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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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�لملللك: �لبحريللن مجتمللع منفتللح ومتجان�للس وو�حللة �إخللاء و�سللام
اإحي�اء عا�ش�وراء اإنج�اح  ال�وزراء ف�ي  العه�د رئي��س  البحري�ن بقي�ادة ول�ي  الإ�ش�ادة بجه�ود فري�ق 

ــاحــــب الـــجـــالـــة  ــرة صــ أكــــــد حــــضــ
آل خليفة  بــن عــيــســى  الــمــلــك حــمــد 
بجهود  اعتزازه  المعظم  الباد  ملك 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء، فــــي تــهــيــئــة ســـبـــل الــنــجــاح 
المطلوبة  الــمــقــومــات  كــافــة  وتــوفــيــر 
عاشوراء،  ذكــرى  إحياء  مراسم  خال 
وطابعها  بخصوصيتها  ستبقى  التي 

ــرز أركــــــــان الـــحـــريـــات  ــ ــ ــــي، أبـ ــانـ ــ ــــروحـ الـ
التي  المذهبية  والــتــعــدديــة  الدينية 
تــنــعــم بـــهـــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 

امتداد العصور.
ذكرى  إحياء  أن   وأضــاف جالته 
عــــاشــــوراء هــــذا الـــعـــام اتـــســـم بــأعــلــى 
والتنظيم،  االنضباط  من  مستويات 
كمجتمع  البحرين  رحابة  يؤكد  بما 
ــاء  ــانـــس، وواحـــــــة إخــ ــتـــجـ مــنــفــتــح ومـ
أمامه  عــالــم ال سبيل  وســط  وســـام، 

إال التعايش والتعاون من أجل صالح 
الجميع. 

ــتــــه مـــــا قــــامــــت بــه   وثــــمــــن جــــالــ
مجاله،  فــي  كــل  الحكومية،  األجــهــزة 
إلحياء  ومتكاملة  حثيثة  جهود  مــن 
كافة  بتقديم  عاشوراء، مشيًدا  ذكرى 
ــات األمـــنـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة،  الـــخـــدمـ
والمتابعة  بالعناية  الشعائر  وإحاطة 
لــضــمــان مــمــارســتــهــا بحرية  الـــازمـــة 
وأريـــحـــيـــة، مــشــيــًدا جــالــتــه  بــجــهــود 

وعلى  المعنية  واألجهزة  المؤسسات 
ومــجــلــس  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  رأســــهــــا 
ــلــــمــــاء  ــعــ ــة والــ ــريــ ــفــ ــعــ األوقـــــــــــــاف الــــجــ
المآتم  ورؤســـاء  األفــاضــل  والمشايخ 
واللجان المشرفة وجهود فرق العمل 
مثمًنا  المتطوعين،  مــن  الميدانية 
جالته ما أبداه الجميع خال إحياء 
ذكـــرى عــاشــوراء مــن وعــي ومسؤولية 
ودقة  المتابعة  حسن  شــاكــًرا  وطنية، 

وساسة التنظيم.

جالته يثملن جهلود وز�رة �لد�خليلة و�لأوقلاف �لجعفريلة و�لعلملاء 

و�لم�سايخ وروؤ�ساء �لماآتم وما �أبد�ه �لجميع من وعي وم�سوؤولية وطنية

} جالة الملك المعظم.

ــدر عـــن حـــضـــرة صــاحــب  صــ
ــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن  ــ ــالـ ــ ــجـ ــ الـ
الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى 
المعظم مرسوم رقم )41( لسنة 
الــنــظــام  إلـــى  بــاالنــضــمــام   2022
الصناعية  لــلــشــراكــة  األســـاســـي 
الــتــكــامــلــيــة لــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 

مستدامة، جاء فيه:
المادة األولى

ــق عــلــى االنــضــمــام إلــى  ُووفــ
ــي لـــلـــشـــراكـــة  ــ ــاســ ــ ــام األســ ــظــ ــنــ الــ
لتنمية  الــتــكــامــلــيــة  الــصــنــاعــيــة 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة الــمــوقــع 
بتاريخ 3 يونيو 2022م، والمرافق 

لهذا المرسوم.
المادة الثانية

ــى وزيـــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة  ــ ــلــ ــ عــ
المرسوم،  هذا  تنفيذ  والتجارة 
ــيــــوم الــتــالــي  ويـــعـــمـــل بــــه مــــن الــ
ــــي الـــجـــريـــدة  ــره فـ ــشــ ــاريــــخ نــ ــتــ لــ

الرسمية.

الملك  صــدر عــن حــضــرة صــاحــب الجالة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
بعض  بتعديل   2022 لسنة   )42( رقـــم  مــرســوم 
بإعادة   2020 لسنة   )83( رقــم  الــمــرســوم  أحــكــام 
تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، 

جاء فيه:
المادة األولى

تحل عبارة )وزير العمل( محل عبارة )وزير 
في  وردت  أينما  االجتماعية(  والتنمية  العمل 
تشكيل  بإعادة   2020 لسنة   )83( رقــم  المرسوم 

مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثانية
إسماعيل  عبدالغني  فاطمة  السيدة  ُتعين 
تــنــظــيــم ســوق  إدارة هــيــئــة  فـــي مــجــلــس  عـــضـــوًا 
العمل بداًل من السيدة مها عبدالحميد مفيز، 
المجلس  مـــدة  لــنــهــايــة  عضويتها  مـــدة  وتــكــون 

الحالي.
المادة الثالثة

العمل  ووزيــــر  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس  عــلــى 
-كٌل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينّشر في الجريدة 

الرسمية.
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ــاحـــب الــســمــو  تــلــقــى صـ
ــي األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان  ــكـ ــلـ ــمـ الـ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
الـــــعـــــهـــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
برقية شكر جوابية  الــوزراء 
مـــن أخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو 
بن  محمد  األمــيــر  الملكي 
ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ــد نــائــب  ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــود ولــ ــعــ ســ
وزير  الــوزراء  رئيس مجلس 

العربية  بالمملكة  الــدفــاع 
وذلك  الشقيقة،  السعودية 
الــتــهــنــئــة  بـــرقـــيـــة  عـــلـــى  رًدا 
بمناسبة  سموه  بعثها  التي 
نجاح حج موسم هذا العام 

1443هـ.
السمو  ــرب صــاحــب  وأعــ
الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد نــائــب 
وزير  الــوزراء  رئيس مجلس 
العربية  بالمملكة  الــدفــاع 

الــــــســــــعــــــوديــــــة عــــــــن شــــكــــره 
وتـــقـــديـــره لــصــاحــب الــســمــو 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
مجلس الوزراء على مشاعر 
ــه  ــ ــواتـ ــ ــوه الـــطـــيـــبـــة ودعـ ــمــ ســ
لسموه  مــتــمــنــًيــا  الــصــادقــة، 
مـــوفـــور الــصــحــة والــســعــادة 
وشعبها  البحرين  ولمملكة 
التقدم  المزيد من  تحقيق 

واالزدهار.
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أصــدر المهندس وائــل بن 
ــر شـــؤون  ــ نـــاصـــر الـــمـــبـــارك وزيـ
الــبــلــديــات والــــزراعــــة قـــــرارات 
وزاريـــــــة لــتــخــفــيــض وإســـقـــاط 
الرسوم البلدية عن 333 أسرة 
مساكن  تمتلك  ال  بــحــريــنــيــة 
خاصة بها وتسكن في مساكن 
مــســتــأجــرة خـــال شــهــر يوليو 

2022م من العام الحالي.
وأوضــــح الـــوزيـــر الــمــبــارك 
»أن هذه القرارات تأتي تنفيذا 
ــة مــن  ــيـ ــامـ ــسـ لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
الجالة  صاحب  حضرة  لــدن 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ
المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــر حـــيـــاة  ــيـ ــوفـ الــــرامــــيــــة إلــــــى تـ
كــريــمــة لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن، 
األعــبــاء  عــن طــريــق تخفيض 
من  كواهلهم،  عــن  المعيشية 
بــلــديــة مخفضة  ــوم  خـــال رسـ
ــع احــتــيــاجــات  ومــنــســجــمــة مــ
هــــؤالء الــمــواطــنــيــن، وكــذلــك 
ــل  الـــدخـ ذوي  ــعـــض  بـ إعــــفــــاء 
الــمــحــدود مــن ســــداد الــرســوم 
ديونهم  إســقــاط  أو  مستقبا 

القديمة«. 
وأشـــار الــمــبــارك أنــه وفقًا 
ــم )35(  الــبــلــديــات رقـ لــقــانــون 
لسنة 2001 والمعدل بالقانون 
وعلى   2001 لسنة   )38( رقـــم 
الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
ــرار  ــقــ الــــبــــلــــديــــات الــــــصــــــادر بــ
مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 
الـــفـــقـــرة)ب(  وبــخــاصــة   2002
الائحة  من   )48( المادة  من 
الــمــذكــورة وبــنــاء عــلــى عــرض 
مدراء عموم البلديات فقد تم 

البلدية عن  الرسوم  تخفيض 
واإلعفاء  بحرينية،  أسرة   329
من الرسوم البلدية عن 4 أسر 
يوليو  شــهــر  خـــال  بحرينية، 

2022م«. 
ــلــــى  أضــــــــــــــــاف »بــــــــــنــــــــــاء عــ
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــســمــو 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، فــإن 
وزارة شؤون البلديات والزراعة 
تسعى لتسخير كل اإلمكانيات 
والموارد للعمل على االرتقاء 
ــي  ــشــ ــيــ ــعــ ــمــ ــوى الــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
لــلــمــواطــنــيــن والــتــخــفــيــف من 

الرسوم البلدية عليهم«.
المبارك  الــوزيــر  أكــد  كما 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق بــيــن  ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
شئون البلديات وإدارة خدمات 
المشتركين في هيئة الكهرباء 
والماء من أجل تعديل الرسوم 
البلدية لهذه األسر في فواتير 
الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا 
ــرارات الــــوزاريــــة فـــي هــذا  ــقـ ــلـ لـ

الشأن.

تلللخلللفللليللل�لللس �للللللر�لللللسلللللوم �لللللبلللللللللديللللة عللن

�لللمللا�للسللي �للل�للسللهللر  بللحللريللنلليللة  �أ�للللسللللرة   333

} وزير البلديات والزراعة

أكد السيد سلمان بن عيسى 
ــاعـــي مــحــافــظ  ــنـ ــمـ ــنــــدي الـ بــــن هــ
محافظة المحرق، أن المحافظة 
بنسبة  ومــســتــوفــيــة  مــهــيــأة  بــاتــت 
واالشتراطات  المعايير  لكل   %99
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــبــــرنــــامــــج الــــمــــدن 
منسق  تقييم  بحسب  الــصــحــيــة، 
بــرنــامــج الــمــدن الــصــحــيــة بــــوزارة 
محافظة  تحظى  حيث  الصحة، 
ــرق بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
الصروح  مــن  المتوافرة  المميزة 
الـــطـــبـــيـــة والـــمـــنـــشـــآت والـــمـــراكـــز 
الــصــحــيــة والــجــمــعــيــات الــمــدنــيــة 
والــمــراكــز االجــتــمــاعــيــة واألنــديــة 

الشبابية والمدارس.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال تــــرؤســــه 
ــة الــتــنــســيــقــيــة  ــنـ ــلـــجـ ــاع الـ ــمــ ــتــ اجــ
لــــبــــرنــــامــــج الــــــمــــــدن الـــصـــحـــيـــة، 
واالشتراطات  المعايير  لمراجعة 
خبيرة  لقاء  موعد  قبل  النهائية 
وذلك  العالمية،  الصحة  منظمة 
ــداهلل بــن  ــ ــبـ ــ ــيـــد عـ ــمـ ــعـ بـــحـــضـــور الـ
خليفة الجيران نائب المحافظ، 
لبرنامج  الداخلية  اللجنة  رئيس 
صالح  والعميد  الصحية،  المدن 
الـــــدوســـــري مـــديـــر عـــــام مــديــريــة 
ــة الــــمــــحــــرق،  ــظــ ــافــ ــحــ شـــــرطـــــة مــ
والدكتورة مريم الهاجري الوكيل 
بــوزارة  العامة  للصحة  المساعد 
وزارة  ممثلي  مــن  وعـــدد  الصحة، 
ــهــــات الــمــتــعــاونــة  الـــصـــحـــة والــــجــ

واألهالي.
وأعـــــــــــــرب الـــــمـــــحـــــافـــــظ، عـــن 
وتــقــديــره لجميع  خــالــص شــكــره 
والخاصة  الحكومية  المؤسسات 

ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
المعايير  تنفيذ  فــي  الــمــتــعــاونــة 
واالشـــتـــراطـــات الـــازمـــة العــتــمــاد 
صحية،  مــدن  والساية  البسيتين 
وذلــــــــك اســـــتـــــعـــــدادًا الســـتـــضـــافـــة 
العالمية  الصحة  منظمة  خبيرة 
في القريب العاجل، مثمنًا الدور 
الــكــبــيــر لــــــوزارة الــصــحــة ولــفــريــق 
مــتــابــعــة مــلــف الـــمـــدن الــصــحــيــة 
تنفيذ  فـــي  الــمــحــرق  بــمــحــافــظــة 

هذا المشروع الوطني الرائد.
المحافظ،  نائب  واستعرض 
ــود الـــتـــي قـــامـــت بــهــا  ــهـ ــجـ أبــــــرز الـ
الـــلـــجـــنـــة الــــداخــــلــــيــــة لـــمـــشـــروع 
ــتــــي مــنــهــا  الــــمــــدن الـــصـــحـــيـــة، والــ
المتعلقة  البيانات  قاعدة  إعــداد 
بـــالـــمـــرافـــق والـــخـــدمـــات الــعــامــة، 

الجغرافية  بالمسوحات  والقيام 
جانب  إلـــى  للمنطقة،  والــبــيــئــيــة 
مـــتـــابـــعـــة وتـــقـــيـــيـــم كـــــل مــعــايــيــر 
ــات مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ واشـ
بــأن  مــؤكــدًا  وتــوثــيــقــهــا،  العالمية 
لتكون  مؤهلة  المحرق  محافظة 

محافظة صحية باقتدار.
الدكتورة  نقلت  جانبها،  مــن 
مــريــم الـــهـــاجـــري، تــحــيــات وشــكــر 
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حــســن وزيــــرة الــصــحــة، والــدكــتــور 
وزارة  وكــيــل  الــمــانــع  ولــيــد خليفة 
ــلـــمـــحـــافـــظ وأهــــالــــي  ــة، لـ ــحــ ــصــ الــ
مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق، مــعــبــرة عن 
ســعــادتــهــا بــالــمــرحــلــة الــمــتــقــدمــة 
ــت لـــهـــا الــمــحــافــظــة  ــلــ ــي وصــ ــتــ الــ
واشــتــراطــات  معايير  تحقيق  فــي 

ــة، مـــشـــيـــدة  ــيــ ــحــ ــصــ ــة الــ ــنــ ــديــ ــمــ الــ
بـــالـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة الــمــخــلــصــة 
المحرق  محافظة  بذلتها  الــتــي 
وزارة  قبل  من  المتعاون  والفريق 
في  المساهمين  وكــافــة  الــصــحــة، 

هذا البرنامج.
ــق  ــســ ــنــ واســـــــــتـــــــــعـــــــــرضـــــــــت، مــ
الصحية  الــمــدن  بــرنــامــج  مــكــتــب 
ــدى  ــ ــة الــــــمــــــحــــــرق نــ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـ
ــا حــقــقــتــه  ــ الــــمــــربــــاطــــي أبـــــــــرز مــ
إنــجــازات  مــن  الــمــحــرق  محافظة 
ــا لـــمـــحـــاور ومــعــايــيــر  ــًقـ ــدم وفـ ــقـ وتـ
كما  الــعــالــمــيــة،  الــصــحــة  منظمة 
عــرضــت فــلــم وثــائــقــي يــوثــق أبــرز 
األنــشــطــة والــبــرامــج الــتــي قامت 
اعتماد  في سبيل  المحافظة  بها 
صحية،  مــدن  والساية  البسيتين 

التعاون والشراكة  وذلك في إطار 
بين القطاعات المختلفة.

واخـــتـــتـــمـــت، الـــدكـــتـــورة وفـــاء 
تــعــزيــز  إدارة  مــــديــــرة  الـــشـــربـــتـــي، 
الصحة بوزارة الصحة، مداخات 
ــرة عــــن شــكــرهــا  ــبـ ــعـ ــور، مـ ــضــ ــحــ الــ
ــة  ــبــــذولــ ــمــ ـــود الــ ــهــ ــ ــجـ ــ لـــجـــمـــيـــع الـ
لـــلـــوصـــول إلـــــى نـــســـبـــة اســتــيــفــاء 
واالشتراطات  المعايير  لكل   %99
مؤكدًا  الداخلي،  التقييم  حسب 
ــيــــة اإلعـــــــــــداد لــــزيــــارة  ــلــــى أهــــمــ عــ
مفصا  شــرحــًا  مقدمة  الخبيرة، 
حـــول تــفــاصــيــل الـــزيـــارة فــي شهر 
بتعاون  مشيدة  المقبل،  سبتمبر 
كـــل مــؤســســات الــقــطــاعــيــن الــعــام 
المجتمع  ومــنــظــمــات  والـــخـــاص 

المدني. 

محافظ �لمحرق: �لمحافظة ��ستوفت 99% لكل �لمعايير و�ل�ستر�طات �لمتعلقة بالمدن �ل�سحية

ــركــــن   اســـتـــقـــبـــل الــــفــــريــــق الــ
ــن الـــنـــعـــيـــمـــي  ــســ ــن حــ ــ ــداهلل بــ ــ ــبــ ــ عــ
وزيـــــــــر شـــــــــؤون الـــــــدفـــــــاع، الـــســـيـــد 
ســتــيــفــن بــونــدي ســفــيــر الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة 
ــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وذلــــك  ــ لـ
صباح امس األربعاء 10 أغسطس 

2022م.
ــر  ــاء رحـــــب وزيــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
ــاع بــســفــيــر الـــواليـــات  ــدفـ شــــؤون الـ
المتحدة األمريكية لدى المملكة، 
مشيدًا بعاقات الصداقة القائمة 
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
ــبـــل  ــدة األمــــريــــكــــيــــة وسـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
تــعــزيــزهــا ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور 
على مختلف األصعدة خاصًة ما 
العسكري  بالتنسيق  منها  يتعلق 

والتعاون الدفاعي.
ــلـــواء الــركــن  حــضــر الــلــقــاء الـ

الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة 
مــــديــــر الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــظـــيـــم 

والــتــقــنــيــة، والـــلـــواء الـــركـــن طــيــار 
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان آل 

العسكري،  التعاون  مدير  خليفة 
وعدد من كبار الضباط.

وزير �سلوؤون �لدفاع ي�سليد بعاقات �ل�سد�قة �لبحرينية �لأمريكية

} وزير �س�ؤون الدفاع ي�ستقبل ال�سفير الأمريكي.

الشيخ  أول  الــفــريــق  استقبل 
وزير  آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد 
الــســيــد رودي  امـــــس،  الـــداخـــلـــيـــة، 
المتحدة  المملكة  دراموند سفير 
ــريـــن، وذلــــك  ــبـــحـ لـــــدى مــمــلــكــة الـ
حسن  بــن  طــارق  الفريق  بحضور 

الحسن رئيس األمن العام.
استعراض  اللقاء  خــال  وتــم 
ــاون األمــــنــــي بــيــن  ــعــ ــتــ عــــاقــــات الــ
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، وبـــحـــث 
الــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الــعــمــل 
ــادل  ــبــ ــال تــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــتــــرك فــ ــشــ ــمــ الــ
ــنــــاء الـــــقـــــدرات، بــمــا  الـــخـــبـــرات وبــ

يدعم مصالح البلدين. 
حضر اللقاء مدير عام اإلدارة 

العامة لإلصاح والتأهيل. 

وزيلللللللللر �لللللد�خللللللللليللللة يللل�لللسلللتلللعلللر�لللس مللللللع �للسللفلليللر 

�لللمللملللللكللة �للللملللتلللحلللدة عللللاقللللات �لللللتللللعللللاون �لأملللنلللي

} وزير الداخلية خالل ا�ستقباله رودي دراموند.
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بــن حــمــد آل خليفة  الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان  أكـــد صــاحــب 
نهجها  تواصل  البحرين  مملكة  أن  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
الـــحـــضـــاري الــعــريــق مــســتــنــدًة إلــــى مـــا تــتــمــيــز بـــه مـــن تـــنـــوع نسيجها 
المجتمعي المتماسك، مشيًرا إلى أن ما تتسم به المملكة من احترام 
وتطلعات حضرة  لــرؤى  تجسيًدا  وذلــك  ومكانتها  قوتها  عزز  التعددية 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس الفريق أول الشيخ 
المبارك  ناصر  بن  ووائــل  الداخلية،  وزيــر  آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد 
وزير شؤون البلديات والزراعة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر  المعاودة  بن محمد  ونــواف  الصحة، 
ــوزراء،  ــ واألوقــــــاف، وحــمــد بــن فــيــصــل الــمــالــكــي وزيــــر شــــؤون مــجــلــس الـ
والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام، ويوسف بن صالح 

عــاشــوراء،  موسم  ختام  بمناسبة  الجعفرية،  األوقـــاف  رئيس  الصالح 
حيث أشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ومختلف 
الجهات الحكومية المعنية ودورهم الفاعل الذي اضطلعوا به خالل 
موسم عاشوراء، معرًبا عن شكره لمجلس األوقاف الجعفرية والعلماء 
العمل  وفــرق  المشرفة  واللجان  المآتم  ورؤســـاء  األفــاضــل  والمشايخ 
أن  المجتمعي، مؤكًدا  الوطني  المتطوعين اللتزامهم  الميدانية من 

والمسؤولية  الوعي  الموسم عكس  هــذا  خــالل  الــواحــدة  الــروح  تجلي 
الوطنية لدى الجميع.

مـــن جــانــبــهــم، أعـــربـــوا عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــصــاحــب السمو 
من حرٍص  يبديه  ما  على  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  الملكي 
واهتمام مستمر بمتابعة كل ما من شأنه تيسير كل المتطلبات لموسم 

عاشوراء.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي وزير الداخلية.

مو�سم  ال���واح���دة خ���ال  ال����روح  ت��ج��ل��ي  ال������وزراء:  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 

ع���ا����س���وراء ع��ك�����س ال���وع���ي وال��م�����س��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل����دى ال��ج��م��ي��ع

�ش���موه ي�ش���يد بالجه���ود المبذول���ة م���ن قب���ل وزارة الداخلي���ة ومختل���ف الجه���ات الحكومي���ة المعني���ة

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة  دور  عـــلـــى 
كأحد  العدالة  مبدأ  ترسيخ  في 
ــزات الــرئــيــســيــة لــصــون  ــكـ ــرتـ ــمـ الـ
ــق الــتــنــمــيــة  ــيـ ــقـ ــحـ الــــحــــقــــوق وتـ
الــمــســتــدامــة، مــنــوهــًا ســمــوه بما 
وصلت إليه المنظومة القضائية 
وأهمية  متقدمة،  مستويات  من 
المنظومة  هذه  تطوير  استمرار 
من  الــمــزيــد  تبني  مــواصــلــة  عبر 
كفاءة  من  تعزز  التي  الــمــبــادرات 
هندسة  وإعـــادة  وتحسين  األداء 
اإلجــــــــراءات لــتــواكــب مــتــطــلــبــات 
ــــك بــمــا يـــعـــزز من  الــتــنــمــيــة، وذلـ
أهـــداف  تحقيق  فــي  إســهــامــاتــهــا 
المسيرة التنموية الشاملة التي 
أرســـى دعــائــمــهــا حــضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم.

جــاء ذلــك لــدى لــقــاء سموه 
فـــي قــصــر الـــرفـــاع أمــــس الــشــيــخ 
نائب  خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد 
رئيس المجلس األعلى للقضاء 
ورئــــــيــــــس مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، 
ــان بــن  ــمــ ــلــ ــيــــخ ســ بــــحــــضــــور الــــشــ
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي، وحــمــد بن 

ــالـــكـــي وزيـــــــر شــــؤون  فـــيـــصـــل الـــمـ
مجلس الوزراء، حيث هنأه سموه 
لرئيس  نــائــبــا  تعيينه  بمناسبة 
ــلــــس األعــــــلــــــى لـــلـــقـــضـــاء  الــــمــــجــ
ورئــــيــــســــًا لـــمـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز، 

التوفيق والنجاح في  متمنًيا له 
مهام عمله.

به  يضطلع  بما  سموه  ونــوه 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء من 
دوٍر هام في تعزيز نزاهة السلطة 

ــــن خــــــالل تــعــزيــز  الـــقـــضـــائـــيـــة مـ
وحماية  القانون  ســيــادة  تطبيق 
باستقاللية  والحريات  الحقوق 
بالتعاون  سموه  مشيًدا  وعدالة، 
ــز لـــلـــســـلـــطـــات الــــثــــالث  ــيــ ــمــ ــمــ الــ

وعملهم بروح الفريق الواحد من 
والتطلعات  الــرؤى  تحقيق  أجــل 
ــة لـــحـــضـــرة  ــيــ ــامــ ــســ ــة الــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة مــلــك الــبــالد 
الــمــعــظــم مـــؤكـــدًا ســـمـــوه أهــمــيــة 

بين  والتنسيق  التعاون  مواصلة 
السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية للبناء على ما تحقق 
مــــن مـــســـتـــويـــاٍت مــتــقــدمــة عــلــى 
ينعكس  بــمــا  األصــعــدة  مختلف 

أثــــره عــلــى رفــعــة ونـــمـــاء الــوطــن 
والمواطن.

ــرب الــشــيــخ  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعــ
خالد بن علي آل خليفة عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
يوليه سموه من حرص  على ما 
واهتمام بالسلطة القضائية بما 
يسهم في تعزيز مسارات التنمية 

بمملكة البحرين.

خالل ا�شتقبال �شموه نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�شاء ورئي�س محكمة التمييز

ول�ي العه�د رئي��س مجل��س ال�وزراء يوؤك�د دور ال�س�لطة الق�سائي�ة ف�ي تر�س�يخ مب�داأ 

العدال�ة كاأح�د المرتك�زات الرئي�س�ية ل�س�ون الحق�وق وتحقي�ق التنمي�ة الم�س�تدامة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء  يستقبل نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز.

الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــســـتـــعـــد 
والتعليم لفتح مراكز التعليم 
الــمــســائــي لــلــرجــال والــنــســاء، 
ــادة الــتــعــلــيــم  ــهـ الـــتـــي تــمــنــح شـ
ــي الــمــعــادل )مـــا قبل  ــاسـ األسـ
الــثــانــوي  والتعليم  الــثــانــويــة( 
ــة عــلــى  ــ ــوزعـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــوازي، والـ
وذلــك  المحافظات،  مختلف 
للدراسة حضوريًا خالل العام 

الدراسي 2022-2023م.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــار، 
ــتــــور مـــاجـــد بــن  اعـــتـــمـــد الــــدكــ
ــر الــتــربــيــة  عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــ
والتعليم )187( معلمًا ومعلمة 
من منتسبي الوزارة للعمل في 
تــلــك الــمــراكــز، بــمــن فــي ذلــك 
للطلبة  اإلشـــــارة  لــغــة  معلمو 
الـــصـــم والـــبـــكـــم الــمــلــتــحــقــيــن 
ــدًا اهـــتـــمـــام  ــ ــؤكــ ــ ــة، مــ ــ ــدراسـ ــ ـــلـ لــ
الــــــــوزارة بــالــتــعــلــيــم الــمــســائــي 
المقدمة  الــخــدمــات  وتــطــويــر 
للدارسين فيه، ضمن جهودها 
لــتــوفــيــر الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع، 
استنادًا إلى القانون رقم )27( 
الــتــعــلــيــم،  بــشــأن   2005 لــســنــة 

الــذي أكــد فــي مــادتــه التاسعة 
أن »محو األمية وتعليم الكبار 
رفع  هدفها  وطنية  مسؤولية 
ثقافيًا  الــمــواطــنــيــن  مــســتــوى 
وتتولى  ومــهــنــيــًا،  واجــتــمــاعــيــًا 
الوزارة تنفيذ الخطط الالزمة 
للقضاء على األمية«، مضيفًا 
كــذلــك  حــــرصــــت  الـــــــــــوزارة  أن 
الخدمة  هــذه  تشمل  أن  على 
حيث  والــبــكــم،  الــصــم  الطلبة 

متخصصون  مــعــلــمــون  يــقــوم 
في لغة اإلشارة بترجمة شرح 
الطلبة،  أولــئــك  إلــى  الــــدروس 
ســـعـــيـــًا نـــحـــو تـــقـــديـــم أفـــضـــل 
لجميع  التعليمية  الخدمات 

الطلبة والطالبات.
مراكز  أن  بالذكر  الجدير 
التعليم األساسي المعادل هي 
الصديق  أبوبكر  مركز مدرسة 
االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــيــن، ومــركــز 
مدرسة وادي السيل االبتدائية 
ــة لــلــبــنــيــن، ومـــركـــز  ــ ــداديــ ــ اإلعــ
االبتدائية  البسيتين  مدرسة 
العالء  مدرسة  ومركز  للبنات، 
الحضرمي االبتدائية للبنين، 
ومركز مدرسة الرفاع الشرقي 
مراكز  أمــا  للبنات،  اإلعــداديــة 
التعليم الثانوي الموازي فهي 
مــركــز مــدرســة الــشــيــخ عيسى 
ــانـــويـــة لــلــبــنــيــن،  ــثـ بــــن عـــلـــي الـ
ســلــمــة  أم  مــــــدرســــــة  ومــــــركــــــز 
للبنات،  الــثــانــويــة  اإلعـــداديـــة 
الغربي  الرفاع  مدرسة  ومركز 

الثانوية للبنات. 

للدرا�شة ح�شوريا هذا العام

م��ن��ت�����س��ب��ي  م����ن  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��ا   187 اع���ت���م���اد 

ال�������وزارة ل��ل��ع��م��ل ف���ي م���راك���ز ال��ت��ع��ل��ي��م ال��م�����س��ائ��ي 

النائب } وزير التربية والتعليم. آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد  وجه سمو 
والــريــاضــة  لــلــشــبــاب  ــلـــى  الــمــجــلــس األعـ لــرئــيــس  االول 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
ــداد خــطــة عــمــل لـــزيـــادة الــمــبــادرات  ــ الــبــحــريــنــيــة إلـــى إعـ
بجامعة  حمد  بــن  خــالــد  مــبــادرات  مكتب  فــي  الشبابية 

البحرين.
ــرورة تــشــجــيــع مــشــاريــع الــتــخــرج  ــ كــمــا أكـــد ســمــوه ضـ
مـــبـــادرات خــالــد بن  واالســتــثــمــار فيها مــن خـــالل مكتب 
حمد بجامعة البحرين، الذي يقوم بدور الحاضنة لرؤى 
هائلة  وطنية  ثــروة  هم  الذين  الجامعي  الشباب  وأفكار 
بما يمتلكونه من طاقات وإمكانيات واعدة لإلسهام في 
البحرين  مملكة  في  والتطوير  التقدم  مسيرة  مواصلة 

بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  بقيادة حضرة صاحب 
آل خليفة ملك البالد المعظم.

جـــاء ذلـــك لـــدى اســتــقــبــال ســمــوه امـــس فـــي مكتبه 
بقصر الوادي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي رئيسة 
جامعة البحرين وأعضاء اللجنة العليا لمكتب مبادرات 
خالد بن حمد بالجامعة الدكتور أسامة عبداهلل الجودر 
تقنية  لــخــدمــات  الجامعة  رئــيــس  ونــائــب  اللجنة  رئــيــس 
المعلومات والشؤون اإلدارية والمالية والدكتورة فاطمة 
لينا  والــدكــتــورة  الطلبة،  شــؤون  عميدة  المالكي  محمد 
محمد خنجي عميدة كلية العلوم الصحية والرياضية، 
ــرة اإلعـــالم  واألســـتـــاذ غــســان يــوســف الــشــهــابــي مــديــر دائــ
الفتح  أبــو  علي  مــريــم  واألســتــاذة  الجامعية  والــعــالقــات 

مساعد بحث وتدريس بكلية التعليم التطبيقي.
اللقاء بتفعيل مشاركة فريق  كما وجه سموه خالل 
عمل مكتب مبادرات سموه من طلبة جامعة البحرين في 
مختلف األنشطة الرياضية محليًا وعالميًا، ليطلعوا من 
والرياضية ويكتسبوا  الشبابية  قرب على سير األنشطة 

المزيد من الخبرة في هذا المجال.
ــر شــاهــيــن  ــواهــ ــورة جــ ــتــ ــدكــ ــت الــ ــربــ ــن جـــانـــبـــهـــا، أعــ مــ
اللجنة  وأعــضــاء  الــبــحــريــن  جــامــعــة  رئــيــســة  المضحكي 
العليا لمكتب مبادرات خالد بن حمد بالجامعة عن بالغ 
ستسهم  التي  توجيهاته  على  لسموه  والتقدير  الشكر 
طلبة  وتحفيز  وتشجيع  الشابة  الــطــاقــات  اكتشاف  فــي 

الجامعة على التميز واإلبداع واالبتكار. 

لدى ا�شتقباله رئي�شة جامعة البحرين واأع�شاء اللجنة العليا لمكتب مبادرات خالد بن حمد بالجامعة

خالد بن حمد يوجه لإعداد خطة عمل لزيادة المبادرات ال�سبابية في الجامعة
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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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مـــن مــنــطــلــق الـــحـــرص عــلــى الـــحـــد من 
انتشار المظاهر السلبية التي تشوه المنظر 
ــت بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة  ــامـ ــام قـ ــعــ الــ
بالتعاون مع المجلس البلدي وشركة أوربيزر 
األثـــاث  مــن  طــنــًا   160 نــحــو  بـــإزالـــة  للنظافة 
ألثــاثــك«،  »أتــصــل  مــبــادرة  المستعمل ضــمــن 
ــارة مــا يــقــرب مــن 61 مــنــزاًل في  مــن خــال زيـ
 31 حتى  يناير  من  العام،  من  األول  النصف 

يونيو 2022. 
فــيــمــا ســجــلــت الــبــلــديــة خــــال الــعــامــيــن 
وهي   2020 يونيو  من  الفترة  في  الماضيين 
فترة تدشين المبادرة حتى يونيو 2022، نحو 
1210 أطنان من األثاث المستعمل من خال 
من  مستفيدًا  منزاًل   484 من  يقاب  ما  زيــارة 

هذه الخدمة. 

وتختص مبادرة »اتصل ألثاثك« بتقديم 
من  المستعمل  األثـــاث  ونقل  تفكيك  خدمة 
خال زيارة المنازل عبر الشاحنة المخصصة 
لذلك مع توفير كافة اإلجــراءات االحترازية 
هذه  وتهدف  وقــفــازات.  كمامات  من  الوقائية 
المبادرة إلى الحد من رمي األثاث المستعمل 
في األماكن المفتوحة وفي الشوارع وبالقرب 
ــاويـــات الــقــمــامــة، حــيــث يــصــعــب على  مـــن حـ
شركة النظافة نقلها بالكابسات المخصصة 
للتخلص من القمامة والمخلفات البسيطة، 
ــى تــشــويــه الــطــابــع الــحــضــاري  ــؤدي إلـ مــمــا يــ
من  االســتــفــادة  وتــتــم  للمناطق،  والــعــمــرانــي 
ــاث الــصــالــح لــاســتــعــمــال فـــي تــقــديــمــه  ــ األثــ
ــادة  إعـ تــتــم  حــيــن  فــي  الــخــيــريــة،  للجمعيات 

تدوير األثاث غير القابل لاستعمال.

ــد قـــامـــت الــبــلــديــة بــتــخــصــيــص خط  وقــ
المواطنين لطلب  ساخن لاتصال من قبل 
الخدمة طوال أيام األسبوع على هاتف رقم: 
)80070000(، حيث إن هذه الخدمة موجهه 
وذوي  السن  كبار  مثل  محددة  لفئات  حاليا 
يومين  الخاصة على مدى  والحاالت  الهمم 
ــد والــخــمــيــس( لتفكيك  فــي األســـبـــوع )األحــ

ونقل األثاث المستخدم.
ــة ســتــشــمــل  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــمــ وفــــــــي الــ
هـــذه الـــمـــبـــادرة جــمــيــع فــئــات الــمــجــتــمــع من 
الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي الــمــنــطــقــة 
تفكيك  عملية  ســتــتــوســع  حــيــث  الــجــنــوبــيــة، 
إلــى 5  ونقل األثــاث من يومين في األســبــوع 
فــي كل  دائرتين  األســبــوع وستشمل  فــي  أيــام 

يوم.

من  �أط����ن����ان   1210 ت���زي���ل  ال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ة 

لأث��اث��ك« »ات�����ص��ل  م��ب��ادرة  �صمن  الم�صتعمل  الأث����اث 

رنــا  الــشــيــخــة  د.  اســتــقــبــلــت 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  الـــعـــالـــي نــ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
السفير الدكتور ديفيد فرنانديز 
الــدائــم لبعثة  الــمــفــوض  بــويــانــا 
جــامــعــة الــســام الــتــابــعــة لألمم 
ــــك خــــال زيـــارتـــه  الــمــتــحــدة وذلـ

لمملكة البحرين. 
ــاء، رحـــبـــت  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــال الــ
عــيــســى  ــنـــت  بـ رنــــــا  الـــشـــيـــخـــة  د. 
بالسفير  خــلــيــفــة  آل  دعــيــج  بـــن 
سبل  بحث  وتــم  ديفيد  الــدكــتــور 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
ــيـــن، حـــيـــث قـــــدم عـــرضـــًا  ــرفـ الـــطـ

لــفــرص الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت 
بــهــا جــامــعــة الــســام  الــتــي تهتم 
لــــخــــدمــــة مــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 

العالي في مملكة البحرين.
ــاد الــســفــيــر  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
بحفاوة وحسن استقبال األمين 
الـــعـــام لــــه، مـــعـــربـــًا عـــن اعـــتـــزازه 
وتقديره لجهودها المبذولة في 
العالي  التعليم  مــؤســســات  دعــم 
مــهــامــهــا  اداء  ــــن  مـ لــتــمــكــيــنــهــا 
والعلمية  التعليمية  ورســالــتــهــا 
لارتقاء بمسيرة التعليم العالي 
إلى  متطلعًا  البحرين.  بمملكة 
إيجاد طرق مبتكرة للتعاون في 
سياق  في  وذلــك  التعليم  مجال 

تحقيق األهداف الوطنية.

المتحدة للأمم  ال�صلم  مع جامعة  التعاون  يبحث  العالي«  »التعليم 

} د. ال�سيخة رنا ت�ستقبل د. ديفيد فرنانديز بويانا.

ــيـــم بن  قــــام الــمــهــنــدس إبـــراهـ
ــواج وزيــــــــر األشــــغــــال  ــ ــحــ ــ حـــســـن الــ
التوسعة  لمشروع  ميدانية  بزيارة 
لمعالجة  توبلي  لمحطة  الرابعة 
مياه الصرف الصحي، لتفقد آخر 
مستجدات سير العمل بالمشروع.

ــر االشــــغــــال عــلــى  ــ ــلــــع وزيــ واطــ
ــتــــجــــدات الـــــمـــــشـــــروع والـــــــذي  ــســ مــ
ــي مـــضـــاعـــفـــة الــطــاقــة  ســيــســهــم فــ
االســتــيــعــابــيــة لــلــمــحــطــة الــحــالــيــة 
مــتــر مــكــعــب لتصل  ألـــف  مــن 200 
يوميًا،  مكعب  متر  ألــف   400 إلــى 
ــئـــي فــي  ــيـ ــبـ ــيـــن الـــــوضـــــع الـ ــسـ وتـــحـ

المنطقة.
مــــشــــروع  أن  الـــــــوزيـــــــر  وأكــــــــــد 
الــتــوســعــة الـــرابـــعـــة لــمــحــطــة مــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي فــي تــوبــلــي يعد 
ــد الـــمـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة  ــ أحـ
على  الـــــوزارة  تعمل  الــتــي  المهمة 
ــرف  ــصــ تـــنـــفـــيـــذهـــا فــــــي قـــــطـــــاع الــ
رفــع  فــي  الــصــحــي، حــيــث سيسهم 
الــمــيــاه  تــوبــلــي إلنـــتـــاج  مــركــز  أداء 
ــاج  ــتــ ــة اإلنــ ــفـ ــاعـ الـــمـــعـــالـــجـــة ومـــضـ
ــبـــة االحــتــيــاجــات  ــيـــومـــي، ومـــواكـ الـ
والتجميل  الــري  بأعمال  الخاصة 
مياه  تدفقات  واستيعاب  الــزراعــي 
الصرف الصحي المتزايدة الواردة 
ــى الـــمـــحـــطـــة نــتــيــجــة لــلــتــطــور  ــ إلــ

العمراني والزيادة السكانية.
ــر خــــال الـــزيـــارة  ــوزيـ وشــــدد الـ
باشتراطات  االلــتــزام  أهمية  على 
الــــصــــحــــة والـــــســـــامـــــة الـــمـــهـــنـــيـــة 
فـــي مـــواقـــع الــعــمــل وتــطــبــيــق كــافــة 
المعايير لضمان سامة العاملين 
فــي الــمــشــروع، مــن خــال الحرص 
بــاشــتــراطــات الصحة  ــذ  عــلــى االخـ

ــي مـــواقـــع  والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة فــ
العمل، الفتًا إلى أنه تم انجاز أربع 
وستين  وأربـــع  وثمانمائة  مايين 

ألف ساعة عمل من غير إصابات.
ــاء  ــنـ ويـــتـــضـــمـــن الـــــمـــــشـــــروع بـ
ــدة بــجــوار  ــديـ مــحــطــة مــعــالــجــة جـ
ــى جــانــب  ــ ــيـــة، إلـ ــالـ الــمــحــطــة الـــحـ
ــافـــة  ــكـ إنــــــشــــــاء غـــــرفـــــة تـــجـــمـــيـــع لـ
تـــدفـــقـــات مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
األرض،  تـــحـــت  ــرا  ــتــ مــ  21 بـــعـــمـــق 
ــة ضـــــخ رئــيــســيــة  ــطـ ــحـ وإنــــــشــــــاء مـ
األرض  تــحــت  مـــتـــرا   25.1 بــعــمــق 
الصرف  مــيــاه  تــدفــقــات  الستقبال 
ــة الــتــجــمــيــع،  ــرفــ الـــصـــحـــي مــــن غــ
األولية  المعالجة  وحــدات  وإنشاء 
ووحـــــــدات الــمــعــالــجــات الــثــنــائــيــة، 

ــاء وحــــــدات  ــ ــشـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى إنـ
وحدة  وتشمل  الثاثية  المعالجة 
التطهير  ووحــدة  الرمل  مرشحات 
بغاز األوزون ووحدة التطهير بمادة 
الــتــوازن  حــوض  وإنــشــاء  الكلورين، 

وإنشاء وحدة حرق الحمأة.
ــمـــشـــروع  الـ إن  الـــــوزيـــــر  وقـــــــال 
ــة يــــتــــزامــــن  ــعــ ــوســ ــتــ ــلــ ــي لــ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
مـــعـــه تــنــفــيــذ عـــــدد مــــن الــمــبــانــي 
)مبنى  وتشمل  للمحطة  التابعة 
مبنى  الــورشــة،  مبنى  المختبرات، 
ادارة وتشغيل المحطة ومبنى إدارة 
شئون الصرف الصحي( من شأنها 
ــرافـــق والـــخـــدمـــات  ــمـ تــوفــيــر كـــل الـ
المساندة الازمة لتشغيل محطة 
بشكل  الــصــحــي  الــصــرف  معالجة 

مستويات  أعــلــى  لتحيق  متكامل 
الكفاءة والفاعلية.

أن مــشــروع  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
توبلي  لمحطة  الــرابــعــة  التوسعة 
لــلــصــرف الــصــحــي يــنــفــذ مــن قبل 
ائــتــاف شــركــات دبليو تي  الــســادة 
وشـــركـــة  الـــمـــيـــاه  تــكــنــولــوجــيــا  أي 
تيكتون  وشــركــة  للمقاوالت  أزمــيــل 
لــلــهــنــدســة واإلنــــــشــــــاءات بــتــكــلــفــة 
تــبــلــغ 78 مــلــيــون ديـــنـــار )بــتــمــويــل 
الــســعــودي للتنمية  الــصــنــدوق  مــن 
ــتـــي لــلــتــنــمــيــة  ــكـــويـ والــــصــــنــــدوق الـ
ــتـــم االشــــــــراف عــلــى  ــيـــة(، ويـ ــعـــربـ الـ
ائــتــاف  قــبــل  مــن  التنفيذ  أعــمــال 
/ كــيــو االســـتـــشـــاريـــيـــن الــدولــيــيــن 

والسادة/ P2m برلين.

وزي�������ر الأ�����ص����غ����ال ي��ت��ف��ق��د م�������ص���روع ال��ت��و���ص��ع��ة 

ال����راب����ع����ة ل��م��ح��ط��ة ت���وب���ل���ي ل���ل�������ص���رف ال�����ص��ح��ي

} وزير األشغال خال الجولة التفقدية.

بن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
ــانـــي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، في  راشـــــد الـــزيـ
راج  تيرثا  األربــعــاء،  أمــس  ــوزارة  الــ مقر 
ــل، الــــذي ســلــم الـــوزيـــر نــســخــة من  ــ واجـ
أوراق اعتماده سفيًرا معيًنا لنيبال لدى 

مملكة البحرين.
وخال اللقاء رحب وزير الخارجية 
مــشــيــًدا  واجـــــــل،  راج  تـــيـــرثـــا  بــالــســفــيــر 
بــعــاقــات الـــصـــداقـــة الــتــي تــجــمــع بين 
وصلت  وما  والنيبال،  البحرين  مملكة 
إليه من تقدم ونمو في شتى المجاالت، 
نحو  قــدًمــا  بها  المضي  أهمية  مــؤكــًدا 
آفاق أشمل خدمًة للمصالح المشتركة، 
والنجاح  التوفيق  دوام  للسفير  متمنًيا 
فــي مــهــام عــمــلــه الــدبــلــومــاســي كسفير 

لباده لدى مملكة البحرين.
راج واجــل  أعـــرب تيرثا  مــن جــانــبــه، 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ عـــن ســعــادتــه بــلــقــاء وزيـ
الصداقة  بعاقات  بــاده  اعتزاز  مؤكًدا 
ــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن،  ــ الـــمـــتـــنـــامـــيـــة مـ
ــاء بـــالـــتـــعـــاون  ــ ــقــ ــ ــلـــى االرتــ وحـــرصـــهـــا عـ

المشترك بما يخدم طموحات وتطلعات 
البلدين والشعبين الصديقين، متمنًيا 

التقدم  مــن  المزيد  البحرين  لمملكة 
والنماء. 

وزي�����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ي���ت�������ص���ل���م ن�������ص���خ���ة

ال��ن��ي��ب��ال��ي ال�����ص��ف�����ي��ر  اع���ت���م�������اد  اأوراق  م����ن 

} وزير الخارجية يستقبل تيرثا راج واجل.

وزير  النعيمي  بن علي  الدكتور ماجد  أصدر 
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  والتعليم  التربية 
ــرارًا بــالــمــوافــقــة عــلــى إنــشــاء  ــ الــتــعــلــيــم الــعــالــي قــ
)الجامعة  بمسمى  خــاصــة  عـــاٍل  تعليم  مؤسسة 

ــبـــحـــريـــن( الســـتـــضـــافـــة بـــرامـــج  األوروبـــــيـــــة فــــي الـ
استيفاء  بعد  وذلــك  لندن،  جامعة  من  أكاديمية 
طلب الترخيص للمتطلبات وفقًا لقانون التعليم 
دراسة  تمت  حيث  له،  المنظمة  واللوائح  العالي 

أمناء  لمجلس  العامة  األمــانــة  قبل  مــن  الطلب 
المختصة  والــجــهــات  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  مــجــلــس 
بالمجلس، وتم عرضه على مجلس أمناء مجلس 

التعليم العالي، الذي قرر الموافقة عليه. 

اإن�������ص���اء ال��ج��ام��ع��ة الأوروب�����ي�����ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن 

ال�����ص��ح��ة: ن��ق��ل م��ري�����ض اإل����ى م��ج��م��ع ال�����ص��ل��م��ان��ي��ة ال��ط��ب��ي 

ل��ل��ت��ق��ي��ي��م ال��ط��ب��ي ال�����ص��ام��ل وت��ل��ق��ي ال���رع���اي���ة ال���لزم���ة
الماحظات  لكل  متابعتها  إطــار  في 
الواردة إليها، وفي ضوء ما تم تداوله على 
طلب  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل 
العاج بالمستشفى،  نقل مريض لتلقي 
قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع مراكز 
والمستشفيات  األولية  الصحية  الرعاية 

المريض  ذوي  مع  بالتواصل  الحكومية 
السلمانية  مجمع  إلــى  لنقله  والترتيب 

الطبي لتلقي الرعاية الازمة.
وأوضحت وزارة الصحة بأنه تم إرسال 
سيارة إسعاف لنقل المريض إلى مجمع 
معاينته  تمت  حيث  الطبي،  السلمانية 

ويخضع للتقييم الطبي الشامل، مؤكدًة 
الرعاية  سبل  كل  بتوفير  التام  التزامها 
الـــصـــحـــيـــة لــلــمــجــتــمــع، وحـــرصـــهـــا عــلــى 
لهم  العاجية  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم 
القطاع الصحي  بالشراكة مع كل جهات 

الحكومي.

والتكنولوجيا العلوم  مجال  في  بحرينية  فتاة   1000 تدريب 
ــة »زيــــن  ــركــ ــنــــت كــــل مــــن شــ دشــ
الــبــحــريــن« وشـــركـــة »كــلــيــفــر بـــاي« 
ــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن بـــرنـــامـــج  ــنـــســـخـ الـ
»مــخــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــفــتــيــات« 
الذي يأتي بشراكة استراتيجية مع 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة ويــهــدف 
قــدرات ومــعــارف ومهارات  بناء  إلــى 
الــفــتــيــات الــبــحــريــنــيــات فـــي مــجــال 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والــريــاضــيــات، وبــمــا يسهم فــي سد 
مجال  فــي  الجنسين  بين  الفجوة 
إتاحة  عبر  والتكنولوجيا،  العلوم 
المزيد من الفرص للفتيات لتلقي 
التدريب األساسي الازم للمواصلة 
فــي هـــذا الــمــجــال بشكل احــتــرافــي 

ومهني في المستقبل.
ويــســتــهــدف هـــذا الــمــخــيــم في 
الفتيات  من   1000 الثالثة  نسخته 
البحرينيات من الفئة العمرية بين 
8 و14 عاما، وتقام جلساته أسبوعيًا 
الصيف،  مــدى شهرين خــال  على 
ــركـــز جــلــســاتــه عــلــى مــوضــوعــات  وتـ
مختلفة مثل كيفية إنشاء األلعاب 

وأساسيات  اإللكترونية،  والــمــواقــع 
ــج  ــم الـــــروبـــــوتـــــات، وكـــيـــفـــيـــة دمـ ــلـ عـ
دراســــــات الــعــلــوم اإللــكــتــرونــيــة في 

الحياة اليومية.
ويأتي البرنامج كاستجابة من 
و»كليفر  الــبــحــريــن«  »زيــــن  شــركــتــي 
بـــــــاي«، لـــدعـــم وتـــرجـــمـــة مــســاعــي 
الـــمـــجـــلـــس فـــــي ضــــمــــان الـــــتـــــوازن 

العلوم  مــجــال  فــي  الجنسين  بــيــن 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وذلــــك مـــن خــال 
منح المزيد من الفرص والخيارات 
أمام الفتيات البحرينيات لتحقيق 
ــن خــــال  ــ ــن مــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــكــ ــى إمــ ــ ــصـ ــ أقـ
القيمة  التعليمية  الــتــجــربــة  هـــذه 
استكشاف  شــأنــه  ومـــن  والــمــمــتــعــة، 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــــمــــــواهــــــب الــــجــــديــــدة 

والتشجيع على التوجه لمثل هذه 
الــتــخــصــصــات كـــمـــســـارات وظــيــفــيــة 

واعدة.
ونجح البرنامج في استقطاب 
مـــن خــالــه  بــحــريــنــيــة  فـــتـــاة   1000
تم  كما  السابقتين،  الــدورتــيــن  فــي 
برامج  إلــى  متميزة  فتاة   100 نقل 
ــم الــمــتــمــيــز  ــ ــهـ ــ مـــتـــقـــدمـــة بـــعـــد أدائـ
ــا يــشــجــع  ــ ــج، مـ ــامــ ــرنــ ــبــ ــــي هــــــذا الــ فـ
ــال  ــجـ ــة الــــفــــتــــيــــات فــــــي مـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـ
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
ــيـــات عــلــى نـــطـــاق أوســــع،  ــريـــاضـ والـ
ومـــواصـــلـــة تــطــويــر هــــذا الــبــرنــامــج 
لــتــحــقــيــق الــمــخــرجــات الــمــنــشــودة 

منه.
ــات  ــيـ ــتـ ــفـ ــع الـ ــيـ ــمـ ــجـ ويــــمــــكــــن لـ
ضــمــن الــشــريــحــة الــعــمــريــة مـــن 8 
بمجال  والمهتمات  عامًا   14 حتى 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
واالنضمام  التسجيل  والرياضيات 
إلــــى هــــذا الــمــخــيــم الــصــيــفــي من 
https://www. الـــــرابـــــط:  خـــــال 

.bh.zain.com/ar/cs/girlcode
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العمل في القطاع

 الخا�ص.. اأ�ضمن..!!

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

تابعة  عمل  جهة  فــي  وموظفات  موظفين  وجــدت  لطالما 
للقطاع الخاص، الشكوى المستمرة، والرغبة في االنتقال إلى 
العمل  في  وظيفة شاغرة  عندكم  »ما  وعبارة  الحكومي،  العمل 
الحكومي، بدال من عملي هنا في الشركة..؟«، على الرغم من 
أن نظام العمل في الشركة يكون بالنوبات، وطبيعة العمل تكون 
في صاالت مكيفة، وهناك رواتب ثابتة ومكافآت وفقا لطبيعة 

العمل، ولكن الرغبة في العمل الحكومي أكبر وأكثر.
الخليجي عموما،  الــشــبــاب  لـــدى  الــعــامــة  الــفــكــرة  تـــزال  ال 
العمل  مــن  أضمن  الحكومي  العمل  أن  خصوصا،  والبحريني 
العمل،  الوظيفي، ساعات  األمــان  أبرزها  أسباب،  لعدة  الخاص 
صعوبة الفصل والتسريح، نظام الترقيات، نظام التقاعد، نظام 
كالتأمين  األخــرى  المميزات  وبعض  الحوافز،  نظام  اإلجــازات، 
إضافية  تشكل مصادر جذب  التي  الهيئات،  بعض  في  الصحي 

للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
في المقابل هناك فئات كثيرة تعمل في القطاع الحكومي، 
منطقية،  ألسباب  منها  بعض  والتذمر،  االستياء  عن  تكف  ال 
ووجـــود موظفين  الــتــرقــيــات،  بنظام  تتعلق  الــتــي  تلك  وخــاصــة 
حافزا،  أو  ترقية  ينالوا  ولــم  سنوات  عليهم  مر  ربما  وموظفات 
ويــــرون أن الــتــرقــيــات تــذهــب إلـــى غــيــرهــم وإن كــانــوا أقـــل كــفــاءة 
منهم، على الرغم من وجود نظام وقانون وإجراءات واشتراطات 

للترقيات والحوافز.
الخاص  القطاع  في  العاملين  البحرينيين  عــدد  إجمالي 
الحكومي نحو 65  القطاع  وإجمالي عددهم في  ألفا،   94 نحو 
ألفا، وهناك من ال يزال يعمل بعقود مؤقتة قرابة 87 موظفا، 
بــجــانــب اآلالف مــن الــبــاحــثــيــن عــن الــعــمــل، فــي مــقــابــل جهود 
الــشــركــاء  مــع  بــالــتــعــاون  الــعــمــل  ووزارة  الــحــكــومــة  مــن  مستمرة 

لتنفيذ خطة التوظيف الوطني.
ربما  البحرينيين،  الموظفين  ونسبة  األعـــداد  هــذه  وأمـــام 
نحن بحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم األمان الوظيفي والمزايا 
في القطاع الخاص، ليكون التوظيف فيه حافزا نوعيا، بجانب 
مؤشرا  ليست  الكمية،  الناحية  من  األعــداد  فزيادة  كميا،  كونه 
وحيدا في العمل، وإن أسهمت في توفير الوظائف للبحرينيين. 
الشباب  عمل  تــدعــم  الــتــي  تمكين  هيئة  هــنــاك  أن  صحيح 
وأجورهم، وهناك برامج وصناديق لدعم الشباب ورواد األعمال، 
والحوافز  الرواتب  ومزايا  الوظيفي  األمــان  مسألة  تبقى  ولكن 
الشباب  والحافز لعمل  الرغبة  أساس  التي تشكل  وغيرها، هي 

واستمرارهم وتطورهم.
بــالــيــوم  الــعــالــم  الــجــمــعــة 12 أغــســطــس وفــيــه يحتفل  غـــدا 
ــذا الــعــام 2022  ــد حــمــل عــنــوان وشــعــار هـ الـــدولـــي لــلــشــبــاب، وقـ
)التضامن بين األجيال.. خلق عالم لكافة األعمار(.. وسيكون 
في  مــتــمــيــزة  مـــبـــادرة  الــبــحــريــن  تطلق مملكة  أن  الــجــمــيــل  مــن 
دعم  خــال  مــن  للشباب،  الــدولــي  الــيــوم  فــي  للعالم  مشاركتها 
الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لنتخلص من  األمان 
فكرة أن العمل الحكومي أضمن، ونتحول إلى فكرة »العمل في 

القطاع الخاص.. أضمن«.

كتبت: فاطمة علي

ــد الـــمـــقـــدم طــبــيــب مــنــاف  ــ أكـ
األمـــراض  اســتــشــاري  القحطاني 
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
علمية  وابـــحـــاث  ــات  ــ دراسـ أن   )19
أكدت على أهمية لبس الكمامات 
بفيروس  االصــابــة  نسبة  لتقليل 
ارتدائه.وقال  كورونا مقارنة بعدم 
الــقــحــطــانــي فـــي تــغــريــدة نــشــرهــا 
المنصة  في  الرسمي  موقعه  عبر 

االجتماعية »تويتر« أنه بناء على 
مراجعة وتحليل بيانات اكثر من 
مختلف  مــن  علمية  ورقــــة   1700
انحاء العالم حول هذا الموضوع 
االصــــابــــة  احـــتـــمـــالـــيـــة  أن  ــبــــت  ثــ
بالفيروس مع عدم ارتداء الكمام 
ترتفع بنسبة 52% مقارنة بــ 7% مع 

ارتداء الكمامات.
الـــفـــريـــق  ــن  ــ ــلـ ــ أعـ ان  ــق  ــ ــبـ ــ وسـ
ــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ـــبـ ــطــ ــ ــي الـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ــيــــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كــــوفــ
الكمام  لــبــس  أن  الــمــاضــي  مـــارس 
ســيــكــون اخـــتـــيـــاراَ فـــي الــمــنــاطــق 

ــق  ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــداخــــلــــيــــة والـ
الحث  مع  اإلرشــاديــة،  التعليمات 
مجالسة  عند  لبسه  أهمية  على 
األشخاص األكثر عرضة للخطر 
من كبار السن وأصحاب األمراض 
الـــمـــنـــشـــآت  أن  ــا  ــمــ كــ الــــمــــزمــــنــــة، 
الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بــحــســب الــتــعــلــيــمــات اإلرشــــاديــــة 
ــة بــــهــــا.  وعــــلــــى صــعــيــد  ــاصــ ــخــ الــ
مــتــصــل وجــــــدت دراســـــــة أجـــراهـــا 
ــريـــق مــــن الـــخـــبـــراء بـــالـــواليـــات  فـ
الـــمـــتـــحـــدة وألـــمـــانـــيـــا مــــؤخــــرا أن 
أكثر فعالية في  الكمامات  ارتــداء 

الوقاية من فيروس كورونا بمقدار 
225 مرة من التباعد االجتماعي، 
يـــوفـــر  الـــكـــمـــامـــة  ارتـــــــــــداء  أن  إذ 
أن  ويــمــكــن  للغاية  فــعــالــة  حــمــايــة 
الفيروس.   التقاط  يقلل مخاطر 
أمام  »إذا وقفت  الخبراء:  وأضاف 
شــخــص مــصــاب بــكــورونــا لــمــدة 5 
ففرصة  كــمــامــة،  دون  مــن  دقــائــق 
 ،%90 تــبــلــغ  الـــفـــيـــروس  ــقـــاط  ــتـ الـ
حتى مع احترام مسافة التباعد، 
الكمامة  ــداء  ارتــ تــم  إذا  حين  فــي 
سيستغرق األمر 30 دقيقة ليصل 

خطر التقاط الفيروس«.

ُنــشــرت  دراســــة علمية  وبــيــنــت 
أن  المعدية  األمـــراض  فــي مجلة 
ــه يــســهــم في  ــوجـ ــع كــمــامــة الـ وضــ
يقطعها  الــتــي  الــمــســافــة  تــقــلــيــل 
يتحدث  عندما  والقطرات  الــرذاذ 
شخص ما أو يسعل، ربما بمقدار 
الـــنـــصـــف. ولــفــتــت الــــدراســــة إلــى 
أن  ُتظهر  التي  المتزايدة  األدلـــة 
الــحــد من  فــي  الــكــمــامــات تساعد 
المسبب  كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار 
لـ»كوفيد-19«، ومسببات األمراض 
التنفسية األخرى المحمولة جوًا 

أيًضا.

خط�ر الإ�ضاب�ة بكورون�ا اأعل�ى بن�ض�بة 52% مع عدم ارت�داء الكمام 

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

ــارك بــن  ــ ــبـ ــ قــــــام الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مـ
أحــمــد الــمــديــر الـــعـــام لـــشـــؤون الـــمـــدارس 
ــلـــيـــم، وبـــحـــضـــور  بـــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـ
ــوال إبــراهــيــم الــخــاطــر وكــيــل  األســـتـــاذة نــ
لــلــســيــاســات  والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة 
نبيل  ومــبــارك  واألداء،  واالستراتيجيات 
مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني، بزيارة 
لــمــدرســة االزدهـــــــار االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــات، 
للمنطقة  والتابعة  الواقعة بمدينة حمد 
ــى، والـــتـــي تـــم االنــتــهــاء  ــ الــتــعــلــيــمــيــة األولــ
لتبدأ  بالكامل،  وتجهيزها  تشييدها  من 
العمل رسمًيا في العام الدراسي الجديد 
إلى  استيعابية تصل  2022-2023، بطاقة 

1155 طالبة.
الــزيــارة تسليم مبنى  تــم خــال  وقــد 
المدرسة رسميًا إلى اإلدارة العامة لشؤون 
من  كبيرًا  عــددًا  المدارس، حيث ستخدم 
الـــمـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة بـــمـــديـــنـــة حــمــد، 
التعليم  بـــجـــودة  االرتـــقـــاء  فـــي  وســتــســهــم 

ومخرجاته. 
وقــد قــام الــدكــتــور محمد مــبــارك بن 
أحــمــد الــمــديــر الـــعـــام لـــشـــؤون الـــمـــدارس 
بمعية ممثلي الجهات الحكومية والراعية 
ــرافــــق الـــمـــدرســـة،  بــجــولــة فـــي مــبــانــي ومــ
واالطــــــاع عــلــى تــجــهــيــزاتــهــا الــمــتــنــوعــة، 
ــًيـــا، وصــالــة  والــتــي تشمل 33 فــصــًا دراسـ
قـــيـــاســـات عــالــمــيــة، وقــاعــة  ريـــاضـــيـــة ذات 

كــبــيــرة مــتــعــددة االســتــخــدامــات، ومــاعــب 
خـــارجـــيـــة، ومـــكـــاتـــب ألعـــضـــاء الــهــيــئــتــيــن 
ــات تــدريــب،  ــاعـ الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــــــــة، وقـ
ــوب، ومــصــاعــد  ــاســ ومــخــتــبــرات عـــلـــوم وحــ
وغرف  مــركــزي،  تكييف  ونظام  كهربائية، 
تمريض، ودورات مياه متعددة، وغير ذلك 
من المرافق التي تم بناؤها طبقًا ألرقى 

المواصفات الدولية.
ــقـــدم الـــدكـــتـــور  ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، تـ وبــ
محمد مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
لـــــشـــــؤون الـــــــمـــــــدارس، بــــخــــالــــص الـــشـــكـــر 
المعظم،  الــمــلــك  إلـــى جــالــة  والــعــرفــان 
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  وإلــى 
رئيس مجلس الوزراء، لما يلقاه التعليم 

مــن دعـــم ومــســانــدة واهــتــمــام، مـــؤكـــدًا أن 
تشييد وافتتاح مدرسة االزدهار االبتدائية 
للبنات يعد جزءًا من الخطط الحكومية 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــتـــطـــويـــر الـ
الــتــعــلــيــمــيــة وتـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم الــمــتــمــيــز 
عن  نفسه  الوقت  في  معرًبا  للمواطنين، 
الوطني،  واالقتصاد  المالية  لوزارة  شكره 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  والصندوق 
الكويتي، وقطاع  العربية والمكتب الفني 
السياسات واالستراتيجيات واألداء بوزارة 
التربية والتعليم، وجميع الشركاء الذين 
التعليمي  الصرح  هذا  إنجاز  في  أسهموا 

المتميز.
مـــن جــانــبــهــا أكـــــدت األســــتــــاذة نـــوال 

الــتــربــيــة  وزارة  وكـــيـــل  الــخــاطــر  إبـــراهـــيـــم 
والــتــعــلــيــم لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا  أنــه  واألداء 
ــات  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــأن تــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــامــ ــســ الــ
التربية  وزارة  فــإن  وكمًا،  نوعًا  التعليمية 
ــلــــى عـــــــدد مــن  ــمـــل مـــــع عــ ــعـ والـــتـــعـــلـــيـــم تـ
التحتية.  بالبنية  المتعلقة  الــمــشــاريــع 
ــاع  ــطـ والـــــــيـــــــوم وضـــــمـــــن اســــــتــــــعــــــدادات قـ
لبدء  واألداء  واالستراتيجيات  السياسات 
االنتهاء  تــم   2023-2022 الــدراســي  الــعــام 
االبتدائية  االزدهــــار  مــدرســة  تجهيز  مــن 
للبنات، حيث تم تسليم المدرسة لإلدارة 
الـــعـــامـــة لــــشــــؤون الـــــمـــــدارس لـــلـــبـــدء فــي 

تشغيلها.

الت�سغيل ر�سميا �سبتمبر القادم

المدير العام ل�ضوؤون المدار�ص يت�ضلم مدر�ضة الزدهار البتدائية للبنات
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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
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و�شهدنا نقلة في 

دنيا الأقالم

الــكــمــبــيــوتــر لكتابة  كــيــف أن اســتــخــدام  بـــاألمـــس عـــن  تــكــلــمــت 
اعتدنا  كما  باليد  الكتابة  عن  عاجزين  وغيري  جعلني  النصوص 
خــال ســنــوات مــضــت، وبــهــذه المناسبة أســألــكــم: هــل تــذكــرون قلم 
الكوبيا؟ كان خشبيا بداخله شريحة مستدّقة لونها أزرق، وكي يكون 
)باللحس  باللعاب  القلم  ذلــك  ِسّنة  نبل  كنا  وضوحا  أكثر  الخط 
باللسان(، وكانت المستندات المكتوبة بالكوبيا معترفا بها رسميا، 
إال لدى نخبة  تتوفر  االستعمال، وال  قليلة  كانت  الحبر  أقام  ألن 
المكتوبة  المستندات  تكن  لم  وبالطبع  المتعلمين،  من  الصفوة 
للمحو  قابلة  ألنــهــا  الــرســمــي  بــاالعــتــراف  تحظى  الــرصــاص  بقلم 
والجرح والتعديل، ودالت دولة الكوبيا، الذي لم يكن محبوبا أصا 
ألنه ارتبط في األذهان بالمعامات مع األجهزة الحكومية، وينشأ 

العربي وهو يعتبر الحكومة خصما له في كل شيء.
في الصف الثالث من المرحلة االبتدائية، )في السودان على 
أسس  على  وقتها  يــقــوم  الــســودانــي  التعليمي  النظام  وكـــان  األقـــل، 
بريشة نحاسية مغروزة في  التاميذ  تزود  المدارس  كانت  متينة(، 
عــود مــخــروطــي رفــيــع، يتم غمسها فــي وعـــاء يــحــوي حــبــرا سائا، 
الــذي  القلم  أكــرمــنــا اهلل ووصــلــنــا اخــتــراع  ثــم  »الــَمــْحــبــرة«،  ويسمى 
أن  الـــى  الــســيــارة  مــثــل  بالحبر فيعمل  تــمــأه  أي  وفــيــه،  مــنــه  حــبــره 
يصبح »التانك« فارغا فتعبئه مرة أخرى، ثم حدثت أروع طفرة في 
معروفا  بــات  وكما  الــجــاف،  بالقلم  يسمى  ما  بظهور  الكتابة  عالم 
يـــدوم شــهــورا طويلة،  ومـــا  كــامــل،  مــا يصمد لشهر  كـــان منها  فــقــد 
وبقيت  األقــــام،  أصــنــاف  جميع  على  وراحـــت  الكمبيوتر،  جــاء  ثــم 
على  للتوقيع  فقط  تستخدم  الحبر  سائلة  وشبه  الجافة  األقــام 

المستندات.
في هذه اللحظة، هناك على يساري طابعة الكترونية، وإذا أردت 
طباعة نص، أضغط على زر »اطبع« في الكمبيوتر فتطبع، وتطيع 
الطابعة األمر حتى في غياب وصلة سلكية بينها وبين الكمبيوتر. 
هذا سحر أم شغل شياطين والعياذ باهلل؟ تقول االرشادات الموجودة 
بين  يربط  السلك،  مــن  الــى جسر  بــي  أنــه ال حاجة  الطابعة  على 
الطابعة والكمبيوتر، طالما لدي في البيت والمكتب خدمة االنترنت 
الاسلكية، المسماة وايرلس واي فاي )قالت سيدة لصديقتها إنها 
تشك في أن زوجها متزوج سرا بأخرى، ألنه يتردد كثيرا على شقة 
سكنية معينة، بحجة أن له صديق يقيم فيها، فقالت لها الصديقة: 
روحي معاه العمارة اللي فيها الشقة، ثم انظري الى هاتفه الجوال 
وإذا الحظت أن الواي فاي شبك مع الهاتف، فمعنى ذلك أن لديه 
تقيم  بمن  متزوج  أنــه  يؤكد  مما  هناك،  االنترنت  استخدام  شفرة 
الاسلكي  االنترنت  استخدام  رموز  يتبادلون  ال  واألصدقاء  هناك، 
خوف االختراق والتهكير، ويقال إن إبليس سمع هذا الكام وهتف: 
اشهد ان ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل(. وسبحان اهلل وأحمده 
كثيرا، فهذه الطابعة تجعلني قادرا على ارسال فاكس من الكمبيوتر 
العالم بمجرد وصلها  في  أي جهة  فاكس في  رقم  أي  الى  مباشرة 
الـ )فوتو كوبي( هو  التصويري  النسخ  وكان جهاز  االنترنت،  بخط 
الضخم مثل  بهيكله  المكاتب لسنوات طويلة، وتجده جاثما  زينة 
أبي الهول في أجزاء معينة في المكاتب، وتضغط على »أمر الطبع« 
على  لتحصل  النسخ  جهاز  حيث  الــى  تتوجه  ثــم  الكمبيوتر  على 
القليل  كان  فقد  والثمن  الحجم  )ألنها ضخمة  المطبوعة  المادة 
الــنــاس(،  مــن  الــعــدد  كثيرة  مجموعات  الســتــخــدام  يخصص  منها 
واليوم صارت الطابعات االلكترونية الصغيرة متاحة بأسعار زهيدة 
نسبيا، وتتفوق على الناسخات الكبيرة لكونها »تمسح« المستندات 
الفوتو  أعلى من جــودة  األصــل بجودة  وتعطيك منها نسخة طبق 
كوبي، وتستطيع ان تحتفظ بها في قرص الكمبيوتر الصلب )هارد 
ِدْسك(، وكفاعل خير فإنني أنبه أبناء وبنات جيلي حاملي الهواتف 
الذكية وهم دخاء على تكنولوجيا العصر، إلى أن هذا الصنف من 
بدقة  المستندات  وتصوير  مسح  خاصية  أي  »سكانر«،  به  الهواتف 
ضبط  المسح،  بعد  تستطيع  ألنــك  الهاتف  كاميرا  دقــة  من  أعلى 
األصــل  طبق  تماما  النسخة  تأتي  بحيث  المستند  واطـــراف  زوايـــا 
تحمل  ان  تستطيع  انك  هي  الخاصية  هذه  وقيمة  تفاصيله،  بكل 
معك جميع مستنداتك المهمة )البطاقة الشخصية ورخصة قيادة 
اهلل  نفعكم  الــلــزوم.  عند  وتبرزها  ذهبت،  أينما  معك  إلــخ(  السيارة 

بعلمي »الغزير« وسبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
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وما اأدراك ما عالم 

التيك التوك!

أصبحت اتصفح هذا البرنامج يوميا فهو يسليني ويغنيني 
اصبحت  انــنــي  كما  العربية  والــمــكــررة  المملة  المسلسات  عــن 

وكأنني ادخل الكثير من العوالم الغريبة.
اشعر أن التيك توك أصبح كالمصباح السحري للعديد منا 
فهو يوفر كل ما يحتاجه االنسان من معلومات وبطريقة ممتعة 

بغض النظر عن نوع المعلومات نافعة كانت ام ضارة.
العديد من  او سلط الضوء على  التيك كشف  ان  المصيبة 
االشياء البشعة الموجودة في مجتمعاتنا، فمن بين 10 صفحات 
مظهر  في  الــزهــور  عمر  في  اوالدا  منها  خمسة  تشاهد  تفتحها 
بنات )الشعر الحرير الجميل الطويل، فل ميك اب(، يتحدثون 
المعجبين  المتابعين  من  مهولة  اعــداد  مع  كثيرة  مواضيع  في 
يــظــهــر ما  ان  الـــجـــرأة  مــن  أصــبــح  ان معظمهم  الــمــصــيــبــة  بــهــم، 
وجــود هذه  يرفض  به في مجتمع  التصريح  امثاله  كان يخشى 
جدا  كبير  بعدد  كثر  اصبحوا  انهم  فهي  الكارثة  امــا  النوعيات 
من المتابعين لدرجة اننا اصبحنا نشكك في معتقدات ومبادئ 

مجتمعنا !!
لـــو كــنــا فــعــا نــرفــض هــــذه الــنــوعــيــات مـــن الــبــشــر، فــكــيــف؟ 
التي تشجعهم  المهولة  االعــداد  تتابعهم هذه  ولماذا  اين؟  ومن 
وأصبحت هي السبب في حصولهم على المال والدعايات؟ طبعا 
اتابعهم لكي ادخل  المبررات غير مقنعة ابدا فهناك من يقول: 
واعيي  )ماشتهيهم  يقولون  وآخرون  واهزئهم!!  واشتمهم  عليهم 
بس يضحكوني(!! وهناك من يقول اتابعهم عشان اضحك على 

الكومنتات!! وغيرها من المبررات الغير منطقية ابدا.
اما الكارثة العظمى في النماذج او النوعيات الجديدة التي 
ويفتحن  همجية  بطريقة  يأكلن  لنساء  هــي  منتشرة  اصبحت 
ويضحكن  بشعة  بطريقة  )الــريــح(  ويطلقون  مع ضيوف  االيــف 
يا  مضحك!!  تصرف  وكأنه  فخر  بكل  ومقززة  مستفزة  بطريقة 
الهي هل وصلنا الى هذه المرحلة من السوقية؟ واكرر المصيبة 

ان لهم متابعون ومعجبون باالالف.
بكل  ونشجعهم  الغريبة  النوعيات  نتابع  زمــن  في  اصبحنا 
بساطة وبمبررات غريبة، الذي اعرفه هو انني اذا اكره وارفض اي 
نوعية او تصرف ال اشاهده وال احاول ان اعطيه اكثر من حجمه 
فلو هاجمته او ضحكت عليه يعني انه مهم لدرجة انني اضيع 

عليه وقتي.
عالم التيك توك أصبح من العوالم المخيفة جدا لجميع 

الفئات العمرية )اهلل يستر علينا(.

كتبت: زينب علي
تصوير: روي ماثيوس

ــيـــة فــي  ــانـ ــبـــريـــطـ أعـــلـــنـــت الـــجـــامـــعـــة الـ
ــق 10  ــوافــ ــمــ ــاء الــ ــ ــعــ ــ ــــس األربــ ــبـــحـــريـــن أمــ الـ
أغسطس 2022 خال حفل نظمته بمقرها 
بينها  تعاون مشترك  اتفاقية  بمنطقة سار 
وبين المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية، 
 10 الجامعة  تقديم  التعاون  ذلــك  وتضمن 
لأعمال  الملكية  لمنتسبي  دراسية  بعثات 
اإلنسانية من األيتام، وجاء ذلك لمساندة 
الملكية  الــمــؤســســة  وتــطــلــعــات  رؤيــــة  ودعــــم 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــحـــرص على 
واألرامــل في  الكامل لأيتام  الدعم  تقديم 

مملكة البحرين.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى الــســيــد 
لأعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
اإلنـــســـانـــيـــة قـــائـــا: »ســعــيــد جـــــدًا بــتــوقــيــع 
االتفاقية مع الجامعة البريطانية لتوفير 
ــة لــمــنــتــســبــي الــمــؤســســة  ــيـ 10 بــعــثــات دراسـ
المؤسسة  اإلنــســانــيــة،  لــأعــمــال  الملكية 
الــتــي تـــم تــأســيــســهــا قــبــل نــحــو 10 ســنــوات 
عــلــى يـــد جــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
لتصبح  المعّظم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
شعلة خير تخدم الفئة المهمة من األرامل 
إلى  وتوصيلهم  البحرين  داخـــل  واأليــتــام 

أعلى المستويات إلى جانب دور المؤسسة 
فـــي مــســاعــدة اآلخـــريـــن الــمــتــضــرريــن في 

الخارج«.
وأضاف: »تمتلك الجامعة البريطانية 
المجهزة  الــدراســيــة  البيئة  الــبــحــريــن  فــي 
بــالــكــامــل الســتــقــبــال الــطــلــبــة مـــن خــال 
تصميم  في  المتمثلة  الراقية  المستويات 
ــعـــدات الــمــتــطــورة الــرقــمــيــة  ــمـ الــمــبــنــى والـ
الحديثة إلى جانب الدعم المعنوي الذي 
الجامعة لطابها وهذا ما لمسته  تقدمه 

أثناء التقائي بطاب الجامعة«.
بدورها أكدت البروفيسورة جولي كروس 

تأخذه  الــذي  البارز  الــدور  الجامعة  رئيسة 
المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية على 
قــالــت:  إذ  منتسبيها،  تنمية  فــي  عــاتــقــهــا 
السيد  مصطفى  الــدكــتــور  بــزيــارة  »سعدنا 
البحرين،  في  البريطانية  الجامعة  لمقر 
ومن خال هذه الزيارة نتطلع إلى تحقيق 
والمؤسسة  الجامعة  بين  ما  مثمر  تعاون 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة مـــن خــال 
توقيع مذكرة تفاهم ندعم من خالها رؤية 
وتــطــلــعــات الــمــؤســســة إلـــى جــانــب أهــدافــهــا 
التي تحرص من خالها على توفير فرص 
تعليمية لمنتسبي المؤسسة من األيتام«.

الجامع�ة البريطاني�ة تق�دم 10 بعثات درا�ش�ية

الإن�ش���انية« لالأعم���ال  »الملكي���ة  لمنت�ش���بي 

فيلما  التطوعي(  نقدر  )احــنــا  فريق  قــدم 
قصيرا بعنوان )عويشه(، والذي تتناول قصته 
ــام الــزمــن الــجــمــيــل، زمــن  فــتــرة جميلة مــن أيــ
ويعتمد  كانت حياتهم بسيطة  الذين  األجــداد 
رزقهم األساسي من خيرات الغوص، وفي أجواء 
يكبر فيها ابــن وابــنــة )الــفــريــج( خــال أحــداث 

تعّرف الجيل الجديد بتراث األجداد.
ــت األســـــتـــــاذة عـــائـــشـــة الــســلــيــطــي  ــرحــ وصــ
رئــيــســة فــريــق )احـــنـــا نــقــدر الــتــطــوعــي(، وهــي 
بــأن هذا  الــفــكــرة والــســيــنــاريــو واإلخــــراج  كاتبة 
بمهنة  الحالية  لــأجــيــال  تعريفا  يعد  العمل 
وكذلك  العربي،  الخليج  منطقة  بها  اشتهرت 
ــلــــك األيـــــــام  إلعـــــطـــــاء صــــــــورة عـــــن صــــعــــوبــــة تــ
األهــل  كــان  عندما  الــوقــت  نفس  فــي  وجمالها 
وهم  شهور،  ألربعة  وأبناءهم  أزواجهم  يودعون 

واالطمئنان  للتواصل  وسيلة  أي  يملكون  ال 
سيف  على  وأمـــل  بلهفة  وينتظرونهم  عليهم 

البحر يرتجون عودتهم سالمين.
الـــعـــمـــل قــد  الـــــى أن  وأشــــــــارت الــســلــيــطــي 
من  بالبحر  المرتبطة  المهن  مــن  عـــددا  أبـــرز 
ــغـــواص، والــنــهــام وغــيــرهــم، ومــن  الــنــوخــذة، والـ
النهام  والخليج  البحرين  في  النهامين  أشهر 
سالم العان والنهام احمد بوطبنية، وكان لهم 
نصيب في العمل عبر عرض مقطوعة من نهمة 
بصوتهم، وهم قامات بحرينية ابدعت في هذا 
الفن الراقي، وقد تم تصوير العمل باستخدام 
بها  تزخر  التي  التراثية  والبيوت  )الــبــانــوش( 
محافظة المحرق، وبينت كذلك ان من اهداف 
هذا العمل أيضًا أنه ال يوجد مستحيل حينما 
الــــى تحقيق  لــيــصــل  ــان ويــعــمــل  يـــنـــوي اإلنــــســ

أهدافه وأحامه فيترجمها على أرض الواقع. 
كل  الفريق  أعضاء  العمل من بطولة  أن  يذكر 
وبــدور  السليطي،  وعائشة  احــمــد،  يــوســف  مــن 
المشاركين في  الى جانب عدد من  الدوسري، 
الــعــمــل، ومـــن تــصــويــر عــيــســى الـــجـــودر وطــال 
ــح الـــخـــاقـــي، ومـــونـــتـــاج عيسى  ــالـ حــســيــن وصـ
ال  احمد مشعل  النهامة  شــارك  وكما  الجودر، 
أداء  في  بورشيد  ال  إبراهيم  بورشيد وعبداهلل 
فـــن الــنــهــمــة. وقـــد قــدمــت رئــيــســة فــريــق احــنــا 
النور  لنسرين  الجزيل  الشكر  التطوعي  نقدر 
الــحــد  شــبــاب  وفـــرقـــة  الــــراويــــة،  دور  أدت  الــتــي 
بــوزبــون،  ومجلس  بــورشــيــد،  ال  مشعل  بــقــيــادة 
ومنزل فهد بن جال، واألستاذ عبداهلل سلمان 
مساهماتهم  على  المشاركين  ولبقية  وأوالده، 

القيمة في نجاح العمل. 

فريق )احنا نقدر( يقدم فيلما ق�شيرا بعنوان )عوي�شه( 

وجــوه  أبـــرز  أحــد  داود جــاجــل  الفنان  ان  االردنــيــة  الثقافة  وزارة  قــالــت 
عن  الثاثاء  يوم  توفي  الماضية  األربعة  العقود  التلفزيونية خال  الدراما 
عمر ناهز 75 عاما. وكتبت وزيرة الثقافة هيفاء النجار على حسابها بتطبيق 
في  ارتبط  الــذي طالما  داود جاجل  الفنان  الصديق  رحيل  »أحزننا  تويتر 
ذاكرتنا بألق الدراما االردنية وحكاياتها االصيلة.. وان كان رحل اال أنه ترك 
الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن األردني والعربي«. كما نعاه 
االردنــيــيــن عبر  الفنانين  مــن  وعــدد  االســعــد  االســبــق ســاري  الفنانين  نقيب 
وسائل التواصل االجتماعي بينهم شاكر جابر وجهاد مناصرة وديانا كرزون. 
الفني مبكرا  وبدأ مشواره  بالقدس عام 1947  ولد جاجل في قرية سلوان 
حيث شارك في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبدالوهاب الهندي 
لم تحقق الصدى المأمول ليركز جل مجهوده في المسرح والتلفزيون. من 
راكان«  و»جلوة  والصخرة«  و»الرمح  »بلقيس«  التي قدمها  المسلسات  أشهر 
و»الرحيل« و»حنايا الغيث« و»نيران البوادي« و»رياح الليل« و»طرفة بن العبد« 

و»نوف« وكذلك المسلسل الساخر »العلم نور« عن أهمية التعليم.

اأح���د  ج���الج���ل..  داود  رح��ي��ل 

اأب����رز وج���وه ال���درام���ا الأردن��ي��ة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس تكريم المخرج بيا 
تار من المجر في دورته الرابعة واالربعين التي ستقام شهر نوفمبر.

وقال الممثل حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان ان بيا تار »هو 
أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات 

كبرى على مدار سنوات مشوارهم الفني«.
وأضاف: إن »أعماله اتسمت بجرأة تناولها لبعض القصص والقضايا 
االنسانية وأسلوبه تميز بنظرة فلسفية خاصة والذي تحول إلى اتجاه 

سينمائي يسعى البعض للسير على خطاه«.
وتقام الدورة الجديدة من المهرجان المصنف ضمن الفئة االولى 
من االتحاد الدولي لجمعيات منتجي االفام في الفترة من 13 الى 22 

نوفمبر.
تار  بيا  ــود  »وجـ ان  المهرجان  مــديــر  رمسيس  أمــيــر  الــمــخــرج  وقـــال 
لصناع  وفرصة  للمهرجان  كبيرة  اضافة  وتكريمه  القاهرة  مهرجان  في 

السينما والمهتمين للتعرف على عالمه السينمائي«.
المهرجان  أيــام  خــال  ممتدة  عمل  ورشــة  المخرج  »يقيم  وأضـــاف: 
مع عدد من صناع السينما الشباب باإلضافة الى ماستر كاس مفتوح 
للجمهور ويعرض المهرجان فيلمين من أفامه تم ترميمهما هذا العام 
تلك  عــرض  يتم  التي  المهرجانات  أوائــل  أحــد  القاهرة  مهرجان  ليكون 

النسخ الجديدة فيها«.
في  والسينما  المسرح  أكاديمية  فــي  تخرج   1955 عــام  المولود  تــار 
بودابست ويعد أحد أهم صناع السينما في المجر حيث نال العديد من 

الجوائز على مدى مشواره من مهرجانات برلين وكان ولوكارنو.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن في وقت سابق منح 
المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري جائزة فاتن حمامة للتميز في دورته 

القادمة.

م���ه���رج���ان ال���ق���اه���رة ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 

ي��ك��رم ال��م��خ��رج ال��م��ج��ري ب��ي��ال ت��ار 

تطلق بريطانيا حملة إلعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من 
شلل االطفال في لندن لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات، وذلك بعد أن 

أكدت أن الفيروس ينتشر في العاصمة ألول مرة منذ الثمانينيات.
ورصدت وكالة االمن الصحي 116 فيروسا لشلل االطفال في 19 عينة 
صرف صحي هذا العام في لندن بعد أن أصدرت تحذيرا في البداية بأنها 
رصـــدت الــفــيــروس فــي يــونــيــو. وقــالــت الــوكــالــة ان مستويات الــفــيــروس التي 

رصدت والتنوع الجيني يشيران الى أنه ينتشر في عدد من أحياء لندن.
ولم يتم رصد أي حاالت حتى االن لكن في محاولة الستباق أي تفش 
عام  بين  أعمارهم  تــتــراوح  الذين  االطــفــال  االن  السلطات  ستدعو  محتمل 
وتسعة أعوام الى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح الى جانب إعانها بالفعل 

عن حملة لتتبع االطفال على نطاق أوسع.
وتتباين معدالت التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط 
الصحة  منظمة  تــقــتــرح  الــــذي  بــالــمــائــة   95 الــبــالــغ  التغطية  مــعــدل  تــحــت 

العالمية أنه ضروري إلبقاء شلل االطفال تحت السيطرة.

ب���ري���ط���ان���ي���ا: ف����ي����رو�����س ���ش��ل��ل 

الأط������ف������ال ي��ن��ت�����ش��ر ف����ي ل��ن��دن 

كتب: محمد القصاص
بتغير  بالطقس  المهتمة  المواقع  أفــادت 
األجواء بالتحسن في األيام القادمة، وبحسب 
موقع )أوال ويذر( فإن الرياح الشمالية الغربية 
ستستمر حتى نهار يوم غد الجمعة ثم تتحول 
إلى شرقية حتى مساء يوم السبت قبل أن تعود 
يوم األحد،  الغربية بدءا من  الشمالية  الرياح 
ووسط  من شمال  القادمة  الرياح  تستمر  وقد 
سوريا عدة أيام وتسهم في تلطيف األجواء عن 
ذي قبل على أن تكون درجات الحرارة العظمى 

ما بين 38 و41.
ــح أن نــجــم ســهــيــل الــمــقــرر ظــهــوره  ــ وأوضــ
وســـط  ــق  ــ دلــ إذا  الـــــجـــــاري  أغـــســـطـــس   25 فــــي 
الصيف  مــن  تبقى  مــا  أن  يعني  الــكــوس  ريـــاح 
سيكون مرهقا جدا، أما إذا ظهر سهيل وسط 
موجات  أن  فيعني  الغربية  الشمالية  الــريــاح 
ستبدأ  ــواء  األجــ وأن  ستنتهي  الــشــديــدة  الــحــر 

بالتحسن التدريجي.
األرصــاد  وخبير  الفلكي  الباحث  وبحسب 
الــزعــاق فــإن نجم  ــوال الجوية د. خــالــد  واألحــ
مــســافــة 313 سنة  كــوكــبــنــا  عـــن  يــبــعــد  ســهــيــل 

ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم 
نجم  ألمع  وثاني  الجنوبية  القاعدة  )كارينا( 

في الليل بعد الشعرى اليمانية.
ويعتبر نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية 
منذ القدم في الجزيرة العربية؛ ألنه بالتزامن 
مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس 
الليل  آخر  ويبرد  تدريجيًا  النهار يقصر  ويبدأ 
تميل  الشمس  تــبــدأ  حين  فــي  ملموس  بشكل 
نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل 
هذا  بطلوع  يستبشرون  الــعــرب  وكــان  الصيف، 

النجم. 

ت��ح�����ش��ن الأج�������واء ع����دة اأي������ام ودل������وق »���ش��ه��ي��ل« 

ف����ي ال��خ��م��ي�����س الأخ����ي����ر م����ن ال�����ش��ه��ر ال���ج���اري

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16211/pdf/1-Supplime/16211.pdf?fixed422
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=16211
https://alwatannews.net/World/article/1020149/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://alwatannews.net/Life-Style/article/1012253/%D8%B4%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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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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ت�ضم 33 ف�ضاًل و�ضالة ريا�ضية ومالعب ونظام تكييف مركزًيا

ت�ضّلم مدر�ضة االزدهار االبتدائية للبنات وت�ضغيلها يف �ضبتمرب
اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  قام 

بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

اإبراهيم  نوال  بح�شور  والتعليم،  الرتبية 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  اخلاطر 

والأداء،  وال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات 

امل�شاعد  الوكيل  مطر  نبيل  ومبارك 

للعمليات املالية بوزارة املالية والقت�شاد 

الزدهار  مدر�شة  اإىل  بزيارة  الوطني، 

حمد  مبدينة  الواقعة  للبنات،  البتدائية 

الأوىل،  التعليمية  للمنطقة  والتابعة 

والتي مت النتهاء من ت�شييدها وجتهيزها 

العام  يف  ر�شمًيا  العمل  لتبداأ  بالكامل، 

بطاقة   ،2023-2022 اجلديد  الدرا�شي 

ا�شتيعابية ت�شل اإىل 1155 طالبة.

مبنى  ت�شليم  الزيارة  خالل  مت  وقد 

املدر�شة ر�شمًيا اإىل الإدارة العامة ل�شوؤون 

من  كبرًيا  عدًدا  �شتخدم  اإذ  املدار�س، 

املجمعات ال�شكنية مبدينة حمد، و�شت�شهم 

يف الرتقاء بجودة التعليم وخمرجاته. 

بن  مبارك  حممد  الدكتور  قام  وقد 

اأحمد املدير العام ل�شوؤون املدار�س مبعية 

ممثلي اجلهات احلكومية والراعية بجولة 

والطالع  املدر�شة،  ومرافق  مباين  يف 

ت�شمل  والتي  املتنوعة،  جتهيزاتها  على 

ذات  ريا�شية  درا�شًيا، و�شالة  ف�شاًل   33

متعددة  كبرية  وقاعة  عاملية،  قيا�شات 

ال�شتخدامات، ومالعب خارجية، ومكاتب 

والإدارية،  التعليمية  الهيئتني  لأع�شاء 

علوم  وخمتربات  تدريب،  وقاعات 

ونظام  كهربائية،  وم�شاعد  وحا�شوب، 

تكييف مركزي، وغرف متري�س، ودورات 

التي  املرافق  مياه متعددة، وغري ذلك من 

مت بناوؤها طبًقا لأرقى املوا�شفات الدولية.

وتقدم الدكتور حممد مبارك بن اأحمد 

بخال�س  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

املعظم،  امللك  جاللة  اإىل  والعرفان  ال�شكر 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واإىل 

التعليم  يلقاه  ملا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

اأن  موؤكًدا  واهتمام،  وم�شاندة  دعم  من 

ت�شييد وافتتاح مدر�شة الزدهار البتدائية 

احلكومية  اخلطط  من  جزًءا  يعد  للبنات 

املعتمدة لتطوير البنى التحتية التعليمية 

وتوفري التعليم املتميز للمواطنني، معرًبا 

يف الوقت نف�شه عن �شكره لوزارة املالية 

الكويتي  وال�شندوق  الوطني،  والقت�شاد 

واملكتب  العربية  القت�شادية  للتنمية 

ال�شيا�شات  وقطاع  الكويتي،  الفني 

الرتبية  بوزارة  والأداء  وال�شرتاتيجيات 

اأ�شهموا  والتعليم، وجميع ال�شركاء الذين 

يف اإجناز هذا ال�شرح التعليمي املتميز.

من جانبها، اأكدت نوال اإبراهيم اخلاطر 

لل�شيا�شات  الرتبية والتعليم  وكيل وزارة 

تنفيًذا  اأنه  والأداء  وال�شرتاتيجيات 

تطوير  ب�شاأن  ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 

اخلدمات التعليمية نوًعا وكًما، فاإن وزارة 

من  عدد  على  مع  تعمل  والتعليم  الرتبية 

امل�شاريع املتعلقة بالبنية التحتية. واليوم 

ال�شيا�شات  قطاع  ا�شتعدادات  و�شمن 

العام  لبدء  والأداء  وال�شرتاتيجيات 

من  النتهاء  مت   2023-2022 الدرا�شي 

جتهيز مدر�شة الزدهار البتدائية للبنات، 

اإذ مت ت�شليم املدر�شة لالإدارة العامة ل�شوؤون 

املدار�س للبدء يف ت�شغيلها. 

مع  امل�شتمر  بالتعاون  واأ�شادت 

واملباين  املدار�س  لإن�شاء  اجلهات  جميع 

الأكادميية وكل ما يتعلق بالبنية التحتية 

مبا يحقق الكفاءة وال�شتدامة ويعزز بيئة 

تعليمية متميزة وحمفزة لأبنائنا الطلبة.

مطر  نبيل  مبارك  قال  جانبه  من 

بوزارة  املالية  للعمليات  امل�شاعد  الوكيل 

وزارة  اإن  الوطني  والقت�شاد  املالية 

على  تعمل  الوطني  والقت�شاد  املالية 

البنى  مل�شاريع  الالزم  التمويل  توفري 

التحتية التعليمية وفًقا لقرارات احلكومة 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

انطالًقا  وذلك  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

التعليمية  املنظومة  بتطوير  الهتمام  من 

التو�شع  تراعي  التي  اخلدمات  وتوفري 

ال�شكاين والعمراين، م�شرًيا اإىل اأن اخلطط 

احلكومية الرامية اإىل تعزيز البنى التحتية 

التعليمية واملدر�شية، والتي تعمل الوزارة 

على متابعتها، ت�شمل �شيانة عدد كبري من 

املدار�س، وت�شييد مباٍن اأكادميية ومدار�س 

اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  جديدة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بال�شراكة 

وبقية اجلهات ذات العالقة.

وكيل »اخلارجية« لل�ض�ؤون ال�ضيا�ضية 

ي�ضتقبل رئي�ض برملان البحر االأبي�ض املت��ضط

ا�شتقبل الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل 

وزارة اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية، مبقر الوزارة اأم�س، 

جينارو ميغليوري )Gennaro Migliore( رئي�س برملان 

البحر الأبي�س املتو�شط ورئي�س اللجنة الربملانية اخلا�شة 

مبكافحة الإرهاب.

اخلارجية  وزارة  وكيل  اأ�شاد  الجتماع،  وخالل 

البحرين  التي جتمع مملكة  واملتميزة  الوطيدة  بالعالقات 

املتو�شط،  الأبي�س  البحر  برملان  يف  الأع�شاء  بالدول 

وحر�شهم امل�شرتك على تعزيز احلوار ال�شيا�شي وتعميق 

ال�شراكة الربملانية مبا يدعم الأهداف امل�شرتكة يف تر�شيخ 

وتدعيم  والإرهاب،  التطرف  ومكافحة  وال�شالم،  الأمن 

التنمية امل�شتدامة.

التعاون  تعزيز  على  البحرين  مملكة  حر�س  واأكد 

وتبادل اخلربات الت�شريعية بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ودول املنطقة الأورومتو�شطية، مبا ي�شهم 

والتعاون  والجتماعي،  القت�شادي  التكامل  تعزيز  يف 

اخل�شراء  الطاقة  وانتقال  الطاقة  اأمن  �شمان  يف  البّناء 

ال�شطناعي،  والذكاء  الرقمي  والتحول  البيئة  وحماية 

وحماية الرتاث الثقايف، واحرتام حقوق الإن�شان.

من جانبه، اأ�شاد ميغليوري بجهود البحرين يف تعزيز 

الأورومتو�شطية،  الدول  مع  اخلليجي  الربملاين  التعاون 

واحلوار  الت�شامح  قيم  تكري�س  يف  الرائدة  واإ�شهاماتها 

الأمن  دعائم  واإر�شاء  والثقافات،  والأديان  احل�شارات  بني 

وال�شتقرار وال�شالم الإقليمي والعاملي.

خالل زيارات ميدانية التقت فيها ببع�ض النزالء.. »ال�طنية حلق�ق االإن�ضان«:

اإحياء مرا�ضم عا�ض�راء مبراكز االإ�ضالح والتاأهيل ب�ضال�ضة وحرية
املوؤ�ش�شة  مفو�شي  جمل�س  وفــد  اطلع 

املهند�س  برئا�شة  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

التنظيمية  الإجراءات  الدرازي، على  اأحمد  علي 

والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  يف  اتخاذها  مت  التي 

الدينية  �شعائرهم  ممار�شة  من  النزلء  لتمكني 

خالل مو�شم عا�شوراء، مبا ل يخل باأمن و�شالمة 

النزلء، وعلى نحو ل ي�شكل اإ�شراًرا اأو جتاوًزا 

حلرية وخ�شو�شية النزلء الآخرين من الأديان 

والطوائف الأخرى يف ممار�شة �شعائرهم.

معلنة  ميدانية  ــارات  زي خالل  ذلك  جاء 

ومركز  »جو«  يف  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  اإىل 

اجلــاف«  »احلو�س  يف  الحتياطي  احلب�س 

ا�شتمرت عدة اأيام، واأكدت اإحياء مرا�شم عا�شوراء 

مبراكز الإ�شالح والتاأهيل ب�شال�شة وحرية.

املوؤ�ش�شة  وفد  عقد  الزيارة،  م�شتهل  ويف 

اإذ  اجتماعات مو�شعة مع القائمني على املراكز، 

الدارية  اخلدمات  حول  اإيجاًزا  الإدارة  قدمت 

والإجراءات التنظيمية التي مت اتخاذها يف هذا 

لعدد  تفقدية  الوفد بجولة  قام  ثم  ال�شاأن، ومن 

املكان  ملعاينة  لها  التابعة  والعنابر  املباين  من 

فيه،  وامل�شاندة  الإداريــة  واخلدمات  ومرافقه 

والتقى الوفد عدًدا من النزلء الذين مت اختيارهم 

واأخذ  اإليهم  ال�شتماع  مت  اإذ  ع�شوائي،  ب�شكل 

املراكز  ب�شاأن ظروف معي�شتهم يف  مالحظاتهم 

ممار�شة  بحرية  متتعهم  ومــدى  عــام،  ب�شكل 

من  والتحقق  خا�س،  ب�شكل  الدينية  �شعائرهم 

اأو�شاعهم ال�شحية واملعاملة التي يتلقونها.

كما اطلع وفد املوؤ�ش�شة على الت�شهيالت التي 

قدمتها اإدارة املراكز التي مّكنت النزلء من اأداء 

�شعائرهم الدينية بكل اأريحية يف كل املباين التي 

زاروها يف اأوقاتها ووفًقا لل�شوابط التي حددها 

ولئحته  والتاأهيل  الإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون 

ت�شجيالت  على  الطالع  عن  ف�شال  التنفيذية، 

بينت  التي  املراكز  مباين  الأمنية يف  الكامريات 

ذات ال�شيء ب�شكل طبيعي.

الوطنية  املوؤ�ش�شة  وفد  زيــارة  وخل�شت 

حلقوق الإن�شان اإىل اأن حرية ممار�شة ال�شعائر 

اإذ  مكفولة،  للنزلء  العبادة  واأداء  الدينية 

اإدارة املراكز مكانا خم�ش�شا به م�شاحة  وفرت 

كافية لأداء العبادة وممار�شة ال�شعائر الدينية 

ومت  النزلء،  عدد  مع  وتتنا�شب  جماعي  ب�شكل 

اخلا�شة  املكتوبة  وال�شعارات  الالفتات  و�شع 

بهذه ال�شعائر يف ذات املكان، مع توافر التلفاز 

الكتب  اىل  بالإ�شافة  الدينية،  امل�شاعر  لنقل 

وامل�شتلزمات الدينية ملمار�شة خمتلف العبادات. 

كما مت توفري الأماكن لإحياء املجال�س احل�شينية 

للنزلء  العزاء  لإقامة  الــرواديــد  تواجد  مع 

املعنيني.

علي  املهند�س  اأو�شح  الزيارة،  ختام  ويف 

اأحمد الدرازي رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

مفو�شو  بها  قام  التي  الزيارات  اأن  الإن�شان 

احلقوقي  ــدور  ال من  انطالقا  اأتــت  املوؤ�ش�شة 

التي  ل�شالحياتها  وفًقا  للموؤ�ش�شة  والرقابي 

اأكد عليها قانون اإن�شائها، لتفقد اأو�شاع النزلء 

املقررة مبا  والتاأكد من مدى متتعهم بحقوقهم 

منوًها  تقييد،  املتبعة دون  الأنظمة  مع  يتوافق 

يف ذات الوقت بحزمة الإجراءات والتدابري التي 

ال�شعائر  اإحياء  لت�شهيل  املراكز  اإدارة  اتخذتها 

احل�شينية للنزلء خالل مو�شم عا�شوراء ب�شكل 

ــراءات  الإج تطبيق  بينها  من  والتي  خا�س، 

ال�شحية الحرتازية وتوفري الإ�شعافات الأولية، 

مدة  م�شاعفة  مع  العيادة،  يف  مناوب  وطبيب 

ممار�شة ال�شعائر يف يوم العا�شر من حمرم مبا 

يتنا�شب ورغبة النزلء.

احلك�مة: ال يتعار�ض مع الد�ضت�ر.. قان�ن �ض�ري:

رقييييابيييية بيييرمليييانييييييية اأكيييييييرب عيييليييى اأميييييييييي�ال الييعيياطييليين

فاطمة �شلمان:

تبحث جلنة اخلدمات مبجل�س النواب 

رقابة  ب�شط  اإىل  يهدف  �شورًيا  قانوًنا 

�شد  التاأمني  ح�شاب  على  اأكرب  برملانية 

التعطل.

عر�س  ال�شوري  القانون  ويوجب 

�شد  التاأمني  حل�شاب  اخلتامي  احل�شاب 

التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

النواب،  جمل�س  على  والإدارية  املالية 

اعتماد  ويكون  ال�شورى،  جمل�س  ثم 

ي�شدر  بقرار  املذكور  اخلتامي  احل�شاب 

النواب  وجمل�س  ال�شورى  جمل�س  من 

م�شفوًعا مبالحظاتهما وين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

من جانبها، قالت احلكومة اإن القانون 

من  مزيج  ب�شط  يف  لأهدافه  حمقًقا  جاء 

التاأمني  ح�شاب  على  الربملانية  الرقابة 

لالأهداف  بلوغه  من  للتحقق  التعطل  �شد 

القت�شادية والجتماعية املرجوة منه، ل 

�شيما اأنه ل يتعار�س مع اأحكام الد�شتور 

اأو القوانني النافذة يف مملكة البحرين.

للقانون  الإي�شاحية  املذكرة  وجاء يف 

اأن »الرقابة على املال العام وامل�شاءلة عن 

التي  الأ�ش�س  اأهم  من  ُتعد  اإنفاقه  كيفية 

�شيا�شي دميقراطي،  نظام  اأي  عليها  يقوم 

وقد اأ�شبحت امل�شاءلة واإطالع الراأي العام 

الهيئات  اأو  الدولة  ا�شتعمال  كيفية  على 

العامة للمال العام حًقا من حقوق الإن�شان 

واملجتمع، كما ُتعد الرقابة وظيفة الأجهزة 

املخت�شة للتاأكد من �شالمة تنفيذ توجيهات 

احلفاظ على الأموال العامة وح�شن اإدارتها، 

من  مزيد  ب�شط  من  بد  ل  فاإنه  وبالتايل 

الرقابة الربملانية على املال العام ل�شمان 

ح�شن اإدارته واحلفاظ عليه«.

على  التف�شيلية  مالحظاتها  ويف 

القانون  اأن  احلكومة  راأت  القانون، 

»احل�شاب  عبارة  ا�شتخدم  ال�شوري 

اأن قانون  اأحكامه، يف حني  اخلتامي« يف 

ذكر  من  خال  قد  التعطل  �شد  التاأمني 

تعبري  �شوى  ي�شتخدم  ومل  العبارة،  هذه 

»تقرير املدقق«.

الن�شق  مع  ات�شاًقا  اأنه  واأ�شافت 

التعطل،  �شد  التاأمني  لقانون  الت�شريعي 

م�شروع  �شياغة  اإعادة  احلكومة  ترى 

»تقدم  الآتي:  ن�شه  لي�شبح  القانون 

ب�شاأن  اخلارجي  املدقق  تقرير  احلكومة 

احل�شاب اإىل جمل�س النواب خالل خم�شة 

ويكون  املالية،  ال�شنة  نهاية  من  اأ�شهر 

كل  من  ي�شدر  بقرار  اخلتامي  احل�شاب 

م�شفوًعا  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  من 

اجلريدة  يف  وُين�شر  مبالحظاتهما، 

الر�شمية«.

اإىل  مذكرتها  يف  احلكومة  دعت  كما 

املقدمة  امل�شروعات  جميع  دمج  �شرورة 

حول  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  من 

واحد،  قانون  يف  التعطل  �شد  التاأمني 

عدة  ت�شلمت  اأن  �شبق  اأنها  اإىل  م�شريًة 

جمل�س  من  م�شابهة  بقوانني  مقرتحات 

النواب يف هذا ال�شاأن.

تدريب 1000 فتاة بحرينية 

يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا

البحرين« و�شركة »كليفر  د�شنت كل من �شركة »زين 

التكنولوجيا  »خميم  برنامج  من  الثالثة  الن�شخة  بالي« 

للفتيات« الذي ياأتي ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع املجل�س الأعلى 

للمراأة ويهدف اإىل بناء قدرات ومعارف ومهارات الفتيات 

والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف  البحرينيات 

والريا�شيات، ومبا ي�شهم يف �شد الفجوة بني اجلن�شني يف 

جمال العلوم والتكنولوجيا، عرب اإتاحة املزيد من الفر�س 

للفتيات لتلقي التدريب الأ�شا�شي الالزم للموا�شلة يف هذا 

املجال ب�شكل احرتايف ومهني يف امل�شتقبل.

من  الثالثة 1000  ن�شخته  املخيم يف  هذا  وي�شتهدف 

الفتيات البحرينيات من الفئة العمرية بني 8 و14 عاًما، 

وتقام جل�شاته اأ�شبوعًيا على مدى �شهرين خالل ال�شيف، 

وتركز جل�شاته على مو�شوعات خمتلفة مثل كيفية اإن�شاء 

الألعاب واملواقع الإلكرتونية، واأ�شا�شيات علم الروبوتات، 

احلياة  يف  الإلكرتونية  العلوم  درا�شات  دمج  وكيفية 

اليومية.
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م�شيًدا بتجّلي الروح الواحدة خالل مو�شم عا�شوراء.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

موا�شلة نهج البحرين احل�شاري يف احرتام التعددية وحفظ الن�شيج الوطني
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

مملكة  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

احل�ساري  نهجها  توا�سل  البحرين 

العريق م�ستندًة اإىل ما تتميز به من تنوع 

م�سرًيا  املتما�سك،  املجتمعي  ن�سيجها 

احرتام  من  اململكة  به  تت�سم  ما  اأن  اإىل 

وذلك  ومكانتها،  قوتها  عزز  التعددية 

جت�سيًدا لروؤى وتطلعات ح�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ملك البالد املعظم.

ق�سر  يف  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  اأم�س،  الرفاع 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

�سوؤون  وزير  املبارك  نا�سر  بن  ووائل 

جليلة  والدكتورة  والزراعة،  البلديات 

بنت ال�سيد جواد وزيرة ال�سحة، ونواف 

بن حممد املعاودة وزير العدل وال�سوؤون 

في�سل  بن  وحمد  والأوقاف،  الإ�سالمية 

الوزراء،  جمل�س  �سوؤون  وزير  املالكي 

رئي�س  احل�سن  ح�سن  بن  طارق  والفريق 

ال�سالح  بن �سالح  العام، ويو�سف  الأمن 

رئي�س الأوقاف اجلعفرية، مبنا�سبة ختام 

اأ�ساد �سموه باجلهود  اإذ  مو�سم عا�سوراء، 

املبذولة من قبل وزارة الداخلية وخمتلف 

اجلهات احلكومية املعنية ودورهم الفاعل 

الذي ا�سطلعوا به خالل مو�سم عا�سوراء، 

الأوقاف  ملجل�س  �سكره  عن  معرًبا 

الأفا�سل  وامل�سايخ  والعلماء  اجلعفرية 

وفرق  امل�سرفة  واللجان  املاآمت  وروؤ�ساء 

للتزامهم  املتطوعني  من  امليدانية  العمل 

الوطني املجتمعي، موؤكًدا اأن جتلي الروح 

الوعي  عك�س  املو�سم  هذا  خالل  الواحدة 

وامل�سوؤولية الوطنية لدى اجلميع.

عن  الوزراء  اأعرب  جانبهم،  من 

�سكرهم وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو امللكي 

على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

م�ستمر  واهتمام  حر�س  من  يبديه  ما 

مبتابعة كل ما من �ساأنه تي�سري املتطلبات 

كافة ملو�سم عا�سوراء.

وزير �شوؤون الدفاع

ي�شتقبل �شفري الوليات املتحدة الأمريكية

ال�شرييف تبحث فر�س ال�شتثمارات ال�شياحية 

مع �شندوق التنمية ال�شياحي ال�شعودي

ا�ستقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن 

�ستيفن  الدفاع،  �سوؤون  وزير  النعيمي 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  بوندي 

وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  ال�سديقة 

�سباح ام�س الأربعاء.

�سوؤون  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  ب�سفري  الدفاع 

ال�سداقة  بعالقات  م�سيًدا  اململكة،  لدى 

والوليات  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

وما  تعزيزها  و�سبل  الأمريكية  املتحدة 

الأ�سعدة،  خمتلف  على  تطور  من  ت�سهده 

بالتن�سيق  منها  يتعلق  ما  خا�سة 

الدفاعي. والتعاون  الع�سكري 

ح�سر اللقاء اللواء الركن ال�سيخ �سلمان 

بن خالد اآل خليفة مدير التخطيط والتنظيم 

ال�سيخ  طيار  الركن  واللواء  والتقنية، 

التعاون  مدير  خليفة  اآل  �سلمان  بن  حممد 

الع�سكري، وعدد من كبار ال�سباط.

بنت  فاطمة  ال�سياحة  وزيرة  اجتمعت 

بن  ق�سي  الأ�ستاذ  مع  ال�سرييف  جعفر 

عبداهلل الفاخري الرئي�س التنفيذي ل�سندوق 

الريا�س  مدينة  يف  ال�سياحي،  التنمية 

باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.  

العمق  ال�سرييف  اأكدت  اللقاء،   وخالل 

ال�سعودية،  البحرينية  للعالقات  الرا�سخ 

منوهة مبا ت�سهده هذه العالقات التاريخية 

ل  ال�سعد،  جميع  على  م�ستمر  تقدم  من 

�سيما يف املجال ال�سياحي.  

مملكة  حر�س  اإىل  ال�سرييف  واأ�سارت   

يف  ال�سياحي  القطاع  تنمية  على  البحرين 

-2022 ال�سياحية  ا�سرتاتيجية  اإطار 

مكوناته،  مبختلف  والرتقاء   ،2026

اإ�سافة اإىل �سخ املزيد من ال�ستثمارات يف 

الوقت  م�سرية يف  للقطاع،  التحتية  البنية 

التجارب  على  اململكة  انفتاح  اإىل  ذاته 

بتنمية  ال�سلة  ذات  والدولية  الإقليمية 

ال�سياحي.   القطاع 

خالل  ال�سرييف  الوزيرة  وقدمت   

الوطنية  اجلهود  حول  �سرحاً  الجتماع 

ال�سياحي  املنتج  لتعزيز  املبذولة 

اجلهود  موا�سلة  على  موؤكدة  البحريني، 

املوؤ�سرات  يف  النمو  م�سرية  ل�ستكمال 

الفندقية  واخلدمات  لل�سياحة  الدولية 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  اأجل  من 

�سدارة قائمة الوجهات ال�سياحية املف�سلة 

العربية  اململكة  من  �سيما  ل  ال�سياح،  لدى 

ال�سعودية.   

وجرى خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون 

فر�س  خلق  يف  ي�سهم  مبا  اجلانبني  بني 

يف  البلدين  يف  الأعمال  ملجتمعي  متنوعة 

مبادئ  على  الرتكيز  مع  ال�سياحة،  قطاع 

الذي  التكنولوجي  والتطور  ال�ستدامة 

امل�ستوى  على  ال�سياحة  قطاع  ي�سهده 

العاملي.  

وزير الداخلية ا�شتقبل �شفري اململكة املتحدة

ا�شتعرا�س عالقات التعاون الأمني بني البلدين

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ا�ستقبل 

رودي  البحرين  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �سفري  اأم�س،  الداخلية، 

دراموند، وذلك بح�سور الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س الأمن 

العام.

البلدين  بني  الأمني  التعاون  ا�ستعرا�س عالقات  اللقاء  ومت خالل 

جمال  يف  امل�سرتك  العمل  بتعزيز  الكفيلة  ال�سبل  وبحث  ال�سديقني، 

تبادل اخلربات وبناء القدرات، مبا يدعم م�سالح البلدين. 

ح�سر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لالإ�سالح والتاأهيل.

خالل �شهر يوليو املا�شي 

الوزير املبارك: تخفي�س الر�شوم البلدية عن 333 اأ�شرة بحرينية

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  اأ�سدر 

املهند�س وائل بن نا�سر املبارك قرارات وزارية 

البلدية عن 333  الر�سوم  واإ�سقاط  لتخفي�س 

بها  خا�سة  م�ساكن  متتلك  ل  بحرينية  اأ�سرة 

�سهر  خالل  م�ستاأجرة  م�ساكن  يف  وت�سكن 

يوليو 2022 من العام احلايل. 

 واأو�سح الوزير املبارك »اأن هذه القرارات 

تاأتي تنفيًذا للتوجيهات ال�سامية من لدن ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

الرامية  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

عن  املواطنني،  كرمية جلميع  حياة  توفري  اإىل 

طريق تخفي�س الأعباء املعي�سية عن كواهلهم، 

ومن�سجمة  خمف�سة  بلدية  ر�سوم  خالل  من 

اإعفاء  وكذلك  املواطنني،  هوؤلء  احتياجات  مع 

الر�سوم  الدخل املحدود من �سداد  بع�س ذوي 

م�ستقبالً اأو اإ�سقاط ديونهم القدمية«.  

البلديات  لقانون  وفًقا  اأنه  املبارك  وذكر 

رقم )35( ل�سنة 2001 واملعدل بالقانون رقم 

التنفيذية  الالئحة  ل�سنة 2001 وعلى   )38(

لقانون البلديات ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء 

الفقرة )ب(  رقم )16( ل�سنة 2002، خا�سة 

وبناء  املذكورة،  الالئحة  من   )48( املادة  من 

مت  فقد  البلديات  عموم  مديري  عر�س  على 

اأ�سرة   329 عن  البلدية  الر�سوم  تخفي�س 

البلدية عن 4  الر�سوم  بحرينية، والإعفاء من 

اأ�سر بحرينية، خالل �سهر يوليو 2022. 

�ساحب  توجيهات  على  »بناًء  اأ�ساف:   

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاإن وزارة 

لت�سخري  ت�سعى  والزراعة  البلديات  �سوؤون 

الرتقاء  على  للعمل  واملوارد  الإمكانات  كافة 

من  والتخفيف  للمواطنني  املعي�سي  بامل�ستوى 

الر�سوم البلدية عليهم«.

ا�ستمرارية  على  املبارك  الوزير  اأكد  كما   

واإدارة خدمات  البلديات  �سوؤون  التن�سيق بني 

اأجل  من  واملاء،  الكهرباء  هيئة  يف  امل�سرتكني 

الأ�سر يف فواتري  لهذه  البلدية  الر�سوم  تعديل 

الكهرباء اخلا�سة بهم تنفيًذا للقرارات الوزارية 

يف هذا ال�ساأن.

وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12178/pdf/INAF_20220811004932629.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/local/973564/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/973611/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
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بمناسبة يوم الشباب الدولي
 »شبابية الشورى«: الشباب شركاء

أساسيون في تقدم ونهضة البحرين
أش��ادت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى برئاسة 
رضا منفردي باالهتمام الكبير الذي يحظى به الشباب 
في مملك��ة البحرين من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم، والذي 
يعكس إيمان جاللته بضرورة تنمية كفاءات الش��باب 
وقدراته��م وإش��راكهم في تحقي��ق أه��داف التنمية 
المس��تدامة لتطوير مملكة البحري��ن وتقدمها، بما 

يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وبمناس��بة ي��وم الش��باب الدول��ي الذي يص��ادف 12 
أغس��طس من كل ع��ام والذي يحتفل ب��ه العالم هذا 
العام تحت ش��عار » التضامن بين األجيال: خلق عالم 
لكاف��ة األعمار« ثمن��ت اللجنة المب��ادرات التي تقوم 
به��ا الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، الحتضان الش��باب واالستفادة من إبداعاتهم 
باعتباره��م  إمكانياته��م،  وتطوي��ر  وابتكاراته��م 
شركاء أساس��يين في تقدم ونهضة مملكة البحرين، 
إذ س��اهمت الخط��ط االس��تراتيجية الت��ي وضعتها 
الحكومة في إعداد قيادات ش��بابية ممي��زة وكفاءات 

مهنية عالية.
وأثن��ت اللجنة عل��ى اإلنج��ازات التي حققها الش��باب 
البحريني، وأكسبت مملكة البحرين مكانة دولية عالية 
ف��ي ش��تى المجاالت، وجعل��ت من المملك��ة نموذجًا 
يحتذى به في دعم الش��باب وإبراز إمكانياتهم، وذلك 
 بفض��ل اهتمام ودعم س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 

آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س المجل��س األعلى للش��باب 
والرياضة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب الرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئي��س اللجنة األولمبية البحرينية، وحرص س��موهما 
الدائم على تبني قضايا الش��باب وتلبية احتياجاتهم، 

وتطوير العمل الشبابي واالرتقاء به.
وأكدت اللجنة حرص الس��لطة التش��ريعية على س��ن 
التش��ريعات والقوانين الت��ي تدعم الش��باب وتنمي 
قدراتهم ومواهبهم، وتحفزهم على اإلبداع واالبتكار، 
وتمكنهم ليكونوا قادة المستقبل يساهمون في بناء 

غٍد مشرق لمملكة البحرين.

يشكلون 52٪ من إجمالي عدد السكان 

 نصف سكان البحرين »شباب«

كشفت اإلحصائية الصادرة عن هيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية أن نصف س��كان مملكة 
البحري��ن هم م��ن الش��باب، حيث يش��كلون ما 
نسبته 52% عن الفئة العمرية من 24-35 عامًا، 
ويبلغ عددهم اإلجمالي 784,926 ش��اب وشاّبة 
 وذلك م��ن إجمالي عدد س��كان البحرين المقدر 
ب���1.5 ملي��ون نس��مة حت��ى آخ��ر إحصائية في 

.2021
ووفقًا لألرقام الرسمية، فإن الفئة العمرية من 

30-34 عامًا تش��كل النس��بة األكبر من الشباب 
ف��ي المجتمع بواق��ع 206,154 ش��خص، تليها 
الفئ��ة العمرية م��ن 35-39 بواق��ع 190,292 
 ش��خص، والش��باب ضم��ن الفئ��ة العمرية من 
25-29 يبلغ��ون 142,528 ش��خص، أم��ا ع��دد 
الش��باب ضم��ن الفئ��ة العمري��ة م��ن 24-20 

يبلغ��ون 100,333 ش��خص وذلك م��ن إجمالي 
عدد السكان.

وتفصياًل، ف��إن ع��دد الش��باب البحرينيين يبلغ 
نحو 223,944 شخص، حيث يشكلون ما نسبته 
31% من إجمالي ع��دد البحرينيين في المجتمع 
والبالغين 719,333 حسب اإلحصائية المذكورة.

وتش��كل الفئة العمرية من 20-24 من الشباب 
البحرين��ي الفئة األعلى بواقع 60,117 ش��خص، 
تليها الفئة العمرية من 25-29، بواقع 59,118 
شاب وش��اّبه، والش��باب من عمر 30-34 بواقع 
55,354 شخص، تليها الفئة من 35-39 بواقع 

49,355 شخص.
ويبلغ عدد الذكور من الشباب البحريني في جميع 
الفئات العمرية المذكورة 114,843 شاب، بينما 
يبلغ عدد اإلناث من البحرينيات 109,101 شابة.

الشباب البحريني تطلعات وآمال مستقبلية

 دعوات شبابية لحلحلة ملف 
التوظيف وإشادة بلجنة »تمكين الشباب«

أك��د عدد م��ن الش��باب البحرينيين 
بمناس��بة ي��وم الش��باب العالم��ي 
الذي يصادف 12 أغس��طس من كل 
ع��ام، عل��ى االهتمام ال��ذي يحظي 
به الش��باب في المجتم��ع البحريني 
من قبل القي��ادة الحكيمة، منوهين 
إل��ى أهمية وجود العنصر الش��بابي 
ف��ي عملية صن��ع القرار إل��ى جانب 
تفعي��ل دورهم لتحقي��ق مزيد من 
المستقبلية كفئة هامة  التطلعات 

في المجتمع.
م��ن جانب��ه، أك��د الش��اب عبداهلل 
الش��مري أن يوم الش��باب العالمي 
يعد مناسبة شبابية هامة لتسليط 
للضوء على ه��ذه الفئة التي تعتبر 
وقود المستقبل وطاقته، مشيرًا إلى 
أن نسبة الش��باب في البحرين تعد 
من النسب الكبيرة في المجتمعات 
والذي��ن أصبح الرهان المس��تقبلي 
عليهم خالل الفت��رة األخيرة والذي 
اهتم��ام حض��ره صاح��ب  يؤك��ده 

الجاللة ملك البالد المعظم وصاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء من خ��الل المبادرات 
الت��ي تعن��ى بش��باب الوط��ن، إلى 
األخيرة  الوزارية  والتعيين��ات  جانب 
الت��ي ضم��ت كوكبة م��ن العناصر 

الشبابية الوطنية.

وأش��ار إلى أن أه��م التحديات التي 
تواجه الشباب البحريني هي مواءمة 
التخص��ص الجامعي م��ع متطلبات 
س��وق العمل، وق��ال: »أصب��ح حلم 
الشباب منذ بداية مشواره الدراسي 
بالجامعة ه��و الحصول على وظيفة 
بع��د التخ��رج وأصبح ه��و الهاجس 

الذي يؤرقه ويقلقه«، داعيًا لحلحلة 
ه��ذا الملف اله��ام الذي يق��ع على 
س��لم األولوي��ات الش��بابية والت��ي 
تمّهد لحياة أفضل للشاب البحريني 

بالحصول على الوظيفة المناسبة.
م��ن جانبها، أش��ارت الش��ابة بيان 
المحاري إل��ى أن االهتمام العالمي 

الموّج��ه للش��باب ب��ات واضحًا من 
خالل تخصي��ص يوم له��ذه الفئة، 
وه��و يمثل انعكاس��ًا إلدراك العالم 
ألهمية فئة الش��باب ف��ي المجتمع 
ودوره��م الفاع��ل في بن��اء وتغيير 
ش��كل المجتمع��ات، وقال��ت: »هذا 
ما نلمس��ه في مملكة البحرين من 
خالل الخط��ط الحكومي��ة والتوجه 
الحكومي الذي يص��ب كل اهتمامه 
الش��باب وكيفي��ة تمكينهم  تج��اه 
وتحقي��ق م��ا يرمون إلي��ه في كافة 
المج��االت وأن م��ا يزي��د ارتياحن��ا 
كش��باب بحريني هو أن التوجيهات 
تأت��ي من أعل��ى هرم في الس��لطة 
الملكي  الس��مو  بصاح��ب  متمث��اًل 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
وأش��ارت إل��ى أن التحدي��ات الت��ي 
تواجه الش��باب في كل أنحاء العالم 
حلها ه��و العمل لتحقيق وبناء حياة 
أفضل واالس��تمرار ف��ي التطور من 

خالل الحصول عل��ى وظيفة كريمة 
تحقق تطلعاتهم المستقبلية.

أم��ا الش��اب عب��داهلل محم��د ثمن 
تش��كيل لجنة تمكين الش��باب بناًء 
على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مؤخ��رًا والتي تهتم 
بتطوي��ر العمل الش��بابي وتمكين 
فئة الش��باب من تج��اوز التحديات 
التي تواجههم، حيث ستس��هم في 
تطوي��ع العقب��ات أمامه��م للتطور 
والترق��ي في ش��تى المجاالت، ودعا 
ألهمية فتح المجال للش��باب لطرح 
أوج��ه التطوير من أف��كار وخطط، 
س��واء كانت على مس��توى شخصي 
أو مؤسس��ي وذل��ك بم��ا يتناس��ب 
م��ع توجهات المؤسس��ة، داعيًا ألن 
يك��ون هناك تحفيز أكبر الكتس��اب 
الدرجات العلمية والش��هادات التي 
تفي��د في تطوير تلك المؤسس��ات 
س��واء بتخصيص ع��الوات مادية أو 

برفع الدرجة العملية.

عبداهلل محمدبيان المحاري عبداهلل الشمري

ب.. 
با

ش
ال

نصف سكان العالم من الشباب .. ويبلغون ٪57 بحلول 
نهاية 2030

67٪ من الشباب يؤمنون بمستقبل أفضل.. وأكثرهم 
تفاؤاًل الفئة بين 15 و17 عامًا

69٪ من المشاركين باستطالع لألمم المتحدة يؤيدون 
إعطاء المزيد من فرص التطوير للشباب 

الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت في 1999 يوم 
12 أغسطس من كل عام يومًا دوليًا للشباب 

»اليوم العالمي للشباب« يسلط الضوء على قضايا 
الشباب ويحتفي بإمكانياتهم كشركاء فاعلين 

بالمجتمع العالمي

موضوع االحتفال باليوم العالمي للشباب 2022: 
»التضامن بين األجيال: خلق عالم لكافة األعمار«
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 تدريب 1000 فتاة على 
العلوم والتكنولوجيا

دشنت كل من ش��ركة »زين البحرين« وشركة »كليفر بالي« 
النس��خة الثالثة من برنام��ج »مخيم التكنولوجي��ا للفتيات« 
الذي يأتي بش��راكة اس��تراتيجية مع المجلس األعلى للمرأة 
ويهدف إلى بناء قدرات ومعارف ومهارات الفتيات البحرينيات 
ف��ي مج��ال العل��وم والتكنولوجي��ا والهندس��ة والرياضيات، 
وبما يس��هم في س��د الفجوة بين الجنسين في مجال العلوم 
والتكنولوجيا، عبر إتاح��ة المزيد من الفرص للفتيات لتلقي 
التدريب األساس��ي ال��الزم للمواصلة في هذا المجال بش��كل 

احترافي ومهني في المستقبل.
ويستهدف هذا المخيم في نسخته الثالثة 1000 من الفتيات 
البحريني��ات م��ن الفئ��ة العمرية بي��ن 8 و14 عام��ًا، وتقام 
جلس��اته أس��بوعيًا على مدى ش��هرين خالل الصي��ف، وتركز 
جلس��اته على موضوعات مختلفة مثل كيفية إنشاء األلعاب 
والمواق��ع اإللكترونية، وأساس��يات عل��م الروبوتات، وكيفية 

دمج دراسات العلوم اإللكترونية في الحياة اليومية.

 الناصر: نأمل أن يغير االحتباس 
الحراري أجواء البحرين مستقباًل

أيمن شكل «

أرج��ع أس��تاذ الفيزي��اء التطبيقية، 
ورئيس جمعية الفلكيين، د. وهيب 
الناصر ظاهرة انعدام رياح الشمال 
»الب��ارح« ع��ن البحري��ن والمنطقة 
والت��ي كان��ت تلط��ف أجواء أش��هر 
إل��ى ظاه��رة االحتب��اس  الصي��ف، 
الح��راري وتأثيرها في مناخ األرض، 
وعبر عن أمله في أن يغير االحتباس 
الحراري أجواء البحرين خالل الفترة 

المقبلة.
وق��ال د. الناص��ر في تغري��دة على 
»تويتر«، »لمن يش��كك في ظاهرة 
االحتب��اس الح��راري وتأثيره��ا في 
ف��ي  تس��ببت  فق��د  األرض  من��اخ 
ارتف��اع درج��ة ح��رارة األرض 1 °م 

»والتي تعادل الحرارة الصادرة من 
تفجير حوالي بلي��ون قنبلة نووية« 
منذ بداي��ة الحقب��ة الصناعية عام 

1885م.
وأوضح أنه من أعراض حمى األرض 
هط��ول أمط��ار غزيرة جدا؛ مش��يرًا 
إل��ى األمطار التي حدث��ت في إمارة 
الفجي��رة باإلمارات، والت��ي تعادل 
كمية أمطار سنتين وقد هطلت في 
ساعة أو س��اعتين فقط، وكذلك ما 
حدث في مدينة ش��يناي »مدراس«، 
وأمطار إح��دى الوالي��ات األمريكية 
قبل سنوات بما يعادل هطول أمطار 
5 س��نوات في يوم واحد وغيرها من 
مناطق العالم، وما يحدث حاليا في 

كوريا الجنوبية.
كم��ا أكد أن االحتب��اس الحراري هو 
س��بب األعاصير الغزي��رة، والجفاف 
الشديد في مناطق أخرى من العالم 
وق��د أدى إل��ى ح��دوث حرائ��ق في 

الغاب��ات، وذوبان الجلي��د بالقطب 
الشمالي، وهبوب موجات حارة جدًا 
على مناطق ل��م تعهد ذلك وكذلك 
موج��ات باردة ج��دًا، ووص��ول الجو 
الرطب لمناطق جافة في األس��اس 
ال تعرف مثل ذلك في أشهر الصيف 
مثل الرب��ع الخالي حالي��ًا، وانعدام 
رياح الش��مال »البارح« عن البحرين 
وجيرانها التي كانت تلطف الجو في 

يونيو ويوليو وجزء من أغسطس.
وق��ال: اجتمع��ت عناص��ر الطقس 
القاس��ي »ح��رارة ورطوب��ة عالي��ة، 
وانع��دام الري��اح«، ونأمل أن يكون 
ضرر االحتب��اس لصالحنا في الفترة 
القادم��ة عب��ر رطوب��ة أق��ل ورياح 
شمالية بدال من الجنوبية مع أمطار 

معتدلة.

د. وهيب الناصر

»األرصاد«: هطول األمطار بسبب المنخفضات الجوية المدارية
ذكرت إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت 
واالتصاالت في تقريرها الش��هري بأن ش��هر 
يولي��و 2022 كان ح��ار نس��بيًا بالنس��بة إلى 
درجات الحرارة مع انخفاض في س��رعة الرياح 

مقارنة بالمعدل العام.
وبل��غ المتوس��ط الش��هري لدرج��ات الحرارة 
35.4°م وذل��ك بزيادة قدرها 0.3°م قياس��ًا 
بالمع��دل العام لش��هر يولي��و. ويعتبر هذا 
تاس��ع أعل��ى معدل لدرج��ات الحرارة لش��هر 
يولي��و منذ عام 1902. وقد تم تس��جيل مثل 
ه��ذا المعدل في يولي��و 2008 و2011. علمًا 
بأن أعلى متوس��ط ش��هري لدرج��ات الحرارة 
لش��هر يوليو بلغ 36.9°م المس��جل في سنة 
2017 و2020. كما بلغ المتوس��ط الش��هري 
لدرجات الحرارة العظم��ى 39.2°م وهذا أقل 
من المعدل العام ب���0.5°م. علمًا بأن أعلى 
متوس��ط ش��هري لدرجات الح��رارة العظمى 
لش��هر يوليو بلغ 42.1°م المس��جل في سنة 
2017. هذا وقد بلغت درجة الحرارة العظمى 
أكث��ر م��ن 40°م خ��الل 10 أي��ام من ش��هر 
يولي��و. وبلغ��ت أعل��ى درجة ح��رارة 43.3°م 

والت��ي س��جلت بتاري��خ 19 يوليو ف��ي مطار 
البحرين الدولي. علم��ًا بأن أعلى درجة حرارة 
لش��هر يوليو في مطار البحرين الدولي بلغت 
47.4°م والمسجلة في 15 يوليو 2000 و13 

يوليو 2010.
وبلغ��ت أعلى درجة ح��رارة لش��هر يوليو في 
حلب��ة البحري��ن الدولي��ة 46.3°م وف��ي درة 

البحرين فبلغت 44.9°م والتي سجلت بتاريخ 
19 يولي��و 2022. أم��ا المتوس��ط الش��هري 
لدرج��ات الحرارة الصغرى فق��د كان 32.7°م 
وذلك بزيادة قدرها 1.3°م قياس��ًا بالمعدل 
الع��ام.  كم��ا بلغت أدنى درجة حرارة لش��هر 
يولي��و 31.6°م بتاريخ��ي 5 و8 يولي��و ف��ي 
مط��ار البحري��ن الدول��ي ولكن تم تس��جيل 

28.5°م بتاري��خ 5 يولي��و ف��ي درة البحرين. 
وبلغ المتوس��ط الش��هري للرطوبة النسبية 
في ش��هر يوليو57%، في حين بلغ المتوسط 
الشهري للرطوبة النسبية العظمى 73% وبلغ 
المتوسط الشهري للرطوبة النسبية الصغرى 
37%. وبلغ��ت أعلى قيمة للرطوبة النس��بية 
المسجلة 89% بتاريخ 8 يوليو، أما أدنى قيمة 
للرطوبة النس��بية بلغت 15% والتي س��جلت 
بتاري��خ 4 يوليو. والجدي��ر بالذكر أن مجموع 
س��اعات سطوع الش��مس قد بلغ لشهر يوليو 
315.7 ساعة. علمًا بأن أكبر مجموع لساعات 
السطوع الشمس��ي لش��هر يوليو بلغ 377.8 

ساعة المسجل في سنة 1974.
وكانت درجات الحرارة أقل بكثير من المعدل 
الطبيع��ي خالل األي��ام الخمس��ة األخيرة من 
شهر يوليو بس��بب الغيوم التي كانت تغطي 
س��ماء المملكة في هذه األي��ام وما صاحبها 
م��ن تس��اقط األمطار. وس��جل ش��هر يوليو 
س��قوط كمية قليلة من األمط��ار لم تتجاوز 
0.05 ملم بتاريخ 27 يوليو، 28 و29 يوليو في 
مطار البحرين الدولي. وقد تم رصد س��قوط 

أمط��ار مصحوب��ة بعواص��ف رعدي��ة في درة 
البحري��ن بتاريخ 28 يوليو حي��ث بلغ مجموع 
الهط��ول ف��ي هذا الي��وم 2.4 مل��م. وتأثرت 
المملك��ة بأمطار غزي��رة مصحوبة بعواصف 
رعدية بتاري��خ 29 يوليو. تس��اقطت األمطار 
ف��ي أقل من س��اعة واح��دة. وبلغ��ت الكمية 
اإلجمالية للهطول في جامعة البحرين 41.6 
ملم، ف��ي البديع 19.2 مل��م وبلغت في حلبة 
البحرين الدولية 6.0 ملم. ويعزى سبب حالة 
عدم االس��تقرار التي تحدث في فصل الصيف 
بس��بب اقت��راب خ��ط تش��كل المنخفض��ات 
الجوية المدارية عل��ى المناطق الجنوبية من 
شبه الجزيرة العربية وبحر العرب مما تسبب 
بطق��س غير مس��تقر وهطول أمط��ار رعدية 
مصحوبة بهبات ش��ديدة السرعة على بعض 
المناطق. وقد تأثرت البحرين الشهر الماضي 
بهذه المنخفض��ات خاصة المناطق الجنوبية 
منه��ا، حيث ش��هدت تس��اقط أمط��ار غزيرة 
وهبات ش��ديدة الس��رعة، وهي من الظواهر 
الجوية الغير معتادة في مثل هذا الوقت من 

العام.

نصح باالمتناع عن الطعام والشراب قبل النوم بـ4 ساعات

 الشيباني: خفض الوزن 
واإلقالع عن التدخين لعالج االسترجاع المريئي

نصح األس��تاذ المشارك بكلية الطب 
والعل��وم الطبية في جامع��ة الخليج 
العرب��ي، د. ط��ارق أحمد الش��يباني، 
بإج��راء تغيي��رات في نم��ط الحياة، 
م��ن أج��ل الوقاية م��ن االس��ترجاع 
المريئي، مثل اإلق��الع عن التدخين، 
وخفض الوزن، وعدم تناول األطعمة 
الدهني��ة والمقلي��ات، وع��دم ش��رب 
المش��روبات الغازي��ة، والحمضي��ات 
الحارة  الش��وكوالتة واألطعمة  وأكل 
المش��بعة  واألطعم��ة  الس��اخنة  أو 
بالتواب��ل والبهارات وش��رب القهوة 
والش��اي المركز«، مضيفا أنه »يجب 
االمتناع عن األكل والش��رب »ما عدا 
الم��اء«، قب��ل 4 س��اعات تقريبا من 
الن��وم«، منوه��ًا إلى أن��ه ليس كافيا 
لبع��ض المرض��ى أن يغي��روا نمط 
حياته��م، بل يج��ب إعطاؤهم أدوية 
تمن��ع إف��راز األحماض ف��ي المعدة 
حس��ب تعليمات الطبيب والتدرج في 
تخفيض الجرعات«، الفتًا إلى أنه في 
حاالت متقدمة م��ن المرض يضطر 
الطبي��ب إلج��راء عملي��ة جراحية بما 

يسمى عملية ثنية القاع««. 
وأض��اف، أنه »من المهم أن نس��لط 
الضوء على مش��كلة يواجهها الكثير 
من الناس وهي مش��كلة االس��ترجاع 
المريئ��ي أو الحرقان الذي يش��عر به 
المصاب في المنطقة الصدرية أو ما 
يس��مى باللهجة العامية »الحارج« أو 
»الحامس« حيث نستطيع أن نتعرف 
على كيفية حدوث المرض ومسبباته 
وكيفي��ة التخلص منه أو التقليل من 
آالمه إن أمكن«. وأوض��ح أن »القناة 
الهضمي��ة تب��دأ بالفم ث��م البلعوم 

فالم��ريء فالمعدة فاألمعاء وتنتهي 
يمض��غ  وعندم��ا  الش��رج،  بفتح��ة 
اإلنس��ان الطع��ام إلى قط��ع صغيرة 
وبعد أن تقوم الغدد اللعابية بإفراز 
اللع��اب على ه��ذه اللقمة تلين هذه 
اللقمة وتصبح جاه��زة للبلع فيقذف 
به��ا اللس��ان إل��ى الخلف لك��ي تمر 
بالبلعوم«. وتابع »تقابل هذه اللقمة 
في طريقها إلى األس��فل فتحتين »أو 
ممرين« عند البلعوم إحداهما فتحة 
القصبة الهوائية وت��ؤدي إلى الرئة 
لدخول وخروج الهواء، واألخرى فتحة 
الم��ريء للغ��ذاء وم��رور الغ��ذاء إلى 
المعدة، وف��ي لحظة مرور الغذاء في 
ه��ذه المنطقة يج��ب أن تغلق فتحة 
الهواء عن طريق قطعة لحمية تحكم 
إغ��الق ه��ذه الفتح��ة وتمن��ع دخول 
اللقمة إل��ى القصب��ة الهوائية وفي 
نف��س الوقت ينفتح الجزء األعلى من 

المريء لدخول لقمة الطعام«.
وق��ال إن��ه »في كثي��ر م��ن األحيان 

وعندما يتكلم اإلنس��ان أثناء عملية 
البلع ال تغلق فتحة القصبة الهوائية 
فتدخ��ل اللقمة بالخط��إ في القصبة 
الهوائية وتسد مجرى الهواء فيختنق 
بنوب��ة  ويب��دأ  ويغ��ص،  اإلنس��ان، 
متواصل��ة من الكحة والس��عال لكي 
ُيخ��رج هذه اللقمة م��ن الجزء األعلى 
من القصبة الهوائية ولكي نس��اعد 
هذا الش��خص لخ��روج ه��ذه اللقمة 

يقوم أي إنسان بضغط كفيه تحت 
الحجاب الحاجز لكي ُيخرج 

تس��د  التي  اللقم��ة 
الهوائية  القصبة 

وقد ي��ؤدي عدم 
اللقم��ة  خ��روج 
االختن��اق  إل��ى 

وإلى الوفاة«. 
ولف��ت إل��ى أن 

ح��االت  »هن��اك 
س��نويًا  كثي��رة 

ت��ؤدي إل��ى الوفاة 
الغصة وعدم  نتيج��ة 

م��ن  اإلنس��ان  تمك��ن 
التنف��س أثن��اء عملية بلعه 

للطع��ام«، موضح��ًا أن��ه »إذا ن��زل 
الطع��ام بش��كل طبيع��ي ف��ي قناة 
الم��ريء فإنه ينزل بمس��اعدة حركة 
عض��الت الم��ريء التموجي��ة أي إن 

جدار المريء ينضغط في الجزء الذي 
يعل��و اللقم��ة وتس��ترخي عض��الت 
الم��ريء الت��ي تحت اللقم��ة فتنزلق 
اللقمة بسالس��ة إلى األسفل باتجاه 

ة  لمع��د م������������ا ا وه��ي 
تسمى بالحركة 
التم�������وجي��ة 
وهذه  لألمع��اء 
تس��اعد  خاصية 
بل����������ع  عل��ى 
حت��ى  الطع��ام 
لو كان اإلنس��ان 

مقلوبًا«.
وتاب��ع »عن����دم��ا 
تصل اللقمة إلى آخر 
جزء من المريء والذي 

طوله 30 سنتيمترا 

تقريب��ًا هناك نوع م��ن التضييق في 
أس��فل المريء وقبل مدخ��ل المعدة 
حي��ث يكون قطر الم��ريء هنا أصغر، 
وتجاوزًا نطلق عليه الصمام السفلي 
للم��ريء، يك��ون هذا الصم��ام ضيقًا 
وهذا راجع إلى وجود هذا الجزء أسفل 
الحجاب الحاجز حيث إن هذه المنطقة 
الضغ��ط  م��ن  أعل��ى  ضغ��ط  ذات 
الخارجي ولذلك يكون المريء، »الجزء 
الس��فلي«، مغلقا في حال عدم وجود 
الطع��ام وينفتح عند م��رور الطعام 
إلى المعدة، وعند إغالق هذا الصمام 
أو ه��ذه العضل��ة تمتن��ع األحماض 
واألبخرة م��ن الصعود م��ن المعدة 
إلى المريء كم��ا تمنع ظهور الروائح 

الكريهة من المعدة«.
وأشار إلى أنه »في بعض األحيان 
وعن��د بع��ض األش��خاص 
هذه العضلة تكون غير 
وتصبح  الغلق  محكمة 
مفتوح��ة مما يس��بب 
صع��ود األحماض من 
الج��زء  إل��ى  المع��دة 
المريء  م��ن  الس��فلي 
وآالم  مما يسبب حرقانا 
م��ا يس��مى باالس��ترجاع 
المريئ��ي »الحارج« ويش��عر 
المري��ض بح��رارة وحرق��ة ف��ي 

الجزء الس��فلي م��ن الص��در ويطلق 
 heart burn علي��ه باللغة اإلنجليزية
أي »حرق��ان القل��ب«، وهي تس��مية 
خاطئة ألن الحرق��ان هو في المريء 
موج��ود  القل��ب  ألن  نظ��رًا  ولك��ن 
ف��ي نف��س المنطقة فيطل��ق عليها 
العام��ة ه��ذه التس��مية«. وف��ي ما 
يتعلق بالعالج، أوضح د. الش��يباني 
أن��ه »ينص��ح بإج��راء تغيي��رات في 
نم��ط الحياة كاإلقالع ع��ن التدخين 
وخفض الوزن وعدم تناول األطعمة 
الدهني��ة والمقلي��ات، وعدم ش��رب 
المش��روبات الغازي��ة والحمضي��ات 
وأكل الش��وكوالتة واألطعمة الحارة 
المش��بعة  واألطعم��ة  الس��اخنة  أو 
بالتواب��ل والبهارات وش��رب القهوة 
والش��اي المرّكز، كم��ا يجب االمتناع 
عن األكل والش��رب »ما ع��دا الماء«، 
قب��ل 4 س��اعات تقريب��ا م��ن النوم، 
لبع��ض  كافي��ا  لي��س  أن��ه  كم��ا 
المرض��ى أن يغيروا نم��ط حياتهم 
بل يج��ب إعطاؤه��م أدوي��ة مانعة 
إلف��راز األحماض في المعدة حس��ب 
ف��ي  والت��درج  الطبي��ب  تعليم��ات 
تخفي��ض الجرع��ات، كم��ا أن��ه في 
حاالت متقدمة م��ن المرض يضطر 
الطبيب إلج��راء عملي��ة جراحية بما 

يسمى عملية ثنية القاع«.

د. طارق الشيباني

إجراء جراحة »ثنية القاع« في الحاالت المتقدمة لعالج المرض

مرضى بحاجة إلى أدوية تمنع إفراز األحماض في المعدة

األطعمة المشبعة بالتوابل والمشروبات الغازية تزيد نسبة اإلصابة بالمرض

البارانويا: يس��مى المرض أيضًا ب�»جنون االرتياب«، هو اضطراب نفس��ي عصبي يش��عر فيه المريض دائمًا أنه معرض لالضطهاد والتهديد، والشعور بالخطر والمالحقة من اآلخرين، ويكون لدى المريض شكوك غير عقالنية، وعدم 
الثق��ة باآلخري��ن. والس��بب وراء حدوث البارانويا غي��ر معروف، لكن يوجد عوامل تحفز اإلصابة بالبارانويا، ومنها، أمراض نفس��ية أخرى مثل انفصام الش��خصية، وتعاطي المخدرات، والعوامل الجينّي��ة والوراثّية، والضغط العصبي، 

والتعرض لصدمة خالل الحياة تؤثر على الشعور وطريقة التفكير، مثل سوء المعاملة خالل الطفولة.
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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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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل عددا من الوزراء والمسؤولين

اتسام المملكة باحترام التعددية عزز قوتها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

مبادرات لتعزيز كفاءة األداء وإعادة هندسة اإلجراءات ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

زيادة تطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات باستقاللية وعدالة

تجلي الروح الواحدة خالل عاشوراء عكس المسؤولية الوطنية للجميع

ترسيخ العدالة لصون الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تواصل 
نهجها الحضـــاري العريق مســـتندًة إلى ما 
تتميـــز به مـــن تنـــوع نســـيجها المجتمعي 
المتماســـك، مشـــيًرا إلـــى أن مـــا تتســـم به 
المملكة مـــن احترام التعدديـــة عزز قوتها 
ومكانتهـــا وذلك تجســـيًدا لرؤى وتطلعات 

ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة. 

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 
الرفـــاع أمس، وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير 
شـــؤون البلديـــات والزراعة وائـــل المبارك، 
ووزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، ووزيـــر 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
نـــواف المعـــاودة، ووزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء حمد المالكي، ورئيس األمن العام 

الفريـــق طارق الحســـن، ورئيـــس األوقاف 
الجعفرية يوســـف الصالح، بمناسبة ختام 
ســـموه  أشـــاد  حيـــث  عاشـــوراء،  موســـم 
بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــات  ومختلـــف 
ودورهـــم الفاعل الـــذي اضطلعوا به خالل 
موسم عاشوراء، معرًبا عن شكره لمجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة والعلماء والمشـــايخ 
األفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة 
وفـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن المتطوعين 

اللتزامهـــم الوطني المجتمعـــي، مؤكًدا أن 
تجلـــي الروح الواحدة خالل هذا الموســـم 
عكس الوعـــي والمســـؤولية الوطنية لدى 

الجميع.
المعالـــي  أصحـــاب  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
والسعادة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء على ما يبديه من حرٍص واهتمام 
مســـتمر بمتابعـــة كل ما من شـــأنه تيســـير 

كافة المتطلبات لموسم عاشوراء.

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة دور الســـلطة 
القضائيـــة فـــي ترســـيخ مبـــدأ العدالـــة كأحـــد المرتكـــزات 
الرئيســـية لصـــون الحقـــوق وتحقيق التنمية المســـتدامة، 
القضائيـــة  المنظومـــة  إليـــه  وصلـــت  بمـــا  ســـموه  منوهـــًا 
مـــن مســـتويات متقدمـــة، وأهميـــة اســـتمرار تطوير هذه 
المنظومـــة عبـــر مواصلـــة تبنـــي المزيـــد مـــن المبـــادرات 
التـــي تعـــزز من كفـــاءة األداء وتحســـين وإعادة هندســـة 
اإلجـــراءات لتواكب متطلبات التنمية، وذلك بما يعزز من 
إســـهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
التـــي أرســـى دعائمها ملك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه في قصر الرفـــاع أمس، نائب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للقضاء ورئيـــس محكمة التمييز 
الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفـــة، بحضور وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة، 
ووزيـــر شـــؤون مجلس الوزراء حمـــد المالكي، حيث هنأه 
ســـموه بمناســـبة تعيينـــه نائبـــا لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للقضـــاء ورئيســـًا لمحكمـــة التمييـــز، متمنًيـــا لـــه التوفيـــق 

والنجاح في مهام عمله.
ونـــوه ســـموه بمـــا يضطلـــع بـــه المجلـــس األعلـــى للقضاء 
مـــن دوٍر مهـــم فـــي تعزيـــز نزاهـــة الســـلطة القضائيـــة من 
خـــالل تعزيـــز تطبيـــق ســـيادة القانـــون وحمايـــة الحقوق 
والحريـــات باســـتقاللية وعدالة، مشـــيًدا ســـموه بالتعاون 

المميز للسلطات الثالث وعملهم بروح الفريق الواحد؛ من 
أجل تحقيق الرؤى والتطلعات الملكية الســـامية لصاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم، مؤكدًا ســـموه أهمية مواصلة 
التعاون والتنســـيق بين الســـلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيـــة للبنـــاء على ما تحقق من مســـتوياٍت متقدمة 
على مختلـــف األصعدة بما ينعكس أثره على رفعة ونماء 

الوطن والمواطن.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ خالد بـــن علـــي آل خليفة عن 
شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه ســـموه من حرص واهتمام 
بالســـلطة القضائية بما يســـهم في تعزيز مسارات التنمية 

بمملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

المعظـــم  البـــالد  ملـــك  عـــن  صـــدر 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
رقـــم  مرســـوم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
إلـــى  باالنضمـــام   2022 لســـنة   )41(
النظام األساسي للشراكة الصناعية 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 

مستدامة، جاء فيه:

المادة األولى
ُووفـــق علـــى االنضمـــام إلـــى النظام 

الصناعيـــة  للشـــراكة  األساســـي 
اقتصاديـــة  لتنميـــة  التكامليـــة 
مســـتدامة الموقـــع بتاريـــخ 3 يونيو 

2022م، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية
علـــى وزير الصناعة والتجارة تنفيذ 
هذا المرســـوم، ويعمـــل به من اليوم 
التالـــي لتاريخ نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ملـــك البـــالد المعظـــم 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة مرســـوم رقم 
)42( لســـنة 2022 بتعديـــل بعض 
أحكام المرســـوم رقم )83( لســـنة 
بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس   2020
إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 

جاء فيه:

المادة األولى
تحل عبـــارة )وزيـــر العمل( محل 
والتنميـــة  العمـــل  )وزيـــر  عبـــارة 
فـــي  وردت  أينمـــا  االجتماعيـــة( 
المرســـوم رقم )83( لســـنة 2020 
إدارة  مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة 

هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثانية
ُتعين فاطمة عبدالغني إسماعيل 

عضـــوًا فـــي مجلـــس إدارة هيئة 
تنظيم ســـوق العمل بدالً من مها 
عبدالحميـــد مفيـــز، وتكـــون مدة 
عضويتهـــا لنهايـــة مـــدة المجلس 

الحالي.

المادة الثالثة
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  علـــى 
ووزيـــر العمـــل - كٌل فيما يخصه 
- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

تلقى ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيـــة شـــكر جوابيـــة مـــن أخيه 
ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
علـــى  رًدا  وذلـــك  ســـعود،  آل 
برقيـــة التهنئة التي بعثها ســـموه 
بمناســـبة نجاح حج موســـم هذا 

العام 1443هـ.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهـــد نائب رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
عـــن شـــكره  الســـعودية  العربيـــة 
وتقديره لصاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الطيبـــة  ســـموه  مشـــاعر  علـــى 
متمنًيـــا  الصادقـــة،  ودعواتـــه 
لســـموه موفور الصحة والسعادة 
ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق 

المزيد من التقدم واالزدهار.

اســـتقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
امس، ســـفير المملكـــة المتحدة لدى 
درامونـــد،  رودي  البحريـــن  مملكـــة 
وذلـــك بحضـــور رئيـــس األمـــن العام 

الفريق طارق الحسن.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 

عالقات التعاون األمني بين البلدين 
الصديقيـــن، وبحـــث الســـبل الكفيلة 
بتعزيـــز العمل المشـــترك فـــي مجال 
تبـــادل الخبرات وبنـــاء القدرات، بما 

يدعم مصالح البلدين.
اإلدارة  عـــام  مديـــر  اللقـــاء،  حضـــر 

العامة لإلصالح والتأهيل.

االنضمام إلى نظام 
الشراكة الصناعية التكاملية

الملك المعظم: إعادة تشكيل 
“إدارة هيئة تنظيم سوق العمل”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى شكر محمد بن سلمان

تبادل الخبرات األمنية مع بريطانيا

local@albiladpress.com
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تعيين فاطمة 
إسماعيل عضوًا 

في المجلس 
بداًل من مفيز

جاللة الملك المعظم
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، بمقـــر الوزارة أمس، رئيـــس برلمان البحر األبيض المتوســـط ورئيس اللجنة 
البرلمانيـــة الخاصـــة بمكافحة اإلرهاب جينـــارو ميغليوري. وخالل االجتماع، أشـــاد 
وكيـــل وزارة الخارجيـــة بالعالقات الوطيـــدة والمتميزة التي تجمـــع مملكة البحرين 
بالدول األعضاء في برلمان البحر األبيض المتوسط، وحرصهم المشترك على تعزيز 
الحـــوار السياســـي وتعميـــق الشـــراكة البرلمانيـــة بما يدعـــم األهداف المشـــتركة في 
ترســـيخ األمن والســـالم، ومكافحة التطرف واإلرهاب، وتدعيم التنمية المستدامة. 
وأكـــد حرص مملكة البحريـــن  تعزيز التعاون وتبادل الخبرات التشـــريعية بين دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة األورومتوسطية.

عبداهلل بن أحمد: حرص مشترك لترسيخ السالم

المنامة - وزارة الداخلية

أشـــاد محافظ العاصمة الشيخ راشد 
بـــن عبدالرحمن آل خليفـــة، بالرعاية 
الملكية السامية لموسم عاشوراء من 
ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
مجتمعيـــا  نموذجـــا  تجســـد  والتـــي 
رفيعـــا لإلخـــاء الوطنـــي، معربـــا عـــن 
خالص شـــكره وتقديره لجاللته على 
مـــا يقدمه ســـنويا من مكارم ســـامية 
للمآتم الحســـينية. وأثنـــى المحافظ، 
بمناسبة ختام موسم عاشوراء، على 
جهـــود فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، والتي أسهمت في إنجاح 
موســـم عاشـــوراء، من خالل توجيه 
الجهـــات المعنية بتهيئة كافة الســـبل 
التي تضمن سير المناسبة في أفضل 
صـــورة، وتوفيـــر كافـــة االحتياجات 

األوقـــاف  مـــع  بالتنســـيق  المطلوبـــة 
الجعفريـــة ورؤســـاء المآتـــم واللجان 

المشرفة.
بمتابعـــة  المحافـــظ،  أشـــاد  كمـــا 
الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  واهتمـــام 
بـــن عبـــدهللا آل  أول الشـــيخ راشـــد 
خليفـــة، وتوجيهـــه اإلدارات األمنية 
لمتابعة احتياجات المآتم والمواكب 
الحســـينية بالعاصمـــة، ألجل تســـيير 

األمور المتصلة بهذه المناسبة.

محافظ العاصمة: المآتم والمعزون تحلوا بالمسؤولية الوطنية

روح األسرة الواحدة هو ما ميز إحياء “عاشوراء” منذ األزل
الملك المعظم يبدي اهتماما خاصا بالذكرى الخالدة ... “الجعفرية”:

رفـــع رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  الصالـــح  يوســـف 
والتقديـــر واالعتـــزاز إلـــى المقام الســـامي 
لعاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بمناسبة 
نجـــاح موســـم عاشـــوراء للعـــام 1444هـــــ 
ســـبحانه  هللا  بفضـــل  2022م  الموافـــق 
عاشـــوراء،  لموســـم  الملكيـــة  والرعايـــة 
وبتضافـــر الجهود الرســـمية واألهلية، مما 
أســـهم فـــي نجـــاح الموســـم علـــى الوجـــه 

األكمل.
ورفـــع الصالـــح ونيابـــة عن جميـــع أعضاء 
وكافـــة  الجعفريـــة  األوقـــاف  مجلـــس 
المآتـــم  إدارات  ورؤســـاء  منتســـبيها 
فـــي  الحســـينية  والفعاليـــات  والمواكـــب 
جميـــع محافظـــات مملكـــة البحريـــن إلـــى 
مقـــام جاللـــة الملك أســـمى آيـــات التقدير 

واالمتنان والشكر والعرفان على ما يوليه 
جاللته مـــن رعايٍة وعنايـــٍة واهتمام بدور 
ســـيما  وال  الدينيـــة  والمناســـبات  العبـــادة 
مراســـم إحياء ذكـــرى عاشـــوراء الخالدة، 
ســـبحانه  هللا  بفضـــل   - تكللـــت  والتـــي 
وتوجيهـــات جاللتـــه الكريمـــة - بالنجـــاح 

والتوفيق.
وفـــي هـــذا الصدد، ثمـــن الصالـــح المكرمة 
الملكية الســـامية بمناســـبة العـــام الهجري 
جريـــا على عادة جاللتـــه الحميدة في كل 
عـــام، حيث تأتـــي هذه المكرمـــة في إطار 
مشاركة جاللته لشعبه الوفي في مناسبة 
عاشـــوراء الخالدة، منتهجا خطى أجداده 
وآبائـــه الكـــرام ومـــا توارثـــوه مـــن تعاهـــٍد 

ورعايٍة خاصة لمناسبة عاشوراء.
كما رفع رئيس مجلس األوقاف الجعفرية 
أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنان إلـــى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة وتوجيهات ســـموه لكافة الوزارات 
جميـــع  لتلبيـــة  الحكوميـــة  والجهـــات 
احتياجـــات الموســـم بمـــا يعكـــس مبـــادئ 

التعايش والتعددية واإلخاء.
وثمـــن رئيس األوقـــاف الجعفريـــة، جهود 

وزارة الداخليـــة فـــي توفير األمن واألمان 
وحماية المكتســـبات والمنجزات الوطنية 
وصحـــة  أمـــن  حفـــظ  فـــي  والمســـاهمة 
وسالمة الجميع، فضالً عن جهود المجلس 
األعلى للشؤون اإلســـالمية ووزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف في رعاية 
دور العبـــادة ومختلـــف الشـــعائر الدينيـــة، 
ووزارة الصحـــة ومـــا قدمته مـــن خدمات 
صحيـــة متميـــزة خـــالل الموســـم الســـيما 
جهـــود الوزارة في عيادة اإلمام الحســـين 
)ع( الطبيـــة وكذلـــك جهـــود وزارة شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة فـــي توفيـــر خدمـــات 
النظافـــة علـــى مـــدار الســـاعة وإلـــى كافة 
الجهـــات الرســـمية األخـــرى علـــى تعاونها 

المشهود.
إلـــى ذلك، أكـــد رئيس األوقـــاف الجعفرية 
أّن روح الشراكة المجتمعية تجلت بشكل 

كبير للغاية هذا العام .

المنامة - األوقاف الجعفرية

يوسف الصالح

خطوات جديدة لتعزيز التعاون السياحي مع السعودية
الصيرفي: خلق مزيد من فرص العمل النوعية وتسريع مسارات التنمية

اجتمعت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي 
العربيـــة  بالمملكـــة  الســـياحة  وزيـــر  مـــع  
الســـعودية الشـــقيقة أحمد الخطيب، على 
هامش الزيارة التي تقوم بها سعادتها إلى 

المملكة العربية السعودية الشقيقة. 
وخالل اللقاء، أكدت الوزيرة أن العالقات 
تجمـــع  التـــي  المتجـــذرة  التاريخيـــة 
مثـــال  أضحـــت  الشـــقيقتين  المملكتيـــن 
يحتـــذى علـــى كافـــة المســـتويات، نتيجة 
مـــا تحظى بـــه من دعم واهتمـــام من ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه  ملك 
المملكة العربية الســـعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود، ومتابعـــة مســـتمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفـــة، وأخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
العربية الســـعودية صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود. وأشـــارت الصيرفي إلى حرص 
القطـــاع  تكامـــل  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
الســـياحي بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية الشقيقة، بما يسهم في 
رفع مســـاهمة هـــذا القطاع فـــي االقتصاد 
الوطنـــي لكال المملكتيـــن، وخلق مزيد من 
فـــرص العمل النوعية، وتســـريع مســـارات 

التنمية الوطنية في البلدين الشقيقين. 
وأعربـــت الوزيـــرة عـــن إعجابهـــا بالتطـــور 
الكبيـــر الـــذي يشـــهده القطـــاع الســـياحي 

في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
مشـــيرة فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أن مملكة 
الســـتراتيجية  وفقـــًا  تعمـــل  البحريـــن 
الســـياحة 2026-2022 والتي تأتي ضمن 
خطـــة التعافـــي االقتصادي، علـــى تحقيق 
بمختلـــف  لالرتقـــاء  طموحـــة  أهـــداف 
مكونـــات قطاع الســـياحة، وهو مـــا يفتح 
مجاالً أوســـع للتعاون الســـياحي المشترك 

وتحقيق األهداف الثنائية المنشودة. 
الخطـــوات  مـــن  عـــدد  الجانبـــان  وناقـــش 
المجـــال  فـــي  التعـــاون  لتطويـــر  العمليـــة 
السياحي، تمهيدًا لترجمتها إلى اتفاقيات 
تعاون مشتركة ترسم خطة عمل للمرحلة 
القادمـــة، ويعمـــل الجانبـــان بموجبها على 
تنفيـــذ برامـــج ومبـــادرات مشـــتركة ذات 
لـــدى  الســـياحي  القطـــاع  بتنشـــيط  صلـــة 
المملكتيـــن الشـــقيقتين وتســـريع مســـيرة 

تنميته وتطويره.

المنامة - بنا

بيان المركز المالي المرحلي المختصر كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢                                 بآالف الدنانير البحرينية

البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في ٣٠ يونيـــو ٢٠٢٢

PWC البيانات المالية المرحلية المختصرة كما في ٣٠ يونيــو ٢٠٢٢ والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة المنعقد في ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ والمراجعة من قبل
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢             بآالف الدنانير البحرينية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢                              بآالف الدنانير البحرينية 

٣٠ يونيو
٢٠٢٢

)ُمراجعة(

31 ديسمبر
2021
)ُمدققة(

الموجودات

24,53125,639موجودات غير ملموسة
665670معدات ومركبات

٢5,١9626,309مجموع الموجودات غير المتداولة

496362المخزون
1,5911,550ذمم تجارية مدينة

1,203285مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
896788مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
22,11525,512أرصدة لدى قسم الخزينة بالمجموعة

9181,730النقد وما في حكمه
٢7,٢١930,227مجموع الموجودات المتداولة 

5٢,4١556,536مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

9,0009,000رأس المال 
4,5004,500االحتياطي القانوني

5,5317,984األرباح الُمدورة
١9,٠٣١21,484مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات

23,44524,330التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
816738مكافآت تعويضات نهاية خدمة الموظفين

٢4,٢6١25,068مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,0578,035ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
601514مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة

1,4651,435التزامات اإليجار والتزامات مالية أخرى
9,١٢٣9,984مجموع المطلوبات المتداولة

٣٣,٣8435,052مجموع المطلوبات
5٢,4١556,536مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

للثالثة أشهر المنتهية فيللستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2022

)ُمراجعة(
30 يونيو 2021

)معاد بيانها - ُمراجعة( 
30 يونيو 2022

)ُمراجعة(
30 يونيو 2021

)معاد بيانها - ُمراجعة(  
19,56719,7099,90210,018اإليرادات

)3,339()3,436()6,440()6,844(مصاريف التشغيل المباشرة 
)3,074()1,583()6,057()4,616(مصاريف تشغيلية أخرى 

8,١٠77,2124,88٣3,605إجمالي الربح 

46392620الدخل التشغيلي اآلخر 
--9-أرباح من استبعاد معدات ومركبات

)1,157()1,001()2,181()1,922(مصاريف عمومية وإدارية
)17()41()25()41(صافي خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة

6,١9٠5,054٣,8672,451الربح التشغيلي

23624883101إيرادات التمويل
)441()439()906()895(مصروفات التمويل

)340()٣56()658()659(صافي تكاليف التمويل
5,5٣١4,396٣,5١١2,111ربح الفترة

----الدخل الشامل اآلخر

5,5٣١4,396٣,5١١2,111إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ربحية السهم
6١49٣923ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالفلس(

المجموعاألرباح الُمدورةاالحتياطي القانونيرأس المال٢٠٢٢ )مراجعة(

9,0004,5007,98421,484في 1 يناير 2022

5,531 5,531--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)7,984()7,984(--توزيعات أرباح ُمعلنة لسنة 2021 

9,٠٠٠4,5٠٠5,5٣١١9,٠٣١في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ 

المجموعاألرباح المدورةاالحتياطي القانونيرأس المال2021 )مراجعة(

9,0004,50013,66227,162في 1 يناير 2021
4,3964,396--مجموع الدخل الشامل للفترة

معامالت مع مساهمين بصفتهم كمساهمين
)13,662()13,662(--توزيعات أرباح معلنة لسنة 2020

9.0004,5004,39617,896في 30 يونيو 2021 

30 يونيو 2021
)معاد بيانها - مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠٢٢
)ُمراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4,396 5,5٣١ ربح الفترة

تسويات لـ :
182 165 اإلستهالك 

1,172 1,108 اإلطفاء
906 895 مصروفات التمويل
)9( - ربح من بيع معدات ومركبات
25 41 مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
2 24 مخصص انخفاض قيمة المخزون

)248( )236( إيرادات التمويل
78 86 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المصروف

تغيرات في :
)134( )158( - المخزون
)221( )82( - ذمم تجارية مدينة
)591( )847( - مصروفات مدفوعة ُمقدماً وأرصدة مدينة أخرى 

337 )22( - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
)40( )978( - ذمم تجارية وذمم دائنة أخرى
153 87 - مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
)53( )8( تعويضات نهاية الخدمة للموظفين - المدفوع

5,955 5,6٠6 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)35( )160( شراء معدات ومركبات

)106( - شراء األصول غير الملموسة
14,362 10,919 المتحصل من أرصدة مستحقة من قسم الخزينة بالمجموعة
)3,430( )7,443( اإليداعات لدى قسم الخزينة بالمجموعة

9 - المتحصل من استبعاد معدات ومركبات

10,800 ٣,٣١6 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)889( )895( مدفوعات مصروفات التمويل  
)755( )855( مدفوعات التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلية ومدفوعات التزامات مالية أخرى

)13,662( )7,984( األرباح المدفوعة
)15,306( )9,7٣4( صافي النقد الُمستخدم في األنشطة التمويلية

1,449 )8١٢( صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة
1,184 1,730 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
2,633 9١8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر للثالثة والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢   بآالف الدنانير البحرينية

إيه بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 

الشيخ راشد بن عبدالرحمن

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/504911025439.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.albiladpress.com/news/2022/5049/bahrain/770528.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5049/bahrain/770589.html
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رفع رؤساء المآتم الحسينية ورجال 
ديـــن أســـمى آيـــات الشـــكر والعرفان 
إلى مقام ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة؛ لدعمه المســـتمر، وتســـخير 
إمكانـــات الدولـــة فـــي ســـبيل إنجاح 
مراســـم إحياء ذكرى عاشوراء للعام 
1444 هجرية، وما تميز به الموســـم 
التنظيـــم  مـــن  عـــال  مســـتوى  مـــن 
وتوفيـــر المقومـــات المطلوبة بفضل 
جهـــود فريـــق البحرين بقيـــادة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
وأكدوا مـــا تنعم به مملكـــة البحرين 
مـــن أجـــواء انفتـــاح وحريـــة والتـــي 
رسخ دعائمها المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم، حيـــث تعد 
مراســـم إحيـــاء ذكرى عاشـــوراء بما 
تتمتـــع بهـــا مـــن خصوصيـــة وطابـــع 
روحانـــي، أحـــد أبرز مظاهـــر احترام 
وصيانة الحريات الدينية والتعددية 
المذهبيـــة في مملكـــة البحرين على 
بمـــا يدحـــض كل  العصـــور،  امتـــداد 
الدعـــاوى واإلثـــارات الخارجية التي 
مملكـــة  ســـمعة  تشـــويه  تســـتهدف 
البحريـــن ومـــا تنعـــم بـــه المملكة من 

أجواء أمن واستقرار.
وأشـــادوا بجهـــود مختلـــف األجهزة 
وزارة  رأســـها  وعلـــى  الرســـمية 
الداخلية وإدارة األوقاف الجعفرية، 
من خـــالل توفيـــر كافة التســـهيالت 
األمنيـــة  والخدمـــات  الالزمـــة 
والمجتمعيـــة، والتـــي ســـاهمت فـــي 
إلحيـــاء  مناســـبة  األجـــواء  توفيـــر 
بـــكل  صورهـــا  بمختلـــف  الشـــعائر 
أريحية وأمان، وبتعاون من رؤساء 
المآتـــم وفـــرق العمـــل الميدانيـــة من 

المتطوعين ووعي المعزين.

األجواء اآلمنة

مـــن جهتـــه، رفـــع رئيـــس مأتـــم بـــن 
رجب وعضو الهيئة العامة للمواكب 
الحســـينية فيصل بـــن رجب أصدق 
مشـــاعر الشـــكر واالمتنـــان إلى مقام 
جاللة الملك المعظـــم، وإلى صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء،  مجلـــس 

موسم عاشوراء.
وتقـــدم فيصـــل بـــن رجـــب بجزيـــل 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا 
الكبيـــرة  الجهـــود  علـــى  آل خليفـــة، 
والمتميزة والواضحة للجميع على ما 
قامت به وزارة الداخلية ومنتسبيها 
من عمل دءوب ومســـتمر من ناحية 
الدور األمني لتوفير األجواء اآلمنة 
خالل موسم عاشوراء؛ حفاظًا على 
التنســـيق  وأيضـــا  الجميـــع،  ســـالمة 
بـــه  تقـــوم  التـــي  والمســـبق  الدائـــم 
الوزارة مع رؤســـاء المآتـــم وأعضاء 
الهيئـــة العامـــة للمواكب الحســـينية، 

من أجل تأمين موسم عاشوراء.
وتوجـــه بـــن رجـــب بالشـــكر الجزيل 
إلى محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد 
علـــى  خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
جهود محافظة العاصمة ومديريات 
األمن وجميع المؤسســـات واألجهزة 
الزيـــارات  خـــالل  مـــن  المعنيـــة، 
لتفقـــد  بهـــا  التـــي قامـــوا  الميدانيـــة 
احتياجـــات المآتـــم وعلـــى الجهـــود 
والتســـهيالت الكبيرة التـــي قدموها 

خالل أيام عاشوراء.
وتقدم رئيس مأتم بن رجب بالشكر 
إلى كل من ســـاهم في إنجاح ذكرى 
عليـــه  الحســـين  اإلمـــام  عاشـــوراء 
الســـالم من رؤساء المآتم والمواكب 
والرواديـــد  والخطبـــاء  الحســـينية 

والمعزين.
وأشار إلى أن مســـتوى النجاح الذي 
شـــهده موســـم عاشـــوراء ومـــا تميز 
بـــه مـــن تنظيـــم وانضبـــاط، يعكـــس 
صـــورة جميلـــة عـــن أجـــواء الحرية 
واالنفتـــاح الـــذي تحظـــى بـــه مملكة 
الملـــك  جاللـــة  بقيـــادة  البحريـــن 
المعظـــم، والدعـــم الالمحـــدود الذي 
تقدمـــه الدولة وحرصها على صيانة 
الحريات الدينية وممارســـة الشعائر 
وفـــق العـــادات المرعيـــة فـــي البلـــد، 
علـــى خـــالف اإلدعـــاءات الخارجية 
التي تستهدف تشويه سمعة مملكة 

البحرين.

المسافة الواحدة

مأتـــم  رئيســـا  قـــال  جانبهمـــا،  مـــن 
جنوســـان كل من عبـــدهللا وإبراهيم 
البحريـــن  مملكـــة  إن  الجنوســـاني 
تحظـــى بقيـــادة تقـــف على مســـافة 
واحدة مـــن الجميـــع، وتحرص على 
تســـخير مختلف الجهود في ســـبيل 
إنجاح إقامة المناسبات الدينية في 
موسم عاشوراء وغيره من المواسم 

والمناسبات الدينية.
عاشـــوراء  أن موســـم  إلـــى  وأشـــارا 
هـــذا العام كان موســـمًا مميزًا، حيث 
التنظيـــم  بأعلـــى مســـتويات  اتســـم 
واالنضبـــاط، مما ســـاهم فـــي إعطاء 
صـــورة حضاريـــة عـــن الموســـم وما 
دينيـــة  وقيـــم  رســـائل  مـــن  يحملـــه 
وأخالقيـــة رفيعة تســـتمد عبرها من 
مبـــادئ الديـــن اإلســـالمي الحنيـــف، 

وسيرة أهل البيت عليهم السالم.
وأكدا ما تتمتع به المملكة من أجواء 
ورعايـــة  دينيـــة  وحريـــات  انفتـــاح 
سامية من لدن صاحب الجاللة ملك 
البـــالد المعظم، ومتابعـــة حثيثة من 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، وجهود األجهزة الرسمية 
المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية 
واألوقـــاف الجعفرية؛ لضمان إنجاح 
موسم عاشـــوراء وإظهاره بالصورة 
المناســـبة وتحقيق أهداف المناسبة 

الدينية.
ولفتـــا إلى أن مجتمع البحرين يتميز 
بكونـــه مجتمعا متجانســـا ومنفتحا، 
ويقف على أسس قوية من التعايش 
والتعاون، وهو ما يشكل حائط صد 
أمـــام كل الدعـــاوى الخارجيـــة التي 
أمـــن واســـتقرار  تســـتهدف زعزعـــة 

المملكة، وإشعال نار الفتن. 

تأمين المراسم

إلى ذلك، أعرب رئيس مأتم العريض 
حســـن العريـــض عـــن خالص شـــكره 
الملكيـــة  للرعايـــة  امتنانـــه  وعظيـــم 
الســـامية لموســـم عاشـــوراء والتـــي 
كان لهـــا الفضـــل في إتمام المراســـم 
بكل يســـر وهدوء وأمان وطمأنينة، 
ســـواء داخل المآتم والحسينيات أو 
خالل المواكب الحسينية بالشوارع 

العامة.
ولفـــت إلى أن الموســـم شـــهد تعاونًا 
وتنسيقا متميزا من وزارة الداخلية، 
وحرصا على تقديم كافة التسهيالت 
في إطـــار تأمين مراســـم عاشـــوراء 
بالمناســـبة  يليـــق  الـــذي  بالشـــكل 

وقدسيتها.
وأشـــاد بما قدمته الحكومة الموقرة 
بكافـــة وزاراتهـــا وأجهزتهـــا المعنيـــة 
من دعـــم والتزام بتوفيـــر الخدمات 
المختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الجوانـــب 
االحتياجـــات  وتلبيـــة  التنظيميـــة، 
األمنيـــة والخدمية بمـــا يتفق وروح 
المناسبة الدينية، مما كان له الفضل 
فـــي إتمـــام مراســـم عاشـــوراء فـــي 
أجـــواء آمنـــة، ننعـــم فيهـــا بالســـالم 

والطمأنينة.
وأكد ما لمســـه الجميـــع من حالة من 
الرضـــا واالمتنـــان جانـــب كل محبي 
تجـــاه  الســـالم،  عليهـــم  البيـــت  آل 
الخدمات والتسهيالت التي قدمتها 
الخدميـــة  قطاعاتهـــا  بـــكل  الدولـــة 
مـــن أجـــل إنجـــاح الموســـم، معبرين 
عـــن تقديرنا التـــام للرعايـــة الملكية 
التـــي  الجبـــارة  والجهـــود  الســـامية 
قامـــت بهـــا وزارة الداخليـــة والتـــي 

كانـــت خيـــر معيـــن لنـــا فـــي إجـــراء 
فعاليات عاشوراء بكل يسر وسهولة 

وفي أجواء آمنة.
وتقـــدم نائـــب رئيس مأتـــم العريض 
الشـــكر  بجزيـــل  العريـــض  ماهـــر 
بقيـــادة  البحريـــن  لفريـــق  والتقديـــر 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على متابعته 
الحثيثـــة وتوجيهه مختلف الجهات 
كافـــة  لتأميـــن  المعنيـــة  الرســـمية 
لضمان  والتســـهيالت؛  االحتياجـــات 
اإلمـــام  عاشـــوراء  موســـم  إنجـــاح 

الحسين عليه السالم.
المؤسســـات  كافـــة  بجهـــود  ونـــوه 
بـــارز  دور  لهـــا  كان  التـــي  الرســـمية 
ومؤثـــر فـــي إنجـــاح هـــذا الموســـم، 
وعلى رأســـها وزارة الداخلية بقيادة 
وزير الداخليـــة، ومحافظ العاصمة، 
ومديريـــات األمـــن؛ لتوفيـــر األجواء 
عاشـــوراء  موســـم  خـــالل  اآلمنـــة 
حفاظـــًا علـــى ســـالمة الجميـــع، إلـــى 
جانب جهـــود وزارة الصحـــة بقيادة 
وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد عبـــر 
توفيـــر الخدمـــات الصحيـــة الالزمة 
للمعزيـــن، ووزارة شـــؤون البلديـــات 
بقيادة الوزير وائل المبارك من خالل 
توفيـــر خدمـــات النظافـــة المنتظمة 
في مواقع اإلحياء، فضال عن جهود 
وزارة شؤون الكهرباء والماء بقيادة 
ومنتســـبي  حميـــدان  ياســـر  الوزيـــر 
الوزارة الذين كانوا متواجدين على 
مدار الســـاعة للتعامـــل مع أي طارئ، 
داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ 

هللا المملكة من كل مكروه.

أريحية وأمان

من جانبه، رفع رئيس مأتم المحاري 
نصـــر المحـــاري أســـمى آيات الشـــكر 
البـــالد  إلـــى مقـــام ملـــك  واالمتنـــان 
الالمحـــدود  دعمـــه  علـــى  المعظـــم، 
إلنجاح موسم عاشوراء، في ظل ما 
تتمتـــع به مملكة البحرين من أجواء 

من الحرية واألمان واالستقرار.
وأشـــار إلى أن موســـم عاشوراء هذا 
العام ظهر بمستوى عاٍل من التنظيم 
وتوفيـــر كافـــة التســـهيالت والعودة 
الحســـينية  الشـــعائر  ممارســـة  إلـــى 
الظـــرف  بعـــد  المعهـــود  بشـــكلها 
االســـتثنائي الـــذي مرت بـــه المملكة 
والعالـــم خـــالل العاميـــن الماضييـــن 

بفعل تفشي جائحة كورونا.
وثمن المحاري جهود فريق البحرين 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
وتوجيهاته لمختلـــف أجهزة الدولة؛ 
لتوفير كل التسهيالت إلقامة مراسم 

اإلحياء بأفضل صورة ممكنة.
الـــوزارات  كافـــة  بجهـــود  ونـــوه 
والمؤسسات الرسمية المعنية ممثلة 
بوزارة الداخليـــة بقيادة الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، 
وكل مـــن إدارة األوقـــاف الجعفرية، 
والبلديـــات  الصحـــة  ووزارات 
والكهربـــاء وغيرهـــا، والتـــي وفـــرت 
كل االحتياجـــات األمنية والمرورية 
والصحيـــة والبلديـــة والتعامـــل مـــع 

الطوارئ المختلفة، بما ســـهل عملية 
إقامة الشعائر بكل يسر وأمان سواء 
العـــزاء  بمواكـــب  أو  المأتـــم  داخـــل 
الخارجية وإلى ساعات متأخرة من 

الليل.

الحس بالمسؤولية

مـــن جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة 
مأتـــم مـــدن خليـــل المنصور أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفـــان إلـــى مقـــام 
ملـــك البـــالد المعظـــم، علـــى رعايتـــه 
أجهـــزة  لـــكل  الســـامية  وتوجيهاتـــه 
الدولة لتوفير جميع الخدمات للمآتم 
والمواكب الحســـينية والجمهور، بما 
ســـاهم في إنجاح موســـم عاشوراء 

اإلمام الحسين عليه السالم.
إلـــى وزارة  الشـــكر  وتقـــدم بجزيـــل 
الداخلية بقيـــادة الوزير الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة، 
وإلـــى مدير األمن العام اللواء طارق 
الحســـن ومحافـــظ العاصمة وجميع 
علـــى  الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
جهودهـــم الكبيـــرة والتـــي ترجمـــت 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية فـــي 
دعم إنجاح موســـم عاشوراء اإلمام 

الحسين عليه السالم.
ونقـــل تقديـــر إدارة ومنتســـبي مأتم 
مدن لجهود الفريـــق الوطني بقيادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء، وتوجيهاته 
ممثلـــة  المعنيـــة  الـــوزارات  لكافـــة 
فـــي األشـــغال والبلديـــات والصحـــة 
والكهربـــاء والمـــاء وإدارة األوقـــاف 
شـــركات  جانـــب  إلـــى  الجعفريـــة 
كافـــة  وفـــرت  والتـــي  النظافـــة، 
الالزمـــة  والخدمـــات  التســـهيالت 
بأعلـــى المســـتويات لضمـــان إقامـــة 

الشعائر بكل يسر وأمان.
وأشاد بالدور الفعال والمهم لرؤساء 
المآتـــم والحســـينيات والمتطوعيـــن 
والجمهور المعزيـــن وما أظهروه من 
تعاون وحســـهم العالي بالمســـؤولية 
الموســـم  تحقيـــق  إلـــى  أدى  والـــذي 
هـــذا النجـــاح، داعيـــًا المولـــى العلـــي 
القديـــر أن يعيـــد هذه المناســـبة في 
ظل أجواء األمن واألمان الذي تنعم 
بـــه المملكة تحت قيـــادة ملك البالد 

المعظم.

استتباب األمن

مـــن جانبـــه، رفع رئيـــس مأتم الحاج 
عباس محمود حســـين خلف أســـمى 
والعرفـــان  والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات 
لدعمـــه  المعظـــم؛  البـــالد  ملـــك  إلـــى 
المســـتمر إلحيـــاء ذكـــري عاشـــوراء 
الخالدة بمناســـبة ختام الموسم لهذا 
العام، وتقديم الشـــكر واالمتنان إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء على الجهود 
الموقـــرة  الحكومـــة  تبذلهـــا  التـــي 
علـــى جميـــع الصعـــد األمنيـــة منهـــا 

والخدمية.
وأشاد بجهود وزير الداخلية وجميع 
علـــى  األمنيـــة  األجهـــزة  منتســـبي 
الجهـــد المميز والالفت إلـــى الجميع 
األمـــر الـــذي كان لـــه دور كبيـــر فـــي 

استتباب األمن على الصعيد األمني 
محافـــظ  بـــدور  منوهـــًا  والمـــروري، 
التســـهيالت  توفيـــر  فـــي  العاصمـــة 
والتنسيق مع الجهات المعنية والتي 
نجـــاح  فـــي  الكبيـــر  الـــدور  لهـــا  كان 

الموسم العشورائي لهذا العام.
ولفـــت إلى أن ذلك يأتي تماشـــيا مع 
الملـــك  الحكيمـــة لجاللـــة  السياســـة 
المعظم في ممارسة الشعائر الدينية 
لكل الطوائف واألديـــان في مملكتنا 
الغاليـــة البحريـــن والتـــي تمتـــاز عن 
غيرها من الدول في إيجاد االجواء 

المناسبة لممارسة الشعائر.

الوعي العالي

مـــن جهتـــه، نـــوه رئيس مأتـــم مقابة 
جعفر الشـــرف بمضامين بيان جاللة 
الملـــك المعظـــم عـــن نجـــاح موســـم 
عاشـــوراء والذي أشـــاد فيـــه بجهود 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء، وكذلك االعتزاز بخصوصية 
ذكرى عاشـــوراء وطابعها الروحاني 
كواجهـــة تتفـــرد بها مملكـــة البحرين 
الدينيـــة  الحريـــات  فـــي  الغاليـــة 

والتعددية المذهبية منذ القدم.
وأكد أن ذكرى عاشـــوراء في مملكة 
البحريـــن تتميز بحالة من التنســـيق 
والمتابعة بين الوزارات الخدمية مع 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة من جهة، 
وبيـــن إدارات المآتـــم والحســـينيات 
والمواكب والمؤسســـات العاملة في 
مختلف مناطق البحرين، مشيرًا إلى 
أن جميع الجهات تعمل على اإلعداد 
للموســـم وتلبيـــة احتياجاته الالزمة 
قبـــل بدئـــه، حيـــث تتكاتـــف الجهود 
وتتالقى برامج العمل بشكل واضح 
عاليـــة،  بدرجـــة  ومنظـــم  ومنســـق 
هـــي  المتحصلـــة  النتيجـــة  فتكـــون 
والراحـــة وســـير  التنظيـــم واألمـــان 

الموسم على أفضل حال.
ولفـــت الشـــرف إلـــى درجـــة الوعـــي 
العالي بين المشـــاركين في الموســـم 
حيـــث  البحريـــن،  مناطـــق  كل  فـــي 
كان اســـتعداد الخطبـــاء فـــي اختيار 
موضوعاتهم وكذلـــك أبحاثهم ومن 
جهـــة الرواديد والشـــعراء ومن جهة 
فرق العمل في الحسينيات ومواكب 
العـــزاء تجســـد كلها قـــدرة تنظيمية 

متفردة لمملكة البحرين.

النهج الراسخ

من جانبه رفـــع رئيس مأتم القصاب 
غالـــب العلـــوي الشـــكر والعرفان إلى 
وإلـــى  المعظـــم،  البـــالد  ملـــك  مقـــام 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء،  رئيـــس 

موسم عاشوراء.
نجـــاح موســـم عاشـــوراء  أن  وأكـــد 
ترجـــم الدعـــم الكبيـــر والتوجيهـــات 
الســـديدة من لدن القيادة الرشـــيدة، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  مبينـــًا 
تعتبـــر نموذجـــًا في احتـــرام األديان 
والتعدديـــة المذهبيـــة وصون حرية 
والتجمعـــات  والشـــعائر  المعتقـــدات 
الدينية، ما يؤكد النهج الراسخ الذي 

تسير عليه المملكة؛ باعتبارها منارة 
بارزة في التعايش والتسامح بقيادة 

صاحب الجاللة الملك المعظم.
وأعـــرب عـــن شـــكره وتقديـــره إلـــى 
وزيـــر الداخلية وكل ضبـــاط وأفراد 
وشـــرطة المجتمـــع فـــي ظـــل الدور 
البارز الذي قامت به وزارة الداخلية 
التســـهيالت  كافـــة  توفيـــر  فـــي 
واألجواء األمنية لممارســـة الشعائر 

الحسينية بشكل مميز.

احترام المعتقدات

مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس حســـينية 
الغدير بالدراز الشيخ صادق الجمري 
إن نجـــاح موســـم عاشـــوراء يبرهن 
البحرينـــي  المجتمـــع  وعـــي  مـــدى 
خصوصا رؤســـاء المآتم الحســـينية 
ورجـــال الدين والعلمـــاء لما أظهروه 
مـــن حـــسٍّ عـــاٍل بالمســـؤولية وذلك 
الســـديدة  التوجيهـــات  بفضـــل 
ومتابعـــة  المعظـــم،  البـــالد  لملـــك 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء، والجهـــود الكبيـــرة 
الصحـــة  ووزارة  الداخليـــة  لـــوزارة 
والمســـؤولين فـــي إجـــارة األوقـــاف 

الجعفرية.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك يـــدل علـــى أن 
ســـعيها  للجميـــع  أثبتـــت  البحريـــن 
المســـتمر عبـــر التاريخ في ترســـيخ 
قيم احتـــرام المعتقدات والمذاهب، 
واإلخـــاء  التعايـــش  ومبـــادئ 
بـــه منـــذ  الـــذي ُعرفـــت  المجتمعـــي 
اإلنســـانية  بالقيـــم  للرقـــي  القـــدم، 

واالجتماعية.

أريحية مطلقة

إلى ذلـــك، رفـــع رئيس مأتـــم العجم 
الكبيـــر محمد عباس بلجيك أســـمى 
آيات الشكر والتقدير إلى ملك البالد 
المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
معبـــرا عـــن غايـــة االمتنـــان للرعاية 
الملكية الســـامية والدعم واالهتمام 
الحكومـــي؛ من أجل إنجاح موســـم 

عاشوراء.
مراســـم  إجـــراء  أن  إلـــى  وأشـــار 
أو  المآتـــم  فـــي  ســـواء  عاشـــوراء، 
المواكـــب الحســـينية، تـــم بأريحيـــة 
التســـهيالت  بفضـــل  مطلقـــة، 
والخدمـــات التي قدمتهـــا الوزارات 
واألجهـــزة المعنيـــة وفـــي مقدمتهـــا 
وزارة الداخليـــة، منوهـــا إلـــى تلبيـــة 
كافة االحتياجات األمنية والخدمية 
والتنظيميـــة، بفضل توجيهات وزير 
إلتمـــام  الدائـــم  ودعمـــه  الداخليـــة 
مراســـم عاشـــوراء فـــي أجـــواء من 

الطمأنينة والهدوء والسالم.
الميدانيـــة  الزيـــارات  أن  وأوضـــح 
مـــن جانـــب المحافظيـــن والقيادات 
أنحـــاء  كافـــة  فـــي  للمآتـــم  األمنيـــة 
تفقدهـــم  وكذلـــك  البحريـــن، 
الحســـينية،  المواكـــب  الحتياجـــات 
محل تقدير من جانب كل محبي آل 
البيـــت؛ ألنه يعكـــس روحا عالية من 
المســـؤولية وااللتزام بأمن وسالمة 

الجميع.
وقـــال رئيـــس مأتـــم العجـــم الكبيـــر 
“مـــا جرى في عاشـــوراء هـــذا العام، 
ليـــس غريبا على البحرين المشـــهود 
لهـــا بالتعايـــش واحتـــرام الحريـــات 
الدينيـــة والتعددية المذهبية، وهذه 
ســـمة البحرين ونهجهـــا الدائم على 

امتداد السنين”.
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إبراهيم الجنوساني

نجاح إحياء “عاشـوراء” في أجـواء مـن األمـن واالنفتـاح
أشادوا بالدعم الملكي وجهود الفريق الوطني إلنجاح الموسم وأكدوا بطالن االدعاءات الخارجية... رؤساء مآتم ورجال دين لـ “^”:

ميرزا فردان فيصل بن رجب

محرر الشؤون المحلية

حسن العريض

ماهر العريض نصر المحاريعبدالله الجنوساني

غالب العلوي

خليل المنصور

سيد هادي آل أسعد علي درويش السيد محمود خلف

محمد بلجيكالشيخ صادق الجمري

السيد جعفر الشرف

سيد جميل محمد

وسام السبع

الشيخ محمد سعيد العراديالشيخ كاظم الحواج

التفاصيل على الموقع اإللكتروني
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القضيـــة التي شـــغلت النـــاس على مـــدى األســـابيع الفائتـــة، وبالتحديد منذ 
إعالن فض الدور التشريعي للمجلس النيابّي، كانت تدور حول أيهما األكفأ 
لعضوية المجلس النيابّي القادم.. من ينتمي لجمعية سياسية أم المستقل؟!

الذي نعتقده أّن المفاضلة هنا غير جائزة، ولن نناقش هنا قضية االنتماء أو 
عدم االنتماء للجمعيات على اختالف مسمياتها وتوجهاتها، لكن الّذي يهمنا 
هنا ومن خالل المتابعة والرصد الدقيق ألداء أعضاء المجلس النيابّي على 
مدى العقدين الفائتين أّن هناك نوابا مســـتقلين كان أداؤهم طوال السنوات 
األربع رائعا جدا، وأثارت مداخالتهم إعجاب المواطن لسبب ال أظنه خافيا 

هو أنهم كانوا يتوخون مصلحة المواطن ومالمسة همومه الحقيقية.
إن الـــذي يدعـــو لالســـتغراب مـــا صـــرح بـــه البعـــض ممـــن ينتمـــي لجمعيات 
سياسية، والذي يتلخص في أّن المستقلين هم من أهانوا بطريقة أو بأخرى 
صالحيـــات البرلمان، وأحبطـــوا الناس، وضيعوا فرصا كبيـــرة في الدورتين 
الســـالفتين 2014 و2018، واألدهـــى مـــا وصفـــوه بأّن الشـــعب لـــن يغفر لهم! 
وهناك من بالغ في نعت المستقلين إلى حد القول إّن مسألة تراجع وضعف 

األداء البرلماني بشكل كبير كانت نتيجة سيطرة المستقلين على المجلس، 
وهـــو قـــول يفتقر إلـــى الموضوعيـــة والدقة، ويحمـــل تجنيا مـــا كان لباحث 

أكاديمّي أن يطرحه.
نحـــن نـــرى ضرورة اختيار األكفأ واألجدر لعضويـــة المجلس النيابّي بصرف 
النظـــر عـــن كونـــه منتميا إلحدى الجمعيـــات أم كان فردا مســـتقال، وهنا البّد 
من اإلشـــارة إلى نقطة نحسبها في غاية األهمية، وتتمثل في أّن الكثير من 
الكفـــاءات الوطنيـــة كانت رؤيتهم الوقوف على أرضية مســـتقلة ألنها تتيح 
لهـــم الحديـــث بحريـــة أكبر، ذلك أّن الّذي اســـتقر في األذهـــان أّن الجمعيات 
غالبا ما تقيد أعضاءها بتعليمات وآراء آيديولوجية محددة، ولو أّن عضوا 
حـــاول التعبير عن رأيه خارج تلك التعليمات لوجد ذاته معرضا للمحاســـبة 
وربمـــا العقاب.. وذاكرتنا تســـعفنا بموقف ألحدهـــم عّبر ذات مرة عن رأي لم 

تستسغه الجمعية فكان عرضة للحساب العسير.
إّن وجود نواب - أصحاب خبرات وكفاءات - مستقلين في كل التخصصات، 

خصوصا االقتصادية والقانونية، بغير شك إثراء للتجربة النيابية.

sm.adnan56@hotmail.
com

محمد المحفوظ

مستقلون ومنتمون

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

للتواصل: 17111483

أضحوكة اليوم الوطني للصحافي في إيران
ال غرابة في أن يكون اإلعالم اإليراني ســـيد األخبار الزائفة والشـــائعات 
المضللة، وأشنع من يرتكب تضليل العقول باالفتراء، ألنه يسير بال قيم 

اجتماعية وأخالقية وإنسانية.
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي قال في رسالة بمناسبة اليوم الوطني 
للصحافي والمراسل في إيران، والذي وافق 8 أغسطس.. “إن هذا اليوم 
يمثـــل فرصة لحماية تقصي الحقائق والشـــفافية وحـــق المواطنين في 
معرفـــة الحقيقـــة وحرية الوصول إلى المعلومـــات، باإلضافة إلى تكريم 
المكانـــة الرفيعـــة للصحافيين في المجتمع.. فـــي الوقت الذي دخل فيه 
أعـــداء الثـــورة اإلســـالمية فـــي معركة جـــادة ومســـتمرة ضـــد الحقيقة 
بتشويهها والتحيز في نقلها، أصبح دور اإلعالم أكثر أهمية في مواجهة 

موجة التخريب والكذب والخداع”.
عـــن أيـــة صحافـــة وإعـــالم وشـــفافية تتحـــدث يـــا رئيســـي، وبلـــدك في 
ذيـــل قائمـــة حرية اإلعـــالم والصحافة في العالم، وآلـــة القمع والتعذيب 
والترهيب واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات الجائرة ال تتوقف، حتى 
وصـــل عـــدد المعتقلين من الصحافيين حســـب المصـــادر إلى 1000 منذ 

عام 1979، هذا إن لم يكن الرقم أكبر، وتم وصف إيران بأنها واحدة من 
أكبر السّجانين في العالم للصحافيين.

ال يوجـــد شـــيء فـــي إيـــران يـــا ســـيد رئيســـي اســـمه حريـــة الكلمة في 
الصحافـــة والثقافة واألدب، وحتى السياســـة، وأنتـــم البلد الوحيد على 
وجـــه الكـــرة األرضيـــة الـــذي ال يســـتطيع فيـــه المثقـــف أن يكتـــب كلمة 
ويمشـــي إلى بيتـــه، وإن فعل ذلك فمصيره الســـجون والتعذيب، وليس 
من المبالغة في شـــيء أن نقول إن نظام الماللي الديكتاتوري وبســـبب 
طغيانـــه فـــرض علـــى المبدعين اإليرانييـــن من مخرجي ســـينما وكتاب 
وأدبـــاء وموســـيقيين وغيرهم واقعـــا مريرا، وتخلص مـــن الكثير منهم، 
والبعض بقي مثل الجزئيات والهوامش، يحاول التخلص من هذا الحلم 
المزعج الذي لم يعد حلما، ويســـتحيل التعبير عنه بكل دقة، فهو خارج 

المنظومات اللغوية.
اليـــوم الوطني للصحافي والمراســـل في إيران، هو يوم الكذب وســـحر 

الخداع وشهقة الخوف من الصدر إلى الحنجرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

fatin.hamza@
gmail.com

ضمـــن إطـــار الحريـــات الدينيـــة التـــي تكفلهـــا مملكـــة البحريـــن للمواطنيـــن 
والمقيميـــن، توافـــد المعـــزون إلحيـــاء يوم العاشـــر من شـــهر محـــرم في كل 
محافظـــات المملكـــة، وإبراز النموذج المتحضر في االلتزام بما يتناســـب مع 

مكانة وقيمة موسم عاشوراء.
مملكة البحرين كانت وال تزال ســـباقة في الحريات الدينية، وتمتلك الكثير 
مـــن التجـــارب والبراهين في هذا األمر، أهمها إقامـــة االحتفاالت العقائدية، 
وحرية ممارســـة الشعائر الدينية لجميع األديان ومختلف مذاهبها، البحرين 
ترســـخ وتؤكـــد للعالم حجم التآلـــف والترابط والمـــودة والتعايش بين أبناء 
الوطـــن، بجميع شـــرائحهم ودياناتهم، عنصرية وتمييـــز رأيناهما في الكثير 
من الدول ولم نجدهما في بلدنا الحبيب، فتحت ظل قيادتنا الرشيدة ننعم 

بالمحبة والوحدة والتالحم والسالم واحترام اآلخر رغم االختالف.
التســـامح والتعايـــش في مملكتنا يضـــم كل فئات المجتمـــع بجميع أطيافه، 

معززًا كل معاني اإلنســـانية والقيم التعددية، إطار تشـــريعي مكفول لحرية 
التعبير، هذا ما ينص عليه مشـــروع جاللة الملك المعظم اإلصالحي، والذي 
حـــرص منذ انطالقه على توفير الضمانات الدســـتورية واألجواء المناســـبة 
للتعايـــش والتعبيـــر عـــن الـــرأي، وممارســـة الطقـــوس الدينيـــة باســـتقاللية 
وحرية بال قيود سوى مراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين وااللتزام 

بالقوانين، حتى استطعنا اليوم تحقيق األهداف والتطلعات المرجوة.
أصبحنا اليوم في زمن نسعى فيه بكل طاقاتنا لإلصالح والعدالة ومحاربة 
أعـــداء الســـالم والنجاح بعيدًا عـــن الفتنة والكراهية، ونأمل أن نســـتمر في 
احتـــرام اآلخر وااللتزام بالقوانين بكل وعي وحب ومســـؤولية، ونتمنى أن 
نجـــد دائمـــًا اآلذان الصاغيـــة حتى نشـــق طريـــق النهضة بعيدًا عـــن العثرات 
المناقضـــة والغريبـــة علـــى مجتمعنـــا البحرينـــي المعروف بترابطـــه وطيبته 

ومحبته وتسامحه.

فاتن حمزة

موسم عاشوراء.. جهود قيادة حكيمة ووعي شعب تكلل بالنجاح

قراءة في التسويق االنتخابي
المتتبـــع آلراء الجمهـــور عند قرب االنتخابـــات النيابية والبلدية ُيـــدرُك أن هناك 
خطأ فادحًا يقُع فيه بعض المترشـــحين بعد فوزهم، أال وهو ضعف اســـتمرارية 
تواصلهـــم مـــع الناخبيـــن، فتراهـــم قبـــل اعتمـــاد الترشـــيح حاضرين فـــي أغلب 
المناســـبات والفعاليـــات، ويقومـــون بزيـــارات وجـــوالت مكوكيـــة طـــوال اليـــوم 
وبصـــورة مكثفـــة ومتواصلة، ويغردون في الشـــاردة والواردة عبـــر “تويتر” كل 
يوم، لكنهم يعودون لالختفاء بعد فوزهم، ومن العســـير الوصول لهم بعد ذلك. 
تجد هاتفه متاحا قبل االنتخابات، يرد على أي اتصال، ويجيب عن أي ســـؤال، 
ويبـــدي المرونة في األخذ واالســـتماع، بل وكثيرا ما يســـير في طرقات الدائرة 

التي سيترشح فيها مرة بسيارته ومرات عديدة راجال مترجال.
إذا كان النائـــب يختلـــق األعذار بضيـــق الوقت، وأن أعماله كثيـــرة تصعب معها 
متابعـــة شـــؤون أبنـــاء دائرته، وما إلى ذلـــك من األعذار حينها تيقـــن أنه يتصنع 
الحيـــل والحجـــج ليبرر الغياب والتقصير. البد من اإلشـــارة إلـــى أن عمل النائب 
والجلســـات التي يحضرهـــا ُنظمت بصورة دقيقة بحيـــث ال تتعارض مع الوقت 
الـــذي يجـــب أن يخصصـــه ألبناء دائرتـــه الذين أوصلـــوه إلى هذا المـــكان، وهنا 
ترتب بطالن األعذار وذلك الخذالن. غياب الجدية في تحمل المســـؤولية أكثر 
مـــا نعانيه مـــن بعض النواب الذين نســـوا حجم المســـؤوليات التـــي ألقيت على 
عاتقهم، والتي يعرفونها قطعا قبل أن يرشـــحوا أنفســـهم لهذا المكان.. تلك هي 
المشكلة التي يجب أن نقف معها وقفة صريحة وجادة، وأال نجامل فيها أحدا، 

فالمصلحة المرجوة مقدمة على كل شيء.
ولســـنا بحاجة إلى القول إن ضرورة التمكن العلمي للمترشـــح وامتالكه مهاراٍت 
عديـــدة يحتـــاُج إليهـــا لتأديـــِة عملـــه علـــى أكمل وجـــه تمثـــُل ركيزة أساســـية ال 
غنـــى عنهـــا. مـــن تلك المهـــارات على ســـبيل المثال مهـــارة التواصـــل الفاعلة مع 
أصحـــاب القرار، ومهـــارة إدارة الحوار الناجح، وأســـلوب المناقشـــة الصحيحة، 
وتقبـــل وجهات نظـــر اآلخرين، وضبط النفس عند االختـــالف، ومهارة التواصل 
الجماهيري، والقدرة على تحمل ضغوط العمل المختلفة، وما لم يتصف بجميع 
تلـــك الصفـــات، فإن من األرجح أال يتمكن من الوصـــول إلى الغاية المطلوبة من 

عمله. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

عباس العمران

في عاشوراء.. مبادرة وال أروع
بداية دعوني أرفع القبعة لكل من شـــارك في حملة اإلمام الحســـين للتبرع بالدم 
لهذا الموســـم في نســـختها الرابعة والعشـــرين، ويقول الخبر إن الحملة حصدت 
500 كيس دم من المتطوعين في هذه المناسبة الدينية، حيث وصل العدد إلى 

15 ألف كيس دم منذ إطالق الحملة.
هذه المبادرة اإلنســـانية الرائعة بكل معانيها تعكس حرص الجميع على تحقيق 
الشراكة المجتمعية، وتؤكد أهميتها لترفد بنك الدم بمختلف أنواع فصائل الدم، 
وتمثل أيضا نموذجا للتضامن اإلنســـاني لمساعدة المحتاجين من المرضى، كما 
أنها تجسد القيم النبيلة التي يتمتع بها أبناء البحرين، فالجميع يقدر هذا العمل 
النبيل ويثمن عاليًا روح المســـؤولية والحس الوطني لجميع من شارك في هذه 
الحملة التي حققت المملكة بفضلها االكتفاء الذاتي من مخزون بنك الدم، والبد 
هنا أن نشيد أيضا بجهود وزارة الصحة في توفير كل المتطلبات واالحتياجات 
الالزمة إلنجاح هذه الحملة، والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذه الحملة.

الحقيقـــة أن هـــذه الحملـــة الســـنوية التـــي يتم تنظيمهـــا منذ 24 عامًا، تســـتحق 
الوقـــوف عندهـــا والتنويـــه بها لتكون درســـا مخلصا في هذه المناســـبة الدينية، 
حيث ستفيد حتما أناسا بأمس الحاجة لهذا المخزون، كما أن هذه الحملة تعتبر 

أنموذجا للتحضر والرقي والمشاركة الوجدانية.
فـــي اعتقـــادي الشـــخصي ان موســـم عاشـــوراء هـــذا العـــام كان األفضـــل بـــكل 
المقاييـــس، فجاللـــة الملـــك المعظم، وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، حفظهمـــا هللا ورعاهمـــا، يوليان جـــل اهتمامهمـــا إلنجاح هذه 
المناســـبة الدينيـــة من خالل التوجيه المســـتمر لألجهزة الحكوميـــة بتقديم كل 
الدعم والمساندة الممكنة، كما أن متابعة معالي وزير الداخلية كان لها أكبر األثر 
فـــي ترجمـــة توجيهات القيادة الحكيمة من خالل تنســـيق الجهود مع مديريات 
الشـــرطة وخدمـــة المجتمـــع واإلدارة العامـــة للمـــرور والمحافظـــات المختلفـــة. 
خالصة القول إن أي عمل ســـيكون متميًزا وناجحا متى ما كان جماعًيا وبروح 

الفريق الواحد.
تمنياتي أن تقوم الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك 
والجامعـــات المحليـــة وغيرهـــا بتنظيم حمالت تبـــرع بالدم للعامليـــن لديها في 
مناســـبات مختلفـــة، أو حتى بدون مناســـبة، وذلك في إطار برامج المســـؤولية 
المجتمعيـــة، وهنـــاك بعـــض المؤسســـات الخاصة التـــي تقوم بذلـــك، لكن عددها 

ضئيل جًدا قياسا بالعدد الكبير للمؤسسات المختلفة في البالد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5049/columns/770647.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5049/bahrain/770639.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/504911025439.pdf



