوره  جـــانـــب  إلــــى   ،)UNODC(

والــدراســات،  البحوث  إعـــداد  فــي 
ــارب الــنــاجــحــة  ــجــ ــتــ وتـــوثـــيـــق الــ
ــي مـــجـــال مـــكـــافـــحـــة اإلتـــجـــار  فــ

باألشخاص.
ــبــــه، قــــــال رئـــيـــس  ــانــ ــــن جــ  مـ
بعثة المنظمة الدولية للهجرة 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــســيــد 
»مملكة  إن  ــانـــي:  ــزرقـ الـ مــحــمــد 
الــبــحــريــن شــريــك اســتــراتــيــجــي 
ورئـــيـــســـي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــلــهــجــرة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
من  المبذولة  بالجهود  مشيًدا 
البحرين  مملكة  حــكــومــة  قــبــل 
ــار  ــ ــــجـ ــة االتـ ــمــ ــريــ ــة جــ ــافـــحـ ــكـ ــمـ لـ
بـــــاألشـــــخـــــاص، والـــــتـــــي تــعــكــس 
إطـــار  بتنفيذ  الــمــمــلــكــة  الـــتـــزام 
للتنمية  االستراتيجي  الشراكة 
ــن حـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــبـــحـــريـــن واألمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ ــأهــ ــ مــــدعــــومــــًا بــ

المستدامة 2030. 
الزرقاني عن تطلع   وأعرب 
إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة 
في  المبتكر  التعاون  مــن  مزيد 
أن مملكة  مــؤكــًدا  المجال،  هــذا 
معايير  بوضع  البحرين جديرة 
ــج مــتــخــصــصــة لــضــمــان  ــ ــرامـ ــ وبـ
في  وتميزها  جهودها  اســتــمــرار 
هـــذا الــمــجــال تــقــديــم خــبــراتــهــا 
ــرق  ــ ــشـ ــ والـ الـــخـــلـــيـــج  دول  إلـــــــى 
األوســـــط، وذلــــك اعـــتـــمـــاًدا على 
مكافحة  فــي  الــمــتــمــيــز  سجلها 

االتجار باألشخاص.

»المرك�ز االإقليم�ي للتدري�ب« يعتم�د المجموع�ة االأول�ى م�ن المدربي�ن 
بالأ�سخا�ص التجار  لجريمة  للت�سدي  الأ�سا�سية  البنية  تعزيز  على  حري�سون  العمل:  �سوق  هيئة  رئي�ص 

االأجه�زة ا�ص�تيراد  �ص�ركات  تنّب�ه  ال�صحي�ة  المه�ن  هيئ�ة 
والم�صتلزمات الطبية اإلى �صرورة الت�صجيل قبل 31 دي�صمبر

الدكتور عبداللطيف  استقبل 
الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد  بن 
بــمــقــر الــــــوزارة امــــس، الــســيــد أنـــور 
حبيب اهلل سفير جمهورية الصين 

الشعبية لدى مملكة البحرين.
وجـــــــــــــــرى خــــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء، 
اســـــتـــــعـــــراض عــــــالقــــــات الــــتــــعــــاون 
الـــثـــنـــائـــي بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجمهورية الصين الشعبية، وسبل 
الــمــجــاالت  فــي مختلف  تــعــزيــزهــا 
ــة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة  ــ ــدمـ ــ خـ
الصديقين،  والــشــعــبــيــن  للبلدين 
ــدد مــن  ــ ــى مـــنـــاقـــشـــة عــ ــ إضـــــافـــــًة إلــ
ــات والـــقـــضـــايـــا مــحــل  ــوعــ ــمــــوضــ الــ

االهتمام المشترك.
وقــــد أعـــــرب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــلــقــاء عـــن حـــرص مملكة  خـــالل 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــطـــويـــر عـــالقـــات 
البلدين،  بين  المشتركة  الصداقة 
واألمن  السالم  يعم  بأن  وتمنياتها 
الـــقـــارة  ودول  الــصــيــنــيــة  األراضــــــي 

اآلســـيـــويـــة لــمــا فــيــه خــيــر وصــالــح 
ــوقـــف مــمــلــكــة  شـــعـــوبـــهـــا، مــــؤكــــدا مـ
الــبــحــريــن الـــثـــابـــت تـــجـــاه ســيــاســة 
ــن الــــــواحــــــدة.  مــــن جــانــبــه  ــيـ الـــصـ
الشكر  الصيني عن  السفير  أعــرب 
والتقدير لمواقف مملكة البحرين 
ــة لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
الشعبية، واهتمام المملكة بتنمية 

وتطوير عالقات التعاون المشترك 
واالرتـــــــقـــــــاء بـــهـــا الــــــى مـــســـتـــويـــات 
المتبادلة  للمصالح  خدمة  أشمل 

للبلدين الصديقين.
اللقاء، السفير فاطمة  حضر 
ــيــــس قــطــاع  عــــبــــداهلل الـــظـــاعـــن رئــ
الـــــشـــــؤون األفــــروآســــيــــويــــة بـــــــوزارة 

الخارجية.

ال�صفير  م���ع  ي�����ص��ت��ع��ر���س  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي�����ر 
ال�����ص��ي��ن��ي ع����اق����ات ال����ت����ع����اون ال��ث��ن��ائ��ي

} وزير الخارجية خالل لقاء السفير الصيني.

ــور مـــاجـــد بــن  ــتـ ــدكـ ــاد الـ ــ أشــ
عــلــي الــنــعــيــمــي وزيـــــر الــتــربــيــة 
المستمر  باالهتمام  والتعليم، 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ســـلـــمـــان 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــهــــد رئـ ــعــ ولـــــــي الــ
الوزراء، بتطوير التعليم الفني 
ــر إلــى  ــوزيـ والــمــهــنــي، مــشــيــرًا الـ
برئاسة  الوزراء  موافقة مجلس 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
على نقل تبعية معهد البحرين 
لــــلــــتــــدريــــب إلــــــــى بـــولـــيـــتـــكـــنـــك 
البحرين، منوهًا بأن ذلك يأتي 

في إطار الحرص على تشجيع 
طلبة المدارس على االنخراط 
فــي الــتــعــلــيــم الــفــنــي والــمــهــنــي، 
بما يتوافق مع متطلبات سوق 
العمل، وسعيًا نحو توفير فرص 
عاٍل  بمستوى  المهني  التعليم 

من الجودة.
وأشار الوزير إلى أن مبادرات 
تطوير التعليم الفني والمهني 
ســـتـــســـهـــم فــــــي تــــعــــزيــــز فــــرص 
تــوظــيــف الــخــريــجــيــن فــي ســوق 
العمل، من خالل طرح البرامج 
التدريبية التي تلبي احتياجات 

المؤسسات المختلفة.

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة ي�����ص��ي��د ب��اه��ت��م��ام ول��ي 
ال���ع���ه���د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ف���ن���ي وال��م��ه��ن��ي

} وزير التربية.

ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم الــمــهــن  ــئـ ــيـ ــهـ دعــــــت الـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة شـــركـــات اســتــيــراد األجــهــزة 
إلى  الــمــبــادرة  ــرورة  ضـ إلــى  الطبية  والمستلزمات 
الحالي،  العام  من  ديسمبر  نهاية  قبل  التسجيل 
االجهزة  استيراد  نشاط  بشطب  الهيئة  وستقوم 
والمستلزمات الطبية في حال تخلف الشركة عن 
المحددة  الزمنية  المدة  بالهيئة خالل  التسجيل 
بالشركات  الخاصة  التسجيل  متطلبات  وتوضيح 

قبل انتهاء المدة المقررة بتاريخ 2021/12/31م.
وأوضحت الهيئة أنه بناًء على القرار رقم 48 
األجــهــزة  على  الــرقــابــة  تنظيم  بــشــأن   2020 لسنة 
الهيئة  مــن  الــصــادر  التعميم  على  وبــنــاء  الطبية 
الــــى جميع  يـــنـــوه  ــــذي  الـ  2020 بــتــاريــخ   39 بـــرقـــم 
األجهزة  استيراد  نشاط  على  الحاصلة  الشركات 
لــدى  التسجيل  بـــضـــرورة  الــطــبــيــة  والــمــســتــلــزمــات 

الهيئة قبل نهاية العام الحالي.
وبلغ العدد الكلي للشركات المسجلة بمملكة 

تسجيل  تـــم  فــيــمــا  شـــركـــة   400 قـــرابـــة  الــبــحــريــن 
من  االنــتــهــاء  يتم  ان  على  فقط  شــركــة   144 عــدد 
الــتــســجــيــل خــــالل فـــتـــرة الـــمـــحـــددة، حــيــث تــهــدف 
الهيئة الى التأكد من تطبيق جميع االشتراطات 
بـــاألجـــهـــزة الــطــبــيــة كــالــتــخــزيــن و نقل  الــخــاصــة 
األجهزة الطبية و حفظ سجالت التوزيع وغيرها 
من متطلبات وذلك لضمان جودة وسالمة األجهزة 
القطاع  فــي  المستخدمة  الطبية  والمستلزمات 
رفــع  فــي  مــمــا يسهم  الــبــحــريــن،  بمملكة  الــصــحــي 

جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة.
إلــــى ذلــــك أعــلــنــت الــهــيــئــة عـــن تــنــظــيــم ورشـــة 
بــتــاريــخ 17 و18 أغــســطــس في  الــشــركــات  تــدريــبــيــة 
فندق الخليج للتدريب على آلية التسجيل والرد 
عــلــى كـــافـــة االســـتـــفـــســـارات ذات الــصــلــة، ووجــهــت 
الـــدعـــوة لــكــافــة الــشــركــات الــراغــبــة لــلــمــشــاركــة في 
عملية  ومتطلبات  خطوات  بكل  لإلحاطة  الورشة 

التسجيل.

ــمـــد مــحــمــد  ــال بــــن أحـ ــمـ ــد الـــمـــهـــنـــدس كـ ــ ــ أّك
ــاء الـــحـــرص على  ــمـ رئــيــس هــيــئــة الــكــهــربــاء والـ
المضي قدمًا نحو تعزيز الجهود لتطوير قطاع 
والبرامج  المبادرات  تبّني  عبر  والماء  الكهرباء 
الستهالك  المتنامي  الطلب  تلبية  تكفل  التي 
في  االستثمارات  والماء وجذب فرص  الكهرباء 
التنمية  أغــراض  ُيلّبي  بما  وذلــك  القطاع،  هــذا 
ويــــتــــوازى مـــع الـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي والــصــنــاعــي 
في  ويــصــب  المملكة،  تشهده  الـــذي  والــتــجــاري 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
ــه مـــحـــمـــد بــن  ــاعـ ــمـ ــتـ ــالل اجـ ــ ــــك خــ ــاء ذلــ ــ جــ
أكوا  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أبونيان  عبداهلل 
للطاقة  هيا  شركة  في  الرئيسي  الشريك  بــاور، 
والتحلية المطور لمشروع المرحلة الثانية من 
ــدور إلنــتــاج الــكــهــربــاء والـــمـــاء، وذلــك  مجمع الــ

للوقوف على مستجدات تشغيل المشروع. 
أّن  إلــى  والماء  الكهرباء  هيئة  رئيس  وأشــار 
مشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور إلنتاج 
الكهرباء والماء، الذي تبلغ كلفته الكلية 1.053 
بليون دوالر أمريكي، يأتي ضمن المشاريع التي 
االقتصادية  البحرين  رؤيــة  مواكبة  إلــى  تهدف 
الــمــســيــرة  أهـــــــداف  مــــع  يــتــمــاشــى  ــا  ــمـ وبـ  ،2030
ــرة صــاحــب  ــيـــادة حـــضـ الــتــنــمــويــة الـــشـــامـــلـــة بـــقـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
وبمتابعة مستمرة وحثيثة من  المعظم،  البالد 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  صاحب 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إلــى أن هــذا المشروع هو إحــدى ثمار  ونــّوه 
لتطوير  الــمــمــلــكــة  تنتهجها  الــتــي  الــســيــاســات 

تعزيز  عــبــر  لــلــطــاقــة  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع 
الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
بما  أســـاس ضــمــان جودتها  وعــلــى  أســـرع  بوتيرة 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة ويــصــب  ــ يــحــقــق أهــ
االقتصاد  تنمية  إلــى  الرامية  الجهود  دعــم  في 
الوطني من خالل زيادة االستثمارات في مختلف 
القطاعات الحيوية منها قطاع الكهرباء والماء. 

وقـــال رئـــيـــس هــيــئــة الــكــهــربــاء والـــمـــاء إنــه 
الــدور  مجمع  مــن  الثانية  المرحلة  بتشغيل 
إلنتاج الكهرباء والماء وصلت القدرة اإلنتاجية 
5044 ميجاوات من  إلى  المتوافرة  اإلجمالية 
من  الــيــوم  فــي  جــالــون  و204 ماليين  الكهرباء 
المياه، مشددًا على أن الهيئة ماضية في دعم 
وتطوير البنى التحتية األساسية في المملكة 
التي يجب  للبالد  الحضارية  التنمية  لتواكب 
أن تــكــون عــلــى أعــلــى مــســتــويــات االعــتــمــاديــة 
الهيئة  الــمــشــروع  هــذا  وسيمكن  والــمــوثــوقــيــة، 

من مواكبة احتياجات المملكة المستقبلية.
أبــونــيــان رئيس  مــن جــانــبــه، صـــّرح محمد 
مجلس إدارة شركة »أكوا باور« قائاًل: »يسعدنا 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء، أحــد  نــتــعــاون مــع هيئة  أن 
شــركــائــنــا الــرئــيــســيــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
تطوير  مشروع  من  الثانية  المرحلة  إلطــالق 
والبدء  والــمــاء  الكهرباء  إلنتاج  الــدور  مجّمع 
ونثق  للمشروع،  التجاري  واإلنتاج  بالتشغيل 
هذا  سيحققها  التي  الكبرى  بالعوائد  تمامًا 
الـــمـــشـــروع عــلــى صــعــيــد تــعــزيــز الــــقــــدرة على 
تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء 

والماء«.

ت�سغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور

البنية  تطوير  موا�صلة  والماء:  الكهرباء  هيئة  رئي�س 
التحتية للطاقة عبر تعزيز ال�صراكة مع القطاع الخا�س
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أكـــد د. عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الـــزيـــانـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة حـــرص 
ــلــــى تـــطـــويـــر  ــريــــن عــ ــبــــحــ مـــمـــلـــكـــة الــ
عـــاقـــات الــصــداقــة الــمــشــتــركــة بين 
الصين  وجمهورية  البحرين  مملكة 
السام  يعم  أن  وتمنياتها  الشعبية، 
ودول  الــصــيــنــيــة  األراضـــــــي  واألمــــــن 
ــه خــيــر  ــيـ ــا فـ ــمـ ــة لـ ــويــ ــيــ الـــــقـــــارة اآلســ
وصــــالــــح شـــعـــوبـــهـــا، مــــؤكــــدا مــوقــف 
ــابــــت تـــجـــاه  ــثــ ــن الــ ــريـ ــحـ ــبـ مـــمـــلـــكـــة الـ

سياسة الصين الواحدة.
جاء ذلك خال استقباله أمس 
أنـــــور حــبــيــب اهلل ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ــة لـــــــدى مــمــلــكــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــيــــن الـــشـ الــــصــ

البحرين.
استعراض  اللقاء  خــال  وجــرى 
ــات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــيــن  ــ ـــاقـ عــ

ــا فــي  ــزهــ ــزيــ ــعــ ــل تــ ــ ــبـ ــ الــــبــــلــــديــــن، وسـ
مختلف المجاالت خدمة للمصالح 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 
مناقشة  إلــــى  إضـــافـــًة  الــصــديــقــيــن، 
ــن الـــمـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا  ـــدد مـ عـ

محل االهتمام المشترك.
من جانبه أعرب السفير الصيني 
عن الشكر والتقدير لمواقف مملكة 
البحرين الداعمة لجمهورية الصين 
بتنمية  المملكة  واهتمام  الشعبية، 
المشترك  التعاون  عاقات  وتطوير 
أشمل  مستويات  الــى  بها  واالرتــقــاء 
خدمًة للمصالح المتبادلة للبلدين 

الصديقين.

ال�صداقة والتعاون ال�صيني تعزيز عالقات  ال�صفري  وزير اخلارجية يبحث مع 

موقف البحرين ثابت من �صيا�صة ال�صين الواحدة

ص2 أخبار البحرين

»أخــــبــــار  ــاؤالت  ــ ــســ ــ تــ عـــلـــى  ردا 
اهلل  حبيب  أنــور  للسفير  الخليج« 
حول موقف باده من زيارة رئيسة 
لتايوان  األمريكية  النواب  مجلس 
قال  المتوقع  الصيني  الفعل  ورد 
إن  البحرين  في  الصيني  السفير 
األمريكي  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
مــنــطــقــة  زارت  بـــيـــلـــوســـي  ــانـــســـي  نـ
الــمــعــارضــة  رغـــم  الصينية  تـــايـــوان 
ــارة الــمــوضــوع بشكل  الــشــديــدة وإثــ
الصيني،  الجانب  قبل  مــن  مهيب 
الــذي يخالف بشكل خطير  األمــر 
مــبــدأ الــصــيــن الـــواحـــدة، ويــعــتــدي 
الصين  ســيــادة  على  خطير  بشكل 
ووحــــدة أراضــيــهــا، ويـــخـــّرب بشكل 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ خــطــيــر الــــســــام واالســ
بالغ  بشكل  ويضر  تــايــوان،  مضيق 

الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة األمــريــكــيــة. 
ويـــرفـــض الــجــانــب الــصــيــنــي ذلــك 
ــه بــلــهــجــة  ــنــ ــديــ رفــــضــــا قـــاطـــعـــا ويــ

شديدة.
وشــــدد عــلــى أنـــه ال تــوجــد في 
ــوى صــيــن واحــــــدة، وأن  الــعــالــم ســ
تايوان جزء ال يتجزأ من األراضي 
ــة، ويــعــتــبــر  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــتـــزام بــمــبــدأ الــصــيــن الــواحــدة  االلـ
ــدى الــمــجــتــمــع  ــ ــ ــا عــــامــــا لـ ــقــ ــوافــ تــ
الـــدولـــي ومـــن الــمــبــادئ األســاســيــة 
يعتبر  وكذلك  الدولية،  للعاقات 
ــــرط الـــمـــســـبـــق والـــمـــرجـــعـــيـــة  ــشـ ــ الـ
ــة الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــامـ إلقـ
المتحدة  والـــواليـــات  الــصــيــن  بــيــن 

وتطويرها. 
قائا:  الصيني  السفير  وتابع 

تعمل  الصين  الحقيقة، ظلت  في 
وتسهم  العالم  ســام  صيانة  على 
عن  وتدافع  العالمية  التنمية  في 
النظام الدولي، وتعمل مع أغلبية 
دول الــعــالــم مــعــا عــلــى دفـــع ســام 
حال  فــي  أنــه  غير  العالم.  وتنمية 
انــتــهــاك  تـــحـــاول  ــوة  قــ أو  ــة  ــ دولـ أي 
أو  أراضيها  ووحــدة  الصين  سيادة 
ومصالحها  الــصــيــن  أمـــن  تــخــريــب 
ــيـــن عــلــيــه  الـــتـــنـــمـــويـــة ســــتــــرد الـــصـ
وتتخذ اإلجــراءات المضادة، وهذا 
ــقـــول وشــــرعــــي وطــبــيــعــي  ــعـ ــر مـ ــ أمــ

ومبرر.
 وأضاف أنه في الوقت الراهن 
يشهد العالم تشابك التغيرات غير 
وجائحة  سنة  مائة  من  المسبوقة 
الــقــرن، ويــواجــه تــحــديــات خطيرة 

فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــضــخــم الــمــالــي 
والتغير  والـــغـــذاء  الــطــاقــة  وأزمـــتـــا 
الــمــنــاخــي، بــيــنــمــا تــثــيــر الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة االنـــقـــســـام والــمــواجــهــة 
وتـــخـــرب الـــســـام واالســـتـــقـــرار في 
ــالــــم بـــغـــيـــة الـــحـــفـــاظ  ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ أنـ
وتصدير  العالمية  هيمنتها  على 
المكاسب  ونيل  المحلية  األزمـــات 
السياسية الخاصة، وذلك معروف 
لدى ذوي الرؤية الثاقبة في داخل 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وفـــي الــعــالــم. 
ــنــــوات األخـــيـــرة  وعـــلـــى مـــــدى الــــســ
يدعي الجانب األمريكي أنه يلتزم 
أنه  الواحدة، غير  الصين  بسياسة 
يتراجع عنها على الصعيد العملي، 
حتى يقوم بطمس وتجويف مبدأ 
ويــحــاول تحدي  الــواحــدة،  الصين 

للصين.  األدنـــى  الخط  واســتــفــزاز 
وعلى الجانب األمريكي تحمل كل 

العواقب الشديدة المحتملة.
ولفت السفير الصيني إلى أن 
المجتمع  يدعو  الصيني  الجانب 
الـــدولـــي إلــــى الـــوقـــوف بــحــزم إلــى 
جـــانـــب الـــصـــيـــن، وإطــــــاق الـــنـــداء 
ــادل لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـام  ــ ــعـ ــ الـ
واحترام السيادة، والتصدي بحزم 
الدولي  الــقــانــون  انتهاك  ألنشطة 
والــقــواعــد األســاســيــة الــتــي تحكم 
سيادة  وانتهاك  الدولية  العاقات 
أراضيها،  الـــدول األخـــرى وســامــة 
المشتركة للحفاظ  الجهود  وبذل 
على العدالة واإلنصاف الدوليين، 
وصــــيــــانــــة الـــــســـــام واالســـــتـــــقـــــرار 

اإلقليمي والعالمي.

ال�صفري ال�صيني لـ»اأخبار اخلليج«:

اأمريكا اعتدت على �صيادة ال�صين وعليها تحمل العواقب
ال يوجد يف العامل اإال �صني واحدة وندعو املجتمع الدويل اإىل الوقوف بجانبنا

} وزير الخارجية خال لقاء السفير الصيني.

�صاملة  و�صيانة  مدار�س..   5 تاأهيل  اإعادة 
الجديد الدرا�صي  العـام  قبل  لـ40 مدر�صة 

أن  والتعليم  التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  أكــد 
2022-202٣م،  القادم  الدراسي  للعام  استعداداتها  في  مستمرة  الــوزارة 
الشاملة  مـــدارس، وإجـــراء الصيانة  إعــادة تأهيل )5(  وذلــك من خــال 

لـ)40( مدرسة.
جاء ذلك لدى زيارته مدرسة مريم بنت عمران االبتدائية للبنات، 
حــيــث اطــلــع عــلــى ســيــر الــعــمــل فــيــهــا، والــــذي يــشــمــل تــطــويــر المباني 
ينسجم  هندسي  طابع  ذات  جديد  مبنى  وإضافة  القائمة،  المدرسية 
مع المباني التي مر على تأسيسها عدة سنوات، بهدف توفير المزيد 
للعملية  الــداعــمــة  األســاســيــة  البنية  وتهيئة  الــدراســيــة،  المقاعد  مــن 
الوزارة التطويرية، وخاصًة  التعليمية، والملبية لمتطلبات مشروعات 
أنـــه يجري  إلـــى  الـــوزيـــر  الــرقــمــي. وأشــــار  تــعــزيــز التعليم  عــلــى صــعــيــد 
العمل كذلك على الصيانة الشاملة لـ40 مدرسة موزعة على مختلف 
المحافظات، ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تحرص عليها الوزارة، 

لتعزيز البيئة المدرسية المناسبة لألبناء الطلبة.

مكـافحــــة   فـي  مـــدربــا   25 اعتمــاد 
ــس ــا� ــخ ــص ــالأ� ــة التـــجـــار ب ــم ــري ج

اعتمد المركز اإلقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار 
باألشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المجموعة األولى من المدربين 
في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، التي تضم )25( مدرًبا يمثلون 
والــتــجــارة،  الصناعة  وزارة  هــي  حكومية  وغير  حكومية  جهات  ثماني 
ومراكز الرعاية الصحية األولية، ومركز االتصال الوطني، وشركة مطار 
البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين )باس(، والجمعية البحرينية 

للمسؤولية االجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل.
وأكــــــدت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل نــوف 
عــبــدالــرحــمــن جــمــشــيــر حـــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز البنية 
صورها  بمختلف  بــاألشــخــاص  االتــجــار  لجريمة  للتصدي  األســاســيــة 
وأشكالها من خال تطوير الكفاءات الوطنية للمتعاملين مع الضحايا 

أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار باألشخاص. 

في اأقـــل من 45 يــومــا.. اإنجــاز اأكثـر مـن 7255 
فح�صــــــا فــي ق�صـــــــم الأ�صعــــــة بـال�صلمــانيــــة

كتيب تف�صيلي عن برنامج التمويالت الإ�صكانية الجديدة
أصدرت وزارة اإلسكان والتخطيط 
الــعــمــرانــي كــتــيــب بــرنــامــج الــتــمــويــات 
ــدة شــــرحــــت فــيــه  ــديــ اإلســـكـــانـــيـــة الــــجــ
بالخدمات  المتعلقة  التفاصيل  كــل 
على  الجديد،  البرنامج  في  المتاحة 
رأسها خدمة »تسهيل« بأنواعها الثاث 
العود،  البيت  تسهيل  عقاري،  »تسهيل 
إلــى خدمة  باإلضافة  تــعــاون«،  تسهيل 
مـــزايـــا بــنــوعــيــهــا الــفــئــة الــمــســتــحــدثــة 
والنظام الحالي، والخدمات اإلسكانية 
االعـــتـــيـــاديـــة، خــدمــة تــمــلــيــك وحــــدات 

سكنية وخدمة القسائم السكنية.
وزارة  عــــقــــدت  ثـــانـــيـــة  جـــهـــة  مـــــن 
اإلسكان والتخطيط العمراني اجتماع 
ــع مـــمـــثـــلـــي شـــركـــات  ــ عـــمـــل مـــوســـعـــا مـ
التطوير العقاري بالمملكة، لمناقشة 
المشتركة، ضمن  المواضيع  من  عدد 
برنامج عمل يهدف إلى توفير مشاريع 
إســكــانــيــة تــنــاســب الــمــســتــفــيــديــن من 
التمويات اإلسكانية الجديدة، وذلك 
بحضور ممثلين عن مؤسسة التنظيم 

العقاري وبنك اإلسكان.
وزارة  أكـــــــدت  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ وخـــــــال 

اإلســـكـــان والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي أن 
مــحــور الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص 
يــمــثــل أولـــويـــة كــبــيــرة لـــدى الــحــكــومــة، 
السيما في قطاع السكن االجتماعي، 
التمويات  تجسده  الـــذي  األمـــر  وهــو 
ــي تــهــدف  ــتـ اإلســـكـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، الـ
ــــى تـــوفـــيـــر الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــدى  إلـ
المائم  الــســكــن  لتوفير  الــمــواطــنــيــن 

بصورة فورية.
متطلبات  بحث  اللقاء  وتم خال 
والــرؤى  المملكة،  في  العقاري  السوق 

الــمــشــتــركــة لــقــيــام الـــشـــركـــات بــتــوفــيــر 
وحدات وقسائم سكنية بأسعار تناسب 
المستفيدين من الخدمات التمويلية، 
التمويات  بــرنــامــج  نــجــاح  يكفل  بــمــا 
بالمبادرات  التنويه  تم  كما  الجديدة، 
الناجحة التي تمت بين وزارة اإلسكان 
لتوفير  الــعــقــاري  الــتــطــويــر  وشـــركـــات 

الوحدات السكنية للمواطنين.

} جانب من االجتماع المشترك بين وزارة اإلسكان وممثلي التطوير العقاري.

ص٣ أخبار البحرين

ــور أحـــــمـــــد مــحــمــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ قــــــــال الــ
األنـــــــــصـــــــــاري الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
قسم  »إن  الــحــكــومــيــة،  للمستشفيات 
األشعة بمجمع السلمانية الطبي أنجز 
أكثر من 7255 فحصًا خال الفترة من 
إلى ٣1 يوليو 2022م،  19 يونيو 2022م 
الُمنَجَزة  الفحوصات  عــدد  في  بــزيــادة 
المنصرم،  يوليو  شهر  فــي   %58 بلغت 
وذلك ضمن اآلليات التنفيذية لخطة 
تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل 
ــور األنــــصــــاري  ــتــ ــدكــ بــــهــــا.  وأضــــــــاف الــ
تــم تــدشــيــن خــطــة تقليص قــوائــم  ــه  أنـ
بمجمع  األشــعــة  قسم  مواعيد  انتظار 
السلمانية الطبي في أكتوبر الماضي، 
لتقليص  متكاملة  استراتيجية  ضمن 
قوائم انتظار الخدمات الصحية التي 
عبر  الحكومية  المستشفيات  تقدمها 
جــمــيــع مــؤســســاتــهــا الــصــحــيــة، بــهــدف 
توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة 

لجميع المواطنين والمقيمين.
 وأوضح أن زيادة عدد الفحوصات 
األشعة  خدمات  أنــواع  مختلف  شملت 
الـــمـــقـــدمـــة فـــــي مـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة 
أشعة  فحوصات  شهدت  حيث  الطبي، 
الرنين المغناطيسي زيادة بنسبة %41، 
األشــعــة  فـــحـــوصـــات  ازدادت  حــيــن  ــي  فـ
وفــحــوصــات   ،%٣9 بــنــســبــة  الــمــقــطــعــيــة 
الــتــصــويــر بــاســتــخــدام الــمــوجــات فــوق 
 ،%75 بــنــســبــة  ــار(  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ )الـ ــة  ــيـ ــوتـ الـــصـ
وفحوصات أشعة تصوير الثدي بنسبة 
4٣%.  وأهاب الدكتور األنصاري في هذا 
بالمواعيد  االلــتــزام  بالمرضى  الــشــأن 
على  الحصول  لضمان  لهم  المحددة 
الخدمات الصحية في الوقت المناسب 
وعدم تأثر خططهم العاجية، السيما 
في ظل بلوغ نسبة التخلف عن حضور 
المواعيد من قبل المرضى حوالي %1٣ 

في الشهر الماضي.

33 منـــاق�صـــة  »الأ�صغــــال« تطــــرح 
26 مليــون ديـنـار بكلفـة تزيــد عـلى 

الحالي ٣٣  الــعــام  مــن  الثاني  الــربــع  األشــغــال خــال  وزارة  طرحت 
تصل  تقديرية  إجمالية  بكلفة  الــــوزارة  قــطــاعــات  لمختلف  مناقصة 
والمزايدات  المناقصات  دينارا بحريني، وقام مجلس  إلى ٣69,456,26 
بترسية 18 مناقصة خال الفترة المذكورة بكلفة إجمالية تصل إلى 8 

مايين و781 ألفا و٣28 دينارا بحرينيا. 
وأوضح وزير األشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج المشاريع 
 ٣ بــواقــع  الــــوزارة  قــطــاعــات  على مختلف  تــوزعــت  ترسيتها  تمت  الــتــي 
مشاريع لقطاع الطرق، و9 مشاريع للصرف الصحي، و5 مشاريع بقطاع 
مشاريع المباني والصيانة ومشروع آخر ضمن قطاع الخدمات الفنية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16204/pdf/1-Supplime/16204.pdf?fixed4901
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/1304415
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304424
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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
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كتب: وليد دياب

اعتمدت خطة عمل النظافة 
والبرامج التوعوية التي أطلقتها 
ــانـــة الــعــاصــمــة ضــمــن مـــبـــادرة  أمـ
»بــــادر صــحــح« لــمــوســم عــاشــوراء 
للعام 2022، على تقليل مستوى 
المنتجة ورفع مستوى  النفايات 
العام،  السلوك  وتغيير  التوعية 
وتضمنت خطة العمل تخصيص 
عــمــلــيــات  ــز  ــركـ ــمـ كـ ــاء  فــــضــ ارض 
النظافة،  ومــوقــف آللــيــات شــركــة 
وتـــضـــمـــنـــت خـــطـــة الـــعـــمـــل الــتــي 
حــصــلــت »اخـــبـــار الــخــلــيــج« على 
نظافة  عــامــل   150 مــنــهــا  نــســخــة 
العمل  و12 مسؤوال خالل نوبات 
وثالث مركبات لجمع المخلفات 
بسعة استيعابية 25 مترا مكعبا، 
و4 مركبات جمع مخلفات بسعة 
مــكــعــبــة،  ــار  ــ ــتـ ــ أمـ  7 اســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
ــات كـــنـــس صــغــيــرة  ــبـ ــركـ وثــــــالث مـ
صغيرة  سلة  و100  حــاويــة،  و100 
ويــل،   6 ســيــارات  و3  للمخلفات، 
ــوارئ  ــ ــريــــق طــ ــى فــ ــ ــة الــ ــافــ ــاإلضــ بــ
على  اســتــعــداد  حالة  فــي  سيكون 
مدار الساعة يوميا، واليات تعمل 

يوميا بشكل دوري.
ــت أمـــانـــة الــعــاصــمــة  ــحـ وأوضـ
انه بعد قيام فريق العمل بمسح 
كامل للمناطق تبين وجود زيادة 
فــي عـــدد الــمــضــائــف، الفــتــة الــى 

امانة  مجلس  مع  بالتعاون  انها 
الخليج  مدينة  وشركة  العاصمة 
بنظام  العمل  سيكون  للتنظيف 
3 نوبات يوميا، منذ الرابعة فجرا 
وحتى 12 ظهرا، ومن 11.3 حتى 
الليلية  والنوبة  المواكب،  نهاية 

منذ 8 مساء وحتى 5 صباحا.
تنسيق  وجــــود  الــــى  وأشــــــارت 
إدارات المآتم للقاء  وتواصل مع 
مــجــمــوعــة مـــن خــطــبــاء الــمــنــبــر 
والتركيز  عــاشــوراء  موسم  خــالل 
من  منها  الرئيسية  المآتم  على 
اجل تخصيص 5 دقائق من مدة 
بالنظافة  للتوعية  الــمــحــاضــرة 

وحث الناس على تغيير المفهوم 
والــســلــوم حـــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
ــاظ على  ــفـ ــحـ الـــنـــفـــايـــات والـ مـــع 
البدلية  والخدمات  المكتسبات 
ــمـــل عـــلـــى نــشــر  ــعـ الـــمـــقـــدمـــة، والـ
والفيديو  الــصــور  مــن  مجموعة 
على  العاصمة  امــانــة  منصة  فــي 
يــومــي طــوال  اإلنــســتــغــرام بشكل 
ايــام عــاشــوراء، بحيث ال تقتصر 
عــلــى الــنــظــافــة فــقــط بـــل تشمل 
ــل الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة، وتــركــز  كـ
الخاطئ  السلوك  معالجة  على 
ــادرة الــــى تــصــحــيــحــه وهــو  ــبـ ــمـ والـ

شعار العملة »بادر صحح«.

كــــمــــا ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى نــشــر 
والفيديو  الــصــورة  من  مجموعة 
ــواكـــب  فــــي حـــســـابـــات الـــمـــآتـــم ومـ
ــة  ــراكــ ــشــ الـــــــعـــــــزاء مــــــن خــــــــالل الــ
المسبق،  والتنسيق  المجتمعية 
المآتم  حسابات  من  واالستفادة 
ــزاء فــــي مــخــتــلــف  ــ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــواكـ ــ ومـ
الـــمـــنـــاطـــق بــحــيــث يـــتـــم جـــدولـــة 
تــنــشــر خاللها  مـــحـــددة  مــواعــيــد 
الــفــيــديــو والـــصـــور الــمــنــجــزة من 
جــانــب امـــانـــة الــعــاصــمــة وشــركــة 

مدينة الخليج للتنظيف.
وكـــــانـــــت قـــــد عــــقــــدت أمــــانــــة 
العاصمة اجتماعها السنوي مع 

العزاء  ومواكب  المآتم  مسئولي 
ومــمــثــلــي الــمــضــائــف ومــؤســســات 
الخدمات  لتنسيق  الــعــام  النفع 
الـــبـــلـــديـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــنــظــافــة 
وخــــطــــط الـــتـــشـــجـــيـــر الــمــقــدمــة 
 ،2022 ــوراء  ــ ــاشـ ــ عـ مـــوســـم  ــــالل  خـ
والقوانين،  باألنظمة  وااللــتــزام 
والتعرف على احتياجات المآتم 
مؤسسات  من  وغيرها  والمواكب 
ــــالل عــــاشــــوراء،  ــعــــام خـ الـــنـــفـــع الــ
ــم اســــتــــعــــراض أهــــــداف  ــ حـــيـــث تـ
صحح  بــادر  حملة  واستراتيجية 
العاصمة  أمــانــة  أطلقتها  الــتــي 

مؤخرًا.

»اأخبار الخليج« تن�شر خطة اأمانة العا�شمة »بادر �شحح« خالل عا�شوراء

150 عامل نظافة وحاويات مخلفات وطوارئ على مدار ال�ساعة

ن�ش�ر التوعية عبر خطباء الماآتم لتقليل م�ش�توى النفايات المنتجة وتغيير ال�ش�لوك العام

ــيــــخ  قــــــــــام الـــــســـــيـــــد عـــــلـــــي بــــــــن الــــشــ
عـــبـــدالـــحـــســـيـــن الــــعــــصــــفــــور، مـــحـــافـــظ 
بــجــولــة تفقدية  الــشــمــالــيــة،  الــمــحــافــظــة 
ــآتــــم الـــمـــحـــافـــظـــة،  شـــمـــلـــت عـــــــددا مــــن مــ
األمنية  االحتياجات  على  خاللها  اطلع 
ورافـــقـــه خاللها  والــصــحــيــة،  والــخــدمــيــة 

نائب المحافظ وعدد من المسؤولين.
المآتم،  إدارات  إلــى  المحافظ  ونقل 
راشـــــد  ــيــــخ  الــــشــ أول  الــــفــــريــــق  ــيــــات  تــــحــ
ــر الــداخــلــيــة  بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ
بكل  عــاشــوراء  مناسبة  بإحياء  وتمنياته 
األمــن  يسودها  أجـــواء  فــي  ويــســر  سهولة 

والطمأنينة.
وأكد المحافظ، أهمية تشكيل لجان 
أهلية لإلشراف على سير مواكب العزاء، 
مــشــيــًرا إلـــى أنـــه فــي ظــل ارتـــفـــاع درجـــات 
عدد  بتوفير  المحافظة  قــامــت  الــحــرارة 
بمساندة  الــمــتــطــوعــيــن  المسعفين  مــن 
ــة وذلـــك  ــارئـ ــطـ فـــريـــق طــبــي لـــلـــحـــاالت الـ
ــاج الــطــبــي، داعــيــًا  بــالــتــعــاون مــع مــركــز تـ

في  بالتسجيل  للمشاركة  المآتم  إدارات 
ــر طــبــيــبــك«  ــتـ الــبــرنــامــج الــتــجــريــبــي »اخـ
بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى 

للصحة.
ومن جهته، أشار ممثل وزارة الصحة 

التحضير  أهــمــيــة  إلـــى  الــتــتــان  مــجــتــبــى 
والتخزين الجيد لألطعمة خالل موسم 
عـــاشـــوراء، والــتــأكــد مــن ســالمــة األغــذيــة، 

وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقد أعرب القائمون على المآتم عن 

هــذه  عــلــى  الشمالية  لمحافظ  شــكــرهــم 
الزيارات التي تعكس الحرص والمتابعة 
الحــتــيــاجــات الــمــآتــم، مــؤكــديــن حرصهم 
عــلــى االلـــتـــزام بــكــل اإلجـــــــراءات لضمان 

نجاح الموسم. 

لماآتم المحافظة ال�سمالية يتفقد الحتياجات الأمنية والخدمية  محافظ 

ــيـــران نــائــب  أشـــــاد الــعــمــيــد عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الـــجـ
رؤســاء  مع  الــدائــم  بالتعاون  المحرق،  محافظة  محافظ 
ومسئولي مآتم المحافظة، بما يسهم في ممارسة شعائر 

عاشوراء في أجواء آمنة.
بها لعدد  قام  التي  التفقدية  الزيارة  جاء ذلك خالل 
مــن الــمــآتــم، بــتــوجــيــه مــن الــســيــد ســلــمــان بــن عــيــســى بن 

هندي المناعي، محافظ محافظة المحرق، حيث التقى 
ــاء ومــســئــولــي الــمــآتــم واطــلــع على  نــائــب الــمــحــافــظ، رؤســ
سالمة  بضمان  يتعلق  فيما  وخاصة  التنظيمية،  الجهود 
كافة المشاركين وتطبيق اإلجــراءات وااللتزام بخط سير 
مواكب العزاء. وأشاد نائب المحافظ، بما لمسه من حرص 
أهمية  مــؤكــدًا  بــهــا،  والتقيد  اإلجــــراءات  بتطبيق  والــتــزام 

الجميع،  سالمة  يحفظ  بما  الــدائــم  والتنسيق  الــشــراكــة 
المقررة  بــالــضــوابــط  االلــتــزام  على  الــمــآتــم  إدارات  شــاكــرًا 
وتفهم المشاركين لها. ومن جهتهم، أعرب القائمون على 
والمتابعة  الحرص  على  للمحافظة  شكرهم  عن  المآتم 
بالمسؤولية  االلتزام  أهمية  مؤكدين  اإلجـــراءات،  لجميع 

من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع. 

نائب محافظ المحرق يزور عددا من ماآتم المحافظة وي�سيد بالجهود التنظيمية

بــن  ــد  ــ الـــشـــيـــخ د. راشــ ــع  ــ رفـ
مــحــمــد بـــن فــطــيــس الــهــاجــري 
السنية  األوقــاف  رئيس مجلس 
مجلس  أعــضــاء  وبــاســم  باسمه 
منتسبي  وكــل  السنية  األوقـــاف 
الــشــكــر  آيــــــــات  ـــى  ــمـ أســ اإلدارة 
واالمـــتـــنـــان إلــــى مـــقـــام حــضــرة 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
مــلــك  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
الــمــعــظــم، عــلــى تفضل  الـــبـــالد 
بصرف  السامي  باألمر  جاللته 
المكرمة الملكية السنوية للعام 

الهجري 1444 هـ.
 وثــــــمــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــة الـــمـــكـــرمـــة  ــيـ ــنـ ــسـ األوقـــــــــــاف الـ
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــصـــاحـــب الـــجـــاللـــة 
ملك البالد المعظم في الدعم 

السنوي، مؤكدًا أن هذه المكرمة 
جاللته  حرص  تعكس  الملكية 
التنموي  بالدور  النهوض  على 
ــل الـــتـــطـــوعـــي وتـــعـــزيـــز  ــمــ ــعــ والــ
ــات الــجــمــعــيــات  ــانـ ــكـ قــــــدرات وإمـ
للقيام  الــخــيــريــة  والــمــؤســســات 
بمهامها، واالستمرار في تقديم 

الخدمات اإلنسانية.
كــــــمــــــا رفـــــــــــع كـــــــــل الــــشــــكــــر 
ــر لـــصـــاحـــب الــســمــو  ــديــ ــقــ ــتــ والــ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  ــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
الـــــــــوزراء، على  رئـــيـــس مــجــلــس 
الــتــوجــيــهــات الــكــريــمــة بــتــوفــيــر 
كـــل اإلمـــكـــانـــيـــات والــتــســهــيــالت 
بمملكة  الخيري  العمل  لدعم 
الــعــلــي  اهلل  ســـائـــال  ــبـــحـــريـــن،  الـ

الــقــديــر أن يــديــم عــلــى جــاللــة 
الصحة  المعظم  البالد  الملك 

والعافية والسداد.

الملكية  ب��ال��م��ك��رم��ة  ت�����س��ي��د  »ال�����س��ن��ي��ة« 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات وال��م��وؤ���س�����س��ات ال��خ��ي��ري��ة

} د. را�شد الهاجري.

رفــــــــــــع رئــــــــيــــــــس األوقـــــــــــــــاف 
الــجــعــفــريــة الــســيــد يـــوســـف بن 
صــــالــــح الــــصــــالــــح ونــــيــــابــــة عــن 
وعموم  األوقــاف  أعضاء مجلس 
المآتم والحسينيات أسمى آيات 
إلى  واالعــتــزاز  والتقدير  الشكر 
المقام السامي لحضرة صاحب 
الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم عــلــى تــفــضــل جــاللــتــه 
بـــــصـــــرف الــــمــــكــــرمــــة الـــمـــلـــكـــيـــة 
والحسينيات  للمآتم  الــســامــيــة 
الموافق  1444هـــ  الهجري  للعام 
2022 م جريًا على عادة جاللته 
الــحــمــيــدة فـــي كـــل عـــــام، والــتــي 
ــعــــكــــس مــــــا يــــحــــظــــى بــــــه هــــذا  تــ
الــمــوســم مــن رعــايــة وعــنــايــة من 

جاللته وحكومته الرشيدة.
وثــــــمــــــن رئــــــيــــــس األوقـــــــــــاف 
الــجــعــفــريــة الــمــكــرمــة الــســامــيــة 
والعادة الحميدة لجاللة الملك 
المعظم في مشاركة شعبه الوفي 
الخالدة،  عــاشــوراء  مناسبة  فــي 

تعزز  الــمــكــرمــة  هـــذه  أن  مـــؤكـــدًا 
مـــا تـــــوارث عــلــيــه وحــــرص عليه 
األجداد واآلباء من رعاية خاصة 
لمناسبة عاشوراء والتي تعكس 
واالنسجام  والتعايش  الترابط 
الذي تمتاز به مملكة البحرين 

منذ األزل.

ــيـــس األوقــــــاف  ــع رئـ ــ كـــمـــا رفـ
ــر  ــكــ ــة فــــــائــــــق الــــشــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ الـ
إلـــى صــاحــب السمو  والــتــقــديــر 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مجلس الوزراء على التوجيهات 
ــوزارات  ــ الــكــريــمــة لــســمــوه إلـــى الـ
والــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة بــمــتــابــعــة 
ــاطـــق خـــالل  ــنـ ــمـ احـــتـــيـــاجـــات الـ
ــوراء وتــيــســيــر كافة  ــاشـ مــوســم عـ
إنجاح  تكفل  الــتــي  المتطلبات 

الموسم.
ــي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ اهلل  ســــــائــــــلــــــيــــــن 
الملك  يــمــد جــاللــة  أن  الــقــديــر 
ــو ولــــــي الــعــهــد  ــمــ الـــمـــعـــظـــم وســ
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بــعــونــه 
ــلـــة مــســيــرة  ــده لـــمـــواصـ ــديــ ــســ وتــ
في  والتنمية  ــار  ــ واالزدهـ الخير 
مملكة البحرين، وأن يكون هذا 
الــعــام عـــام خــيــر وصــحــة وســالم 
بالد  وعــلــى  الــعــزيــز  وطننا  على 

المسلمين وسائر بالد العالم.

»ال��ج��ع��ف��ري��ة« ت��ث��م��ن ال��ت��وج��ي��ه ال��م��ل��ك��ي ال�����س��ام��ي 
ب�������س���رف ال���م���ك���رم���ة ل���ل���م���اآت���م وال��ح�����س��ي��ن��ي��ات

} يو�صف ال�صالح.

التنسيقية  اللجنة   عقدت 
لــعــام 1444هــــ  لموسم عــاشــوراء 
بــــرئــــاســــة  األول  ــا  ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الــدكــتــورة لــولــوة راشـــد شويطر 
ــيــــس  ــرئــ الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــراكـــز الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة األولـــــيـــــة، حـــيـــث تــم 
ــى اســـــتـــــعـــــدادات  ــلــ ــوف عــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ الـ
ــوراء وفـــتـــح عــيــادة  ــاشــ مـــوســـم عــ
اإلمـــــــام الــحــســيــن مــــع أعـــضـــاء 
اللجنة الذين يمثلون مختلف 
ــات مــــــــن أطـــــبـــــاء  ــ ــصـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
وممرضين ومسعفين وصيادلة 
ومــراقــبــي أغـــذيـــة وغــيــرهــم من 

التخصصات األخرى. 
ــاء، أكــــــدت  ــ ــقــ ــ ــ ـــل ــ وخــــــــــالل الـ
تــوفــيــر جميع  أهــمــيــة  شــويــطــر 
االحــــتــــيــــاجــــات والـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
الموسم  هـــذا  الـــالزمـــة إلنــجــاح 
والسالمة  الصحة  يحفظ  بما 

العامة. 
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــســ ــيــ وأكــــــــــدت رئــ
عــلــى جــمــيــع األعـــضـــاء، الــتــزام 
جهدها  قــصــارى  بــبــذل  اللجنة 
من أجل تقديم خدمات صحية 

عــالــيــة،  جــــــودة  ذات  ــيـــة  وعـــالجـ
تــقــوم  الــلــجــنــة  أن  ــى  ــ إلـ ــًة  ــتــ الفــ
الحسين  اإلمــام  عيادة  بتجهيز 
الــطــبــيــة، حــيــث تــضــم الــعــيــادة 
مــتــكــامــل  وإداري  طــبــي  طـــاقـــم 
مزود بجميع األقسام الضرورية 
بما  الصحية  الخدمة  لتقديم 
فيها صيدلية متكاملة باألدوية 
العيادة  األساسية، كما تتضمن 
بـــرنـــامـــج لــتــصــنــيــف الــــحــــاالت 
الطارئة لمباشرة تقديم العالج 

في الوقت المحدد.
إلى وجود  وأشــارت شويطر 
ــيــــادة  ــيــــن عــ ــبــــاشــــر بــ تـــنـــســـيـــق مــ
وقسم  الطبية  الحسين  اإلمــام 
السلمانية  في مجمع  الطوارئ 
الطبي الستقبال الحاالت التي 
تتطلب نقلها فورًا للمستشفى 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــد سـ ــ ــواجــ ــ ــن خـــــــالل تــ ــ مــ

اإلسعاف بالمنطقة.
ــيـــســـة الــلــجــنــة  وأشـــــــــادت رئـ
وعملهم  األعــضــاء  بــدور جميع 
الـــــــدؤوب فـــي تــجــهــيــز الـــعـــيـــادة، 
واتـــــــــــخـــــــــــاذ أقــــــــصــــــــى درجــــــــــــات 
لضمان  والجاهزية  االستعداد 

ســيــر عــمــل الــعــيــادة بــكــل كــفــاءة 
ــة، مـــعـــربـــًة عــــن جــزيــل  ــيـ ــنـ ــهـ ومـ
شكرها وتقديرها إلى الدكتورة 
السيد جــواد حسن  بنت  جليلة 
ــة، وإلــــــى جــمــيــع  وزيـــــــرة الـــصـــحـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة عــــلــــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــم  ــيــ الــــصــــحــ
لـــمـــجـــريـــات األمـــــــــور بــالــلــجــنــة 
ُيسهم  والــذي  مهامها،  وتسهيل 

بشكل كبير في إنجاز مهامها.

اللجن�ة التن�س�يقية لمو�س�م عا�س�وراء تبا�س�ر مهامه�ا 
المنام��ة ف��ي  الح�س��ين  الإم��ام  عي��ادة  لتجهي��ز 

} د. لولوة شويطر.

توجيهات مجلس  بناًء على 
ــوزراء بــرئــاســة صــاحــب السمو  الــ
ــان بــن  ــمــ ــلــ الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســ
الــعــهــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
بمتابعة  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
قام  عاشوراء،  موسم  احتياجات 
الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ مــحــافــظــة 
العاصمة بزيارة ميدانية شملت 
ــن مـــآتـــم الــمــحــافــظــة،  عــــــــددًا مــ
الفنان عباس  إضافة إلى خيمة 
ــع خـــالل  ــلــ ــوي، كـــمـــا اّطــ ــوســ ــمــ الــ
الجولة على المرسم الحسيني.
ــــظ عـــن  ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ وأعـــــــــــــرب الـ
الملكية  لــلــرعــايــة  تــقــديــره  بــالــغ 
الــســامــيــة لــمــوســم عـــاشـــوراء من 
لــــدن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
من  واالهــتــمــام  والــدعــم  الملك، 
قبل صاحب السمو الملكي ولي 

الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
جاللة  قيادة  حــرص  يعكس  بما 
الحريات  مــمــارســة  على  الملك 
ــيـــة واحـــــتـــــرام الـــتـــعـــدديـــة  ــنـ الـــديـ

المذهبية.
بتوجيهات  المحافظ  وأشاد 

بن  راشـــــد  الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
لــمــتــابــعــة احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــآتـــم 
والمواكب الحسينية بالعاصمة، 
المتصلة  األمــــور  تسيير  ألجـــل 
على  وإقــامــتــهــا  المناسبة  بــهــذه 

الــنــحــو الـــمـــأمـــول، مــثــنــيــًا على 
مستوى التنسيق والتعاون الذي 
والمواكب  المآتم  رؤســـاء  يبديه 
المعنية  الجهات  مع  الحسينية 
في سبيل إنجاح الموسم، مؤكدًا 
على  العاصمة  محافظة  حرص 

تعزيز الدور التنسيقي والشراكة 
مع الجهات ذات العالقة.

المحافظة  إلى سعي  وأشــار 
التنسيقية  االجــتــمــاعــات  خــالل 
ــتــــي عـــقـــدتـــهـــا مــع  الـــمـــســـبـــقـــة الــ
األوقـــــــــاف الـــجـــعـــفـــريـــة، وأمــــانــــة 
ــم  ــآتـ ــمـ الــــعــــاصــــمــــة، ورؤســــــــــــاء الـ
واإلدارات  الحسينية،  والمواكب 
ــة،  ــيــ ــلــ األمــــنــــيــــة بــــــــــــوزارة الــــداخــ
ومــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة 
على  الــوقــوف  إلــى  العالقة،  ذات 
ــوراء  ــ ــاشـ ــ ــم عـ ــوســ ــيــــاجــــات مــ ــتــ احــ
ووضــــــع الـــخـــطـــط والـــتـــرتـــيـــبـــات 
توفير  فــي  تسهم  الــتــي  الــالزمــة 
األجــــــــواء الــمــنــاســبــة لــلــمــعــزيــن 
معربًا  العزاء،  مناطق  ومرتادي 
عن شكره وتقديره لجهود جميع 
ألجـــل  الـــعـــالقـــة  ذات  الـــجـــهـــات 

تيسير الموسم وإنجاحه.

خالل زيارته عددا من ماآتم المحافظة

ال�سامية لإنجاح مو�سم عا�سوراء الملكية  العا�سمة يثمن الرعاية  محافظ 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16204/pdf/1-Supplime/16204.pdf?fixed4901
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1304355
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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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جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية تكّرم 

الدفعة الرابعة من متدربي دورة االإ�شعافات االأولية

دورة  متدربي  من  الرابعة  الدفعة  االجتماعية  للرعاية  الكوثر  جمعية  كّرمت 

االإ�سعافات االأولية. 

من  ا  وحر�سً جلهودهم  تكرمًيا  اأولية  اإ�سعافات  حقيبة  على  املكّرمون  ح�سل  وقد 

اجلمعية على تطوير منت�سبيها.

احلياة«،  »نب�سة  فريق  مع  بالتعاون  تقام  االأولية  االإ�سعافات  دورة  اأن  ُيذكر 

من  مقدمة  �سنتني  ملدة  �سهادة ورخ�سة �ساحلة  على  الدورة  امل�ساركون يف  ويح�سل 

املعهد االأمريكي.

البحرين االإ�شالمي »BisB« يعّي نعيمة طاهري مبن�شب رئي�س تنفيذي لاللتزام

وزيرة ال�شحة اأنابت الهاجري حل�شور الفعالية حتت �شعار »يف اهلل اإخوانا«

اإقبال وا�شع وجناح مميز بحملة التربع بالدم يف مركز اجلنان الطبي

»اإم جي« تدفع مبركبة »Marvel R« حتى حدودها الق�شوى يف الطق�س احلار بال�شرق االأو�شط

االإ�سالمي  البحرين  بنك  اأعلن 

تقدمي  يف  الرائد  البنك   ،)BisB(

الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 

تعيني  البحرين،  مبملكة  االإ�سالمية 

رئي�س  مبن�سب  طاهري  نعيمة 

هذه  وتاأتي  لاللتزام.  تنفيذي 

البنك  م�ساعي  اإطار  �سمن  اخلطوة 

لتكوين فريق اإداري متميز ومتمكن، 

روؤيته  يف  فّعال  ب�سكل  ي�سهم 

خمططات  حتقيق  حول  املتمحورة 

وخا�سة  والتحول  التغيري  عملية 

والتوجيه  التدريب  جماالت  يف 

و�سع  عملية  يف  ا  واأي�سً والقيادة، 

الوظيفي  لالإحالل  وا�سحة  خطط 

لدى  البحرينية  والكوادر  للمواهب 

طاهري  نعيمة  وحتظى  البنك. 

مهنية حافلة متتد حلوايل  مب�سرية 

30 عاًما يف القطاع امل�سريف واملايل، 

املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  عملت  اإذ 

االإ�سالمية  والبنوك  املالية 

وا�سعة  خربة  ولديها  والتقليدية، 

وااللتزام  امل�سرفية  العمليات  يف 

واإدارة  املالية  اجلرائم  ومكافحة 

والتمويل  اجلودة  و�سمان  املخاطر 

التجاري وكذلك يف جمال التدريب. 

ح�سان  �سّرح  املنا�سبة،  وبهذه 

لبنك  التنفيذي  الرئي�س  جرار 

»ي�سعدنا  قائاًل:  االإ�سالمي  البحرين 

طاهري  نعيمة  ال�سيدة  ان�سمام 

االإ�سالمي،  البحرين  بنك  عائلة  اإىل 

والنجاح  التوفيق  دوام  لها  متمنني 

متطلعني  املهم،  املن�سب  هذا  يف 

بالبنك  االلتزام  دائرة  عمل  لفريق 

حتقيق املزيد من االإجنازات والنمو 

نعيمة.  ال�سيدة  بقيادة  والتطور 

من  كجزء  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

م�ساعينا الدوؤوبة لبناء فريق اإداري 

البنك  روؤية  بتحقيق  ي�سهم  متميز 

وتنفيذ ا�سرتاتيجيته واأهدافه«.

نعيمة  قالت  جانبها،  من 

مع  العمل  »ي�سعدين  طاهري: 

ورائدة  عريقة  مالية  موؤ�س�سة 

واأتطلع  االإ�سالمي،  البحرين  كبنك 

ومهاراتي  خرباتي  لت�سخري 

واالإدارية  واالحرتافية  االأكادميية 

االلتزام  دائرة  تطوير  �سبيل  يف 

العمل  فريق  مع   - �سوًيا  لنتمكن 

واال�ستمرار  املاألوف  حتدي  من   -

اأتقدم  اأن  واأود  واالبتكار.  بالتطوير 

بال�سكر اجلزيل لل�سيد ح�سان جرار 

والأع�ساء جمل�س االإدارة على ثقتهم 

واأتعهد باأن اأكون عند ح�سن ظنهم«.

اأنابت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد 

جواد ح�سن وزيرة ال�سحة، الوكيل 

بوزارة  العامة  لل�سحة  امل�ساعد 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  ال�سحة 

بالدم  التربع  حل�سور فعالية حملة 

الطبي  اجلنان  مركز  نظمها  التي 

بالتعاون مع بنك الدم املركزي حتت 

�سعار »يف اهلل اإخوانا«.

بالدم  التربع  حملة  و�سهدت 

ح�سور علي بن ال�سيخ عبداحل�سني 

الع�سفور حمافظ املحافظة ال�سمالية، 

واجلمعيات  امل�سوؤولني  من  وعدد 

املجاورة،  واملناطق  عايل  منطقة  يف 

من  كبرية  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

املتربعني.

الدكتورة  املنا�سبة، نقلت  وبهذه 

وتقديره  حتيات  الهاجري  مرمي 

جواد  ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

على  للقائمني  ال�سحة  وزيرة  ح�سن 

احلملة، م�سرية اإىل اأن وزارة ال�سحة 

حري�سة على االإ�سهام يف جناح هذه 

على  كبري  �ساأن  لها  التي  الفعاليات 

اجلانب ال�سحي يف مملكة البحرين.

مرمي  الدكتورة  واأو�سحت 

الهاجري اأن الفعالية ج�سدت اللحمة 

مملكة  يف  واالإن�سانية  الوطنية 

البحرين يف ظل الرعاية ال�سامية التي 

يحظى بها القطاع الطبي يف اململكة 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

واهتمام  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

بالدور  الهاجري  مرمي  واأ�سادت 

اجلنان  مركز  به  يقوم  الذي  البارز 

الوطنية  الفعاليات  يف  الطبي 

اأن  اأكدت  والتي  املهمة،  واالإن�سانية 

للخري،  �سباقني  دائًما  البحرين  اأهل 

للقائمني  والتقدير  ال�سكر  كل  مقدمة 

على احلملة وامل�ساركة الوا�سعة من 

اجلمعيات واملواطنني.

 

حمافظ ال�شمالية: روح العطاء واالإن�شانية

بن  علي  اأعرب  جانبه،  من 

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ 

عن  ال�سمالية  املحافظة  حمافظ 

�سكره وتقديره ملركز اجلنان الطبي 

على دوره الفعال يف اجلانب الطبي 

التربع  حملة  اأن  اإىل  م�سرًيا  البارز، 

بالدم التي نظمها املركز �سهدت اإقباالً 

العطاء  وا�سًعا، ومتثل احلملة روح 

واالإن�سانية يف مو�سم عا�سوراء.

�شكر وتقدير

رئي�س  عبداهلل  اأمني  د.  وثّمن 

الطبي  اجلنان  مركز  اإدارة  جمل�س 

من  احلملة  بها  حظت  التي  الرعاية 

وزيرة  جواد  ال�سيد  بنت  جليلة 

مرمي  الدكتورة  وح�سور  ال�سحة، 

الهاجري وحمافظ املحافظة ال�سمالية 

وعدد من امل�سوؤولني.

 عبدالنبي �شلمان: حملة نوعية 

متميزة

من جانبه، قال النائب عبدالنبي 

اإن  النواب  جمل�س  ع�سو  �سلمان 

و�سهدت  ومتميزة  نوعية  احلملة 

اإقباالً وا�سًعا من املتربعني، ما يوؤكد 

اإ�سهام املواطنني يف العمل االإن�ساين.

وزارة  ح�سور  اأن  اإىل  واأ�سار 

للوزارة  البارز  الدور  يوؤكد  ال�سحة 

التي  املهمة  احلمالت  هذه  مثل  يف 

املجتمع،  من  كبرية  �سريحة  تخدم 

م�سيًدا بالتنظيم املثايل ملركز اجلنان 

الطبي للحملة.

الكاظم: اجلميع يف ماأمن ب�شبب التربع بالدم

اأكد زكريا الكاظم رئي�س اللجنة 

التربع  حملة  اأن  لل�سكلر  البحرينية 

بالدم التي نظمها مركز اجلنان الطبي 

اجلميع،  من  واعتزاز  تقدير  حمل 

على  احلفاظ  توؤكد  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

الكثري من جمتمعنا ون�سيج املجتمع، 

وُتعد حلمة وطنية رائدة لها مكانتها 

اخلا�سة.

 درع تذكارية

وقّدم مركز اجلنان الطبي درًعا 

تذكارية اإىل وزيرة ال�سحة، ت�سلمته 

بالنيابة الدكتورة مرمي الهاجري.

اأنها تقوم  اإم جي موتور  اأكدت 

احلار  الطق�س  يف  باختبارات 

الكهربائية  املتميزة  مركبتها  على 

يف   Marvel R طراز  بالكامل 

وي�سكل  االأو�سط.  ال�سرق  منطقة 

بالن�سبة  حيوية  مرحلة  االأمر  هذا 

ظل  يف  التجارية  جي  اإم  لعالمة 

اأمام اإطالق  �سعيها لتمهيد الطريق 

يف  بالكامل  كهربائية  �سيارات 

باملركبة  الدفع  مت  ولقد  املنطقة. 

من  كجزء  الق�سوى  حدودها  اإىل 

حاالت  يف  عديدة  تقييم  عمليات 

الطق�س  و�سط  خمتلفة  وظروف 

توافق  �سمان  الأجل  وذلك  احلار، 

التي  العالية  املعايري  مع  ال�سيارة 

جمموعة  طرازات  باقي  بها  تتميز 

تتوافر يف  اإم جي، والتي  منتجات 

مملكة البحرين لدى �سركة الزياين 

احل�سري  املوزع  لل�سيارات، 

مملكة  يف  موتور  جي  اإم  ل�سركة 

البحرين.

 Marvel R جي  اإم  تتبنى 

تعرب  متقدمة  ت�سميمية  فل�سفة 

املركبة  ومتنح  امل�ستقبل  عن 

ح�سوًرا جاذًبا وقوًيا. وهي تتميز 

متعددة  ريا�سية  مركبة  بكونها 

ريادية   )SUV( اال�ستعماالت 

ومنعدمة  بالكامل  كهربائية 

وتوفر  جي،  اإم  من  االنبعاثات 

بفئتها  رائدة  ُت�ساهى  ال  م�ستويات 

من اخل�سائ�س والراحة وال�سالمة 

واالعتمادية ومدى القيادة، 

املدير  يل  توم  قال  هذا،  حول 

التنفيذي لدى اإم جي: »عندما اأعدنا 

ال�سرق  يف  جي  اإم  عالمة  اإطالق 

مع  دوًما  بالعمل  التزمنا  االأو�سط، 

لل�سركة  الرئي�س  املقر  يف  فريقنا 

والتعزيز  التطوير  �سمان  بهدف 

امل�ستمر ملنتجاتنا وجتهيزها ب�سكل 

املناخية  للظروف  وفًقا  مثايل 

من  وهذا  �سوق.  كل  يف  ال�سائدة 

مركباتنا،  جعل  ي�سمن  اأي  �ساأنه 

الكهربائية   Marvel R وباالأخ�س 

يف  قدرة  االأكرث  بني  من  بالكامل، 

كل اأ�سواقنا. وعرب هذه التقييمات، 

طرح  عملية  من  اأكرث  نقرتب  نحن 

الطرازات  من  م�سوقة  جمموعة 

يف  عمالئنا  ل�سالح  الكهربائية 

واجلاهزين  االأو�سط  ال�سرق 

الكهربائي  احلياة  اأ�سلوب  لتبني 

بالكامل«.

نعيمة طاهريح�ّسان جرار

»االأهلي املتحد« يعلن املليونري 

الثاين مع ح�شاب ح�شادي 2022

 »Batelco Talks« عودة برنامج

)API( بجل�شة حول واجهة برجمة التطبيقات

قامت بتلكو باإعادة طرح �سل�سلة جل�سات 

تعد  التي   ،»Batelco Talks« برنامج 

تعليمية  بيئة  خللق  تهدف  داخلية  مبادرة 

القطاع،  رواد  من  ونخبة  العمل  اأفراد  بني 

عرب ا�ست�سافة جل�سة نقا�سية حول واجهات 

قبل  من  مقدمة   )API( التطبيقات  برجمة 

حمد الفهد. وُيعد حمد الفهد اأحد رواد االأعمال 

الدعم  تقدمي  من  ا�ستثماري متكن  وم�ست�سار 

وال�سركات  النا�سئة  ال�سركات  من  ملجموعة 

دورها  واإبراز  تعزيز  اأجل  من  التكنولوجية 

يف ال�سوق.

خالل اجلل�سة، تطرق حمد الفهد ملناق�سة 

التطبيقات على  اأهمية واجهة برجمة  تنامي 

بدورها  واأ�ساد  القطاعات،  خمتلف  م�ستوى 

يتجزاأ  ال  جزًءا  منها  جعل  الذي  املحوري 

اأ�سبحت  اإذ  اليومية،  احلياة  متطلبات  من 

ت�ستخدم يف جميع الربامج الرقمية كتطبيقات 

واخلدمات  واخلرائط  التو�سيل  خدمات 

�سبل  ا�ستعر�س  كما  املفتوحة.  امل�سرفية 

الواجهات،  ال�سركات من مزايا هذه  ا�ستفادة 

يف  مداركهم  تو�سيع  على  احل�سور  و�سجع 

هذا املجال.

اأعلن البنك االأهلي املتحد الفائز بجائزة 

االأحالم الثانية بقيمة مليون دوالر اأمريكي 

اإقامة  متت   .2022 ح�سادي  ح�ساب  مع 

احلفل يف الفرع اجلديد بالعدلية، وح�سره 

جمموعة من مديري وموظفي البنك، اإ�سافة 

ال�سائغ.  حممد  ح�سن  حميد  الفائز  اإىل 

االأكرب  ُتعد  اجلائزة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

من  واحدة  وهي  ال�سيف،  هذا  البحرين  يف 

اأمريكي  دوالر  مليون  بقيمة  جوائز  اأربع 

ت�ساف  العام،  لهذا  ح�سادي  ح�ساب  من 

دوالر  بقيمة 100،000  اأربع جوائز  اإليها 

 50،000 بقيمة  جوائز  واأربع  اأمريكي، 

بقيمة  جائزة  واأربعمائة  اأمريكي،  دوالر 

جمموع  ليبلغ  اأمريكي،  دوالر   1،000

اجلوائز لهذا العام 5 ماليني دوالر اأمريكي. 

اأ�سحاب  نادي  بدخوله  معرفته  وعند 

الكبرية  فرحته  عن  ال�سائغ  عرب  املاليني، 

بها  مت  التي  الطريقة  »اأده�ستني  بالقول: 

اأي  عن  قبل  من  اأ�سمع  مل  باخلرب.  اإعالمي 

يف  دوالر  مبليون  بفوزه  عرف  �سخ�س 

االآيل  ال�سراف  اأجهزة  اأحد  ا�ستخدامه  اأثناء 

البنك  مع  »عالقتي  اأ�ساف:  كما  التفاعلي«. 

بف�سل  وذلك  وقوية،  قدمية  املتحد  االأهلي 

وخدماتهم  موظفيهم  مع  املتميزة  جتربتي 

وحلولهم الرقمية. ما زلت اأتذكر اليوم الذي 

اأقنعني فيه فريق خدمة العمالء باال�ستثمار 

اأن  كثرًيا  وي�سعدين  ح�سادي،  ح�ساب  يف 

اأح�سد اليوم ثمرة قراري االدخار معهم«.
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»�ل�صحة«: �إجناز 7255

ا يف ق�صم �لأ�صعة مبجمع �ل�صلمانية �لطبي  فح�صً

الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  قال 

اإن  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

اأجنز  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  الأ�صعة  ق�صم 

 19 من  الفرتة  خالل  ا  فح�صً  7255 من  اأكرث 

 ،2022 يوليو   31 ولغاية   2022 يونيو 

بزيادة يف عدد الفحو�صات املُنَجَزة بلغت %58 

الآليات  �صمن  وذلك  املن�صرم،  يوليو  �صهر  يف 

التنفيذية خلطة تقلي�س قوائم النتظار اجلاري 

العمل بها.

مت  اأنه  الأن�صاري  الدكتور  واأ�صاف   

مواعيد  انتظار  قوائم  تقلي�س  خطة  تد�صني 

يف  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  الأ�صعة  ق�صم 

متكاملة  ا�صرتاتيجية  �صمن  املا�صي،  اأكتوبر 

لتقلي�س قوائم انتظار اخلدمات ال�صحية التي 

موؤ�ص�صاتها  امل�صت�صفيات احلكومية عرب  تقدمها 

�صحية  رعاية  توفري  بهدف  كافة،  ال�صحية 

�صاملة وم�صتدامة جلميع املواطنني واملقيمني.

 واأو�صح اأن زيادة عدد الفحو�صات �صملت 

يف  املقدمة  الأ�صعة  خدمات  اأنواع  خمتلف 

فحو�صات  �صهدت  اإذ  الطبي،  ال�صلمانية  جممع 

املغناطي�صي زيادة بن�صبة %41،  الرنني  اأ�صعة 

املقطعية  الأ�صعة  فحو�صات  ازدادت  حني  يف 

الت�صوير با�صتخدام  بن�صبة 39%، وفحو�صات 

بن�صبة  )ال�صونار(  ال�صوتية  فوق  املوجات 

75%، وفحو�صات اأ�صعة ت�صوير الثدي بن�صبة 

.%43

كل  بجهود  التنفيذي  الرئي�س  واأ�صاد   

مبجمع  الأ�صعة  ق�صم  يف  ال�صحية  الكوادر 

باإخال�صها  اأ�صهمت  التي  الطبي،  ال�صلمانية 

املر�صى  من  اأكرب  عدد  اجلاد يف خدمة  وعملها 

العمل  اأن  اإىل  م�صرًيا  النتظار،  قوائم  وتقلي�س 

املنهجية  وفق  املواعيد  جدولة  لإعادة  م�صتمر 

املقررة.

ال�صاأن  الأن�صاري يف هذا  الدكتور   واأهاب 

لهـــم  املحددة  باملواعيد  اللتزام  باملر�صى 

يف  ال�صحية  اخلدمات  على  احل�صول  ل�صمان 

الوقت املنا�صب وعدم تاأثر خططهم العالجية، ل 

�صيما يف ظل بلوغ ن�صبـــة التخلف عن ح�صور 

يف   %13 حوايل  املر�صى  قبــل  مـــن  املواعيد 

ال�صهر املا�صي.

�نطالق فعاليات مهرجان �لتزلج على �جلليد »و�دي �صكيت«

اأغ�صط�س  من  الرابع  يف  بالرفاع  ال�صيل  وادي  جممع  يف  �صكيت  وادي  مهرجان  ينطلق 

اجلاري مبجموعة من الفعاليات الرتفيهية العائلية بطابع �صتوي، لي�صكل ا�صرتاحة ممتعة من 

حرارة ال�صيف جلميع اأفراد الأ�صرة، وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س.

وميكن للزوار التمتع بالتزلج يف احللبة الداخلية اإىل جانب العرو�س املو�صيقية وت�صكيلة 

متنوعة من اأ�صهى املاأكولت من ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهًرا وحتى العا�صرة م�صاًء من الأحد اإىل 

اخلمي�س، ومن ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهًرا وحتى منت�صف الليل يف عطالت نهاية الأ�صبوع، 

وذلك حتى الثالث من �صبتمرب.

وتقوم �صركة موتيڤيت للفعاليات والإعالم بتنظيم فعاليات مهرجان وادي �صكيت املثري، 

والتي قدمت للمملكة من قبل جمموعة من الفعاليات املتميزة مثل »ونرت وندرلند«، وعرو�س 

جنم الكوميديا العاملي ال�صهري »را�صل بيرتز«، ومعر�س البحرين الدويل لل�صيارات.

رئي�س  حممد  اأحمد  بن  كمال  املهند�س  اأكد 

هيئة الكهرباء واملاء احلر�س على امل�صي قدًما 

الكهرباء  قطاع  لتطوير  اجلهود  تعزيز  نحو 

واملاء، عرب تبني املبادرات والربامج التي تكفل 

تلبية الطلب املتنامي ل�صتهالك الكهرباء واملاء 

القطاع،  هذا  يف  ال�صتثمارات  فر�س  وجذب 

ويتوازى  التنمية  اأغرا�س  يلبي  مبا  وذلك 

والتجاري  وال�صناعي  العمراين  التو�صع  مع 

اأف�صل  تقدمي  يف  وي�صب  اململكة،  ت�صهده  الذي 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني.

بن  حممد  مع  اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 

عبداهلل اأبونيان رئي�س جمل�س اإدارة �صركة اأكوا 

للطاقة  هيا  �صركة  يف  الرئي�س  ال�صريك  باور، 

من  الثانية  املرحلة  مل�صروع  املطور  والتحلية 

وذلك  واملاء؛  الكهرباء  لإنتاج  الدور  جممع 

للوقوف على م�صتجدات ت�صغيل امل�صروع. 

اأن  اإىل  الكهرباء واملاء  واأ�صار رئي�س هيئة 

م�صروع املرحلة الثانية من جممع الدور لإنتاج 

الكلية  تكلفته  تبلغ  -الذي  واملاء  الكهرباء 

�صمن  ياأتي  اأمريكي-  دولر  بليون   1.053

امل�صاريع التي تهدف اإىل مواكبة روؤية البحرين 

اأهداف  يتما�صى مع  القت�صادية 2030، ومبا 

ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، ومبتابعة م�صتمرة وحثيثة 

من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

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

ثمار  اأحد  هو  امل�صروع  هذا  اأن  وبنينّ 

لتطوير  اململكة  تنتهجها  التي  ال�صيا�صات 

تعزيز  عرب  للطاقة،  التحتية  البنية  م�صاريع 

اخلا�س  القطاع  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

بوترية اأ�صرع، وعلى اأ�صا�س �صمان جودتها، مبا 

يحقق اأهداف التنمية امل�صتدامة وي�صب يف دعم 

اجلهود الرامية اإىل تنمية القت�صاد الوطني من 

خالل زيادة ال�صتثمارات يف خمتلف القطاعات 

احليوية ومنها قطاع الكهرباء واملاء. 

اإنه  واملاء  الكهرباء  هيئة  رئي�س  وقال 

الدور  جممع  من  الثانية  املرحلة  بت�صغيل 

لإنتاج الكهرباء واملاء و�صلت القدرة الإنتاجية 

ميجاوات   5044 اإىل  املتوافرة  الإجمالية 

اليوم  يف  جالون  ماليني  و204  الكهرباء  من 

دعم  يف  ما�صية  الهيئة  اأن  م�صدًدا  املياه،  من 

اململكة  يف  الأ�صا�صية  التحتية  البنى  وتطوير 

يجب  التي  للبالد  احل�صارية  التنمية  لتواكب 

العتمادية  م�صتويات  اأعلى  على  تكون  اأن 

من  الهيئة  امل�صروع  هذا  و�صيمكن  واملوثوقية، 

مواكبة احتياجات اململكة امل�صتقبلية.

خالل �جتماعه مع رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة �أكو� باور.. كمال بن �أحمد:

مو��صلة تطوير �لبنية �لتحتية للطاقة بال�صر�كة مع »�خلا�س«

6 ور�س عمل يف »خمترب �ملبدعني« يف �ليوم �لثاين من �لفعالية

قة ل�صناعة �ملحتوى �لهادف  ��صتعر��س بر�مج و�أفكار خالاّ

م�صطفى ال�صاخوري:

فعاليات  الأربعاء  اأم�س  يوم  ا�صتمرت 

الذي  املبدعني«  »خمترب  من  الثاين  اليوم 

مدى  على  الإعالم  �صوؤون  وزارة  تنظمه 

مب�صاركة  الوزارة،  مقر  يف  اأيام  ثالثة 

التي  الإعالمية  الكوادر  من  جمموعة 

تت�صمن  اإذ  الوزارة،  اإدارات  خمتلف  متثل 

متنوعة  برامج  الإعالمي  املخترب  فعاليات 

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

لتبادل  الهادفة  التدريبية  والربامج  العمل 

يف  العاملني  بني  املعرفة  ونقل  اخلربات 

قطاع الإعالم.

و�صارك يف اليوم الثاين من املخترب 6 

على  واملوؤثرين  املحتوى  �صناع  من  �صباب 

العاملني  من  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

الأفكار  من  عدًدا  م�صتعر�صني  بالوزارة، 

الإيجابي  التفاعل  زيادة  وطرق  املبدعة 

اأف�صل  وا�صتثمارها  التوا�صل  من�صات  على 

ا�صتثمار بطريقة اإيجابية ممتعة وناجعة.

ور�صة  خالل  فتحي  خالد  وا�صتعر�س 

وهي   ،)canva( من�صة  ق�صرية  عمل 

تهدف  الإنرتنت  على  ون�صر  ت�صميم  اأداة 

ت�صميم  من  الأ�صخا�س  جميع  متكني  اإىل 

الو�صائل،  خمتلف  يف  ون�صره  تريد  ما 

عر�س  يف  الأداة  هذه  اأهمية  اإىل  م�صرًيا 

الت�صميمات،  لإن�صاء  الإنرتنت  عرب  جاهزة  قوالب 

اإ�صافة  ال�صتخدام  �صهلة  واجهة  على  حتتوي  اإذ 

اإىل  اإ�صافة  بينها،  لالختيار  القوالب  من  العديد  اإىل 

الت�صاميم،  من  نوع   100 بني  امل�صتخدمني  تخيري 

مواقف  و�صور  العرو�س  الأغلفة،  املن�صورات، 

التوا�صل وغريها، موؤكًدا اأنها اأداة مهمة جًدا جلميع 

العاملني يف هذا املجال.

على  والنا�صطة  ال�صابة  تناولت  جانبها،  من 

والأ�صاليب  الطرق  اأبرز  بوعالي  مرمي  توك«  »تيك 

من  امل�صتخدمني  متكن  التي  واملربحة  الناجعة 

ال�صهري،  توك«  »تيك  موقع  خالل  من  اأرباح  جني 

م�صرية اإىل عدد من الطرق يف ذلك واأبرزها »الدعم 

املبا�صر« من قبل امل�صتخدمني، وهي اأداة يتم تقدميها 

البث  تقنية  ا�صتخدام  خالل  الربماجن  مل�صتخدمي 

تقدمي  عرب  تتم  اأنها  اإىل  م�صرية  بالربنامج،  املبا�صر 

البث  ل�صاحب  كهدايا  معينة  لنقاط  امل�صتخدمني 

واملقطع امل�صور للتعبري عن الإعجاب باملحتوى.

م�صرية اإىل اأن الطريقة الثانية والأبرز تتم عرب 

والأكرث  الأ�صهر  الطريقة  وهي  بالعمولة  الت�صويق 

انت�صاًرا، اإذ تتم عرب التقاعد مع �صركة معينة من قبل 

�صانع املحتوى للرتويج ملنتجاتها من خالل املقاطع 

ج  يرونّ الذي  ال�صخ�س  ح�صول  مقابل  والفيديوهات 

للمنتج على ن�صبة من املبيعات التي تتم من قبله.

ثالث؛  هي  توك  تيك  حمتويات  اأبرز  اأن  واأكدت 

اأولها املحتوى التعليمي، والثاين املحتوى الرتفيهي، 

والثالث املحتوى الرتويجي عرب الت�صويق للمنتجات 

وقوانني  اأخالقية  قواعد  وجود  موؤكدة  والب�صائع، 

ن�صر �صارمة يف هذه املن�صة العاملية.

حممد  املحتوى  �صانع  ا�صتعر�س  جانبه،  من 

موؤكًدا  »اليوتيوب«،  عرب  البث  مهارات  الدو�صري 

�صيتم  التي  للربامج  وا�صحة  فكرة  �صرورة حتديد 

اإنتاج حمتوى يف اليوتيوب من خاللها، موؤكًدا اأهمية 

البدء  فقبل  امل�صتهدف  واجلمهور  ونوع  مدة  حتديد 

يف �صناعة الفيديوهات؛ وذلك من اأجل حتقيق اأكرب 

حمتوى مفيد للجمهور.

خمتلف  عرب  امل�صتمر  احل�صور  اأن  اإىل  واأ�صار 

ين�صر  ما  مع  بالتفاعل  امل�صاهدين  وتذكري  الو�صائل 

من خالل حثهم املبا�صر على ال�صغط على �صر الاليك 

الأ�صاليب  اإىل  اإ�صافة  جًدا،  مهم  بالقناة  وال�صرتاك 

غري املبا�صرة يف الت�صويق لل�صفحات، وكذلك القيام 

اأجل  من  وال�صركات  املحال  من  عدد  مع  بالتعاقد 

تقدمي الهدايا للمتابعني حلثهم على البقاء واحل�صور 

املحتوى  �صناع  يقدنّمه  الذي  للمحتوى  واملتابعة 

املختلفني.

وقدنّم يوم اأم�س زكريا العلوي ور�صة »املونتاج 

واأ�صرع  اأف�صل  خاللها  ا�صتعر�س  التي  ال�صريع« 

وجمالت  املرئي  املونتاج  يف  تطبيق  واأ�صهل 

ال�صتفادة منه.

كما قدنّم اأحمد العبيديل ور�صة »مهارات ت�صجيل 

ا عدًدا من املهارات والتطبيقات  ال�صوت« م�صتعر�صً

يف هذا املجال. كما قدنّم خالد عبدالواحد ور�صة عمل 

ال�صتفادة  وكيفية   »LR با�صتخدام  ال�صور  »تعديل 

من برنامج »ليت روم« يف رفع جودة ال�صور على 

و�صائل التوا�صل الجتماعي.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12171/pdf/INAF_20220804004655883.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/972744/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/972752/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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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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مزّودين  �شباًبا  يتطلب  زال  ما  العمل  �شوق 

مبا  حديثة،  اأكادميية  وتخ�ش�شات  مهنية  مبهارات 

يخدم االجتاهات االقت�شادية التي فر�شتها التطّورات 

التكنولوجية يف العامل.

بوفاة #الظواهري تنتهي حلقة مهمة من �شال�شل الفكر 

املتطرف، وتغيب مرحلة ات�شمت بال�شعور بالعظمة ومقارعة 

قوى العامل من اأجل فكرة حمقاء، مرحلة م�شطربة م�شو�شة 

اأبرياء ال ناقة لهم وال جمل، وتك�شف  االأهداف، ذهب �شحيتها 

عن �شعارات ظاهرها ن�شرة ال�شعفاء لكن باطنها �شلطوية دموية دا�شت 

يف طريقها على االأبرياء.
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الدين  �شالح  بقيادة  امل�شلمني  انت�شار   -  1187

الأي�بي على ال�شليبيني يف معركة حطني.

عن  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  ا�شتقالل   -  1776

التاج الربيطاين وذلك بعد حرب ط�يلة �شاعدتهم فرن�شا 

فيها.

فيه  متنع  قراًرا  ت�شدر  ني�ي�رك  ولية   -  1827

الرق على اأرا�شيها.

1837 - تد�شني اأول خط لل�شكة احلديدية ط�يلة 

املدى يف العامل يربط بني برمينغهام وليفرب�ل باإجنلرتا.

1886 - اإقامة متثال احلرية يف ولية ني�ي�رك.

اإذاعة �ش�ت العرب يف العا�شمة  1953 - افتتاح 

امل�شرية القاهرة.

الأ�شبق  اجلزائري  الرئي�ص  �شراح  اإطالق   -  1979

اأحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 يف اأعقاب النقالب 

الع�شكري الذي قاده �شده وزير الدفاع ه�اري ب�مدين.

على  يف�ز  القدم  لكرة  الي�نان  منتخب   -  2004

نظريه الربتغايل بهدف مقابل �شفر ويت�ج بطاًل لكاأ�ص 

اأوروبا.

2013 - افتتاح لندن اأري، وهي اأكرب مزرعة رياح 

بحرية يف العامل.

والدة ناجحة المر�أة فاجاأها 

�ملخا�ض على منت طائرة كويتية

فاجاأ املخا�ص امراأة فلبينية يف رحلة طائرة اخلط�ط 

الك�يتية املتجهة اإىل الفلبني.

وجنح طاقم الطائرة يف التعامل مع احلالة الطارئة، 

حتى  الالزمة  املتطلبات  وت�فري  م�شاعدتها  يف  و�شارع 

القب�ص  ل�شحيفة  وفًقا  ب�شالم،  طفلها  الأم  و�شعت 

الك�يتية.

واأثنى الركاب على �شرعة طاقم الرحلة يف التعامل 

مع احلالة الطارئة بكل احرتافية ومهنية، ما تّ�ج عملية 

ال�لدة بنجاح.

�ل�سجن يف �نتظارها.. مدّونة �سينية تاأكل �سمكة قر�ض »حممية« وفاة �مللّحن وقائد �الأورك�سرت� �للبناين �إح�سان �ملنذر
م�ؤثرة  �شخ�شية  تخ�شع 

ال�شرطة،  قبل  من  للتحقيق  �شينية 

وهي  لها  فيدي�  مقطع  انت�شار  بعد 

بي�شاء  قر�ص  �شمكة  وتاأكل  حتم�ص 

ملدّونة  لقطات  واأظهرت  كبرية. 

امل�شتعار  با�شمها  املعروفة  الفيدي�، 

�شمكة  تناولها  تيزي،  الإنرتنت  على 

يف  ال�شرطة  اأكدت  والتي  مفرت�شة، 

ي�م  ا�شني  ب��شط  نانت�ش�نغ  مدينة 

الأحد املا�شي اأنها بي�شاء كبرية.

قطًعا  تقطع  وهي  تيزي؛  وقالت 

يف  امل�ش�ي  القر�ص  حلم  من  كبرية 

مقطع فيدي� ُن�شر يف منت�شف �شهر 

�شريرة،  تبدو  »قد  املا�شي:  ي�لي� 

لكن حلمها طري جًدا حًقا«.

لتحقيق  الآن  تيزي  وتخ�شع 

ال�شرطة بعد اأن �شّ�رت نف�شها وهي 

كبرية  بي�شاء  قر�ص  �شمكة  تاأكل 

معر�شة للخطر، وفق »ديلي ميل«.

يذكر اأنه مت اإدراج اأ�شماك القر�ص 

البي�شاء الكبرية على اأنها من الأن�اع 

الحتاد  قبل  من  للخطر  املعر�شة 

ما  الطبيعة،  على  للحفاظ  الدويل 

واحدة  خط�ة  ُبعد  على  اأنها  يعني 

مهددة  اأنها  على  ت�شنيفها  قبل  فقط 

بالنقرا�ص.

اأ�شماك  جمم�عات  وتعر�شت 

القر�ص، وهي بع�ص اأهم احلي�انات 

املفرت�شة يف قمة املحيطات، للتهديد 

املا�شية،  القليلة  العق�د  مدى  على 

الرئي�ص وراء ذلك ه�  ال�شبب  وكان 

الط�يلة  باخلي�ط  الأ�شماك  �شيد 

وال�شيد بالزعانف.

وامل�زع  امللحن  امل�ت  غّيب 

اللبناين  الأورك�شرتا  وقائد  امل��شيقي 

يناهز  عمر  عن  املنذر  اإح�شان  ال�شهري 

رافق  حافلة  م�شرية  بعد  عاًما،  الـ75 

يف  واأ�شهم  بدايتهم  يف  جن�ًما  فيها 

الرومي  ماجدة  اأبرزهم  جناحهم، 

ال�كالة  واأفادت  عالمة.  وراغب 

املنذر  باأن  الر�شمية  لالإعالم  ال�طنية 

امل�ل�د عام 1947 ت�يف »بعد �شراع 

اأي  ت�رد  اأن  دون  من  املر�ص«  مع 

يف  الراحل  و�شّيع  اإ�شافية.  تفا�شيل 

بريوت بعد ظهر اأم�ص الأربعاء.

حّلنها  التي  الأغنيات  اأبرز  ومن 

املنذر لعالمة على مدى نح� 15 �شنة 

ليلة  و»دي  �شباكي«  ع  �شباكك  »ل� 

ورد« و»بكرا بيربم دولبك« و»الكتب 

العتيقة« و»رح طري حمام«.

بع�ص  اأحلان  املنذر  و�شع  كذلك 

الرومي،  ماجدة  النجمة  اأغنيات  اأبرز 

حدا  و»ما  املحبة«  نبع  »يا  ومنها 

و»وداع«  بقلبي«  مطرحك  بيعّبي 

لالأطفال  اأغنيات  وحتى  و»كلمات«، 

على غرار »طريي يا ع�شف�رة«، لقيت 

جناًحا وا�شًعا.

ا مع عدد اآخر  وتعاون املنذر اأي�شً

بطر�ص  ج�ليا  اأبرزهم  املغنني،  من 

وجن�ى كرم و�شمرية �شعيد.

م��شيقية  مقّدمات  املنذر  واألف 

لعدد  الت�ش�يرية  وامل��شيقى 

والربامج  ال�شينمائية  الأفالم  من 

يرى  وكان  التلفزي�نية،  وامل�شل�شالت 

فيه  عمل  الذي  امل��شيقي  الت�زيع  اأن 

ا ل يقل اأهمية عن التلحني. اأي�شً

�أغلى �الأفالم �الأمريكية يف ورطة كبرية

ع�شرات  كلّف  اأنه  مع  فيلم  �شحب  اأمريكية  �شركة  قررت 

املاليني من الدولرات، وُعّد من بني الأفالم الأكرث كلفة يف تاريخ 

الختبارات  يف  �شلبية  نتائج  نال  بعدما  الأمريكية،  ال�شينما 

الأولية.

الربيطانية،  ني�ز«  »�شكاي  �شبكة  ذكرت  ما  وبح�شب 

الأربعاء، فاإن �شركة وارنر برذرز قررت عدم امل�شي قدًما يف 

يتمح�ر  الذي  ال�ط�اطة(،  )البنت  غريل«  »بات  فيلم  عر�ص 

ح�ل بطلة خارقة.

وجاءت هذه اخلط�ة مع اأن تكلفة الفيلم الإنتاجية ت�شل 

ما  التقديرات،  بع�ص  بح�شب  دولر  ملي�ن   100 قرابة  اإىل 

يجعله واحًدا من اأكرث الأفالم كلفة يف تاريخ ال�شينما الأمريكية.

 HBO( وكان من املقرر اأن يظهر الفيلم على خدمة البث

تقارير  بينما كانت حتدثت  العام اجلاري،  Max( يف خريف 
يف اأبريل املا�شي عن اأن ال�شركة املنتجة تريد عر�شه يف دور 

ال�شينما. لكن لن يتم عر�شه يف اأي من املن�شتني بعد النتائج 

عر�ص  قبل  عادة  تتم  التي  الأولية،  الختبارات  يف  ال�شلبية 

الفيلم على اجلمه�ر، وت�شتهدف عينة من اجلمه�ر ل�شتطالع 

اآرائهم.

�سابقة علمية.. �إنتاج �أجنة دون �حلاجة لنطاف �أو بوي�سات �أو رحم

فيما ميكن اعتباره ث�رة يف عامل زراعة الأع�شاء، متكن الباحث�ن من 

اإنتاج اأجنة فئران ا�شطناعية من اخلاليا اجلذعية، ما اأدى اإىل اإزالة احلاجة 

اإىل احلي�انات املن�ية والب�ي�شات وحتى الرحم.

للنتائج  الت��شل  من  للعل�م،  »وايزمان«  معهد  يف  الباحث�ن  ومتكن 

بالعتماد على اأمرين؛ الأول يكمن باإعادة برجمة اخلاليا اجلذعية ما ي�شهل 

عملية متييزها عن غريها من اخلاليا، والثاين ركز على تط�ير جهاز ميكن 

الأجنة من النم� خارج الرحم. ومن خالل اجلمع بني التقنيتني، متكن الفريق 

تقدًما  الأكرث  ُتعد  خط�ة  يف  ال�شطناعية  الفئران  اأجنة  بع�ص  تط�ير  من 

حتى الآن. اخلاليا اجلذعية التي مت متييزها عن غريها كانت حمف�ظة لعدة 

�شن�ات قبل ذلك، ومت تق�شيمها اإىل ثالث جمم�عات من �شاأنها اأن تلعب اأدواًرا 

رئي�شة يف تط�ر اجلنني.

اأع�شاء  اإىل  تتط�ر  اأن  ميكن  خاليا  على  املجم�عات  اإحدى  احت�ت 

بحيث  اجلنني،  خارج  لأن�شجة  بجينات  الآخران  الثنان  وع�لج  جنينية، 

كانت امل�شيمة ملجم�عة، والكي�ص املحي للمجم�عة الأخرى.

�شاركت الفنانة 

هاجر اأحمد 

جمهورها ب�شورة 

لها، عرب ح�شابها 

على »اإن�شتغرام«، 

وهي ت�شتمع باإجازة 

ال�شيف، وكتبت 

على ال�شورة قائلة: 

»اجلمال الداخلي 

ال يحتاج اإىل ميك 

اآب«، ونالت ال�شورة 

اإعجاب العديد من 

متابعيها متغزلني 

بجمالها ورقتها، ثم 

ن�شرت �شورة اأخرى 

وهي مرتدية مايوه 

باللون االأ�شود عرب 

خا�شية »�شتوري« 

على ح�شابها.
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جمعية الكوثر للرعاية االجتماعية تكّرم 

الدفعة الرابعة من متدربي دورة االإ�شعافات االأولية

دورة  متدربي  من  الرابعة  الدفعة  االجتماعية  للرعاية  الكوثر  جمعية  كّرمت 

االإ�سعافات االأولية. 

من  ا  وحر�سً جلهودهم  تكرمًيا  اأولية  اإ�سعافات  حقيبة  على  املكّرمون  ح�سل  وقد 

اجلمعية على تطوير منت�سبيها.

احلياة«،  »نب�سة  فريق  مع  بالتعاون  تقام  االأولية  االإ�سعافات  دورة  اأن  ُيذكر 

من  مقدمة  �سنتني  ملدة  �سهادة ورخ�سة �ساحلة  على  الدورة  امل�ساركون يف  ويح�سل 

املعهد االأمريكي.

البحرين االإ�شالمي »BisB« يعّي نعيمة طاهري مبن�شب رئي�س تنفيذي لاللتزام

وزيرة ال�شحة اأنابت الهاجري حل�شور الفعالية حتت �شعار »يف اهلل اإخوانا«

اإقبال وا�شع وجناح مميز بحملة التربع بالدم يف مركز اجلنان الطبي

»اإم جي« تدفع مبركبة »Marvel R« حتى حدودها الق�شوى يف الطق�س احلار بال�شرق االأو�شط

االإ�سالمي  البحرين  بنك  اأعلن 

تقدمي  يف  الرائد  البنك   ،)BisB(

الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 

تعيني  البحرين،  مبملكة  االإ�سالمية 

رئي�س  مبن�سب  طاهري  نعيمة 

هذه  وتاأتي  لاللتزام.  تنفيذي 

البنك  م�ساعي  اإطار  �سمن  اخلطوة 

لتكوين فريق اإداري متميز ومتمكن، 

روؤيته  يف  فّعال  ب�سكل  ي�سهم 

خمططات  حتقيق  حول  املتمحورة 

وخا�سة  والتحول  التغيري  عملية 

والتوجيه  التدريب  جماالت  يف 

و�سع  عملية  يف  ا  واأي�سً والقيادة، 

الوظيفي  لالإحالل  وا�سحة  خطط 

لدى  البحرينية  والكوادر  للمواهب 

طاهري  نعيمة  وحتظى  البنك. 

مهنية حافلة متتد حلوايل  مب�سرية 

30 عاًما يف القطاع امل�سريف واملايل، 

املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  عملت  اإذ 

االإ�سالمية  والبنوك  املالية 

وا�سعة  خربة  ولديها  والتقليدية، 

وااللتزام  امل�سرفية  العمليات  يف 

واإدارة  املالية  اجلرائم  ومكافحة 

والتمويل  اجلودة  و�سمان  املخاطر 

التجاري وكذلك يف جمال التدريب. 

ح�سان  �سّرح  املنا�سبة،  وبهذه 

لبنك  التنفيذي  الرئي�س  جرار 

»ي�سعدنا  قائاًل:  االإ�سالمي  البحرين 

طاهري  نعيمة  ال�سيدة  ان�سمام 

االإ�سالمي،  البحرين  بنك  عائلة  اإىل 

والنجاح  التوفيق  دوام  لها  متمنني 

متطلعني  املهم،  املن�سب  هذا  يف 

بالبنك  االلتزام  دائرة  عمل  لفريق 

حتقيق املزيد من االإجنازات والنمو 

نعيمة.  ال�سيدة  بقيادة  والتطور 

من  كجزء  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

م�ساعينا الدوؤوبة لبناء فريق اإداري 

البنك  روؤية  بتحقيق  ي�سهم  متميز 

وتنفيذ ا�سرتاتيجيته واأهدافه«.

نعيمة  قالت  جانبها،  من 

مع  العمل  »ي�سعدين  طاهري: 

ورائدة  عريقة  مالية  موؤ�س�سة 

واأتطلع  االإ�سالمي،  البحرين  كبنك 

ومهاراتي  خرباتي  لت�سخري 

واالإدارية  واالحرتافية  االأكادميية 

االلتزام  دائرة  تطوير  �سبيل  يف 

العمل  فريق  مع   - �سوًيا  لنتمكن 

واال�ستمرار  املاألوف  حتدي  من   -

اأتقدم  اأن  واأود  واالبتكار.  بالتطوير 

بال�سكر اجلزيل لل�سيد ح�سان جرار 

والأع�ساء جمل�س االإدارة على ثقتهم 

واأتعهد باأن اأكون عند ح�سن ظنهم«.

اأنابت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد 

جواد ح�سن وزيرة ال�سحة، الوكيل 

بوزارة  العامة  لل�سحة  امل�ساعد 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  ال�سحة 

بالدم  التربع  حل�سور فعالية حملة 

الطبي  اجلنان  مركز  نظمها  التي 

بالتعاون مع بنك الدم املركزي حتت 

�سعار »يف اهلل اإخوانا«.

بالدم  التربع  حملة  و�سهدت 

ح�سور علي بن ال�سيخ عبداحل�سني 

الع�سفور حمافظ املحافظة ال�سمالية، 

واجلمعيات  امل�سوؤولني  من  وعدد 

املجاورة،  واملناطق  عايل  منطقة  يف 

من  كبرية  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة 

املتربعني.

الدكتورة  املنا�سبة، نقلت  وبهذه 

وتقديره  حتيات  الهاجري  مرمي 

جواد  ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

على  للقائمني  ال�سحة  وزيرة  ح�سن 

احلملة، م�سرية اإىل اأن وزارة ال�سحة 

حري�سة على االإ�سهام يف جناح هذه 

على  كبري  �ساأن  لها  التي  الفعاليات 

اجلانب ال�سحي يف مملكة البحرين.

مرمي  الدكتورة  واأو�سحت 

الهاجري اأن الفعالية ج�سدت اللحمة 

مملكة  يف  واالإن�سانية  الوطنية 

البحرين يف ظل الرعاية ال�سامية التي 

يحظى بها القطاع الطبي يف اململكة 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

واهتمام  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

بالدور  الهاجري  مرمي  واأ�سادت 

اجلنان  مركز  به  يقوم  الذي  البارز 

الوطنية  الفعاليات  يف  الطبي 

اأن  اأكدت  والتي  املهمة،  واالإن�سانية 

للخري،  �سباقني  دائًما  البحرين  اأهل 

للقائمني  والتقدير  ال�سكر  كل  مقدمة 

على احلملة وامل�ساركة الوا�سعة من 

اجلمعيات واملواطنني.

 

حمافظ ال�شمالية: روح العطاء واالإن�شانية

بن  علي  اأعرب  جانبه،  من 

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ 

عن  ال�سمالية  املحافظة  حمافظ 

�سكره وتقديره ملركز اجلنان الطبي 

على دوره الفعال يف اجلانب الطبي 

التربع  حملة  اأن  اإىل  م�سرًيا  البارز، 

بالدم التي نظمها املركز �سهدت اإقباالً 

العطاء  وا�سًعا، ومتثل احلملة روح 

واالإن�سانية يف مو�سم عا�سوراء.

�شكر وتقدير

رئي�س  عبداهلل  اأمني  د.  وثّمن 

الطبي  اجلنان  مركز  اإدارة  جمل�س 

من  احلملة  بها  حظت  التي  الرعاية 

وزيرة  جواد  ال�سيد  بنت  جليلة 

مرمي  الدكتورة  وح�سور  ال�سحة، 

الهاجري وحمافظ املحافظة ال�سمالية 

وعدد من امل�سوؤولني.

 عبدالنبي �شلمان: حملة نوعية 

متميزة

من جانبه، قال النائب عبدالنبي 

اإن  النواب  جمل�س  ع�سو  �سلمان 

و�سهدت  ومتميزة  نوعية  احلملة 

اإقباالً وا�سًعا من املتربعني، ما يوؤكد 

اإ�سهام املواطنني يف العمل االإن�ساين.

وزارة  ح�سور  اأن  اإىل  واأ�سار 

للوزارة  البارز  الدور  يوؤكد  ال�سحة 

التي  املهمة  احلمالت  هذه  مثل  يف 

املجتمع،  من  كبرية  �سريحة  تخدم 

م�سيًدا بالتنظيم املثايل ملركز اجلنان 

الطبي للحملة.

الكاظم: اجلميع يف ماأمن ب�شبب التربع بالدم

اأكد زكريا الكاظم رئي�س اللجنة 

التربع  حملة  اأن  لل�سكلر  البحرينية 

بالدم التي نظمها مركز اجلنان الطبي 

اجلميع،  من  واعتزاز  تقدير  حمل 

على  احلفاظ  توؤكد  اأنه  اإىل  م�سرًيا 

الكثري من جمتمعنا ون�سيج املجتمع، 

وُتعد حلمة وطنية رائدة لها مكانتها 

اخلا�سة.

 درع تذكارية

وقّدم مركز اجلنان الطبي درًعا 

تذكارية اإىل وزيرة ال�سحة، ت�سلمته 

بالنيابة الدكتورة مرمي الهاجري.

اأنها تقوم  اإم جي موتور  اأكدت 

احلار  الطق�س  يف  باختبارات 

الكهربائية  املتميزة  مركبتها  على 

يف   Marvel R طراز  بالكامل 

وي�سكل  االأو�سط.  ال�سرق  منطقة 

بالن�سبة  حيوية  مرحلة  االأمر  هذا 

ظل  يف  التجارية  جي  اإم  لعالمة 

اأمام اإطالق  �سعيها لتمهيد الطريق 

يف  بالكامل  كهربائية  �سيارات 

باملركبة  الدفع  مت  ولقد  املنطقة. 

من  كجزء  الق�سوى  حدودها  اإىل 

حاالت  يف  عديدة  تقييم  عمليات 

الطق�س  و�سط  خمتلفة  وظروف 

توافق  �سمان  الأجل  وذلك  احلار، 

التي  العالية  املعايري  مع  ال�سيارة 

جمموعة  طرازات  باقي  بها  تتميز 

تتوافر يف  اإم جي، والتي  منتجات 

مملكة البحرين لدى �سركة الزياين 

احل�سري  املوزع  لل�سيارات، 

مملكة  يف  موتور  جي  اإم  ل�سركة 

البحرين.

 Marvel R جي  اإم  تتبنى 

تعرب  متقدمة  ت�سميمية  فل�سفة 

املركبة  ومتنح  امل�ستقبل  عن 

ح�سوًرا جاذًبا وقوًيا. وهي تتميز 

متعددة  ريا�سية  مركبة  بكونها 

ريادية   )SUV( اال�ستعماالت 

ومنعدمة  بالكامل  كهربائية 

وتوفر  جي،  اإم  من  االنبعاثات 

بفئتها  رائدة  ُت�ساهى  ال  م�ستويات 

من اخل�سائ�س والراحة وال�سالمة 

واالعتمادية ومدى القيادة، 

املدير  يل  توم  قال  هذا،  حول 

التنفيذي لدى اإم جي: »عندما اأعدنا 

ال�سرق  يف  جي  اإم  عالمة  اإطالق 

مع  دوًما  بالعمل  التزمنا  االأو�سط، 

لل�سركة  الرئي�س  املقر  يف  فريقنا 

والتعزيز  التطوير  �سمان  بهدف 

امل�ستمر ملنتجاتنا وجتهيزها ب�سكل 

املناخية  للظروف  وفًقا  مثايل 

من  وهذا  �سوق.  كل  يف  ال�سائدة 

مركباتنا،  جعل  ي�سمن  اأي  �ساأنه 

الكهربائية   Marvel R وباالأخ�س 

يف  قدرة  االأكرث  بني  من  بالكامل، 

كل اأ�سواقنا. وعرب هذه التقييمات، 

طرح  عملية  من  اأكرث  نقرتب  نحن 

الطرازات  من  م�سوقة  جمموعة 

يف  عمالئنا  ل�سالح  الكهربائية 

واجلاهزين  االأو�سط  ال�سرق 

الكهربائي  احلياة  اأ�سلوب  لتبني 

بالكامل«.

نعيمة طاهريح�ّسان جرار

»االأهلي املتحد« يعلن املليونري 

الثاين مع ح�شاب ح�شادي 2022

 »Batelco Talks« عودة برنامج

)API( بجل�شة حول واجهة برجمة التطبيقات

قامت بتلكو باإعادة طرح �سل�سلة جل�سات 

تعد  التي   ،»Batelco Talks« برنامج 

تعليمية  بيئة  خللق  تهدف  داخلية  مبادرة 

القطاع،  رواد  من  ونخبة  العمل  اأفراد  بني 

عرب ا�ست�سافة جل�سة نقا�سية حول واجهات 

قبل  من  مقدمة   )API( التطبيقات  برجمة 

حمد الفهد. وُيعد حمد الفهد اأحد رواد االأعمال 

الدعم  تقدمي  من  ا�ستثماري متكن  وم�ست�سار 

وال�سركات  النا�سئة  ال�سركات  من  ملجموعة 

دورها  واإبراز  تعزيز  اأجل  من  التكنولوجية 

يف ال�سوق.

خالل اجلل�سة، تطرق حمد الفهد ملناق�سة 

التطبيقات على  اأهمية واجهة برجمة  تنامي 

بدورها  واأ�ساد  القطاعات،  خمتلف  م�ستوى 

يتجزاأ  ال  جزًءا  منها  جعل  الذي  املحوري 

اأ�سبحت  اإذ  اليومية،  احلياة  متطلبات  من 

ت�ستخدم يف جميع الربامج الرقمية كتطبيقات 

واخلدمات  واخلرائط  التو�سيل  خدمات 

�سبل  ا�ستعر�س  كما  املفتوحة.  امل�سرفية 

الواجهات،  ال�سركات من مزايا هذه  ا�ستفادة 

يف  مداركهم  تو�سيع  على  احل�سور  و�سجع 

هذا املجال.

اأعلن البنك االأهلي املتحد الفائز بجائزة 

االأحالم الثانية بقيمة مليون دوالر اأمريكي 

اإقامة  متت   .2022 ح�سادي  ح�ساب  مع 

احلفل يف الفرع اجلديد بالعدلية، وح�سره 

جمموعة من مديري وموظفي البنك، اإ�سافة 

ال�سائغ.  حممد  ح�سن  حميد  الفائز  اإىل 

االأكرب  ُتعد  اجلائزة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

من  واحدة  وهي  ال�سيف،  هذا  البحرين  يف 

اأمريكي  دوالر  مليون  بقيمة  جوائز  اأربع 

ت�ساف  العام،  لهذا  ح�سادي  ح�ساب  من 

دوالر  بقيمة 100،000  اأربع جوائز  اإليها 

 50،000 بقيمة  جوائز  واأربع  اأمريكي، 

بقيمة  جائزة  واأربعمائة  اأمريكي،  دوالر 

جمموع  ليبلغ  اأمريكي،  دوالر   1،000

اجلوائز لهذا العام 5 ماليني دوالر اأمريكي. 

اأ�سحاب  نادي  بدخوله  معرفته  وعند 

الكبرية  فرحته  عن  ال�سائغ  عرب  املاليني، 

بها  مت  التي  الطريقة  »اأده�ستني  بالقول: 

اأي  عن  قبل  من  اأ�سمع  مل  باخلرب.  اإعالمي 

يف  دوالر  مبليون  بفوزه  عرف  �سخ�س 

االآيل  ال�سراف  اأجهزة  اأحد  ا�ستخدامه  اأثناء 

البنك  مع  »عالقتي  اأ�ساف:  كما  التفاعلي«. 

بف�سل  وذلك  وقوية،  قدمية  املتحد  االأهلي 

وخدماتهم  موظفيهم  مع  املتميزة  جتربتي 

وحلولهم الرقمية. ما زلت اأتذكر اليوم الذي 

اأقنعني فيه فريق خدمة العمالء باال�ستثمار 

اأن  كثرًيا  وي�سعدين  ح�سادي،  ح�ساب  يف 

اأح�سد اليوم ثمرة قراري االدخار معهم«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12171/pdf/INAF_20220804004655883.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/972757/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/972746/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البحرين ترحب بتمديد الهدنة 
في اليمن لشهرين إضافيين

 القائد يلتقي منتسبي
برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة محمد القائ��د أهمي��ة برنامج رئيس 
مجل��س ال��وزراء لتنمي��ة الك��وادر الحكومي��ة ف��ي 
خل��ق القيادات الوطني��ة المؤهل��ة وتمكينهم من 
المس��اهمة ف��ي تطوير األداء الحكوم��ي بما يدعم 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م، منوهًا بمخرج��ات البرنامج التي تعكس 
رؤى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم 
مزيد من سبل الدعم للقدرات البحرينية واالستثمار 
في تطويرها لرفع مس��توى الكوادر الوطنية والتي 
ستش��كل الركيزة الحقيقية لبن��اء ورفعة مجتمعنا 
ومح��ركًا الس��تدامته ومواكبة متطلب��ات المرحلة 
المقبل��ة وخاص��ة في ظل تس��ارع التط��ور التقني 

وتبني التكنولوجيا الحديثة في كافة المجاالت.
جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدها الرئيس 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
مع منتس��بي الدفعة الس��ابعة م��ن برنامج رئيس 

مجل��س الوزراء لتنمية الك��وادر الحكومية للقيادات 
البحريني��ة الش��ابة، حيث أعرب عن س��عادته بلقاء 
ه��ذه الكوكبة من الك��وادر الوطني��ة الواعدة التي 
تعكس ما يزخ��ر به القطاع الحكوم��ي من طاقات 
ش��بابية تمتلك من جوانب اإلب��داع الكثير، مؤكدًا 
عل��ى ض��رورة االس��تثمار ف��ي الك��وادر الوطني��ة 

وتمكينهم باعتبارهم أغلى ثروات الوطن.  
وخ��الل اللق��اء، اس��تعرض القائ��د م��ع منتس��بي 
البرنام��ج مش��اريع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة وخططه��ا ومبادراته��ا الرامي��ة ف��ي 
مجال التح��ول الرقم��ي واالقتص��اد المعرفي وفي 
حال تنفيذ السياس��ات الرقمية للمملكة فضاًل عن 
تس��ليطه الضوء على اآلثار اإليجابي��ة لعملية نقل 
األنظمة الحكومية للحوس��بة الس��حابية والعوائد 
المتحقق��ة م��ن االس��تثمار ف��ي تبن��ي التقني��ات 
الحديث��ة والمتطورة وتحقيقه��ا جملة من العوائد 
كتوفير الوقت والجهد والتكلفة بجانب اس��تمرارية 
توفير الخدمة بذات الكف��اءة والجودة، معرجًا على 
المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون 

والتنس��يق مع الجهات الحكومية وخاصة في مجال 
توفير الخدمة الحكومية إلكترونيًا وتحسين تجربة  
العمالء إزائها، كما تطرق إلى اس��تراتيجية الهيئة 

الشاملة في المرحلة القادمة.
كم��ا اس��تمع القائ��د لمجموع��ة م��ن المداخالت 
واألس��ئلة التي طرحت من قبل منتس��بي البرنامج 
حول الهيئة ومشاريعها وخططها المستقبلية، كما 
واطلع على رؤاهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن 
تس��هم باالرتقاء بمنظوم��ة أداء العمل الحكومي، 
ودعا في خت��ام اللقاء جميع منتس��بي البرنامج إلى 
ضرورة االس��تفادة من مثل هذه الفرص والتجارب 
اإلداري��ة التي أتيحت له��م، متمنيًا له��م التوفيق 
ف��ي حياته��م المهنية والعملي��ة. الجدي��ر بالذكر 
أن برنام��ج رئيس مجل��س الوزراء لتنمي��ة الكوادر 
الحكومية يق��وم بانتداب الكف��اءات البحرينية من 
الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس 
مجل��س ال��وزراء وتدريبهم على مس��توى ع��اٍل في 
طرق البح��ث والتحليل والقيادة بم��ا يخدم عملهم 

األساسي في جهاتهم الحكومية األصلية.

 في أقل من شهر ونصف..
إنجاز 7255 فحص أشعة بالسلمانية

صرح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري بأن قسم األشعة بمجمع 
السلمانية الطبي أنجز أكثر من 7255 فحصًا خالل الفترة من 19 يونيو 2022م حتى 31 
يوليو 2022م، بزيادة في عدد الفحوصات الُمنَجَزة بلغت 58% في شهر يوليو المنصرم، 

وذلك ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل بها.
وأض��اف أنه تم تدش��ين خط��ة تقليص قوائ��م انتظار مواعيد قس��م األش��عة بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي في أكتوب��ر الماضي، ضمن إس��تراتيجية متكامل��ة لتقليص قوائم 
انتظ��ار الخدمات الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية عبر كافة مؤسس��اتها 

الصحية، بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوض��ح أن زي��ادة عدد الفحوصات ش��ملت مختلف أن��واع خدمات األش��عة المقدمة في 
مجمع السلمانية الطبي، حيث شهدت فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي زيادة بنسبة 
41%، ف��ي حين ازدادت فحوصات األش��عة المقطعية بنس��بة 39%، وفحوصات التصوير 
باستخدام الموجات فوق الصوتية )السونار( بنسبة 75%، وفحوصات أشعة تصوير الثدي 

بنسبة %43.
وأش��اد بجهود كافة الكوادر الصحية في قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي، التي 
س��اهمت بإخالصها وعمله��ا الجاد في خدمة ع��دٍد أكبر من المرض��ى وتقليص قوائم 
االنتظار، مش��يرًا إلى أن العمل مس��تمر إلعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة، 
وأهاب في هذا الش��أن بالمرضى االلتزام بالمواعيد المحددة لهم لضمان الحصول على 
الخدمات الصحية في الوقت المناس��ب وعدم تأثر خططهم العالجية، وال س��يما في ظل 
بلوغ نسبة التخلف عن حضور المواعيد من قبل المرضى حوالي 13% في الشهر الماضي.

أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن ترحيب مملك��ة البحرين بإعالن 
المبع��وث الخاص لألمين الع��ام لألمم المتح��دة إلى اليمن 
هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية 
لش��هرين إضافيين، وفقًا لبنود االتفاق األساس��ي الذي دخل 

حيز التنفيذ منذ أربعة شهور.
وثمنت الوزارة جهود مبع��وث األمم المتحدة، وتجاوب قيادة 
التحالف العربي لدعم الشرعية واألطراف اليمنية مع مساعيه 
الحمي��دة، والتي تأتي في س��ياق المبادرة الت��ي أعلنت عنها 
المملكة العربية الس��عودية في مارس 2021م إلنهاء األزمة 
في اليمن عبر تس��وية س��لمية ش��املة، داعية إل��ى التطبيق 
الكام��ل لبنود الهدنة م��ن خالل فتح المعابر اإلنس��انية في 
تعز، وتس��هيل تنقل ماليين المدنيين والسلع األساسية عبر 
الموان��ئ البحرية والجوية. وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة 
البحرين للجهود الدولي��ة الرامية إلى إنهاء الحرب وصواًل إلى 
حل سياسي ش��امل ومس��تدام لألزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وق��رار مجلس األمن رق��م 2216، بما يلبي تطلعات الش��عب 

اليمني في األمن واالستقرار والسالم والتنمية واالزدهار.

»المهن الصحية«: 31 ديسمبر 
آخر موعد لتسجيل استيراد 

األجهزة والمستلزمات الطبية

دع��ت الهيئة الوطني��ة لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية 
ش��ركات اس��تيراد األجه��زة والمس��تلزمات الطبي��ة لضرورة 
المبادرة إلى التس��جيل قبل نهاية ديس��مبر الحالي، وستقوم 
الهيئ��ة بش��طب نش��اط اس��تيراد األجه��زة والمس��تلزمات 
الطبي��ة في حال تخلف الش��ركة عن التس��جيل بالهيئة خالل 
المدة الزمنية المحددة وتوضيح متطلبات التس��جيل الخاصة 

بالشركات قبل انتهاء المدة المقررة بتاريخ 31/12/ 2022.
 وأوضح��ت الهيئة أنه بن��اًء على القرار رقم 48 لس��نة 2020 
بشأن تنظيم الرقابة على األجهزة الطبية وبناء على التعميم 
الص��ادر من الهيئة برقم 39 بتاري��خ 2020 الذي ينوه لجميع 
الشركات الحاصلة على نشاط استيراد األجهزة والمستلزمات 
الطبية بضرورة التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية العام الحالي.

وبلغ العدد الكلي للش��ركات المس��جلة بالمملكة قرابة 400 
شركة فيما تم تسجيل 144 شركة فقط على أن يتم االنتهاء 
من التس��جيل خالل فت��رة المحددة، حيث ته��دف الهيئة إلى 
التأك��د م��ن تطبيق جمي��ع االش��تراطات الخاص��ة باألجهزة 
الطبي��ة كالتخزي��ن ونق��ل األجه��زة الطبية وحفظ س��جالت 
التوزي��ع وغيرها من متطلبات، وذلك لضمان جودة وس��المة 
األجه��زة والمس��تلزمات الطبي��ة المس��تخدمة ف��ي القطاع 
الصحي بالمملكة ما يس��هم في رفع ج��ودة وكفاءة الخدمات 

الصحية بالمملكة.
إلى ذلك أعلنت الهيئة عن تنظيم ورش��ة تدريبية الش��ركات 
بتاريخ 17 و18 أغس��طس في فندق الخليج للتدريب على آلية 
التس��جيل والرد على كافة االستفسارات ذات الصلة، ووجهت 
الدع��وة لكافة الش��ركات الراغبة في المش��اركة في الورش��ة 

لإلحاطة بكافة خطوات ومتطلبات عملية التسجيل.

 »هيئة االتصاالت«: إنهاء
 عقود »الفايبر« واالنتقال

إلى مشغل آخر دون رسوم

تنظيم  هيئ��ة  أعلنت 
ف��ي  االتص��االت 
قرارها  ع��ن  البحرين 
بالش��كاوى  المتعلق 
ض��د  المقدم��ة 
يخص  فيما  »بتلكو« 
عرض الس��رعة الذي 
قدمته لباقات األلياف 
»الفايبر«  الضوئي��ة 
ذات النطاق العريض 
في يوليو2020 لمدة 

9 أشهر.
الهيئة،  لق��رار  ووفقًا 
للمشتركين في  يحق 

باقات »الفايبر« خالل الفترة المذكورة س��ابقًا إنهاء عقدهم 
واالنتقال إلى مش��غل مختلف لخدم��ة مماثلة دون تحمل أي 
رس��وم متعلقة بإنهاء الخدمة. وينطبق هذا القرار كذلك على 
المس��تخدمين الذين ُعرض عليهم االشتراك في تلك الباقات 
دون تجديد عقودهم. وس��تقوم بتلكو بإخطار المس��تهلكين 

بذلك خالل األسبوع األول من شهر أغسطس 2022.
كما يمكن االنتقال من مشغل إلى آخر بسهولة، نظرًا إلى أن 
توفير البنية التحتية لأللي��اف الضوئية »الفايبر« في مملكة 
البحرين عن طريق مشغل واحد هو شركة شبكة البحرين »بي 
نت«؛ لذلك يستطيع المستهلكون الراغبون في إنهاء عقدهم 
مع بتلكو اس��تخدام مش��غل آخر منافس للحصول على خدمة 
مماثلة، أو تجديد عقده��م الحالي مع بتلكو في حال رغبتهم 
ف��ي االس��تمرار معهم. وحول ه��ذا القرار، ق��ال المدير العام 
لهيئة تنظيم االتصاالت في البحري��ن فيليب مارنيك: »تبذل 
هيئة تنظي��م االتصاالت قص��ارى جهدها لتعزيز المنافس��ة 
وإيقاف أي سلوكات قد تعيق تحقيقها. فلطالما سعت الهيئة 
لتش��جيع الس��وق التنافس��ي الديناميكي ال��ذي يعمل لصالح 
المس��تهلك، حي��ث يعتم��د الجميع على خدم��ات االتصاالت، 
لذل��ك م��ن الض��روري أن نقدم له��م خدمات ترع��ى مصالح 

المستهلكين مع ضمان المنافسة العادلة بين المشغلين«.

فيليب مارنيك

5044 ميجاوات كهرباء و204 ماليين جالون مياه قدرة إنتاجية 

 أحمد: إطالق المرحلة الثانية من مشروع
تطوير مجّمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء

أّكد رئيس هيئة الكهرب��اء والماء المهندس كمال 
بن أحم��د محمد الح��رص على المض��ي قدمًا نحو 
تعزيز الجه��ود لتطوير قطاع الكهرب��اء والماء عبر 
تبّني المبادرات والبرامج الت��ي تكفل تلبية الطلب 
المتنامي الس��تهالك الكهرباء والماء وجذب فرص 
االس��تثمارات ف��ي ه��ذا القط��اع، وذلك بم��ا ُيلّبي 
أغ��راض التنمي��ة ويتوازى م��ع التوس��ع العمراني 
والصناعي والتجاري الذي تشهده المملكة، ويصب 
في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ج��اء ذلك خ��الل اجتماع��ه مع رئيس مجل��س إدارة 
شركة أكوا باور محمد بن عبداهلل أبونيان، الشريك 
الرئيس��ي في ش��ركة هيا للطاقة والتحلية المطور 
لمش��روع المرحل��ة الثانية من مجمع ال��دور إلنتاج 
الكهرب��اء والم��اء، وذل��ك للوقوف على مس��تجدات 
تش��غيل المش��روع. وأشار إلى أّن مش��روع المرحلة 
الثانية م��ن مجمع ال��دور إلنتاج الكهرب��اء والماء، 
وال��ذي تبل��غ تكلفت��ه الكلي��ة 1.053 ملي��ار دوالر 
أمريك��ي يأت��ي ضمن المش��اريع التي ته��دف إلى 
مواكبة رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، وبما 
يتماش��ى م��ع أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وبمتابع��ة مس��تمرة وحثيث��ة من صاحب الس��مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل. ون��ّوه بأن هذا 
المش��روع هو أحد ثمار السياس��ات الت��ي تنتهجها 
المملكة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر 
تعزيز الش��راكة االس��تراتيجية م��ع القطاع الخاص 
بوتيرة أسرع وعلى أساس ضمان جودتها بما يحقق 
أهداف التنمية المستدامة ويصب في دعم الجهود 
الرامية إلى تنمية االقتصاد الوطني من خالل زيادة 
االس��تثمارات في مختلف القطاعات الحيوية ومنها 
قطاع الكهرباء والم��اء. وقال رئيس هيئة الكهرباء 
والماء إنه بتشغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور 
إلنت��اج الكهرب��اء والم��اء وصلت الق��درة اإلنتاجية 
اإلجمالي��ة المتواف��رة إل��ى 5044 ميج��اوات م��ن 
الكهرباء و204 ماليين جالون في اليوم من المياه، 
مش��ددًا أن الهيئة ماضية في دع��م وتطوير البنى 
التحتية األساس��ية ف��ي المملكة لتواك��ب التنمية 
الحضاري��ة للب��الد التي يج��ب أن تك��ون على أعلى 
مس��تويات االعتمادية والموثوقية، وس��يمكن هذا 
المش��روع الهيئة م��ن مواكبة احتياج��ات المملكة 
المس��تقبلية. م��ن جانبه قال رئي��س مجلس إدارة 
ش��ركة »أكوا باور« محم��د أبونيان: »يس��عدنا أن 
نتعاون م��ع هيئة الكهرب��اء والماء، أحد ش��ركائنا 
الرئيس��يين ف��ي البحرين، إلط��الق المرحلة الثانية 

من مش��روع تطوير مجّم��ع الدور إلنت��اج الكهرباء 
والماء والبدء بالتشغيل واإلنتاج التجاري للمشروع، 
ونث��ق تمامًا بالعوائد الكبرى التي س��يحققها هذا 
المش��روع على صعي��د تعزي��ز القدرة عل��ى تلبية 

الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء«.
وتاب��ع أن هذا المش��روع يأت��ي انس��جامًا مع رؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030، ويؤّكد فعالّية نموذج 
الش��راكة المثمرة بين القطاعي��ن العام والخاص، 
وذلك لتعزيز االس��تفادة من خبرات القطاع الخاص 
وتعزيز االس��تثمارات األجنبية ودفع عجلة االقتصاد 
المحلي. ُيذكر أنه تّم االنتهاء من عمليات التشييد 
والتش��غيل للمرحل��ة الثانية من )محط��ة الدور 2( 
م��ن مجمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء، والتي تبلغ 
قدرته��ا اإلنتاجي��ة 1500 ميغاوات م��ن الكهرباء 
باس��تخدام توربين��ات الغ��از التي تعم��ل بالدورة 
المركب��ة، وتصل كمي��ة إنتاج المي��اه المحالة 50 
ملي��ون جالون يومي��ًا باس��تخدام تقني��ة التناضح 
العكس��ي، والذي تم تنفيذه عن طريق التعاقد مع 
القطاع الخاص بنظام »IWPP« على أس��اس إنشاء 
وامتالك وتش��غيل المحطة بنظام »BOO«، وتدار 
ه��ذه المحطة بنس��بة 100% من القط��اع الخاص، 
وهي المحطة األولى في البحرين التي تقوم بإنتاج 

الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت.
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»تنسيقية عاشوراء«: توفير 
االحتياجات والمتطلبات لحفظ 
الصحة والسالمة خالل الموسم

عقدت اللجنة التنســيقية لموســم عاشــوراء لعــام 1444هـ 
اجتماعهــا األول برئاســة القائم بأعمال الرئيــس التنفيذي 
لمراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة الدكتــورة لولــوة راشــد 
شــويطر، حيث تم الوقوف على اســتعدادات موســم عاشوراء 
وفتح عيادة اإلمام الحســين مع أعضــاء اللجنة الذين يمثلون 
مختلف التخصصات من أطباء وممرضين ومسعفين وصيادلة 

ومراقبي أغذية وغيرهم من التخصصات األخرى.
وخالل اللقاء، أكدت شــويطر أهمية توفيــر كافة االحتياجات 
والمتطلبــات الالزمة إلنجاح هذا الموســم بما يحفظ الصحة 

والسالمة العامة.
وأكدت رئيســة اللجنة على جميع األعضاء، التزام اللجنة ببذل 
قصارى جهدها من أجل تقديــم خدمات صحية وعالجية ذات 
جودة عالية، الفتًة إلــى أن اللجنة تقوم بتجهيز عيادة اإلمام 
الحســين الطبيــة، حيث تضــم العيــادة طاقما طبيــا وإداريا 
متكامــال مــزودا بجميع األقســام الضرورية لتقديــم الخدمة 
الصحية بما فيها صيدلية متكاملة باألدوية األساســية، كما 
تتضمن العيادة برنامجا لتصنيف الحاالت الطارئة لمباشــرة 

تقديم العالج في الوقت المحدد.
وأشــارت شــويطر إلى وجود تنسيق مباشــر بين عيادة اإلمام 
الحســين الطبية وقســم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي 
الســتقبال الحاالت التي تتطلب نقلها فورًا للمستشــفى من 

خالل تواجد سيارات اإلسعاف بالمنطقة.
وأشادت رئيســة اللجنة بدور جميع األعضاء وعملهم الدؤوب 
في تجهيز العيادة، واتخاذ أقصى درجات االستعداد والجاهزية 
لضمان ســير عمــل العيادة بكل كفاءة ومهنيــة، معربًة عن 
جزيل شــكرها وتقديرها إلــى وزيرة الصحــة الدكتورة جليلة 
الســيد، وإلى جميع المســؤولين في القطاعــات الصحية على 
متابعتهم لمجريات األمور باللجنة وتســهيل مهامها، والذي 

ُيسهم بشكل كبير في إنجاز مهامها.

خالل زيارته عددًا من المآتم

 محافظ العاصمة يثمن الرعاية
الملكية إلنجاح موسم عاشوراء

قام محافظ العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة بزيارة ميدانية شــملت عددًا من مآتم 
المحافظــة، إضافــة إلــى خيمــة الفنــان عباس 
الموســوي، كما اطّلع خالل الجولة على المرســم 
الحسيني، وذلك بناًء على توجيهات مجلس الوزراء 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

حفظه اهلل بمتابعة احتياجات موسم عاشوراء. 
وأعــرب المحافــظ عــن بالــغ تقديــره للرعاية 
الملكيــة الســامية لموســم عاشــوراء، من لدن 
حضرة صاحــب الجاللة الملــك المعظم، حفظه 
اهلل ورعــاه، والدعــم واالهتمام مــن قبل صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظه اهلل، بما يعكس حرص قيادة جاللة الملك 
على ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية 

المذهبية.
وأشاد بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشــد بن عبداهلل آل خليفــة، لمتابعة احتياجات 
المآتــم والمواكــب الحســينية بالعاصمة، ألجل 
تسيير األمور المتصلة بهذه المناسبة وإقامتها 
على النحو المأمول، مثنيًا على مســتوى التنسيق 

والتعــاون الذي يبديه رؤســاء المآتم والمواكب 
الحســينية مع الجهات المعنية في ســبيل إنجاح 
الموســم، مؤكدًا حرص محافظة العاصمة على 
تعزيز الدور التنسيقي والشراكة مع الجهات ذات 

العالقة. 
وأشــار إلى ســعي المحافظة خــالل االجتماعات 
التنســيقية المســبقة التي عقدتهــا مع األوقاف 
الجعفريــة، وأمانــة العاصمة، ورؤســاء المآتم 

والمواكــب الحســينية، واإلدارات األمنيــة بوزارة 
الداخلية، ومختلف الجهات الخدمية ذات العالقة، 
إلــى الوقــوف علــى احتياجات موســم عاشــوراء 
ووضــع الخطط والترتيبات الالزمة التي تســهم 
في توفيــر األجواء المناســبة للمعزين ومرتادي 
مناطق العزاء، معربًا عن شــكره وتقديره لجهود 
جميع الجهات ذات العالقة ألجل تيســير الموسم 

وإنجاحه.

 الجيران: الشراكة والتنسيق 
مع المآتم لحفظ سالمة الجميع بـ»عاشوراء«

أشاد نائب محافظ محافظة المحرق 
العميد عبــداهلل الجيران، بالتعاون 
الدائم مع رؤســاء ومســؤولي مآتم 
المحافظة، بما يسهم في ممارسة 

شعائر عاشوراء في أجواء آمنة.
جــاء ذلك خــالل الزيــارة التفقدية 
التي قام بهــا إلى عدد من المآتم، 
حيث التقى رؤساء ومسؤولي المآتم 
التنظيمية،  الجهــود  علــى  واطلــع 
خاصة فيما يتعلق بضمان ســالمة 
كافة المشاركين وتطبيق اإلجراءات 

وااللتزام بخط سير مواكب العزاء.
وأشــاد نائب المحافظ، بما لمســه 
من حرص والتزام بتطبيق اإلجراءات 
والتقيد بها، مؤكدًا أهمية الشراكة 
والتنسيق الدائم بما يحفظ سالمة 

الجميع، شــاكرًا إدارات المآتم على 
االلتزام بالضوابط المقررة وتفهم 

المشاركين لها.

ومن جهتهم، أعرب القائمون على 
للمحافظة  شــكرهم  عــن  المآتــم 
علــى الحــرص والمتابعــة لكافــة 

اإلجراءات، مؤكدين أهمية االلتزام 
بالمســؤولية من أجل الحفاظ على 

صحة وسالمة الجميع.

دعا إدارات المآتم للتسجيل في برنامج »اختر طبيبك« 

 محافظ الشمالية: تشكيل لجان
أهلية لإلشراف على سير مواكب العزاء

قــام محافــظ الشــمالية علــي العصفــور، بجولة 
تفقديــة شــملت عــددًا مــن مآتــم المحافظــة، 
اطلــع خاللها علــى االحتياجات األمنيــة والخدمية 
والصحية، ورافقه خاللها نائب المحافظ وعدد من 

المسؤولين.
ونقــل المحافظ إلــى إدارات المآتــم، تحيات وزير 
الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بــن عبداهلل آل 
خليفــة وتمنياتــه بإحياء مناســبة عاشــوراء بكل 
سهولة ويسر في أجواء يسودها األمن والطمأنينة.
وأكــد المحافــظ، أهميــة تشــكيل لجــان أهليــة 
لإلشــراف على ســير مواكب العزاء، مشيرًا إلى أنه 
فــي ظل ارتفاع درجــات الحرارة قامــت المحافظة 
بتوفير عدد من المسعفين المتطوعين بمساندة 
فريق طبي للحــاالت الطارئة وذلــك بالتعاون مع 
مركــز تاج الطبي، داعيًا إدارات المآتم للمشــاركة 
بالتســجيل في البرنامج التجريبــي »اختر طبيبك« 

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للصحة.

من جهته، أشار ممثل وزارة الصحة مجتبى التتان 
إلــى أهمية التحضيــر والتخزين الجيــد لألطعمة 
خالل موســم عاشوراء، والتأكد من سالمة األغذية 
خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأعرب القائمون 

على المآتم عن شــكرهم لمحافظ الشــمالية على 
هذه الزيــارات التــي تعكس الحــرص والمتابعة 
الحتياجات المآتم، مؤكدين حرصهم على االلتزام 

بكافة اإلجراءات لضمان نجاح الموسم.

رئيس األوقاف الجعفرية: 
مكرمة الملك تعكس ما يحظى 

به موسم عاشوراء من رعاية
األوقــاف  رئيــس  رفــع 
الصالح  يوسف  الجعفرية 
نيابة عــن أعضاء مجلس 
األوقــاف وعمــوم المآتم 
والحســينيات أسمى آيات 
واالعتزاز  والتقدير  الشكر 
الســامي  المقــام  إلــى 
لحضــرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة عاهــل البــالد 
تفضــل  علــى  المعظــم 
المكرمة  جاللته بصــرف 
للمآتم  السامية  الملكية 

والحسينيات للعام الهجري 1444هـ الموافق 2022 جريًا على 
عــادة جاللته الحميدة في كل عام والتي تعكس ما يحظى به 
هذا الموسم من رعاية وعناية من جاللته وحكومته الرشيدة.

وثمن رئيس األوقــاف الجعفرية المكرمة الســامية والعادة 
الحميــدة لجاللة الملك المعظم في مشــاركة شــعبه الوفي 
فــي مناســبة عاشــوراء الخالــدة، مؤكــدًا أن هــذه المكرمة 
تعــزز ما تــوارث عليه وحرص عليه األجــداد واآلباء من رعاية 
خاصة لمناســبة عاشــوراء والتي تعكس الترابط والتعايش 

واالنسجام الذي تمتاز به مملكة البحرين منذ األزل.
كمــا رفع فائق الشــكر والتقديــر إلى صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء على التوجيهات الكريمة لســموه للــوزارات والجهات 
المعنية بمتابعة احتياجات المناطق خالل موســم عاشــوراء 
وتيســير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم. سائلين 
اهلل العلــي القديــر أن يمد جاللة الملك المعظم وســمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بعونه وتسديده لمواصلة مسيرة 
الخير واالزدهار والتنميــة في مملكة البحرين، وأن يكون هذا 
العــام عام خير وصحة وســالم على وطننا العزيــز وعلى بالد 

المسلمين وسائر بالد العالم.

يوسف الصالح 

 رئيس األوقاف السنية: 
المكرمة السامية تعكس حرص 
الملك على تعزيز العمل الخيري

مجلــس  رئيــس  رفــع 
األوقــاف الســنية الشــيخ 
باســمه  الهاجري  راشــد 
وباســم أعضــاء مجلــس 
وكافة  الســنية  األوقــاف 
أســمى  اإلدارة  منتســبي 
آيات الشكر واالمتنان إلى 
الجاللة  صاحــب  حضــرة 
الملــك حمد بن عيســى 
البــالد  ملــك  خليفــة  آل 
المعظــم، علــى تفضــل 
الســامي  باألمر  جاللتــه 
الملكية  المكرمة  بصرف 

السنوية للعام الهجري 1444 هـ.
وثمن المكرمة الملكية لصاحب الجاللة ملك البالد المعظم، 
مؤكدًا أن هذه المكرمــة الملكية تعكس حرص جاللته على 
النهــوض بالدور التنمــوي والعمل التطوعــي وتعزيز قدرات 
وإمكانات الجمعيات والمؤسســات الخيرية للقيام بمهامها، 

واالستمرار في تقديم الخدمات اإلنسانية.
كما رفع كل الشــكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة ولــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
على التوجيهات الكريمة بتوفير كافة اإلمكانات والتسهيالت 
لدعم العمل الخيري بمملكة البحرين، سائاًل اهلل العلي القدير 
أن يديــم علــى جاللة ملك البــالد المعظم الصحــة والعافية 

والسداد.

راشد الهاجري

 مديريات الشرطة: توفير
األجواء اآلمنة إلنجاح موسم عاشوراء

تنفيذًا لتوجيهات صاحب الســمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء حفظــه اهلل بتوفير كافــة االحتياجات 
والمتطلبات، بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء، وبمتابعة وزير الداخلية 
الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبداهلل آل خليفة اتخذت مديريات الشــرطة 
وبالتعــاون مع المحافظات والجهات المعنيــة كافة الترتيبات واإلجراءات 

التي تكفل توفير االحتياجات واألجواء اآلمنة إلنجاح موسم عاشوراء.

وتم عقد االجتماعات التنسيقية مع القائمين على المآتم لبحث اإلجراءات 
التنظيميــة، كما قامت المديريات بالعديد من الزيارات التفقدية للمآتم 
في مختلف المناطق لالطــالع على ما تم اتخاذه من إجراءات والعمل على 
توفير كافة االحتياجات لنجاح موســم عاشــوراء، كما قامت اإلدارة العامة 
للمــرور بوضع خطــة لتنظيم الحركــة المرورية في محيــط المآتم خالل 

الموسم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/04/watan-20220804.pdf?1659589693
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1019240
https://alwatannews.net/article/1019237
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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للمكفوفي��ن  الصداق��ة  جمعي��ة  نظم��ت 
األحم��ر  اله��ال  م��ع جمعي��ة  وبالتع��اون 
البحرين��ي دورة تدريبي��ة ع��ن اإلس��عافات 
األولي��ة والتي قام��ت بتنفيذه��ا الممرضة 

والمسعفة فتحية التوباني.
وقالت ممرضة في الصحة المدرس��ية بوزارة 
الصحة ومتطوعة ف��ي جمعية الهال األحمر 
البحرين��ي كرئي��س لفريق الك��وارث ومدرب 
ل���  التوبان��ي  فتحي��ة  معتم��د  إس��عافات 
»الوطن« لقد بات��ت اليوم مثل هذه الدورات 
ضم��ن إح��دى ضروري��ات الحياة ف��ي وضعنا 
الحال��ي  خاص��ة م��ع تزاي��د ح��االت النوبات 

القلبية وحاالت الطوارئ، مثل التي تؤدي إلى 
تده��ور الحالة الصحية في ح��ال عدم تقديم 
اإلس��عاف المناس��ب لها في الوقت المناسب 
مثل اإلجهاد الحراري وضربة الشمس والغرق 
والغصة والس��كتة الدماغية م��ع العديد من 

الحاالت األخرى.
وأك��دت التوباني بأنه نظ��رًا ألهمية تقديم 

المس��اعدة الفورية لهذه الح��االت في مكان 
الحادث إلنق��اذ المصاب ومن��ع تدهور حالته 
الصداق��ة  جمعي��ة  أرت��أت  فق��د  الصحي��ة 
للمكفوفي��ن بالتع��اون م��ع جمعي��ة الهال 
بالقيام بتدريب مجموعة من فئة المكفوفين 
وقد تم تقس��يم المتدربين على مجموعتين 
وتقديم التدريب بطريقة مبس��طة تتناسب 

م��ع وضعه��م حي��ث كان التقدي��م س��معيًا 
بالش��رح وعمليًا باللمس واإلدراك والحقًا تم 
امتحانهم وتقييم ما تعلموه من مهارات عن 

طريق أطباء قاموا بامتحانهم عمليًا.   
وأردف��ت: »ق��د تبين نج��اح جميع م��ن تقدم 
وبجدارة عل��ى رغم عدم اإلعاقة التي ما كانت 
أب��دًا عائقًا  يذكر لهؤالء األبطال الذين أثبتوا 

لنا في التدريب أنهم قادرون على تقديم تلك 
المساعدة التي من شأنها إنقاذ األرواح وأيضًا 
المعرف��ة الت��ي في ح��ال عدم اس��تطاعتهم 
تقديم المس��اعدة بأنفس��هم القيام بتوجيه 
األف��راد المتواجدين في م��كان الحادث حتى 
وتح��ت  عملي��ًا  الخط��وات  بتنفي��ذ  يقوم��وا 
إشرافهم وهذا هو الهدف الرئيس من الدورة 
وه��و إش��راك ذوي الهمم من جمي��ع الفئات 
القادرين على تقديم المساعدة عمليًا وعلميًا 
أيض��ًا وعدم الت��ردد أبدًا في الحص��ول عليها 
وذل��ك ليكون��وا المنقذين لم��ن تعرضوا ألي 

إصابة في حال تواجدهم في مكان الحدث.

نظمتهما »الصداقة للمكفوفين« بالتعاون مع »الهالل األحمر«.. فتحية التوبالني: 

دورَتا إسعافات أولية لذوي الهمم من فئة المكفوفين

تأكيد قدرة المكفوفين على تقديم المساعدة إلنقاذ األرواح

امتحان المتدربين عمليًا وتقييم ما تعلموه من مهارات عن طريق أطباء

اتفاقية بين االتحاد البحريني للتنس و»العناية بمتالزمة داون«

بحضور رئيس االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز 
بن مب��ارك آل خليف��ة، تم توقي��ع اتفاقي��ة تدريب بين 
االتح��اد ومرك��ز العناي��ة بمتازم��ة داون، لتدريب فئة 

متازمة داون على لعبة كرة التنس األرضي. 

وت��م توقيع االتفاقية من جانب االتحاد البحريني للتنس 
أمين الس��ر ف��ؤاد الرويعي، وم��ن جانب مرك��ز العناية 
بمتازم��ة داون المدي��ر أحم��د العلي، والنائ��ب اإلداري 
للمرك��ز إيم��ان الس��يد، ومحمد س��لمان عض��و مجلس 

االتح��اد والمدي��ر الفن��ي ومجموع��ة من أولي��اء األمور. 
وتنص االتفاقية على تدريب عدد من الشباب والشابات 
الذين تنطبق عليهم الش��روط الازمة لممارسة اللعبة، 

وتم فتح باب التسجيل ألبناء المركز للتسجيل.

يمكنهم من ممارسة األنشطة اليومية.. الشين:

 فوائد عديدة للعالج المهني 
في تنمية مهارات األطفال ذوي الهمم

أك��د أخصائ��ي التخاط��ب والتربي��ة 
الخاصة هاني الش��ين أهمية العاج 
المهن��ي ل��ذوي الهم��م، موضحًا أن 
الهدف األساس��ي من��ه التركيز على 
الش��خص م��ن ذوي الهم��م لتعزيز 
تمكين المشاركة في أنشطة الحياة 
اليومية. وأفاد في تصريح ل�»الوطن« 
أن الع��اج المهن��ي طريق��ة فعال��ة 
لمس��اعدة األطفال ذوي الهمم على 
أداء أنش��طة هادف��ة تع��زز حياتهم 
حي��ث يحت��اج طفل��ك إلى مس��اعدة 
ف��ي تطوي��ر المه��ارات الازم��ة أو 
اس��تعادتها أو الحفاظ عليها للقيام 
بالمهام اليومي��ة. والمعالج المهني 
ه��و محت��رف مؤه��ل متخصص في 
مس��اعدة ذوي الهمم على المشاركة 
ف��ي المه��ن اليومي��ة. ق��د يش��مل 
ذل��ك أنش��طة الرعاي��ة الذاتية مثل 
إعداد الطعام، واالس��تحمام وارتداء 
الترفيهي��ة  واألنش��طة  الماب��س، 
واالجتماعي��ة، واألنش��طة اإلنتاجية 
مث��ل العم��ل والتعلي��م ويتعاملون 
م��ع إدارة الحال��ة وتنس��يق الرعاي��ة 
األس��رة  والدع��م ألف��راد  والتعلي��م 
ومقدمي الرعاية، ويمكن للمعالجين 
المهنيين أيضًا مس��اعدة األشخاص 
ذوي اإلعاق��ة ف��ي تنفيذ األس��اليب 
واألدوات التي تدعم مش��اركتهم في 

هذه المهام اليومية.
وحول نوعية األش��خاص المستفيدين 

من خدمات العاج المهني ذكر الشين، 
العي��وب الخلقية أو إصاب��ات الوالدة، 
تأخ��ر النم��و، االضطرابات الس��لوكية 
الش��ارد«،  العن��اد  اضط��راب  »مث��ل 
إصاب��ات رضحي��ة »أي ف��ي الدم��اغ أو 
النخاع الشوكي«، »مشاكل التعلم مثل 
عس��ر القراءة واضط��راب فرط الحركة 
ونق��ص االنتب��اه«، مش��اكل الصح��ة 
العقلية »مثل االكتئ��اب أو الفصام أو 
اضط��راب الهلع«، األم��راض المزمنة 
مثل »الس��رطان أو الش��لل الدماغي أو 
التصلب المتعدد«، اإلصابات الخطيرة 
الت��ي تأت��ي بعد ال��والدة ألش��خاص 
طبيعيي��ن مث��ل »الح��روق الش��ديدة 
أو البت��ر أو إصاب��ات اليد الش��ديدة أو 

التهاب المفاصل أو كس��ر في العظام 
أو أي إصاب��ة خطيرة أخ��رى«. وتطرق 
الش��ين إلى الفوائد المحتملة لتدخل 
الع��اج المهني: قد يس��تفيد األطفال 
ذوي الهمم م��ن العاج المهني بعدة 
طرق، بما في ذلك، تحس��ين المهارات 
الحركي��ة الدقيق��ة، ويمك��ن لألطفال 
الذين يعانون من قصور في المهارات 
الحركي��ة الدقيق��ة أن يس��تفيدوا من 
خ��ال أداء األنش��طة م��ع معالجه��م 
المهن��ي الذي يطور هذه المهارة حتى 
يتمكن��وا م��ن تعلم اللع��ب باأللعاب 
الرص��اص والمقص  أق��ام  وإمس��اك 
الكتاب��ة  عل��ى  قدرته��م  وتحس��ين 

اليدوية.

التنس��يق  التنس��يق:  تحس��ين   -2
الس��ليم مه��م للقي��ام بأش��ياء مثل 
األكل والشرب، واستخدام الكمبيوتر، 
وممارس��ة الرياضة. يمكن أن يساعد 
العاج في تحسين التنسيق بين اليد 
والعي��ن حتى يك��ون الطف��ل مجهزًا 
بشكل أفضل للعب مع األصدقاء وأداء 

المهام في المدرسة.
الس��لوك:  تعدي��ل  و  تحس��ين   -3
يمكن لألطف��ال الذي��ن يعانون من 
اضطراب��ات س��لوكية أن يتعلموا أن 
يصبح��وا أفض��ل ف��ي الحف��اظ على 
الس��لوكيات اإليجابية عب��ر مجموعة 
من البيئات، من الفصل الدراسي إلى 
المن��زل بحي��ث يمكن أن يس��اعدهم 

معالجه��م ف��ي ممارس��ة األس��اليب 
اإليجابي��ة للتعام��ل م��ع الغضب أو 
اإلحباط، مثل التعبير عن مشاعرهم 

بالكتابة أو الذهاب للركض.
للمه��ارات  والتنمي��ة  التطوي��ر   -4
المتعددة: قد يس��تفيد األطفال ذوي 
الهمم الذين خضعوا للعاج المهني 
قب��ل س��ن س��ت س��نوات م��ن النمو 
العقل��ي والبدن��ي المحس��ن، وذل��ك 
بفضل مجموعة واس��عة من مهارات 
االتصال والحركية والمعرفية واللعب 
والمعالج��ة الحس��ية الت��ي يمكنهم 

تعلمها.
5: تعل��م المه��ام األساس��ية: يمكن 
المهني��ون  المعالج��ون  يس��اعد  أن 
األطف��ال ذوي الهم��م الذين يعانون 
من تأخر ش��ديد ف��ي النم��و على أن 
المه��ام  ألداء  مؤهلي��ن  يصبح��وا 
اليومية األساس��ية، مثل ربط أربطة 
واالستحمام  أنفسهم  وإطعام  الحذاء 

وتنظيف أسنانهم بالفرشاة.
والمه��ارات  العاق��ات  تحس��ين   -6
االجتماعي��ة: ق��د يس��تفيد األطفال 
الذي��ن يكافح��ون م��ن أج��ل تطوير 
عاقات جيدة أو الحف��اظ عليها مثل 
المهنيوجدير  الع��اج  الصداقات من 
بالذكر أن هناك العديد من األس��باب 
الت��ي تجع��ل التواص��ل االجتماع��ي 
صعًبا، وس��يطور المعالج ح��ًا فريًدا 
لكل طفل على حده بحيث س��يكونون 

قادرين على تعلم مه��ارات التعامل 
االتص��ال،  ومه��ارات  اآلخري��ن  م��ع 
لتحس��ين  تقني��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 

التركيز.
7- تحس��ين االس��تقال: يمك��ن أن 
يساعد تطوير هذه المهارات األطفال 
على أن يصبحوا أكثر استقالية وثقة 
بالنفس، مم��ا قد يهيئه��م للعيش 

المستقل عندما يصبحون بالغين.
المع��دات  عل��ى  الحص��ول   -8
يس��اعد  أن  يمك��ن  المتخصص��ة: 
المعال��ج المهن��ي أيًض��ا م��ن خال 
تقيي��م حاج��ة الطفل إلى الوس��ائل 
المس��اعدة والمع��دات المتخصصة، 
أو وس��ائل االتص��ال  الجبائ��ر  مث��ل 
أو مع��دات االس��تحمام أو الكراس��ي 

المتحركة.
وأخي��رًا، إن الع��اج المهن��ي منظًما 
جي��ًدا ومتمحوًرا حول األس��رة وقائًما 
على األدلة التي تس��اعد طفلك على 
تعل��م المه��ارات األساس��ية اليومية 
بتحديد أفضل المعدات المتخصصة 
الحتياجاته��م، حي��ث يق��دم الع��اج 
المهن��ي عدًدا ال يحص��ى من الفوائد 
لألطف��ال ذوي الهم��م. حي��ث يعتبر 
تدخًا مبكرًا مثاليًا حيثما أمكن ذلك، 
فا تت��ردد في طلب المس��اعدة من 
المعال��ج المهني المحت��رف المؤهل 
المتخصص في مساعدة ذوي الهمم 

للمرور بهم لبر األمان.

هاني الشين
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البحرين ترحب بتمديد الهدنة 
في اليمن لشهرين إضافيين

 القائد يلتقي منتسبي
برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة محمد القائ��د أهمي��ة برنامج رئيس 
مجل��س ال��وزراء لتنمي��ة الك��وادر الحكومي��ة ف��ي 
خل��ق القيادات الوطني��ة المؤهل��ة وتمكينهم من 
المس��اهمة ف��ي تطوير األداء الحكوم��ي بما يدعم 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م، منوهًا بمخرج��ات البرنامج التي تعكس 
رؤى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم 
مزيد من سبل الدعم للقدرات البحرينية واالستثمار 
في تطويرها لرفع مس��توى الكوادر الوطنية والتي 
ستش��كل الركيزة الحقيقية لبن��اء ورفعة مجتمعنا 
ومح��ركًا الس��تدامته ومواكبة متطلب��ات المرحلة 
المقبل��ة وخاص��ة في ظل تس��ارع التط��ور التقني 

وتبني التكنولوجيا الحديثة في كافة المجاالت.
جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي عقدها الرئيس 
التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
مع منتس��بي الدفعة الس��ابعة م��ن برنامج رئيس 

مجل��س الوزراء لتنمية الك��وادر الحكومية للقيادات 
البحريني��ة الش��ابة، حيث أعرب عن س��عادته بلقاء 
ه��ذه الكوكبة من الك��وادر الوطني��ة الواعدة التي 
تعكس ما يزخ��ر به القطاع الحكوم��ي من طاقات 
ش��بابية تمتلك من جوانب اإلب��داع الكثير، مؤكدًا 
عل��ى ض��رورة االس��تثمار ف��ي الك��وادر الوطني��ة 

وتمكينهم باعتبارهم أغلى ثروات الوطن.  
وخ��الل اللق��اء، اس��تعرض القائ��د م��ع منتس��بي 
البرنام��ج مش��اريع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة وخططه��ا ومبادراته��ا الرامي��ة ف��ي 
مجال التح��ول الرقم��ي واالقتص��اد المعرفي وفي 
حال تنفيذ السياس��ات الرقمية للمملكة فضاًل عن 
تس��ليطه الضوء على اآلثار اإليجابي��ة لعملية نقل 
األنظمة الحكومية للحوس��بة الس��حابية والعوائد 
المتحقق��ة م��ن االس��تثمار ف��ي تبن��ي التقني��ات 
الحديث��ة والمتطورة وتحقيقه��ا جملة من العوائد 
كتوفير الوقت والجهد والتكلفة بجانب اس��تمرارية 
توفير الخدمة بذات الكف��اءة والجودة، معرجًا على 
المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون 

والتنس��يق مع الجهات الحكومية وخاصة في مجال 
توفير الخدمة الحكومية إلكترونيًا وتحسين تجربة  
العمالء إزائها، كما تطرق إلى اس��تراتيجية الهيئة 

الشاملة في المرحلة القادمة.
كم��ا اس��تمع القائ��د لمجموع��ة م��ن المداخالت 
واألس��ئلة التي طرحت من قبل منتس��بي البرنامج 
حول الهيئة ومشاريعها وخططها المستقبلية، كما 
واطلع على رؤاهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن 
تس��هم باالرتقاء بمنظوم��ة أداء العمل الحكومي، 
ودعا في خت��ام اللقاء جميع منتس��بي البرنامج إلى 
ضرورة االس��تفادة من مثل هذه الفرص والتجارب 
اإلداري��ة التي أتيحت له��م، متمنيًا له��م التوفيق 
ف��ي حياته��م المهنية والعملي��ة. الجدي��ر بالذكر 
أن برنام��ج رئيس مجل��س الوزراء لتنمي��ة الكوادر 
الحكومية يق��وم بانتداب الكف��اءات البحرينية من 
الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس 
مجل��س ال��وزراء وتدريبهم على مس��توى ع��اٍل في 
طرق البح��ث والتحليل والقيادة بم��ا يخدم عملهم 

األساسي في جهاتهم الحكومية األصلية.

 في أقل من شهر ونصف..
إنجاز 7255 فحص أشعة بالسلمانية

صرح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري بأن قسم األشعة بمجمع 
السلمانية الطبي أنجز أكثر من 7255 فحصًا خالل الفترة من 19 يونيو 2022م حتى 31 
يوليو 2022م، بزيادة في عدد الفحوصات الُمنَجَزة بلغت 58% في شهر يوليو المنصرم، 

وذلك ضمن اآلليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل بها.
وأض��اف أنه تم تدش��ين خط��ة تقليص قوائ��م انتظار مواعيد قس��م األش��عة بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي في أكتوب��ر الماضي، ضمن إس��تراتيجية متكامل��ة لتقليص قوائم 
انتظ��ار الخدمات الصحية التي تقدمها المستش��فيات الحكومية عبر كافة مؤسس��اتها 

الصحية، بهدف توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوض��ح أن زي��ادة عدد الفحوصات ش��ملت مختلف أن��واع خدمات األش��عة المقدمة في 
مجمع السلمانية الطبي، حيث شهدت فحوصات أشعة الرنين المغناطيسي زيادة بنسبة 
41%، ف��ي حين ازدادت فحوصات األش��عة المقطعية بنس��بة 39%، وفحوصات التصوير 
باستخدام الموجات فوق الصوتية )السونار( بنسبة 75%، وفحوصات أشعة تصوير الثدي 

بنسبة %43.
وأش��اد بجهود كافة الكوادر الصحية في قس��م األشعة بمجمع الس��لمانية الطبي، التي 
س��اهمت بإخالصها وعمله��ا الجاد في خدمة ع��دٍد أكبر من المرض��ى وتقليص قوائم 
االنتظار، مش��يرًا إلى أن العمل مس��تمر إلعادة جدولة المواعيد وفق المنهجية المقررة، 
وأهاب في هذا الش��أن بالمرضى االلتزام بالمواعيد المحددة لهم لضمان الحصول على 
الخدمات الصحية في الوقت المناس��ب وعدم تأثر خططهم العالجية، وال س��يما في ظل 
بلوغ نسبة التخلف عن حضور المواعيد من قبل المرضى حوالي 13% في الشهر الماضي.

أعرب��ت وزارة الخارجية ع��ن ترحيب مملك��ة البحرين بإعالن 
المبع��وث الخاص لألمين الع��ام لألمم المتح��دة إلى اليمن 
هانس غروندبرغ تمديد فترة الهدنة في الجمهورية اليمنية 
لش��هرين إضافيين، وفقًا لبنود االتفاق األساس��ي الذي دخل 

حيز التنفيذ منذ أربعة شهور.
وثمنت الوزارة جهود مبع��وث األمم المتحدة، وتجاوب قيادة 
التحالف العربي لدعم الشرعية واألطراف اليمنية مع مساعيه 
الحمي��دة، والتي تأتي في س��ياق المبادرة الت��ي أعلنت عنها 
المملكة العربية الس��عودية في مارس 2021م إلنهاء األزمة 
في اليمن عبر تس��وية س��لمية ش��املة، داعية إل��ى التطبيق 
الكام��ل لبنود الهدنة م��ن خالل فتح المعابر اإلنس��انية في 
تعز، وتس��هيل تنقل ماليين المدنيين والسلع األساسية عبر 
الموان��ئ البحرية والجوية. وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة 
البحرين للجهود الدولي��ة الرامية إلى إنهاء الحرب وصواًل إلى 
حل سياسي ش��امل ومس��تدام لألزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وق��رار مجلس األمن رق��م 2216، بما يلبي تطلعات الش��عب 

اليمني في األمن واالستقرار والسالم والتنمية واالزدهار.

»المهن الصحية«: 31 ديسمبر 
آخر موعد لتسجيل استيراد 

األجهزة والمستلزمات الطبية

دع��ت الهيئة الوطني��ة لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية 
ش��ركات اس��تيراد األجه��زة والمس��تلزمات الطبي��ة لضرورة 
المبادرة إلى التس��جيل قبل نهاية ديس��مبر الحالي، وستقوم 
الهيئ��ة بش��طب نش��اط اس��تيراد األجه��زة والمس��تلزمات 
الطبي��ة في حال تخلف الش��ركة عن التس��جيل بالهيئة خالل 
المدة الزمنية المحددة وتوضيح متطلبات التس��جيل الخاصة 

بالشركات قبل انتهاء المدة المقررة بتاريخ 31/12/ 2022.
 وأوضح��ت الهيئة أنه بن��اًء على القرار رقم 48 لس��نة 2020 
بشأن تنظيم الرقابة على األجهزة الطبية وبناء على التعميم 
الص��ادر من الهيئة برقم 39 بتاري��خ 2020 الذي ينوه لجميع 
الشركات الحاصلة على نشاط استيراد األجهزة والمستلزمات 
الطبية بضرورة التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية العام الحالي.

وبلغ العدد الكلي للش��ركات المس��جلة بالمملكة قرابة 400 
شركة فيما تم تسجيل 144 شركة فقط على أن يتم االنتهاء 
من التس��جيل خالل فت��رة المحددة، حيث ته��دف الهيئة إلى 
التأك��د م��ن تطبيق جمي��ع االش��تراطات الخاص��ة باألجهزة 
الطبي��ة كالتخزي��ن ونق��ل األجه��زة الطبية وحفظ س��جالت 
التوزي��ع وغيرها من متطلبات، وذلك لضمان جودة وس��المة 
األجه��زة والمس��تلزمات الطبي��ة المس��تخدمة ف��ي القطاع 
الصحي بالمملكة ما يس��هم في رفع ج��ودة وكفاءة الخدمات 

الصحية بالمملكة.
إلى ذلك أعلنت الهيئة عن تنظيم ورش��ة تدريبية الش��ركات 
بتاريخ 17 و18 أغس��طس في فندق الخليج للتدريب على آلية 
التس��جيل والرد على كافة االستفسارات ذات الصلة، ووجهت 
الدع��وة لكافة الش��ركات الراغبة في المش��اركة في الورش��ة 

لإلحاطة بكافة خطوات ومتطلبات عملية التسجيل.

 »هيئة االتصاالت«: إنهاء
 عقود »الفايبر« واالنتقال

إلى مشغل آخر دون رسوم

تنظيم  هيئ��ة  أعلنت 
ف��ي  االتص��االت 
قرارها  ع��ن  البحرين 
بالش��كاوى  المتعلق 
ض��د  المقدم��ة 
يخص  فيما  »بتلكو« 
عرض الس��رعة الذي 
قدمته لباقات األلياف 
»الفايبر«  الضوئي��ة 
ذات النطاق العريض 
في يوليو2020 لمدة 

9 أشهر.
الهيئة،  لق��رار  ووفقًا 
للمشتركين في  يحق 

باقات »الفايبر« خالل الفترة المذكورة س��ابقًا إنهاء عقدهم 
واالنتقال إلى مش��غل مختلف لخدم��ة مماثلة دون تحمل أي 
رس��وم متعلقة بإنهاء الخدمة. وينطبق هذا القرار كذلك على 
المس��تخدمين الذين ُعرض عليهم االشتراك في تلك الباقات 
دون تجديد عقودهم. وس��تقوم بتلكو بإخطار المس��تهلكين 

بذلك خالل األسبوع األول من شهر أغسطس 2022.
كما يمكن االنتقال من مشغل إلى آخر بسهولة، نظرًا إلى أن 
توفير البنية التحتية لأللي��اف الضوئية »الفايبر« في مملكة 
البحرين عن طريق مشغل واحد هو شركة شبكة البحرين »بي 
نت«؛ لذلك يستطيع المستهلكون الراغبون في إنهاء عقدهم 
مع بتلكو اس��تخدام مش��غل آخر منافس للحصول على خدمة 
مماثلة، أو تجديد عقده��م الحالي مع بتلكو في حال رغبتهم 
ف��ي االس��تمرار معهم. وحول ه��ذا القرار، ق��ال المدير العام 
لهيئة تنظيم االتصاالت في البحري��ن فيليب مارنيك: »تبذل 
هيئة تنظي��م االتصاالت قص��ارى جهدها لتعزيز المنافس��ة 
وإيقاف أي سلوكات قد تعيق تحقيقها. فلطالما سعت الهيئة 
لتش��جيع الس��وق التنافس��ي الديناميكي ال��ذي يعمل لصالح 
المس��تهلك، حي��ث يعتم��د الجميع على خدم��ات االتصاالت، 
لذل��ك م��ن الض��روري أن نقدم له��م خدمات ترع��ى مصالح 

المستهلكين مع ضمان المنافسة العادلة بين المشغلين«.

فيليب مارنيك

5044 ميجاوات كهرباء و204 ماليين جالون مياه قدرة إنتاجية 

 أحمد: إطالق المرحلة الثانية من مشروع
تطوير مجّمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء

أّكد رئيس هيئة الكهرب��اء والماء المهندس كمال 
بن أحم��د محمد الح��رص على المض��ي قدمًا نحو 
تعزيز الجه��ود لتطوير قطاع الكهرب��اء والماء عبر 
تبّني المبادرات والبرامج الت��ي تكفل تلبية الطلب 
المتنامي الس��تهالك الكهرباء والماء وجذب فرص 
االس��تثمارات ف��ي ه��ذا القط��اع، وذلك بم��ا ُيلّبي 
أغ��راض التنمي��ة ويتوازى م��ع التوس��ع العمراني 
والصناعي والتجاري الذي تشهده المملكة، ويصب 
في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ج��اء ذلك خ��الل اجتماع��ه مع رئيس مجل��س إدارة 
شركة أكوا باور محمد بن عبداهلل أبونيان، الشريك 
الرئيس��ي في ش��ركة هيا للطاقة والتحلية المطور 
لمش��روع المرحل��ة الثانية من مجمع ال��دور إلنتاج 
الكهرب��اء والم��اء، وذل��ك للوقوف على مس��تجدات 
تش��غيل المش��روع. وأشار إلى أّن مش��روع المرحلة 
الثانية م��ن مجمع ال��دور إلنتاج الكهرب��اء والماء، 
وال��ذي تبل��غ تكلفت��ه الكلي��ة 1.053 ملي��ار دوالر 
أمريك��ي يأت��ي ضمن المش��اريع التي ته��دف إلى 
مواكبة رؤي��ة البحري��ن االقتصادي��ة 2030، وبما 
يتماش��ى م��ع أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وبمتابع��ة مس��تمرة وحثيث��ة من صاحب الس��مو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل. ون��ّوه بأن هذا 
المش��روع هو أحد ثمار السياس��ات الت��ي تنتهجها 
المملكة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر 
تعزيز الش��راكة االس��تراتيجية م��ع القطاع الخاص 
بوتيرة أسرع وعلى أساس ضمان جودتها بما يحقق 
أهداف التنمية المستدامة ويصب في دعم الجهود 
الرامية إلى تنمية االقتصاد الوطني من خالل زيادة 
االس��تثمارات في مختلف القطاعات الحيوية ومنها 
قطاع الكهرباء والم��اء. وقال رئيس هيئة الكهرباء 
والماء إنه بتشغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور 
إلنت��اج الكهرب��اء والم��اء وصلت الق��درة اإلنتاجية 
اإلجمالي��ة المتواف��رة إل��ى 5044 ميج��اوات م��ن 
الكهرباء و204 ماليين جالون في اليوم من المياه، 
مش��ددًا أن الهيئة ماضية في دع��م وتطوير البنى 
التحتية األساس��ية ف��ي المملكة لتواك��ب التنمية 
الحضاري��ة للب��الد التي يج��ب أن تك��ون على أعلى 
مس��تويات االعتمادية والموثوقية، وس��يمكن هذا 
المش��روع الهيئة م��ن مواكبة احتياج��ات المملكة 
المس��تقبلية. م��ن جانبه قال رئي��س مجلس إدارة 
ش��ركة »أكوا باور« محم��د أبونيان: »يس��عدنا أن 
نتعاون م��ع هيئة الكهرب��اء والماء، أحد ش��ركائنا 
الرئيس��يين ف��ي البحرين، إلط��الق المرحلة الثانية 

من مش��روع تطوير مجّم��ع الدور إلنت��اج الكهرباء 
والماء والبدء بالتشغيل واإلنتاج التجاري للمشروع، 
ونث��ق تمامًا بالعوائد الكبرى التي س��يحققها هذا 
المش��روع على صعي��د تعزي��ز القدرة عل��ى تلبية 

الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء«.
وتاب��ع أن هذا المش��روع يأت��ي انس��جامًا مع رؤية 
البحري��ن االقتصادية 2030، ويؤّكد فعالّية نموذج 
الش��راكة المثمرة بين القطاعي��ن العام والخاص، 
وذلك لتعزيز االس��تفادة من خبرات القطاع الخاص 
وتعزيز االس��تثمارات األجنبية ودفع عجلة االقتصاد 
المحلي. ُيذكر أنه تّم االنتهاء من عمليات التشييد 
والتش��غيل للمرحل��ة الثانية من )محط��ة الدور 2( 
م��ن مجمع الدور إلنتاج الكهرباء والماء، والتي تبلغ 
قدرته��ا اإلنتاجي��ة 1500 ميغاوات م��ن الكهرباء 
باس��تخدام توربين��ات الغ��از التي تعم��ل بالدورة 
المركب��ة، وتصل كمي��ة إنتاج المي��اه المحالة 50 
ملي��ون جالون يومي��ًا باس��تخدام تقني��ة التناضح 
العكس��ي، والذي تم تنفيذه عن طريق التعاقد مع 
القطاع الخاص بنظام »IWPP« على أس��اس إنشاء 
وامتالك وتش��غيل المحطة بنظام »BOO«، وتدار 
ه��ذه المحطة بنس��بة 100% من القط��اع الخاص، 
وهي المحطة األولى في البحرين التي تقوم بإنتاج 

الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/04/watan-20220804.pdf?1659589693
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1019282
https://alwatannews.net/article/1019181
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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للمكفوفي��ن  الصداق��ة  جمعي��ة  نظم��ت 
األحم��ر  اله��ال  م��ع جمعي��ة  وبالتع��اون 
البحرين��ي دورة تدريبي��ة ع��ن اإلس��عافات 
األولي��ة والتي قام��ت بتنفيذه��ا الممرضة 

والمسعفة فتحية التوباني.
وقالت ممرضة في الصحة المدرس��ية بوزارة 
الصحة ومتطوعة ف��ي جمعية الهال األحمر 
البحرين��ي كرئي��س لفريق الك��وارث ومدرب 
ل���  التوبان��ي  فتحي��ة  معتم��د  إس��عافات 
»الوطن« لقد بات��ت اليوم مثل هذه الدورات 
ضم��ن إح��دى ضروري��ات الحياة ف��ي وضعنا 
الحال��ي  خاص��ة م��ع تزاي��د ح��االت النوبات 

القلبية وحاالت الطوارئ، مثل التي تؤدي إلى 
تده��ور الحالة الصحية في ح��ال عدم تقديم 
اإلس��عاف المناس��ب لها في الوقت المناسب 
مثل اإلجهاد الحراري وضربة الشمس والغرق 
والغصة والس��كتة الدماغية م��ع العديد من 

الحاالت األخرى.
وأك��دت التوباني بأنه نظ��رًا ألهمية تقديم 

المس��اعدة الفورية لهذه الح��االت في مكان 
الحادث إلنق��اذ المصاب ومن��ع تدهور حالته 
الصداق��ة  جمعي��ة  أرت��أت  فق��د  الصحي��ة 
للمكفوفي��ن بالتع��اون م��ع جمعي��ة الهال 
بالقيام بتدريب مجموعة من فئة المكفوفين 
وقد تم تقس��يم المتدربين على مجموعتين 
وتقديم التدريب بطريقة مبس��طة تتناسب 

م��ع وضعه��م حي��ث كان التقدي��م س��معيًا 
بالش��رح وعمليًا باللمس واإلدراك والحقًا تم 
امتحانهم وتقييم ما تعلموه من مهارات عن 

طريق أطباء قاموا بامتحانهم عمليًا.   
وأردف��ت: »ق��د تبين نج��اح جميع م��ن تقدم 
وبجدارة عل��ى رغم عدم اإلعاقة التي ما كانت 
أب��دًا عائقًا  يذكر لهؤالء األبطال الذين أثبتوا 

لنا في التدريب أنهم قادرون على تقديم تلك 
المساعدة التي من شأنها إنقاذ األرواح وأيضًا 
المعرف��ة الت��ي في ح��ال عدم اس��تطاعتهم 
تقديم المس��اعدة بأنفس��هم القيام بتوجيه 
األف��راد المتواجدين في م��كان الحادث حتى 
وتح��ت  عملي��ًا  الخط��وات  بتنفي��ذ  يقوم��وا 
إشرافهم وهذا هو الهدف الرئيس من الدورة 
وه��و إش��راك ذوي الهمم من جمي��ع الفئات 
القادرين على تقديم المساعدة عمليًا وعلميًا 
أيض��ًا وعدم الت��ردد أبدًا في الحص��ول عليها 
وذل��ك ليكون��وا المنقذين لم��ن تعرضوا ألي 

إصابة في حال تواجدهم في مكان الحدث.

نظمتهما »الصداقة للمكفوفين« بالتعاون مع »الهالل األحمر«.. فتحية التوبالني: 

دورَتا إسعافات أولية لذوي الهمم من فئة المكفوفين

تأكيد قدرة المكفوفين على تقديم المساعدة إلنقاذ األرواح

امتحان المتدربين عمليًا وتقييم ما تعلموه من مهارات عن طريق أطباء

اتفاقية بين االتحاد البحريني للتنس و»العناية بمتالزمة داون«

بحضور رئيس االتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز 
بن مب��ارك آل خليف��ة، تم توقي��ع اتفاقي��ة تدريب بين 
االتح��اد ومرك��ز العناي��ة بمتازم��ة داون، لتدريب فئة 

متازمة داون على لعبة كرة التنس األرضي. 

وت��م توقيع االتفاقية من جانب االتحاد البحريني للتنس 
أمين الس��ر ف��ؤاد الرويعي، وم��ن جانب مرك��ز العناية 
بمتازم��ة داون المدي��ر أحم��د العلي، والنائ��ب اإلداري 
للمرك��ز إيم��ان الس��يد، ومحمد س��لمان عض��و مجلس 

االتح��اد والمدي��ر الفن��ي ومجموع��ة من أولي��اء األمور. 
وتنص االتفاقية على تدريب عدد من الشباب والشابات 
الذين تنطبق عليهم الش��روط الازمة لممارسة اللعبة، 

وتم فتح باب التسجيل ألبناء المركز للتسجيل.

يمكنهم من ممارسة األنشطة اليومية.. الشين:

 فوائد عديدة للعالج المهني 
في تنمية مهارات األطفال ذوي الهمم

أك��د أخصائ��ي التخاط��ب والتربي��ة 
الخاصة هاني الش��ين أهمية العاج 
المهن��ي ل��ذوي الهم��م، موضحًا أن 
الهدف األساس��ي من��ه التركيز على 
الش��خص م��ن ذوي الهم��م لتعزيز 
تمكين المشاركة في أنشطة الحياة 
اليومية. وأفاد في تصريح ل�»الوطن« 
أن الع��اج المهن��ي طريق��ة فعال��ة 
لمس��اعدة األطفال ذوي الهمم على 
أداء أنش��طة هادف��ة تع��زز حياتهم 
حي��ث يحت��اج طفل��ك إلى مس��اعدة 
ف��ي تطوي��ر المه��ارات الازم��ة أو 
اس��تعادتها أو الحفاظ عليها للقيام 
بالمهام اليومي��ة. والمعالج المهني 
ه��و محت��رف مؤه��ل متخصص في 
مس��اعدة ذوي الهمم على المشاركة 
ف��ي المه��ن اليومي��ة. ق��د يش��مل 
ذل��ك أنش��طة الرعاي��ة الذاتية مثل 
إعداد الطعام، واالس��تحمام وارتداء 
الترفيهي��ة  واألنش��طة  الماب��س، 
واالجتماعي��ة، واألنش��طة اإلنتاجية 
مث��ل العم��ل والتعلي��م ويتعاملون 
م��ع إدارة الحال��ة وتنس��يق الرعاي��ة 
األس��رة  والدع��م ألف��راد  والتعلي��م 
ومقدمي الرعاية، ويمكن للمعالجين 
المهنيين أيضًا مس��اعدة األشخاص 
ذوي اإلعاق��ة ف��ي تنفيذ األس��اليب 
واألدوات التي تدعم مش��اركتهم في 

هذه المهام اليومية.
وحول نوعية األش��خاص المستفيدين 

من خدمات العاج المهني ذكر الشين، 
العي��وب الخلقية أو إصاب��ات الوالدة، 
تأخ��ر النم��و، االضطرابات الس��لوكية 
الش��ارد«،  العن��اد  اضط��راب  »مث��ل 
إصاب��ات رضحي��ة »أي ف��ي الدم��اغ أو 
النخاع الشوكي«، »مشاكل التعلم مثل 
عس��ر القراءة واضط��راب فرط الحركة 
ونق��ص االنتب��اه«، مش��اكل الصح��ة 
العقلية »مثل االكتئ��اب أو الفصام أو 
اضط��راب الهلع«، األم��راض المزمنة 
مثل »الس��رطان أو الش��لل الدماغي أو 
التصلب المتعدد«، اإلصابات الخطيرة 
الت��ي تأت��ي بعد ال��والدة ألش��خاص 
طبيعيي��ن مث��ل »الح��روق الش��ديدة 
أو البت��ر أو إصاب��ات اليد الش��ديدة أو 

التهاب المفاصل أو كس��ر في العظام 
أو أي إصاب��ة خطيرة أخ��رى«. وتطرق 
الش��ين إلى الفوائد المحتملة لتدخل 
الع��اج المهني: قد يس��تفيد األطفال 
ذوي الهمم م��ن العاج المهني بعدة 
طرق، بما في ذلك، تحس��ين المهارات 
الحركي��ة الدقيق��ة، ويمك��ن لألطفال 
الذين يعانون من قصور في المهارات 
الحركي��ة الدقيق��ة أن يس��تفيدوا من 
خ��ال أداء األنش��طة م��ع معالجه��م 
المهن��ي الذي يطور هذه المهارة حتى 
يتمكن��وا م��ن تعلم اللع��ب باأللعاب 
الرص��اص والمقص  أق��ام  وإمس��اك 
الكتاب��ة  عل��ى  قدرته��م  وتحس��ين 

اليدوية.

التنس��يق  التنس��يق:  تحس��ين   -2
الس��ليم مه��م للقي��ام بأش��ياء مثل 
األكل والشرب، واستخدام الكمبيوتر، 
وممارس��ة الرياضة. يمكن أن يساعد 
العاج في تحسين التنسيق بين اليد 
والعي��ن حتى يك��ون الطف��ل مجهزًا 
بشكل أفضل للعب مع األصدقاء وأداء 

المهام في المدرسة.
الس��لوك:  تعدي��ل  و  تحس��ين   -3
يمكن لألطف��ال الذي��ن يعانون من 
اضطراب��ات س��لوكية أن يتعلموا أن 
يصبح��وا أفض��ل ف��ي الحف��اظ على 
الس��لوكيات اإليجابية عب��ر مجموعة 
من البيئات، من الفصل الدراسي إلى 
المن��زل بحي��ث يمكن أن يس��اعدهم 

معالجه��م ف��ي ممارس��ة األس��اليب 
اإليجابي��ة للتعام��ل م��ع الغضب أو 
اإلحباط، مثل التعبير عن مشاعرهم 

بالكتابة أو الذهاب للركض.
للمه��ارات  والتنمي��ة  التطوي��ر   -4
المتعددة: قد يس��تفيد األطفال ذوي 
الهمم الذين خضعوا للعاج المهني 
قب��ل س��ن س��ت س��نوات م��ن النمو 
العقل��ي والبدن��ي المحس��ن، وذل��ك 
بفضل مجموعة واس��عة من مهارات 
االتصال والحركية والمعرفية واللعب 
والمعالج��ة الحس��ية الت��ي يمكنهم 

تعلمها.
5: تعل��م المه��ام األساس��ية: يمكن 
المهني��ون  المعالج��ون  يس��اعد  أن 
األطف��ال ذوي الهم��م الذين يعانون 
من تأخر ش��ديد ف��ي النم��و على أن 
المه��ام  ألداء  مؤهلي��ن  يصبح��وا 
اليومية األساس��ية، مثل ربط أربطة 
واالستحمام  أنفسهم  وإطعام  الحذاء 

وتنظيف أسنانهم بالفرشاة.
والمه��ارات  العاق��ات  تحس��ين   -6
االجتماعي��ة: ق��د يس��تفيد األطفال 
الذي��ن يكافح��ون م��ن أج��ل تطوير 
عاقات جيدة أو الحف��اظ عليها مثل 
المهنيوجدير  الع��اج  الصداقات من 
بالذكر أن هناك العديد من األس��باب 
الت��ي تجع��ل التواص��ل االجتماع��ي 
صعًبا، وس��يطور المعالج ح��ًا فريًدا 
لكل طفل على حده بحيث س��يكونون 

قادرين على تعلم مه��ارات التعامل 
االتص��ال،  ومه��ارات  اآلخري��ن  م��ع 
لتحس��ين  تقني��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 

التركيز.
7- تحس��ين االس��تقال: يمك��ن أن 
يساعد تطوير هذه المهارات األطفال 
على أن يصبحوا أكثر استقالية وثقة 
بالنفس، مم��ا قد يهيئه��م للعيش 

المستقل عندما يصبحون بالغين.
المع��دات  عل��ى  الحص��ول   -8
يس��اعد  أن  يمك��ن  المتخصص��ة: 
المعال��ج المهن��ي أيًض��ا م��ن خال 
تقيي��م حاج��ة الطفل إلى الوس��ائل 
المس��اعدة والمع��دات المتخصصة، 
أو وس��ائل االتص��ال  الجبائ��ر  مث��ل 
أو مع��دات االس��تحمام أو الكراس��ي 

المتحركة.
وأخي��رًا، إن الع��اج المهن��ي منظًما 
جي��ًدا ومتمحوًرا حول األس��رة وقائًما 
على األدلة التي تس��اعد طفلك على 
تعل��م المه��ارات األساس��ية اليومية 
بتحديد أفضل المعدات المتخصصة 
الحتياجاته��م، حي��ث يق��دم الع��اج 
المهن��ي عدًدا ال يحص��ى من الفوائد 
لألطف��ال ذوي الهم��م. حي��ث يعتبر 
تدخًا مبكرًا مثاليًا حيثما أمكن ذلك، 
فا تت��ردد في طلب المس��اعدة من 
المعال��ج المهني المحت��رف المؤهل 
المتخصص في مساعدة ذوي الهمم 

للمرور بهم لبر األمان.

هاني الشين
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البحريني��ة  المهندس��ة  ابتك��رت 
جه��ازًا  ش��هدي  مم��دوح  شاهس��تا 
البالس��تيكية  المواد  يقوم بتحوي��ل 
تدويرها  إع��ادة  بع��د  المس��تعملة 
إلى م��واد بناء مثل الط��وب والبالط 
تس��تخدم في تأسيس المباني، حيث 
تتمي��ز الم��واد الناتجة بأنه��ا عازلة 
للحرارة والرطوبة والماء، وغير قابلة 

للكسر.
وقال��ت شاهس��تا مم��دوح ف��ي لقاء 
خ��اص مع »الوطن« إن »هذا االبتكار 
يكاف��ح التل��وث البالس��تيكي، وق��د 
اس��تغرق تصميم��ه نحو 6 أش��هر«، 
موضح��ة أنه »يعد جه��ازا اقتصاديًا 
خاص��ة وأن تكلفت��ه كنموذج مصغر 
ف��ي ح��دود 500 دين��ار«، الفتة إلى 
أن »تخصصها في  قس��م »هندس��ة 
البحرين  ميكاترونيكس« في جامعة 
إل��ى ض��رورة  للتكنولوجي��ا دفعه��ا 
تطوي��ر فك��رة الجه��از واختزاله في 

ماكينة واحدة أو جهاز واحد«.
وأضاف��ت أن »فك��رة االبت��كار قائمة 
عل��ى إع��ادة تدوي��ر زجاج��ات المياه 
يت��م  كم��ا  الفارغ��ة،  البالس��تيكية 
اس��تخدام م��ادة الرمل المس��تخدمة 
ف��ي البن��اء، وه��و الرم��ل المغس��ول 
أكث��ر م��ن م��رة، وف��ي داخ��ل الجهاز 
موضعان، األول، للمواد البالس��تيكية 
للرم��ل  والثان��ي،  المس��تعملة، 
المغسول، وهناك موضع ثالث إذا كان 
باإلمكان إضاف��ة أي مادة أخرى، وفي 
المرحل��ة الثانية، تت��م عملية الوزن، 
بحيث تكون مادة البالستيك أكثر وزنًا 

م��ن الرمل، حت��ى تتم عملي��ة المزج 
بين المادتين، من خالل خالط«.

وأش��ارت إل��ى أن »الجه��از المبتك��ر 
يحت��وي عل��ى بوابتي��ن، يخ��رج من 
خاللهما المنتج حيث يتعرض المنتج 
الكب��س  عملي��ات  م��ن  لمجموع��ة 
والح��رارة حت��ى يخ��رج ف��ي صورته 

النهائية في صورة طوب أو بالط«.
وفي رد على س��ؤال حول أهم ما يميز 
المنت��ج الذي تم الحص��ول عليه من 
أوضحت شاهس��تا  التدوي��ر،  إع��ادة 
مم��دوح أن »االبت��كار الجديد يكافح 
التل��وث البالس��تيكي، وبالتالي يعد 
صديقًا للبيئة كما أنه يعد اقتصاديًا 
في حال تم تكبيره وتنفيذه على أمر 
الواق��ع، كما أن الطوب المنتج أفضل 
من الطوب العادي ألنه عازل للحرارة 
ومن ناحي��ة أخرى، م��ن الممكن أن 
يس��تخدم في عالج خشونة القدم في 

حال تم استخدامه كممشى رياضي«.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس، 
»هندس��ة  قس��م  ف��ي  واألكاديم��ي 
الهندس��ة  بكلي��ة  ميكاترونيك��س« 
ف��ي جامع��ة البحري��ن للتكنولوجيا، 
»مش��روع  إن  إس��ماعيل،  زي��اد  د. 
التخرج للمهندس��ة شاهستا ممدوح 

ش��هدي تمحور حول طرق االستفادة 
من البالس��تيك المس��تخدم، س��واء 
أكان ف��ي ص��ورة عل��ب، أو في صورة 
أكياس، حيث تتم عملية إعادة تدوير 
لمنتجات البالستيك المستخدمة من 
خالل خلط البالستيك المستخدم مع 
خلط��ة من م��ادة إس��منتية وبعض 

حي��ث  األخ��رى  الكيميائي��ة  الم��واد 
تتحول إلى مادة تس��تخدم في البناء 
أو ف��ي صنع الب��الط األرضي، وتكون 
تلك الم��واد بعد الخل��ط، في صورة 
قطع صغي��رة »حبيب��ات«، ثم تخلط 
بكمي��ات متوازنة من خ��الل الجهاز، 
من اإلسمنت، ومن المواد الكيميائية 

األخ��رى، ثم تخلط ف��ي خالط صمم 
لهذا األمر، ثم تصب تلك الخلطة في 

قوالب«.
وق��ال إن »الخلط��ة الموج��ودة ف��ي 
داخل القالب تعامل حراريًا في سبيل 
أن يمت��زج البالس��تيك م��ع الم��ادة 
اإلسمنتية وبعض المواد الكيميائية 
وم��ن ث��م يت��م كب��س ه��ذا المزيج 
وفق القال��ب المطل��وب، ويمكن أن 
يك��ون ه��ذا القال��ب بحج��م قطعة 
بالط صغيرة أو كبيرة تس��تخدم في 
األرضيات أو تستخدم على الحيطان«.

وذك��ر أن »خاصي��ة هذا اإلنت��اج أنه 
عازل للح��رارة والرطوبة والماء، وفي 
ذات الوق��ت يمكن أن يس��تخدم في 
البن��اء الداخل��ي والخارج��ي، كما أنه 
يمكن استخدامه من ناحية الديكور، 
ويزي��د جماال إل��ى الواجه��ة أو البناء 

المستخدم«.
قام��ت  »الخريج��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
بتصمي��م نموذج مصغ��ر من الجهاز 
لتلك العملية حي��ث تتم عملية مزج 
المواد أو خلطها بطريقة أتوماتيكية 
وب��أوزان محس��وبة ث��م توض��ع في 
الخ��الط حيث تت��م عملية ال��دوران 
والمزج وبعد ذلك تصب تلك المادة 
في قالب أتوماتيكيا وتسخن لغرض 
مزج البالستيك مع المواد األخرى ثم 
يتم كبس��ها وفق القال��ب المطلوب 
وتنتج بالطًا أو طوبا غير قابلة للكسر 
كما أنها تتمي��ز بأنها عازلة للحرارة 

والرطوبة والماء«.

معلومة

الجهاز تحت االختبار ويكافح التلوث البالستيكي

االبتكار استغرق 6 أشهر بكلفة 500 دينار

الطوب يعالج الخشونة حال استخدامه في تصميم ممشى

 زينب عبدالهادي: الرضاعة الطبيعية 
تحمي األم من السرطان والسكري وأمراض القلب

العائلة  أك��دت استش��ارية ط��ب 
وعض��و  الطبيعي��ة،  والرضاع��ة 
جمعية أصدق��اء الصحة، د. زينب 
خ��الل  »م��ن  أن��ه  عبداله��ادي، 
نق��وم  نح��ن  والدع��م  التثقي��ف 
بتحسين جودة ومستوى الرضاعة 
ألن  والرضي��ع،  ل��أم  الطبيعي��ة 
الرضاعة لها فوائد عديدة للطفل 
على الم��دى القصير والبعيد، كما 
أنها تحمي األم من السرطان وداء 
الس��كري والروماتي��زم وأم��راض 

القلب«.
االحتف��ال  بمناس��بة  وأضاف��ت 
للرضاع��ة  العالم��ي  باألس��بوع 
الطبيعية »من 1 إلى 7 أغس��طس 
العالم��ي  »التحال��ف  أن   ،»2022
للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية 
»WABA« هي شبكة عالمية من 
أفراد ومنظمات تهدف إلى حماية 
ودعم وتعزي��ز الرضاعة الطبيعية 

في جميع أنحاء العالم«. 
وذك��رت د. زين��ب عبداله��ادي أن 
»كل س��نة، تقوم الشبكة بتنظيم 
حملة األس��بوع العالمي للرضاعة 
الطبيعية التي تهدف إلى التوعية 
الطبيعي��ة  الرضاع��ة  بأهمي��ة 

وتحقي��ق  وترس��يخها 
أهداف األم��م المتحدة، 
نس��بة  زي��ادة  وه��ي 
الطبيعي��ة  الرضاع��ة 

الحصرية عالميًا«. 
»ه��ذه  أن  وأوضح��ت 
حمل��ة  ش��عار  الس��نة 
العالم��ي  األس��بوع 
للرضاع��ة الطبيعية هو 
عن  وذلك  »النه��وض« 
والدعم،  التثقيف  طريق 
وأم  أب  ي��رزق  عندم��ا 
بمولود جديد، يواجهان 

تحديات جديدة«.
أن  إل��ى  وأش��ارت 
»المول��ود يحت��اج إلى 
النه��ار  رعاي��ة ط��وال 

والليل، وكل ما ينم��و الطفل يمر 
بمراحل مختلفة تستدعي التغيير 
ف��ي نظ��ام الحي��اة ف��ي المن��زل 
الجس��دية  الحتياجات��ه  للتأقل��م 
والنفس��ية للنمو السليم، بالنسبة 
به��ذا  تق��وم  بالخص��وص  ل��أم 
المجه��ود وهي في نف��س الوقت 
تتعافى م��ن الحمل والوالدة وكل 
المصاحبة  الهرمونية  التغيي��رات 

لذلك«.
وقال��ت إن »الرضاع��ة الطبيعي��ة 
تحتاج إل��ى طاقة جس��دية كبيرة 
إل��ى  والوص��ول  للتعل��م  ووق��ت 
االس��تقرار من ناحية اإلنتاج، إلى 
جان��ب األمور المتعلق��ة بالرضيع 
والتحمي��م،  الن��وم،  ناحي��ة  م��ن 
والتربي��ة فهناك عالم واس��ع من 
األمور التي يحتاج أن يتقنها األب 

واألم«. 
وتابع��ت »يعتقد الناس أن وجود 
أطفال قبل المولود يسهل عملية 
التربية وربما تكون الخبرة أفضل 
بش��كل ما، ولكن األطف��ال األكبر 
س��نًا أيضًا لهم احتياجات مختلفة 

وحياتن��ا  العم��ر،  حس��ب  عل��ى 
مليئة  أصبحت س��ريعة  العصرية 
بالضغوط��ات المادي��ة، وأصبحت 
العوائ��ل تس��كن مس��تقلة ع��ن 
بعضه��ا البع��ض، وه��ذه األمور 
تشكل عائقًا في أساسيات التربية 
وتصع��ب تكوي��ن عالق��ة صحية 
احتياجاتهم  األبن��اء وتلبي��ة  م��ع 

الجسدية والنفسية«.
ونوهت  د. زين��ب عبدالهادي إلى 

أنه »م��ن أجل مس��اعدة األمهات 
ف��ي إتق��ان الرضاع��ة الطبيعي��ة 
من المه��م زيادة الوع��ي لديهن 
وتثقيفه��ن بالذات قب��ل الوالدة، 
فالدراس��ات أثبت��ت أن األم لديها 
وجم��ع  التركي��ز  عل��ى  قابلي��ة 
المعلومات أكثر أثناء الحمل وقبل 

الوالدة«. 
وذك��رت أن »من أهم األش��خاص 
المؤثرين في اتخاذ األم للقرارات 
ف��ي  وبالخص��وص  اآلب��اء،  ه��م 
الطبيعي��ة،  الرضاع��ة  موض��وع 
وم��ن المهم ج��دًا ض��م األب في 
فري��ق دع��م الرضاع��ة الطبيعية 
لكي يقوم األب بمس��اندة زوجته 
وتش��جيعها على المواصلة وعدم 
الكبي��ر لبدائل  التأثر بالتس��ويق 

حلي��ب األم، إن التثقي��ف يس��مح 
للعائلة على التأقلم بشكل أسرع 
لمتطلبات المولود وتطبيق نظام 

في المنزل مناسب للجميع«.
وأوضحت أن »التثقيف أيضًا يعلم 
األب واألم الطرق التي يستخدمها 
الرضيع للمواصلة مع أهله لتلبيه 
احتياجاته من نوم وجوع وخوف أو 
أل��م، فعندما يتعل��م أولياء األمور 
والتصرف��ات  االحتياج��ات  ه��ذه 
الطبيعية الت��ي يقوم بها الرضيع 
يتم االس��تجابة له بشكل أفضل، 
وهذا يعزز النمو الس��ليم وتكوين 
الرابطة القوية بين��ه وبين أهله، 
والتثقيف كما نعلم يقوي الشعور 
بالثقة ل��دى الوالدين وهذا يجعل 

مواجهة التحديات أسهل«.

وأش��ارت إل��ى أن »تقدي��م الدعم 
إل��ى األم واألب م��ن الط��رق التي 
تعزز مش��وار الرضاع��ة الطبيعية 
أيض��ًا، لأس��ف أكث��ر األهال��ي ال 
يج��دون الدع��م بعد الخ��روج من 
المستش��فى، مم��ا يدفعه��م إلى 
إيجاد حلول س��ريعة ومن مصادر 
غير موثوقة، وذلك يؤثر سلبًا على 
الرضاعة الطبيعية، ومن الضروري 
جدًا أن تقوم المستشفيات بإعطاء 
األه��ل طرق��ًا عملي��ة للمواصل��ة 
معهم في حال وجود أي مش��اكل 
م��ن ناحي��ة الرضاع��ة، وترتي��ب 
زيارات من قب��ل طاقم مؤهل إلى 
المن��زل لالطمئنان عل��ى المولود 
واألم. الدراس��ات أيض��ًا تثب��ت أن 
مجموع��ات الدعم له��ا دور فعال 
ف��ي تب��ادل الخب��رات واآلراء بين 

األمهات«.
وأوضح��ت  د. زين��ب عبداله��ادي 
أنه »من خ��الل التثقي��ف والدعم 
ج��ودة  بتحس��ين  نق��وم  نح��ن 
الطبيعي��ة  الرضاع��ة  ومس��توى 
ل��أم والرضي��ع، ألن الرضاعة لها 
فوائد عدي��دة للطفل على المدى 
القصير والبعي��د، كما أنها تحمي 
األم من الس��رطان وداء الس��كري 
والروماتي��زم وأم��راض القل��ب«. 
وخلصت إلى أن »تحسين مستوى 
صح��ة األم والطف��ل م��ن الركائز 
األساسية التي تعتمد عليها صحة 
المجتمع كل��ه، واالهتمام بصحة 
خلي��ة المجتم��ع يثم��ر مس��تقباًل 

زاهرًا ألطفالنا«.

د.  زينب عبدالهادي

ّل، وهو عبارة عن تحليل للخصائص االْنِكساِرية للعين، ويستخدم الكتشاف وتشخيص وتقييم أخطاء االنكسار من خالل إلقاء الضوء على الشبكية ومالحظة  تنظير الشبكية: هو فحص طبي يسمى أيضًا َبْنظير الَحَدَقة، أو باْخِتبار الظِّ
َبِكيَّة، وِإطاُر الَتْجريب، وَعَدَسُة االْخِتبار، وهو مفيد في وصف العدسات التصحيحية لبعض الحاالت والمرضى  اتجاه حركته وحركة المنطقة المضاءة على سطحها، واالنكسار الناتج عن األشعة الناشئة، وذلك باستخدام ِمْنظاُر الشَّ

مثل األطفال أو ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة أو ممن لديهم مشاكل في التواصل.

الرضاعة الطبيعية تحتاج طاقة جسدية كبيرة ووقتًا الستقرار اإلنتاج

األم لديها قابلية التركيز وجمع المعلومات أثناء الحمل وقبل الوالدة

تحسين صحة األم والطفل ركائز أساسية لضمان صحة المجتمع

البالط والطوب المنتج عازل للحرارة والرطوبة والماء

 مهندسة بحرينية تبتكر جهازًا يعيد 
تدوير البالستيك المستعمل إلى مواد بناء

شاهستا ممدوح خالل عرض ابتكارها في إحدى الفعاليات الجامعية

د. زياد إسماعيل

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري
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نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011
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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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اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  تـــرأس 
الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، أمـــس، اجتمـــاع اللجنـــة، بحضور 

األعضاء من الوزراء.
وأكـــد الوزير، أهمّية االســـتمرار في تعزيز 
وجـــودة  تطويـــر  إلـــى  الهادفـــة  الجهـــود 
الخدمـــات الحكوميـــة فـــي مجـــال تقنيـــة 
المعلومـــات، في إطـــار المســـيرة التنموية 
المعّظـــم  البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة، 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وتنفيـــذا لتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
المبـــادرات  تبنـــي  مواصلـــة  إلـــى  منوهـــا 
الخدمـــة  جـــودة  مجـــال  فـــي  الفاعلـــة 

الحكومية وسرعة تقديمها، مثمنا مستوى 
التعاون والتنســـيق بين هيئـــة المعلومات 
والحكومـــة االلكترونيـــة وكافـــة الـــوزرات 

والجهات الحكومية.
علـــى  التصديـــق  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــال 
محضـــر االجتمـــاع الســـابق، وبحـــث عـــدد 
مـــن  والمســـتجدات،  الموضوعـــات  مـــن 
بينهـــا البرنامـــج الوطنـــي لتنميـــة الكوادر 
في قطاع تقنية المعلومات، واســـتحداث 
كيـــان مؤسســـي معنـــي بالتطويـــر التقني 
إلـــى  باإلضافـــة  المســـتقبل،  واستشـــراف 
مناقشـــة عدد من الموضوعـــات والقضايا 

وأولويات العمل للمرحلة القادمة.
كمـــا اطلعـــت اللجنة، على مرئيات ورشـــة 
عمـــل محـــور “األداء الحكومـــي والتحول 
الرقمـــي”، والتي عقـــدت ضمن ورش عمل 
إلـــى  التـــي وّجـــه  التطلعـــات المســـتقبلية 

عقدها صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حيث أقرت اللجنة 
الوزاريـــة لتقنية المعلومـــات واالتصاالت، 
إحالة مرئيات المشاركين في الورشة، إلى 
ورشـــة العمل الشـــاملة والختاميـــة والتي 
ســـتعقد الحقـــا. وأكـــد رئيـــس اللجنـــة، أن 
تطويـــر األداء الحكومي، عملية مســـتمرة 
وتخضـــع علـــى الـــدوام للمراجعـــة وإعادة 

التنظيم؛ لضمان مواصلة التطوير.
وزيـــر  أعـــرب  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الداخليـــة، رئيـــس اللجنـــة الوزارية لتقنية 
شـــكره  عـــن  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
وتقديـــره ألعضاء اللجنـــة وحرصهم على 
التواصل والتنســـيق حول كل ما من شأنه 
المقدمـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات  تطويـــر 

لجميع المواطنين والمقيمين.

النعيمـــي،  ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  لولـــي  المســـتمر  باالهتمـــام 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتطويـــر التعليـــم الفنـــي والمهني، 
مشـــيًرا الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء برئاســـة 

صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، علـــى نقل تبعيـــة معهد البحريـــن للتدريب 
إلـــى بوليتكنـــك البحريـــن، منوًها أن ذلـــك يأتي في 
إطـــار الحـــرص على تشـــجيع طلبـــة المـــدارس على 
االنخـــراط في التعليـــم الفني والمهنـــي، بما يتوافق 
مع متطلبات ســـوق العمل، وسعًيا نحو توفير فرص 

التعليم المهني بمستوى عاٍل من الجودة.
وأشـــار الوزيـــر إلـــى أن مبـــادرات تطويـــر التعليـــم 
الفني والمهني ستســـاهم فـــي تعزيز فرص توظيف 
الخريجيـــن فـــي ســـوق العمـــل، مـــن خـــال طـــرح 
البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات المؤسسات 

المختلفة.

التقـــى وزيـــر العمل، جميـــل حميدان، 
الباحثـــة ربـــاب الزنجـــي، فـــي مكتبـــه 
بالـــوزارة، حيـــث أهدتـــه نســـخة مـــن 
الماجســـتير،  درجـــة  لنيـــل  رســـالتها 
فـــي  الوظيفـــي  “الرضـــا  بعنـــوان 

الجامعات الحكومية والخاصة”.
حـــول  مقارنـــة  الرســـالة  وتتنـــاول 
مســـتويات الرضـــا الوظيفي بالنســـبة 
للموظفيـــن في الجامعـــات الحكومية 
تحفـــز  التـــي  واألســـباب  والخاصـــة، 

علـــى  االســـتقرار الوظيفي، فضاً عن 
التوصيـــات التـــي ستســـهم  فـــي رفع 
المســـتوى الوظيفي لدى العاملين في 

قطاع التعليم العالي.
وقد أشاد حميدان بالجهد الذي قامت 
بـــه الباحثـــة لتوثيـــق هـــذه الدراســـة 
العلمية، منوها بأهمية موضوع الرضا 
الوظيفـــي لدى العامليـــن في مختلف 
المنشـــآت لمـــا لـــه مـــن تأثيـــر إيجابـــي 
على استقرار القوى العاملة وتطورها  

المهني.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، محافظ 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي آل 
خليفـــة.  وفـــي بدايـــة اللقـــاء، أطلع ســـمو 
المحافـــظ، وزيـــر الداخليـــة، علـــى الجهود 
والبرامـــج التـــي تنفذهـــا المحافظـــة، فـــي 
إطار رصد احتياجات المواطنين ومتابعة 
تنفيـــذ المشـــاريع بالتعاون والتنســـيق مع 
الجهـــات المعنيـــة، باإلضافـــة إلـــى تعزيـــز 
التواصل والتفاعل الدائم؛ ترســـيخا لمبدأ 
نهـــج  إلـــى  منوهـــا  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 

المحافظة في ســـرعة االســـتجابة وتعزيز 
برامـــج التحـــول الرقمي لكافـــة الخدمات 
والمعامات. وتـــم خال اللقاء بحث عدد 
مـــن الموضوعـــات التـــي تتعلـــق بشـــؤون 
المحافظـــة الجنوبيـــة والبرامـــج التي يتم 

تنفيذها لخدمة المواطنين.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الوزيـــر  وأعـــرب 
لجهود ســـمو المحافـــظ وجميـــع العاملين 
بالمحافظـــة في إطار تعزيـــز التواصل مع 
المواطنيـــن، مشـــيرا إلـــى االســـتمرار فـــي 
بهـــدف  المواطنيـــن؛  احتياجـــات  متابعـــة 
متمنيـــا  المقدمـــة،  بالخدمـــات  االرتقـــاء 

معاليه للجميع التوفيق والسداد.

 األنصاري: إنجاز 7255 فحصــا في “أشعــة السلمانيــة”
قـــال الرئيس التنفيـــذي للمستشـــفيات الحكومية 
أحمـــد محمـــد األنصاري إن قســـم األشـــعة بمجمع 
الســـلمانية الطبي أنجز أكثر من 7255 فحصًا في 
الفتـــرة مـــن 19 يونيـــو 2022م ولغايـــة 31 يوليـــو 
2022م، بزيـــادة فـــي عـــدد الفحوصـــات الُمنَجـــَزة 
بلغت 58 % في شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن 
اآلليـــات التنفيذية لخطة تقليـــص قوائم االنتظار 
الجـــاري العمل بها. وأضاف أنه تم تدشـــين خطة 
تقليـــص قوائـــم انتظـــار مواعيـــد قســـم األشـــعة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي فـــي أكتوبـــر الماضي، 
ضمن استراتيجية متكاملة لتقليص قوائم انتظار 
الخدمـــات الصحيـــة التـــي تقدمها المستشـــفيات 
الحكوميـــة عبر كافة مؤسســـاتها الصحية؛ بهدف 
توفيـــر رعايـــة صحية شـــاملة ومســـتدامة لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن. وأوضـــح أن زيـــادة عدد 
الفحوصات شملت مختلف أنواع خدمات األشعة 
المقدمـــة فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، حيـــث 

شـــهدت فحوصـــات أشـــعة الرنيـــن المغناطيســـي 
زيادة بنســـبة 41 %، في حين ازدادت فحوصات 
39 %، وفحوصـــات  بنســـبة  المقطعيـــة  األشـــعة 
التصويـــر باســـتخدام الموجـــات فـــوق الصوتيـــة 
)السونار( بنسبة 75 %، وفحوصات أشعة تصوير 
الثـــدي بنســـبة 43 %. وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي 
بجهـــود كافة الكوادر الصحية في قســـم األشـــعة 
بمجمع السلمانية الطبي، التي ساهمت بإخاصها 
وعملهـــا الجاد فـــي خدمة عدد أكبر مـــن المرضى 
وتقليـــص قوائـــم االنتظار، مشـــيرًا إلـــى أن العمل 
مســـتمر إلعادة جدولـــة المواعيد وفـــق المنهجية 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  األنصـــاري  وأهـــاب  المقـــررة. 
بالمرضى االلتزام بالمواعيد المحددة لهم؛ لضمان 
الحصـــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة فـــي الوقت 
المناســـب وعدم تأثر خططهم العاجية، الســـيما 
في ظل بلوغ نســـبة التخلف عن حضور المواعيد 
من قبل المرضى نحو 13 % في الشهر الماضي.

المنامة - بنا

وزير الداخلية يبحث مع سمو محافظ الجنوبية شؤون المحافظة

وزير الداخلية: تطوير األداء الحكومي يخضع دائما للمراجعة وإعادة التنظيم

تعزيز برامج التحول الرقمي لكافة الخدمات والمعامالت

استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل

تعزيز فرص توظيف خريجي التعليم الفني والمهني

حميدان يتسلم نسخة “الرضا الوظيفي في الجامعات الحكومية والخاصة”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - وزارة الخارجية

مجلس التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
امـــس، ســـفير  الـــوزارة  بمقـــر  الزيانـــي، 
جمهورية الصين الشـــعبية لـــدى مملكة 

البحرين أنور حبيب هللا.
وجرى خال اللقاء، استعراض عاقات 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
وســـبل  الشـــعبية،  الصيـــن  وجمهوريـــة 
تعزيزهـــا في مختلـــف المجاالت خدمة 
للمصالح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين 
الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من 
الموضوعـــات والقضايا محـــل االهتمام 

المشترك.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة خـــال اللقاء 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  عـــن 
المشـــتركة  الصداقـــة  تطويـــر عاقـــات 

بيـــن البلدين، وتمنياتها أن يعم الســـام 
واألمن األراضـــي الصينية ودول القارة 
اآلسيوية لما فيه خير وصالح شعوبها، 
مؤكـــدا علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن 

الثابت تجاه سياسة الصين الواحدة.
مـــن جانبه، أعـــرب الســـفير الصيني عن 
الشكر والتقدير لمواقف مملكة البحرين 
الداعمـــة لجمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية، 
وتطويـــر  بتنميـــة  المملكـــة  واهتمـــام 
عاقات التعاون المشترك واالرتقاء بها 
إلى مســـتويات أشـــمل خدمـــة للمصالح 

المتبادلة للبلدين الصديقين.
حضـــر اللقـــاء، رئيـــس قطـــاع الشـــؤون 
األفروآسيوية بوزارة الخارجية السفير 

فاطمة الظاعن.

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا  
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لتمكين 
هالـــة مفيـــز. وخـــال اللقـــاء، تـــم بحث 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 
الطرفين وتشـــجيع المعنيين في قطاع 
الصناعـــة واألعمـــال وتحفيزهـــم نحـــو 
المشـــاركة التكاملية مع قطـــاع التعليم 
اقتصـــاد  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  العالـــي؛ 

المعرفـــة القائـــم على االبتـــكار من أجل 
مواكبـــة احتياجات ســـوق العمل، حيث 
أشـــادت األميـــن العـــام بالـــدور الحيوي 
الذي يلعبه صنـــدوق العمل لدعم قطاع 
التعليـــم العالي، والتعـــاون الوثيق الذي 

يقدمه القائمون على تمكين.
من جانبها، أشادت مفيز بجهود الشيخة 
رنـــا في دعم مؤسســـات التعليم العالي؛ 
ورســـالتها  مهامهـــا  أداء  مـــن  لتمكينهـــا 
التعليميـــة والعلميـــة لارتقـــاء بمســـيرة 

التعليم العالي بمملكة البحرين.

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
المســـاعد  الوكيـــل  النعيمـــي،  ماجـــد 
لاســـتراتيجيات ســـناء الحـــداد، حيث 
المرســـوم  صـــدور  بمناســـبة  هنأهـــا 
الملكي الســـامي بتعيينها فـــي منصبها، 

وبحث معها جهود الـــوزارة التطويرية، 
قطـــاع  مـــن  المطلوبـــة  والمهمـــات 
واألداء  واالســـتراتيجيات  السياســـات 
فـــي المرحلـــة القادمة في ضـــوء إعادة 

الهيكلة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

الزياني: مبدأ البحرين ثابت بمساندة “الصين الواحدة”

رنا بنت عيسى: التعاون مع “تمكين” لتحقيق اقتصاد المعرفة

بحث جهود”التربية” التطويرية

local@albiladpress.com

الخميس 4 أغسطس 2022 - 6 محرم 1444 - العدد 5042
02

وزير العمل متلقيًا اهداء الزنجي

تدشيــن خطـــة لتقليــــص قوائـــــم انتظــــار المواعيـــد
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لجان أهلية لإلشراف على سير مواكب العزاء

مآتم المحرق: ملتزمون بخط سير مواكب العزاء

“األفوكادو” يكتسح الطلبات في الجو المشمس

مسعفون متطوعون لمساندة فريق طبي للحاالت الطارئة ... العصفور:

سعر العصير بالحجم المتوسط 1.7 دينار

تفقـــد محافظ الشـــمالية علـــي العصفـــور، عددا من 
مآتـــم المحافظـــة، اطلع خاللهـــا علـــى االحتياجات 
األمنية والخدمية والصحيـــة، ورافقه خاللها نائب 

المحافظ وعدد من المسؤولين.
ونقـــل المحافظ إلـــى إدارات المآتـــم ، تحيات وزير 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وتمنياتـــه بإحيـــاء مناســـبة عاشـــوراء بكل 
سهولة ويسر في أجواء يسودها األمن والطمأنينة.

أهليـــة  لجـــان  تشـــكيل  أهميـــة  المحافـــظ،  وأكـــد 
لإلشـــراف على ســـير مواكب العزاء، مشيًرا إلى أنه 
في ظـــل ارتفاع درجات الحـــرارة قامت المحافظة 
بتوفير عـــدد من المســـعفين المتطوعين بمســـاندة 
فريـــق طبي للحـــاالت الطارئـــة وذلك بالتعـــاون مع 
مركـــز تاج الطبـــي، داعيـــًا إدارات المآتم للمشـــاركة 
بالتســـجيل في البرنامج التجريبـــي “اختر طبيبك” 

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للصحة.
ومـــن جهتـــه، أشـــار ممثـــل وزارة الصحـــة مجتبـــى 
إلـــى أهميـــة التحضيـــر والتخزيـــن الجيـــد  التتـــان 
لألطعمـــة خـــالل موســـم عاشـــوراء، والتأكـــد مـــن 
سالمة األغذية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعرب القائمون على المآتم عن شكرهم لمحافظ  «
الشمالية على هذه الزيارات التي تعكس الحرص 

والمتابعة الحتياجات المآتم، مؤكدين حرصهم على 
االلتزام بكافة اإلجراءات؛ لضمان نجاح الموسم.

عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق  محافـــظ  نائـــب  أشـــاد 
الجيـــران، بالتعـــاون الدائم مع رؤســـاء ومســـؤولي 
مآتـــم المحافظـــة، بمـــا يســـهم في ممارســـة شـــعائر 

عاشوراء في أجواء آمنة.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التفقديـــة التي قـــام بها 
إلى عـــدد من المآتم، بتوجيه من المحافظ ســـلمان 

بـــن هنـــدي، حيـــث التقـــى نائـــب المحافظ، رؤســـاء 
ومســـؤولي المآتم واطلع على الجهـــود التنظيمية، 
كافـــة  ســـالمة  بضمـــان  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
المشـــاركين وتطبيـــق اإلجـــراءات وااللتـــزام بخط 

سير مواكب العزاء.
حـــرص  مـــن  لمســـه  بمـــا  المحافـــظ  نائـــب  وأشـــاد 
والتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات والتقيـــد بهـــا، مؤكدًا 

يحفـــظ  بمـــا  الدائـــم  والتنســـيق  الشـــراكة  أهميـــة 
ســـالمة الجميع، شـــاكرًا إدارات المآتم على االلتزام 

بالضوابط المقررة وتفهم المشاركين لها.
ومـــن جهتهـــم، أعـــرب القائمـــون علـــى المآتـــم عـــن 
شـــكرهم للمحافظـــة على الحـــرص والمتابعة لكافة 
اإلجـــراءات، مؤكديـــن أهمية االلتزام بالمســـؤولية؛ 

من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

فـــي فصل الصيف وفـــي ظل درجات 
الحرارة المرتفعة، يالحظ أن اإلقبال 
يتزايـــد علـــى طلـــب أنـــواع العصائـــر 
المختلفة، إذ اصبحت تشـــكل مصدرًا 
رئيســـا إلطفـــاء عطـــش الكثيرين من 

الكبار والصغار على حد سواء. 
رصدت “البالد” آراء عدد من العاملين 
للعصائـــر  المتخصصـــة  بالمحـــالت 
والذيـــن أكـــدوا أن اإلقبـــال كبير على 
“األفـــوكادو”،  وخصوصـــًا  العصائـــر 
الفتيـــن إلـــى أن اإلقبـــال ارتفـــع عـــن  
األشـــهر الماضية؛ نظرًا لحـــرارة الجو 

الملتهبة. 
وأوضح أحـــد العاملين بأحد محالت 
العصائر بمنطقة مدينة حمد أن هناك 
أنواعا عـــدة محببة لألفراد في فصل 
اللبنانـــي”  “الكوكتيـــل  وأن  الصيـــف 

الطلبـــات،  صـــدارة  فـــي  واالفـــوكادو 
تتـــراوح  العصائـــر  أســـعار  أن  مبينـــًا 
مـــا بيـــن 500 فلـــس إلى دينـــار واحد 
بحســـب الحجـــم الصغير، المتوســـط 
والكبيـــر. بـــدوره، أكـــد أحـــد العاملين 
بهـــذه المحـــالت بمنطقـــة جـــد علـــي 

أن هنـــاك أنواعـــا عـــدة مـــن العصائـــر 
المفضلة في هذا الفصل وعلى رأسها 
االفـــوكادو، البرتقال، الرمان، المانجو 
المكـــس  االفـــوكادو  إلـــى  إضافـــة 
وبنكهـــة المانجو إلـــى جانب كوكتيل 
“االفـــوكادو  أن  موضحـــًا  المانجـــو، 

المكـــس” يأتـــي فـــي المرتبـــة األولى، 
بينمـــا افـــوكادو المانجـــو يأتـــي فـــي 
الثانيـــة، أما الثالثـــة واألخيرة، فيأتي 
فيها كوكتيل المانجو وتباع بالحجم 
المتوســـط وبكلفـــة 1.5 دينار، مضيفًا 
تتـــراوح  العصائـــر  أنـــواع  بقيـــة  أن 
مـــن  أحجامهـــا  بختـــالف  أســـعارها 
1.200 دينـــار إلـــى ديناريـــن. كما أكد 
أحـــد العامليـــن بأحـــد هـــذه المحالت 
بمنطقة الرفاع الشرقي أن االفوكادو 
يكتســـح الطلبات وأن سعره بالحجم 
المتوســـط يبلـــغ 1.700 دينـــار، بينمـــا 
بالحجم الكبير 1.900 دينار. إلى ذلك، 
أكد أحد العاملين بمنطقة سلماباد أن 
اإلقبال كبير على االفوكادو، موضحًا 
أن اإلقبـــال يتركز كذلك على المانجو 
واالنانـــاس وأن اســـعار هـــذه االنواع 
وبالحجـــم العـــادي تبـــدأ مـــن 1.900 

دينار ولغاية 2.200 دينار.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

إعالن  سيارات السكراب المزاله
  تعلــن بلديــة المنطقــة الشــمالية عــن وجــود عــدد مــن المركبــات واالليــات والعربــات 
ــن  ــم )14( م ــادة رق ــص الم ــذا الحــكام ن ــات والشــوارع تنفي ــة مــن الطرق )الســكراب( المزال
قانــون اشــغال الطــرق العامــة الصــادرة بالمرســوم رقــم )2( لســنة 1996 والئحتــة التنفيذيــة.

ــى اســتالمها  ــادرة ال ــا المب ــة فيه ــه صف ــات أو مــن ل ــك الســيارات والعرب ــى أصحــاب تل   فعل
فــي موعــد اقصــاه 18 اغســطس 2022 بعــد اســتيفاء االجــراءات االداريــة والماليــه المقــرره 
وذلــك بحضــور المالــك شــخصيا او مــن ينــوب عنــه الــى قســم النظافــة فــي مبنــى عالــي مــع 
احضــار مــا يثبــت ملكيــة المركبــه مــع دفــع غرامــة االزالــه، واال ســتضطر البلديــة الــى بيعهــا 
بالمــزاد العنــي. وبلديــة المنطقــة الشــماليه إذ تعلــن هــذا القــرار، لتأمــل مــن اصحــاب الشــأن 

معهــا لمــا فيــه المصلحــة العامــة.

  وفيما يلي قائمة بأرقام السيارات المزالة من الطرقات والشوارع: 

 للمراجعة: برجاء االتصال بقسم النظافة  على الهواتف التالية: 17985024- 17985477   -17985084

نوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبة

خصوصي39528خصوصي527480نقل مشترك200948نقل مشترك24211

نقل مشترك8781خصوصي68316خصوصي550470خصوصي64840

خصوصي566819خصوصي624173نقل مشترك85340خصوصي465827

خصوصي368956خصوصي166957خصوصي572771نقل مشترك79241

خصوصي190422نقل مشترك30293خصوصي287384خصوصي247336

KHV449خصوصي310119نقل مشترك57269خصوصي276421سعودية

خصوصي340523خصوصي203698خصوصي217793خصوصي327792

خصوصي572771خصوصي527480خصوصي315711نقل مشترك205927

خصوصي287384خصوصي624173خصوصي303578خصوصي436004

خصوصي276421نقل مشترك4137نقل مشترك70697خصوصي305215

خصوصي243255خصوصي64840خصوصي81683خصوصي181947

خصوصي566852خصوصي436004خصوصي357214نقل مشترك49087

خصوصي161870خصوصي285510خصوصي216562خصوصي259778

سعوديةر ع  د 11خصوصي10795خصوصي566852خصوصي574567

نقل مشترك5342خصوصي357024خصوصي47912خصوصي201945

خصوصي39406خصوصي298544خصوصي201869خصوصي198634

خصوصي87491خصوصي395828نقل مشترك57908نقل مشترك24077

خصوصي248086خصوصي485422خصوصي114091خصوصي169349

خصوصي190422خصوصي149649

إدارة األوقاف السنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفـــع رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية 
راشـــد الهاجري باســـمه وباسم أعضاء 
وكافـــة  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
منتســـبي اإلدارة أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، على تفضـــل جاللته باألمر 
الملكيـــة  المكرمـــة  بصـــرف  الســـامي 

السنوية للعام الهجري 1444هـ .
وثمن رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
الجاللـــة  لصاحـــب  الملكيـــة  المكرمـــة 
ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه 
فـــي الدعـــم الســـنوي، مؤكـــدًا أن هـــذه 
المكرمة الملكية تعكس حرص جاللته 
علـــى النهوض بالـــدور التنموي والعمل 
التطوعـــي وتعزيـــز قـــدرات وإمكانات 
الخيريـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
للقيام بمهامها، واالســـتمرار في تقديم 

الخدمات اإلنسانية .
كمـــا رفـــع كل الشـــكر والتقديـــر لولـــي 

العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى التوجيهـــات الكريمة 
بتوفير كافة اإلمكانيات والتســـهيالت 
لدعم العمل الخيـــري بمملكة البحرين، 
ســـائال هللا العلي القديـــر أن يديم على 
جاللـــة الملـــك البـــالد المعظـــم الصحة 

والعافية والسداد .

رفـــع رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس 
األوقـــاف وعمـــوم المآتم والحســـينيات 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير واالعتزاز 
إلى المقام السامي لعاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى تفضـــل جاللته بصرف 
للمآتـــم  الســـامية  الملكيـــة  المكرمـــة 
والحســـينيات للعـــام الهجـــري 1444هــــ 
الموافق 2022م جريًا على عادة جاللته 
الحميـــدة فـــي كل عـــام والتـــي تعكـــس 
مـــا يحظـــى به هذا الموســـم مـــن رعاية 
وعناية من جاللته وحكومته الرشيدة. 
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وثمـــن 
الحميـــدة  والعـــادة  الســـامية  المكرمـــة 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مشـــاركة 
شـــعبه الوفـــي فـــي مناســـبة عاشـــوراء 
الخالـــدة، مؤكدًا أن هـــذه المكرمة تعزز 
مـــا توارث عليه وحـــرص عليه األجداد 
لمناســـبة  مـــن رعايـــة خاصـــة  واآلبـــاء 
الترابـــط  تعكـــس  والتـــي  عاشـــوراء 
والتعايـــش واالنســـجام الـــذي تمتاز به 

مملكة البحرين منذ األزل.
كما رفع رئيس األوقاف الجعفرية فائق 
الشـــكر والتقدير إلى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
علـــى التوجيهـــات الكريمة لســـموه إلى 
الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة بمتابعـــة 
موســـم  خـــالل  المناطـــق  احتياجـــات 
المتطلبـــات  كافـــة  وتيســـير  عاشـــوراء 

التي تكفل إنجاح الموسم.
ســـائلين هللا العلي القدير أن يمد جاللة 
الملك المعظم وســـمو ولي العهد رئيس 
وتســـديده،  بعونـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
واالزدهـــار  الخيـــر  مســـيرة  ومواصلـــة 
وأن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والتنميـــة 
يكـــون هـــذا العـــام عـــام خيـــر وصحـــة 
وســـالم علـــى وطننا العزيـــز وعلى بالد 

المسلمين وسائر بالد العالم.

الهاجري: المكرمة الملكية تنهض بالعمل التطوعي

الصالح: المكرمة تجسد الترابط المعروف عن البحرين منذ األزل

راشد الهاجري

يوسف الصالح

منال الشيخ

تنسيق بين عيادة اإلمام الحسين والسلمانية الستقبال الحاالت الطارئة
تضم أطباء وممرضين ومسعفين وصيادلة ومراقبي أغذية

لموســـم  التنســـيقية  اللجنـــة  عقـــدت 
1444هــــ اجتماعهـــا  لعـــام  عاشـــوراء 
األول برئاســـة القائم بأعمال الرئيس 
التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
تـــم  األوليـــة لولـــوة شـــويطر، حيـــث 
الوقـــوف علـــى اســـتعدادات موســـم 
اإلمـــام  عيـــادة  وفتـــح  عاشـــوراء 
الحســـين مـــع أعضـــاء اللجنـــة الذين 
التخصصـــات  مختلـــف  يمثلـــون 
ومســـعفين  وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن 
وصيادلـــة ومراقبي أغذيـــة وغيرهم 

من التخصصات األخرى.
وخـــالل اللقاء، أكدت شـــويطر أهمية 
توفير كافة االحتياجات والمتطلبات 

بمـــا  الموســـم  هـــذا  الالزمـــة إلنجـــاح 
يحفظ الصحة والسالمة العامة.

وأكـــدت رئيســـة اللجنـــة علـــى جميع 
األعضاء، التزام اللجنة ببذل قصارى 

جهدهـــا؛ مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات 
صحيـــة وعالجية ذات جـــودة عالية، 
الفتـــًة إلـــى أن اللجنـــة تقـــوم بتجهيز 
عيادة اإلمام الحســـين الطبية، حيث 
تضـــم العيـــادة طاقمـــا طبيـــا وإداريـــا 
األقســـام  بجميـــع  مـــزودا  متكامـــال 
الضرورية؛ لتقديـــم الخدمة الصحية 
بمـــا فيهـــا صيدلية متكاملـــة باألدوية 
العيـــادة  تتضمـــن  كمـــا  األساســـية، 
برنامـــج لتصنيـــف الحـــاالت الطارئـــة 
لمباشـــرة تقديـــم العـــالج فـــي الوقت 

المحدد.
وأشـــارت شـــويطر إلى وجود تنسيق 
مباشـــر بيـــن عيـــادة اإلمام الحســـين 
الطبيـــة وقســـم الطـــوارئ فـــي مجمع 

الســـلمانية الطبي الســـتقبال الحاالت 
التي تتطلـــب نقلها فورًا للمستشـــفى 
من خالل تواجد ســـيارات اإلســـعاف 

بالمنطقة.
وأشـــادت رئيســـة اللجنة بدور جميع 
األعضاء وعملهم الدءوب في تجهيز 
درجـــات  أقصـــى  واتخـــاذ  العيـــادة، 
االســـتعداد والجاهزية؛ لضمان ســـير 
عمـــل العيـــادة بـــكل كفـــاءة ومهنيـــة، 
معربـــًة عـــن جزيل شـــكرها وتقديرها 
جميـــع  وإلـــى  الصحـــة،  وزيـــرة  إلـــى 
المســـؤولين في القطاعـــات الصحية 
األمـــور  لمجريـــات  متابعتهـــم  علـــى 
والـــذي  مهامهـــا،  وتســـهيل  باللجنـــة 

ُيسهم بشكل كبير في إنجاز مهامها.

المنامة - وزارة الصحة
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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لجان أهلية لإلشراف على سير مواكب العزاء

مآتم المحرق: ملتزمون بخط سير مواكب العزاء

“األفوكادو” يكتسح الطلبات في الجو المشمس

مسعفون متطوعون لمساندة فريق طبي للحاالت الطارئة ... العصفور:

سعر العصير بالحجم المتوسط 1.7 دينار

تفقـــد محافظ الشـــمالية علـــي العصفـــور، عددا من 
مآتـــم المحافظـــة، اطلع خاللهـــا علـــى االحتياجات 
األمنية والخدمية والصحيـــة، ورافقه خاللها نائب 

المحافظ وعدد من المسؤولين.
ونقـــل المحافظ إلـــى إدارات المآتـــم ، تحيات وزير 
الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وتمنياتـــه بإحيـــاء مناســـبة عاشـــوراء بكل 
سهولة ويسر في أجواء يسودها األمن والطمأنينة.

أهليـــة  لجـــان  تشـــكيل  أهميـــة  المحافـــظ،  وأكـــد 
لإلشـــراف على ســـير مواكب العزاء، مشيًرا إلى أنه 
في ظـــل ارتفاع درجات الحـــرارة قامت المحافظة 
بتوفير عـــدد من المســـعفين المتطوعين بمســـاندة 
فريـــق طبي للحـــاالت الطارئـــة وذلك بالتعـــاون مع 
مركـــز تاج الطبـــي، داعيـــًا إدارات المآتم للمشـــاركة 
بالتســـجيل في البرنامج التجريبـــي “اختر طبيبك” 

بالتعاون والتنسيق مع المجلس األعلى للصحة.
ومـــن جهتـــه، أشـــار ممثـــل وزارة الصحـــة مجتبـــى 
إلـــى أهميـــة التحضيـــر والتخزيـــن الجيـــد  التتـــان 
لألطعمـــة خـــالل موســـم عاشـــوراء، والتأكـــد مـــن 
سالمة األغذية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعرب القائمون على المآتم عن شكرهم لمحافظ  «
الشمالية على هذه الزيارات التي تعكس الحرص 

والمتابعة الحتياجات المآتم، مؤكدين حرصهم على 
االلتزام بكافة اإلجراءات؛ لضمان نجاح الموسم.

عبـــدهللا  العميـــد  المحـــرق  محافـــظ  نائـــب  أشـــاد 
الجيـــران، بالتعـــاون الدائم مع رؤســـاء ومســـؤولي 
مآتـــم المحافظـــة، بمـــا يســـهم في ممارســـة شـــعائر 

عاشوراء في أجواء آمنة.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارة التفقديـــة التي قـــام بها 
إلى عـــدد من المآتم، بتوجيه من المحافظ ســـلمان 

بـــن هنـــدي، حيـــث التقـــى نائـــب المحافظ، رؤســـاء 
ومســـؤولي المآتم واطلع على الجهـــود التنظيمية، 
كافـــة  ســـالمة  بضمـــان  يتعلـــق  فيمـــا  خصوصـــا 
المشـــاركين وتطبيـــق اإلجـــراءات وااللتـــزام بخط 

سير مواكب العزاء.
حـــرص  مـــن  لمســـه  بمـــا  المحافـــظ  نائـــب  وأشـــاد 
والتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات والتقيـــد بهـــا، مؤكدًا 

يحفـــظ  بمـــا  الدائـــم  والتنســـيق  الشـــراكة  أهميـــة 
ســـالمة الجميع، شـــاكرًا إدارات المآتم على االلتزام 

بالضوابط المقررة وتفهم المشاركين لها.
ومـــن جهتهـــم، أعـــرب القائمـــون علـــى المآتـــم عـــن 
شـــكرهم للمحافظـــة على الحـــرص والمتابعة لكافة 
اإلجـــراءات، مؤكديـــن أهمية االلتزام بالمســـؤولية؛ 

من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

فـــي فصل الصيف وفـــي ظل درجات 
الحرارة المرتفعة، يالحظ أن اإلقبال 
يتزايـــد علـــى طلـــب أنـــواع العصائـــر 
المختلفة، إذ اصبحت تشـــكل مصدرًا 
رئيســـا إلطفـــاء عطـــش الكثيرين من 

الكبار والصغار على حد سواء. 
رصدت “البالد” آراء عدد من العاملين 
للعصائـــر  المتخصصـــة  بالمحـــالت 
والذيـــن أكـــدوا أن اإلقبـــال كبير على 
“األفـــوكادو”،  وخصوصـــًا  العصائـــر 
الفتيـــن إلـــى أن اإلقبـــال ارتفـــع عـــن  
األشـــهر الماضية؛ نظرًا لحـــرارة الجو 

الملتهبة. 
وأوضح أحـــد العاملين بأحد محالت 
العصائر بمنطقة مدينة حمد أن هناك 
أنواعا عـــدة محببة لألفراد في فصل 
اللبنانـــي”  “الكوكتيـــل  وأن  الصيـــف 

الطلبـــات،  صـــدارة  فـــي  واالفـــوكادو 
تتـــراوح  العصائـــر  أســـعار  أن  مبينـــًا 
مـــا بيـــن 500 فلـــس إلى دينـــار واحد 
بحســـب الحجـــم الصغير، المتوســـط 
والكبيـــر. بـــدوره، أكـــد أحـــد العاملين 
بهـــذه المحـــالت بمنطقـــة جـــد علـــي 

أن هنـــاك أنواعـــا عـــدة مـــن العصائـــر 
المفضلة في هذا الفصل وعلى رأسها 
االفـــوكادو، البرتقال، الرمان، المانجو 
المكـــس  االفـــوكادو  إلـــى  إضافـــة 
وبنكهـــة المانجو إلـــى جانب كوكتيل 
“االفـــوكادو  أن  موضحـــًا  المانجـــو، 

المكـــس” يأتـــي فـــي المرتبـــة األولى، 
بينمـــا افـــوكادو المانجـــو يأتـــي فـــي 
الثانيـــة، أما الثالثـــة واألخيرة، فيأتي 
فيها كوكتيل المانجو وتباع بالحجم 
المتوســـط وبكلفـــة 1.5 دينار، مضيفًا 
تتـــراوح  العصائـــر  أنـــواع  بقيـــة  أن 
مـــن  أحجامهـــا  بختـــالف  أســـعارها 
1.200 دينـــار إلـــى ديناريـــن. كما أكد 
أحـــد العامليـــن بأحـــد هـــذه المحالت 
بمنطقة الرفاع الشرقي أن االفوكادو 
يكتســـح الطلبات وأن سعره بالحجم 
المتوســـط يبلـــغ 1.700 دينـــار، بينمـــا 
بالحجم الكبير 1.900 دينار. إلى ذلك، 
أكد أحد العاملين بمنطقة سلماباد أن 
اإلقبال كبير على االفوكادو، موضحًا 
أن اإلقبـــال يتركز كذلك على المانجو 
واالنانـــاس وأن اســـعار هـــذه االنواع 
وبالحجـــم العـــادي تبـــدأ مـــن 1.900 

دينار ولغاية 2.200 دينار.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

إعالن  سيارات السكراب المزاله
  تعلــن بلديــة المنطقــة الشــمالية عــن وجــود عــدد مــن المركبــات واالليــات والعربــات 
ــن  ــم )14( م ــادة رق ــص الم ــذا الحــكام ن ــات والشــوارع تنفي ــة مــن الطرق )الســكراب( المزال
قانــون اشــغال الطــرق العامــة الصــادرة بالمرســوم رقــم )2( لســنة 1996 والئحتــة التنفيذيــة.
ــى اســتالمها  ــادرة ال ــا المب ــة فيه ــه صف ــات أو مــن ل ــك الســيارات والعرب ــى أصحــاب تل   فعل
فــي موعــد اقصــاه 18 اغســطس 2022 بعــد اســتيفاء االجــراءات االداريــة والماليــه المقــرره 
وذلــك بحضــور المالــك شــخصيا او مــن ينــوب عنــه الــى قســم النظافــة فــي مبنــى عالــي مــع 
احضــار مــا يثبــت ملكيــة المركبــه مــع دفــع غرامــة االزالــه، واال ســتضطر البلديــة الــى بيعهــا 
بالمــزاد العنــي. وبلديــة المنطقــة الشــماليه إذ تعلــن هــذا القــرار، لتأمــل مــن اصحــاب الشــأن 

معهــا لمــا فيــه المصلحــة العامــة.

  وفيما يلي قائمة بأرقام السيارات المزالة من الطرقات والشوارع: 

 للمراجعة: برجاء االتصال بقسم النظافة  على الهواتف التالية: 17985024- 17985477   -17985084

نوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبةنوع اللوحةرقم المركبة

خصوصي39528خصوصي527480نقل مشترك200948نقل مشترك24211

نقل مشترك8781خصوصي68316خصوصي550470خصوصي64840

خصوصي566819خصوصي624173نقل مشترك85340خصوصي465827

خصوصي368956خصوصي166957خصوصي572771نقل مشترك79241

خصوصي190422نقل مشترك30293خصوصي287384خصوصي247336

KHV449خصوصي310119نقل مشترك57269خصوصي276421سعودية

خصوصي340523خصوصي203698خصوصي217793خصوصي327792

خصوصي572771خصوصي527480خصوصي315711نقل مشترك205927

خصوصي287384خصوصي624173خصوصي303578خصوصي436004

خصوصي276421نقل مشترك4137نقل مشترك70697خصوصي305215

خصوصي243255خصوصي64840خصوصي81683خصوصي181947

خصوصي566852خصوصي436004خصوصي357214نقل مشترك49087

خصوصي161870خصوصي285510خصوصي216562خصوصي259778

سعوديةر ع  د 11خصوصي10795خصوصي566852خصوصي574567

نقل مشترك5342خصوصي357024خصوصي47912خصوصي201945

خصوصي39406خصوصي298544خصوصي201869خصوصي198634

خصوصي87491خصوصي395828نقل مشترك57908نقل مشترك24077

خصوصي248086خصوصي485422خصوصي114091خصوصي169349

خصوصي190422خصوصي149649

إدارة األوقاف السنية

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفـــع رئيس مجلـــس األوقاف الســـنية 
راشـــد الهاجري باســـمه وباسم أعضاء 
وكافـــة  الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس 
منتســـبي اإلدارة أســـمى آيـــات الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، على تفضـــل جاللته باألمر 
الملكيـــة  المكرمـــة  بصـــرف  الســـامي 

السنوية للعام الهجري 1444هـ .
وثمن رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
الجاللـــة  لصاحـــب  الملكيـــة  المكرمـــة 
ملـــك البالد المعظـــم حفظه هللا ورعاه 
فـــي الدعـــم الســـنوي، مؤكـــدًا أن هـــذه 
المكرمة الملكية تعكس حرص جاللته 
علـــى النهوض بالـــدور التنموي والعمل 
التطوعـــي وتعزيـــز قـــدرات وإمكانات 
الخيريـــة  والمؤسســـات  الجمعيـــات 
للقيام بمهامها، واالســـتمرار في تقديم 

الخدمات اإلنسانية .
كمـــا رفـــع كل الشـــكر والتقديـــر لولـــي 

العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى التوجيهـــات الكريمة 
بتوفير كافة اإلمكانيات والتســـهيالت 
لدعم العمل الخيـــري بمملكة البحرين، 
ســـائال هللا العلي القديـــر أن يديم على 
جاللـــة الملـــك البـــالد المعظـــم الصحة 

والعافية والسداد .

رفـــع رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف 
الصالـــح ونيابـــة عـــن أعضـــاء مجلـــس 
األوقـــاف وعمـــوم المآتم والحســـينيات 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير واالعتزاز 
إلى المقام السامي لعاهل البالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة علـــى تفضـــل جاللته بصرف 
للمآتـــم  الســـامية  الملكيـــة  المكرمـــة 
والحســـينيات للعـــام الهجـــري 1444هــــ 
الموافق 2022م جريًا على عادة جاللته 
الحميـــدة فـــي كل عـــام والتـــي تعكـــس 
مـــا يحظـــى به هذا الموســـم مـــن رعاية 
وعناية من جاللته وحكومته الرشيدة. 
الجعفريـــة  األوقـــاف  رئيـــس  وثمـــن 
الحميـــدة  والعـــادة  الســـامية  المكرمـــة 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مشـــاركة 
شـــعبه الوفـــي فـــي مناســـبة عاشـــوراء 
الخالـــدة، مؤكدًا أن هـــذه المكرمة تعزز 
مـــا توارث عليه وحـــرص عليه األجداد 
لمناســـبة  مـــن رعايـــة خاصـــة  واآلبـــاء 
الترابـــط  تعكـــس  والتـــي  عاشـــوراء 
والتعايـــش واالنســـجام الـــذي تمتاز به 

مملكة البحرين منذ األزل.
كما رفع رئيس األوقاف الجعفرية فائق 
الشـــكر والتقدير إلى ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 

خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
علـــى التوجيهـــات الكريمة لســـموه إلى 
الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة بمتابعـــة 
موســـم  خـــالل  المناطـــق  احتياجـــات 
المتطلبـــات  كافـــة  وتيســـير  عاشـــوراء 

التي تكفل إنجاح الموسم.
ســـائلين هللا العلي القدير أن يمد جاللة 
الملك المعظم وســـمو ولي العهد رئيس 
وتســـديده،  بعونـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
واالزدهـــار  الخيـــر  مســـيرة  ومواصلـــة 
وأن  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  والتنميـــة 
يكـــون هـــذا العـــام عـــام خيـــر وصحـــة 
وســـالم علـــى وطننا العزيـــز وعلى بالد 

المسلمين وسائر بالد العالم.

الهاجري: المكرمة الملكية تنهض بالعمل التطوعي

الصالح: المكرمة تجسد الترابط المعروف عن البحرين منذ األزل

راشد الهاجري

يوسف الصالح

منال الشيخ

تنسيق بين عيادة اإلمام الحسين والسلمانية الستقبال الحاالت الطارئة
تضم أطباء وممرضين ومسعفين وصيادلة ومراقبي أغذية

لموســـم  التنســـيقية  اللجنـــة  عقـــدت 
1444هــــ اجتماعهـــا  لعـــام  عاشـــوراء 
األول برئاســـة القائم بأعمال الرئيس 
التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
تـــم  األوليـــة لولـــوة شـــويطر، حيـــث 
الوقـــوف علـــى اســـتعدادات موســـم 
اإلمـــام  عيـــادة  وفتـــح  عاشـــوراء 
الحســـين مـــع أعضـــاء اللجنـــة الذين 
التخصصـــات  مختلـــف  يمثلـــون 
ومســـعفين  وممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن 
وصيادلـــة ومراقبي أغذيـــة وغيرهم 

من التخصصات األخرى.
وخـــالل اللقاء، أكدت شـــويطر أهمية 
توفير كافة االحتياجات والمتطلبات 

بمـــا  الموســـم  هـــذا  الالزمـــة إلنجـــاح 
يحفظ الصحة والسالمة العامة.

وأكـــدت رئيســـة اللجنـــة علـــى جميع 
األعضاء، التزام اللجنة ببذل قصارى 

جهدهـــا؛ مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات 
صحيـــة وعالجية ذات جـــودة عالية، 
الفتـــًة إلـــى أن اللجنـــة تقـــوم بتجهيز 
عيادة اإلمام الحســـين الطبية، حيث 
تضـــم العيـــادة طاقمـــا طبيـــا وإداريـــا 
األقســـام  بجميـــع  مـــزودا  متكامـــال 
الضرورية؛ لتقديـــم الخدمة الصحية 
بمـــا فيهـــا صيدلية متكاملـــة باألدوية 
العيـــادة  تتضمـــن  كمـــا  األساســـية، 
برنامـــج لتصنيـــف الحـــاالت الطارئـــة 
لمباشـــرة تقديـــم العـــالج فـــي الوقت 

المحدد.
وأشـــارت شـــويطر إلى وجود تنسيق 
مباشـــر بيـــن عيـــادة اإلمام الحســـين 
الطبيـــة وقســـم الطـــوارئ فـــي مجمع 

الســـلمانية الطبي الســـتقبال الحاالت 
التي تتطلـــب نقلها فورًا للمستشـــفى 
من خالل تواجد ســـيارات اإلســـعاف 

بالمنطقة.
وأشـــادت رئيســـة اللجنة بدور جميع 
األعضاء وعملهم الدءوب في تجهيز 
درجـــات  أقصـــى  واتخـــاذ  العيـــادة، 
االســـتعداد والجاهزية؛ لضمان ســـير 
عمـــل العيـــادة بـــكل كفـــاءة ومهنيـــة، 
معربـــًة عـــن جزيل شـــكرها وتقديرها 
جميـــع  وإلـــى  الصحـــة،  وزيـــرة  إلـــى 
المســـؤولين في القطاعـــات الصحية 
األمـــور  لمجريـــات  متابعتهـــم  علـــى 
والـــذي  مهامهـــا،  وتســـهيل  باللجنـــة 

ُيسهم بشكل كبير في إنجاز مهامها.

المنامة - وزارة الصحة

لولوة شويطر
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تدمير األحزاب األمة العربية
مـــن األســـاليب التـــي مكنـــت الطـــرف اآلخر مـــن احتالل واســـتعمار 
وتدميـــر العالـــم العربي.. األحزاب العربية بكل أشـــكالها وتصنيفاتها، 
مـــن أحزاب سياســـية أو دينية أو ليبرالية أو يســـارية.. إلخ، فبنظرة 
بســـيطة إلـــى المشـــهد السياســـي العربـــي نرى أن مـــا يعانيـــه العراق 
اآلن هـــو بســـبب كل مـــن حـــزب البعـــث العربـــي الـــذي ســـهل للطرف 
اآلخـــر غزو العراق، ثم األحزاب العراقيـــة الموالية إليران وما فعلته 
بالعـــراق حتى هذه اللحظة، وبنظرة أخرى نرى أن حزب القذافي ثم 
األحـــزاب الموالية لتركيا بعد ســـقوط القذافي الســـبب الرئيســـي لما 
يعانيـــه المجتمع العربي الليبي مـــن دمار، وبنظرة ثالثة نرى كيف أن 
حـــزب علي عبدهللا صالح ثم حزب الحوثي وبقية األحزاب اليمنية، 
الســـبب األوحد فيمـــا يعانيه المجتمع العربي اليمنـــي، وبنظرة رابعة 
إلـــى ما فعله تحالف حزب اإلخوان المســـلمين مـــع الرئيس المخلوع 
عمـــر البشـــير، واألحـــزاب الحاليـــة التي تتصـــارع على بيع الســـودان 
للـــدول الكبـــرى، نرى أنها المســـؤولة عن مـــا يعانيه المجتمـــع العربي 

السوداني من حالة الدمار والفقر.
إذا قبـــل أن نلوم واشـــنطن ولنـــدن والغرب، علينا أن نشـــير باألصابع 
إلـــى الســـبب األول الذي جعل العالم العربي يصـــل إلى ما وصل اليه 
اآلن، أي األحـــزاب العربيـــة، إال أن المجتمعـــي العربـــي بـــدأ باالنتبـــاه 
إلى الخطر الذي تشـــكله هذه األحـــزاب العربية ضد المجتمع واألمن 
العربـــي، ولعـــل أول ثـــورة واضحـــة مـــن المجتمـــع العربـــي ضد هذه 
األحـــزاب العربيـــة كانت ثورة 30 يونيو، والتي ثار فيها شـــعب مصر 
ضد حزب اإلخوان المسلمين ومخططه بتسليم مصر لحزب العدالة 
والتنمية التركي، وقد كانت ضربة قاضية ضد حزب اإلخوان وبقية 

األحزاب الطفيلية.
ثـــم جاءت الضربة األخرى حينما ثار المجتمع العربي التونســـي ضد 
حـــزب اإلخـــوان وبقيـــة األحـــزاب المتحالفة معـــه، وأزالهـــم إلى غير 
رجعة بالرغم من التظاهر بأنهم مازالوا أقوياء، أيضا جاءت الضربة 
الثالثـــة من المجتمع العربي المغربي الذي مســـح بكرامة كل أعضاء 
حـــزب اإلخـــوان المســـلمين وأزالهم من المشـــهد السياســـي المغربي، 
لهـــذا على أصدقائنا في الغرب أن يدركوا أن اســـتمرار اســـتخدامهم 
األحـــزاب العربية ودعمها ســـيكلفهم مـــن اآلن ثمنا باهظـــا من متانة 

عالقاتنا معهم.

tariq@carinter.org

د. طارق آل شيخان

يبـــدأ  النيابيـــة والبلديـــة،  بـــدء االســـتعدادات لالنتخابـــات  مـــع 
المرشـــحون والعاملـــون فـــي الحمـــالت االنتخابيـــة العمـــل على 
مرحلـــة التســـويق غيـــر المباشـــر للمرشـــح، بهدف تعزيـــز صورة 

المرشح قبل االنطالق الرسمي للسباق االنتخابي.
وهنـــا البـــد لنا مـــن وقفة مع كيفية اســـتخدام التقنيـــة في إدارة 
العمليـــة االنتخابية، فعديـــدون يـــرون أن التكنولوجيا في فترة 
االنتخابـــات تقتصـــر على تفعيل مواقع التواصـــل االجتماعي أو 
التواصـــل بالطريقة التقليدية مع الجمهور عن طريق اســـتخدام 
الرســـائل النصية أو اإلعالنـــات التقليدية، لكنهـــم يغفلون أهمية 

االستفادة من التكنولوجيا في مجال إدارة العملية االنتخابية.
فالعديـــد من الوســـائل والبرامج بإمكان المرشـــحين االســـتفادة 
منهـــا في هـــذا المجال، منها إدارة فريق العمل بشـــكل احترافي، 
ومـــن خالل المتابعة المباشـــرة للمهمات وإنجازهـــا، والتي يقوم 

بها فريق العمل بشـــكل لحظي، ما يتيح لهم ســـرعة التواصل مع 
الفريق والمتابعة اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، األهم من 
ذلـــك إمكانية االســـتفادة من البرامج المختلفـــة في إدارة الكتلة 
الناخبـــة من خالل حصـــر وتحديـــد الناخبين، وإمكانيـــة متابعة 

المصوتين المحتملين وآلية التواصل معهم.
برامج وخدمات تقنية عديدة باإلمكان اســـتخدامها مع اقتراب 
االنتخابات، من أهمها استخدام برامج إدارة فرق العمل للفريق 
االنتخابي، ما يســـاهم في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية وتقليل 
التكلفـــة الماليـــة، وهنـــا تبـــرز لنا أهميـــة اســـتحداث متخصصين 
فـــي الجانب التقنـــي ضمن فريق العمل لالســـتفادة من خبراتهم 
التقنيـــة وتطبيقهـــا علـــى أرض الواقع، فالبد مـــن تطوير طريقة 
العمل بشـــكل مســـتمر واالســـتفادة مـــن التقنية للتميـــز عن بقية 

المرشحين.

عثمان العباسي

االستفادة من التقنية مع اقتراب االنتخابات

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

للتواصل: 17111483

للبلدي الفاشل... ابق في منزلك
أظـــن أننـــي لســـت بحاجة ألن أعـــود إلى نقطـــة البدايـــة فأذكر بأن 
العضو البلدي الفاشل الذي لم يقدم طوال أربع سنوات في دائرته 
مالمـــح التغيير والتجديد، خير له البقاء في منزله ومحيطه، وأن 
يخفـــف على أهالـــي الدائرة الكوارث والنكبات بـــأن ال يخرج علينا 

فاردا جناحيه كالتنين الكاسر على الطراز الصيني القديم.
أحـــد هـــؤالء البلدييـــن “أقســـم بالله العظيـــم وأنا مســـؤول عن كل 
حـــرف أكتبـــه” درس الجفـــاف والقحط، وال يعرف أي شـــيء ال من 
قريـــب وال مـــن بعيد عـــن العمل البلـــدي، والفترة التـــي قضاها في 
الدائرة ربما كانت أشد حالة مرت بها الدائرة من اإلهمال والفوضى 
الشـــاملة، والتدهـــور على جميع المســـتويات. أعـــرف الدائرة جيدا 
كمـــا أعرف غرف وممرات بيتي، فمن الناحية العملية البحتة ومن 
حيـــث المحصلة الصافية، لم يحدث أي تغيير يتوافق مع المرحلة 
الجديدة لـ “المدينة” والدائرة المعنية، في حين أن الدائرة المجاورة 
اســـتطاع العضو البلدي فيها وبحكم درايته وعلمه ومثابرته تلبية 
احتياجاتها الجديدة أو المتجددة، ومازالت المشـــاريع في الطريق 

وكل هذا العمل بعيد عن الجرائد ووسائل التواصل االجتماعي.
ليـــس حكمـــا قاســـيا على هـــذا العضـــو البلـــدي أو غيره، لكننـــا أمام 
نظرية صحيحة بمفهومها العام، وكل شـــيء واضح أمام المواطن 
البسيط، ولم يعد هناك مجال للمجامالت والتعليق بـ “هللا يوفقك.. 
ما قصرت.. فالك الفوز”، وكل من يلقي مثل هذه التعليقات سيرث 
الخـــراب في الدائرة، ألن التحـــدي الحقيقي الذي يواجهه هو قول 
الحـــق والمقارنـــة بيـــن دائرته والدائـــرة “الثانية” التـــي ال تبعد عنه 
ســـوى عدة أمتار، وكيف بلغت المكانة المرموقة، حيث تسير على 
خطـــة متكاملـــة على أســـس علميـــة مدروســـة، ال مجـــرد مثلجات 
وحلوى وكنس الشوارع واستعراض العضالت بـ “تناكر الماي وجم 

مرتفع”.
العمـــل البلدي ليس عمال عاديا كعمـــل كل يوم، والمواطن من حقه 
أن يـــرى النجـــاح واإلنجـــازات علـــى أرض الواقع ملموســـة، وإن لم 
يرها طوال أربع ســـنوات، عليه أن ال يعيد ثقته في من لم يســـتطع 

حمل األمانة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البهائيون.. قصة نجاح بحرينية
البحريـــن نموذج رائع في التعايش واالنســـجام واالنفتاح على 
اآلخـــر، وكذلك في تقديـــر الزائر والوافـــد والغريب، واحترامه، 
وعدم المســـاس به، وهـــو حال ليس جديـــدا أو ُمختلقا، بل هو 
أمـــر معـــاش، ومتجـــذر، وموجود علـــى هـــذه األرض منذ مئات 

السنين.
والرائع بهذا الشأن، أن البحرين ورغم شح مواردها ومداخيلها 
قياســـا بالـــدول األخـــرى، إال أنها لـــم توصد بابها فـــي وجه أحد 
أبـــدا... أصحاب ديانـــة أو مذهب أو عرق أو توجه ديني بعينه، 
بـــل احتضنـــت الجميـــع، ووفرت لهـــم األمن واألمـــان، والكرامة 
اإلنسانية التي تفتقدها أعظم الدول وأكثرها تحضرا ومكانة.

وأشير في هذا الشأن إلى إخواننا وأصدقائنا البهائيين، والذين 
هـــم جـــزء أصيل وحي مـــن المجتمع البحريني، يتعايشـــون مع 
الجميـــع باحتـــرام بالغ، ولهـــم مواقفهم الوطنية المشـــهودة في 
كل مراحل التحول والتغير الحديث، والذي ارتكز على سواعد 

وطنية خالصة، والؤها للوطن وقيادته.
البهائيـــون قصـــة نجاح بحرينيـــة جميلة، تعكـــس حكمة جاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، والذي أرســـى مفاهيم عظيمة عبر مشروعه اإلصالحي 
الزاهر في احترام اإلنسان واحترام عقيدته، وفي منح الفرصة 
لكل مواطن كريم بأن يكون بيدقا لخدمة وطنه، وساعدًا للبناء 

والنهضة وصناعة التنوير والتغيير.
ويقدم البهائيون مفاهيم دينهم، من خالل القيم الخلوقة التي 
يتعاملـــون بهـــا مع أبنـــاء المجتمـــع البحريني متعدد المشـــارب 
والفئـــات، ومن خـــالل تعامالتهم، وحضورهم اإليجابي بشـــتى 
المحافـــل االجتماعيـــة والثقافيـــة واألدبيـــة وغيرهـــا، والتـــي 
وســـمتهم بيننـــا دومـــًا باألوفيـــاء، مثلهـــم مثـــل أبنـــاء األديـــان 
والمذاهـــب األخـــرى الذين هم فخـــر للبحرين وشـــعبها، ودمتم 

بخير.
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إبراهيم النهام

خبـــر مقلق، ذلك الذي أطل برأســـه منـــذ أيام على النـــاس ضمن األخبار 
المحليـــة، فلم يكن مـــن المأمول أن تصدر وزارة التربيـــة والتعليم مثل 
هـــذا القـــرار اإللزامـــي كنقلة مفاجئة بعـــودة الطلبة إلى مقاعد الدراســـة 
بشـــكل كامل، دون مقدمات أو إشـــارات تفيد بمدى اســـتعداد المدارس 
الحكوميـــة لتلبيـــة الطاقة االســـتيعابية للطلبة بشـــكل صحـــي ومطمئن 

تماشيًا مع القرارات االحترازية المعمول بها.
إن إلـــزام جميـــع الطلبـــة بالعـــودة للدراســـة بالحضـــور الفعلـــي بعـــد هذا 
االنقطـــاع الطويـــل، من شـــأنه أن يطرح عـــدة تســـاؤالت ملحة في ظل 
الهواجـــس المتراكمـــة مـــن بقايا جائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
وتداعياتها التي مازالت تلقي بظاللها على ســـير الحياة اليومية بشكل 
ملحوظ، فما هي االســـتعدادات الوقائية التي اتخذتها الوزارة الموقرة 
للحيلولة دون تفشـــي هذه األمراض المعدية مرة أخرى في ظل تواجد 
هـــذه الحشـــود من الطلبـــة في أماكن مغلقـــة ولمدة طويلـــة تتراوح من 
ست إلى سبع ساعات وبشكل يومي، ناهيك عن عدد الطلبة في الفصل 
الدراســـي الواحـــد، علمًا أن هؤالء الطلبة ســـيختلطون بأقرانهم بشـــكل 

مباشـــر طوال يومهم الدراســـي، وكذلك الحال مع أســـرهم عند عودتهم 
إلى بيوتهم.

ســـؤال آخـــر، هل هناك تنســـيق بيـــن وزارة التربية والتعليـــم والصحة؟ 
فيما يتعلق بمدى مالءمة البيئة الدراســـية ومتطلبات الوقاية الصحية 
للطلبة في المدارس، إن أولياء األمور من حقهم االطمئنان على فلذات 
أكبادهـــم أمـــام هذا القـــرار الملزم الذي لـــم يترك الباب مواريـــًا على أقل 

تقدير في حرية االختيار بين العودة الفعلية والدراسة عن بعد.
إن مـــن حـــق الـــوزارة الموقرة إصـــدار ما تراه مناســـبًا من قـــرارات، لكن 
مـــن الحكمة أيضـــًا مراعاة هواجس أولياء األمـــور وتداعيات مثل هذه 
القرارات على العامل النفسي للطلبة والتحصيل الدراسي في مثل هذا 
الجو الصحي المقلق، وكذلك مدى تطابقها مع معايير السالمة المهنية.
أعتقـــد أن الوضـــع كان ســـيكون أفضل بكثير لو أن القـــرار جاء بالتدرج 
ولـــم يكـــن ملزمـــًا، وُتركـــت للطلبة حريـــة االختيار وذلك حســـب الوضع 
المالئـــم لكل أســـرة، فحال أولياء األمـــور والطلبة اآلن مع قـــرار العودة 

كحال الحديد بين المطرقة والسندان.

عصام عبداهلل

عودة الطلبة إلى المدارس... بين المطرقة والسندان
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