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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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نـــــــــشـــــــــر الـــــــحـــــــســـــــاب 
ــي لـــانـــتـــخـــابـــات  ــمــ ــرســ الــ
ــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتــــواصــــل  ــلــــى مــــوقــــع الــ عــ
»إنستجرام«  االجتماعي 
الــــزمــــنــــيــــة  الــــــــمــــــــدد  أن 
ــيــــن  ــبــ ــاخــ ــنــ لـــــــــجـــــــــداول الــ
لــعــرض  أيــــــام  ســـتـــكـــون 7 
ــداول، وتــــم تــحــديــد  ــ ــجـ ــ الـ
ــام لـــرد الــلــجــان  مـــدة 3 أيــ
طلبات  عــلــى  اإلشـــرافـــيـــة 
الـــتـــصـــحـــيـــح،  أو  الــــقــــيــــد 
وتحديد 3 أيام مهلة لمن 
أمام  للطعن  رفض طلبه 
المحكمة المختصة، وتم 
تحديد مدة 7 أيام لفصل 
الــمــحــكــمــة فـــي الــطــعــون 

االنتخابية.

أكد قادة البحرين ومصر واإلمارات واألردن أهمية المضي قدما نحو 
تكثيف التعاون والعمل المشترك بين الدول الشقيقة، وفتح آفاق أوسع 
للتعاون بينها في المجاالت الحيوية ذات المردود االقتصادي والتنموي 
بما  المنطقة  في  واالســتــقــرار  األمــن  لحماية  الجهود  وتعزيز  المباشر، 
يحقق األهداف والمصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعوبها نحو مزيد 
من النماء واالزدهار، كما أكدوا أهمية تضافر الجهود واستمرار التشاور 
والــتــنــســيــق الــمــتــبــادل لــكــل مــا مــن شــأنــه وحـــدة الــمــوقــف والــمــصــيــر بين 
األشقاء إزاء جميع التحديات المصيرية التي تواجهها المنطقة، والعمل 
المشتركة  الجهود  وتعزيز  وشعوبها،  العربية  األمــة  قضايا  نصرة  على 
في  يسهم  بما  واألمـــن  السلم  وإحـــال  الــعــربــي،  القومي  األمـــن  لحماية 

تحقيق االستقرار واالزدهار لصالح جميع شعوبها.
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  مشاركة  خــال  ذلــك  جــاء 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم في اللقاء األخوي التشاوري الذي 
شمل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن  الشيخ محمد  السمو  الشقيقة، وصاحب 
عبداهلل  الملك  الجالة  وصاحب  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
الذي  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة  عاهل  الحسين  ابن  الثاني 
مصر  بجمهورية  العلمين  مدينة  في  الجمهوري  القصر  في  أمس  عقد 

العربية.
التي  الوطيدة  التاريخية  األخــوة  اللقاء بحث عاقات  وجرى خال 
به  المشترك وسبل االرتقاء  التعاون  وأوجــه  الشقيقة،  الــدول  تربط بين 
قدراتها وشراكاتها ويخدم مصالحها  يعزز من  بما  أشمل  إلى مستويات 

المتبادلة، ويحقق الخير والمنفعة لشعوبها.
كــمــا تــم خـــال الــلــقــاء األخــــوي الــتــشــاوري بــحــث مــجــاالت التنسيق 
المصالح  وحماية  المشترك،  العربي  العمل  مسيرة  لتعزيز  المشترك 
التي  الــتــحــديــات  كــل  تــجــاه  الــمــواقــف  وتــوحــيــد  الــعــربــيــة،  للشعوب  العليا 
تواجه المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها وازدهارها، إضافة إلى القضايا 
محل االهتمام المشترك ومستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية 

والدولية.

كتبت فاطمة علي:

كــشــفــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة 
ــهـــن والــــخــــدمــــات  ــمـ ــة لــتــنــظــيــم الـ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
الجاهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  الصحية 
عن عقد اجتماع خليجي لتوحيد إجراءات 
ــيــــص الـــمـــهـــنـــيـــيـــن الــصــحــيــة  ــرخــ قــــبــــول وتــ
مجلس  دول  فـــي  ــانــــب  واألجــ الــخــلــيــجــيــيــن 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
الهيئة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
القادم  سبتمبر   29 سينطلق  الــذي  الثاني 
بن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  بــرعــايــة 
األعلى  المجلس  رئيس  آل خليفة  عبداهلل 

للصحة وبمشاركة 37 محاضرا.
الذي  الصحفي  المؤتمر  خال  وقالت 
إن االجتماع سيناقش  الهيئة أمس  عقدته 
القبول  وإجــــراءات  التصنيف  توحيد  آلــيــة 
والترخيص وتسهيل العملية على العاملين 
أجانب،  أو  كانوا خليجين  الصحيين سواء 
وتمكينهم من االحتفاظ بنفس التصنيف 
والــتــرخــيــص ومــنــع الــفــروقــات بــيــن الـــدول، 

رغم  والخبرات  المعايير  على  سيعتمد  إذ 
وجود تشابه كبير بين التصانيف الحالية.

وأكدت أن المؤتمر يعد فرصة للمهنيين 
أو غيرهم  أطـــبـــاء  كـــانـــوا  ــواء  الــصــحــيــيــن ســ
للتعرف على األخطاء الطبية وسبل تجنب 
الوقوع فيها من خال عرض تجارب وبعض 

الحاالت، منوهة إلى عرض تجارب وحاالت 
المهني  وواجــبــات  بحقوق  التعريف  بهدف 
عملية  تمر  لكي  للمساءلة  يتعرض  الــذي 
المؤتمر  أن  إلى  التحقيق بساسة، مشيرة 
بين  النظر  وجــهــات  لتبادل  منصة  سيوفر 
ــي قـــطـــاع الـــرعـــايـــة  جــمــيــع الـــمـــمـــارســـيـــن فــ

مملكة  فــي  والطبية،  الصحية  والــخــدمــات 
الـــعـــربـــي، بــمــا يسهم  الــبــحــريــن والــخــلــيــج 
الــبــحــريــن، وبحث  ريــــادة مملكة  تــعــزيــز  فــي 
مختلف  فــي  والــخــبــرات  المعلومات  تــبــادل 
الـــمـــجـــاالت بــمــا فــيــهــا الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 
الـــصـــحـــي، والـــبـــحـــوث الــصــحــيــة والــطــبــيــة، 
في  البيانات  وحماية  الصحي،  واالستثمار 
يعد  كما  العامة،  والصحة  الطب،  مجاالت 
بوابة مهمة تؤكد من خاله الهيئة حرصها 
على مواصلة أداء مهامها الرقابية لتنظيم 

القطاع الصحي في مملكة البحرين. 
ــيــــس الــلــجــنــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا أفــــــــادت رئــ
لمؤتمر  العلمية  اللجنة  ورئيس  المنظمة 
المهن والخدمات  الوطنية لتنظيم  الهيئة 
ــيـــس قــســم تــنــظــيــم األبـــحـــاث  الــصــحــيــة ورئـ
الـــســـريـــريـــة والــتــعــلــيــم الـــطـــبـــي والــتــطــويــر 
أزهــار  الــدكــتــورة  بالهيئة  المستمر  المهني 
نصيب أن أعمال المؤتمر ستمتد على مدى 

ثاثة أيام.

بيوم  لاحتفال  التحضيرات  سياق  في 
ديسمبر  مــن  األول  فــي  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة 
تأسيس  ذكــرى  مع  وتزامنا   ،)2022( المقبل 
المجلس األعلى للمرأة المصادف الـ22 من 
المجلس  أمــانــة  دشــنــت  الــجــاري،  أغسطس 
ــروع نـــصـــب الــــمــــرأة  ــشــ ــمــ حـــســـابـــا خــــاصــــا لــ
الــبــحــريــنــيــة »أثــــــر« -تـــحـــت اإلنــــشــــاء- على 
الفتتاح  تمهيدا  وذلــك  اإلنستغرام،  تطبيق 

النصب التذكاري نهاية العام الحالي. 
أولــى  كمرحلة  الــحــســاب  تدشين  ويــأتــي 
للموقع اإللكتروني للمشروع، الذي سيعّرف 
سيتضمنه  ومــا  إنشائه  بخلفية  المهتمين 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة،  ــمــ مـــن مــعــلــومــات حــــول الــ
بــاإلضــافــة إلـــى مـــا ســيــرصــده مـــن فــعــالــيــات 
عما  فــضــا  لــلــمــرتــاديــن،  تفاعلية  ومــنــصــات 

ــول الـــشـــركـــات  ــ ســيــقــدمــه مــــن مـــعـــلـــومـــات حـ
الــتــذكــاري، وما  الــداعــمــة للنصب  والــجــهــات 
تقدمه من جهود على صعيد تقدم المرأة. 

وتــتــجــســد أهــمــيــة الــنــصــب فـــي رمــزيــتــه 
الـــتـــي تــحــتــفــي بــعــطــاء الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة 
وبــإســهــامــاتــهــا ووقــفــاتــهــا الــوطــنــيــة عــلــى مر 
التاريخ والمرتبط بنهضة البحرين الحديثة، 
ــواد مــصــورة  ــ ولــيــســهــم بــمــا ســيــقــدمــه مـــن مـ
في  متنوعة  ونشاطات  وإحصائية  وفيلمية 
إسهاماتها  وحجم  الــمــرأة  بجهود  التعريف 
وتــأثــيــرهــا، فـــي الــمــاضــي والـــحـــاضـــر، وذلـــك 
إللهام وتحفيز أجيال الغد لتتبع خطى من 
على  للحفاظ  ُأنجز  ما  على  والبناء  سبق، 
الثقافي  بمخزونها  والمسيرة  السيرة  تلك 

والحضاري الغني بالدروس والعبر. 

اف���ت���ت���اح ن�������ص���ب ت�����ذك�����اري ل��اح��ت��ف��اء 

ب��ع��ط��اء ال���م���راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ن��ه��اي��ة ال��ع��ام

توحيد المواقف وتعزيز جهود حماية الأمن القومي العربي

اجتماع خليجي لتوحيد ترخي�ص المهن الطبية بدول التعاون في �سبتمبر

الجالهم�ة: م�ؤتم�ر هيئ�ة المه�ن ال�صحي�ة فر�ص�ة للتع�رف عل�ى الأخط�اء الطبي�ة لتجنبه�ا

المل�ك ي�ص�ارك ف�ي اللق�اء الت�ص�اوري م�ع الرئي��س الم�ص�ري ورئي��س الإم�ارات والعاه�ل الأردن�ي

الق�ادة يوؤك�دون اأهمي�ة فت�ح اآف�اق اأو�س�ع للتع�اون ف�ي المج�الت الحيوي�ة

} جالة الملك المعظم خال مشاركته قادة مصر واإلمارات واألردن في اللقاء التشاوري.
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} جانب من أعمال المؤتمر الصحفي.

ب�3  ف�ساد  اإي���ران..  تهز  ف�سيحة 

للحديد م�سنع  في  دولر  م�ل�ي�ارات 
للصلب  مصنع  أكبر  فساد  فضيحة  زلــزال  ــدادات  ارتـ إيــران  تشهد  العربية.نت: 
والتحقيق  البحث  لجنة  قدمت  أن  بعد  بأصفهان،  مباركة  منطقة  فــي  والحديد 
بالبرلمان تقريرا من 300 صفحة إلى القضاء، عن مخالفات واختاسات بمبلغ 92 
ألف مليار تومان، ما يعادل 3 مليارات دوالر تقريبا. ويقع هذا الحجم الهائل من 
المخالفات المالية في حين أن قيمة هذه الشركة في البورصة اإليرانية تبلغ نحو 

300 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 10 مليارات دوالر.
وبحسب هذا التقرير فقد تم اكتشاف ما ال يقل عن 1200 مخالفة من خال 
دراسة 300 ألف وثيقة تابعة ألنشطة شركة مباركة للصلب بين عامي 2018 و2021، 
والــهــدايــا  والــفــســاد  المحسوبية  تشمل  الــنــطــاق  واســعــة  انــتــهــاكــات  ــوع  وقـ يظهر  مــا 
والرشاوى ودفع أموال غير قانونية لمؤسسات حكومية، وللحرس الثوري اإليراني 
ومكاتب أئمة الجمعة واألشخاص باإلضافة إلى تبذير رأس المال وإبرام صفقة مع 

شركة صينية غير متخصصة بمبلغ أكثر من الرقم الفعلي.

ص8 عربية ودولية

ل���ج���ن���ة الن����ت����خ����اب����ات ت����ح����دد ال���م���دد 

ال����زم����ن����ي����ة ل������ج������داول ال���ن���اخ���ب���ي���ن

قـــــال الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي أحـــمـــد الـــــــدرازي 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
إن مملكة البحرين أضحت نموذجا يحتذى 
بـــه فـــي الــتــعــايــش والــتــســامــح بــيــن مختلف 
ــان والــمــذاهــب، وتــســيــر وفـــق نــهــج قائم  ــ األديـ
وذلــك  راســخــة،  إنسانية  ومــبــادئ  أســس  على 
بــفــضــل ســيــاســات حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــاع مــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال اجـ
الــمــفــوضــيــن الـــخـــاص بــمــخــرجــات الـــزيـــارة 
الــمــيــدانــيــة الــمــعــلــنــة الــتــي قــــام بــهــا أعــضــاء 
مجلس المفوضين لمركز اإلصاح والتأهيل 
في )منطقة جو( ومركز الحبس االحتياطي 

الجاف(  الحوض  )منطقة  في  السن  وصغار 
خال موسم عاشوراء 2022.

واإلجـــــــــــــراءات  ــود  ــهــ ــجــ الــ »إن  وأضـــــــــــاف: 
مــراكــز  إدارة  بــهــا  قـــامـــت  الـــتـــي  الــتــنــظــيــمــيــة 
ــنــــزالء من  اإلصــــــاح والـــتـــأهـــيـــل لــتــمــكــيــن الــ
ممارسة شعائرهم الدينية بكل أريحية خال 
ــراد  ــوة بــأقــرانــهــم مــن أفـ ــوراء أســ ــاشـ مــوســم عـ
الــمــجــتــمــع وعــلــى نــحــو ال يــشــكــل إضـــــرارا أو 
اآلخرين  النزالء  وخصوصية  لحرية  تجاوزا 
من جميع األديــان والطوائف األخــرى -رغم 
الظروف التي فرضتها جائحة كورونا- محل 
الداخلية  وزارة  داعــيــا  الجميع«،  مــن  تقدير 
الجانبين  بين  الفعال  التعاون  مواصلة  إلى 

تحقيًقا لألهداف المشتركة.

»الوطنية لحقوق الإن�سان«: اإدارة الإ�سالح والتاأهيل 

مكنت النزلء من ممار�سة �سعائرهم الدينية بكل اأريحية
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جــاء ذلــك خــال المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته الهيئة 
ظــهــر أمـــس الســتــعــراض أبـــرز 
مــســتــجــدات تــنــظــيــم »مــؤتــمــر 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية«،  والخدمات  المهن 
والـــمـــحـــاور الـــتـــي ســيــتــنــاولــهــا 
مرافق  بترخيص  الصلة  ذات 
ــايـــة الــصــحــيــة، وتــفــعــيــل  الـــرعـ
مــبــادرتــي »مــنــشــآت«، و»مــهــن«، 
وتــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة األجـــهـــزة 
الــــطــــبــــيــــة والـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الــــصــــيــــدالنــــيــــة والــــــدوائــــــيــــــة، 
ــاد  ــمــ ــتــ ومــــنــــح وتــــجــــديــــد االعــ
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ ــيـــات والـ ــتـــشـــفـ ــلـــمـــسـ لـ
ــوائـــح  ــلـ ــة، وتـــطـــويـــر الـ ــيـ ــبـ الـــطـ

والتشريعات.
أن  الــــجــــاهــــمــــة  وقــــــالــــــت 
المشتركة  الخليجية  اللجنة 
العامة  االمــانــة  عــن  المنبثقة 
ــــس الـــــتـــــعـــــاون  ــلـ ــ ــــجـ لـــــــــــــدول مـ
بــدراســة  والمعنية  الخليجي 
إجـــــــــراءات تـــوحـــيـــد وتــصــنــيــف 
الصحيين  المهنيين  معايير 
ستلتقي في البحرين إلخراج 
توصياتها بهذا الشأن، مشيرة 
ان االجـــتـــمـــاع ســيــنــاقــش  الــــى 
ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ آلــــــيــــــة تـ
والترخيص  القبول  واجراءات 

ــــل الــــعــــمــــلــــيــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ وتـ
الــعــامــلــيــن الــصــحــيــيــن ســـواء 
أجــانــب  او  كـــانـــوا خــلــيــجــيــيــن 
ــفـــاظ  ــتـ وتــمــكــيــنــهــم مــــن االحـ
والترخيص  التصنيف  بنفس 
ومــنــع الـــفـــروقـــات بــيــن الـــدول 
الــمــعــايــيــر  عــلــى  إذ ســيــعــتــمــد 
والــخــبــرات رغـــم وجـــود تشابه 
كبير بين التصانيف الحالية.

يعد  الــمــؤتــمــر  أن  وأكـــــدت 
الصحيين  للمهنيين  فــرصــة 
او غيرهم  كــانــوا اطــبــاء  ســـواء 
ــى االخــــــطــــــاء  ــ ــلـ ــ لــــلــــتــــعــــرف عـ
الــوقــوع  تجنب  وســبــل  الطبية 
بــهــا مــن خـــال عـــرض تــجــارب 
بــعــض الـــحـــاالت، مــنــوهــة الــى 
عــرض تجارب وحــاالت بهدف 
ــات  ــبـ الــتــعــريــف بــحــقــوق وواجـ
ــتــــعــــرض  ــــي الــــــــــــذي يــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
تــمــر عملية  لــكــي  لــلــمــســاءلــة 
الــتــحــقــيــق بـــســـاســـة، مــشــيــرة 
الـــى ان الــهــيــئــة حــرصــت هــذا 
ــة مــنــتــدى  ــ ــامـ ــ ــام عـــلـــى إقـ ــ ــعـ ــ الـ
التنفيذيين  الـــرؤســـاء  يجمع 
الصحية  المؤسسات  لجميع 
وجـــمـــيـــع رؤســــــــاء الــجــمــعــيــات 
ــة الـــــصـــــحـــــيـــــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
ــة لـــمـــنـــاقـــشـــة كــــل مــا  ــيـ ــنـ الـــوطـ

الطب  مــهــنــة  بتنظيم  يتعلق 
بمملكة  الصحية  والــخــدمــات 

البحرين.
واشـــــــــــــــــــــــارت الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
مــؤتــمــر  أن  الــــــى  ــة  ــمـ الـــجـــاهـ
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
سيعمل  الثانية  نسخته  »فــي 
عــــــلــــــى تــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــواصــــــل 
ــيــــن  ــارســ ــمــ ــمــ ــع الــ ــيــ ــمــ ــــن جــ ــيـ ــ بـ
ــتــــمــــيــــن  الــــصــــحــــيــــيــــن والــــمــــهــ
بــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــات  ــتــــجــ ــنــ ــمــ ــات والــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
الدوائية  والصناعات  الطبية 
الصحية  الــرعــايــة  ومــؤســســات 
والمدربين  المرضى  وسامة 
الــطــبــيــيــن وخـــبـــراء االعــتــمــاد 
لتبادل  والعالم  المنطقة  من 
وإدارة  تــنــفــيــذ  حــــول  ــار  ــكــ األفــ
إلى  إضافة  الصحية،  اللوائح 
في  المتخصصين  كبار  جــذب 
الرعاية الصحية من البحرين 
ومنطقة دول مجلس التعاون 
أجل  وخارجها، من  الخليجي 
تـــحـــســـيـــن جـــــــــودة الــــخــــدمــــات 
الصحية في مملكة البحرين، 
بــالــتــوازي معه معرض  ويــقــام 

عدد  ومنتجات  خدمات  يقدم 
من الجهات المشاركة«.

ــر هـــذا  ــوفــ ــيــ ــت »ســ ــ ــافــ ــ وأضــ
المؤتمر منصة لتبادل وجهات 
النظر بين جميع الممارسين 
والخدمات  الرعاية  قطاع  في 
والطبية، في مملكة  الصحية 
الــبــحــريــن والــخــلــيــج الــعــربــي 
ــول الــكــثــيــر مــن الــمــواضــيــع  حـ
بالقطاع الصحي،  ذات الصلة 
ــعـــزيـــز ريـــــادة  ــا فــــي ذلـــــك تـ بـــمـ
ــبـــحـــريـــن فــــي تــلــك  مــمــلــكــة الـ
ــادل  ــبــ ــــث تــ ــــحـ الـــــمـــــجـــــاالت، وبـ
ــرات فــي  ــبــ ــخــ الـــمـــعـــلـــومـــات والــ
فيها  بما  الــمــجــاالت  مختلف 
الصحي،  والــتــدريــب  التعليم 
والطبية،  الصحية  والــبــحــوث 
وحماية  الصحي،  واالستثمار 
الطب،  مــجــاالت  فــي  البيانات 
والــصــحــة الــعــامــة، وغــيــر ذلــك 
ــاالت، مــشــيــرة الــى  ــمـــجـ ــن الـ مـ
مــنــصــة  يـــمـــثـــل  الـــمـــؤتـــمـــر  أن 
مختلف  مــع  مفتوحة  نــقــاش 
القطاع الصحي،  الشركاء في 
في  الهيئة  جهود  واستعراض 
دعم النظام الصحي من خال 
قــيــامــهــا بــمــهــامــهــا عــلــى أكــمــل 

وجه، بما فيها ترخيص مرافق 
ــايـــة الــصــحــيــة، وتــفــعــيــل  الـــرعـ
ــنـــشـــآت« كــخــدمــة  ــادرتـــي »مـ ــبـ مـ
السريع  التطبيق  تتيح  رقمية 
ــذه الـــمـــرافـــق  ــهــ ــيـــم لــ ــنـــظـ ــتـ والـ
وتجديد  للترخيص  و»مــهــن« 
ــيـــــص لـــلـــمـــمـــارســـيـــن  ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــيـــــــن، وتـــــنـــــظـــــيـــــم 
ــزة الــطــبــيــة  ــ ــهـ ــ ــة األجـ ــبــ ــراقــ ومــ
الصيدالنية  والمستحضرات 
والـــدوائـــيـــة وتــنــظــيــم األبــحــاث 
الــســريــريــة والــتــعــلــيــم الــطــبــي 
المستمر،  المهني  والتطوير 
ــاد  ــمــ ــتــ ومــــنــــح وتــــجــــديــــد االعــ
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ ــيـــات والـ ــتـــشـــفـ ــلـــمـــسـ لـ
الطبية، وتشجيع االستثمارات 
في القطاع الصحي من خال 
مــــكــــتــــب الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
الهيئة  أداء  وتحسين  الهيئة، 
واســتــثــمــار كــــوادرهــــا، وتــنــفــيــذ 
ــمـــي،  ــرقـ بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول الـ
والتشريعات،  اللوائح  وتطوير 

وغير ذلك من المهام«.
المؤتمر  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
يــعــد بـــوابـــة مــهــمــة تـــؤكـــد من 
خــالــه الــهــيــئــة حــرصــهــا على 
مواصلة أداء مهامها الرقابية 
في  الصحي  القطاع  لتنظيم 
ــار  ــي إطــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ
برنامج عمل الحكومة وضمان 
ــة  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــاءمـــــة واالسـ
والكفاءة والسامة في تقديم 
الخدمات الصحية في كل من 
 ، والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
المؤتمر سيقدم  موضحة بأن 
مــنــصــة لــمــقــدمــي الـــخـــدمـــات 

الصحية والطبية في مجاالت 
بــأحــدث  وتعريفهم  مختلفة، 
الــمــجــلــس  دور  مــــســــتــــجــــدات 
ــــي وضـــع  ــى لـــلـــصـــحـــة فـ ــ ــلـ ــ األعـ
ومــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــة 
الوطنية للصحة، الهادفة إلى 
تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات 
ــة بـــــالـــــكـــــامـــــل بـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
البحرين  رؤيــة  أهــداف  يجسد 
ويــتــســق   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
ذلـــك مـــع بــرنــامــج الــحــكــومــة، 
الوطنية  الـــمـــبـــادرات  ويـــواكـــب 
تحسين  لــمــواصــلــة  ــة  ــيـ ــرامـ الـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمــ ــخــ جـــــــودة الــ
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ـــدمــ ــ ــقـ ــ ــمــ ــ الــ
واســـتـــدامـــتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 

برنامج الضمان الصحي. 
رئيس  أفــادت  ومن جانبها 
ــيـــس  الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة ورئـ
ــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لــمــؤتــمــر  ــلـــجـ الـ
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
األبحاث  تنظيم  قسم  ورئيس 
الــســريــريــة والــتــعــلــيــم الــطــبــي 
المستمر  المهني  والــتــطــويــر 
ــورة أزهـــــــار  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ ــالـ بـ
نــصــيــب بـــأن اعـــمـــال الــمــؤتــمــر 
ــلــــى مـــــــدى ثـــاثـــة  ســـتـــمـــتـــد عــ
بــمــشــاركــة 37 مــحــاضــرا  أيـــــام 
المحاضرات  من  عــددا  ويضم 
الــعــلــمــيــة يــلــقــيــهــا مــتــحــدثــون 
ــي  ــفــ ــوظــ رئــــــيــــــســــــيــــــون مــــــــن مــ
الــهــيــئــة وآخـــريـــن مــن الــقــطــاع 
المملكة  داخــــل  مــن  الــصــحــي 
وخــــارجــــهــــا حـــيـــث ســيــقــومــون 
الغنية  معلوماتهم  بــمــشــاركــة 

ورؤيتهم الثرية حول مختلف 
المجاالت الصحية وأنظمتها 
تسليط  وسيتم  الحضور،  مع 
الضوء على آخر المستجدات 
ــنــــظــــم والــــلــــوائــــح  لـــجـــمـــيـــع الــ
بجميع  الــخــاصــة  والــقــوانــيــن 
المقدمة  الصحية  الخدمات 
في مملكة البحرين والصادرة 
موضح  الــوطــنــيــة،  الهيئة  مــن 
الــمــؤتــمــر سيشتمل  هـــذا  بـــأن 
نــدوات وورش عمل حول  على 
آخــــر الــمــســتــجــدات الــخــاصــة 
بتنظيم برامج التعليم الطبي 
المستمر  المهني  والــتــطــويــر 
وأخرى خاصة بتنظيم المواد 
الصيدالنية واألجهزة الطبية 
ومــعــايــيــر االعـــتـــمـــاد الــوطــنــي 
ــق  ــرافـ ــمـ ــم الـ ــظــ ــة ونــ ــدثـ ــحـ ــمـ الـ
الــصــحــيــة وشــــرح مــفــصــل عن 

منصتي منشآت ومهن.
ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــا أشـــــــــــارت الـ ــمــ كــ
نصيب إلى أن الهيئة الوطنية 
ــــال مــؤتــمــرهــا  تــســعــى مــــن خـ
ــًا،  ــويــ ــنــ ــاء ســ ــ ــقـ ــ الــــــــى جـــعـــلـــه لـ
لــتــعــزيــز الــشــراكــة بــيــن جميع 
ــات الـــرعـــايـــة  ــ ــدمـ ــ مـــقـــدمـــي خـ
مملكة  في  والطبية  الصحية 
الرقابية  والــهــيــئــات  البحرين 
ــة بـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بـــدول 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  مــجــلــس الـ
ــرار فـــي الــرعــايــة  ــقــ وصـــنـــاع الــ
الصحية الحكومية والتنظيم 
ــاب شـــركـــات  ــ ــحـ ــ الـــصـــحـــي وأصـ
األدويـــــــــــــة والـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
األدوية  ومنتجي  الصيدالنية 

والــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن وخــــــبــــــراء 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا ومــــقــــدمــــي 
الــحــلــول الــرقــمــيــة الــذكــيــة في 
ــراء  ــبــ ــال الـــصـــحـــي وخــ ــمــــجــ الــ
ــراء مـــعـــايـــيـــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة وخـ ــحــ الــــصــ
ــن  االعــــــــتــــــــمــــــــاد الــــــصــــــحــــــي مـ
المنطقة والعالم تحت سقف 
ــد وذلــــك لــتــبــادل األفــكــار  واحــ
الــلــوائــح  وتــنــفــيــذ  إدارة  حــــول 
ــاء  ــقـ ــل االرتـ الــصــحــيــة مـــن أجــ
ــات الــصــحــيــة  بـــجـــودة الـــخـــدمـ
وأيــضــًا  الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
لــمــواكــبــة آخــــر الــمــســتــجــدات 
والــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن في 
على  الصحية  الرعاية  مجال 
والدولي،  المحلي  الصعيدين 
إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة خطط 
والعالمية  الصحية  الــرعــايــة 
الكبيرة  التغيرات  بعد  خاصة 
كورونا  جائحة  أحدثتها  التي 
ومنها  الــقــطــاعــات  جميع  فــي 

القطاع الصحي. 
سيتم  أنه  بالذكر  الجدير 
منح المشاركين والحضور في 
هذه الفعالية ساعات التعليم 
الطبي المستمر المعتمد من 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل 
الصحية،  والــخــدمــات  الــمــهــن 
ــم  ــ ــورهـ ــ ــــضـ ــر حـ ــ ــيـ ــ ــــظـ وذلـــــــــــــك نـ
مــخــتــلــف فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر، 
ــور  ــضــ ــحــ الــ ــح  ــ ــنـ ــ مـ ــم  ــتــ ــيــ ســ إذ 
تــعــلــيــم  ــة  ــاعـ سـ  20 بــالــمــؤتــمــر 
سيعطى  فيما  مستمر،  طبي 
الــورش  فــي  الــذيــن سيشاركون 
تعليمية عن  العملية 2 ساعة 

كل ورشة عمل.

يعقد على هام�ش م�ؤتمر »نهرا« �سبتمبر القادم..

اجتماع خليجي لتوحيد ترخي�س وت�صنيف المهن الطبية بدول مجل�س التعاون 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة... وال��م���ؤت��م��ر ي�سلط  ال��ع��ام��ة  اإل����ى الأم���ان���ة  ���س��ت��رف��ع  ال��ت������س��ي��ات  ال��ج��اه��م��ة: 
ال�������س����ء ع��ل��ى اآخ�����ر ال��ن��ظ��م وال���ل����ائ���ح وال���ق����ان���ي���ن ل��ل��خ��دم��ات ال�����س��ح��ي��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن

كتبت: فاطمة علي
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  كشفت 
اجتماع  عن  الجاهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  الصحية  والخدمات 
الصحيين  المهنيين  وترخيص  قبول  إجــــراءات  لتوحيد  خليجي 
الخليجيين واألجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة 
المهن  لتنظيم  الهيئة  مؤتمر  هامش  على  سيعقد  االجتماع  بــأن 
القادم  29 سبتمبر  في  الذي سينطلق  الثاني  الصحية  والخدمات 
رئيس  آل خليفة  عبداهلل  بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب  برعاية 

المجلس األعلى للصحة بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بازا.

} جانب من أعمال المؤتمر الصحفي.

األهلية  الجامعة  تفتتح 
صباح اليوم األربعاء الموافق 
2022  جناحها  أغسطس   24
السيتي  بمجمع  الــتــعــريــفــي 
بالجامعة  لــلــتــعــريــف  ســنــتــر  
ــا األكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــرامــ ــ وبــ
للطلبة،  المقدمة  وخدماتها 
البرامج  من  متعددة  بحزمة 
االكــــاديــــمــــيــــة تـــشـــتـــمـــل عــلــى 
الدكتوراه  بدرجة  برنامجين 
برونيل  جامعة  مع  بالشراكة 
البريطانية، و6 برامج بدرجة 
ــر اثـــــنـــــان مــنــهــا  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ الـ
وهــمــا  ــرة  ــ مــ ألول  يـــطـــرحـــان 
ــر فــي  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ بــــرنــــامــــج الـ
عــلــوم الــمــحــاســبــة الــجــنــائــيــة 
ــج الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ــامــ ــرنــ وبــ
المالية  الــتــكــنــولــوجــيــا  عــلــوم 
)فــنــتــك(، بــاإلضــافــة إلـــى 11 
برنامجا بدرجة البكالوريوس 
ــلـــى أربـــــــع كـــلـــيـــات،  مــــوزعــــة عـ
من  قــريــبــة  بــرامــج  وجميعها 
سوق  ومتطلبات  احــتــيــاجــات 

العمل.
وبهذه المناسبة أوضحت 
مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس لـــشـــؤون 
والعاقات  والتسويق  اإلعام 
حققت  الجامعة  بــأن  العامة 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن االنــــــــجــــــــازات 
االكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة كــان 
آخــرهــا إعــــان الــجــامــعــة يــوم 
أمـــــــس عـــــن حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
العالمي  األكاديمي  االعتماد 
لــبــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس في 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات من 
التابعة  االعتماد  لجنة  قبل 
لــهــيــئــة االعـــتـــمـــاد األكــاديــمــي 
إحـــدى   )ABET( الــعــالــمــيــة 
ــتــــمــــاد  أبــــــــرز مــــؤســــســــات االعــ

العالمية.
أن  الـــــشـــــيـــــراوي  وأكــــــــــدت 
سيشكل  التعريفي  المعرض 

ــيــــة لــلــتــعــريــف  فــــرصــــة مــــواتــ
بــبــرامــج الــجــامــعــة وجــديــدهــا 
عــلــى الــمــســتــوى األكـــاديـــمـــي 
وأن  ــا  خــــصــــوصــ والــــبــــحــــثــــي، 
الـــجـــامـــعـــة تـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــام 
ــد  ــ الـــــــــدراســـــــــي الـــــجـــــديـــــد وقـ
أكاديميين  برنامجين  ضمت 
ــى مـــســـتـــوى  ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــديــ ــ ــديــ ــ جــ
الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة وهــمــا 
المحاسبة  فـــي  الــمــاجــســتــيــر 
ــيــــة، والـــمـــاجـــســـتـــيـــر  ــائــ ــنــ الــــجــ
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 

)فنتك(.
ــا أكـــــــــدت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومــــــــــــن جـ
ــيـــة تــكــنــولــوجــيــا  ــلـ عـــمـــيـــدة كـ
ــواد  عــ وســـــن  د.  الـــمـــعـــلـــومـــات 
في  تــوســعــا  تــتــوقــع  الكلية  أن 
بدرجة  برامجها  فــي  القبول 
والماجستير  الــبــكــالــوريــوس 
ــاز الـــبـــاهـــر الـــذي  بــعــد اإلنــــجــ
حــقــقــتــه فـــي الــحــصــول على 
لبرنامج  الــعــالــمــي  االعــتــمــاد 
ــوس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ
ــة  ــئـ ــيـ ــات مــــــــن هـ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
العالمية  االعتماد األكاديمي 
االنجاز  )ABET(، وهو ليس 
التي  للكلية  االخير  أو  االول 
لجميع  التامة  الثقة  حققت 
ــودة  ـــن هــيــئــة جــ بـــرامـــجـــهـــا مـ

التعليم والتدريب.
وقالت عواد بأن مسوحات 
الكلية السابقة أثبتت أن %85 
من خريجي كليتها يحصلون 
على وظائف مناسبة في سوق 
الـــعـــمـــل بـــمـــجـــرد تــخــرجــهــم، 
الــخــريــجــيــن  مــــن   %90 وأن 
ــا  ــ ــرضـ ــ يــــحــــقــــقــــون درجـــــــــــة الـ
العمل  أربــاب  لــدى  المطلوبة 
التي  والمؤسسات والشركات 
يلتحقون بها بحسب المسح 
الــذي أجــرتــه كليتها فــي هذا 
اعتزاز  على  مشددة  المجال، 
ومنتسبيها  الــكــلــيــة  ــذة  ــاتـ أسـ
ــي يـــحـــظـــى  ــ ــتــ ــ بــــالــــمــــكــــانــــة الــ
ــو تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــريــــجــ ــا خــ ــهــ بــ
المعلومات بالجامعة األهلية 

في سوق العمل.
وأوضـــــحـــــت بــــــأن الــكــلــيــة 
ــلــــى  تــــــشــــــجــــــع طـــــلـــــبـــــتـــــهـــــا عــ
االلتحاق بعدد من الشهادات 
والـــــــــمـــــــــؤهـــــــــات الــــمــــهــــنــــيــــة 
الــــــمــــــســــــانــــــدة لـــــدراســـــتـــــهـــــم 
ــاالت  ــجــ ــة فـــــي مــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
وإدارة  البيانات،  قــاعــدة  إدارة 
التحتية  والــبــنــيــة  األنــظــمــة، 
 ،»4  Windows« ــادم  ــ ــــخـ لـ
وخدمات األمن، والتطبيقات 
السحابية، التي من شأنها أن 

في  التنافسية  فرصهم  تعزز 
تخرجهم  بــعــد  الــعــمــل  ســـوق 

من المرحلة الجامعية.
الكلية  بـــأن  عـــواد  وقــالــت 
تــهــدف إليــجــاد حــلــول تقنية 
ــتـــحـــديـــات عــبــر  لــمــخــتــلــف الـ
ــانـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا  ــتـــعـ االسـ
والذكاء االصطناعي، منوهة 
ــي  ــتـ ــبــــة الـ ــيــ بـــالـــســـمـــعـــة الــــطــ
تكنولوجيا  كلية  بها  تحظى 
المستوى  عــلــى  الــمــعــلــومــات 
ــيـــمـــي، وهــي  ــلـ الــمــحــلــي واإلقـ
الــكــلــيــة الـــتـــي أحــــــرزت أعــلــى 
نــتــائــج الــتــقــيــيــم الــبــرامــجــي 
لــــهــــيــــئــــة جـــــــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم 
كليات  شأن  شأنها  والتدريب 
ــقـــدم  ــة األخــــــــرى وتـ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــيـــع طــلــبــة  ــمـ ــة لـــجـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
جزئية  منحا  الــبــكــالــوريــوس 
لــلــمــتــفــوقــيــن فــــي الــمــرحــلــة 
إلــــى %50،  تــصــل  الـــثـــانـــويـــة 
الطلبة  أمــام  الفرصة  وتتيح 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــن لــــاســ ــ ــريــ ــ اآلخــ
أثــبــتــوا  إذا  الــجــزئــيــة  الــمــنــح 
ــم أثـــــنـــــاء دراســـتـــهـــم  ــزهـ ــيـ ــمـ تـ
الجامعية، فيما ال يزال باب 
من  األول  لــلــفــصــل  الـــقـــبـــول 
 2023-2022 األكاديمي  العام 
مــفــتــوحــًا النــضــمــام الــطــلــبــة 
المنتقلين  أو  المستجدين 

من جامعات أخرى.
ــاح  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ويـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الـ
األهلية  بالجامعة  التعريفي 
سنتر«  »الــســيــتــي  مجمع  فــي 
الــســبــت المقبل  حــتــى مــســاء 
أغــــســــطــــس   27 الـــــــمـــــــوافـــــــق 
مــنــصــة  يــشــكــل  حـــيـــث   2022
أساتذة  فيها  يتفاعل  حيوية 
الـــجـــامـــعـــة ومـــوظـــفـــوهـــا مــع 
الراغبين  الــثــانــويــة  خريجي 
ــي االلــــتــــحــــاق بــالــجــامــعــة  ــ فـ

وأولياء أمورهم.

مع تد�سين معر�سها التعريفي الي�م

»الأه�����ل�����ي�����ة«: ن���ت���وق���ع ت�����زاي�����دا ف����ي ال��ط��ل��ب��ة 

ال��م��ق��ب��ل��ي��ن ع��ل��ى درا����ص���ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��ل��وم��ات

} د. ثائرة الشيراوي.} د. وسن عواد.
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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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معلمة بحرينية حت�صل على لقب 

»رائدة التنمية يف جمال التعليم« اخلليجي

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  ا�ستقبل 

امل�ساعد  الوكيل  احلداد  �سعيد  �سناء  بح�سور  والتعليم، 

لال�سرتاتيجيات والأداء، كالً من مي حممد الرميحي مديرة 

اإبراهيم  واإينا�س  البنات،  ق�سم   - اخلا�سة  الفالح  مدار�س 

على  واحلا�سلة  باملدر�سة،  العربية  اللغة  معلمة  اخلالدي 

التعليم( على م�ستوى دول  التنمية يف جمال  لقب )رائدة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية اليمنية 

الإلكرتوين(،  الإمالء  )تطبيق  مبادرة  عن   2022 للعام 

ال�سباح  �سامل  ح�سة  ال�سيخة  جائزة  يف  م�ساركتها  خالل 

للريادة الرتبوية بدولة الكويت ال�سقيقة.

املعلمة  من  �سرح  اإىل  الوزير  ا�ستمع  اللقاء،  وخالل 

الفائزة حول م�سروعها الذي يهدف اإىل تعزيز قواعد الإمالء 

لطلبة املرحلة البتدائية، حيث يحتوي التطبيق على )60( 

عادية  قراءة  الأوىل  املرة  مرات،  لثالث  ُتقراأ  اإمالئية  قطعة 

وتظهر فيها الفقرة على اجلهاز ب�سكل مرئي، واملرة الثانية 

واملرة  الفقرة،  كتابة  الطالبة  ت�ستطيع  حتى  متاأنية  قراءة 

الثالثة قراءة للمراجعة، بعدها تظهر النتيجة على اجلهاز 

وكذلك الأخطاء التي وقعت فيها الطالبة مع ت�سحيحها.

واأ�سارت املعلمة الفائزة خالل �سرحها اإىل تعاون اأولياء 

الأمور الذي �ساهم يف اإجناح هذه التجربة، وكذلك م�ساهمة 

الطالبات  بتدريب  قامت  التي  باملدر�سة  احلا�سوب  معلمة 

على ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية ملدة ف�سل درا�سي كامل، 

حيث كان للم�سروع اأثر طيب متّثل يف زيادة ثقة الطالبات 

باأنف�سهن، وارتفاع معدل التح�سيل يف الكتابة، وامتداد اأثره 

اإىل املواد الدرا�سية الأخرى، وغر�س حب اللغة العربية يف 

تدري�س  يف  امل�سوقة  املمار�سات  ون�سر  الطالبات،  نفو�س 

اللغة العربية رقمًيا.

به  تقوم  الذي  بالدور  الوزير  اأ�ساد  املنا�سبة،  وبهذه 

يف  ت�سهم  التي  الرتبوية  املمار�سات  ت�سجيع  يف  اجلائزة 

متمنًيا  الدرا�سي،  التح�سيل  نحو  الطلبة  دافعية  زيادة 

للجميع دوام التوفيق.

ا�ستقبلت ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

اأمناء جمل�س التعليم العايل مبكتبها املحامي ح�سن بديوي 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املحامني البحرينية، وعدًدا من 

اأع�ساء جمل�س الإدارة.

امل�ستمرة  باجلهود  العام  الأمني  نّوهت  اللقاء،    وخالل 

البحرينية يف تعزيز خربات  التي تبذلها جمعية املحامني 

التعاون  �ُسبل  بحث  ومت  البحرينيني،  املحامني  وكفاءات 

نحو  وحتفيزهم  املحاماة  مهنة  لدعم  الهادف  امل�سرتك 

امل�ساركة التكاملية مع قطاع التعليم العايل.

املحامني  جمعية  واأع�ساء  رئي�س  اأ�ساد  جانبهم،  من 

بجهود �سعادتها يف دعم موؤ�س�سات التعليم العايل لتمكينها 

لالرتقاء  والعلمية  التعليمية  ور�سالتها  مهامها  اأداء  من 

عن  معربني  البحرين،  مبملكة  العايل  التعليم  مب�سرية 

التقدير الكبري للتعاون والتن�سيق بني املجل�س واجلمعية.

 ال�صيخة رنا: حتفيز املحامني

 للم�صاركة يف قطاع التعليم العايل

رئي�س الأمن العام يت�صلم التقرير

 ال�صنوي لنادي �صباط الأمن العام 2021

الأمن  رئي�س  احل�سن  بن ح�سن  طارق  الفريق  ا�ستقبل 

العام، العميد نا�سر اأحمد اجلنيد امل�سرف العام على الإدارة 

العامة ل�سوؤون وزارة الداخلية، والعميد عادل عبدهلل اأمني 

ح�سن  جا�سم  واملقدم  الب�سرية،  للموارد  امل�ساعد  الوكيل 

جا�سم مدير نادي �سباط الأمن العام.

من  ن�سخة  العام  الأمن  رئي�س  ت�سلم  اللقاء،  وخالل 

للعام 2021  العام  الأمن  �سباط  لنادي  ال�سنوي  التقرير 

واأن�سطة  وفعاليات  واإح�ساءات  اأخبار  من  ت�سمنه  وما 

التي  اخلدمات  وتطوير  تعزيز  اإىل  تهدف  ميدانية  وبرامج 

يقدمها النادي.

ال�سكر  خال�س  عن  العام  الأمن  رئي�س  اأعرب  وقد 

والتقدير ملعايل وزير الداخلية على دعمه الدائم وتوجيهاته 

بالعمل على توفري الرعاية الجتماعية والرتفيهية لأع�ساء 

نادي �سباط الأمن العام وعائالتهم، وذلك من خالل تهيئة 

بدور  م�سيًدا  املختلفة،  الفعاليات  لإقامة  النادي  مرافق  كل 

ال�سراكة  مبداأ  تر�سيخ  يف  فيه  العاملني  وكافة  النادي 

والجتماعية  الوطنية  املنا�سبات  مبختلف  املجتمعية 

والريا�سية، مثمًنا كذلك ما حتقق من قفزة نوعية يف جودة 

اخلدمات املقدمة لالأع�ساء وعائالتهم.

املبارك: لتحقيق اأهداف الو�صول للحياد ال�صفري يف 2060

تد�صــــني امل�صتــــل اجلديــــد لزراعـــــة القـــــرم بتــــوبلي 

د�ّسن وائل بن نا�سر املبارك وزير �سوؤون 

البلديات والزراعة وحممد بن مبارك بن دينة 

وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�س ل�سوؤون 

�سوؤون  لوزارة  التابع  القرم  م�ستل  املناخ، 

البلديات والزراعة يف منطقة توبلي.

وخالل التد�سني، قام الوزيران، وبح�سور 

واخلرباء  الوزارتني  يف  امل�سوؤولني  من  عدد 

امل�ستل  يف  القرم  نبات  بذور  من  عدد  بغر�س 

املتخ�س�س بزراعة اأ�سجار القرم.

العمل  موا�سلة  على  املبارك  الوزير  واأكد 

على حتقيق الأهداف الوطنية املتعلقة بالت�سجري 

الوزارة  باأن  مو�سًحا  القرم،  اأ�سجار  وزراعة 

ما�سية يف تنفيذ التوجهات احلكومية يف هذا 

اخل�سو�س وم�ساعفة اجلهود لزيادة امل�ساحات 

اخل�سراء واأ�سجار القرم من اأجل احلد من اآثار 

تغري املناخ وامل�ساهمة يف حتقيق اأهداف مملكة 

البحرين للو�سول للحياد ال�سفري بحلول العام 

اأن الوزارة وبهدف حتقيق  2060، م�سرًيا اإىل 

ذلك، قامت باإن�ساء م�ستل جديد لزراعة اأ�سجار 

القرم بغر�س زيادة القدرة الإنتاجية بالتعاون 

والبيئة.   النفط  �سئون  وزارة  مع  والتن�سيق 

واأ�سار املبارك اإىل اأن اأ�سجار القرم تتميز مبقدرة 

كبرية على امت�سا�س ثاين اأك�سيد الكربون مبا 

يعادل 4 اإىل 5 اأ�سعاف الأ�سجار الأخرى، كما 

للق�سريات والكائنات  متثل موئاًل حيوًيا مهًما 

البحرية، وكذلك للطيور مبختلف اأنواعها، وهو 

ما يجعلنا نعمل على الإكثار من هذا النوع من 

الأ�سجار ملا لها من عائد بيئي مهم.

حتقيق  وبهدف  الوزارة  »اإن  وقال: 

امل�ساتل  من  جمموعة  اإن�ساء  على  تعمل  ذلك، 

املتخ�س�سة لزراعة القرم لتحقيق امل�ستهدفات 

املتعلقة بالقرم«.

والبيئة  النفط  وزير  اأثنى  جهته،  من 

اجلهود  على  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث 

التي قامت بها وزارة �سوؤون البلديات والزراعة 

باإن�ساء هذا امل�ستل احليوي، الذي ُيعد رافًدا مهًما 

لزراعة القرم يف مملكة البحرين واملنطقة، موؤكًدا 

اأن غر�س الآلف من بذور اأ�سجار القرم من قبل 

الفريق يدعو للفخر والعتزاز باخلربات الكوادر 

الوطنية.

املميزة  اجلهود  هذه  »اإن  دينة:  بن  وقال 

اآثار  مع  للتكيف  اململكة  خطط  مع  تتواءم 

البحرين  مملكة  للتزامات  اإنفاًذا  املناخ  تغري 

املناخية التي اأعلن عنها �ساحب ال�سمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء، خالل املوؤمتر ال�ساد�س 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  لالأطراف  والع�سرين 

الإطارية ب�ساأن تغري املناخ )COP26( والذي 

يف  املتحدة  باململكة  غال�سكو  مدينة  يف  عقد 

نوفمرب 2022«.

اأن مملكة  اإىل  والبيئة  النفط  وزير  واأ�سار 

لإزالة  املبادرات  من  �سل�سلة  اعتمدت  البحرين 

القرم  نبات  اأ�سجار  م�ساعفة  ومنها  الكربون، 

اإىل  اإ�سافة  الآن،  عليه  هي  ما  اأ�سعاف  اربع 

الوطنية  امل�ساندة للخطط  املبادرات  حزمة من 

امل�ساريع  يف  الأ�سجار  عدد  زيادة  اإىل  الرامية 

احلكومية وال�سركات ال�سناعية الكربى، وتوفري 

املوؤ�س�سات  حتفز  التي  الداعمة  ال�سيا�سات 

زيادة  امل�ساهمة  على  والأفراد  وال�سركات 

امل�ساحات اخل�سراء.

الع�صفور يزور ال�صعودية ويلتقي وزير املوارد الب�صرية والتنمية الجتماعية 

تعزيز العالقات يف املجالت الجتماعية والتنموية وتبادل اخلربات 

قام وفد من وزارة التنمية الجتماعية، 

الع�سفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة  برئا�سة 

اإىل  بزيارة  الجتماعية،  التنمية  وزير 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة لالطالع 

اإذ  والجتماعية،  التنموية  اخلربات  على 

واملخت�سني  امل�سوؤولني  من  عدًدا  الوفد  �سم 

الجتماعية  امل�ساعدات  جمال  يف  العاملني 

والعالقات الدولية والعربية بالوزارة.

وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار تعزيز اآفاق 

ال�سقيقني،  البلدين  بني  امل�سرتك  التعاون 

العربية  اململكة  جتارب  على  والطالع 

ال�ساأن  يف  واملتقدمة  البارزة  ال�سعودية 

املجالت  العالقات يف  وتعزيز  الجتماعي، 

تبادل  جانب  اإىل  والتنموية،  الجتماعية 

ذات  وامل�ساريع  الربامج  اأبرز  يف  اخلربات 

ال�سلة مبجال عمل الوزارة.

التنمية  وزير  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

الأخوية  العالقات  عمق  الجتماعية 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  واململكة 

من  واهتمام  دعم  من  به  حتظى  ما  ظل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة، ملك البالد املعظم، واأخيه 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

هذه  به  تت�سم  وما  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

دعائمها  اأر�سيت  التي  الرا�سخة  العالقات 

بالتطور  عقود طويلة، ومتيزت  مدى  على 

م�سرتكة  روؤية  اإطار  يف  ال�سرتاتيجي 

وتعزيز  الثنائية  العالقات  تقدم  ملوا�سلة 

التعاون امل�سرتك يف خمتلف املجالت.

التنمية  وزير  التقى  الزيارة،  وخالل 

اأحمد  باملهند�س  املرافق  والوفد  الجتماعية 

بن �سليمان الراجحي وزير املوارد الب�سرية 

العربية  باململكة  الجتماعية  والتنمية 

امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور  ال�سعودية، 

اجلانبان  ا�ستعر�س  اإذ  بالوزارة،  املعنيني 

ذات  واملوا�سيع  امل�سرتك  التعاون  اأوجه 

التنمية  جمالت  يف  البلدين  بني  العالقة 

بتقدمي  الوزارة  وفد  قام  كما  الجتماعية.  

التي  واملبادرات  امل�سروعات  لأبرز  عر�س 

اإطار امل�سرية  قامت بها مملكة البحرين يف 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية 

توفري  جمال  يف  املعظم،  امللك  اجلاللة 

الجتماعية،  للحماية  متكاملة  منظومة 

ذوي  ومتكني  لالأ�سر  الدعم  وتوفري 

الحتياجات اخلا�سة يف املجتمع. 

برعاية رئي�س »الأعلى لل�صحة« وعلى مدى 3 اأيام

اإطالق »موؤمتر الهيئة الوطنية لتنظيم املهن ال�صحية« يف 29 �صبتمرب
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

الثانية  الن�سخة  اإقامة  ال�سحية  واخلدمات 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  »موؤمتر  من 

الفريق  رعاية  حتت  ال�سحية«،  واخلدمات 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، خالل الفرتة 

من 29 �سبتمرب اىل 1 اأكتوبر 2022.

اأم�س  �سحفي،  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

عذبي  مرمي  الدكتورة  بح�سور  الثالثاء، 

للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

اللجنة  رئي�س  ن�سيب  اأزهار  والدكتورة 

ملوؤمتر  العلمية  اللجنة  ورئي�س  املنظمة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

الأبحاث  تنظيم  ق�سم  ورئي�س  ال�سحية 

ال�سريرية والتعليم الطبي والتطوير املهني 

�سهدا  حممد  والدكتور  بالهيئة،  امل�ستمر 

اآي«  دي  »بي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

لتنظيم املوؤمترات واملعار�س.

ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  وجرى 

»موؤمتر  تنظيم  م�ستجدات  اأبرز  ا�ستعرا�س 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

�سيتناولها  التي  واملحاور  ال�سحية«، 

الرعاية  مرافق  برتخي�س  ال�سلة  ذات 

»من�ساآت«،  مبادرتي  وتفعيل  ال�سحية، 

الطبية  الأجهزة  و»مهن«، وتنظيم ومراقبة 

والدوائية،  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات 

للم�ست�سفيات  العتماد  وجتديد  ومنح 

اللوائح  وتطوير  الطبية،  واملراكز 

والت�سريعات، وغري ذلك من املو�سوعات.

الوطنية  الهيئة  »موؤمتر  موؤمتر  ويقام 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية« يف ن�سخته 

الثانية حتت �سعار »خدمات رعاية �سحية 

تعزيز  على  ويعمل  اجلودة«،  وعالية  اآمنة 

ال�سحيني  املمار�سني  جميع  بني  التوا�سل 

واملهتمني بتقدمي الرعاية ال�سحية واخلدمات 

الدوائية  وال�سناعات  الطبية  واملنتجات 

و�سالمة  ال�سحية  الرعاية  وموؤ�س�سات 

الطبيني وخرباء العتماد  املر�سى واملدربني 

حول  الأفكار  لتبادل  والعامل  املنطقة  من 

اإىل  اإ�سافة  ال�سحية،  اللوائح  واإدارة  تنفيذ 

جذب كبار املتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية 

التعاون  البحرين ومنطقة دول جمل�س  من 

اخلليجي وخارجها، من اأجل حت�سني جودة 

اخلدمات ال�سحية يف مملكة البحرين، ويقام 

ومن  خدمات  يقدم  معر�س  معه  بالتوازي 

جتات عددا من اجلهات امل�ساركة.

66 % بحرنة الطلبة امللتحقني بكلية فاتيل لل�صيافة.. وزيرة ال�صياحة:

اإطالق برامج و�صراكات لرفع البحرنة يف »ال�صياحة« قريًبا
حمرر ال�سوؤون املحلية:

بنت  فاطمة  ال�سياحة  وزيرة  ك�سفت 

وعقد  برامج  اإطالق  عن  ال�سرييف  جعفر 

�سراكات يف الفرتة القريبة القادمة بهدف 

زيادة ن�سبة البحرنة يف القطاع ال�سياحي 

وتعزيز ثقافة البحرينيني جتاه العمل يف 

هذا القطاع.

ا�سرتاتيجية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

 2026-2022 ال�سياحية  البحرين 

رّكزت على تنمية القطاع ال�سياحي بهدف 

املزيد من فر�س  زيادة قدرته على توفري 

العمل النوعية للمواطنني.

حتر�س  ال�سياحة  وزارة  اأن  واأّكدت 

القطاع  يف  ال�سباب  من  املزيد  دمج  على 

على  القطاع  هذا  لقدرة  نظًرا  ال�سياحي 

وت�سجيع  املجزية،  العمل  فر�س  توفري 

ال�سباب البحريني على اإطالق م�سروعاته 

ال�سياحية  املجالت  يف  اخلا�سة 

والرتفيهية.

على  تركز  الوزارة  اأن  اإىل  نّوهت  كما 

اإطالق  خالل  من  ال�سباب«  »�سياحة 

لل�سباب.  جاذبة  وبرامج  مبادرات 

واأو�سحت الوزيرة اأن كلية فاتيل لل�سيافة 

هي الذراع التنفيذي لوزارة ال�سياحة من 

اأجل ا�ستقطاب املزيد من ال�سباب البحريني 

والرتفيهي،  ال�سياحي  القطاع  يف  ودجمه 

واأن ن�سبة البحرنة بني طلبة الكلية بلغت 

66%، معتربًة اأن هذه الن�سبة تب�ّسر برفد 

على  القادرة  الوطنية  الكفاءات  من  مزيد 

النهو�س بالقطاع ال�سياحي.

على  تعمل  الكلية  اأن  على  و�سّددت 

توفري فر�س تدريب عملي لطاّلبها، لزيادة 

فور  عمل  فر�سة  على  باحل�سول  فر�سهم 

ب�سكل  تعمل  الوزارة  اأن  كما  تخّرجهم، 

يف  البحرينية  املراأة  متكني  على  خا�س 

القطاع ال�سياحي.

على  الوزيرة  تعقيب  يف  ذلك  جاء 

»الأيام«  يف  ُن�سرت  والتي  م�سج  زاوية 

اأم�س وت�ساءلت عن خطط وم�ساريع دعم 

ال�سباب يف القطاع ال�سياحي.

البحرين  هيئة  باأن  الوزيرة  وذكرت 

لل�سياحة دعمت م�ساركة �سباب بحرينيني 

يف اجتماعات منظمة ال�سياحة العاملية، وقد 

ا�ستطاعوا متثيل بلدهم على اأكمل وجه.

ال�سياحة  وزارة  اأن  اإىل  نّوهت  كما 

ت�ساورية  اجتماعات  ثالثة  موؤخًرا  عقدت 

وجرى  ال�سياحي،  القطاع  من�ساآت  مع 

لرفع  واآليات  برامج  و�سع  بحث  خاللها 

ن�سبة البحرنة يف القطاع ال�سياحي، واأن 

من  امل�ستهدفة  الفئة  هي  ال�سباب  �سريحة 

تلك امل�ساورات.

وزيرة ال�سياحة
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اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�صدرت 

الرابعة حكمها بال�صجن املوؤبد ملتهم اآ�صيوي 

يبلغ من العمر 22 �صنة وتغرميه 5 اآلف 

واإبعاده  امل�صبوطات،  ومب�صادرة  دينار، 

تنفيذ  عقب  البحرين  مملكة  عن  نهائيا 

من  كب�صولة   240 جلب  بق�صية  العقوبة، 

مادة الهريوين املخدر.

َواأدانت املحكمة املتهم باأنه جلب واأحرز 

بق�صد الجتار مادة الهريوين وموؤثرا عقليا 

كما  قانونا،  بها  املرخ�ص  الأحوال  غري  يف 

املخدر  الهريوين  مادة  واحرز  حاز  اأنه 

واملوؤثر عقلي يف غري الأحوال امل�صرح بها 

قانونا.

بيوم  اأنه  يف  الواقعة  تفا�صيل  وتتمثل 

على  اجلمارك  �صابط  كان  عندما  الواقعة 

ح�صر  الدويل،  البحرين  مطار  يف  الواجب 

دولة  من  القادمة  الطائرة  منت  على  املتهم 

�صابط  قبل  من  فيه  ال�صك  مت  اإذ  باك�صتان، 

الأحمر،  امل�صار  اىل  حتويله  فتم  اجلمارك، 

جهاز  اإىل  وحتويله  الدقيق  وبالتفتي�ص 

حتتوي  اأح�صاءه  اأن  تبينّ  الطبية  الأ�صعة 

وبت�صليم  خمدر.  اأنها  ي�صتبه  مواد  على 

املتهم اىل اإدارة مكافحة املخدرات، اأقرنّ املتهم 

مواد  على  حتتوي  كب�صولت  يحوز  باأنه 

متهيدا  البحرين  مملكه  اإىل  جلبها  خمدرة 

لبيعها.

م�صت�صفى  اإىل  املتهم  نقل  وخالل 

ال�صلمانية قام املتهم باإنزال 240 كب�صولة، 

وان جميع الكب�صولت املحرزة حتتوي على 

املخدر، وتو�صلت حتريات  الهريوين  مادة 

ال�صرطة اإىل اأن املتهم يعمل من �صمن �صبكة 

تتاجر باملواد املخدرة.

املحامي تقي ح�سني

امتنع عن دفع الإيجارات للمالك بحجة اجلائحة 

اإلزام متعهد باإدارة عقار بدفع قرابة 20 األف دينار

عبدهلل  علي  دانة  املحامية  �صرحت 

ق�صت  املدنية  الكربى  املحكمة  اأن  الب�صتكي 

موكلها  عقار  يدير  الذي  عليه  املدعى  باإلزام 

بدفع 19 األفا و549 دينارا و40 فل�صا، وذلك 

عدم  بحجة  الإيجارات  ريع  �صداد  عن  لتخلفه 

�صداد امل�صتاأجرين له ب�صبب جائحة كورونا.

الدعوى  تفا�صيل  اإن  الب�صتكي  وقالت   

تتمثل باأن موكلها ميتلك مبنى يتكون من اأربع 

حمال جتارية واأربع �صقق ومرافق وخدمات، 

اإدارة  والثانية  الأول  عليهما  للمدعى  واأوكل 

العقار منذ مار�ص 2019 وبتاريخ 1 اأكتوبر 

املدعى  مع  اتفاقية  اأبرم  حيث  العام  ذات  من 

ريع  من   %10 نظري  العقار  لإدارة  عليهما 

الإيجارات مل�صلحة الأخريين. 

»موكلها«  املدعي  اأن  الب�صتكي  واأ�صافت 

فواتري  ل�صداد  الأحيان  بع�ص  يف  ي�صطر 

اأنها  رغم  اخلا�ص  من ح�صابه  واملاء  الكهرباء 

لإمتام  وذلك  عليهما  املدعى  التزامات  من 

اآخر  وكان  البلدية،  لدى  الأخرى  معامالته 

املدعى  جانب  من  بنكيا  اإليه  حمول  مبلغ 

 2020 عام  من  دي�صمرب   2 يف  الأول  عليه 

التحويل  عن  تخلف  وبعدها  دينارا   69 هو 

امل�صتاأجرين  �صداد  بعدم  يتعلل  وكان  البنكي 

اأثره  وعلى  كورونا،  جائحة  ب�صبب  لالأجرة 

مبا�صر  ب�صكل  امل�صتاأجرين  مع  املدعي  توا�صل 

واكت�صف باأنهم قد �صددوا للمدعى عليه الأول 

قادمة  ولأ�صهر  مواعيدها  يف  الإيجارات  قيمة 

يف  العقد  بف�صخ  عليهما  املدعى  فاأ�صعر  مقدما 

21 يناير 2021. 

ا�صتعان  موكلها  اأن  اإىل  الب�صتكي  ولفتت 

اإىل  تقريره  يف  خل�ص  الذي  حما�صبي  بخبري 

الإيجارات  بريع  عليهما  املدعى  ذمة  ان�صغال 

و40  دينارا  و549  األفا   19 مبلغ  باإجمايل 

امل�صتحقة   %10 ن�صبة  خ�صم  بعد  فل�صا 

للمدعى عليهما، الأمر الذي حدا به اإىل التقدم 

فيها  له مبا ورد  الق�صاء  بالئحة دعواه بغية 

من طلبات. 

ذكرت  املحكمة  باأن  الب�صتكي  واأو�صحت 

من  الثابت  باأن  حكمها  حيثيات  �صمن  من 

تطمئن  الذي  املنتدب  اخلبري  تقرير  مطالعة 

واأ�صانيد  اأ�ص�ص  على  لبتنائه  املحكمة  له 

�صليمة اأنه قد خل�ص اإىل اأن املدعي مالك عقار 

الأول  عليه  املدعى  اإدارة  حتت  وهو  التداعي 

وحتى   2019 /03 /10 منذ  الفرتة  طوال 

 .2021 /01 /31

ذمة  ان�صغال  ثبت  وقد  باأنه  وتابعت 

األفا   19 مببلغ  للمدعي  الأول  عليه  املدعى 

عليها  املدعى  واأن  فل�صا،  و40  دينارا  و549 

عليه  املدعى  جنلها  توكيل  األغت  قد  الثانية 

الأول با�صتخراج �صجالت جتارية واإدارتها يف 

31/ 10/ 2013، وقد اأكد املدعى عليه الأول 

باإدارة عقار  لها عالقة  لي�ص  واأن  امل�صاألة  تلك 

التداعي اأو ا�صتالم ريعه، وت�صتخل�ص املحكمة 

مببلغ  اأحقيته  اأثبت  قد  املدعي  اأن  تقدم  مما 

املدعى  الأول دون  املدعى عليه  املطالبة جتاه 

لنجلها  توكيلها  األغت  التي  الثانية  عليها 

 2013 /10 /31 بتاريخ  الأول  عليه  املدعى 

ويف فرتة �صابقة على تعاقد املدعي مع الأخري 

ب�صاأن اإدارة عقار التداعي كما مل يثبت �صلتها 

باإدارتها ذلك العقار اأو ا�صتالم ريعه. 

املدعى  باإلزام  املحكمة  حكمت  فقد  وعليه 

العقار  ربع  للمدعي  يوؤدي  باأن  الأول  عليه 

بالفائدة  حممال  د.ب   19.549.040 مببلغ 

تاريخ  من  �صنويا   %1 بواقع  القانونية 

وحتى   2021 /02 /01 يف  ال�صتحقاق 

اأتعاب  للمدعي  يوؤدي  وباأن  التام،  ال�صداد 

دينار   500 مببلغ  ال�صت�صاري  اخلبري 

اأتعاب  �صاملة  الدعوى  مب�صروفات  واألزمته 

اخلبري املنتدب فيها و20 دينارا مقابل اتعاب 

املحاماة.

املحامية دانة الب�ستكي

طاهر  حمود  منال  املحامية  �صرحت 

براأت  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأن 

موكلتها بق�صية تزوير يف ا�صتمارة الولدة 

وبطاقة  بيانات  بتقدمي  ابنها  ا�صم  ون�صب 

املتهمة الثالثة. 

املتهمي  مبعاقبة  املحكمة  حكمت  كما 

واملتهمة  الأوىل(  املتهمة  )زوج  الثاين 

�صنة  ملدة  باحلب�ص  الرابع  واملتهم  الثالثة 

نهائيا  باإبعادهم  واأمرت  اإليهم،  اأ�صند  عما 

عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة. 

اإن  املحكمة يف حيثيات حكمها  وقالت 

ثمة  يكون  اأن  من  خالية  جاءت  الأوراق 

املتهمة  اإىل  التهمة  اإ�صناد  دليل على �صحة 

مما  بريئة  باأنها  تنطق  اإنها  بل  الأوىل، 

يو�صف  دم  من  الذئب  كرباءة  اإليها  ن�صب 

عليه ال�صالم واأنها كانت يف غرفة الولدة 

حتكم  الذي  الأمر  التزوير،  ح�صول  وقت 

عمال  اإليها  ن�صب  مما  برباءتها  املحكمة  به 

الإجراءات  قانون  من   )255( باملادة 

اجلنائية.

ح�صبما  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 

املتهمة  اأن  اإىل  املحكمة  يقي  يف  ا�صتقر 

�صلط  حتت  العمل  �صغط  �صئمت  الأوىل 

ال�صعور  هذا  واأخذ  واأوامرها،  خمدومتها 

ينمو يف داخلها اإىل اأن ا�صتيقظت ذات يوم 

بلغ  قد  بال�صاأم  واإذا   ،2018 عام  خالل 

مهنتها  من  اخلال�ص  معه  اأثرت  مبلغا  بها 

اأهل  من  غفلة  وقت  هاربة  ففرت  كخادمة، 

الرقباء، تاركة  بيت خمدومتها ومن عيون 

خلفها وثائقها الر�صمية املثبتة لل�صخ�صية، 

وقد �صاقتها الظروف والأقدار اإىل اأن تلتقي 

باملتهم الثاين يف مطعم عمال فيه معا حيث 

اأخذ احلب ين�صج خيوطه حول قلبيهما يف 

اأ�صرع  ما  ثم  يوم،  بعد  يوما  واأناء،  �صمت 

اأن اأتى احلمل منه، وم�صت الأيام والأ�صهر 

تباعا حتى جاءها الطلق مع ما ي�صببه من 

اآلم �صديدة واأوجاع لبد منها، وكان ذلك يف 

ال�صاد�ص من �صهر فرباير من عام 2022، 

�صيارة  ميلك  يكن  مل  الثاين  املتهم  ولأن 

ب�صديقه  ي�صتجد  الهاتف  اإىل  �صارع  وقتها، 

اإىل  فوره  من  توجه  الذي  الرابع  املتهم 

الثاين،  واملتهم  الأوىل  املتهمة  ت�صكن  حيث 

وانطلق الثالثة �صوية ب�صرعة اإىل م�صت�صفى 

ال�صلمانية، وهناك يف غرفة العمليات طلب 

موظف ال�صتقبال من املتهمة الأوىل بطاقة 

ال�صعبة  حالتها  اأن  اإل  ال�صخ�صية  هويتها 

التي ازداد معها الأمل وتعالت الآهات حالت 

يف  املمر�صات  فقدرت  اإجابته،  وبي  بينها 

كرب  اإليه  م�صافا  املوقف،  خطر  اأن  الق�صم 

حجم الطفل ي�صتدعي �صرورة اإدخالها غرفة 

حدوث  دون  للحيلولة  الفور  على  الولدة 

رحمها  فقدانها  اإىل  تق�صي  قد  م�صاعفات 

اأو حتى حياتها، فاأدخلت، ويف تلك الأثناء 

�صيطرت احلرية على املتهم الثاين ما ع�صاه 

ومطلوبة  هاربة  الأوىل  واملتهمة  يفعل  اأن 

ول متلك وثائق حتقيق ال�صخ�صية. 

اأدانت الزوج واآخرين بالتزوير..

براءة امراأة من تزوير معلومات ا�ستمارة ولدة ابنها

 واملحكمة تعفي املتهمة من تهمة اجللب وحتب�سها 6 اأ�سهر للتعاطي و10 �سنوات �سجن للخليجي

خليجي يوّرط اأربعينية بن�سف كيلو ح�سي�س ملفوف بكي�س بهارات

�صبت  اإبراهيم  زينب  املحامية  �صرحت 

بزوجة  موكلتها  �صداقة  ا�صتغل  خليجيا  اأن 

موكلتها  باإيهام  الخري  قام  اإذ  اخلليجي،  املتهم 

وبهارات  اأع�صاب  به  كي�ص  بجلب  الربعينية 

ت�صتخدم يف الطبخ لتعرب به من ج�صر امللك فهد 

ململكة البحرين، اإل اأنه يف حقيقة الأمر ات�صح اأنها 

جلبت مادة احل�صي�ص دون علمها.

واأ�صافت �صبت اأن املتهم اخلليجي مل يكرتث 

باإيهام املتهمة بذلك، بل قام باإي�صالها اإىل البا�ص 

وقام  البحرين  مملكة  اإىل  املتهمة  يجلب  الذي 

بو�صع موؤثر عقلي يف كاأ�ص ال�صاي اأو بال�صي�صة 

عند  موكلتها  به  �صهدت  ما  وهو  الإلكرتونية، 

القب�ص عليها باأنها ت�صعر بدوار ودوخة لكي ميرر 

اأم وجدة  اأن موكلتها  اإىل  جرميته. ولفت �صبت 

اخلليجي  املتهم  واأن  ا�صبقيات،  اأي  لها  ولي�ص 

ا�صتغلها باأن و�صع قطعة احل�صي�ص ولفها بكي�ص 

به البهارات؛ وذلك لكونه �صلمها اإياها على النحو 

التي  »�صابطة  وال�صاهدة  املتهمة  و�صفته  الذي 

فت�صت املتهمة«، اإذ يخينّل ملن ي�صاهده باأنها فعالً 

رائحتها  وكذلك  خمدرة،  مادة  ولي�صت  بهارات 

وا�صحة باأنها بهارات وبالتايل ل ميكن للمتهمة 

اأن تعلم حقيقة تلك املادة، كما حر�ص املتهم الثاين 

على ت�صليلها عرب تغليفها بكي�ص من البهارات، 

املخدرة  املادة  مباهية  املتهمة  علم  عدم  موؤكدة 

وا�صتحالة علمها بذلك، وهو ما مت�صكت به منذ 

بدء الدعوة عند القب�ص عليها اأنها مل يكن بو�صعها 

مادة  هو  الثاين  املتهم  لها  �صلمه  ما  اأن  معرفة 

فبالتايل  نفاذة،  بهارات  رائحتها  لكون  خمدرة 

اقتنعت مبا �صرح لها به من اأنها بهارات واأع�صاب 

واأنها تف�صد لو تعر�صت للهواء، ولذلك خباأتها 

مل  اأي  وا�صحا،  ذلك  وكان  بنطالها،  داخل  يف 

تخبئها بطريقة احرتافية ي�صعب الو�صول اإليها، 

بل كانت داخل كي�ص البنطلون من جهة الي�صار 

وا�صحة للقائمة بالتفتي�ص، وهي ال�صاهدة.

وتبينّ من حيثيات احلكم اأن املحكمة طبقت 

الإعفاء املن�صو�ص عليه يف املادة 53 من القانون 

اإذ  املخدرة،  املواد  ب�صاأن  ل�صنة 2007  رقم 15 

املواد  م�صدر  عن  �صبطها  بعد  املتهمة  اأخربت 

املخدرة وعملت كمينا للمتهم اخلليجي، الذي �صك 

يف الأمر ومل يح�صر اإىل مكان الكمي املعد من قبل 

رجال مكافحة املخدرات، الأمر الذي يكون معه 

م�صتحقة لالإعفاء من العقاب عن جرمية الجتار 

فقط دون جرمية التعاطي.

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن �صاهد 

الإثبات »�صابط« ذكر اأن املتهمة اأبدت ا�صتعدادها 

ا�صمه ورقم  املتهم اخلليجي بذكر  للقب�ص على 

للقب�ص عليه من خالل  هاتفه، وتوا�صلت معه 

عمل كمي له، اإذ توا�صلت معه املتهمة عرب برنامج 

)الوت�صاب(، اإل اأنه �صك يف املو�صوع ومل يح�صر 

ملوقع الكمي، وتبينّ باأنه دخل ململكة البحرين 

عند ال�صاد�صة و20 دقيقة من �صباح يوم واقعة 

القب�ص على املتهمة، وغادر مملكة البحرين عند 

ال�صاعة ال�صابعة و11 �صباحا من ذات اليوم. 

وعليه قررت املحكمة اإعفاء املتهمة من عقوبة 

جلب مادة احل�صي�ص املخدر، واأدانتها باحلب�ص 6 

اأ�صهر عن تهمة التعاطي وتغرميها 100 دينار، 

بينما اأدانت املتهم اخلليجي غيابيا بال�صجن 10 

�صنوات وتغرميه 3 اآلف دينار واإبعاده نهائيا 

عن مملكة البحرين. 

وتعود تفا�صيل الواقعة عندما اأعطى املتهم 

اخلليجي املتهمة البحرينية، حينما كانا يف اململكة 

احل�صي�ص  مادة  من  قطعة  ال�صعودية،  العربية 

قرابة ن�صف كيلوجرام جللبها بق�صد الجتار عرب 

ج�صر امللك فهد، وبالفعل قامت املتهمة بتخبئة 

املادة املخدرة حتت مالب�صها بداخل بنطالها كي 

ل يتم ك�صف اأمرها، اإل اأنها تفاجاأت باأن �صابط 

ال�صتباه  للتفتي�ص وذلك بعد  اجلمارك يحولها 

قبل �صابطة اجلمارك  تفتي�صها من  فيها، وعند 

من ال�صرطة الن�صائية مت العثور بحوزتها على 

قطعة من مادة احل�صي�ص، وب�صوؤالها اأقرت اأنها 

منها  طلب  الذي  اخلليجي  املتهم  من  ا�صتلمتها 

اأن  على  البحرين  مملكة  اإىل  وادخالها  اخفاءها 

يقوم با�صتالمها منها بعد ذلك، وعليه مت حتريز 

وت�صليمها  املتهمة  على  والقب�ص  امل�صبوطات 

لق�صم مكافحة املخدرات.

و�صهد ال�صابط باأنه بتاريخ 2022/ 04/ 21 

مكافحة  اإدارة  مكتب  من  معلومة  له  وردت 

املخدرات مبنفذ ج�صر امللك فهد، تت�صمن القب�ص 

على املتهمة الأوىل وبحوزتها ن�صف كيلوجرام 

من مادة احل�صي�ص املخدرة، وعليه مت اإحالتها اإىل 

اإدارة مكافحة املخدرات وقام ب�صوؤالها، اإذ قررت 

له من اأنها ا�صتلمت تلك املادة من زوج �صديقتها 

مملكة  اىل  جلبها  اأجل  من  وذلك  »خليجي«، 

البحرين نظري التح�صل على مبلغ مايل، وعليه 

قام باإجراء التحريات حول املتهم اخلليجي، وقد 

تو�صلت حترياته اىل كامل بياناته ال�صخ�صية، 

املتهمة  بت�صليم  الأخري  قيام  اىل  تو�صلت  كما 

الأوىل مادة احل�صي�ص مع علم الأخرية باأنها مادة 

احل�صي�ص املخدرة، وذلك لكي تقوم باإدخالها اإىل 

مملكة البحرين ومن ثم �صوف يقوم باأخذ القطعة 

مرة اأخرى بداخل مملكة البحرين، وذلك من اأجل 

ترويجها.

بعدما رف�ست بذل عو�س عن املهر بقيمة 5 اآلف دينار 

ال�سرعية ال�سنية ترف�س خلع زوجة ثالثينية

املحكمة  اأن  تقي ح�صي  املحامي  �صرح 

زوجة  دعوى  رف�صت  ال�صرعية  الكربى 

ثالثينية تطالب بخلع زوجها نظري تنازلها 

بعدما  الطالق،  ومتعة  العدة  نفقة  عن 

من  الزوج  اأعطاها  ما  عو�ص  بذل  رف�صت 

مهر، وقدره )5000( دينار، كما هو ثابت 

يف وثيقة الزواج. 

وبعد  موكله  زوجة  اإن  تقي  وقال 

بدعوى  تقدمت  زواج  �صنوات   6 من  اأكرث 

تنازلها  نظري  عليه،  املدعى  من  خمالعتها 

عن نفقة العدة ومتعة الطالق.

ُرزقت  اأنها  دعواها  خالل  من  وبينّنت 

احلياة  بغ�صت  واأنها  اأولدا،  زوجها  من 

تقيم  األ  وتخ�صى  عليه  املدعى  زوجها  مع 

حدود اهلل معه، وراأت اأنه ل �صبيل ل�صتمرار 

بها  حدا  الذي  الأمر  معه،  الزوجية  احلياة 

اإىل رفع دعواها للق�صاء.

حيثيات  �صمن  من  املحكمة  وقالت 

املادة  بن�ص  قانونا  املقرر  من  اإنه  حكمها 

اأن »اخللع: طلب  الأ�صرة  قانون  )95( من 

تبذله  بعو�ص  الزواج  عقد  اإنهاء  الزوجة 

للزوج. 1-وفقا للفقه ال�صني: اأ- للزوجي 

اأن يرتا�صيا على اإنهاء عقد الزواج باخللع. 

هذه  من  )اأ(  الفقرة  اأحكام  من  ب-ا�صتثناء 

األ  وخيف  تعنتا  الرف�ص  كان  اإذا  املادة، 

باملخالعة  القا�صي  حكم  اهلل،  حدود  يقيما 

املهر. ج-  على  يزيد  ل  منا�صب  بدل  مقابل 

يكون اخللع بعو�ص تبذله الزوجة على اأن 

مهر.  الزوج من  اأعطاه  ما  يكون يف حدود 

القا�صي  ويوقعه  ف�صخا،  اخللع  د-يعترب 

بلفظ اخللع ل بلفظ الطالق«.

به،  واأخذا  تقدم،  ما  كان  ملا  اإنه  واإذ 

دون  لكن  اخللع  طلبت  قد  املدعية  وكانت 

بذل عو�ص يف حدود ما اأعطاها الزوج من 

مهر، وقدره )5000( دينار، كما هو ثابت 

يف وثيقة عقد الزواج، ومل يثبت للمحكمة 

وجود �صرر يتعذر معه دوام الع�صرة بي 

املدعى  قبل  من  تعنت  وجود  اأو  الزوجي، 

من  املحكمة  ت�صت�صفه  عما  ف�صاًل  عليه، 

اأن  بطلبها  املهر،  كامل  بذل  املدعية  رف�ص 

تكون املخالعة نظري تنازلها عن نفقة العدة 

ومتعة الطالق فح�صب، فمن ثم يكون طلبها 

الواقع  من  �صند  غري  على  اأقيم  قد  املاثل 

الرف�ص،  به  وخليقا  والقانون،  وال�صرع 

وهو ما ق�صت به املحكمة.

ال�سجن املوؤبد لع�سريني جلب

 240 كب�سولة من الهريوين باإح�سائه

يكتبها: علي طريف

بعد ف�سخ عقد اإيجار �سالة منا�سبات وناٍد

اإلزام م�ستاأجر بالإخالء ودفع 26 األف دينار
باأن  عبداللطيف  زهري  املحامي  �صرح 

بف�صخ  ق�صت  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة 

عقد اإيجار �صالة منا�صبات باأحد الأندية والتي 

ا�صتاأجرتها �صركة منا�صبات، واألزمتها املحكمة 

ب�صداد 26 األف دينار قيمة اإيجار عام كامل مل 

ت�صدده ال�صركة.

اأفاد  كما  الدعوى  تفا�صيل  وتعود 

عبداللطيف وكيل النادي، يف اأن ال�صركة املدعى 

عليها قد ا�صتاأجرت �صالة منا�صبات يف النادي 

اآلف   3 مببلغ   ،2013 عام  من  اأغ�صط�ص  يف 

تزداد  اأن  وعلى  عاًما،   15 ملدة  �صهرًيا  دينار 

اإل  �صنوات،   3 بعد   %10 اإىل  الإيجار  ن�صبة 

اأن ال�صركة توقفت عن دفع الإيجار منذ بداية 

اأكتوبر 2021 وحتى اأبريل 2022، وقد اأنذر 

النادي ال�صركة ب�صرورة ال�صداد والإخالء.

املادة  بن�ص  عبداللطيف  املحامي  ودفع 

�صريعة  »العقد  باأن  املدين  القانون  من   128

ي�صتقل  اأن  لأحدهما  يجوز  ول  املتعاقدين، 

بنق�صه اأو تعديل اأحكامه اإل يف حدود ما ي�صمح 

به التفاق اأو يق�صي به القانون«، ون�ص املادة 

129 باأنه »يجب تنفيذ العقد طبقا ملا يت�صمنه 

من اأحكام وبطريقة تتفق مع ما يقت�صيه ح�صن 

املادة  ن�ص  وكذلك  التعامل«،  و�صرف  النية 

140/ اأ باأنه »يف العقود امللزمة للجانبي، اإذا 

حلول  عند  بالتزامه  املتعاقدين  اأحد  يوف  مل 

اأن  الأخر  للمتعاقد  جاز  اإعذاره،  وبعد  اأجله، 

مع  ف�صخه  اأو  العقد  تنفيذ  القا�صي  من  يطلب 

مقت�صى«،  له  كان  اإن  احلالتي  يف  التعوي�ص 

وقال اإن النادي املدعي قد اأعذر ال�صركة املدعى 

عليها ب�صرورة دفع املتاأخر من الإيجارات. 

لئحة  ختام  يف  زهري  املحامي  وطالب 

ب�صداد  عليها  املدعى  ال�صركة  باإلزام  دعواه 

اإخالء  مع   25410 باإجمايل  املتخلفة  الأجرة 

اإلزام  مع  للمدعي  وت�صليمها  املوؤجرة  العي 

ال�صركة بامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

حيثيات  يف  املحكمة  قالت  جانبها،  ومن 

ب�صاأن  الدعوى  باأوراق  ورد  ما  اإىل  احلكم 

الأجرة ال�صهرية والزيادة املتفق عليها بن�صبة 

تقدير  اإن  وقالت  �صنوات،  ثالث  بعد   %10

يناير 2019، هو  من  ابتداء  ال�صهرية  الأجرة 

3630 ديناًرا، وكانت ال�صركة املدعى عليها قد 

تخلفت عن �صداد تلك الأجرة من اأكتوبر 2021 

وحتى اأبريل 2022، باإجمايل 2541 ديناًرا، 

على الرغم من اإعذارها بالف�صخ وال�صداد، وهو 

بالتزامه  املخل  الطرف  مو�صع  يف  ي�صعها  ما 

اإىل  املحكمة  تنتهي معه  الذي  الأمر  التعاقدي، 

عن  عليها  املدعى  لتقاع�ص  الإيجار  عقد  ف�صخ 

�صداد الأجرة املتاأخرة، وتن�صغل ذمتها بالدين.

املحامي زهري عبداللطيف

املحامية زينب اإبراهيم �سبت 

القب�س على اآ�سيوي قتل فتاة من جن�سية اأفريقية

�صرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية باأن �صرطة املباحث اجلنائية متكنت 

من القب�ص على اآ�صيوي )34 عاماً( لقيامه بقتل فتاة من جن�صية اأفريقية )36 عاماً(.

واأو�صحت الإدارة باأنها تلقت بالغاً يفيد بوجود جثة يف اأحد املباين مبنطقة الق�صيبية، 

وعلى الفور مت النتقال اإىل املوقع والك�صف عليها حيث تبي وجود �صبهة جنائية، م�صيفًة 

باأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتحري مت التعرف على هوية اجلاين والقب�ص عليه.

واأ�صارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة، واإحالة الق�صية للنيابة العامة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12191/pdf/INAF_20220824002910723.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/975372/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975406/News.html
https://www.alayam.com/online/local/975347/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اأمام العيون ذكريات  مع اإطاللة �شهر املحرم تتمثل 

بها  تتجمل  التي  التاريخة  الهجرة  تلك  الهجرة،  من 

�شفحات التاريخ الإ�شالمي، وتعترب نقطة حتول لالأمة 

العربية والإ�شالمية من ال�شعف اإىل القوة، ومن �شغط 

العوامل والظروف املعادية اإىل مراحل ال�شتقرار والغلبة 

والنت�شار.

هناك هجرات عديدة قام بها رجال من التاريخ اتباًعا 

ل�شنة الهجرة التي بداأت بهجرة الر�شول عليه األف األف 

ر�شولنا  بها  قام  التي  الهجرة  والت�شليم. وكان  �شلوات 

يف  وال�شمول  والت�شاع  وال�شعادة  للعز  م�شدًرا  القدوة 

العامل كله. �شجل التاريخ الإ�شالمي يف اأدوراه املختلفة 

ال�شجاعة  فيها  ظهرت  التي  الهجرة  لهذه  رائعة  مناذج 

اخللقية وال�شالبة العقدية باأكمل مظاهرها، ومتثل فيها 

الإميان الرا�شخ. 

دعوة  يلِب  مل  مكة،  اأر�ض  يف  غريًبا  الإ�شالم  بداأ 

الإ�شالم التي توالها ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اإل 

كلها  املوؤ�شرات  وكانت  اليد،  اأ�شابع  حت�شره  قليل  عدد 

ت�شري اإىل اإخفاق هذه الدعوة اجلديدة واندحار امل�شلمني 

على  الأحوال  ا�شتمرت  لقد  امليدان.  عن  وان�شحابهم 

ق�شوتها وات�شاع نطاق الأذى والبالء، ولكن الإميان بدين 

الإ�شالم احلنيف مل ي�شعف، بل ما زال يتقوى ويتعدى 

والعنف  املقاومة  ن�شبة  ت�شاعدت  مهما  القلوب،  اإىل 

واملحنة �شد امل�شلمني، وظل الإ�شالم ينال القبول ويتزايد 

عليه لإقبال النا�ض، وكانت الهجرة منطلًقا كبرًيا اإىل العز 

والغلبة وطريًقا م�شتقيًما نحو الزدهار والنت�شار. 

الإن�شاين  العامل  على  اأفا�شت  التي  النبوية  الهجرة 

اأتع�ض حياة  برها ورفدها، واأنقذت الأمم وال�شعوب من 

مرة  ولأول  اأنزهة،  اإىل  اأ�شقى حميط  ومن  اأ�شعدها،  اإىل 

يف التاريخ يرتفع الإن�شان اإىل قمة الأخالق وال�شعادة، 

ح�شي�ض  من  وينتقل  الأمثل،  الإن�شان  قيمة  وي�شهد 

ال�شهوات البهيمية اإىل اأوج الطاعة الإن�شانية. 

مع مطلع العام الهجري تتجدد ذكريات ذات �شجون 

معاين  من  م�شرقة  �شور  العيون  اأمام  وتتمثل  ودموع، 

الهجرة. �شهد التاريخ مثالً نادًرا ملوؤاخاة بني املهاجرين 

البالد  نحو  طريقها  الإ�شالم  دعوة  ونالت  والأن�شار، 

والأم�شار، فكانت الهجرة النبوية فاحتة عهد ال�شعادة 

والنت�شار  الت�شاع  عهد  وبداية  للم�شلمني،  وال�شتمرار 

لالإ�شالم. 

اإن بداية العام الهجري اجلديد تتجدد ذكريات ذات 

اأمام العيون �شور م�شرقة من  �شجون ودموع، وتتمثل 

لالعتبار  طيبة  فر�شة  لنا  تتيح  التي  الهجرة،  معاين 

باملا�شي والتخطيط للم�شتقبل. وما اأجدر الأمة العربية 

اأنه  اجلديد  الهجري  العام  ت�شتقبل  وهي  والإ�شالمية 

تدر�ض حياة �شاحب الهجرة من جديد، تدر�شها من زاوية 

احلياة اجلديدة، هنا العربة للم�شلم قبل كل �شخ�ض يف 

هذه احلياة العطرة، وهو �شيتقبل العام الهجري اجلديد. 

ويذكر حديث الهجرة، كلما اأعيدت ق�شة الهجرة النبوية 

مو�شوع  واآثارها  واأخبارها  اأحداثها  وجعلت  الكرمية 

احلديث، جتلت اأمام الأعني تلك احلياة النبوية، ومتثلت 

ذكرياتها بجميع ما فيها من عرب ودرو�ض، وتوجيهات 

وتعلميات لبناء احلياة ال�شعيدة واملجتمع املثايل، ون�شر 

معاين املودة والأخوة واحلب وال�شالم. 

د. معراج اأحمد معراج الندوي

الأ�ستاذ امل�ساعد، ق�سم اللغة العربية واآدابها

جامعة عالية، كولكاتا -الهند
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ترحب »الأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال. وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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د. معراج 

الندوي

ال���������ع���������ام ال�������ه�������ج�������ري وال��������ه��������ج��������رة ال�����ن�����ب�����وي�����ة

امل�����ك�����رم�����ات امل���ل���ك���ي���ة وامل����وؤ�����س���������س����ة الإن�������س���ان���ي���ة 

يالم�ض  لقب  القلوب،  ملك 

جلية  ب�شورة  ويظهر  الوجدان 

واأوامر  اإن�شانية  مكارم  عرب  للعيان 

بها  يفي�ض  حانية  ومل�شات  �شامية 

اهلل  حفظه  املعظم  امللك  جاللة  قلب 

الوطن  وعوائل  اأبنائه  على  ورعاه 

دون اأدنى حد. 

به  ينعم  الذي  الزدهار  اإن 

احلكيمة  القيادة  بف�شل  الوطن 

املعظم  امللك  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

�شاحب  قبل  من  واملوؤازرة  والدعم 

رئي�ض  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

ورعاهم  اهلل  حفظهم  الوزراء  جمل�ض 

اإيجابية ولفتة على  انعك�ض ب�شورة 

القيادة  تكتف  ومل  املواطنني،  حياة 

جاللة  اأن�شاأ  بل  الدعم  بهذا  احلكيمة 

املوؤ�ش�شة  اهلل  رعاه  املعظم  امللك 

امللكية لالأعمال الإن�شانية، لتاأتي هذه 

وتعك�ض  باأهدافها  العظيمة  املوؤ�ش�شة 

لالأيتام  امللهم  القائد  وعطف  حنان 

وبعد  واليوم  املحدود،  الدخل  وذوي 

مرور ما يقارب الع�شرين عاًما و�شل 

املوؤ�ش�شة  كفلتهم  من  عدد  اإجمايل 

من  تاأ�شي�شها  منذ  مظلتها  حتت 

الأيتام والأرامل نحو 28.256، مـن 

البحريـن بينهم  خمتلف مـدن وقـرى 

يتيًما،  و15842  اأرملة   12414

فيما بلغ عدد امل�شاعدات الإن�شانية ما 

متنوعة  م�شاعدة  األف   40 من  يقارب 

وعالجية  معي�شية  م�شاعدات  بني  ما 

قيامها  عن  ف�شالً  الزواج  وم�شاعدات 

من  دولة   13 لنحو  اإغاثية  بجهود 

خمتلف دول العامل.

اإىل  �شداها  و�شل  التي  املوؤ�ش�شة 

بدعم  حتظى  العامل  بقاع  خمتلف 

ال�شيخ  �شمو  من  مبا�شر  واإ�شراف 

اآل خليفة ممثل جاللة  نا�شر بن حمد 

و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

ال�شباب، والذي مل يدخر �شموه جهًدا 

امللكية  الروؤية  لتحقيق  وبذله  اإل 

ال�شامية. 

ونحن  كمواطنني  نقف  اليوم 

ال�شرح  بهذا  والعتزاز  الفخر  ميلوؤنا 

العامل  اأنظار  لفت  الذي  الإن�شاين 

واحلب  املطلق  الولء  مقدمني  اأجمع، 

العارم جلاللة امللك املعظم ول�شاحب 

رئي�ض  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

ال�شمو  ولأ�شحاب  الوزراء  جمل�ض 

حمد  بن  خالد  وال�شيخ  نا�شر  ال�شيخ 

اآل خليفة. 

يو�سف بن �سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي

يو�سف بن هندي املناعي

الذكرى ال�سنوية لرحيل جا�سم �سلمان ال�سيخ 

»رحلوا عن احلياة ومل يرحلوا عن ذاكرتنا«

ال�شنوية  الذكرى  اأغ�شط�ض  من  ال�شهر  هذا  ي�شادف 

الأوىل لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ع�شو جمل�ض الإدارة 

العزيزة على قلب  ال�شخ�شية  ، تلك  ال�شيخ  جا�شم �شلمان 

كانت  كم  القلب.  وطيبة  نزيهة  �شخ�شية  عرفها..  من  كل 

معطاءة وحمبة للخري. 

يوم الثالثاء املوافق 24 اأغ�شط�ض 2021، فقدنا رجال 

البحرين، اخال�شا وت�شاحما وارتباطا مع  اأبناء  من خرية 

ابنائها من خمتلف ال�شرائح الجتماعية.

�شبيل  ل  ولكن  فراقك،  اآملنا  لقد   .... جا�شم  زميلنا 

لل�شكوى، بل ت�شليماً بق�شاء اهلل وقدره، وهذه �شنة احلياة، 

لك  فهنيئاً  الذكر،  وجميل  الأثر،  طيب  تركت  اأنك  وعزاوؤنا 

كل هذا احلب الذي زرعته يف قلوب حمبيك، وهنيئاً لك كل 

دعوة �شادقة من قلب موؤمن يدعو لك بالرحمة واملغفرة، 

واأ�شدقائك  قلوب حمبيك  زرعته يف  ما  فهذا  اأكرثهم،  وما 

وزمالء عملك، فما اأطيب الغر�ض، واأينع الثمار.

لن نن�شا اإخال�شك وتفانيك يف عملك ولن نن�شا اأخالقك 

الرائعه وحبك الكبري للجميع، الذي كان دوًما م�شدر الهام 

يف  كبري  اأثراً  القيمه  وجهودك  لتوجيهاتك  كان  وكم  لنا، 

رفعة هذه املوؤ�ش�شه وتقدمها. 

واملودة  الحرتام  من  فيا�شة  م�شاعر  فينا  تركت  لقد 

فرتة  خالل  معك  بالعمل  كثريا  �شعدنا  الكرمي.  ل�شخ�شك 

حيث  ال�شركة  يف  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  من�شب  توليك 

عام  مرور  من  وبالرغم  الإجنازات،  من  الكثري  معاً  حققنا 

اأننا قد نن�شاك فاأنت كنت  اأن هذا ل يعني  اإل  على رحيلك 

و�شتبقى نعم الزميل والأخ العزيز.

جمل�س الإدارة التنفيذية 

جميع منت�سبي �سركة البحرين ملطاحن الدقيق

متفّوقة: والدي عاطل عن

 العمل واأطمح لدرا�سة »الطب«

ووالدي  �شيدي  اأنا�شد  متفّوقة،  بحرينية  طالبة  اأنا 

ويل العهد �شاحب ال�شمو رئي�ض الوزراء املوقر، حفظه 

فهو  حلمي،  بيدي وحتقيق  والأخذ  اإن�شايف  ورعاه،  اهلل 

من ي�شتمع اىل هموم اأبنائه وتطلعاتهم، وكلي يقني تام 

با�شتجابته ومّد يد العون يل.

فاأنا تخرجت موؤخرا وح�شلت على معدل %98.20 

درا�شة  يف  واأرغب  واأحياء(،  )كيمياء  العلمي  الق�شم 

الطب الب�شري بجامعة اخلليج العربي، فهو حلم عمري 

واأ�شعى اىل حتقيقه، وقد تال�شت اأحالمي باحل�شول على 

البعثة عندما ارتطمت بالواقع، خا�شة اأن وزارة الرتبية 

على  للح�شول  فوق  فما   %99 معدل  ت�شرتط  والتعليم 

بعثة الطب، فهل من الإن�شاف اأن اأخ�شر حلمي ويتال�شى 

اأمام عيني ب�شبب درجة واحدة؟!

حلمي اأن اأ�شبح طبيبة واأن اأ�شهم يف رفعة وطني، 

على  اأعمل  كنت  فقد  معا،  وال�شباب  الطفولة  حلم  فهذا 

الـ12  الأعوام  طوال  املتفوقات  من  وكنت  معديل  بناء 

املا�شية لنيل البعثة، خا�شة اأن والدي يعجز عن التكفل 

مب�شاريف الدرا�شة، فهو عاطل عن العمل منذ 8 اأعوام، 

لأخدم  الب�شري  الطب  درا�شة  مقعد  لأنال  حيلتي  فما 

مملكتنا الغالية واأتّوج �شنوات التعب والتفوق بدرا�شة 

الطب؟

البيانات لدى املحرر
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الدفع بمسارات العمل يخدم األهداف المشتركة

 نائب الملك ولي العهد: تقوية أواصر
التعاون المشترك بين البحرين وبوروندي

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة نائب جاللة الملك ولي 
العه��د على مواصل��ة العمل عل��ى تقوية 
أواص��ر التعاون المش��ترك بي��ن البحرين 
وبورون��دي في ظل م��ا تحظى به العالقات 
الثنائية م��ن اهتماٍم متب��ادل في مختلف 

المجاالت. جاء ذلك لدى لقاء س��موه حفظه 
اهلل ف��ي قص��ر الرفاع أمس، بحضور س��مو 
الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة 
رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 
التعليم��ي الخي��ري، ووزير ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء حم��د ب��ن فيص��ل المالك��ي، وزير 

الش��ؤون الخارجية والتع��اون اإلنمائي في 
بوروندي ألبرت ش��ينجيرو وذلك بمناس��بة 

زيارته للبالد.
ورح��ب س��موه بوزي��ر الش��ؤون الخارجية 
والتع��اون اإلنمائي في بوروندي، مش��يرًا 
إلى اس��تمرار الدفع بمس��ارات العمل نحو 

أفٍق أرحب بما يخدم األهداف المشتركة.
كما جرى خالل اللقاء بحث آخر المستجدات 
ومجمل التط��ورات ذات االهتمام المتبادل 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
م��ن جانبه أع��رب وزير الش��ؤون الخارجية 
والتع��اون اإلنمائي بجمهوري��ة بوروندي، 

الس��مو  لصاح��ب  وتقدي��ره  ش��كره  ع��ن 
الملكي نائ��ب جاللة الملك ولي العهد لما 
يوليه س��موه من ح��رٍص واهتمام بتعزيز 
العالقات الثنائية بين البلدين والش��عبين 
الصديقي��ن، متمنيًا للمملك��ة المزيد من 

التقدم والنماء.

 خالد بن عبداهلل: عالقات أخوية
وتاريخية تربط البحرين والجزائر

أش��اد الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير البنية التحتية، بعمق 
العالقات األخوية والتاريخي��ة التي تربط البحرين 

بالجزائر.
جاء ذل��ك لدى لقائه في مكتب��ه بقصر القضيبية، 
الس��فير الجزائري لدى البحرين عب��د الحميد أحمد 

خوجة.
ب الش��يخ خالد بن عبداهلل  وفي مس��تهل اللقاء، رحَّ
آل خليفة بالسفير خوجة، معربًا عن صادق تعازيه 
ومواساته للحكومة والشعب الجزائري جراء حرائق 
الغابات الت��ي اجتاحت عدة واليات، وأس��فرت عن 

وفاة وإصابة العديد من المواطنين.
كما جرى خالل اللقاء اس��تعراض استعدادات البلد 
الس��تضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
على مس��توى القمة مطلع نوفمب��ر المقبل، عالوة 
عل��ى بحث س��بل تطوي��ر مج��االت التع��اون بين 
البلدين، السيما في مجاالت النقل الجوي والسياحة.

من جانبه، أعرب الس��فير خوجة، عن شكره لنائب 
رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير البني��ة التحتية على 
حف��اوة اللقاء، مؤك��دًا تطلع بالده لتوس��يع نطاق 
الش��راكات في مختلف المجاالت بم��ا يعود بالخير 

والنماء على للبلدين وشعبيهما.

 خالد بن عبداهلل يستعرض مع السفيرة
اإليطالية تطوير العالقات التجارية

ه الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليف��ة، نائب رئيس  نوَّ
مجل��س ال��وزراء ووزي��ر البني��ة التحتي��ة، بالعالق��ات 

المتميزة التي تجمع البحرين بإيطاليا.
ج��اء ذلك ل��دى لقائه ف��ي مكتب��ه بقص��ر القضيبية، 

السفيرة اإليطالية لدى البحرين باوال أمادي.
وأكد الحرص على تطوير مسارات التعاون بين البلدين 
لتشمل آفاقًا أرحب على الصعد التجارية واالقتصادية، 
وذل��ك بم��ا يع��ود بالنف��ع عل��ى البلدين وش��عبيهما 

الصديقين.
وجرى خ��الل اللقاء اس��تعراض حجم التب��ادل التجاري 
بي��ن البلدين والبالغ حوالي 400 مليون دوالر، الس��يما 

في مجال استيراد وتصدير األلمنيوم واألغذية، وتعزيز 
األنشطة السياحية بين البلدين، كما أثنى الجانبان في 
هذا الصدد عل��ى الدور الذي يضطلع ب��ه مجلس رجال 

األعمال البحريني اإليطالي.
م��ن جانبه��ا، أعربت الس��فيرة اإليطالية عن ش��كرها 
لنائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزي��ر البني��ة التحتية 
عل��ى حف��اوة االس��تقبال، مؤك��دة س��عيها لتوثي��ق 
أواص��ر التعاون التجاري واالقتص��ادي بين البلدين في 
المجاالت ذات االهتمام المشترك عبر استكشاف وخلق 
الفرص الواعدة لالس��تثمار والمس��تثمرين، وتش��جيع 

تبادل الزيارات الرسمية والتجارية.

 إطالق مؤتمر الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
ع��ن إقامة النس��خة الثانية من »مؤتم��ر الهيئة الوطنية 
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية«، تح��ت رعاية رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��د اهلل آل خليف��ة خالل الفت��رة من 29 س��بتمبر إلى 1 

أكتوبر 2022.
ج��اء ذل��ك خالل مؤتم��ر صحفي أم��س بحضور الرئيس��ة 
التنفيذي��ة للهيئ��ة الدكت��ورة مري��م عذب��ي الجالهمة، 
ورئيس اللجنة المنظمة ورئي��س اللجنة العلمية لمؤتمر 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة 
ورئيس قس��م تنظيم األبحاث الس��ريرية والتعليم الطبي 
والتطوي��ر المهن��ي المس��تمر بالهيئ��ة الدكت��ورة أزهار 
نصي��ب، والرئيس التنفيذي لش��ركة »بي دي آي« لتنظيم 

المؤتمرات والمعارض الدكتور محمد شهدا.

وجرى خالل المؤتمر الصحفي اس��تعراض أبرز مستجدات 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  »مؤتم��ر  تنظي��م 
والخدمات الصحية«، والمحاور التي سيتناولها ذات الصلة 
بترخي��ص مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة، وتفعي��ل مبادرتي 
»منش��آت«، و»مه��ن«، وتنظيم ومراقب��ة األجهزة الطبية 
والمس��تحضرات الصيدالني��ة والدوائي��ة، ومن��ح وتجديد 
االعتماد للمستش��فيات والمراكز الطبية، وتطوير اللوائح 

والتشريعات، وغير ذلك من الموضوعات.
ويق��ام مؤتمر »مؤتم��ر الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة« ف��ي نس��خته الثاني��ة تحت ش��عار 
»خدم��ات رعاي��ة صحي��ة آمنة وعالي��ة الج��ودة«، ويعمل 
عل��ى تعزي��ز التواصل بين جمي��ع الممارس��ين الصحيين 
والمهتمين بتقديم الرعاية الصحية والخدمات والمنتجات 
الطبية والصناعات الدوائية ومؤسس��ات الرعاية الصحية 

وسالمة المرضى والمدربين الطبيين وخبراء االعتماد من 
المنطقة والعالم لتبادل األفكار حول تنفيذ وإدارة اللوائح 
الصحية، إضافة إلى جذب كب��ار المتخصصين في الرعاية 
الصحي��ة م��ن البحري��ن ومنطق��ة دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي وخارجه��ا، م��ن أجل تحس��ين ج��ودة الخدمات 
الصحية في مملكة البحرين، ويقام بالتوازي معه معرض 

يقدم خدمات ومنتجات عدد من الجهات المشاركة.
كم��ا يوفر هذا المؤتمر منصة لتب��ادل وجهات النظر بين 
جميع الممارس��ين ف��ي قطاع الرعاي��ة والخدمات الصحية 
والطبية، في مملك��ة البحرين والخليج العربي حول الكثير 
م��ن المواضيع ذات الصلة بالقط��اع الصحي، بما في ذلك 
تعزيز ري��ادة مملك��ة البحرين في تلك المج��االت، وبحث 
تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجاالت بما فيها 
التعلي��م والتدريب الصح��ي، والبحوث الصحي��ة والطبية، 

واالس��تثمار الصحي، وحماية البيان��ات في مجاالت الطب، 
والصحة العامة، وغير ذلك من المجاالت.

كما أن يق��دم »مؤتمر الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية« منص��ة لمقدمي الخدم��ات الصحية 
بأح��دث  ف��ي مج��االت مختلف��ة، وتعريفه��م  والطبي��ة 
مس��تجدات دور المجلس األعلى للصحة في وضع ومتابعة 
تنفيذ الخطة الوطنية للصحة، الهادفة إلى تطوير منظومة 
الخدمات الصحية بالكامل بما يجسد أهداف رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030، ويتس��ق ذل��ك مع برنام��ج الحكومة، 
ويواكب المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة 
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واس��تدامتها، بما 
في ذلك برنامج الضمان الصحي الوطني، والذي يمثل أحد 
المشاريع االستراتيجية لتحس��ين جودة الخدمات الصحية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين في البحرين.
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 »االوقاف السنية« تنظم 
حملة »قطرة دمك نبضة 

لغيرك« للتبرع بالدم

نظمت إدارة األوقاف الس��نية تح��ت رعاية رئيس مجلس 
األوق��اف الس��نية الش��يخ الدكتور راش��د ب��ن محمد بن 
فطي��س الهاجري، حمل��ة للتب��رع بالدم بالش��راكة مع 
مستشفى الملك حمد الجامعي تحت عنوان »قطرة دمك 

نبضة لغيرك«.
وأك��د الهاجري حرص اإلدارة عل��ى تنظيم حمالت التبرع 
س��نويًا، لتعزيز دوره��ا تجاه المجتمع بما يتماش��ى مع 
المس��ؤولية المجتمعي��ة المتمثل��ة في مد ي��د العون 

والمساعدة للمرضى والمستشفيات في المملكة.
كم��ا أكد على الدور الكبير الذي يبذله مستش��فى الملك 
حم��د الجامع��ي ووزارة الصح��ة عل��ى توعي��ة المجتمع 
البحرين��ي وحث��ه عل��ى التبرع بال��دم، والمس��اهمة في 
التش��جيع على تنظيم حمالت واس��عة في جميع مناطق 
البحرين لجم��ع أكبر عدد ممكن م��ن المتبرعين بالدم، 
بما ُيس��هم بص��ورة جلية ف��ي توفير ال��دم للمحتاجين 

والمرضى.
وتق��دم د. الهاجري بالش��كر الجزيل لجميع المش��اركين 
والمتبرعين من منتس��بي اإلدارة وأصحاب الفضيلة من 
الخطباء واألئمة والمؤذنين وللطاقم الطبي من موظفي 
بن��ك ال��دم بمستش��فى الملك حم��د الطب��ي الجامعي 

لمساهمته الفاعلة في إنجاح هذه الحملة اإلنسانية.
وتعد حملة التب��رع بالدم واحدة من المب��ادرات الخيّرة 
التي تنظمه��ا إدارة األوقاف الس��نية وتهدف إلى تنمية 
التواص��ل المجتمعي والمس��اهمة إنس��انيًا ف��ي إنقاذ 
حياة المرضى مم��ن هم في أمس الحاجة للدم، حيث إن 
التب��رع بالدم مب��ادرة دينية وإنس��انية ووطنية تعكس 
مفه��وم التكاتف والتكام��ل بين أفراد المجتمع ونش��ر 
الوع��ي بقيمة التبرع الطوعي بالدم في تعزيز التضامن 

المجتمعي والتماسك االجتماعي.

 »األعلى للشؤون اإلسالمية« يدعو الهيئات 
اإلدارية والتعليمية الستشعار مهمة بناء األجيال

المجل��س األعلى للش��ؤون  أش��اد 
والمشروعات  باألس��س  اإلسالمية 
واألعم��ال اإلنس��انية النبيلة التي 
تضطل��ع به��ا المملكة ف��ي ضوء 
ما أرس��اه حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
التنم��وي  مش��روعه  ف��ي  ورع��اه 
واإلنس��اني الش��امل، وال��ذي كان 
والتعاي��ش  والتكاف��ل  الس��الم 
والكرامة اإلنسانية من أبرز ثوابته 

ومقوماته.
ون��وه المجلس بم��ا يوليه جاللته 
رع��اه اهلل دومًا من ح��رص ورعاية 
روح  وتنمي��ة  لتعزي��ز  واهتم��ام 
المجتمع��ات، ودعم  ف��ي  التكافل 
أطر العمل اإلنس��اني ف��ي العالم، 
مثمن��ًا م��ا تق��وم ب��ه الحكوم��ة 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، م��ن دع��ٍم وتش��جيٍع 
للجمعي��ات والمؤسس��ات الخيرية 
المنتش��رة في مختلف أنحاء البالد، 
وم��ا تقدمه المملك��ة من خدمات 
ومساعدات إنسانية وإغاثية جليلة 
للفئات المحتاجة والمنكوبة داخل 

البحرين وخارجها. 
 جاء ذل��ك في الجلس��ة االعتيادية 
الثاني��ة التي عقده��ا المجلس في 
دورت��ه الخامس��ة برئاس��ة رئيس 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
الش��يخ عبدالرحمن ب��ن محمد بن 

راشد آل خليفة.
ورفع المجلس تهاني��ه وتبريكاته 
إلى مق��ام حضرة صاح��ب الجاللة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، وإلى صاحبة الس��مو 

بن��ت  س��بيكة  األمي��رة  الملك��ي 
إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة حفظها اهلل، بمناسبة 
والعشرين إلنشاء  الحادية  الذكرى 

مقدًرا  للم��رأة،  األعل��ى  المجل��س 
الجه��ود المتواصل��ة التي يضطلع 
بها المجلس األعلى للمرأة لخدمة 

قضايا المرأة واألسرة والمجتمع.
 وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي 

الجديد، هنَّأ المجلس الجميع بعودة 
الط��الب والطالب��ات إل��ى الحي��اة 
الدراسية الطبيعية، داعيًا الهيئات 
اإلدارية والتعليمية إلى استش��عار 
الجليلة  والوطنية  الدينية  مهمتها 
في بن��اء األجيال القادم��ة، مؤكدًا 
أط��راف  بي��ن  التع��اون  أهمي��ة 
والتعليمي��ة  التربوي��ة  العملي��ة 
لتخريج جي��ٍل واٍع ومعطاٍء مس��لَّح 
ن  بالعلم والمعرفة واألدب، ومحصَّ
بالدي��ن والقيم واألخ��الق، ليكون 
قادرًا على حمل أمانة المس��تقبل، 
يرك��ز  أن  ض��رورة  عل��ى  مش��ددًا 
الطالب على دراستهم وأال يشتتوا 
أنفسهم في أمور تؤثر فيها سلًبا، 
س��ائاًل اهلل تعال��ى أن يوف��ق أبناء 
وبنات البحري��ن لمزيد من التفوق 

والنجاح.
الموضوع��ات  المجل��س  وبح��ث   
أعمال��ه،  ج��دول  عل��ى  المدرج��ة 

واستهلها بدراس��ة مقترح األمانة 
العام��ة بش��أن ميزاني��ة المجلس 
اإلسالمية ومعهد  للشؤون  األعلى 
الق��راءات وإع��داد معلم��ي القرآن 
الكريم للس��نتين الماليتين 2023 
عل��ى  الموافق��ة  وق��رر  و2024، 
المقترح ووجه إلى اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلى اعتمادها.
 كم��ا اطل��ع المجلس عل��ى مذكرة 
من األمانة العامة بش��أن مسودة 
مش��روع قرار بإصدار الئحة تنظيم 
عمل ش��يوخ اإلق��راء والمحاضرين 
يتم  الذين  والمدربين  واألس��اتذة 
القراءات  اس��تضافتهم في معهد 
الكريم،  الق��رآن  وإع��داد معلم��ي 
وأبدى موافقته عليها وإرجاعها إلى 

المعهد التخاذ ما يلزم إلقرارها.
جلس��ته  المجل��س  واختت��م 
باس��تعراض الرس��ائل والطلب��ات 

الواردة واتخذ بشأنها ما يلزم.

وزير الكهرباء والماء: تعزيز 
آفاق التعاون مع أمريكا في 

المجاالت التنموية

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء ياس��ر حميدان 
السفير األمريكي لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.

وأش��اد الوزي��ر بعم��ق العالق��ات الثنائية الت��ي تربط 
البلدي��ن والتي لها األثر المهم واإليجابي في إثراء أوجه 
التعاون المش��ترك في مختلف المج��االت التنموية بما 

يعزز هذه العالقات ويحقق النماء والتطور للبلدين.
ومن جهته أعرب الس��فير األمريكي ع��ن س�روره بتقدم 
العالق��ات الثنائية بي��ن البلدين، مش��يدًا بجهود وزارة 
ش��ؤون الكهرباء والماء ف��ي تعزيز قطاع��ات الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة، منوهًا بما تش��هده البحرين 

من تقدم ونماء في مختلف الميادين.

بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية وتحقيق األهداف الوطنية

 وزيرا البلديات والنفط والبيئة
يدشنان المشتل الجديد لزراعة القرم

دشن وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل 
بن ناصر المب��ارك ووزير النف��ط والبيئة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن 
دينه، مش��تل القرم التابع لوزارة ش��ؤون البلديات 

والزراعة في منطقة توبلي.
وخالل التدش��ين، قام الوزي��ران، وبحضور عدد من 
المس��ؤولين في الوزارتين والخبراء بغرس عدد من 
بذور نب��ات القرم في المش��تل المتخصص بزراعة 

اشجار القرم.
وأك��د الوزي��ر المب��ارك عل��ى مواصل��ة العمل على 
تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة بالتشجير وزراعة 
أش��جار القرم، موضحًا بأن الوزارة ماضية في تنفيذ 
التوجه��ات الحكومية في هذا الخصوص ومضاعفة 
الجهود لزيادة المس��احات الخضراء وأش��جار القرم 
من أجل الحد من آثار تغير المناخ والمس��اهمة في 
تحقي��ق أه��داف البحرين للوصول للحي��اد الصفري 
بحلول العام 2060، مش��يرًا إل��ى أن الوزارة وبهدف 
تحقيق ذلك، قامت بإنش��اء مش��تل جدي��د لزراعة 
أش��جار الق��رم بغ��رض زي��ادة الق��درة اإلنتاجي��ة 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون النفط والبيئة.
وأش��ار المبارك إلى أن أش��جار القرم تتميز بمقدرة 
كبيرة عل��ى امتصاص ثان��ي أكس��يد الكربون بما 
يعادل 4 إلى 5 أضعاف األش��جار األخرى، كما تمثل 
موئاًل حيوي��ًا مهمًا للقش��ريات والكائنات البحرية، 
وكذل��ك للطي��ور بمختلف أنواعها، وه��و ما يجعلنا 
نعم��ل عل��ى اإلكثار م��ن ه��ذا النوع من األش��جار 
لم��ا لها م��ن عائد بيئ��ي مهم.وق��ال: »إن الوزارة 
وبهدف تحقي��ق ذلك، تعمل على إنش��اء مجموعة 

م��ن المش��اتل المتخصصة لزراعة الق��رم لتحقيق 
المس��تهدفات المتعلقة بالقرم«. من جهته، أثنى 
بن دينه على الجهود التي قامت بها وزارة ش��ؤون 
البلدي��ات والزراعة بإنش��اء هذا المش��تل الحيوي، 
الذي يع��د رافدًا مهم��ًا لزراعة القرم ف��ي البحرين 
والمنطقة، مؤكدًا أن غرس اآلالف من بذور أش��جار 
الق��رم م��ن قب��ل الفري��ق يدع��و للفخ��ر واالعتزاز 
بالخبرات الك��وادر الوطنية. وقال: »إن هذه الجهود 
تت��واءم مع خط��ط المملكة للتكيف م��ع آثار تغير 
المناخ إنف��اذًا اللتزام��ات البحري��ن المناخية التي 
أعلن عنها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
خ��الل المؤتمر الس��ادس والعش��رين لألطراف في 
اتفاقي��ة األم��م المتح��دة اإلطاري��ة بش��أن تغير 
المن��اخ »COP26« والذي عقد في مدينة غالس��كو 
بالمملك��ة المتحّدة في نوفمبر 2022. وأش��ار وزير 
النفط والبيئة إلى أن المملكة اعتمدت سلسلة من 
المب��ادرات إلزالة الكربون، ومنها مضاعفة أش��جار 
نب��ات القرم أربعة أضعاف ما هي عليه اآلن، إضافة 
إلى حزمة من المبادرات المساندة للخطط الوطنية 
الرامية لزيادة عدد األشجار في المشاريع الحكومية 

والشركات الصناعية الكبرى.

استعرض تجربة المملكة بتأسيس أندية رعاية الوالدين وخدمات كبار المواطنين

 وفد بحريني يّطلع على الخبرات 
التنموية واالجتماعية في السعودية

قام وفد م��ن وزارة التنمية االجتماعية، برئاس��ة 
وزي��ر التنمية االجتماعية أس��امة ب��ن أحمد خلف 
العصف��ور، بزيارة إل��ى الس��عودية، لالطالع على 
الخب��رات التنموية واالجتماعي��ة، حيث ضم الوفد 
عددًا من المس��ؤولين والمختصي��ن العاملين في 
مجال المس��اعدات االجتماعية والعالقات الدولية 

والعربية بالوزارة.
وتأت��ي هذه الزيارة في إطار تعزي��ز آفاق التعاون 
المش��ترك بي��ن البلدي��ن، واالطالع عل��ى تجارب 
الش��أن  ف��ي  والمتقدم��ة  الب��ارزة  الس��عودية 
االجتماع��ي، وتعزي��ز العالق��ات ف��ي المج��االت 
االجتماعية والتنموية، إل��ى جانب تبادل الخبرات 
في أبرز البرامج والمشاريع ذات الصلة بمجال عمل 

الوزارة.
وأكد وزير التنمية االجتماعية على عمق العالقات 
األخوي��ة التاريخي��ة الت��ي ترب��ط بي��ن البحرين 
والسعودية في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام 
من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، مل��ك البالد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، حفظهما اهلل، وما تتسم به 
هذه العالقات الراسخة التي أرسيت دعائمها على 
مدى عقود طويلة، وتميزت بالتطور االستراتيجي 
في إطار رؤية مش��تركة لمواصلة تقدم العالقات 
الثنائي��ة وتعزي��ز التعاون المش��ترك في مختلف 

المجاالت.
وخ��الل الزيارة، التق��ى وزير التنمي��ة االجتماعية، 
والوفد المرافق، بوزير الموارد البش��رية والتنمية 
االجتماعية السعودي المهندس أحمد بن سليمان 
الراجحي، بحضور عدد من المس��ؤولين المعنيين 
بالوزارة، حيث اس��تعرض الجانب��ان أوجه التعاون 
المشترك والمواضيع ذات العالقة بين البلدين في 

مجاالت التنمية االجتماعية.
كم��ا ق��ام وف��د ال��وزارة بتقدي��م ع��رض ألب��رز 
المش��روعات والمبادرات الت��ي قامت بها البحرين 
ف��ي إط��ار المس��يرة التنموي��ة الش��املة بقيادة 

حض��رة صاحب الجاللة الملك المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، في مجال توفير منظومة متكاملة للحماية 
االجتماعي��ة، وتوفير الدعم لألس��ر وتمكين ذوي 
االحتياج��ات الخاصة في المجتم��ع، إلى جانب أبرز 
الموضوع��ات المتعلقة بدع��م منظمات المجتمع 
المدن��ي، وتعزيز الش��راكة االجتماعي��ة لتحقيق 

التنمية المستدامة في البحرين.
والتق��ى العصف��ور خ��الل الزي��ارة بنائ��ب الوزير 
للتنمية االجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي 
وع��دد من وكالء ال��وزارة المعنيين، وتم بحث أبرز 
البرام��ج ذات االهتمام المش��ترك بي��ن الجانبين، 
واستعراض تجارب الس��عودية في اإلدارة العامة 
للحماي��ة م��ن العنف األس��ري، وأبرز التش��ريعات 
والقواني��ن المعنية بتوفير الحماية الش��املة في 
هذا الجانب، إلى جانب تجربة اإلدارة العامة لرعاية 
األحداث وما تتضمنها من سياسات وبرامج تهدف 
إلى نش��ر الوعي في المجتم��ع، عالوة على االطالع 
على أبرز المبادرات الت��ي تقدمها الوزارة لتمكين 
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، كما اس��تعرض الجانب 
الس��عودي تجربته ف��ي مجال العم��ل التطوعي، 
وآلي��ة عمل الوزارة ودورها ف��ي الربط مع القنوات 

المعتمدة للتقدم على العمل التطوعي.

من جانب��ه، اس��تعرض الوف��د البحرين��ي تجربة 
البحرين في تأس��يس أندية ودور رعاية الوالدين، 
والخدم��ات التي تقدمها لكب��ار المواطنين، وآلية 
الدعم المعنوي والمادي المقدمة من قبل الوزارة 
له��ذه الفئة، وجهود الطاق��م الطبي المتدرب في 
توفير الرعاية الطبية والممارسات الرياضية حرصًا 
عل��ى توفير نمط حي��اة صحي لكب��ار المواطنين، 
كم��ا تم االط��الع على تجرب��ة المملك��ة العربية 
السعودية في خدمة ورعاية كبار السن، والخدمات 
التي تقدمها المراكز المعنية بالمسنين والرعاية 
واالمتي��ازات  المراك��ز  تقدمه��ا  الت��ي  الصحي��ة 
واألنش��طة التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة في 

المجتمع.
كما قام الوف��د باالطالع على التجارب الناجحة في 
مجاالت الحماية االجتماعية وتمكين ذوي اإلعاقة 
باإلضاف��ة إلى برامج األس��ر المنتج��ة، وذلك من 
خالل الزيارات الميدانية إلى مراكز التميز للتوحد، 
وهيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك مركز 
بالغات العنف األس��ري وحماية الطفل، إلى جانب 
زي��ارة عي��ادة التمكين لالطالع عل��ى آليات وأنواع 
الدع��م المقدم لتمكين األس��ر الفقيرة ومحدودي 

الدخل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/24/watan-20220824.pdf?1661317642
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1022451
https://alwatannews.net/article/1022459
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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عن مبادرة »تطبيق اإلمالء اإللكتروني« لطلبة المرحلة االبتدائية

 وزير التربية يكّرم معلمة حاصلة
على لقب رائدة التنمية في مجال التعليم

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعلي��م الدكتور ماجد 
بن عل��ي النعيم��ي، بحض��ور الوكيل المس��اعد 
لالس��تراتيجيات واألداء الدكت��ورة س��ناء س��عيد 
الحداد، كاًل من مدي��رة مدارس الفالح الخاصة - 
قس��م البنات مي محمد الرميحي، ومعلمة اللغة 
العربي��ة بالمدرس��ة إين��اس إبراهي��م الخالدي، 
والحاصل��ة على لق��ب »رائدة التنمي��ة في مجال 
التعليم« على مستوى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والجمهورية اليمنية للعام 2022 
عن مب��ادرة »تطبيق اإلم��الء اإللكتروني«، خالل 
مشاركتها في جائزة الشيخة حصة سالم الصباح 

للريادة التربوية بالكويت.
واس��تمع الوزير إلى ش��رح من المعلم��ة الفائزة 
حول مش��روعها ال��ذي يهدف إلى تعزي��ز قواعد 
اإلم��الء لطلبة المرحل��ة االبتدائية، حيث يحتوي 
التطبي��ق عل��ى 60 قطع��ة إمالئية ُتق��رأ لثالث 
م��رات، المرة األول��ى قراءة عادي��ة وتظهر فيها 
الفقرة على الجهاز بش��كل مرئي، والمرة الثانية 
ق��راءة متأني��ة حت��ى تس��تطيع الطالب��ة كتابة 
الفقرة، والمرة الثالثة ق��راءة للمراجعة، بعدها 
تظهر النتيجة عل��ى الجهاز وكذلك األخطاء التي 

وقعت فيها الطالبة مع تصحيحها.
وأش��ارت المعلم��ة الفائ��زة خ��الل ش��رحها إلى 
تع��اون أولياء األمور الذي س��اهم في إنجاح هذه 
التجرب��ة، وكذل��ك مس��اهمة معلمة الحاس��وب 

بالمدرس��ة التي قام��ت بتدري��ب الطالبات على 
استخدام األجهزة اإللكترونية لمدة فصل دراسي 
كام��ل، حيث كان للمش��روع أثر طي��ب تمّثل في 
زي��ادة ثقة الطالبات بأنفس��هن، وارتفاع معدل 
التحصي��ل في الكتابة، وامتداد أث��ره إلى المواد 
الدراس��ية األخرى، وغرس حب اللغة العربية في 

نفوس الطالبات، ونشر الممارسات المشوقة في 
تدريس اللغة العربية رقميًا.

وأش��اد الوزير بالدور الذي تقوم ب��ه الجائزة في 
تش��جيع الممارس��ات التربوية التي تس��هم في 
زي��ادة دافعية الطلب��ة نحو التحصيل الدراس��ي، 

متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

رنا بنت عيسى تبحث مع جمعية 
المحامين التعاون المشترك

استقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا بنت عيسى 
ب��ن دعيج آل خليف��ة بمكتبه��ا رئيس مجل��س إدارة جمعية 
المحامين البحرينية المحامي حس��ن بديوي، وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
  ونوهت د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بالجهود المستمرة التي 
تبذلها جمعية المحامين البحرينية في تعزيز خبرات وكفاءات 
المحامي��ن البحرينيي��ن، وتم بحث س��بل التعاون المش��ترك 
اله��ادف لدعم مهن��ة المحام��اة وتحفيزهم نحو المش��اركة 

التكاملية مع قطاع التعليم العالي.
من جانبهم، أش��اد رئيس وأعضاء جمعي��ة المحامين بجهود 
د. الش��يخة رنا بنت عيسى في دعم مؤسسات التعليم العالي 
لتمكينه��ا من أداء مهامها ورس��التها التعليمي��ة والعلمية 
لالرتق��اء بمس��يرة التعلي��م العالي بالمملك��ة، معربين عن 

التقدير الكبير للتعاون والتنسيق بين المجلس والجمعية.

توقعات بتزايد اإلقبال على دراسة تكنولوجيا المعلومات

 »األهلية« تدشن معرضها التعريفي 
لخريجي الثانوية في السيتي سنتر اليوم

تفتتح الجامعة األهلية اليوم األربعاء 
جناحه��ا التعريف��ي بمجمع الس��يتي 
س��نتر للتعريف بالجامع��ة وبرامجها 
المقدم��ة  وخدماته��ا  األكاديمي��ة 
للطلبة، بحزم��ة متعددة من البرامج 
األكاديمية تش��تمل عل��ى برنامجين 
بدرجة الدكتوراه بالشراكة مع جامعة 
بروني��ل البريطانية، و6 برامج بدرجة 
الماجس��تير اثن��ان منهم��ا يطرحان 
ألول مرة وهم��ا برنامج الماجس��تير 
في علوم المحاسبة الجنائية وبرنامج 
الماجس��تير ف��ي عل��وم التكنولوجيا 
المالي��ة )فنت��ك(، باإلضاف��ة إلى 11 
برنامجًا بدرجة البكالوريوس موزعين 
على أرب��ع كلي��ات، وجميعه��ا برامج 
قريبة من احتياجات ومتطلبات سوق 

العمل.
وقال��ت مس��اعدة الرئي��س لش��ؤون 
اإلعالم والتس��ويق والعالقات العامة 
د. ثائرة محمد قاس��م الشيراوي بأن 
الجامعة حققت العديد من اإلنجازات 
األكاديمية والبحثية كان آخرها إعالن 
الجامع��ة ي��وم أم��س ع��ن حصولها 
عل��ى االعتم��اد األكاديم��ي العالمي 
لبرنام��ج البكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلوم��ات من قبل لجن��ة االعتماد 
التابع��ة لهيئة االعتم��اد األكاديمي 
أب��رز  إح��دى   )  ABET  ( العالمي��ة 

مؤسسات االعتماد العالمية.
المع��رض  أن  الش��يراوي  وأك��دت 
التعريف��ي سيش��كل فرص��ة مواتية 
للتعري��ف ببرام��ج الجامعة وجديدها 
على المس��توى األكاديم��ي والبحثي، 

خصوصًا وأن الجامعة تستقبل العام 
الدراسي الجديد وقد ضمت برنامجين 
أكاديميي��ن جديدي��ن على مس��توى 
البحرين والمنطقة وهما الماجس��تير 
في المحاس��بة الجنائية، والماجستير 

في التكنولوجيا المالية )فنتك(.
وم��ن جهته��ا أك��دت عمي��دة كلية 
تكنولوجيا المعلومات د. وس��ن عواد 
بأن الكلية تتوقع توس��عا في القبول 
ف��ي برامجه��ا بدرج��ة البكالوريوس 
والماجس��تير بعد اإلنجاز الباهر الذي 
حققته في الحصول االعتماد العالمي 
تكنولوجي��ا  بكالوري��وس  لبرنام��ج 
االعتم��اد  هيئ��ة  م��ن  المعلوم��ات 
األكاديم��ي العالمية ) ABET (، وهو 
لي��س اإلنج��از األول أو األخي��ر للكلية 
الت��ي حقق��ت الثق��ة التام��ة لجميع 
برامجه��ا من هيئ��ة ج��ودة التعليم 

والتدريب.

وقال��ت عواد ب��أن مس��وحات الكلية 
الس��ابقة أثبت��ت أن 85% من خريجي 
كليتها يحصلون على وظائف مناسبة 
في س��وق العم��ل بمج��رد تخرجهم، 
الخريجي��ن يحقق��ون  90% م��ن  وأن 
درج��ة الرض��ا المطلوبة ل��دى أرباب 
والش��ركات  والمؤسس��ات  العم��ل 
الت��ي يلتحقون بها بحس��ب المس��ح 
الذي أجرته كليته��ا في هذا المجال، 
مش��ددة عل��ى اعتزاز أس��اتذة الكلية 
ومنتس��بيها بالمكان��ة الت��ي يحظى 
به��ا خريج��و تكنولوجي��ا المعلومات 

بالجامعة األهلية في سوق العمل.
وأوضح��ت بأن الكلية تش��جع طلبتها 
على االلتح��اق بعدد من الش��هادات 
المس��اندة  المهني��ة  والمؤه��الت 
ف��ي مجاالت  األكاديمية  لدراس��تهم 
إدارة قاعدة البيانات، وإدارة األنظمة، 
 Windows« لخ��ادم  التحتية  والبنية 

والتطبيق��ات  األم��ن،  وخدم��ات   ،”4
الس��حابية، التي من ش��أنها أن تعزز 
فرصهم التنافس��ية في سوق العمل 
بعد تخرجهم من المرحلة الجامعية.

وقالت عواد بأن الكلية تهدف إليجاد 
حل��ول تقنية لمختل��ف التحديات عبر 
وال��ذكاء  بالتكنولوجي��ا  االس��تعانة 
االصطناعي، منوهة بالسمعة الطيبة 
الت��ي تحظ��ى به��ا كلي��ة تكنولوجيا 
المعلوم��ات على المس��توى المحلي 
واإلقليمي، وهي الكلي��ة التي أحرزت 
أعلى نتائج التقيي��م البرامجي لهيئة 
جودة التعليم والتدريب ش��أنها شأن 

كليات الجامعة األخرى.
طلب��ة  لجمي��ع  الجامع��ة  وتق��دم 
البكالوريوس منحًا جزئية للمتفوقين 
في المرحلة الثانوية تصل إلى %50، 
وتتيح الفرصة أم��ام الطلبة اآلخرين 
لالس��تفادة من المن��ح الجزئي��ة إذا 
دراس��تهم  أثن��اء  تميزه��م  أثبت��وا 
الجامع��ة، فيم��ا ال يزال ب��اب القبول 
للفص��ل األول من الع��ام األكاديمي 
النضم��ام  مفتوح��ًا   2023-2022
الطلبة المستجدين أو المنتقلين من 

جامعات أخرى.
ويس��تمر الجناح التعريفي بالجامعة 
األهلية في مجمع »الس��يتي س��نتر« 
 27 المقب��ل  الس��بت  مس��اء  حت��ى 
أغس��طس 2022 حيث يش��كل منصة 
حيوية يتفاعل فيها أساتذة الجامعة 
الثانوي��ة  خريج��ي  م��ع  وموظفيه��ا 
الراغبي��ن ف��ي االلتح��اق بالجامع��ة 

وأولياء أمورهم.

88٪ رضا المتعاملين مع »مركز 
خدمة الطالب« بجامعة البحرين

أظهر اس��تطالع للرأي يقيس رض��ا المتعاملين عن الخدمات 
الت��ي يقدمها مركز خدمة الطالب في جامعة البحرين تقدمًا 
ملحوظًا في مس��توى الرضا عن الخدمات الت��ي يتلقونها، إذ 
أظه��رت النتائج أن 88% من المتعاملي��ن مع المركز راضون 

عما تلقوه من خدمات عبر جميع الوسائل المتاحة.
وأظهرت نتائج االس��تطالع أن 80% من الطلبة »راضون جدًا« 
عم��ا يقدمه »مركز خدمة الطالب«، وذلك من خالل االتصال، 
وأن 8% منه��م »راض��ون« عن ه��ذه الخدم��ة، وذلك يعكس 

معدل رضا مرتفع يصل إلى %88.
وكان المركز أجرى اس��تطالعًا للرأي، في الفترة نفس��ها من 
الع��ام الماض��ي 2021، واظهر أن 75% م��ن الطلبة »راضون 
ج��دًا« عما يقدمه »مركز خدم��ة الطالب« من خالل االتصال، 
أو الرد على الرس��ائل عبر ش��بكة الواتس أب، وأن 10% منهم 

»راضون« عن هذه الخدمة، بمعدل رضا وصل إلى %85.
وش��ارك في االس��تطالع 3042 طالب��ًا وطالب��ة، لقياس رضا 
المس��تفيدين من الخدمة بعد مرور عامين من تدشينها في 
س��بتمبر 2019م، ومن ث��م تطوير الخدمة بما يتماش��ى مع 

المتطلبات والتغييرات في الوضع الراهن.
ويق��وم مركز خدمة الطالب في جامعة البحرين بالتواصل مع 
الطلبة والرد على استفساراتهم ونقل شكاواهم ومقترحاتهم 
ومس��اعدتهم ف��ي جمي��ع اإلج��راءات والمتطلب��ات اإلداري��ة 
واألكاديمي��ة، من أهمه��ا: عبر المكالم��ات الهاتفية ونظام 
دردش��ة الوات��س أب )WhatsApp( ، من خ��الل رقم الهاتف 
studentcc@ 33661663 )00973( ، والبري��د اإللكترون��ي

uob.edu.bh، ونظ��ام دردش��ة الوي��ب chat Web، ونظ��ام 
boot Chat الدردشة األوتوماتيكي

جامعة البحرين تبحث مع 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

فيصل التعاون المشترك

قال نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج األكاديمية والدراس��ات 
العليا الدكتور محمد رضا قادر إن جامعة البحرين في طور دراسة 
عدد من المج��االت للتعاون ف��ي البرامج األكاديمي��ة، والمراكز 
البحثية، تمهيدًا إلدراجها في مذكرة للتعاون والتفاهم التي من 
المنتظ��ر توقيعها، مع جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، في 
المملكة العربية السعودية. جاء ذلك، بعد زيارة قام بها د.قادر 
األس��بوع الماضي لجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، والتقى 
فيه��ا نائب رئيس الجامعة للش��ؤون األكاديمي��ة الدكتور غازي 
ب��ن عبدالرحمن العتيبي، وبحث معه س��بل التعاون المش��ترك 

لتحقيق التوأمة بين الجامعتين.
وأك��د أن هذه التوأم��ة تصب في مصلح��ة الجامعتين من حيث 
تطوير األداء األكاديمي، وجودة المخرجات وتنشيط حركة البحث 

العلمي والنشر.
وأوضح أن هذا المس��عى يندرج ضمن العمل على تحقيق أهداف 
جامع��ة البحري��ن االس��تراتيجية، بما يس��هم في تطوي��ر األداء 
األكاديمي. وأضاف أن جامع��ة البحرين تعمل أيضًا على تحقيق 
أه��داف التنمية المس��تدامة عبر عقد الش��راكات المثمرة والتي 

تسهم في التطوير البرامج األكاديمية.
وق��ال: »تتابع جامعة البحرين باس��تمرار برامج الكليات، للتأكد 
م��ن جودته��ا، والتحقق من انطب��اق المعايي��ر العالمية عليها، 
وتقت��رح برامج جدي��دة تتوافق مع متطلبات س��وق العمل، كما 
تتابع ش��ؤون الدراس��ات العلي��ا، وتنمية وتطوي��ر أعضاء هيئة 
التدريس، واالرتقاء بأدائهم في مجال التعليم والتعلم والتقويم 

الجامعي، من خالل برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس«.

 عالج حالة نادرة تعاني من إفرازات 
سوداء تخرج من األنف في »حمد الجامعي«

نجح الفريق الطبي في مستش��فى 
المل��ك حم��د الجامع��ي بإش��راف 
العميد بروفيس��ور هش��ام يوس��ف 
عل��ي آل ري��س استش��اري أمراض 
وجراح��ة األن��ف واألذن والحنج��رة 
ف��ي عالج حال��ة نادرة لش��ابة تبلغ 
م��ن العم��ر 36 عام��ًا تعان��ي من 
إف��رازات س��وداء تخ��رج م��ن األنف 
لم��دة عامين متتاليين مما س��بب 
المزم��ن والش��ديد  الص��داع  له��ا 
وصعوبة ف��ي التنفس م��ن األنف 
أدى إلى قلقها المستمر من تدهور 
وعدم  تدريجي��ًا  الصحي��ة  حالته��ا 
الس��يطرة على المرض بالرغم من 
تردده��ا على العديد م��ن المراكز 

المتخصصة.
وقامت المريض��ة بمراجعة عيادة 
أمراض األن��ف واألذن والحنجرة في 
مستشفى الملك حمد الجامعي في 
يوني��و الماضي وعلي��ه قام الفريق 
الطبي ف��ي المستش��فى بإجراءات 
والتشخيص  اإلكلينكية  الفحوصات 
الدقي��ق عل��ى وجه الس��رعة لحالة 
المريض��ة الش��ابة، والت��ي أثبتت 
وجود التهاب حاد في جميع الجيوب 
األنفي��ة على الف��ك العلوي األيمن 

م��ع  الوتدي��ة  والجي��وب  واأليس��ر 
تآكل عظمي ف��ي قاعدة الجمجمة 
والعصب البصري والس��رج التركي 
للغ��دة النخامية مما ق��د ينتج عنه 
التهاب في السحايا وفقدان البصر.

وقام البروفيس��ور هشام آل الريس 
باس��تخدام منظار الجي��وب األنفية 
لع��الج حال��ة المريض��ة الثالثينية 
وإج��راء عملي��ة تنظي��ف تامة لكل 
بامت��داد  المتأث��رة  المناط��ق 
ألتيرنيري��ا  ن��وع  م��ن  الفطري��ات 

.»Alternaria«

واستغرقت العملية ما يقارب ثالث 
س��اعات وق��د تكلل��ت بالنجاح من 
دون أي مضاعف��ات، وق��د غ��ادرت 
المريضة المستش��فى بعد يومين 
م��ن إج��راء العملية وه��ي بصحة 
جيدة وبتعاٍف تام من كل األعراض 

السالفة الذكر.
يذكر أن عيادة أمراض األنف واألذن 
والحنجرة تقدم خدمات تشخيصية 
وعالجي��ة متمي��زة ف��ي الكثير من 

الح��االت ولجمي��ع األعم��ار وذل��ك 
باس��تخدام أحدث األجه��زة الطبية 
ضمنه��ا  م��ن  والت��ي  المتط��ورة 
األنظم��ة المتقدم��ة ف��ي تنقي��ة 
 المناظير األنفية والمالحة الجراحية.
 ،)Intra-surgical navigation(
ف��ي  الخب��رة  ذوي  وبإش��راف 
استش��اريين  م��ن  المج��ال  ه��ذا 
وأخصائيين، مما ن��ال المركز ثقة 

المرضى على مّر السنين.

د. هشام آل ريس

د. وسن عوادد. ثائرة الشيراوي

رصد صورة مذهلة ألكبر كوكب في النظام الشمسي تظهر المستري بشكل غير مسبوق

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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استمرار التعدي على مقام  النبي صلى اهلل عليه وسلم 
في الهند على فترات متعاقبة يحمل الكثير من عالمات 

االستفهام حول هذه التعديات؟!
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قرَدة »فضولّية« تّتصل بـ911
ن��وع  م��ن  ق��رد  أنث��ى  اّتصل��ت 
»كابوش��ين« برقم 911 المخصص 
للط��وارئ ع��ن طري��ق الخط��أ من 
حديقة حيوانات بالواليات المتحدة 

األمريكية.
وفي التفاصيل، تلّقى مكتب مأمور 
مقاطع��ة س��ان لوي��س أوبيس��بو 
اتص��ااًل طارئ��ًا تم قطعه الس��بت 
الماض��ي، وفق��ًا لم��ا أعلن��ه عب��ر 

»فايسبوك«.
الط��وارئ  مس��تجيبو  يتل��َق  ول��م 
االتص��ال  حاول��وا  عندم��ا  رد  أي 
مج��ّددًا م��ا أّدى إلرس��الهم للنواب 
للتحقق من األم��ر، حيث وصلوا إلى 
 Conservation« مكات��ب منظم��ة
ُتع��رف  والت��ي   ،»Ambassadors
أيض��ًا باس��م »Zoo to You« ف��ي 

كاليفورنيا.

بحسب منش��ور المكتب، لم يقم أي 
م��ن الموظفين بإج��راء المكالمة، 
»ث��م أدركوا جميعًا، البّد أنها كانت 

قردة الكابوشين روت«.
وأب��دى الموظف��ون اعتقاده��م أن 
أنث��ى الق��رد، التي ُتدع��ى »روت«، 

مّدت يدها لهاتف حديقة الحيوانات 
من عربة غولف.

وش��رح المكتب قائ��ًا: »قيل لنا إن 
قردة الكابوش��ين فضولّية للغاية، 
وأنه��ا تم��ّد أيديها ألي ش��يء وكل 
عل��ى  بالضغ��ط  وس��تبدأ  ش��يء، 

األزرار«، مضيف��ًا أن »هذا ما فعلته 
روت. وص��ادف أنه��ا مّثل��ت المزيج 

الصحيح من األرقام لاتصال بنا«.
بدوره��ا، عّلقت حديق��ة الحيوانات 
عل��ى المكالم��ة الهاتفّي��ة، وقالت 
ه��ذا  »ليك��ن  »فايس��بوك«:  عب��ر 
بمثابة درس تعليم��ي بأن القردة 
ليست حيوانات يجب االحتفاظ بها 

كحيوانات أليفة!«.
وأضاف��ت: »إنه��ا فضولّي��ة للغاية 
لدرجة أن��ك ال تعرف م��ا قد يحدث 
أب��دًا!«. وُتع��د قردة »كابوش��ين« 
وفق��ًا  وذكّي��ة،  حيوان��ات صغي��رة 
 »Rainforest Alliance« لمنظم��ة

البيئّية غير الربحّية.
الجنوبي��ة  أمري��كا  م��ن  وتش��تهر 
بذكائه��ا وس��هولة تدريبه��ا، م��ا 

يجعلها مشهورة كحيوانات أليفة.

العثور على فطر مشع في ألمانيا 
بعد عقود من كارثة تشيرنوبل

أظهرت دراسة حديثة أنه اليزال هناك فطر بري في جنوب ألمانيا 
ملوث بالسيزيوم المشع بعد عقود من كارثة تشيرنوبل النووية.

وأظهرت نتائج أحدث دراس��ة أجراه��ا المكتب االتحادي للحماية 
من اإلش��عاع وُنش��رت نتائجها االثنين أن الفط��ر ملوث بنظائر 
»الس��يزيوم 137«، والتي تس��ربت من حادث مفاعل تشيرنوبل 
ف��ي أبري��ل 1986. يقول باحثو الس��رطان إن »الس��يزيوم 137« 
يمك��ن أن يتراكم في أنس��جة العظ��ام وُيتلف الم��ادة الوراثية، 
وقد ي��ؤدي على المدى الطوي��ل إلى اإلصابة بس��رطان العظام 
وسرطان الدم. وفي كل عام يفحص المكتب عيش الغراب البري 
الصالح لألكل في ثماني��ة مواقع في والية بافاريا بجنوب ألمانيا 
بحثًا عن تعرضها للنظائر المش��عة، وتتركز أماكن الفحص في 
الغابة البافارية الجبلية وغابة ميتنفالد على الحدود مع النمس��ا 

ومستنقعات الدانوب بجنوب غرب إنجولشتات.
وت��م رص��د أكثر م��ن 4 آالف بيكريل من »الس��يزيوم 137« لكل 
كيلوغرام من الفطر في بعض األماكن. والحد األقصى المسموح 
بتداوله في الس��وق ه��و 600 بيكريل. ومع ذلك، ف��إن المخاطر 
الصحية ضئيلة، حيث يكون التعرض لإلش��عاع منخفضًا نس��بيًا 

عند استهاك الفطر البري بكميات طبيعية.
ورغم ذلك نصحت رئيس��ة المكتب، إنجه باوليني، جامعي الفطر 

في بافاريا بتناوله باعتدال »لتجنب التعرض لإلشعاع«.

 دراسة يابانية: بإمكان 
الكالب البكاء فرحًا

كش��فت دراس��ة أجراه��ا باحثون ياباني��ون في جامع��ة أزابو أن 
ال��كاب يمك��ن أن تذرف دم��وع الفرح عندما يجتمع ش��ملها مع 
أصحابها من البش��ر، وذلك وفقًا لنتائج الدراسة التي نشرت في 
مجلة »كارانت بايولوجي«. وقام فريق بقيادة الباحث تاكيفومي 
كيكوس��وي بالتحقي��ق فيم��ا إذا كان هذا يحدث ليس مع البش��ر 
فقط، ولكن أيضًا م��ع أصدقائها من ذوات األرجل األربعة فإنها 
تبكي أحيانًا عندما تغمرها العاطفة. وأوضح كيكوسوي: »وجدنا 
أن الكاب تذرف الدموع المرتبطة بالمشاعر اإليجابية، واكتشفنا 

أيضًا أن األوكسيتوسين بمثابة آلية محتملة تكمن وراء ذلك«.
وتوصل كيكوس��وي وزماؤه إلى هذا االكتش��اف بعد أن وضعت 
إح��دى كابه صغ��ارًا وعند إرضاعه��ا، كانت التعابي��ر على وجه 
الكلبة تتغير، وقال العالم إن الدموع كانت تترقرق في مقلتيها.
وأضاف كيكوس��وي: »ه��ذا أعطاني فكرة أن األوكسيتوس��ين قد 

يزيد من الدموع«.

 إقالة عاِلَمي أرصاد جوية
في المجر بسبب توقعات غير دقيقة

أقالت الحكوم��ة المجرية رئيس��ة الوكالة الوطنية 
لألرص��اد الجوية ونائبها االثني��ن، بعد يومين من 
تأجيل ع��رض كبير لأللعاب الناري��ة كان مقررًا في 
بودابس��ت بمناس��بة العيد الوطني بسبب الخشية 

من أمطار غزيرة.
وأقال وزير التكنولوجيا والصناعة الزلو بالكوفيتش 
الذي يش��رف على عمل الوكال��ة، كورنيليا راديكس 
وغيوال هورفاث من منصبيهما، وفق بيان صادر عن 

الوزارة لم يقدم أي تفسير.
 يأت��ي هذا اإلعان غداة انتقادات وجهتها وس��ائل 
إعام موالية للحكومة لوكالة األرصاد الجوية، التي 
تسببت توقعات نشرتها عن عواصف رعدية وهبوب 

رياح، في إلغاء عرض لأللعاب النارية السبت.
وكتب��ت صحيفة »أوريغ��و« اإللكترونية »لقد قدما 
معلوم��ات مضللة حول مدى س��وء األحوال الجوية، 
األم��ر الذي ضل��ل فري��ق العمليات المس��ؤول عن 

األمن«. في ع��ام 2006، طغت عاصفة عنيفة على 
االحتف��االت في الي��وم الوطني بعدما تس��ببت في 
مقتل خمس��ة أش��خاص وإصابة مئات األش��خاص، 
م��ا أثار الذعر بين أكثر من مليون ش��خص تجمعوا 

لمشاهدة العرض على ضفاف نهر الدانوب.
وتقدم��ت الوكال��ة الوطنية لألرص��اد الجوية األحد 
ب�«اعت��ذار«، مش��يرة إل��ى »عام��ل ع��دم اليقي��ن 

المتأصل في مهنة« األرصاد الجوية.

 العثور على أكبر عثة 
في العالم بالواليات المتحدة

ُرص��دت في والية واش��نطن األمريكي��ة أكبر عثة في 
العالم، حي��ث تبعد حوالي 2000 مي��ل عن موطنها 

الطبيعي في المناطق االستوائية.
ويبلغ بس��ط جناحيها 10 بوصات، حيث س��جل حامل 
الرقم القياسي السابق 9.8 بوصة، وُعثر عليها معلقة 
على ب��اب مرآب ف��ي بلفيو، التي تقع على الش��اطئ 

الشرقي لبحيرة واشنطن، بحسب »يورونيوز«.
وُتعرف الحشرة باسم عثة األطلس، وهي آفة تخضع 
للحج��ر الصح��ي الفيدرال��ي، م��ا يجعل ش��راء أو بيع 
العث بأي ش��كل من األشكال، بدون تصريح أمرًا غير 

قانوني.
وأبلغ صاح��ب المنزل وزارة الزراعة بوالية واش��نطن 

»WSDA«، التي تحث الس��كان عل��ى أن يكونوا على 
اط��اع لمس��اعدتهم عل��ى تحديد م��ا إذا كان هناك 

حشرات أخرى في المنطقة.

169 حلقة ذهبية تزين شعر 
امرأة دفنت قبل 4 آالف عام

عث��ر علماء اآلثار ف��ي رومانيا على قب��ر قديم المرأة زين��ت 169 حلقة 
ذهبية ش��عرها، كما عثر فيه على مئات الخ��رز المصنوعة من العظام 

وسوار نحاسي، وفق ما نقل موقع »فيستي. رو«.
وكانت مجموعة من علماء اآلثار يمثلون عددًا من المؤسسات العلمية 
الهنغاري��ة والروماني��ة عملت في ه��ذا الموقع خال الفترة من ش��هر 
مارس وحتى نهاية شهر يونيو عام 2022، وظهرت في االكتشاف ثاثة 
نص��ب تذكارية تعود للعصر الحجري الحدي��ث واثنان للعصر البرونزي 
األوسط والمتأخر، واثنان لعهد اإلمبراطورية الرومانية واثنان للعصور 

الوسطى.

 أم بريطانية تنجب توأمًا 
بلوني بشرة مختلفين

أعلن��ت عائلة ف��ي نوتنجهام في بريطانيا ع��ن واقعة تحدث 
مرة واحدة في المليون بعد أن وضعت األم توأمًا بلوني بشرة 

مختلفين تمامًا.
ووفق��ًا لموقع »تاي��ا« األمريكي، أصيبت ش��انتيل، 29 عامًا، 
وزوجها أش��تون، 29 عامًا، بالصدم��ة عندما ولد ابنهما أيون 
ببشرة بيضاء وعينين خضراوين، في حين أن أخته التوأم أزيرا 

كان لديها بشرة داكنة وعينان بنيتان.
وه��ذا النوع من الوالدة نادر ج��دًا لدرجة أن خبراء علم الوراثة 
قدروا أن هناك فرص��ة واحدة فقط في المليون لحدوثه، مما 

يجعل عائلة شانتيل وأشتون مميزة جدًا.

تقنية جديدة لرصد احتماالت 
اإلصابة بالسكتات الدماغية

توص��ل فريق بحثي إلى تقنية جديدة تتيح اكتش��اف احتمال 
اإلصابة بالس��كتات الدماغية بسبب ضيق شرايين العنق من 

خال تحليل مقاطع الفيديو المصورة للمرضى.
ومن الممكن بمرور الوقت أن تتكون الترسيبات الدهنية على 
جدران الش��رايين في منطقة العن��ق، مما يؤدي إلى إصابتها 
بالضي��ق، وهو م��ا ينذر بح��دوث ما يعرف باس��م »الس��كتة 
الدماغية اإلقفارية«، والتي تحدث حال اإلصابة بجلطة تؤدي 

إلى انسداد الشرايين التي تنقل الدماء إلى المخ.
ويذك��ر أن زهاء 87% من الس��كتات الدماغي��ة التي يمكن أن 

يتعرض لها اإلنسان تحدث بسبب هذه المشكلة الصحية.
وأجريت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية »جورنال أوف 
أمري��كان هارت أوسييش��ن« الخاصة بجمعي��ة أمراض القلب 
األمريكية خال الفترة من عام 2016 وعام 2019، باستخدام 
تطبيقات لتقري��ب الحركة وقياس درجة وض��وح الصورة في 
مقاط��ع الفيدي��و لرصد أي تغيي��رات دقيقة على س��طح جلد 
المشاركين في التجربة عند تصويرهم بواسطة هواتف ذكية.

ونقل الموقع اإللكتروني »ميديكال إكسبريس«، المتخصص 
في األبحاث الطبية، عن هسين لي كاو، رئيس فريق الدراسة، 
وهو طبي��ب أمراض قلب بالمستش��فى الوطني الجامعي في 
تايبيه عاصمة تايوان، قوله إن »ما بين 2 و5% من السكتات 
الدماغي��ة الت��ي تصيب البش��ر كل ع��ام ال تقت��رن بأعراض 
مرضية، ولذلك م��ن الضروري تطوير تقني��ات جديدة لرصد 

احتماالت حدوث هذه السكتات بشكل أفضل«.
ويوض��ح كاو أن ش��رايين العن��ق تقع تح��ت الجلد مباش��رة، 
وبالتال��ي ف��إن تغييرًا يطرأ عل��ى تدفق ال��دم داخلها يمكن 
رصده على الس��طح الخارج��ي للجلد، غير أن ه��ذه التغييرات 

تكون دقيقة للغاية بحيث يتعذر رصدها بالعين المجردة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/24/watan-20220824.pdf?1661317642
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/24/watan-20220824.pdf?1661317642
https://alwatannews.net/article/1022367
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

التناغم بين توجهات الوطن والتخصصات الجامعية
مع تغير الخط��ط وتحّول متطلبات س��وق العمل 
من مؤسسات وش��ركات إقليمية وعالمية وخاصة 
بع��د الجائحة الت��ي غيرت العديد من المس��ارات 
والتوجه��ات العلمي��ة والعملية، ب��ات لزامًا على 
الجامع��ات أيًا كان��ت حكومية أم خاص��ة أن تعيد 
دراس��ة كلياته��ا وطاقته��ا االس��تيعابية لبعض 
التخصص��ات حس��ب حاج��ة العالم في الس��نوات 

المقبلة. 
الغري��ب في األمر أن الدول وتوجهاتها تش��ير إلى 
أهمية علوم معينة ودراسات بعينها، وعندما يبدأ 
الطلبة ف��ي مواكبة ذل��ك التوجه ويش��رعون في 
التخطي��ط له عبر اختي��ار التخصصات المناس��بة 
والبحث عنها يصطدمون ب��أن الكليات المتاحة ال 
تستوعب الخريجين والطلب المتزايد عليها، ومن 
هنا تبدأ المعضلة وتتحول الدراسة الجامعية إلى 
هم يؤرق الطلبة الخريجي��ن وأولياء أمورهم، فهم 

يعلمون أن هذا التخصص أو ذاك من التخصصات 
والمقبل��ة،  الحالي��ة  الفت��رة  خ��ال  المطلوب��ة 
والسياس��ة العامة للدولة تحث على دراس��ة هذه 
التخصصات عبر التصريحات الرسمية للمسؤولين 
والمتخصصي��ن، ولكن الواقع يختل��ف تمامًا، وكل 
ذلك يعود إلى غياب التنسيق أو التخطيط المسبق 

أو ألمور أخرى ال نعلمها. 
الحل بس��يط جدًا وس��هل التنفي��ذ، وهو أن تكون 
هن��اك حلقة وصل أو لجنة م��ا بين الجهة المعنية 
بالدول��ة وم��ا بين تل��ك الجامعات عبر مؤسس��ة 
التعلي��م العال��ي، وبالتالي تق��وم الجامعات على 
إثره بزي��ادة المقاع��د في الكلي��ات والتخصصات 
التي يتطلبها س��وق العمل وتقليص المقاعد في 
الكلي��ات األخ��رى التي تش��هد تش��بعًا وزيادة في 
أعداد حاملي تلك التخصصات، خاصة إذا ما علمنا 
أن هن��اك كم��ًا كبيرًا م��ن الطلبة مم��ن يحصلون 

على تخصص��ات مخالفة تمام��ًا لرغباتهم وحتى 
متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة 

بعد التخرج. 
األمور بحاجة إلى تنسيق وعملية توازنية وتوافقية 
ما بين س��وق العمل والوظائف المطلوبة وما بين 
توج��ه الدول��ة وجامعاته��ا، حت��ى ال نحصل على 
خريجي��ن عاطلي��ن أو خريجين حامل��ي تخصصات 
هم أنفس��هم مجب��رون عليها ولم تك��ن في يوم 
من األيام ضمن خططهم وال يمكن أن يستفيدوا 

مستقبًا منها. 
بعض الجوانب والحلول نجدها س��هلة في الطرح، 
وهي كذلك وحتى الحلول أيضًا هي األخرى سهلة، 
ولكن االستغراب من التطبيق والبطء فيه، فتأخير 
الحلول ينتج عنه أجيال درسوا تخصصات مرغمين 
عليها وحاملي ش��هادات لتخصصات غير مطلوبة 

بعد التخرج.

النظافة وتدمير المناظر الحضارية في البحرين
في أشهر الشتاء التي ال يزورنا فيها البرد الحقيقي 
لألس��ف كان الجو معتداًل نوعًا ما فقررنا التوجه 
إل��ى محمية العرين، كان الم��كان جميًا ومنظر 
التش��جير وتنس��يق الزهور واألش��جار يبدو رائعًا 
للغاية، لكن ما سد النفس وجعلنا ال نكمل سوى 
المرور ببضع المواق��ع ونرجع، إلى جانب أن الجو 
بدأ يتحول إلى الحر نوعًا ما، قيام بعض الجاليات 
الموجودة برمي األوساخ والقاذورات على العشب 
والعب��ث باألش��جار، أم��ا الصدم��ة فكان��ت قيام 
إحداهن من جنسية آسيوية بتشجيع ابنها وعدد 
م��ن األطفال حوله الذين م��ن الواضح أنهم من 
أهله بالسباحة في نافورة المياه وتوسيخ المكان 
بالمي��اه المتناث��رة ف��ي كل مكان، حي��ث كانت 

تقوم بتصويره وهو يقفز داخل النافورة، واألكثر 
صدمة أنه بعد أن انتهى أخذ يس��ير مع األطفال 
والمي��اه تقطر منهم من نافورة المياه حتى باب 
الخروج في منظر صادم وشكل غير حضاري، وكنت 
وقتها أتس��اءل وأنا ألمح منظر الناس التي تتابع 
ه��ذا المنظر غير الحضاري بش��كل منزعج للغاية 
من هذه التصرف��ات التي ال يوجد من يضبطها، 
أين رجال األمن عن هذا المكان؟ معقول ال يوجد 
ش��خص يتابع هؤالء وما يقوم��ون به من تدمير 
للم��كان مقاب��ل أنه م��ن الواضح ج��دًا أن هناك 
موازن��ات صرفت على تش��جير وتزيي��ن المواقع، 

بينما يأتي هؤالء بدقائق ويفسدون كل هذا!
مواطنة قدمت عدة ماحظات على ممش��ى عراد 

ودوحة عراد، حيث ذكرت أنه من غير المعقول أن 
تتحول هذه المواقع، التي باألصل أساس إنشائها 
ألج��ل ممارس��ة الرياضة، إلى أماك��ن لتجمعات 
تدخين الشيش��ة في منظر أصب��ح المكان وكأنه 
موقع لقهاوي الشيش��ة، ودخان الشيش��ة منتشر 
بكل مكان، فهل هذا مكان لممارسة الرياضة أم 
للتعرض للتلوث ودخان الشيش وممارسة أفعال 
تضر بالصحة والبيئة؟؟ كما أنها انتقدت المنظر 
غي��ر الحض��اري للبع��ض بقيام بع��ض العوائل 
بالتجمع ورمي األوس��اخ والق��اذورات يوميًا، فيما 
يأخذ أطفالهم راحتهم بالكامل في رمي األوساخ 
كذل��ك والعب��ث باألش��جار والدوس عل��ى الورد 

واقتاعه وتشويه منظر المكان.

احذر في الطائرة والمطارات..!
مواقف كثيرة قد يتعرض لها المسافر في الطائرة 
أو ف��ي المطار، وخال الرحلة ما بين المطارين عند 
المغ��ادرة أو الوص��ول ق��د يواجه موقفًا ال يحس��د 
عليه خاصة إذا تعرض للسرقة، مهم جدًا أن يكون 
المس��افر يقظًا لمتعلقاته ويحرص على مقتنياته 
الثمينة واألم��وال وبطاقات البن��وك والجوازات من 

السرقة أثناء السفر خاصة في الرحات الليلية. 
إحدى المس��افرات في المجموعة في رحلتي األخيرة 
تعرض��ت للس��رقة أثناء نومه��ا في الطائ��رة، كنا 
مجموع��ة كبيرة كثير منا يجه��ل اآلخر لذلك عندما 
ح��ل اله��دوء ف��ي الطائ��رة وأطفئت األن��وار وغط 
معظمن��ا في نوم عمي��ق، قامت مجموع��ة وأتوقع 
أنه��م »عصاب��ة ف��ي المط��ارات« بتفتيش بعض 
الحقائ��ب -داخل الكبائ��ن العلوية- ف��ي الطائرة 
بطريق��ة مريبة، ولألس��ف اس��تطاعوا أن يس��رقوا 
مقتنيات إحدى المسافرات عندما كانت نائمة، من 
شاهدهم يسرقون لم يكن يظن بأن الشنطة ليست 

لهم ولكن عند الوصول اكتشفت المسافرة السرقة 
عندها تقين الشاهد بأن الحقيبة لم تكن للعصابة 
المكونة من ثاثة أش��خاص وإنما لمس��افرة معنا 

وما يميز حقيبتها هو لونها. 
مس��افرة أخ��رى في أح��د المط��ارات تمت س��رقة 
مجوهراته��ا عندما طل��ب منها رج��ل األمن نزعها 
ووضعها في المكان المخصص داخل أجهزة فحص 
األمتع��ة باألش��عة الس��ينية، فعندم��ا انتهت من 
التفتيش لم تجد مجوهراتها فقد س��رقها شخص 
قبله��ا وقد وثق��ت الكامي��رات داخل المط��ار هذه 

السرقة. 
مس��افرة مس��تعجلة عند دخولها المط��ار لم تضع 
أمواله��ا داخ��ل حقيبة يده��ا، بل وضعته��ا داخل 
الش��نطة الكبي��رة للش��حن لتنص��دم بأن��ه تم��ت 
س��رقتها م��ن قب��ل عم��ال الحقائب وقد كش��فت 
بع��ض الطائ��رات الحديث��ة الم��زودة بالكاميرات 
داخ��ل المكان المخصص للعفش كيف يفتح هؤالء 

العم��ال الحقائب ويس��رقون الثمي��ن منها، لذلك 
نتس��اءل أحيانًا لم��اذا تتأخر بع��ض الحقائب عن 

األخرى؟ 
مثل هذه الس��رقات تحدث في كل المطارات وحتى 
في الدول الكبرى، ولكن من المهم أن نستفيد من 
تجارب اآلخري��ن وأخذ الحيطة والح��ذر من عصابة 
المطارات س��واء كان��وا مس��افرين أو عمالة، مهم 
أن تجع��ل الحقيبة الصغي��رة ذات أقفال وأن توضع 
فوق الكرس��ي الجالس عليه في الطائرة والحذر من 
أن تترك حقيبة اليد فوق الكابينة أو على الكرس��ي 
عند الذهاب لقضاء الحاجة، ومهم أيضًا أن أال نترك 
مجوهراتن��ا أو حقائبن��ا دون ماحظ��ة وأن نس��رع 
بأخذها بعد الفحص، ونحرص أن تكون المقتنيات 
الثمينة داخل شنطة اليد وليس العفش، مهم جدًا 
أن يتم وضع كاميرات داخل الطائرة وداخل العفش 
ليس من أجل إحباط عمليات السرقة بقدر ما يكون 
المسافر بمأمن عن اإلرهابيين داخل الطائرة أيضًا.

 المجلس األعلى للمرأة.. نقطة 
فاصلة في تاريخ المرأة البحرينية

أنِشئ المجلس األعلى للمرأة البحريني في الثاني والعشرين من 
أغس��طس 2001، بموجب األمر األميري رقم )44( لس��نة 2001، 
هذا التاريخ مّثل نقطة فاصلة في تاريخ المرأة البحرينية ونقطة 
انطاق إلنجازات ومكتسبات منذ ذلك اليوم وحتى اآلن لم تتوقف 

يومًا.
لقد انطلق عمل المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة ملك الباد 
المعظ��م منذ الي��وم األول له وفق اس��تراتيجية واضحة ومحددة 
تس��تهدف وض��ع الم��رأة البحرينية ف��ي المكانة الائق��ة والتي 
تس��تحقها بجعلها ش��ريكًا حقيقي��ًا للرجل في مس��يرة التنمية 

الشاملة لمملكة البحرين وفي البناء والنهضة. 
وقد جس��دت اس��تراتيجية المجلس األعلى للم��رأة وعمله الجاد 
على مدار السنوات التي خلت رؤية ملكية سامية، لحضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك المعظم حمد بن عيس��ى آل خليف��ة حفظه اهلل 
ورعاه والت��ي وضعت المرأة البحرينية في صدارة المش��هد وفي 
مقدمة الصفوف وارتقت مرتقى غير مسبوق في مختلف المجاالت 
السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادية ونالت كثي��رًا من الحقوق 
والمكتس��بات الت��ي كانت دافعًا له��ا على التمي��ز واإلبداع بعد 
أن تهي��أت لها الظروف المناس��بة فنجحت ف��ي اقتناص الفرصة 

وتحقيق ذاتها، والذي صب في النهاية في صالح الوطن. 
إن ما بعد تاريخ تأس��يس المجلس األعل��ى للمرأة مختلف تمامًا 
بالنس��بة للم��رأة البحرينية حيث أصبح لها س��ندًا كبي��رًا لتحقيق 
تطلعاته��ا وطموحاته��ا حي��ث س��اهم المجلس األعل��ى للمرأة 
برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم 
آل خليف��ة ف��ي تمكين الم��رأة من خ��ال المب��ادرات المتعددة 
والمتنوعة من إحراز انتصارات كثيرة في مختلف المجاالت س��واء 
ف��ي الداخل والخارج جعلت من صورة المرأة البحرينية أكثر جمااًل 

ورونقًا، وأنموذجًا يفتخر به بحرينيًا ويقتدى به عربيًا ودوليًا. 
هنيئًا للمرأة البحرينية بقيادته��ا الحكيمة، وحكومتها الموقرة، 
ومجلس��ها األعلى للمرأة، هنيئ��ًا للمرأة البحريني��ة برؤية ودعم 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
لتمكين الم��رأة، هنيئًا للمرأة البحرينية بم��ا تحقق لها ومايزال 
من مكتسبات، هنيئًا لها بمجتمع بحريني متحضر يقدر كفاءتها 
وتميزها، وهنيئًا للمرأة العربية بالنموذج البحريني للمرأة األكثر 

حضارة ورقيًا. 
أطي��ب التهان��ي وأخل��ص التبري��كات للمجل��س األعل��ى للمرأة 
بمناس��بة ذكرى التأس��يس،وصادق الدعوات لمزيد من التوفيق 

والسداد فيما هو قادم.

طهران تكسب تقليل المفاعالت نظير زيادة الميليشيات
أظهرت التس��ريبات التي قيل إنها إلغراء طهران 
للع��ودة لمحادثات االتفاق الن��ووي أن التنازالت 
الت��ي وافقت الوالي��ات المتح��دة األمريكية على 
منحها إليران من أجل العودة إلى االتفاق النووي 

أكثر من المكاسب في االتفاق األصلي.
حيث س��يتم إلغاء عقوبات 150 مؤسس��ة، منها 
مؤسس��ات مرتبط��ة بالمرش��د اإليران��ي عل��ي 
خامنئي. ويس��مح إليران ببي��ع 50 مليون برميل 
نف��ط خ��ال 120 يومًا. وس��يتم اإلف��راج عن 7 
مليارات دوالر من أموال إيران المجمدة في كوريا 

الجنوبية في المرحلة األولى للتنفيذ.
الس��كوت الخليج��ي لم ننتبه له، حي��ث لم تعلق 
دول الخليج على بعض األمور الواقعية فما بالك 
بالتعلي��ق عل��ى تس��ريبات، ثم تغي��رت قناعتنا 
بض��رورة رفع الصوت الخليج��ي الرافض لمحتوى 
التس��ريبات، فقد قابلها تقارير إس��رائيلية حول 

رفضها لمسودة االتحاد األوروبي ألنها تتضمن 
تنازالت إليران أكث��ر من االتفاق النووي األصلي. 
فكي��ف تحتج تل أبيب وال يحت��ج العرب وطهران 
تحتل سياس��يًا أربع عواصم عربية ولم تصل لتل 
أبي��ب، باإلضاف��ة إلى ما نقل ع��ن مجلس األمن 
القوم��ي األمريكي أن التقارير عن تنازالت إليران 
غير صحيح��ة، وغير مقبوله، فكيف يتجاس��ر هذا 
المجل��س في زم��ن عنفوان اللوب��ي اإليراني في 
واش��نطن والمتمثل في مؤي��دي 5+1 لمصلحة 
تجاري��ة بحت��ه لعل منه��ا بيع 20 طائ��رة بوينغ 

لطهران حال الوصول التفاق.
عدم االحتجاج الخليجي ه��و أضعف اإليمان جراء 
ن��زع القضاي��ا األمنية م��ن الصيغ��ة المقترحة 
لاتف��اق وخلوها م��ن اإلش��ارة لبرامج التس��لح 
وزعزع��ة األم��ن اإلقليمي. غي��اب أضعف اإليمان 
ه��ذا هو م��ا جعل طه��ران تف��رد عضاتها في 

وق��ت المحادث��ات بأش��كال التوس��ع المعتادة، 
فمشروعها التوّسعي لم يتراجع، ألن مركز الثقل 
في إي��ران ه��و النظام نفس��ه وال حي��اة للنظام 
اإليران��ي خارج المش��روع التوّس��عي. انهيار هذا 

المشروع يعني انهيار النظام.
التح��رك الخليجي مطل��وب، وقد يك��ون التحرك 
الدبلوماس��ي أو الضغ��ط االقتص��ادي قد جربت 
وش��ابها القصور ع��ن تحقيق أهدافه��ا في وقف 

الطموح النووي اإليراني.

بالعجمي الفصيح
إن حص��ول حكوم��ة طه��ران على 7 ملي��ار دوالر 
س��تذهب لعب��ث »مح��ور المقاومة« خي��ر مبرر 
لتألي��ب الش��ارع اإليران��ي األحق به��ذه األموال، 
وتحري��ك هذا الوعي في ذه��ن المتلقي اإليراني 

يتطلب جهدًا استخباريًا خليجيًا.

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

emohd@alwatannews.net

إيهاب أحمد

أسبوعيات

@ehabmohd

 »ألفا سالم وتحية« 
للقطاع الصحي في البحرين

ف��ي إج��ازة قضيتها في إح��دى ال��دول العربية التي يش��ار إليها 
بالبن��ان ف��ي المجال الطب��ي وتعد مقص��دًا لكثير م��ن الزائرين 
بحث��ًا عن العاج، اضطررت بس��بب وعكة صحي��ة الذهاب إلحدى 
المستشفيات الكبيرة إلجراء كشف طبي مخافة أن تتطور الوعكة 

خاصة وأن أعراضها تشابه أعراض األزمات القلبية إلى حد كبير.
المهم ذهبت إلى المستش��فى ذي الس��معة الكبي��رة طالبًا حجز 
موع��د للدخول على الطبيب االستش��اري فكل األطب��اء هناك من 
فئة االستش��اريين، إال أن الموظف اعتذر باكتمال مواعيد معالي 
االستش��اري وأنه في حال الرغبة في الدخ��ول على معاليه ينبغي 
حجز موعد للي��وم التالي، أو التوجه للطوارئ إلجراء كش��ف عاجل 
ثم ينظ��ر إمكانية ع��رض الحالة على معاليه وبع��د الذهاب إلى 
الط��وارئ اعت��ذر الموظ��ف كذلك بأن��ه اليوجد طبي��ب للمعاينة 
وتوجهت لمستشفى آخر وكذلك طلب مني التوجه للطوارئ وبعد 
اس��تقبالي واالنتظ��ار في صالة االس��تقبال حل س��عادة الطبيب 
ضيفًا على قسم الطوارئ وسأل بعض األسئلة وطلب مني تحريك 
اليدي��ن بطريق��ة معين��ة ليتأكد من تش��خيصه وبعد األس��ئلة 
التقليدية وص��ف لي وصفة طبية وذهبت لدف��ع مبلغ وقدره بعد 
انتهاء المعاينة واس��تام الوصفة الت��ي كانت هي األخرى بمبلغ 
باهظ، وبعد خروجي دارت في ذهني بعض التساؤالت منها كيف 
يكون مس��توى الخدمات في مستش��فيات به��ذه الضخامة بهذا 
الش��كل وكيف اليكون هناك اكتراث بالح��االت الطارئة فقط ألن 
معالي االستش��اري اس��تنفذ العدد المقرر له من المرضى اليوم؟ 
وأجريت مقارنة س��ريعة بين موقف لحالة طارئة في مستش��فى 
الملك حمد الذي يقدم الخدمة بالمجان، وهذا المستش��فى الذي 

سأتكفل فيه بفاتورة العاج والدواء.
وتذك��رت كيف كان االس��تقبال في مستش��فى المل��ك حمد وفي 
مراكزنا الصحية بكل مسؤولية واهتمام من لحظة تسجيل الحالة 
إل��ى إجراء الفحوصات الس��ريعة والتأكد من المؤش��رات الحيوية 

ومباشرة التعامل مع الحالة.  
فحج��م الرعاي��ة والمتابع��ة الت��ي يحظ��ى به��ا المري��ض ف��ي 
مستش��فياتنا وكذلك الحرص عل��ى االس��تدعاء العاجل للطبيب 
المخت��ص للتأكد من تش��خيص الم��رض واتخاذ كاف��ة التدابير 
الازمة حتى انصراف المريض والتأكد من س��امته كلها خدمات 

توفرها البحرين بالمجان وبطريقة تعكس حجم االهتمام.
حينها أيقنت أننا ينبغي أن نحمد اهلل تعالى على هذه النعم التي 
اليستش��عرها أغلبنا، وأن نرفع القبع��ة للعاملين بالقطاع الطبي 
الحكوم��ي ف��ي البحرين على م��ا يقومون به من جه��ود لتطوير 
مستوى الخدمات الطبية وأن نوجه الشكر لوزارة الصحة على رقي 
الخدمات الطبية عندنا حتى وإن كان هناك بعض الماحظات هنا 
وهن��اك وإن كانت كذلك هناك قوائم انتظار في الس��لمانية ووو، 
ولكن سيبقى القطاع الطبي في البحرين متميزًا في خدماته التي 
ترتكز على االهتمام باإلنسان، فلكم جميعًا منا الشكر. والحمدهلل 

على نعمه.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/24/watan-20220824.pdf?1661317642
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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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شـــارك ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
في اللقاء األخوي التشاوري الذي شمل رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، وصاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، وعاهل المملكة األردنية الهاشـــمية 
صاحـــب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحســـين، الذي عقد أمس في القصر 

الجمهوري في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية.
كمـــا تـــم خـــالل اللقاء األخـــوي التشـــاوري بحـــث مجاالت التنســـيق المشـــترك 
لتعزيـــز مســـيرة العمـــل العربـــي المشـــترك، وحمايـــة المصالـــح العليـــا للشـــعوب 
العربيـــة، وتوحيد المواقف تجـــاه جميع التحديات التي تواجه المنطقة وتهدد 
أمنهـــا واســـتقرارها وازدهارهـــا، إضافـــة إلى القضايـــا محل االهتمام المشـــترك 

ومستجدات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وأكد أصحاب الجاللة والسمو والفخامة على أهمية المضي قدمًا نحو تكثيف 
التعاون والعمل المشـــترك بين الدول الشقيقة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بينها 
فـــي المجـــاالت الحيويـــة ذات المردود االقتصـــادي والتنموي المباشـــر، وتعزيز 
الجهـــود لحماية األمن واالســـتقرار في المنطقة بمـــا يحقق األهداف والمصالح 

المشتركة ويلبي تطلعات شعوبها نحو مزيد من النماء واالزدهار.

الملك المعظم يشارك في اللقاء التشاوري مع رؤساء اإلمارات ومصر واألردن

توحيد المواقف وفتح آفاق أوسع للتعاون االقتصادي واألمني
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ترقبوا.. الموسم الثاني من برنامج صافرة بمنصات “^” الرقمية

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة علـــى مواصلـــة العمـــل علـــى 
تقويـــة أواصـــر التعـــاون المشـــترك بيـــن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بورونـــدي 
الصديقة في ظل ما تحظى به العالقات 
الثنائية من اهتمـــاٍم متبادل في مختلف 
المجـــاالت. جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه 
أمـــس في قصـــر الرفاع، بحضـــور رئيس 
مجلـــس أمنـــاء وقف عيســـى بن ســـلمان 
التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى بن 
سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير شؤون 
مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكـــي، ووزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلنمائـــي 
في جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو؛ 
وذلك بمناسبة زيارته البالد، حيث رحب 
ســـموه بالضيـــف، مشـــيًرا إلـــى اســـتمرار 

الدفـــع بمســـارات العمل نحـــو أفق أرحب 
بما يخدم األهداف المشتركة.

آخـــر  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  جـــرى  كمـــا 
ذات  التطـــورات  ومجمـــل  المســـتجدات 

الصعيديـــن  علـــى  المتبـــادل  االهتمـــام 
اإلقليمي والدولي.

بنا

)03(

ه نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء  نـــوَّ
ووزير البنية التحتية الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، بالعالقات 
المتميزة التي تجمع مملكة البحرين 

بالجمهورية اإليطالية الصديقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقائـــه فـــي مكتبـــه 
بقصر القضيبية، سفيرة الجمهورية 
اإليطالية لدى مملكة البحرين باوال 
بالســـفيرة،  رحـــب  حيـــث  أمـــادي،  
تطويـــر  علـــى  الحـــرص  مؤكـــدًا 
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  مســـارات 
لتشـــمل آفاقـــًا أرحـــب علـــى الصعد 

التجاريـــة واالقتصاديـــة، وذلـــك بما 
يعود بالنفع على البلدين وشـــعبيهما 

الصديقين. 
اســـتعراض  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى 
حجـــم التبادل التجاري بين البلدين 
دوالر،  مليـــون   400 نحـــو  والبالـــغ 
السيما في مجال استيراد وتصدير 
وتعزيـــز  واألغذيـــة،  األلمنيـــوم 
األنشطة السياحية بين البلدين، كما 
أثنى الجانبـــان في هذا الصدد على 
الدور الذي يضطلع به مجلس رجال 

األعمال البحريني اإليطالي.

400 مليون دوالر المبادالت التجارية مع إيطاليا
قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية

)03(

الوطنيـــة  المؤسســـة  رئيـــس  قـــال 
لحقـــوق اإلنســـان علـــي الـــدرازي “إن 
نموذجـــًا  أضحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
يحتـــذى به فـــي التعايش والتســـامح 
والمذاهـــب،  األديـــان  مختلـــف  بيـــن 
وتســـير وفـــق نهـــج قائم على أســـس 
وذلـــك  راســـخة،  إنســـانية  ومبـــادئ 
صاحـــب  حضـــرة  سياســـات  بفضـــل 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعـــاه، والمتابعة الحثيثـــة من  ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة”.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتمـــاع مجلـــس 

بمخرجـــات  الخـــاص  المفوضيـــن 
الزيارة الميدانية المعلنة التي قام بها 
أعضاء مجلـــس المفوضين إلى مركز 
اإلصـــالح والتأهيل فـــي )منطقة جو( 
ومركـــز الحبـــس االحتياطـــي وصغار 
الســـن فـــي )منطقة الحـــوض الجاف( 
 ،2022 عاشـــوراء  موســـم  خـــالل 
حيـــث تـــم اســـتعراض نتائـــج الزيارة 
التـــي اســـتمرت عـــدة أيـــام، للوقوف 
علـــى مـــدى تمتع نـــزالء تلـــك المراكز 
بحريـــة ممارســـة شـــعائرهم الدينيـــة 
بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة 
ذات العالقـــة بحمايـــة حقـــوق النزالء 
الحقـــوق  بجميـــع  تمتعهـــم  وضمـــان 

األساسية.

نزالء “اإلصالح والتأهيل” أحيوا شعائر عاشوراء
ضاحية السيف -  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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مواصلة تقوية أواصر التعاون مع بوروندي
الدفع بمسارات العمل ألفق أرحب... نائب جاللة الملك ولي العهد:

لجنة خليجية لتوحيد معايير تصنيف االستشاريين

أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
مبادرتـــي  انطـــالق  الجالهمـــة  مريـــم 
ومراقبـــة  لتنظيـــم  و”مهـــن”  “منشـــآت” 
والمســـتحضرات  الطبيـــة  األجهـــزة 

الصيدالنيـــة والدوائيـــة ومنح وتجديد 
االعتماد للمستشفيات والمراكز الطبية 
والتشـــريعات  اللوائـــح  تطويـــر  بهـــدف 
التي ســـيتم تســـليط الضـــوء عليها في 
مؤتمـــر “الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية”.
المؤتمـــر  خـــالل  الجالهمـــة  وقالـــت 

أمـــس  ظهـــر  عقـــد  الـــذي  الصحافـــي 
)الثالثـــاء( لإلعالن عن أجنـــدة فعاليات 
المؤتمر ســـبتمبر المقبل الذي سيســـلط 
التنظيميـــة  الخدمـــات  علـــى  الضـــوء 
والتشـــريعات للقطـــاع الصحي والنظام 
اإللكتروني الجديد، ومناقشة األخطاء 
الطبيـــة وتوحيـــد التصنيـــف الخليجـــي 

لمسميات ومناصب األطباء في منطقة 
الخليـــج العربي، حيث ســـيتم مناقشـــة 
األطبـــاء  مســـميات  تعديـــل  تصنيـــف 
لتكـــون موحـــدة فـــي المنطقـــة، وذلـــك 
بهدف عدم التأثير على المسمى الطبي 
حين االنتقال مـــن مكان آخر أو من بلد 

)04(آلخر.
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أعلنت الرئيـــس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
لتنظيـــم  و”مهـــن”  “منشـــآت”  مبادرتـــي  انطـــالق 
والمســـتحضرات  الطبيـــة  األجهـــزة  ومراقبـــة 
الصيدالنيـــة والدوائيـــة ومنح وتجديـــد االعتماد 
بهـــدف تطويـــر  الطبيـــة  والمركـــز  للمستشـــفيات 
اللوائح والتشـــريعات التي سيتم تسليط الضوء 
عليها فـــي مؤتمر “الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية” المزمع انعقاده خالل الفترة 
مـــن 27 ولغاية 29 ســـبتمبر الجـــاري تحت رعاية 
رئيـــس المجلـــس األعلى للصحـــة معالـــي الفريق 

طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة. 
وقالـــت الجالهمة خالل المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــد ظهـــر أمـــس )الثالثـــاء( لإلعالن عـــن أجندة 
فعاليـــات المؤتمر ســـبتمبر المقبل الذي سيســـلط 
الضـــوء على الخدمـــات التنظيمية والتشـــريعات 
للقطـــاع الصحـــي والنظـــام اإللكترونـــي الجديـــد، 
ومناقشـــة األخطـــاء الطبيـــة وتوحيـــد التصنيف 
الخليجي لمسميات ومناصب األطباء في منطقة 
الخليـــج العربـــي، حيث ســـيتم مناقشـــة تصنيف 
تعديـــل مســـميات األطبـــاء لتكـــون موحـــدة فـــي 
المنطقة، وذلك بهدف عدم التأثير على المســـمى 
الطبـــي حيـــن االنتقال من مـــكان آخـــر أو من بلد 

آلخر.

وذكـــرت الجالهمة وجود لجنة خليجية لدراســـة 
توحيد معايير المهنيين في دول منطقة الخليج، 
لبحث تصنيف االستشاريين العاملين في المجال 
الرعايـــة  وخدمـــات  المعاييـــر  بحســـب  الصحـــي 
الصحية، مبينة أن توصيات المؤتمر ســـترفع إلى 

األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
أوضحـــت  الطبيـــة،  األخطـــاء  مناقشـــة  وعـــن 
الجالهمـــة بتخصيـــص مناقشـــات للتعـــرف علـــى 
أســـباب تكرار األخطـــاء الطبيـــة وتجنب حدوث 
األخطـــاء من خالل اســـتعراض بعـــض التجارب، 
وتوضيح الحقوق والواجبات للطبيب والمريض، 
إضافـــة لمعرفـــة الواجـــب المهنـــي الـــذي يمر في 

عمليات التحقيق الطبي.
إلـــى ذلـــك، قالـــت رئيس اللجنـــة المنظمـــة رئيس 

اللجنـــة العلميـــة لمؤتمـــر الهيئة الوطنيـــة لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة في نســـخته الثانية 
أزهـــار نصيب إن المؤتمر يشـــمل نـــدوات وورش 
عمل حـــول آخـــر المســـتجدات الخاصـــة بتنظيم 
برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المســـتمر 
الصيدالنيـــة  المـــواد  بتنظيـــم  خاصـــة  وأخـــرى 
الوطنـــي  االعتمـــاد  الطبيـــة ومعاييـــر  واألجهـــزة 
وشـــرحًا  الصحيـــة،  المرافـــق  ونظـــم  المحدثـــة 
مفصالً عن منصتي منشـــآت ومهن بمشـــاركة 37 
محاضـــرًا، وعددًا من المحاضـــرات العلمية يلقيها 
متحدثون رئيســـيون من موظفي الهيئة وآخرين 
مـــن القطاع الصحي من داخل المملكة وخارجها، 
حيث ســـيقومون بمشـــاركة معلوماتهم ورؤيتهم 
وأنظمتهـــا  الصحيـــة  المجـــاالت  مختلـــف  حـــول 

مـــع الحضور، وســـيتم تســـليط الضـــوء على آخر 
المســـتجدات لجميع النظـــم واللوائـــح والقوانين 
الخاصـــة بجميع الخدمات الصحيـــة المقدمة في 

البحرين والصادرة من الهيئة الوطنية.
وأشـــارت نصيب إلى أن المؤتمر الذي يقام تحت 
شـــعار “خدمات صحية آمنـــة وذات جودة عالية” 
والـــذي تطمح الهيئة الوطنية جعله لقاء ســـنويًا، 
يهدف فـــي المقام األول إلى تعزيز الشـــراكة بين 
جميـــع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والطبية 
فـــي البحرين والهيئات الرقابيـــة المعنية بتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بدول مجلس التعاون 
الخليجـــي وصنـــاع القـــرار فـــي الرعايـــة الصحية 
الحكومية والتنظيم الصحي وأصحاب شـــركات 
األدويـــة والمســـتحضرات الصيدالنيـــة ومنتجي 

التكنولوجيـــا  وخبـــراء  والمســـتثمرين  األدويـــة 
ومقدمـــي الحلـــول الرقميـــة الذكيـــة فـــي المجال 
الصحي وخبراء الصحة وخبراء معايير االعتماد 
الصحـــي من المنطقة والعالم تحت ســـقف واحد 
وذلك لتبادل األفكار حـــول إدارة وتنفيذ اللوائح 
الصحيـــة مـــن أجـــل االرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، كما ســـيتم منح 
المشـــاركين والحضـــور ســـاعات التعليـــم الطبـــي 
المستمر المعتمد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، وذلك نظير حضورهم 
فـــي مختلـــف فعاليـــات المؤتمـــر، إذ ســـيتم منـــح 
الحضور بالمؤتمر 20 ســـاعة تعليم طبي مستمر، 
فيمـــا ســـيعطى الذيـــن سيشـــاركون فـــي الـــورش 

العملية 2 ساعة تعليمية عن كل ورشة عمل.

“رنقينة أم محمد”، هي حديث الساعة الفعلي والـ”ترند” بالمملكة، حيث حرص البحرينيون والخليجيون على الوقوف بجنبها وعائلتها والتفاعل عبر مختلف 
منصات التواصل االجتماعي لدعمها واألهم، التضرع للمولى عز وجل بالدعاء لها بالصحة والعافية.

صاحـــب  أوضـــح  ذلـــك،  ضـــوء  فـــي 
أحـــد المنصـــات المتخصصـــة بصناعة 
علـــي  والمرئـــي،  الصوتـــي  المحتـــوى 
المعلـــم لـ”البـــالد” أنـــه أهـــدى أم محمد 
عمـــالً فنيًا عبـــارة عن قصيـــدة تحوي 
“أم  عنـــوان  تحـــت  وصـــورة  صوتـــًا 

محمد... الرنقينة”.
وأكـــد أن إهـــداءه يعـــد بمثابـــة دعـــم 
بأســـلوب إنشـــادي مميز، وأن متابعي 
منصتـــه اعتـــادوا علـــى مبادراتـــه في 
إلدخـــال  المنزليـــة  المشـــاريع  دعـــم 
الســـرور علـــى قلوبهـــم فـــي مختلـــف 

المناســـبات مـــن خـــالل أعمالـــه الفنية 
التي ينفذها.

نحـــو  التســـابق  علـــى  حرصـــه  وبّيـــن 
تعـــزز  التـــي  اإلنســـانية  المبـــادرات 
اآلخريـــن  بيـــن  االجتماعـــي  الترابـــط 

وترسم البسمة على محياهم.
أم  اســـتقبلت  “عندمـــا  المعلـــم  وقـــال 
محمد اإلهداء، تأثرت وفرحت كثيرًا 
لدرجـــة أنها ضحكت واستبشـــرت من 
معاني الكلمات التي جسدت التكاتف 

االجتماعي الحق بالمملكة”.
وتابع “نجلها محمد قال: يعجز لساني 

عـــن الشـــكر إلـــى جميـــع من ســـاهموا 
بالدعـــم إلى مشـــروع والدتي وأشـــكر 
منصـــة علي المعلم علـــى هذا اإلهداء 
والكلمـــات الطيبـــة التـــي غمـــرت قلب 
والدتي بالفرح والســـعادة وأسأل هللا 

الثبات لي وللجميع في بر الوالدين”.
وأشـــار المعلـــم إلـــى أن اإلهـــداء حمل 
ونابعـــة  وعفويـــة  بســـيطة  معانـــي 
مـــن القلـــب ألم محمـــد نظيـــر جهدهـــا 

المبذول في مشروعها المنزلي.
الموقـــف  لخـــص  اإلهـــداء  أن  وذكـــر 
االجتماعـــي  والتكاتـــف  اإلنســـاني 
مشـــروع  كل  دعـــم  فـــي  المشـــرف 

بحريني.
وأكد أن اإلهداء انتشـــر وبشـــكل كبير 
فـــي المنصة حيث تفاعل الكثير معه 

لدرجـــة أنه نـــال 28 ألف مشـــاهدة 
خالل يوم واحد ومازال التفاعل 

مستمر.
أكـــدوا  “المتابعيـــن  واختتـــم 
علـــى اســـتحقاق أم محمد هذا 

اإلهـــداء والدعـــم لجديتها فـــي عملها 
رغمًا عن ظروفها الصحية”.

لجنة خليجية لتوحيد معايير تصنيف االستشاريين

“أم الرنقينة” تضرب التوب بـ 28 ألف مشاهدة خالل 24 ساعة

37 محاضراً لمناقشة األخطاء الطبية بمؤتمر “نهرا”... الجالهمة:

أهل البحرين والخليج يتفنون في مؤزارة أم محمد... وآخرها قصيدة مصورة

جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي أمس المتحدثون في المؤتمر 

وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  صرحـــت 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
بأن شـــرطة المباحث الجنائية 
علـــى  القبـــض  مـــن  تمكنـــت 
آســـيوي )34 عامًا( لقيامه بقتل 
فتاة من جنســـية إفريقية )36 

عامًا(.
وأوضحـــت اإلدارة بأنها تلقت 
بالغـــًا يفيـــد بوجـــود جثـــة في 
أحد المباني بمنطقة القضيبية، 
وعلـــى الفـــور تم االنتقـــال إلى 

الموقـــع والكشـــف عليها حيث 
تبيـــن وجـــود شـــبهة جنائيـــة، 
تكثيـــف  بعـــد  أنـــه  مضيفـــًة 
عمليـــات البحـــث والتحري تم 
التعـــرف علـــى هويـــة الجانـــي 

والقبض عليه.
العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
إلى أنـــه تم اتخـــاذ اإلجراءات 
وإحالـــة  الالزمـــة،  القانونيـــة 

القضية للنيابة العامة.

القبــض علــى آسيــوي قتــل 
إفريقيــة فــي القضيبيــة
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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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استقبل رئيس األمن العام الفريق 
العـــام  المشـــرف  الحســـن،  طـــارق 
على اإلدارة العامة لشـــؤون وزارة 
أحمـــد  ناصـــر  العميـــد  الداخليـــة 
الجنيد، والوكيل المساعد للموارد 
عبدللـــه  عـــادل  العميـــد  البشـــرية 
أميـــن، ومديـــر نادي ضبـــاط األمن 
العام المقدم جاسم حسن جاسم.

وخالل اللقاء، تســـلم رئيس األمن 
العام نســـخة من التقرير الســـنوي 
لنـــادي ضبـــاط األمـــن العـــام للعام 
أخبـــار  مـــن  تضمنـــه  ومـــا   2021
وأنشـــطة  وإحصـــاءات وفعاليات 
وبرامج ميدانية تهدف إلى تعزيز 
وتطويـــر الخدمـــات التـــي يقدمها 

النادي.

وأعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام عن 
لوزيـــر  والتقديـــر  الشـــكر  خالـــص 
الدائـــم  دعمـــه  علـــى  الداخليـــة 
وتوجيهاتـــه بالعمـــل علـــى توفيـــر 
والترفيهية  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
ألعضـــاء نادي ضبـــاط األمن العام 
وعائالتهـــم وذلك من خالل تهيئة 
إلقامـــة  النـــادي  مرافـــق  جميـــع 
الفعاليات المختلفة، مشـــيًدا بدور 
النـــادي وجميع العامليـــن فيه في 
ترسيخ مبدأ الشـــراكة المجتمعية 
الوطنيـــة  المناســـبات  بمختلـــف 
واالجتماعيـــة والرياضيـــة، مثمنـــا 
كذلك مـــا تحقق من قفـــزة نوعية 
المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة  فـــي 

لألعضاء وعائالتهم.

رئيس األمن العام يتسلم التقرير السنوي لنادي الضباط

وزير التربية يكرم رائدة التنمية في مجال التعليم على مستوى الخليج واليمن

آسيوي يخنق إفريقية بغرفة نومها بسبب نشر صور قريـباته

عن مبادرة تطبيق اإلمالء اإللكتروني لطلبة المرحلة االبتدائية

حبس القاتل وآخر سرق هواتفها قبل الجريمة

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
الوكيـــل  النعيمـــي، بحضـــور  ماجـــد 
المســـاعد لالســـتراتيجيات واألداء 
ســـناء ســـعيد الحـــداد، كاًل مـــن مي 
محمـــد الرميحـــي مديـــرة مـــدارس 
البنـــات،  قســـم   - الخاصـــة  الفـــالح 
وإينـــاس إبراهيـــم الخالـــدي معلمـــة 
اللغـــة العربيـــة بالمدرســـة الحاصلة 
فـــي  التنميـــة  )رائـــدة  لقـــب  علـــى 
مجـــال التعليم( على مســـتوى دول 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة والجمهوريـــة اليمنية للعام 
2022 عـــن مبادرة )تطبيـــق اإلمالء 
اإللكترونـــي(، خالل مشـــاركتها في 
جائزة الشـــيخة حصة سالم الصباح 
الكويـــت  التربويـــة بدولـــة  للريـــادة 

الشقيقة.
وخـــالل اللقـــاء، اســـتمع الوزيـــر إلى 
شـــرح مـــن المعلمـــة الفائـــزة بشـــأن 

مشـــروعها الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيز 
المرحلـــة  لطلبـــة  اإلمـــالء  قواعـــد 
االبتدائيـــة، حيث يحتـــوي التطبيق 
علـــى )60( قطعـــة إمالئيـــة ُتقـــرأ لـ 3 
مـــرات، المـــرة األولى قـــراءة عادية 
وتظهـــر فيهـــا الفقـــرة علـــى الجهـــاز 
بشـــكل مرئي، والمـــرة الثانية قراءة 

الطالبـــة  تســـتطيع  حتـــى  متأنيـــة 
كتابـــة الفقرة، والمـــرة الثالثة قراءة 
للمراجعة، بعدها تظهر النتيجة على 
الجهاز وكذلك األخطاء التي وقعت 

فيها الطالبة مع تصحيحها.
خـــالل  الفائـــزة  المعلمـــة  وأشـــارت 
شـــرحها إلـــى تعـــاون أوليـــاء األمور 

الذي ساهم في إنجاح هذه التجربة، 
وكذلك مســـاهمة معلمة الحاســـوب 
بتدريـــب  قامـــت  التـــي  بالمدرســـة 
الطالبـــات علـــى اســـتخدام األجهزة 
دراســـي  فصـــل  لمـــدة  اإللكترونيـــة 
أثـــر  للمشـــروع  كان  حيـــث  كامـــل، 
طيـــب تمّثل في زيادة ثقة الطالبات 
بأنفســـهن، وارتفاع معدل التحصيل 
في الكتابة، وامتداد أثره إلى المواد 
حـــب  وغـــرس  األخـــرى،  الدراســـية 
اللغـــة العربية في نفـــوس الطالبات، 
فـــي  المشـــوقة  الممارســـات  ونشـــر 

تدريس اللغة العربية رقمًيا.
وبهذه المناسبة، أشاد الوزير بالدور 
الذي تقـــوم به الجائزة في تشـــجيع 
الممارسات التربوية التي تسهم في 
زيادة دافعية الطلبة نحو التحصيل 
دوام  للجميـــع  متمنًيـــا  الدراســـي، 

التوفيق.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

النعيمي يكرم مديرة مدارس الفالح الخاصة ومعلمة اللغة العربية بالمدرسة

اهتمام بحريني بتوسيع عالقات التعاون مع الدول اإلفريقية
السلطة التشريعية تدعم مسارات التعاون بين البحرين وبوروندي

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل حـــرص مملكة 
البحريـــن في ظل القيـــادة الحكيمة 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
عاهل البـــالد المعظم، لالنفتاح على 
التعـــاون  مســـتويات متقدمـــة مـــن 
والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع 
علـــى أســـس مـــن العالقـــات الودية، 
واالحتـــرام المتبـــادل، وبمـــا يخـــدم 
ونوهـــت  المشـــتركة.  المصالـــح 
باهتمـــام مملكـــة البحرين بتوســـيع 
عالقات التعاون مع الدول اإلفريقية 
الصديقة، وترسيخ أسس العالقات 
السياســـية واالقتصادية، بما يسهم 
في بلـــوغ األهـــداف المنشـــودة من 
والشـــعوب،  الـــدول  بيـــن  التقـــارب 
ويوفـــر المقومـــات الكفيلة بتحقيق 
التنمية المستدامة واألمن والسالم 

واالستقرار.

جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبال رئيســـة 
مجلس النـــواب، فـــي مكتبها ألبرت 
شينجيرو، وزير الشؤون الخارجية 
والتعـــاون اإلنمائـــي فـــي جمهورية 
إلـــى  زيارتـــه  بمناســـبة  بورونـــدي، 

مملكة البحرين.

وأكـــدت دعـــم الســـلطة التشـــريعية 
مملكـــة  بيـــن  التعـــاون  لمســـارات 
بورونـــدي  وجمهوريـــة  البحريـــن 
المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  الصديقـــة 
مشـــيرة إلـــى أن مـــا تـــم توقيعه من 
مذكـــرة تفاهـــم بشـــأن المشـــاورات 

السياسية بين البلدين؛ بهدف تعزيز 
التعـــاون المشـــترك فـــي المجـــاالت 
السياســـية والدبلوماســـية، يؤسس 
العالقـــات  مـــن  جديـــدة  لمرحلـــة 

المتقدمة بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الشـــؤون 
الخارجية والتعاون اإلنمائي ألبرت 
لرئيســـة  شـــكره  عـــن  شـــينجيرو، 
مجلـــس النـــواب علـــى هـــذا اللقـــاء 
البنـــاء، مشـــيدا بعالقـــات الصداقـــة 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  والتعـــاون 
البحريـــن وجمهورية بوروندي التي 
تقـــوم علـــى أســـس مـــن االحتـــرام 
والتعاون البناء، مؤكدا حرص بالده 
علـــى تعزيـــز أوجه التعـــاون الثنائي 
مـــع مملكـــة البحريـــن فـــي مختلـــف 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت 
المتبادلـــة بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
الصديقيـــن، متمنيا لمملكة البحرين 

مزيدا من التقدم والنماء.

القضيبية - مجلس النواب

رئيسة مجلس النواب تلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون البوروندي 

المنامة - إدارة األوقاف السنية

الســـنية  األوقـــاف  إدارة  نظمـــت 
مجلـــس  رئيـــس  رعايـــة  تحـــت 
األوقـــاف الســـنية راشـــد الهاجري 
حملة للتبـــرع بالدم بالشـــراكة مع 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
تحت عنـــوان “قطـــرة دمك نبضة 

لغيرك”.
األوقـــاف  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
السنية حرص اإلدارة على تنظيم 
لتعزيـــز  ســـنويا؛  التبـــرع  حمـــالت 
دورها تجاه المجتمع بما يتماشى 
مع المسؤولية المجتمعية المتمثلة 
فـــي مـــد يـــد العـــون والمســـاعدة 
فـــي  والمستشـــفيات  للمرضـــى 

مملكة البحرين.
كمـــا أكد الـــدور الكبير الـــذي يبذله 
مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
توعيـــة  علـــى  الصحـــة  ووزارة 
المجتمـــع البحرينـــي وحثـــه علـــى 
فـــي  والمســـاهمة  بالـــدم،  التبـــرع 
التشـــجيع علـــى تنظيـــم حمـــالت 
واســـعة في جميع مناطـــق مملكة 
البحرين لجمع أكبر عدد ممكن من 
المتبرعين بالدم، بما ُيسهم بصورة 

جلية فـــي توفير الدم للمحتاجين 
الهاجـــري  وتقـــدم  والمرضـــى. 
بالشكر الجزيل لجميع المشاركين 
والمتبرعيـــن من منتســـبي اإلدارة 
وأصحـــاب الفضيلة مـــن الخطباء 
وللطاقـــم  والمؤذنيـــن  واألئمـــة 
الطبـــي مـــن موظفـــي بنـــك الـــدم 
الطبـــي  حمـــد  الملـــك  بمستشـــفى 
الجامعـــي لمســـاهمته الفاعلـــة في 

إنجاح هذه الحملة اإلنسانية. 
وتعـــد حملة التبرع بالـــدم واحدة 
التـــي  الخيـــّرة  المبـــادرات  مـــن 
الســـنية  األوقـــاف  إدارة  تنظمهـــا 
التواصـــل  تنميـــة  إلـــى  وتهـــدف 
إنســـانيا  والمســـاهمة  المجتمعـــي 
في إنقـــاذ حياة المرضى ممن هم 
فـــي أمـــس الحاجـــة للـــدم، حيـــث 
إن التبـــرع بالـــدم مبـــادرة دينيـــة 
وإنسانية ووطنية تعكس مفهوم 
أفـــراد  بيـــن  والتكامـــل  التكاتـــف 
بقيمـــة  الوعـــي  ونشـــر  المجتمـــع 
التبـــرع الطوعي بالـــدم في تعزيز 
التضامـــن المجتمعـــي والتماســـك 

االجتماعي.

الحملة السنوية للتبرع بالدم في األوقاف

صرح رئيس نيابة محافظـــة العاصمة بأن النيابة 
تلقـــت إخطـــاًرا مـــن مركز شـــرطة الحـــورة مفاده 
العثـــور علـــى جثة امـــرأة إفريقية الجنســـية بمقر 
ســـكنها بمنطقـــة القضيبية، وقـــد باشـــرت النيابة 
العامـــة التحقيـــق فـــي الواقعـــة فـــور إخطارهـــا، 
الواقعـــة وعاينتـــه وجثـــة  إلـــى مـــكان  فانتقلـــت 
المتوفـــاة، وانتدبـــت الطبيب الشـــرعي لتشـــريح 
الجثـــة لمعرفـــة ســـبب الوفـــاة، وانتدبـــت رجـــال 
مختبـــر األدلة الجنائية لرفع اآلثار وأمرت باتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة لكشـــف ظروف ومالبســـات 

الواقعة.
وأســـفرت تحريـــات إدارة المباحـــث الجنائية عن 
قيـــام شـــخص آســـيوي الجنســـية بقتـــل المجنـــي 
عليهـــا، وتـــم القبض عليه وكذلـــك على متهم آخر 
آســـيوي الجنســـية ثبـــت قيامـــه بســـرقة هواتـــف 
المجنـــي عليها قبل جريمة القتـــل بعدة أيام، وأن 

له ارتباط بأسباب ودوافع القتل.
هذا وباســـتجواب النيابة العامة المتهمين اعترفا 
بارتكابهما الجريمة، حيث قرر القاتل بأنه ارتكب 
جريمتـــه عـــن طريق خنـــق المجني عليهـــا بغرفة 
نومها بواســـطة قطعة قمـــاش كانت موجودة في 

المكان، وذلك على إثر خالف نشـــأ بينهما بســـبب 
نشـــرها صـــوًرا لنســـاء مـــن أقربائـــه بأحـــد مواقع 
التواصل االجتماعي، وكانت تلك الصور موجودة 
بهاتفـــه الذي تمكن المتهم الثاني من ســـرقته من 
المجني عليها قبل جريمة القتل، كما انتقل وكيل 
النيابـــة المحقـــق رفقة المتهـــم األول لعمل الداللة 
التصويريـــة لكيفية قتله المجني عليها في مكان 

الواقعة.
وأمرت النيابة العامة بحبس كال المتهمين 7 أيام 
احتياطًيـــا علـــى ذمة التحقيـــق، وجاٍر اســـتكمال 
التحقيقات تمهيدا إلحالتهما للمحاكمة الجنائية. 

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

تدشين حساب “أثر” على “إنستغرام”
في سياق التحضيرات لالحتفال 
بيوم المرأة البحرينية في األول 
 ،)2022( المقبـــل  ديســـمبر  مـــن 
تأســـيس  ذكـــرى  مـــع  وتزامًنـــا 
المجلس األعلى للمرأة المصادف 
الجـــاري،  أغســـطس  مـــن   22 لــــ 
دشـــنت أمانـــة المجلس حســـاب 
المـــرأة  نصـــب  لمشـــروع  خـــاص 
البحرينية “أثر” - تحت اإلنشاء - 
على تطبيق اإلنســـتغرام، تمهيًدا 
الفتتاح النصب التـــذكاري نهاية 

العام الجاري.
ويأتي تدشين الحساب كمرحلة 
اإللكترونـــي  للموقـــع  أولـــى 
ســـيعّرف  الـــذي  للمشـــروع، 
المهتميـــن بخلفيـــة إنشـــائه ومـــا 

ســـيتضمنه مـــن معلومات بشـــأن 
المرأة البحرينية، بإضافة إلى ما 
ســـيرصده من فعاليات ومنصات 
تفاعليـــة للمرتاديـــن، ناهيك عما 
ســـيقدمه مـــن معلومـــات بشـــأن 
الداعمـــة  والجهـــات  الشـــركات 
للنصب التذكاري، وما تقدمه من 

جهود على صعيد تقدم المرأة.
فـــي  النصـــب  أهميـــة  وتتجســـد 
بعطـــاء  تحتفـــي  التـــي  رمزيتـــه 
البحرينيـــة وبإســـهاماتها  المـــرأة 
مـــر  علـــى  الوطنيـــة  ووقفاتهـــا 
بنهضـــة  والمرتبـــط  التاريـــخ 
وليســـهم،  الحديثـــة،  البحريـــن 
بمـــا ســـيقدمه من مـــواد مصورة 
وفيلميـــة وإحصائية ونشـــاطات 

متنوعـــة، فـــي التعريـــف بجهـــود 
إســـهاماتها  وحجـــم  المـــرأة 
وتأثيرها، في الماضي والحاضر، 
وذلك إللهام وتحفيز أجيال الغد 
لتتبـــع خطى مـــن ســـبق، والبناء 
على مـــا ُأنجز للحفـــاظ على تلك 
بمخزونهـــا  والمســـيرة  الســـيرة 
الغنـــي  والحضـــاري  الثقافـــي 

بالدروس والعبر.
يشـــار إلـــى أن العمـــل علـــى هـــذا 
المشـــروع جاء كأحـــد مخرجات 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم 
المجـــال الهندســـي العـــام 2017، 
إذ نظـــم المجلـــس األعلـــى للمرأة 
البحريـــن  مـــع هيئـــة  وبالتعـــاون 
للثقافة واآلثار مسابقة خصصت 

للشباب البحريني من الجنسين، 
لوضـــع تصوراتهـــم لفكرة إنشـــاء 
“نصـــب تـــذكاري” يجســـد تقديـــر 
وفخر المجتمع بنســـاء البحرين، 
“أثـــر”  فريـــق  بالمســـابقة  وفـــاز 
وســـمي المشـــروع بـــذات االســـم 
حققتـــه  الـــذي  باألثـــر  اعتـــزاًزا 
فـــي  وتســـتمر  تاريخًيـــا  المـــرأة 
أســـس  ترســـم  وهـــي  تحقيقـــه 
المســـتقبل.  ومالمـــح  الحاضـــر 
المجســـم علـــى  وتركـــز هندســـة 
أربعـــة جوانـــب أساســـية، أولهـــا 
مـــع  الوثيـــق  الرتباطـــه  “البحـــر” 
مهـــن وأســـلوب حيـــاة المجتمـــع 
البحرينـــي تاريخًيـــا، حيـــث كان 
للمرأة البحرينية دور ملحوظ في 

إدارة شـــؤون األســـرة والمجتمع 
عنـــد خـــروج الرجل فـــي رحالت 
الصيـــد واللؤلؤ، وثانيهـــا “المرأة” 
كإنســـان ومـــا ترمز لـــه من عطاء 
ومربيـــة  كأم  متعـــددة  وأدوار 
لألجيال، وثالثها المرأة “كشريك” 
جديـــر فـــي البنـــاء الوطنـــي مـــن 
أجل رفعـــة المجتمع واســـتدامة 
نهضتـــه وتقدمـــه، وأخيـــًرا يقدم 

كتصميـــم  نفســـه  المشـــروع 
هندسي، يراعي جوانب الحداثة 
والمحافظة علـــى البيئة، وبرؤية 
مـــن  حماســـها  تســـتلهم  شـــبابية 
إنجازات الرواد وتنظر للمستقبل 
العطـــاء.  مـــن  لمزيـــد  ثقـــة  بـــكل 
ويمكن للمهتمين إضافة حســـاب 
“أثر” على االنســـتغرام من خالل 

.)@atharbahrain( :المعرف

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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