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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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الصالح  بــن صــالــح  أكــد علي 
أن مملكة  الشورى  رئيس مجلس 
الــبــحــريــن تـــواصـــل نــهــج الــعــطــاء 
الــــذي جبلت  الـــخـــيـــري،  والــعــمــل 
ــاريـــخ، وتــنــفــذ  ــتـ ــر الـ عــلــيــه عــلــى مـ
ــج الــنــبــيــلــة  ــرامــ ــبــ الــــمــــبــــادرات والــ
استنادا إلى مبادئ وقيم إنسانية 
راســـــــخـــــــة، مــــعــــربــــا عــــــن الـــفـــخـــر 
واالعــــتــــزاز بــالــمــكــانــة الــمــرمــوقــة 
البحرين  مملكة  تحققها  الــتــي 
ــلــــيــــمــــيــــا ودولـــــــيـــــــا فــــــي مـــجـــال  إقــ
انعكاسا  وتشكل  الخيري،  العمل 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
البالد المعظم، وما يوليه جاللته 
ــدة مـــشـــهـــودة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ مـــــن دعـــــــم ومـ

للبرامج واألعمال الخيرية.
الشورى  مجلس  رئيس  وقــال 
نموذجا  تعّد  البحرين  مملكة  إن 

متميزا ورائدا في العمل الخيري، 
ــيــــة  ــات الــــعــــربــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
واإلقليمية والدولية، مقدرا عاليا 
ــام جـــاللـــة الــمــلــك  ــمـ ــتـ رعـــايـــة واهـ
ــه الــدعــم  ــ الــمــعــظــم بــتــقــديــم أوجـ
للشعوب  اإلغــاثــيــة  والــمــســاعــدات 

التي تواجه األزمات والكوارث.
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــح بـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ وفـــــــــي تـ
الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــعــمــل الــخــيــري، 
الــعــالــم  دول  ــه  بــ تــحــتــفــي  الــــــذي 
الــخــامــس مــن شــهــر سبتمبر  فــي 
ــنــــى رئــــيــــس مــجــلــس  كــــل عـــــــام، أثــ
الحثيثة  الــجــهــود  عــلــى  الـــشـــورى 
وضع  فــي  الحكومة  تبذلها  التي 
التي  والبرامج  المبادرات  وتنفيذ 
الخيري  العمل  منظومة  تساند 
واإلنـــــســـــانـــــي، مـــشـــيـــدا بـــاهـــتـــمـــام 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

الوزراء، وتوجيهات سموه الكريمة 
ــة االرتـــــــقـــــــاء بـــالـــعـــمـــل  ــلــ ــواصــ ــمــ لــ
الــخــيــري واالجـــتـــمـــاعـــي، وإيــجــاد 
الحياة  تضمن  جــديــدة  مـــســـارات 

الكريمة لجميع المواطنين.
الـــمـــؤســـســـة  أن  إلـــــــى  ولــــفــــت 

الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
تــعــتــبــر عـــالمـــة بــــــارزة فـــي مــجــال 
ــــي،  ــانـ ــ ــسـ ــ الــــعــــمــــل الــــخــــيــــري واإلنـ
أو  الوطني  المستوى  على  ســواء 
الدولي، منوها بالدور الذي يقوم 
بــه ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل 
لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة وشـــــــؤون 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب 
المؤسسة  أمــنــاء  مــجــلــس  رئــيــس 
وما  اإلنسانية،  لأعمال  الملكية 
يــولــيــه ســمــوه مــن مــســانــدة ودعــم 
لـــلـــمـــؤســـســـة لـــضـــمـــان اســـتـــدامـــة 
الــــذي تحققه  والــتــمــيــز  الــنــجــاح 

منذ إنشائها. 
العطاءات  تنامي  أن  وأوضــح 
تقدمها  الــتــي  النبيلة  والــجــهــود 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، 
الخيرية  والصناديق  والجمعيات 
ــن، يــجــســد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ بـــمـــمـــلـــكـــة الـ

ــذل والــعــمــل  ــبــ أســـمـــى مـــعـــانـــي الــ
جميع  ــإدراك  بــ مشيدا  الــخــيــري، 
أفــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع لــلــمــســؤولــيــة 
المعهود  وإسهامهم  االجتماعية، 
ــرامــــج ومـــشـــاريـــع  فــــي مــخــتــلــف بــ
يشكل  بما  االجتماعي،  التكافل 
الــتــزامــا بــالــتــعــالــيــم اإلســالمــيــة، 
ــيـــدة، وتــمــســكــا  واألخــــــــالق الـــحـــمـ
التي  األصيلة  والقيم  بالمبادئ 

تسمو بعمل الخير.
الشورى  رئيس مجلس  وقــال 
إن مملكة البحرين ستظل واحة 
للخير والسالم، وستواصل مسيرة 
العمل الخيري واإلنساني، مؤكدا 
والــمــشــاريــع  ــمــــال  األعــ نـــجـــاح  أن 
للمسيرة  رافــــدا  يعتبر  الــخــيــريــة 
تشهدها  التي  الشاملة  التنموية 
القيادة  البحرين في ظل  مملكة 
الــــحــــكــــيــــمــــة لـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك 

المعظم.

رفــــــعــــــت فـــــــوزيـــــــة بـــنـــت 
عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
النواب أسمى آيات التهاني 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى الــمــقــام 
الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى 
بمناسبة  الــمــعــظــم،  الــبــالد 
الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لــلــعــمــل 
الخيري والــذي يحتفي به 
الــعــالــم يـــوم الــخــامــس من 

سبتمبر من كل عام.
كما بعثت برقية تهنئة 
الى صاحب السمو الملكي 
آل  األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
بمناسبة  الـــــوزراء،  مجلس 
الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لــلــعــمــل 
سموه  فيها  هنأت  الخيري 
تمثله  ومــا  المناسبة  بهذه 

من أهمية كبيرة في تعزيز اإلخاء 
أبناء  بين  اإلنسانية  قيم  وإرســاء 
شعوب  وبــيــن  الـــواحـــد  المجتمع 

العالم.
وأشــــــادت بــتــوجــيــهــات جــاللــة 
الــمــلــك الــمــعــظــم الــســامــيــة التي 
أبرزت المكانة الدولية واالهتمام 
في  البحرين  لمملكة  الحضاري 
ترسيخ العمل الخيري واإلنساني 
وتعزيزه، مؤكدًة فخرها واعتزازها 
ــــن مـــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــا تــــحــــقــــقــــه الـ ــ ــمـ ــ بـ
في  ومــتــواتــرة  مستمرة  إنـــجـــازات 
اإلنساني  العمل  مجاالت  جميع 
كافة  وعلى  والتطوعي  والخيري 
واإلقليمية  الوطنية  المستويات 

والدولية.
واكـــــدت عــلــى جــهــود مجلس 
ــة لــلــمــؤســســة  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الــــــنــــــواب الـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، 
وكــــافــــة الـــمـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات 

وتسخير  الــعــالقــة،  ذات  الخيرية 
كــافــة الــجــهــود الــرامــيــة والــمــعــززة 
ــانــــي  ــاء بـــالـــعـــمـــل اإلنــــســ ــ ــقـ ــ ــــالرتـ لـ
وانواعه  اشكاله  بشتى  والخيري 
ــالــــح الـــوطـــن  ــا يـــصـــب فــــي صــ ــمـ بـ

والمواطنين.

رئي�س�ة مجل��س الن�واب تهن�ئ المل�ك وول�ي العه�د رئي��س 
ال���وزراء بمنا�س���بة الي���وم الدول���ي للعم���ل الخي���ري

} رئيسة مجلس النواب.

رئ���ي�������س ال���������س����ورى: ال���ب���ح���ري���ن ت���وا����س���ل ن���ه���ج ال���ع���ط���اء
وال���ع���م���ل ال���خ���ي���ري وف����ق م���ب���ادئ وق���ي���م اإن�����س��ان��ي��ة را���س��خ��ة

} رئيس مجلس الشورى.

ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ت��دع��م م�����س��روع »ب���ذرة 
خ���ي���ر« ال���ت���اب���ع ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ج��ف��ي��ر ال��خ��ي��ري��ة

جمعية  ــيـــس  رئـ تـــقـــدم 
الـــــــجـــــــفـــــــيـــــــر الــــــخــــــيــــــريــــــة 
عــبــدالــغــفــار عــبــدالــحــســيــن 
ــل لــــــوزارة  ــزيـ ــجـ بـــالـــشـــكـــر الـ
الــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وذلك على الجهود الكبيرة 
والـــدعـــم الــمــســتــمــر وذلـــك 
الـــدولـــي للعمل  الـــيـــوم  فـــي 
ــدًا فــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة، مـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
الوقت نفسه على حرصهم 
ومـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهـــــم لــــــشــــــؤون 
ــة  ــريــ ــيــ ــخــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
والمشاريع  البرامج  ودعــم 
ــة  ــتـــصـ ــمـــخـ الــــتــــنــــمــــويــــة الـ
المجتمع  تــنــمــيــة  بـــشـــؤون 
أفــراده  بمستوى  واالرتــقــاء 

بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عبدالغفار عبدالحسين 
أهمية الدعم المقدم من الوزارة 

لمشروع »بذرة خير« الساعي إلى 
تــحــقــيــق االســـتـــدامـــة فـــي الــعــمــل 
الــخــيــري مــن خـــالل شــــراء أرض 
اســـتـــثـــمـــاري  إداري  مـــقـــر  ــاء  ــنــ وبــ
الخيرية،  الجفير  لجمعية  دائــم 
والذي يتميز بتواجده على شارع 
تجاري وفي قلب الجفير وضمن 

نسيجها العمراني. 
ــى الــــدعــــم الــكــبــيــر  ــ وأشـــــــار إلـ
المقدم من قبل إدارة المنظمات 
األهلية بوزارة التنمية من خالل 
ــابــــي وتــســهــيــل  ــتــــواصــــل اإليــــجــ الــ
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص جمع 
المال آماًل في استمرار التواصل 
الوزارة  بين  والعالقات اإليجابية 

وجميع الجمعيات الخيرية.

} عبدالغفار عبدالحسين.

تــحــتــفــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الخامس  العالم في  دول  كل  مع 
مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عــام 
الخيري،  للعمل  الــدولــي  باليوم 
الجمعية  أقرته  لما  وفقًا  وذلــك 
منذ  المتحدة  لأمم  العمومية 
إقــــرار هــذا  تــم  ــام 2012، حــيــث  عـ
ــوم بـــهـــدف تـــوعـــيـــة وتــحــفــيــز  ــيــ الــ
األفــــــــراد ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
الخيري  العمل  بأهمية  المدني 
لــتــعــزيــز األواصــــــر االجــتــمــاعــيــة، 
إيــجــاد مجتمعات  فــي  واإلســـهـــام 
لــهــا الــقــدرة عــلــى دعـــم ومــســانــدة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة فـــي 
ــمــــجــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة  كـــافـــة الــ
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، إلــى 
جــانــب نــشــر الــرســالــة اإلنــســانــيــة 
ــات مـــن خــالل  ــ ــ ــاالت األزمـ ــ فـــي حـ
مــــشــــاريــــع الــــتــــطــــوع والــــبــــرامــــج 

الخيرية.
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ وزارة  وأكــــــــــــــدت 
باليوم  االحتفاء  أن  االجتماعية 

الدولي للعمل الخيري يأتي في 
اإلنسانية  الــجــهــود  تــعــزيــز  ضـــوء 
الــمــســتــمــرة والــمــبــذولــة مــن قبل 
ــراد،  ــ الــعــديــد مـــن الــجــهــات واألفــ
ــي رفــــــع مـــعـــدالت  ــ بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
الـــــوعـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي بــأهــمــيــة 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــيــــري فـ الـــعـــمـــل الــــخــ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وإيـــجـــاد 
بالمجتمع،  اإليــجــابــي  التغيير 
والعطاء  الــبــذل  قيم  أن  وخــاصــة 
ــتــــجــــذرة فــي  ــمــ ــات الــ ــفــ ــن الــــصــ ــ مـ
سيما  وال  البحريني،  المجتمع 
الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي والــخــيــري 
برعاية  الذي يحظى  واإلنساني، 
واهتمام من لدن حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مـــن صــاحــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
لتحقيق  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
أهداف التنمية المستدامة، عبر 

النوعية  والـــمـــبـــادرات  الــمــشــاريــع 
تعزيز  أسهمت في  التي  المميزة 
إقليميًا  البحرين  مملكة  مكانة 

ودوليًا في هذا المجال.
ــــت الـــــــــــــوزارة: تــضــطــلــع  ــالـ ــ وقـ
ــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
كبيرة  أهمية  ذي  بـــدور  واألفــــراد 
التطوعية  المشاريع  تنفيذ  فــي 
ــة، ودعــــــــم الـــخـــدمـــات  ــريــ ــيــ ــخــ والــ
ــيــــة فــي  ــاعــ ــتــــمــ ــة واالجــ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
خطط  وفق  المجاالت،  مختلف 
بــنــاء مستقبل  إلـــى  عــمــل تــهــدف 

سليم ومستدام للجميع.
مــمــلــكــة  أن  الـــــــــوزارة  وأكـــــــدت 
نموذجًا  للعالم  قدمت  البحرين 
السبق  لها  وكــان  وطنيًا  إنسانيًا 
ــال الــخــيــريــة،  ــمــ فـــي مـــجـــال األعــ
تــمــثــل فـــي الـــحـــرص عــلــى توفير 
الخيري  التطوعي  العمل  فرص 
ــنــــي،  ــريــ ــبــــحــ ــمــــع الــ ــتــ ــمــــجــ ــي الــ ــ ــ فـ
ــبـــر مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل مــؤســســي  عـ

عمل  وتيسير  لتسهيل  وقانوني، 
منظمات المجتمع المدني التي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــــــوزارة والــبــالــغ 
منظمة   )665( حـــالـــيـــًا  عـــددهـــا 
أهــلــيــة، بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــرابــط 
االجتماعي الفعلي بين مختلف 
شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، إلــــى جــانــب 
مجتمعات  إيجاد  في  المساهمة 

ــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات  قــ
اإلنسانية بشمولية ومرونة.

ــرات  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــــي ظـــــــــل الـ
والـــــتـــــحـــــوالت الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــن 
أجـــــل تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــخــيــري 
ــانــــي، قــامــت  والـــتـــطـــوعـــي واإلنــــســ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
نــظــام  بــتــدشــيــن  عـــام 2009  مــنــذ 
األهــلــيــة،  للمنظمات  إلــكــتــرونــي 
من  البحرين  مملكة  تعد  حيث 
الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي مــجــال 
ــذه  ــ ــل مـــــعـــــامـــــالت هـ ــ ــ ــل كـ ــ ــويـ ــ ــــحـ تـ
المنظمات إلى صيغة إلكترونية، 
عملها  ــراءات  إجــ لتسهيل  وذلـــك 

وتحديث بياناتها لدى الوزارة.
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ وزارة  وأكــــــــــــــدت 
التطوير  فــرص  أن  االجتماعية 
ــيـــري  ــل الـــخـ ــمـ ــعـ ــالـ واالرتـــــــقـــــــاء بـ
بــالــشــراكــة مـــع كـــل الــجــهــات ذات 
العالقة هدف سام، وسوف تستمر 
لتحقيق التنمية المستدامة في 

المجتمع البحريني.

بمنا�سبة اليوم الدولي للعمل الخيري

وزارة التنمية االجتماعية تدعم تعزيز قيم التكافل االجتماعي والعمل الخيري

} وزير التنمية االجتماعية.

تولي مملكة البحرين العمل الخيري 
أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة 
عــلــى الــعــطــاء والـــبـــذل بــكــل أشــكــالــه، وهــي 
الــيــوم مــن الــــدول الــقــالئــل الــتــي ترجمت 
إنسانية  ومــشــاركــة  فكر  إلــى  الــثــروة  معنى 
استثمار  أو  منة  دون  بأسره  العالم  تشمل 
فــــي مــصــلــحــة ضـــيـــقـــة، مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ريادتها في مجال العمل الخيري باعتباره 
بالمجتمعات  لــلــنــهــوض  رئــيــســيــا  مــحــركــا 
ويــمــثــل قــمــة الــعــطــاء الــوطــنــي اإلنــســانــي، 
ــي مــجــال  ــذا االزدهــــــــار الــكــبــيــر فـ ــي هــ ــأتـ ويـ
ــيـــري لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة  الـــعـــمـــل الـــخـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
في  أولــويــة  الــمــواطــن  تضع  التي  المعظم 

جميع الخطط الوطنية.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري 
الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر من 
كل عام أعرب الشيخ د. راشد بن محمد بن 
األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
السنية  ــاف  األوقــ إدارة  جــهــود  عــن  السنية 
االجتماعية  األواصـــر  تعزيز  على  وعملها 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  واإلسهام 

وبناء مجتمع أكثر شمواًل ومرونة.
تـــزخـــر  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  وأكــــــــد 
األهلية  الخيرية  والــهــيــئــات  بالمؤسسات 
رافــدًا أساسيًا وعاماًل  التي لطالما شكلت 
اإلنساني  العمل  مسيرة  إنــجــاح  فــي  مهما 
الرسمي أو الحكومي، وتجلى ذلك بوضوح 
اإلنسانية  والمبادرات  الحمالت  خالل  تام 
بــتــوجــيــه مــبــاشــر كـــريـــم مـــن قــبــل حــضــرة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
وبــدعــم  الــمــعــظــم  الــبــالد  مــلــك  آل خليفة 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 

ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
العهد رئيس مجلس الوزراء.

السنية  ــاف  االوقـ مجلس  رئيس  ورفــع 
إلــى حضرة  آيـــات الشكر والــعــرفــان  أســمــى 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
آل خليفة عاهل ملك البالد المعظم على 
الـــدعـــم الــكــريــم الــــذي يــحــظــى بـــه الــعــمــل 
البحرين  مملكة  فــي  واإلنــســانــي  الخيري 
مـــن قــبــل جــاللــتــه، مــثــمــنــًا مـــا يــحــظــى به 
مــن جاللته  مــتــواصــل  دعــم  مــن  المجلس 
العمل  منظومة  تعزيز  شــأنــه  مــن  مــا  لكل 
حث  في  للمساهمة  واإلدارة  المجلس  في 

الخطى نحو تحقيق األهداف المنشودة.
ــهـــاجـــري خــــالل تــصــريــحــه  الـ وأكـــــد د. 
الــخــيــري  للعمل  الـــدولـــي  الــيــوم  بمناسبة 
حـــــرص مــجــلــس االوقـــــــــاف الـــســـنـــيـــة عــلــى 
بما  خدماتها  لجميع  المستمر  التطوير 
يضمن نجاح المهام الموكلة إليها، والعمل 
على مواكبة متطلبات النمو والتطور على 
أعلى مستويات من الجودة والتميز، حيث 
نجحت في مد العمل اإلنساني ومد أواصر 

التعاون مع الجمعيات الخيرية.
وأشــــــاد بـــالـــرعـــايـــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك حمد بن  الجاللة  لحضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الملكية لأعمال اإلنسانية في  للمؤسسة 
ــل البحرين  الــعــمــل اإلنــســانــي داخـ تــقــديــم 
وخــارجــهــا، مـــؤكـــًدا مــا يــولــيــه جــاللــتــه من 
ــة لــلــعــمــل الــخــيــري  ــ ــايـ ــ اهـــتـــمـــام بــــــارز ورعـ
واإلنــســانــي ومـــبـــادرات جــاللــتــه اإلنــســانــيــة، 
مثمًنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في قيادة العمل الخيري واإلنساني 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  تقدمه  الــذي 
ــيـــة واإلنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا  ــانـ اإلنـــسـ

الرعائية  الــخــدمــات  خــالل  مــن  المؤسسة 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ ــي تــقــدمــهــا داخــ ــتـ الـ
ــا، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الـــمـــؤســـســـة  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
في  للبحرين  وممثل  سفير  خير  الملكية 

المحافل اإلنسانية العالمية.
ــد رئــيــس مجلس  ــى جــانــب ذلـــك أكـ إلـ
قسم  نــشــأة  مــنــذ  اإلدارة  حـــرص  االوقـــــاف 
تنظيم  على   1995 عــام  الخيرية  األعــمــال 
ومــا  االدارة  أن  مضيفا  الــخــيــري،  الــعــمــل 
نفذته من مشاريع خيرية متنوعة تجسد 
العمل  مــجــال  فــي  الــحــثــيــث  اإلدارة  ســعــي 
ــه لــتــحــقــيــق  ــتـــمـــاعـــي الــــــذي تـــؤمـــن بــ االجـ
ــاء وتــرســيــخ  ــنـ ــبـ أهـــدافـــهـــا الــنــبــيــلــة فــــي الـ
ــراد  مــبــدأ الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي بــيــن األفــ
بالعديد  حفل  والـــذي  البحرين،  بمملكة 
ــة والــمــشــاريــع  مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـ
األسر  على  صالحها  يعود  التي  الخيرية 

رفع  على  اإلدارة  حرصت  كما  المحتاجة، 
تجارب  مــن  واالســتــفــادة  العاملين  كــفــاءة 
النشاط  تعمل في حقل  التي  المؤسسات 
االجــتــمــاعــي والــخــيــري، حيث شــاركــت في 
ــــدورات الــتــدريــبــيــة لتطوير  الــعــديــد مــن الـ
المؤسسات  مع  والتعاون  الخيري  العمل 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــلـــس  ــجـ مـ بــــــــدول  ــة  ــلــ الــــصــ ذات 

الخليجي.
وأضـــــــاف الــــهــــاجــــري أنـــــه إلـــــى جــانــب 
البرامج الموسمية والشهرية التي تنفذها 
كمشروع  الدائمة  بالمشاريع  تهتم  اإلدارة 
الرمضانية  والــبــرامــج  الــشــهــري  الــمــعــونــة 
متمثلة في مشروع والئم اإلفطار وإفطار 
ــروع إفــــطــــار صــائــم  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـــطـــريـــق ومـ عـ
ماء  ومشروع  الوافدة  بالجاليات  الخاص 
السبيل، ومن برنامج الرعاية االجتماعية 
من  الــزواج  على  الشباب  مساعدة  مشروع 
خالل إقامة عدة حفالت للزواج الجماعي 
الالزمة  األجهزة  بتوفير  الصيف  ومشروع 
ومشروع تجهيز مساكن األسر المستحقة 
والــمــســاعــدات الــطــارئــة وكـــســـوة الــعــيــديــن 
واألضاحي ومن البرامج الرعاية السكنية 
كاإليجارات والترميم والبرنامج التعليمي 
كــمــشــروع كــفــالــة الــجــامــعــيــيــن والــحــقــيــبــة 

المدرسية والرعاية الصحية.
تــكــثــيــف  عـــلـــى  اإلدارة  تـــحـــرص  كـــمـــا 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــع كل  ــراكـ ــشـ بـــرنـــامـــج الـ
المؤسسات الحكومية واألهلية من خالل 
المشاريع  وتنفيذ  برامجها  بين  التنسيق 
الــخــيــريــة االجــتــمــاعــيــة الــمــشــتــركــة، حيث 
وزارة  مــع  مــشــاريــع  بتنفيذ  اإلدارة  قــامــت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة والــداخــلــيــة 
ــاع الــمــدنــي وعــــدد مــن الــمــؤســســات  والـــدفـ

والجمعيات الخيرية.

الخيري��ة والهيئ��ات  بالموؤ�س�س��ات  تزخ��ر  البحري��ن  ال�س��نية:  االأوق��اف  رئي���س 
االإن�س��اني العم��ل  م�س��يرة  اإنج��اح  ف��ي  اأ�سا�س��يا  راف��دا  ت�س��كل  الت��ي  االأهلي��ة 

} رئيس األوقاف السنية.

تحت رعاية الدكتورة مريم 
عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الصحية »نهرا«، فتحت اللجنة 
ــات  ــيـ ــاسـ الـــمـــنـــظـــمـــة لــــــــدورة أسـ
ــوادر الــطــبــيــة  ــكــ ــلــ الـــحـــجـــامـــة لــ
في  لــلــمــشــاركــة  التسجيل  بـــاب 
الدورة التي ستقام بتنظيم من 
مع  بالتعاون  بــالس  أديوكيشن 
للطب  العالمي  الشارقة  مركز 
الفترة  خــالل  وذلــك  الشمولي 

7 - 11 أكتوبر 2022 القادم.
ــاذة نــعــمــت  ــ ــتــ ــ وأكــــــــدت االســ
مستشارة  السبيعي  الصندلي 

ــدة  ــانـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــطـ الــــمــــهــــن الـ
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــنـ بـــالـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ الــمــهــن والـ
رئـــيـــســـة الــلــجــنــة االســـتـــشـــاريـــة 
ــبــــديــــل والــتــكــمــيــلــي  لـــلـــطـــب الــ
ــدأت  بــ الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  أن 
بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــمــشــاركــة 
في الدورة التي تعتبر من أهم 
تقام  الــتــي  التدريبية  ــدورات  الــ
وتــجــســد  الــمــمــلــكــة  أرض  عــلــى 
البحرين  فــي  الــطــبــي  الــتــطــور 

في مختلف فروعه.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت األســـــــــتـــــــــاذة 
ــنـــدلـــي الــســبــيــعــي  نـــعـــمـــت الـــصـ
عــلــى  مـــفـــتـــوح  الـــتـــســـجـــيـــل  أن 

www.( االلكتروني  الموقع 
 )educationplus .me
للدورة التي ستقام مدة 5 أيام 
محاضرات  وستشهد  متواصلة 
عــمــلــيــة ونـــظـــريـــة ســتــســهــم في 
ــاع الـــحـــجـــامـــة فــي  ارتــــقــــاء قـــطـ
ــة فـــــي ظـــــل االقــــبــــال  ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـ
الــحــجــامــة بجميع  عــلــى عــمــل 

فصولها.
ــــت األســــــتــــــاذة نــعــمــت  ــالـ ــ وقـ
الصندلي السبيعي »إن التعاون 
ــة  ــارقـ ــشـ ــز الـ ــركــ الــــوثــــيــــق مــــع مــ
العالمي للطب الشمولي يؤكد 
الــعــالقــة الــمــتــيــنــة الــتــي تربط 
الــقــطــاع  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 

القطاعات  الطبي مع مختلف 
الــخــارجــيــة مـــن أجـــل مــواصــلــة 
ــبـــي فــي  ارتـــــقـــــاء الـــقـــطـــاع الـــطـ
الدورة  المملكة، حيث ستسهم 
ــي إبـــــــــراز قــــطــــاع الـــحـــجـــامـــة  ــ فـ
ــادة  ــفــ ــتــ لـــتـــحـــقـــيـــق كــــامــــل االســ
للكوادر الطبية كل من األطباء 
والتمريض والعالج الطبيعي«.

ــنـــة  ــلـــجـ الـ »إن  وتــــــابــــــعــــــت: 
المنظمة حريصة على تحقيق 
وتحقيق  لــلــدورة  النجاح  كامل 
والنظرية  العملية  االســتــفــادة 
لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن مـــــن االطـــــبـــــاء، 
الـــمـــحـــاضـــر  ان  ــًا  ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ وخــ
المدير  النحال  الدكتور هيمن 

العالمي  الشارقة  لمركز  العام 
خبرة  يمتلك  الشمولي  للطب 
واسعة في هذا المجال، ونوجه 
في  للمشاركة  للجميع  الدعوة 

الدورة«.

اأ�سا�س���يات الحجام���ة للك���وادر الطبية  فتح باب الت�س���جيل ل���دورة 

} نعمت الصندلي السبيعي.

البحرين  ج��ام��ع��ة  ف��ي  االأك��ادي��م��ي  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج 
ال��ط��ب��ي��ة ي�����س��ت��وف��ي م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��م��ان ال���ج���ودة 

الملكية  الــكــلــيــة  أعــلــنــت 
ــنــــدا- لـــلـــجـــراحـــيـــن فــــي أيــــرلــ
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
حصولها  البحرين(   RCSI(
عــلــى الــثــقــة مــن هــيــئــة جــودة 
ــيــــم والــــــتــــــدريــــــب فــي  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ ــد اسـ ــعــ ــن بــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا األكــــــاديــــــمــــــي 
لـــلـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي الـــطـــب، 
ــة، والـــتـــولـــيـــد فــي  ــ ــراحـ ــ ــــجـ والـ
كلية الطب بمتطلبات ضمان 

الجودة.
التقييم  ــارة  ــ زيـ وشــمــلــت 
التي بدأتها اللجنة في مارس 
أيــام  واســتــمــرت خمسة   2022
ــع الــســريــريــة  ــواقـ ــمـ جــمــيــع الـ
والعديد من االجتماعات مع 
وشــركــائــنــا  المعنية  الــجــهــات 
ــاء  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن وأعــــضــ
والموظفين  التدريس  هيئة 
والــمــحــاضــريــن الــســريــريــيــن 

والطالب والخريجين. 
وقـــــــــــــال الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور 
جامعة  رئــيــس  العتوم  سمير 
ــن  ــة: »مــ ــيــ ــبــ ــطــ ــن الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــاد  ــمــ ــتــ خـــــــالل مــــعــــايــــيــــر االعــ
بها  الــتــي تحظى  األكــاديــمــي 
الجامعة ومناهجنا الدراسية 
المعترف بها عالميا والجهود 
المستمرة لتنمية بيئة تحث 

الشخصية  التنمية  عــلــى  الــطــالب 
البحرين  جامعة  تضمن  والمهنية، 
ــج طـــــــالب الـــطـــب  ــريــ ــخــ الـــطـــبـــيـــة تــ
ــزودون بــالــمــعــرفــة والــخــبــرة  ــ وهـــم مــ
لــدعــم تطوير  الـــالزمـــة  والـــمـــهـــارات 
الوطنية  الصحية  الــرعــايــة  بــرامــج 
في  وظيفية  فــرص  على  والتنافس 

جميع أنحاء العالم«.
وفـــــي خـــتـــام الــتــقــيــيــم أشـــــادت 
اللجنة بالدور الفّعال لبيئة التعلم 
اإللكترونية  واألدوات  االفــتــراضــيــة 
األخــــــــــرى فـــــي دعـــــــم نــــهــــج الــتــعــلــم 
المستقل، ومرافق التعلم الممتازة.
ــبـــة، قــالــت  ــنـــاسـ وفـــــي هـــــذه الـــمـ
الـــدكـــتـــورة كــاثــريــن ســتــراكــان مــديــر 
األكاديمي  والتطوير  الــجــودة  إدارة 

ــن الـــطـــبـــيـــة:  ــريـ ــحـ ــة الـــبـ ــامـــعـ ــــي جـ فـ
الطبية  الــبــحــريــن  »تــتــقــدم جــامــعــة 
ــكــــر والـــــعـــــرفـــــان إلــــى  بــــجــــزيــــل الــــشــ
جـــمـــيـــع أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــتــقــيــيــم، 
وطــالبــنــا  موظفينا  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وخريجينا والمستشفيات الشريكة، 
ــلــــة لــعــمــلــنــا  ــهـــم الــــشــــامــ ــتـ ــعـ لـــمـــراجـ
ــتــــي تــــدعــــم جــهــود  ــهـــم الــ ــاتـ ــيـ وتـــوصـ
نهج  لتطوير  المستمرة  الــجــامــعــة 
تــعــاونــنــا  إن  والــــتــــدريــــس.  الـــتـــعـــلـــم 
مـــع مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الــوطــنــيــيــن 
إلـــى سعينا  بــاإلضــافــة  والــدولــيــيــن، 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر مـــا هو 
إال تــأكــيــد جـــديـــد اللـــتـــزام جــامــعــة 
التنمية  بمسيرة  الطبية  البحرين 

والتطوير«.

} د. كاثرين ستراكان.} سمير العتوم.
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الصالح  بــن صــالــح  أكــد علي 
أن مملكة  الشورى  رئيس مجلس 
الــبــحــريــن تـــواصـــل نــهــج الــعــطــاء 
الــــذي جبلت  الـــخـــيـــري،  والــعــمــل 
ــاريـــخ، وتــنــفــذ  ــتـ ــر الـ عــلــيــه عــلــى مـ
ــج الــنــبــيــلــة  ــرامــ ــبــ الــــمــــبــــادرات والــ
استنادا إلى مبادئ وقيم إنسانية 
راســـــــخـــــــة، مــــعــــربــــا عــــــن الـــفـــخـــر 
واالعــــتــــزاز بــالــمــكــانــة الــمــرمــوقــة 
البحرين  مملكة  تحققها  الــتــي 
ــلــــيــــمــــيــــا ودولـــــــيـــــــا فــــــي مـــجـــال  إقــ
انعكاسا  وتشكل  الخيري،  العمل 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
البالد المعظم، وما يوليه جاللته 
ــدة مـــشـــهـــودة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ مـــــن دعـــــــم ومـ

للبرامج واألعمال الخيرية.
الشورى  مجلس  رئيس  وقــال 
نموذجا  تعّد  البحرين  مملكة  إن 

متميزا ورائدا في العمل الخيري، 
ــيــــة  ــات الــــعــــربــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
واإلقليمية والدولية، مقدرا عاليا 
ــام جـــاللـــة الــمــلــك  ــمـ ــتـ رعـــايـــة واهـ
ــه الــدعــم  ــ الــمــعــظــم بــتــقــديــم أوجـ
للشعوب  اإلغــاثــيــة  والــمــســاعــدات 

التي تواجه األزمات والكوارث.
ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــح بـ ــ ــريـ ــ ــصـ ــ وفـــــــــي تـ
الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــعــمــل الــخــيــري، 
الــعــالــم  دول  ــه  بــ تــحــتــفــي  الــــــذي 
الــخــامــس مــن شــهــر سبتمبر  فــي 
ــنــــى رئــــيــــس مــجــلــس  كــــل عـــــــام، أثــ
الحثيثة  الــجــهــود  عــلــى  الـــشـــورى 
وضع  فــي  الحكومة  تبذلها  التي 
التي  والبرامج  المبادرات  وتنفيذ 
الخيري  العمل  منظومة  تساند 
واإلنـــــســـــانـــــي، مـــشـــيـــدا بـــاهـــتـــمـــام 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 

الوزراء، وتوجيهات سموه الكريمة 
ــة االرتـــــــقـــــــاء بـــالـــعـــمـــل  ــلــ ــواصــ ــمــ لــ
الــخــيــري واالجـــتـــمـــاعـــي، وإيــجــاد 
الحياة  تضمن  جــديــدة  مـــســـارات 

الكريمة لجميع المواطنين.
الـــمـــؤســـســـة  أن  إلـــــــى  ولــــفــــت 

الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
تــعــتــبــر عـــالمـــة بــــــارزة فـــي مــجــال 
ــــي،  ــانـ ــ ــسـ ــ الــــعــــمــــل الــــخــــيــــري واإلنـ
أو  الوطني  المستوى  على  ســواء 
الدولي، منوها بالدور الذي يقوم 
بــه ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل 
لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة وشـــــــؤون 
الوطني  األمــن  مستشار  الشباب 
المؤسسة  أمــنــاء  مــجــلــس  رئــيــس 
وما  اإلنسانية،  لأعمال  الملكية 
يــولــيــه ســمــوه مــن مــســانــدة ودعــم 
لـــلـــمـــؤســـســـة لـــضـــمـــان اســـتـــدامـــة 
الــــذي تحققه  والــتــمــيــز  الــنــجــاح 

منذ إنشائها. 
العطاءات  تنامي  أن  وأوضــح 
تقدمها  الــتــي  النبيلة  والــجــهــود 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، 
الخيرية  والصناديق  والجمعيات 
ــن، يــجــســد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ بـــمـــمـــلـــكـــة الـ

ــذل والــعــمــل  ــبــ أســـمـــى مـــعـــانـــي الــ
جميع  ــإدراك  بــ مشيدا  الــخــيــري، 
أفــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع لــلــمــســؤولــيــة 
المعهود  وإسهامهم  االجتماعية، 
ــرامــــج ومـــشـــاريـــع  فــــي مــخــتــلــف بــ
يشكل  بما  االجتماعي،  التكافل 
الــتــزامــا بــالــتــعــالــيــم اإلســالمــيــة، 
ــيـــدة، وتــمــســكــا  واألخــــــــالق الـــحـــمـ
التي  األصيلة  والقيم  بالمبادئ 

تسمو بعمل الخير.
الشورى  رئيس مجلس  وقــال 
إن مملكة البحرين ستظل واحة 
للخير والسالم، وستواصل مسيرة 
العمل الخيري واإلنساني، مؤكدا 
والــمــشــاريــع  ــمــــال  األعــ نـــجـــاح  أن 
للمسيرة  رافــــدا  يعتبر  الــخــيــريــة 
تشهدها  التي  الشاملة  التنموية 
القيادة  البحرين في ظل  مملكة 
الــــحــــكــــيــــمــــة لـــــجـــــاللـــــة الـــمـــلـــك 

المعظم.

رفــــــعــــــت فـــــــوزيـــــــة بـــنـــت 
عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
النواب أسمى آيات التهاني 
والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى الــمــقــام 
الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى 
بمناسبة  الــمــعــظــم،  الــبــالد 
الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لــلــعــمــل 
الخيري والــذي يحتفي به 
الــعــالــم يـــوم الــخــامــس من 

سبتمبر من كل عام.
كما بعثت برقية تهنئة 
الى صاحب السمو الملكي 
آل  األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
بمناسبة  الـــــوزراء،  مجلس 
الــــــيــــــوم الـــــــدولـــــــي لــلــعــمــل 
سموه  فيها  هنأت  الخيري 
تمثله  ومــا  المناسبة  بهذه 

من أهمية كبيرة في تعزيز اإلخاء 
أبناء  بين  اإلنسانية  قيم  وإرســاء 
شعوب  وبــيــن  الـــواحـــد  المجتمع 

العالم.
وأشــــــادت بــتــوجــيــهــات جــاللــة 
الــمــلــك الــمــعــظــم الــســامــيــة التي 
أبرزت المكانة الدولية واالهتمام 
في  البحرين  لمملكة  الحضاري 
ترسيخ العمل الخيري واإلنساني 
وتعزيزه، مؤكدًة فخرها واعتزازها 
ــــن مـــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــا تــــحــــقــــقــــه الـ ــ ــمـ ــ بـ
في  ومــتــواتــرة  مستمرة  إنـــجـــازات 
اإلنساني  العمل  مجاالت  جميع 
كافة  وعلى  والتطوعي  والخيري 
واإلقليمية  الوطنية  المستويات 

والدولية.
واكـــــدت عــلــى جــهــود مجلس 
ــة لــلــمــؤســســة  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الــــــنــــــواب الـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، 
وكــــافــــة الـــمـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات 

وتسخير  الــعــالقــة،  ذات  الخيرية 
كــافــة الــجــهــود الــرامــيــة والــمــعــززة 
ــانــــي  ــاء بـــالـــعـــمـــل اإلنــــســ ــ ــقـ ــ ــــالرتـ لـ
وانواعه  اشكاله  بشتى  والخيري 
ــالــــح الـــوطـــن  ــا يـــصـــب فــــي صــ ــمـ بـ

والمواطنين.

رئي�س�ة مجل��س الن�واب تهن�ئ المل�ك وول�ي العه�د رئي��س 
ال���وزراء بمنا�س���بة الي���وم الدول���ي للعم���ل الخي���ري

} رئيسة مجلس النواب.

رئ���ي�������س ال���������س����ورى: ال���ب���ح���ري���ن ت���وا����س���ل ن���ه���ج ال���ع���ط���اء
وال���ع���م���ل ال���خ���ي���ري وف����ق م���ب���ادئ وق���ي���م اإن�����س��ان��ي��ة را���س��خ��ة

} رئيس مجلس الشورى.

ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ت��دع��م م�����س��روع »ب���ذرة 
خ���ي���ر« ال���ت���اب���ع ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ج��ف��ي��ر ال��خ��ي��ري��ة

جمعية  ــيـــس  رئـ تـــقـــدم 
الـــــــجـــــــفـــــــيـــــــر الــــــخــــــيــــــريــــــة 
عــبــدالــغــفــار عــبــدالــحــســيــن 
ــل لــــــوزارة  ــزيـ ــجـ بـــالـــشـــكـــر الـ
الــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وذلك على الجهود الكبيرة 
والـــدعـــم الــمــســتــمــر وذلـــك 
الـــدولـــي للعمل  الـــيـــوم  فـــي 
ــدًا فــي  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــة، مـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
الوقت نفسه على حرصهم 
ومـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهـــــم لــــــشــــــؤون 
ــة  ــريــ ــيــ ــخــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
والمشاريع  البرامج  ودعــم 
ــة  ــتـــصـ ــمـــخـ الــــتــــنــــمــــويــــة الـ
المجتمع  تــنــمــيــة  بـــشـــؤون 
أفــراده  بمستوى  واالرتــقــاء 

بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد عبدالغفار عبدالحسين 
أهمية الدعم المقدم من الوزارة 

لمشروع »بذرة خير« الساعي إلى 
تــحــقــيــق االســـتـــدامـــة فـــي الــعــمــل 
الــخــيــري مــن خـــالل شــــراء أرض 
اســـتـــثـــمـــاري  إداري  مـــقـــر  ــاء  ــنــ وبــ
الخيرية،  الجفير  لجمعية  دائــم 
والذي يتميز بتواجده على شارع 
تجاري وفي قلب الجفير وضمن 

نسيجها العمراني. 
ــى الــــدعــــم الــكــبــيــر  ــ وأشـــــــار إلـ
المقدم من قبل إدارة المنظمات 
األهلية بوزارة التنمية من خالل 
ــابــــي وتــســهــيــل  ــتــــواصــــل اإليــــجــ الــ
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص جمع 
المال آماًل في استمرار التواصل 
الوزارة  بين  والعالقات اإليجابية 

وجميع الجمعيات الخيرية.

} عبدالغفار عبدالحسين.

تــحــتــفــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الخامس  العالم في  دول  كل  مع 
مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن كـــل عــام 
الخيري،  للعمل  الــدولــي  باليوم 
الجمعية  أقرته  لما  وفقًا  وذلــك 
منذ  المتحدة  لأمم  العمومية 
إقــــرار هــذا  تــم  ــام 2012، حــيــث  عـ
ــوم بـــهـــدف تـــوعـــيـــة وتــحــفــيــز  ــيــ الــ
األفــــــــراد ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
الخيري  العمل  بأهمية  المدني 
لــتــعــزيــز األواصــــــر االجــتــمــاعــيــة، 
إيــجــاد مجتمعات  فــي  واإلســـهـــام 
لــهــا الــقــدرة عــلــى دعـــم ومــســانــدة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة فـــي 
ــمــــجــــاالت االقـــتـــصـــاديـــة  كـــافـــة الــ
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، إلــى 
جــانــب نــشــر الــرســالــة اإلنــســانــيــة 
ــات مـــن خــالل  ــ ــ ــاالت األزمـ ــ فـــي حـ
مــــشــــاريــــع الــــتــــطــــوع والــــبــــرامــــج 

الخيرية.
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ وزارة  وأكــــــــــــــدت 
باليوم  االحتفاء  أن  االجتماعية 

الدولي للعمل الخيري يأتي في 
اإلنسانية  الــجــهــود  تــعــزيــز  ضـــوء 
الــمــســتــمــرة والــمــبــذولــة مــن قبل 
ــراد،  ــ الــعــديــد مـــن الــجــهــات واألفــ
ــي رفــــــع مـــعـــدالت  ــ بـــمـــا يـــســـهـــم فـ
الـــــوعـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي بــأهــمــيــة 
ــي تــحــقــيــق  ــ ــيــــري فـ الـــعـــمـــل الــــخــ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وإيـــجـــاد 
بالمجتمع،  اإليــجــابــي  التغيير 
والعطاء  الــبــذل  قيم  أن  وخــاصــة 
ــتــــجــــذرة فــي  ــمــ ــات الــ ــفــ ــن الــــصــ ــ مـ
سيما  وال  البحريني،  المجتمع 
الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي والــخــيــري 
برعاية  الذي يحظى  واإلنساني، 
واهتمام من لدن حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مـــن صــاحــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
لتحقيق  الـــوزراء،  مجلس  رئيس 
أهداف التنمية المستدامة، عبر 

النوعية  والـــمـــبـــادرات  الــمــشــاريــع 
تعزيز  أسهمت في  التي  المميزة 
إقليميًا  البحرين  مملكة  مكانة 

ودوليًا في هذا المجال.
ــــت الـــــــــــــوزارة: تــضــطــلــع  ــالـ ــ وقـ
ــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ومــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
كبيرة  أهمية  ذي  بـــدور  واألفــــراد 
التطوعية  المشاريع  تنفيذ  فــي 
ــة، ودعــــــــم الـــخـــدمـــات  ــريــ ــيــ ــخــ والــ
ــيــــة فــي  ــاعــ ــتــــمــ ــة واالجــ ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
خطط  وفق  المجاالت،  مختلف 
بــنــاء مستقبل  إلـــى  عــمــل تــهــدف 

سليم ومستدام للجميع.
مــمــلــكــة  أن  الـــــــــوزارة  وأكـــــــدت 
نموذجًا  للعالم  قدمت  البحرين 
السبق  لها  وكــان  وطنيًا  إنسانيًا 
ــال الــخــيــريــة،  ــمــ فـــي مـــجـــال األعــ
تــمــثــل فـــي الـــحـــرص عــلــى توفير 
الخيري  التطوعي  العمل  فرص 
ــنــــي،  ــريــ ــبــــحــ ــمــــع الــ ــتــ ــمــــجــ ــي الــ ــ ــ فـ
ــبـــر مـــنـــظـــومـــة عـــمـــل مــؤســســي  عـ

عمل  وتيسير  لتسهيل  وقانوني، 
منظمات المجتمع المدني التي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا الــــــــوزارة والــبــالــغ 
منظمة   )665( حـــالـــيـــًا  عـــددهـــا 
أهــلــيــة، بـــهـــدف تــعــزيــز الــتــرابــط 
االجتماعي الفعلي بين مختلف 
شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، إلــــى جــانــب 
مجتمعات  إيجاد  في  المساهمة 

ــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات  قــ
اإلنسانية بشمولية ومرونة.

ــرات  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وفـــــــــــي ظـــــــــل الـ
والـــــتـــــحـــــوالت الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــن 
أجـــــل تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــخــيــري 
ــانــــي، قــامــت  والـــتـــطـــوعـــي واإلنــــســ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
نــظــام  بــتــدشــيــن  عـــام 2009  مــنــذ 
األهــلــيــة،  للمنظمات  إلــكــتــرونــي 
من  البحرين  مملكة  تعد  حيث 
الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة فــــي مــجــال 
ــذه  ــ ــل مـــــعـــــامـــــالت هـ ــ ــ ــل كـ ــ ــويـ ــ ــــحـ تـ
المنظمات إلى صيغة إلكترونية، 
عملها  ــراءات  إجــ لتسهيل  وذلـــك 

وتحديث بياناتها لدى الوزارة.
ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ وزارة  وأكــــــــــــــدت 
التطوير  فــرص  أن  االجتماعية 
ــيـــري  ــل الـــخـ ــمـ ــعـ ــالـ واالرتـــــــقـــــــاء بـ
بــالــشــراكــة مـــع كـــل الــجــهــات ذات 
العالقة هدف سام، وسوف تستمر 
لتحقيق التنمية المستدامة في 

المجتمع البحريني.

بمنا�سبة اليوم الدولي للعمل الخيري

وزارة التنمية االجتماعية تدعم تعزيز قيم التكافل االجتماعي والعمل الخيري

} وزير التنمية االجتماعية.

تولي مملكة البحرين العمل الخيري 
أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة 
عــلــى الــعــطــاء والـــبـــذل بــكــل أشــكــالــه، وهــي 
الــيــوم مــن الــــدول الــقــالئــل الــتــي ترجمت 
إنسانية  ومــشــاركــة  فكر  إلــى  الــثــروة  معنى 
استثمار  أو  منة  دون  بأسره  العالم  تشمل 
فــــي مــصــلــحــة ضـــيـــقـــة، مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ريادتها في مجال العمل الخيري باعتباره 
بالمجتمعات  لــلــنــهــوض  رئــيــســيــا  مــحــركــا 
ويــمــثــل قــمــة الــعــطــاء الــوطــنــي اإلنــســانــي، 
ــي مــجــال  ــذا االزدهــــــــار الــكــبــيــر فـ ــي هــ ــأتـ ويـ
ــيـــري لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة  الـــعـــمـــل الـــخـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
في  أولــويــة  الــمــواطــن  تضع  التي  المعظم 

جميع الخطط الوطنية.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري 
الذي يوافق الخامس من شهر سبتمبر من 
كل عام أعرب الشيخ د. راشد بن محمد بن 
األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
السنية  ــاف  األوقــ إدارة  جــهــود  عــن  السنية 
االجتماعية  األواصـــر  تعزيز  على  وعملها 
المستدامة  التنمية  تحقيق  في  واإلسهام 

وبناء مجتمع أكثر شمواًل ومرونة.
تـــزخـــر  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن  وأكــــــــد 
األهلية  الخيرية  والــهــيــئــات  بالمؤسسات 
رافــدًا أساسيًا وعاماًل  التي لطالما شكلت 
اإلنساني  العمل  مسيرة  إنــجــاح  فــي  مهما 
الرسمي أو الحكومي، وتجلى ذلك بوضوح 
اإلنسانية  والمبادرات  الحمالت  خالل  تام 
بــتــوجــيــه مــبــاشــر كـــريـــم مـــن قــبــل حــضــرة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
وبــدعــم  الــمــعــظــم  الــبــالد  مــلــك  آل خليفة 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 

ولــي  آل خليفة  بــن حــمــد  األمــيــر ســلــمــان 
العهد رئيس مجلس الوزراء.

السنية  ــاف  االوقـ مجلس  رئيس  ورفــع 
إلــى حضرة  آيـــات الشكر والــعــرفــان  أســمــى 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب 
آل خليفة عاهل ملك البالد المعظم على 
الـــدعـــم الــكــريــم الــــذي يــحــظــى بـــه الــعــمــل 
البحرين  مملكة  فــي  واإلنــســانــي  الخيري 
مـــن قــبــل جــاللــتــه، مــثــمــنــًا مـــا يــحــظــى به 
مــن جاللته  مــتــواصــل  دعــم  مــن  المجلس 
العمل  منظومة  تعزيز  شــأنــه  مــن  مــا  لكل 
حث  في  للمساهمة  واإلدارة  المجلس  في 

الخطى نحو تحقيق األهداف المنشودة.
ــهـــاجـــري خــــالل تــصــريــحــه  الـ وأكـــــد د. 
الــخــيــري  للعمل  الـــدولـــي  الــيــوم  بمناسبة 
حـــــرص مــجــلــس االوقـــــــــاف الـــســـنـــيـــة عــلــى 
بما  خدماتها  لجميع  المستمر  التطوير 
يضمن نجاح المهام الموكلة إليها، والعمل 
على مواكبة متطلبات النمو والتطور على 
أعلى مستويات من الجودة والتميز، حيث 
نجحت في مد العمل اإلنساني ومد أواصر 

التعاون مع الجمعيات الخيرية.
وأشــــــاد بـــالـــرعـــايـــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك حمد بن  الجاللة  لحضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الملكية لأعمال اإلنسانية في  للمؤسسة 
ــل البحرين  الــعــمــل اإلنــســانــي داخـ تــقــديــم 
وخــارجــهــا، مـــؤكـــًدا مــا يــولــيــه جــاللــتــه من 
ــة لــلــعــمــل الــخــيــري  ــ ــايـ ــ اهـــتـــمـــام بــــــارز ورعـ
واإلنــســانــي ومـــبـــادرات جــاللــتــه اإلنــســانــيــة، 
مثمًنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في قيادة العمل الخيري واإلنساني 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  تقدمه  الــذي 
ــيـــة واإلنــــــجــــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا  ــانـ اإلنـــسـ

الرعائية  الــخــدمــات  خــالل  مــن  المؤسسة 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ ــي تــقــدمــهــا داخــ ــتـ الـ
ــا، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الـــمـــؤســـســـة  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
في  للبحرين  وممثل  سفير  خير  الملكية 

المحافل اإلنسانية العالمية.
ــد رئــيــس مجلس  ــى جــانــب ذلـــك أكـ إلـ
قسم  نــشــأة  مــنــذ  اإلدارة  حـــرص  االوقـــــاف 
تنظيم  على   1995 عــام  الخيرية  األعــمــال 
ومــا  االدارة  أن  مضيفا  الــخــيــري،  الــعــمــل 
نفذته من مشاريع خيرية متنوعة تجسد 
العمل  مــجــال  فــي  الــحــثــيــث  اإلدارة  ســعــي 
ــه لــتــحــقــيــق  ــتـــمـــاعـــي الــــــذي تـــؤمـــن بــ االجـ
ــاء وتــرســيــخ  ــنـ ــبـ أهـــدافـــهـــا الــنــبــيــلــة فــــي الـ
ــراد  مــبــدأ الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي بــيــن األفــ
بالعديد  حفل  والـــذي  البحرين،  بمملكة 
ــة والــمــشــاريــع  مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـ
األسر  على  صالحها  يعود  التي  الخيرية 

رفع  على  اإلدارة  حرصت  كما  المحتاجة، 
تجارب  مــن  واالســتــفــادة  العاملين  كــفــاءة 
النشاط  تعمل في حقل  التي  المؤسسات 
االجــتــمــاعــي والــخــيــري، حيث شــاركــت في 
ــــدورات الــتــدريــبــيــة لتطوير  الــعــديــد مــن الـ
المؤسسات  مع  والتعاون  الخيري  العمل 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــلـــس  ــجـ مـ بــــــــدول  ــة  ــلــ الــــصــ ذات 

الخليجي.
وأضـــــــاف الــــهــــاجــــري أنـــــه إلـــــى جــانــب 
البرامج الموسمية والشهرية التي تنفذها 
كمشروع  الدائمة  بالمشاريع  تهتم  اإلدارة 
الرمضانية  والــبــرامــج  الــشــهــري  الــمــعــونــة 
متمثلة في مشروع والئم اإلفطار وإفطار 
ــروع إفــــطــــار صــائــم  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـــطـــريـــق ومـ عـ
ماء  ومشروع  الوافدة  بالجاليات  الخاص 
السبيل، ومن برنامج الرعاية االجتماعية 
من  الــزواج  على  الشباب  مساعدة  مشروع 
خالل إقامة عدة حفالت للزواج الجماعي 
الالزمة  األجهزة  بتوفير  الصيف  ومشروع 
ومشروع تجهيز مساكن األسر المستحقة 
والــمــســاعــدات الــطــارئــة وكـــســـوة الــعــيــديــن 
واألضاحي ومن البرامج الرعاية السكنية 
كاإليجارات والترميم والبرنامج التعليمي 
كــمــشــروع كــفــالــة الــجــامــعــيــيــن والــحــقــيــبــة 

المدرسية والرعاية الصحية.
تــكــثــيــف  عـــلـــى  اإلدارة  تـــحـــرص  كـــمـــا 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــع كل  ــراكـ ــشـ بـــرنـــامـــج الـ
المؤسسات الحكومية واألهلية من خالل 
المشاريع  وتنفيذ  برامجها  بين  التنسيق 
الــخــيــريــة االجــتــمــاعــيــة الــمــشــتــركــة، حيث 
وزارة  مــع  مــشــاريــع  بتنفيذ  اإلدارة  قــامــت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة والــداخــلــيــة 
ــاع الــمــدنــي وعــــدد مــن الــمــؤســســات  والـــدفـ

والجمعيات الخيرية.

الخيري��ة والهيئ��ات  بالموؤ�س�س��ات  تزخ��ر  البحري��ن  ال�س��نية:  االأوق��اف  رئي���س 
االإن�س��اني العم��ل  م�س��يرة  اإنج��اح  ف��ي  اأ�سا�س��يا  راف��دا  ت�س��كل  الت��ي  االأهلي��ة 

} رئيس األوقاف السنية.

تحت رعاية الدكتورة مريم 
عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الصحية »نهرا«، فتحت اللجنة 
ــات  ــيـ ــاسـ الـــمـــنـــظـــمـــة لــــــــدورة أسـ
ــوادر الــطــبــيــة  ــكــ ــلــ الـــحـــجـــامـــة لــ
في  لــلــمــشــاركــة  التسجيل  بـــاب 
الدورة التي ستقام بتنظيم من 
مع  بالتعاون  بــالس  أديوكيشن 
للطب  العالمي  الشارقة  مركز 
الفترة  خــالل  وذلــك  الشمولي 

7 - 11 أكتوبر 2022 القادم.
ــاذة نــعــمــت  ــ ــتــ ــ وأكــــــــدت االســ
مستشارة  السبيعي  الصندلي 

ــدة  ــانـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــطـ الــــمــــهــــن الـ
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــنـ بـــالـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ الــمــهــن والـ
رئـــيـــســـة الــلــجــنــة االســـتـــشـــاريـــة 
ــبــــديــــل والــتــكــمــيــلــي  لـــلـــطـــب الــ
ــدأت  بــ الــمــنــظــمــة  الــلــجــنــة  أن 
بــاســتــقــبــال طــلــبــات الــمــشــاركــة 
في الدورة التي تعتبر من أهم 
تقام  الــتــي  التدريبية  ــدورات  الــ
وتــجــســد  الــمــمــلــكــة  أرض  عــلــى 
البحرين  فــي  الــطــبــي  الــتــطــور 

في مختلف فروعه.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت األســـــــــتـــــــــاذة 
ــنـــدلـــي الــســبــيــعــي  نـــعـــمـــت الـــصـ
عــلــى  مـــفـــتـــوح  الـــتـــســـجـــيـــل  أن 

www.( االلكتروني  الموقع 
 )educationplus .me
للدورة التي ستقام مدة 5 أيام 
محاضرات  وستشهد  متواصلة 
عــمــلــيــة ونـــظـــريـــة ســتــســهــم في 
ــاع الـــحـــجـــامـــة فــي  ارتــــقــــاء قـــطـ
ــة فـــــي ظـــــل االقــــبــــال  ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـ
الــحــجــامــة بجميع  عــلــى عــمــل 

فصولها.
ــــت األســــــتــــــاذة نــعــمــت  ــالـ ــ وقـ
الصندلي السبيعي »إن التعاون 
ــة  ــارقـ ــشـ ــز الـ ــركــ الــــوثــــيــــق مــــع مــ
العالمي للطب الشمولي يؤكد 
الــعــالقــة الــمــتــيــنــة الــتــي تربط 
الــقــطــاع  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 

القطاعات  الطبي مع مختلف 
الــخــارجــيــة مـــن أجـــل مــواصــلــة 
ــبـــي فــي  ارتـــــقـــــاء الـــقـــطـــاع الـــطـ
الدورة  المملكة، حيث ستسهم 
ــي إبـــــــــراز قــــطــــاع الـــحـــجـــامـــة  ــ فـ
ــادة  ــفــ ــتــ لـــتـــحـــقـــيـــق كــــامــــل االســ
للكوادر الطبية كل من األطباء 
والتمريض والعالج الطبيعي«.

ــنـــة  ــلـــجـ الـ »إن  وتــــــابــــــعــــــت: 
المنظمة حريصة على تحقيق 
وتحقيق  لــلــدورة  النجاح  كامل 
والنظرية  العملية  االســتــفــادة 
لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن مـــــن االطـــــبـــــاء، 
الـــمـــحـــاضـــر  ان  ــًا  ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ وخــ
المدير  النحال  الدكتور هيمن 

العالمي  الشارقة  لمركز  العام 
خبرة  يمتلك  الشمولي  للطب 
واسعة في هذا المجال، ونوجه 
في  للمشاركة  للجميع  الدعوة 

الدورة«.

اأ�سا�س���يات الحجام���ة للك���وادر الطبية  فتح باب الت�س���جيل ل���دورة 

} نعمت الصندلي السبيعي.

البحرين  ج��ام��ع��ة  ف��ي  االأك��ادي��م��ي  ال��ط��ب  ب��رن��ام��ج 
ال��ط��ب��ي��ة ي�����س��ت��وف��ي م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��م��ان ال���ج���ودة 

الملكية  الــكــلــيــة  أعــلــنــت 
ــنــــدا- لـــلـــجـــراحـــيـــن فــــي أيــــرلــ

جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
حصولها  البحرين(   RCSI(
عــلــى الــثــقــة مــن هــيــئــة جــودة 
ــيــــم والــــــتــــــدريــــــب فــي  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ ــد اسـ ــعــ ــن بــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بـــــرنـــــامـــــجـــــهـــــا األكــــــاديــــــمــــــي 
لـــلـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي الـــطـــب، 
ــة، والـــتـــولـــيـــد فــي  ــ ــراحـ ــ ــــجـ والـ
كلية الطب بمتطلبات ضمان 

الجودة.
التقييم  ــارة  ــ زيـ وشــمــلــت 
التي بدأتها اللجنة في مارس 
أيــام  واســتــمــرت خمسة   2022
ــع الــســريــريــة  ــواقـ ــمـ جــمــيــع الـ
والعديد من االجتماعات مع 
وشــركــائــنــا  المعنية  الــجــهــات 
ــاء  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن وأعــــضــ
والموظفين  التدريس  هيئة 
والــمــحــاضــريــن الــســريــريــيــن 

والطالب والخريجين. 
وقـــــــــــــال الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور 
جامعة  رئــيــس  العتوم  سمير 
ــن  ــة: »مــ ــيــ ــبــ ــطــ ــن الــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــاد  ــمــ ــتــ خـــــــالل مــــعــــايــــيــــر االعــ
بها  الــتــي تحظى  األكــاديــمــي 
الجامعة ومناهجنا الدراسية 
المعترف بها عالميا والجهود 
المستمرة لتنمية بيئة تحث 

الشخصية  التنمية  عــلــى  الــطــالب 
البحرين  جامعة  تضمن  والمهنية، 
ــج طـــــــالب الـــطـــب  ــريــ ــخــ الـــطـــبـــيـــة تــ
ــزودون بــالــمــعــرفــة والــخــبــرة  ــ وهـــم مــ
لــدعــم تطوير  الـــالزمـــة  والـــمـــهـــارات 
الوطنية  الصحية  الــرعــايــة  بــرامــج 
في  وظيفية  فــرص  على  والتنافس 

جميع أنحاء العالم«.
وفـــــي خـــتـــام الــتــقــيــيــم أشـــــادت 
اللجنة بالدور الفّعال لبيئة التعلم 
اإللكترونية  واألدوات  االفــتــراضــيــة 
األخــــــــــرى فـــــي دعـــــــم نــــهــــج الــتــعــلــم 
المستقل، ومرافق التعلم الممتازة.
ــبـــة، قــالــت  ــنـــاسـ وفـــــي هـــــذه الـــمـ
الـــدكـــتـــورة كــاثــريــن ســتــراكــان مــديــر 
األكاديمي  والتطوير  الــجــودة  إدارة 

ــن الـــطـــبـــيـــة:  ــريـ ــحـ ــة الـــبـ ــامـــعـ ــــي جـ فـ
الطبية  الــبــحــريــن  »تــتــقــدم جــامــعــة 
ــكــــر والـــــعـــــرفـــــان إلــــى  بــــجــــزيــــل الــــشــ
جـــمـــيـــع أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــتــقــيــيــم، 
وطــالبــنــا  موظفينا  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وخريجينا والمستشفيات الشريكة، 
ــلــــة لــعــمــلــنــا  ــهـــم الــــشــــامــ ــتـ ــعـ لـــمـــراجـ
ــتــــي تــــدعــــم جــهــود  ــهـــم الــ ــاتـ ــيـ وتـــوصـ
نهج  لتطوير  المستمرة  الــجــامــعــة 
تــعــاونــنــا  إن  والــــتــــدريــــس.  الـــتـــعـــلـــم 
مـــع مــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الــوطــنــيــيــن 
إلـــى سعينا  بــاإلضــافــة  والــدولــيــيــن، 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر مـــا هو 
إال تــأكــيــد جـــديـــد اللـــتـــزام جــامــعــة 
التنمية  بمسيرة  الطبية  البحرين 

والتطوير«.

} د. كاثرين ستراكان.} سمير العتوم.
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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
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عن ال�سجال بين 
الن�ساء والرجال )3(

الرجال  لـ»فهمنا« نحن  النساء  الى  الدعوة  اليوم  وأكــرر  أجــدد 
ــوء تــفــاهــم بــيــنــنــا، فــكــمــا قــلــت في  والــتــصــالــح مــعــنــا، ألن هــنــاك سـ
مقالين بنفس العنوان، فهن كوم ونحن كوم، ونختلف في التكوين 
الفسيولوجي والنفسي والسلوك والتفكير بدرجة أو بأخرى، ورغم 
اقتناعي بأنهن نصف المجتمع، فإنني لست مقتنعا بأن المرأة هي 
»النصف الحلو«، كما توصف عادة، بما يوحي بأن الرجل/ الزوج هو 

النصف الحامض المر الماسخ أو عديم الطعم.
وتعالوا نناقش مسألة الحالوة هذه، فرغم أن الشعراء الرجال 
والدالل  والرقة  والكمال  الجمال  بأنها  القرون  عبر  المرأة  صــوروا 
واحــدة  وال  تــحــاول  لــم  المجيدات  الــشــاعــرات  النساء  كثرة  )وعــلــى 
القيمة(..  عليه  غزال  فيهم  وتقول  الرجال  تجبر خاطر  أن  منهن 
اليومية تؤكد أن الرجال  أنه برغم ذلك فممارسات الحياة  المهم 
أنهم  بمعنى  مــســتــريــح«،  ــّزه  عـ ــارف  عـ »الــلــي  أن  بعقلية  يــتــصــرفــون 
لك  نعمل  للرجل:  وقــالــوا  الوسامة،  منتهى  في  أنهم  من  واثــقــون 

مكياج، ونضع على رأسك تاج، فقال: ما يحتاج.
وإليكم الدليل على أن الرجل واثق من وسامته وأناقته مقارنة 
بالمرأة، فإذا قرر رجل الخروج للمشاركة في حفل زواج فإنه يفرغ 
أما  أبعد تقدير،  ربع ساعة على  المالبس خالل  أفخر  ارتــداء  من 
الرجل  مــن  يستغرق  فــال  االجتماعية  والـــزيـــارات  للعمل  الــخــروج 
القميص  او  الجلباب  دقائق:  على خمس  مدتها  تزيد  استعدادات 
الذي على الشماعة ويتم تثبيت األزرار وهو متحرك سلفا نحو باب 
الخروج أو باب السيارة، وإذا كان الرجل من النوع الشديد االهتمام 
دقــيــقــة الســتــعــدادات  نــصــف  قــد يضيف  فــإنــه  ــة،  ــاقـ واألنـ بالمظهر 

»الخروج« بمسح وجهه ويديه بأقرب نوع من الكريمات يصادفه.
يخرجوا  أن  تقرر  إذا  أنه  يعرفون  المتزوجون  الرجال  وجميع 
في مشوار ما في صحبة زوجاتهم، فإن بإمكانهم أن يسبقوها في 
ارتداء المالبس حتى بعد ان يشرعوا في ذلك بعد أن تكمل الزوجة 
اإلجراءات األساسية للخروج -والتي تستغرق في المتوسط نحو 
ساعة- وتصل إلى مرحلة اختيار الحذاء، ولعل الرجال يالحظون 
الــمــشــاركــة في  او  لــزيــارة عائلة مــا  الــخــروج  امـــرأة  أنــه كلما قـــررت 
ألنها  نفسها،  تعرف  ال  وكأنها  تتصرف  فإنها  اجتماعية،  مناسبة 
تقترب  بل  النظرة عابرة  تكون  دقيقتين، وال  كل  المرآة  الى  تنظر 
بــوجــهــهــا مــن الـــمـــرآة وعــيــنــاهــا مــفــتــوحــتــان عــلــى اآلخــــر، ثــم تنقر 

بأصبعها جزءًا من وجهها لتتأكد من أنه غير مشلول.
باالستحمام  النساء  عند  البيت  مــن  الــخــروج  ترتيبات  وتــبــدأ 
لــنــصــف ســـاعـــة، وبــعــدهــا يــتــم طـــالء الــجــســم كــلــه بــكــريــم مــرطــب. 
أستغفر اهلل فعندهن كوكتيل كريمات.. فهذا للوجه وذاك لليدين 
لألذنين  وخــامــس  للساقين  ورابـــع  للرقبة  وثــالــث  الرسغين  حتى 
لـــ»الــخــروج« فمحكوم  الــوجــه  ــداد  ــادس لفتحتي األنـــف، أمــا إعـ وسـ
بالـ»فاونديشن«،  تكون  خطوة  فــأول  المعمارية،  الهندسة  بقواعد 
وهي كلمة إنجليزية، ولكن النساء العربيات لم يفكرن في تعريبها 
ومعناها األصــلــي واألكــثــر تـــداوال هــو »األســــاس«، وبــداهــة فما من 
ذلك  فــي  ألن  أســـاس،  الــى  يحتاج  وجهها  إن  عاقلة ستقول  امـــرأة 
اعتراف بأن وجهها يفتقر الى البنية التحتية، ويحتاج الى هيكلة 
وتركيب  الطالء  عمليات  تبدأ  الفاونديشن  وبعد  وجديد،  أول  من 
قشرة من السيراميك الرفيع، ثم تمد بوزها بحيث تشكل شفتاها 
دائرة وتقوم بدهن الدائرة بـ»ليب بالم« إذا لم تكن مناسبة الخروج 
تستأهل، أو بمادة ملونة رطبة يبدو أنها لذيذة الطعم ألنها تخرج 

لسانها وتلعق شفتيها بعد الترطيب.
وكانت مادة تجميل الشفتين تسمى أحمر الشفاه في ترجمة 
أن  بعد  حتى  ولكن  »أحــمــر«،  تعني  التي  »روج«،  الفرنسية  للكلمة 
صار ممكنا تلوين الشفاه باألزرق والبني والبمبي والبنفسجي، فإن 
الواحدة  تسمع  بل  روج،  بكلمة  مازلن متمسكات  العربيات  النساء 
بلو  أريد  تقول:  كأن  البنفسجي؟ وهذا  الــروج  وين  تتساءل:  منهن 
في  والجينز  أزرق،  تعني  بلو  فــإن  يعلم  ال  من  )لعلم  أحمر  جينز 

مبتدئه كان أزرق- فقط(.
باختصار يا نساء نحن الرجال مقتنعون بأن جمالنا الرباني 
تكون  ثم  أزواجــا،  بنا  تقبلن  أنكن  ذلك  على  والدليل  يحتاج«،  »ما 

المعايرة بأننا مبهدلون بعد الزواج.. برضو ما يحتاج.

يوم  االرجنتين  في  الصحية  السلطات  أكــدت 
أودى  الــذي  المعدي  الــرئــوي  االلــتــهــاب  أن  السبت 
بحياة أربــعــة أشــخــاص فــي شمال غــرب الــبــالد هو 

داء الفيالقة.
ــاالت بــمــســتــشــفــى خــــاص في  ــحــ ــطـــت الــ ــبـ وارتـ
لمنظمة  وفــقــا  تــوكــومــان  دي  ميجل  ســـان  مــديــنــة 

الصحة للبلدان االمريكية.
االن  المحليون حتى  الصحة  ورصــد مسؤولو 

11 حالة مؤكدة، منها أربع وفيات.
الــعــضــالت  وآالم  الــحــمــى  األعــــــراض  وتــشــمــل 
والــبــطــن وضـــيـــق الــتــنــفــس. وأصـــيـــب الــعــديــد من 

المرضى بالتهاب رئوي في كلتا الرئتين.
عندما  الفيلقية  بكتيريا  تنتقل  أن  ويــمــكــن 
يستنشق الناس الهواء الجوي الملوث الناتج عن 
استخدام بخاخات المياه بحسب منظمة الصحة 
للبلدان االمريكية. ويمكن أن تحدث العدوى أيضا 

عن طريق استنشاق الماء أو الجليد الملوث.
وقالت وزيرة الصحة كارال فيزوتي في مؤتمر 
على  كــبــيــر  تــأثــيــر  ــه  لـ الــفــيــالــقــة  داء  ان  صــحــفــي 
االشخاص المعرضين لخطر اإلصابة ممن تزيد 
إلى  الحاجة  الى  وأشــارت  50 عاما.  أعمارهم على 

العالج بالمضادات الحيوية.

واسعا  تفشيا  إن  مسؤولون  قــال 
لــلــنــطــاق لـــألمـــراض الــمــنــقــولــة عبر 
المياه ولدغات الثعابين يؤثر بصورة 
سلبية على مئات اآلالف من الناجين 
ــك فـــي الــوقــت  مـــن الــفــيــضــانــات، وذلــ
الوفيات  حصيلة  فيه  ارتفعت  الــذي 

منذ أشهر إلى 1300 شخص. 
ــن 26  ــا ال يـــقـــل عــ وقـــــد لـــقـــي مــ
ــم أمـــــــس الـــســـبـــت،  ــهـ ــفـ ــتـ شـــخـــصـــا حـ
بجنوب  السند  إقليم  فــي  معظمهم 
ــر تــضــررا  ــثـ ــبــــالد، والــــــذي كــــان األكـ الــ
ويــواجــه فيضا آخـــر ألطـــول نــهــر في 
فــاض على ضفتيه  الـــذي  بــاكــســتــان، 

بسبب مياه األمطار.
الــكــوارث الوطنية  وقــالــت وكــالــة 
في آخر تحديث لها إن أحدث حصيلة 
وفيات رفعت إجمالي الحصيلة منذ 
بــــدء الـــكـــارثـــة الــنــاجــمــة عـــن الــتــغــيــر 
الــمــنــاخــي فـــي يــونــيــو الــمــاضــي إلــى 

1290 شخصا.
بــاســم حكومة  الــمــتــحــدث  وقـــال 
بلدات  إن عدة  اإلقليم مورتازا وهاب 
ومدن بإقليم السند، مازالت مغمورة 
بالمياه منذ نحو شهرين، تواجه اآلن 

فيضا آخر من نهر إندوس. 
ــر صــحــة اإلقــلــيــم آزرا  ــال وزيــ وقــ

عـــن نصف  يــقــل  ــا ال  مـ إن  بــيــشــوهــو 
إيواء  أماكن  في  يعيشون  ناج  مليون 
مــؤقــتــة بــــدون مــيــاه نــظــيــفــة لــلــشــرب 
ومراحيض وصرف صحي ويواجهون 
المنقولة  بــاألمــراض  االصابة  خطر 

عبر المياه. 

وأضــــــاف أنــــه تـــم تــســجــيــل أكــثــر 
ونحو  ثعابين  لــدغــة  حــالــة   100 مــن 
التي  المناطق  فــي  كــالب  عضة   500

ضربتها الفيضانات.
وأشار الوزير إلى أن األطباء من 
الحكومية  والمستشفيات  الــجــيــش 

حاليا  يقومون  الخيرية  والجمعيات 
مـــريـــض من  ألــــف  نــحــو 150  بـــعـــالج 
االسهال وأكثر من 100 ألف شخص 
وآالفا  الجلد،  في  بعدوى  إلصابتهم 
مصابين بأعراض المالريا، وذلك في 

عيادات مؤقتة.

قـــدمـــت مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
للمركز  نــقــديــًا  تــبــرعــًا  الخليج 
الــبــحــريــنــي لـــلـــحـــراك الـــدولـــي 
دعــــــمــــــًا ألنــــشــــطــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
فـــــي ظـــــل جــــهــــود الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الـــمـــســـتـــمـــرة لــــدعــــم مــخــتــلــف 
مملكة  في  المجتمعية  الفئات 
البحرين كجزء من مسؤوليتها 

االجتماعية.
ــــك، قــام  ــى ذلـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــادل الــمــطــوع رئــيــس مجلس  عــ
إدارة المركز البحريني للحراك 
لجارفيلد  درع  بتقديم  الدولي 
ــز الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــونـ ــ جـ
لـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــنـــــادق الــخــلــيــج 
المجموعة  لدعم  منه  تقديرًا 

المستمر لهم.
وتــعــتــبــر مــجــمــوعــة فــنــادق 
ذات  ــة  ــامـــ ــ عـ ـــة  ـــركــ شــ ــيــــج  ــلــ الــــخــ
ــة  ــيـــة مـــــحـــــدودة مـــدرجـ مـــســـؤولـ
الــبــحــريــن تأسست  بــورصــة  فــي 
شركة  تحت مسمى   ،1967 عــام 
ــن. ويــــتــــرأس  ــريــ ــحــ ــبــ فـــــنـــــادق الــ
فـــاروق يــوســف الــمــؤيــد مجلس 
إلى  باإلضافة  المجموعة  إدارة 
أعمال  رجـــال  مــن  نخبة المــعــة 
بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في 
المجموعة  المنطقة.  وجعلت 

ــة  لــنــفــســهــا مــنــذ تــأســيــســهــا رؤيـ
ــي تـــوفـــيـــر مــســتــوى  ــة هــ ــحــ واضــ
مـــن الــضــيــافــة ال مــثــيــل لـــه في 
تــم تحقيقها  والــتــي  الــبــحــريــن 
افــتــتــاح أول فــنــدق  رســمــيــا مـــع 

هو  البحرين  فــي  نجوم  خمس 
مـــرور ما  وبــعــد  الخليج.  فــنــدق 
عامًا  وخمسين  خمسا  يــقــارب 
الـــــرؤيـــــة نــصــب  تـــــــزال هــــــذه  ال 
ــة، فــــي حــيــن  ــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـ عـ

في  مستمر  الخليج  فــنــدق  أن 
مــواكــبــة الــتــطــورات الــتــي تطرأ 
والضيافة  الفندقة  قطاع  على 
واستمراره في عمليات التوسع 

والتطوير إقليميا وعالميا.

في  الأنظار  يخطف  بحـريـنـي  طـفـل 
م�سابقة الت�سلق والهايكنك في الدمام

اختطف الطفل البحريني عمار ميرزا أحمد )11 عاما( األنظار 
ــنـــو لــلــنــاشــئــيــن« الــتــي احــتــضــنــهــا مــركــز  ــوزه فـــي مــســابــقــة »دايـ بــعــد فــ

داينو للتسلق على الصخور في الدمام.
الـــســـعـــودي للتسلق  بــرعــايــة االتـــحـــاد  الــمــســابــقــة  تــنــظــيــم  ــم  وتــ
أحرز  أن  بعد  البطولة  بكأس  عمار  وظفر  السبت،  أمس  والهايكنك 
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عاما(، وسط اعجاب وتشجيع من جميع المشاركين والحاضرين.

نـجـمـة مهرجان  مـونـرو  مـارلـيـن 

البندقية بعد �ستة عقود على وفاتها 
أي أسرار قد تخفيها مارلين مونرو بعد ستة عقود على وفاتها؟ 
الجواب قد يحمله فيلم »بلوند« المنتظر خالل مهرجان البندقية 
والــنــهــايــة  مــحــطــات مسيرتها  أبـــرز  ســـرد  يعيد  والــــذي  الــســيــنــمــائــي، 

المأسوية لنجمة قست عليها حياة الشهرة في هوليوود. 
أول  عالمي  عــرض  فــي  دومينيك  أنـــدرو  الــمــخــرج  فيلم  م  وُيــقــدَّ
ضمن المسابقة على جائزة »األسد الذهبي«. وسيبدأ بثه عبر شبكة 
نتفليكس المنتجة للعمل في 28 سبتمبر، من دون عرضه في صاالت 
السينما. ويعرض »بلوند« قراءة جديدة بأسلوب نسوي لمسيرة نورما 
جين مورتنسون، االسم الحقيقي لمارلين التي توفيت عام 1962 عن 

36 عامًا بعدما أصبحت أيقونة في الثقافة الشعبية.
لوحات  مــن  الفنية،  األعــمــال  مــن  كثير  فــي  حياتها  واسُتلهمت 
أندي وارهول إلى فيلم )ماي ويك ويذ مارلين( لميشال وليامز قبل 

عشر سنوات، مرورًا بروايات لكّتاب من أمثال نورمان مايلر.  
ويــضــيء »بــلــونــد« على النظام الــذكــوري فــي هــولــيــوود، مــن دون 

تقديم إيضاحات عن لغز وفاتها المستمر حتى اليوم. 
أوتــس، وهي  كــارول  روايــة لألمريكية جويس  إلــى  العمل  يستند 
سيرة متخيلة لكنها موثقة لحياة النجمة صدرت سنة 2000. وعلى 
خاللها  تعرضت  الــتــي  لمارلين  المضطربة  المسيرة  محطات  مــر 
بحثت  والــتــي  السينمائي  القطاع  ــاط  وأوسـ الــرجــال  مــن  النتهاكات 
إلى  قارئها  السيرة  هــذه  وتحيل  مستحيل.  حــب  عــن  حياتها  طــوال 

أجواء أمريكا في خمسينات القرن الماضي وبداية الستينات.
وتجسد دور النجمة األشهر في تاريخ السينما، الممثلة الكوبية 
الصاعدة أنا دي أرماس البالغة 34 عاما والتي برزت خصوصا بدور 
»فتاة جيمس بوند« في فيلم »نو تايم تو داي«، وكممرضة في الفيلم 
بسببه  أرمــاس  دي  واجهت  الــذي  الــدور  أوت«. هذا  »نايفز  البوليسي 
فئة  إلــى  الممثلة  ينقل  قــد  اإلســبــانــيــة،  بلكنتها  متصلة  انــتــقــادات 
جديدة. الفيلم الذي وصف مخرجه قرار حظره على األطفال دون 
هــراء«، يستكشف  بأنه »محض  المتحدة  الواليات  في  عامًا   17 سن 
حياتها العاطفية المضطربة، وسلسلة خيبات األمل لفنانة صنفتها 
هوليوود وأوساط الصحافة رمزًا للجنس. وقال المخرج في مقابلة 
»نقد  هــو  »بــلــونــد«  فيلم  إن  المتخصصة  ديــلــي«  »سكرين  مجلة  مــع 
ألصــحــاب الــهــاالت الــزائــفــة فــي الــواليــات الــمــتــحــدة«. ولــم يكن من 
الجنسية  بــاالعــتــداءات  التنديد  حركة  لــوال  العمل  إنــجــاز  الممكن 
في عالم السينما، »ألّن أحدًا لم يكن مهتمًا من قبل بهذا النوع من 
مــا معنى  أو  الــحــب،  مــن  تكون فتاة محرومة  أن  مــا معنى  األشــيــاء: 

المرور عبر مطحنة هوليوود؟«.

الأرجنتيـن تحـل لغـز اللتهـاب الرئـوي الغام�ـض

ــات الــثــعــابــيــن  ــدغـ ــاه ولـ ــي ــم ــر ال ــب ــض الــمــنــقــولــة ع ــ ــرا� ــ الأم
ــان ــت ــس ــ� ــاك ــي ب ــ ــن الــفــيــ�ــســانــات ف ــ ــق الـــنـــاجـــيـــن م ــاحـ تـ

} عمار ميرزا أحمد.

فنادق الخليج تتبرع نقديا للمركز البحريني للحراك الدولي 

} مارلين مونرو.

} ذا ويكند.

مغني البوب ذا ويكند يقطع حفا 
�سوته فقد  بعدما  كاليفورنيا  في 

ــبـــوب الــكــنــدي  قــطــع مــغــنــي الـ
مــوســيــقــيــة في  ويــكــنــد حــفــلــة  ذا 
كــالــيــفــورنــيــا الــســبــت بــعــدمــا فقد 

صوته في منتصف العرض.
أغنيات  أربـــع  ويــكــنــد  ذا  وأدى 
فــي مــلــعــب صــوفــي قــبــل أن يقول 
وأبلغ  العرض.  انه بحاجة إللغاء 
الـــجـــمـــهـــور بـــأنـــهـــم ســيــســتــعــيــدون 

أموالهم.
وكتب في تغريدة »ذهب صوتي 
ــى أشــعــر بأنني  فــي االغــنــيــة األولــ
مـــحـــطـــم« ووعــــــد بــتــرتــيــب مــوعــد 

الحق للحفل.
واســـــمـــــه  ويـــــكـــــنـــــد  ذا  وبــــــــــــدأ 
مسيرته  تيسفاي  ابــل  الحقيقي 
بــأربــع  االن  ــاز حــتــى  وفـ عـــام 2010 

جوائز جرامي.

راو اأف�سـل  فئـة  »اإيمـي« عـن  بجائـزة  يفـوز  اأوبامـا  بـاراك 
ــق  ــابـ ــسـ ــي الـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ حــــصــــل الــــرئــــيــــس األمـ
بـــاراك أوبــامــا على جــائــزة »إيــمــي« عــن ســرده 
نــاشــونــال  جــرايــت  »آور  الــوثــائــقــي  لمسلسله 
باركس« )»محمياتنا الوطنية العظيمة«( على 
نتفليكس، على ما أعلنت أكاديمية التلفزيون 

األمريكية السبت.
ويــقــام حفل تــوزيــع هــذه الــجــوائــز فــي 13 
سبتمبر، لكن يسبق ذلك اإلعالن عن الجوائز 

الثانوية. 
ــان رئــيــس أمــريــكــي آخـــر حــصــل سابقًا  وكـ
على جائزة »إيمي«، هو دوايت د. أيزنهاور في 

عام 1956، لكنها كانت جائزة فخرية.
كتب   ،2017 عــام  فــي  تــرك منصبه  وبــعــد 
كل من باراك أوباما وزوجته ميشال مذكرات 
حــقــقــت مــبــيــعــات مــرتــفــعــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــى 

إنتاج  شركة  أسسا  الربحية،  غير  مؤسستهما 
ماليين  بعشرات  نتفليكس  مــع  عــقــدًا  وّقــعــت 

الدوالرات. 
لشركتهما،  األول  الوثائقي  الفيلم  وفــاز 
ألفضل  أوسكار  بجائزة   ،»American Factory«
أفضل  فئة  عن  »إيمي«  وجائزة  وثائقي،  فيلم 
ُمــنــحــتــا لصانعي  الــمــكــافــأتــيــن  لــكــن  ــراج،  ــ إخــ

العمل وليس للزوجين أوباما نفسيهما. 
أوبــامــا فــي موقع  بـــاراك  ولــم يفز خليفة 
»إيــمــي« عن  تــرامــب، بجائزة  دونــالــد  الرئاسة، 
أبرنتيس«،  »ذي  الــواقــع  لتلفزيون  برنامجه 

رغم ترشيحه مرتين لنيلها. 
ــيــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن اآلخــــــريــــــن فــي  مـــــن بــ
فــئــة أفــضــل راٍو، الــنــجــم الــســابــق فــي الـــدوري 
كريم  السلة  كــرة  فــي  للمحترفين  األمــريــكــي 

 Black Patriots: Heroes Of The«( عبدالجبار 
جائزة  على  الحائزة  والممثلة   ،)»Civil War
وعالم   )»Serengeti II«( نيونغو  لوبيتا  أوسكار 
 The« عن  أتنبورو  ديفيد  المخضرم  الطبيعة 

.»Mating Game
ــكــــي الــســابــق  ــريــ كـــمـــا فـــــاز الـــرئـــيـــس األمــ
الــــذي بــقــي فـــي الــبــيــت األبـــيـــض بــيــن عــامــي 
النسخ  عن  »جرامي«،  بجائزتي  و2017،   2009
 »The Audacity of Hope« الصوتية لمذكراته، 

 .»Dreams from My Father«و
أوباما  حصل  أيضًا،  المكافآت  بين  ومــن 
ــزة نـــوبـــل لـــلـــســـالم بـــعـــد فــــــوزه فــي  ــائــ عـــلـــى جــ
لـ»جهوده   ،2008 لــعــام  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
الدولية  الدبلوماسية  تعزيز  في  االستثنائية 

والتعاون بين الشعوب«.
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ط�������ائ�������رات ب����������دون ط���ي���ار 

ل���ح���م���اي���ة الأم���������ن ال���ب���ح���ري
وحماية  تعزيز  قضية  استقطبت 
األمـــــن الـــبـــحـــري جـــل اهـــتـــمـــام الــــدول 
ــدا بــتــلــك  ــ ــى الــــحــــد الـــــــذي حــ ــ ــافــــة إلــ كــ
الــــــــدول وخــــاصــــة الـــكـــبـــرى مـــنـــهـــا إلـــى 
لتلك  منفصلة  استراتيجيات  ــدار  إصـ
الناتو  حلف  بــإصــدار  ابــتــداًء  القضية 
البحري عام 2011  استراتيجية لألمن 
تــنــهــض عــلــى أربـــعـــة أســــس هـــي الــــردع، 
األزمـــــات،  وإدارة  الــجــمــاعــي،  ــاع  والــــدفــ
واألمــــــن الـــتـــعـــاونـــي، مـــــــرورًا بــالــعــقــيــدة 
البحرية الروسية يوليو 2022، وانتهاًء 
الوطنية  البريطانية  باالستراتيجية 

لألمن البحري أغسطس 2022.
ــي إن  ــتـ تـــلـــك االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـ
صدورها  وتوقيت  أهدافها  في  تباينت 
هو  للصراع  دوليًا  مجااًل  تعكس  فإنها 
ــن الــبــحــري، لــيــس بــجــديــد وإنــمــا  األمــ
في ظل  كبير  بشكل  الواجهة  إلــى  عــاد 

الوقت  وفي  البحري  النقل  كافة على  الــدول  اعتماد  زيــادة 
تتطلب  التي  التقليدية  غير  التهديدات  وتيرة  زيــادة  ذاتــه 
آليات جديدة لمواجهتها، وضمن هذا السياق يجئ اهتمام 
تكنولوجية  سبل  بانتهاج  الــخــامــس  األمــريــكــي  األســطــول 
حــديــثــة لــتــأمــيــن حــركــة الــمــاحــة الــبــحــريــة فـــي الــمــمــرات 
الــمــائــيــة االســتــراتــيــجــيــة مـــن خــــال إعـــــان أســـطـــول من 
الطائرات المسيرة وكذلك المركبات المسيرة التي يتوقع 
أن يبلغ عددها 100 مركبة بحلول عام 2023 وبإمكانها أن 
تغوص تحت سطح البحر، حيث تم تأسيس فرقة العمل 59 
المسيرة  األنظمة  دمج  استهدفت  التي   2021 سبتمبر  في 

والذكاء االصطناعي في العمليات البحرية لألسطول.
تقدمها  أن  الــتــي يمكن  الــمــضــافــة  الــقــيــمــة  هــي  فــمــا   
وفقًا  البحري؟  الجديدة لحماية األمن  التكنولوجيا  تلك 
ثاث  هناك  فإن  الخامس  األسطول  مسؤولي  لتصريحات 
من  كبير  عــدد  وجـــود  األولــــى:  التكنولوجيا؛  لتلك  فــوائــد 
والتقاط  الماحة  حركة  مراقبة  بإمكانها  التي  الشاشات 
الوقت  يعني في  بما  للغاية  والبيانات بشكل سريع  الصور 
الطرق  إمكانية االستجابة بشكل أسرع من استخدام  ذاته 
التقليدية للمراقبة، والثانية: زيادة قدرة الدول على تأمين 
سواحلها من خال تلك التقنيات الحديثة مسافات تتراوح 
بين 60 و90 كم بداًل من 30 كم من خال أجهزة االستشعار 
المتاحة حاليًا، والثالثة: زيادة الوعي وتعزيز الردع وخاصة 
في ظل زيادة نوعية وحجم التهديدات التي تشهدها المياه 
اإلقليمية لدول منطقة الشرق األوسط والتي تمتد مياهها 

اإلقليمية حوالي خمسة آالف ميل من السواحل.
الخطط  لتلك  الفنية  التفاصيل  عن  النظر  وبغض   
االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة الــتــي تــعــد فــي تــقــديــري تــطــورًا 
بالغة  أهــمــيــة  يكتسب  إعــانــهــا  تــوقــيــت  فـــإن  للغاية  نــوعــيــًا 
انطاقًا من ثاثة اعتبارات؛ أولها: أن استراتيجيات األمن 
دوليًا  تنافسًا  تعكس  إليها  المشار  الكبرى  للدول  البحري 
لحماية الممرات المائية الحيوية ومناطق النفوذ البحري 
االضــطــاع  اســتــمــرار  المتحدة  الــواليــات  على  يــفــرض  بما 
من  فقط  ليس  البحري  األمــن  حماية  تجاه  بمسؤوليتها 
خال توظيف التكنولوجيا الحديثة وإنما بقيادة شراكات 
وتــحــالــفــات لــديــهــا خــبــرة مــمــتــدة فــي تأسيسها مــنــذ حــرب 
الثمانينيات  في  العراقية-اإليرانية  الحرب  إبــان  الناقات 
الماحة  البحري ألمن  العسكري  التحالف  تأسيس  حتى 
في الخليج العربي، وثانيها: المسؤولية الدولية الجماعية 
أجمع،  الــعــالــم  دول  تهم  الــتــي  المائية  الــمــمــرات  لحماية 
حتى إن تلك القضية أضحت مثار اهتمام ملتقيات األمن 
اإلقليمي واألمن العالمي، حيث أشارت وسائل اإلعام إلى 
فــي 18  الـــذي ســوف يعقد  الــثــامــن عشر  المنامة  أن حـــوار 
كاملة  يتضمن جلسة  أيــام سوف  ثاثة  2022 مدة  نوفمبر 
عــن أمـــن نــقــاط االخــتــنــاق الــبــحــريــة الــعــالــمــيــة وهـــي قناة 
ومضيق  المندب،  بــاب  ومضيق  هــرمــز،  ومضيق  السويس، 
ــارق، وقـــنـــاة بــنــمــا، وبــحــر مــرمــرة،  مــلــقــا، ومــضــيــق جــبــل طـــ
وثالثها: تأثير األمن البحري على األمن اإلقليمي واألمن 
مثااًل  اليمن  في  الصراع  يقدم  ملحوظ  وبشكل  العالمي، 
على ذلك؛ حيث إن عمليات تهريب األسلحة عبر البحر هي 

أحد أسباب تأجيج ذلك الصراع والتي 
عن  فــضــًا  األمــمــيــة،  التقارير  تؤكدها 
تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات 

الغذاء العالمية.
 وفـــي تــصــوري أن ذلـــك االهــتــمــام 
الـــدولـــي الــمــتــنــامــي بــتــأمــيــن الــمــمــرات 
الــمــائــيــة الــحــيــويــة فــي الــعــالــم يعكس 
تــبــايــنــت  مـــهـــمـــا  ــه  ــ أنــ األول:  أمـــــريـــــن؛ 
فــإن ثمة وجــود قضايا  الـــدول  مصالح 
جانب  مــن  مواجهتها  بــاإلمــكــان  ليس 
ــل دولـــــة بــشــكــل مــنــفــرد مــهــمــا بلغت  كـ
البحري  األمن  تهديدات  مثل  قدراتها 
واألمــــــن الــســيــبــرانــي بــمــا يــحــتــم على 
للتصدي  التنافس  ال  الــتــعــاون  الـــدول 
النظر عن طبيعة  والثاني: بغض  لها، 
أن يضم  الــذي يمكن  التعاوني  اإلطــار 
تلك الدول فإنه يتعين تحديد أهدافه 
ما  تحديد  دولـــة  لكل  يتيح  ســوف  ذلــك  عمله ألن  وآلــيــات 
ــــدرات بــإمــكــانــهــا الــمــســاهــمــة بــهــا ضــمــن ذلــك  لــديــهــا مـــن قـ

اإلطار.
 ومـــع أهــمــيــة مــا ســبــق ال تـــزال تــوجــد عـــدة إشكاليات 
عمومًا  البحري  األمــن  لحماية  الـــدول  جهود  مــع  تتزامن 
من بينها وجود مخاوف من تحول جهود مواجهة تهديدات 
بالقرب  المحموم  العسكري  التنافس  نحو  البحري  األمن 
القواعد  انتشار  في  يتجلى  ما  وهــو  المائية  الممرات  من 
حتى  اإلفريقي  القرن  منطقة  في  واســع  بشكل  العسكرية 
القواعد  بتأسيس مثل هذه  توجهات  لديها  يكن  لم  لــدول 
في  الــدول  بين  الخافات  استمرار  الــخــارج، فضًا عن  في 
األمــم  اتــفــاقــيــة  حــددتــهــا  الــتــي  اإلقليمية  مياهها  تــحــديــد 
المتحدة لقانون البحار باثني عشر ميًا بحريًا، ولكن من 
باإلضافة  االتفاقية؟  تلك  مضامين  باحترام  الــدول  يلزم 
إلـــى تــبــايــن الـــقـــدرات الــبــحــريــة لــلــدول وخــاصــة فــي مجال 

توظيف التكنولوجيا في مجال حماية األمن البحري.
فعلى  استراتيجي  منظور  ومــن  بــدء  ذي  على  وعـــود   
الــرغــم مــن أن إعـــان مــســؤولــي الــبــحــريــة األمــريــكــيــة تلك 
التكنولوجيا الجديدة في مجال األمن البحري يأتي ضمن 
فإنه حال  العربي  الخليج  بأمن  الثابت  األمريكي  االلتزام 
لخفض  ضرورية  مقدمة  ستكون  الجهود  تلك  مثل  نجاح 
وتيرة الصراعات اإلقليمية التي تعتمد في جزء كبير منها 
على عمليات التهريب عبر البحار، كما أنها سوف تسهم في 
تعزيز االقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات متاحقة 
الحرب  آثــار  إلى  ووصــواًل  كورونا  جائحة  بتداعيات  ابتداًء 
في أوكرانيا، فاألمن البحري يبدو المجال األسرع واألكثر 

تأثرًا بأي حوادث سواء كانت طبيعية أو غير طبيعية.
تظل  العربي  الخليج  دول  فــإن  سبق  مــا  أهمية  ومــع   
ــواء بــمــا شــهــدتــه من  ــ ــة فـــي تــلــك الــجــهــود سـ ــزاويــ حــجــر الــ
تطور ملحوظ في قدراتها البحرية خال السنوات القليلة 
القوات  أفــراد  اكتسبها  التي  العملية  الخبرات  أو  الماضية 
البحرية من خال المشاركة في مناورات جمعت بين قوى 
إقليمية وأخرى عالمية وشهدت محاكاة في بعضها كان على 
غرار مناورات حلف الناتو، إال أنه في تقديري ال تزال هناك 
حاجة ملحة إلى تطوير البرامج الدراسية في المؤسسات 
في  لتأخذ  البحري  األمـــن  بــدراســات  المعنية  األكــاديــمــيــة 
اعتبارها كيفية إدارة أزمات األمن البحري من خال تجارب 
واقعية ومحاكاة على حد سواء، وسبل توظيف التكنولوجيا 
التطور  ظــل  فــي  البحري  األمــن  على  الحفاظ  مجال  فــي 
تهديدات  وتأثير  االصطناعي،  الذكاء  برامج  في  المذهل 
القوى  ــوازن  وتـ اإلقليمية  الــصــراعــات  على  البحري  األمــن 
اإلقــلــيــمــي، وأخـــيـــرًا مــوقــع األمـــن الــبــحــري ضــمــن الــصــراع 
والــتــنــافــس الـــدولـــي فــي منطقة الــشــرق األوســــط عــمــومــًا، 
مع  للتعامل  استراتيجية  مداخل  تمثل  قضايا  وجميعها 

تلك القضية. 
} مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية
بمركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

أكـــــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
ــي الــعــهــد  ــ ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه في لقائه مع 
عبداهلل  بن  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  رئــيــس  خليفة  آل 
واآلثار بتاريخ الرابع من اغسطس 2022 عدة 
مسائل في غاية االهمية والضرورة للنهوض 
بقطاعات السياحة والثقافة والتراث والفن، 
وبما يعزز دورها التنموي ويوسع مساهمتها 
البحرينية،  البشرية  الــمــوارد  استقطاب  في 
وتتطلب دراسة معمقة من الجهات الرسمية 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
إلى  السابق  المقال  في  اشرنا  وقد  المدني، 
ضـــرورة  فــي  تتمثل  االولــــى  مــنــهــا؛  مسألتين 
والمقومات  والــتــراث  الثقافة  على  الحفاظ 
تشكل  تـــــزال  وال  شــّكــلــت  الـــتـــي  الـــحـــضـــاريـــة 
مامح وهوية المجتمع البحريني، والثانية 

األجيال  وربــط  الثقافية  القيم  بتأصيل  االهتمام  ضـــرورة 
تكون  إنــجــازات  لصناعة  لهم  الدافع  ليكون  وطنهم  بتاريخ 
مع مر األزمان إرثًا حضاريًا يحكي عن قصص نجاح أبناء 
البحرين. اما المسألة الثالثة التي اكدها سمو ولي العهد 
بالمشروعات  االهتمام  مواصلة  »أهمية  فهي  الــوزراء  رئيس 
الــتــي تــعــزز مــوقــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
والترويج لمقوماتها الثقافية لتنمية السياحة الثقافية في 
المملكة«، وخاصة ان السياحة الثقافية تهتم بأساليب حياة 
الناس، والعوامل التي اثرت في تشكيلها، وأن السياح الذين 
يكونون  مــا  غالبا  السياحة  مــن  النمط  هــذا  عــن  يبحثون 
يضعون  وأنهم  والثقافة،  التعليم  من  مرموق  مستوى  على 
في  يرغبون  التي  السياحية  المعالم  لنوع  مسبقا  برنامجا 
والقصور،  والــقــاع،  التاريخية،  المدن  مثل  عليها  االطــاع 
والمدارس، واالسواق القديمة، والمتاحف، وقاعات العرض 
والبانوراما التي تجسد التطور الحضاري للدولة، فضا عن 
القرى والمناطق الريفية التي حافظت على تقاليد وفلكلور 
عن  كثيرا  تبتعد  ولــم  األصلية،  لمجتمعاتها  البناء  ونمط 

ــداد ونــمــط حياتهم  ــ ــاء واالجـ قــيــم االبــ
ومابسهم وحرفهم ونشاطاتهم. االمر 
الــعــالــم  الــكــثــيــر مـــن دول  الـــــذي دفــــع 
الـــتـــي انـــدثـــرت مــعــالــمــهــا الــحــضــاريــة، 
ــي تــهــتــم بــالــصــنــاعــة الــســيــاحــيــة،  ــتـ والـ
بناء  الــى  الثقافية،  السياحة  وخاصة 
قــــرى تــراثــيــة تــحــاكــي الــمــاضــي وتــبــرز 
الحبيبة  مملكتنا  ان  وحيث  معالمه. 
تمتلك العديد من المعالم التاريخية 
القرى  وبــعــض  تـــزال شاخصة  الــتــي ال 
الــتــي لــم تــفــقــد اصــالــتــهــا، لـــذا ينبغي 
طابعها  على  والحفاظ  بها  االهتمام 
التراثي والسعي لتسجيلها كجزء من 
العلمي  والــتــســويــق  الــعــالــمــي  ــتـــراث  الـ
كمناطق جذب سياحية  لها  المدروس 
المحميات  انشاء  في  والتوسع  ناطقة 
الـــتـــراثـــيـــة. والــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بين 
وآثار  تاريخ  والتراث وجمعية  الثقافة  السياحة وهيئة  وزارة 
الــبــحــريــن؛ إلقـــامـــة مــلــتــقــيــات ثقافية  الــبــحــريــن، وجــامــعــة 
وسياحية مشتركة، تقام في مخيمات موسمية في المحميات 
او الـــقـــرى الــتــراثــيــة، تــبــحــث وتـــؤصـــل الــمــكــانــة الــتــاريــخــيــة 
والحضارية للمعالم التراثية في المملكة، وتسعى الى نشر 
ينبغي  كما  وعالميا.  وإقليميا  وطنيا  المعالم  بهذه  الوعي 
التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة  وزارة  التعاون مع 
البحرين في مجال جذب وتشجيع االستثمارات التي تسهم 
خال  من  الــبــاد،  في  التراثية  والمعالم  القرى  تنمية  في 
تقديم الحوافز والتسهيات للمستثمرين في هذا القطاع.

اما المسألة الرابعة التي اكدها سمو ولي العهد رئيس 
المشروعات  تكون  اال  بأهمية  تتمثل  فإنها  الموقر  الـــوزراء 
الــتــنــمــويــة ومــــا تــتــطــلــب مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة مـــدعـــاة لــلــزحــف 
وابـــتـــاع الــمــعــالــم الــتــراثــيــة فــي الــمــمــلــكــة، فــقــد اكـــد سموه 
والتطوير  الــبــنــاء  ومــشــاريــع  التنمية  متطلبات  تلبية  »أن 
المعالم  الحفاظ على  يتم مراعاة  بأن  والتوجيه  مستمرة، 
هذه  ان  ريــب  وال  التاريخية«.  للمناطق  الــحــضــاري  واإلرث 

ماحظة ذكية مهمة، وخاصة ان التمدد العمراني قد اودى 
بالقطاع الزراعي فتراجع موقع المملكة على خريطة انتاج 
التمور، ومثل تحديا كبيرا لألمن الغذائي. وهو ايضا تحد 
من  بد  ال  وهنا  الباد.  في  الثقافية  السياحة  لقطاع  كبير 
المكانية  والتنمية  العمراني  بالتخطيط  المعنيين  دعــوة 
والتراثي  الــمــوروث الحضاري  ادمــاج  الــى ضــرورة  الباد  في 
تكون  بحيث  المعاصرة،  البحرينية  العمارة  في  البحريني 
البحرينية  االصــالــة  عن  معبرة  المباني  ومــداخــل  واجــهــات 
ــن الـــمـــواقـــع الــتــراثــيــة  ــى الــبــحــث عـ ــا الــ ــراهـ ودافــــعــــة لــمــن يـ
للترويج  فاعلة  وسيلة  فإنها  ثم  ومــن  االصيلة،  البحرينية 

للتراث المعماري البحريني.
 وتتمثل المسألة الخامسة بتأكيد سمو األمير سلمان 
في  الــمــؤثــر  ودوره  الثقافية  العناصر  كــأحــد  الــفــن  »أهــمــيــة 
ومؤثرا  مهما  دورا  يلعب  الفن  ان  اذ  العالم«؛  مع  التواصل 
في ابراز الموروث الحضاري والثقافي والفلكلوري للشعوب، 
التراث  تــدويــن  فــي  فاعلة  اداة  يعد  التشكيلي  الفن  فمثا 
والــغــنــاء واالنـــشـــاد والتمثيل،  الــتــصــويــر،  الــشــعــبــي، وكــذلــك 
جاذبة  برسائل  تبعث  ان  يمكن  فنية  مــجــاالت  مــن  وغيرها 
التي يتحدث عنها  والثقافة  التراث  للشعوب لاطاع على 

الفنان، ومن ثم فإنها وسيلة حيوية للجذب السياحي. 
الملكي  السمو  أكدها صاحب  التي  السادسة  والمسألة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة رعاه اهلل »أهمية مواصلة 
أعماله  عبر  بــه  يضطلع  لما  البحريني  بالفنان  االهــتــمــام 
الفنية من دور في نقل الصورة الحضارية والتطور التنموي 
على سموه  جــديــدا  ليس  االمـــر  وهـــذا  الــبــحــريــن«.  لمملكة 
الذين  والمبدعين  للمخلصين  االمين  الراعي  فهو  الكريم 
خدمة  المستدامة  والتنمية  الــبــنــاء  مسيرة  فــي  يسهمون 
وتوفيقه،  اهلل  بعون  الــزاهــر  ومستقبلها  البحرين  لحاضر 
الجالة  صاحب  حضرة  ورغــبــات  لتوجيهات  امينا  وإنــفــاذا 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم والد 

الشعب وصمام أمنه وأمانه. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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اأين اأمريكا وحلفاوؤها عن الماأ�ساة الحقيقية؟
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الــعــســكــريــة  ــا عــمــلــيــتــهــا  ــيــ بـــمـــجـــرد أن أطـــلـــقـــت روســ
في شهر  وتحديدا  أشهر،  قبل ستة  أوكرانيا  في  الخاصة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  تتردد  لم  الماضي،  فبراير 
وحلفاؤها عبر المحيطات عن إطاق حزمة تلو األخرى 
بل  موسكو،  ضــد  والسياسية  االقتصادية  العقوبات  مــن 
الــتــي ال تسايرها  الـــدول  أيــضــا بمعاقبة  وتــوعــدت  لــوحــت 
فــي هـــذه اإلجـــــراءات األحـــاديـــة، يــحــدث ذلـــك كــلــه بحجة 
سيادة،  ذي  بلد  ضد  »عــدوانــا«  تنفذ  االتحادية  روسيا  أن 
نظر  وجهة  بحسب  روسيا،  فإن  وبذلك  أوكرانيا،  أي ضد 
يحرم  الــذي  الــدولــي  الــقــانــون  تنتهك  وحلفائها،  أمريكا 
أراضيها، ومــن ثم  واحــتــال  الــدول  االعــتــداء على سيادة 
يجب معاقبتها على أفعالها، وذهبت هذه الدول إلى أبعد 
من ذلك، حين زجت بنفسها طرفا شبه مباشر في هذه 
من  بالكثير  األوكرانية  الجبهة  إغــراق  خال  من  الحرب 
المعدات العسكرية بحجة »مساعدة« كييف على التصدي 
للقوات الروسية. قضية الموقف األمريكي واألوروبي من 
لها عاقة  ليس  أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية  العملية 
االعتداء  و»رفضها«  الدولي  للقانون  الــدول  هذه  باحترام 
على سيادة الدول، ما يحدث هو صراع جيوسياسي جديد 
األوكــرانــي،  المسرح  األوروبــيــة على خشبة  الــقــارة  تشهده 
النهيار  األولـــى  الــســنــوات  منذ  التبلور  فــي  معالمه  بــدأت 
ومن  االشتراكية  المنظومة  وتفكك  السوفيتي  االتــحــاد 
التدريجي من  واقترابه  األطلسي  توسع حلف شمال  ثم 
الروسية، وخاصة بعد ظهور مؤشرات قوية على  الحدود 
نية الحلف ضم كل من جورجيا وأوكرانيا إلى عضويته، 
وهو  روســيــا  الحصار ضــد  مــن  المزيد  يعني  الــذي  األمــر 
لخطوطها  خطيرا  تــجــاوزا  موسكو  اعتبرته  الــذي  األمــر 
الحمراء. الموقف األمريكي واألوروبي من الصراع الروسي 
األوكراني ووقوفهم المطلق إلى الجانب األوكراني تحت 

ذريعة »الدفاع« عن القانون الدولي إنما هم بذلك يؤكدون 
وإصرارهم غير  السياسي  ونفاقهم  الموقف  انتهازية هذا 
بالقضايا  يتعلق  فيما  بمكيالين،  الكيل  على  األخــاقــي 
السياسية والحقوقية التي تشهدها العديد من المناطق 
في العالم، منها تحديدا، وهذا ما يهمنا بالدرجة األولى، 
يتعرض  حيث  فلسطين  في  وخاصة  العربية،  منطقتنا 
الشعب الفلسطيني ألقسى درجات اإلساءة والحرمان من 
من  مــحــروم  أنــه  مقدمتها  فــي  اإلنسانية،  حقوقه  ابسط 
االستقرار في وطن مستقل أسوة بباقي شعوب المعمورة. 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وحــلــفــاؤهــا األوروبــــيــــون 
وغيرهم عبر المحيطات الذين هبوا بحماس غير مسبوق 
»لــلــدفــاع« عــن الــقــانــون الــدولــي وعــن ســيــادة الـــدول وحق 
هذه  وطنه،  وعن  نفسه  عن  الدفاع  في  األوكراني  الشعب 
واالقتصادية  السياسية  الحماية  توفر  التي  هــي  الـــدول 
لما تقوم به سلطات االحتال »اإلسرائيلي« من انتهاكات 
سافرة للقانون الدولي ولجميع قرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة بأوضاع وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في 
وحلفائها،  أمريكا  من  تأييدا  حــازت  التي  الــقــرارات  ذلــك 
األمــن  مجلس  قـــرار  الحصر  ال  المثل  سبيل  على  منها 
الدولي رقم 242 الخاص باألراضي الفلسطينية والعربية 
يونيو  من  الخامس  عــدوان  في  »إسرائيل«  احتلتها  التي 
مقدمتها  في  منها  كبيرة  أجــزاء  والتي ضمت   1967 عــام 
بهذا  نفسها  أمريكا  واعــتــراف  الــســوريــة  الــجــوالن  هضبة 

اإلجراء غير القانوني فيما يتعلق بالهضبة السورية.
أطــول  هــي  اآلن  تعتبر  الفلسطيني  الــشــعــب  مــأســاة 
مــأســاة فــي الــعــصــر الــحــديــث، ومـــا يــعــانــيــه أبــنــاء الشعب 
الفلسطيني من ظلم على أيدي سلطات االحتال وبدعم 
مباشر وغير مباشر من واشنطن وحلفائها قل ان يعانيه 
ــا تــمــارســه سلطات  ــه الــمــعــمــورة، ومـ ــر عــلــى وجـ شــعــب آخـ

انــتــهــاكــات ســافــرة للقانون  االحـــتـــال »اإلســرائــيــلــي« مــن 
الدولي لن تجد دولة أخرى تمارس مثله، كل ذلك يحدث 
ودعـــم من  الــقــول بموافقة  ولــيــس تجنيا  بــل  مـــرأى،  على 
أوكرانيا  جانب  إلــى  وبقوة  اآلن  تقف  التي  الــدول  جميع 
األوكــرانــي في  الشعب  الدولي وحــق  القانون  »دفــاعــا« عن 
الــدفــاع عــن حــقــوقــه الــمــشــروعــة، كــمــا تــقــول هـــذه الـــدول. 
في  الــخــاصــة  الــروســيــة  الــعــســكــريــة  العملية  كشفت  لــقــد 
الــذي  السياسي  والــنــفــاق  الحقيقي  الــوجــه  عــن  أوكــرانــيــا 
تتصف به سياسة الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها 
األوروبيين، لقد حللوا ألنفسهم جميع ما كانوا يعتبرونه 
حتى  بل  واألدب،  والفن  الرياضة  تسييس  مثل  محرما، 
الــلــغــة أيـــضـــا، وأكــــــدوا بــمــا ال يــــدع أي مــجــال لــلــشــك أن 
والديمقراطية  والــحــريــات  اإلنــســانــيــة  الــحــقــوق  شــعــارات 
ــرام الــقــانــون الـــدولـــي مــا هــي إال  ــتـ وحــقــوق اإلنـــســـان واحـ
السياسية  الــمــآرب  تحقيق  هــو  رفعها  مــن  الــهــدف  ذرائـــع 
التي تخدم مصالح هذه الدول، بغض النظر عن تعارض 
الـــمـــمـــارســـات الــمــرتــبــط بـــذلـــك، مـــع مــصــالــح اآلخـــريـــن. 
أكثر من سبعة  التي مضى عليها  الفلسطينية  فالمأساة 
عقود ليس لها أي موقع ذي أهمية في قاموس االهتمام 
السياسي لهذه الدول، وكأن هذه المأساة ال ينطبق عليها 
القانون الدولي الذي تتشدق به هذه الدول على الساحة 
األوكــرانــيــة، بــل األغـــرب واألنــكــى مــن ذلــك أن هــذه الــدول 
تنكر على الشعب الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه 
تنفذها  التي  والقمعية  العدوانية  الممارسات  وجــه  فــي 
المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي  فوق  االحتال  سلطات 
ــــدول مــمــارســات ســلــطــات االحــتــال  فــيــمــا تــســمــي هـــذه الـ
العسكرية  العملية  استمرار  ومع  النفس«،  »دفاع عن  أنها 
األمريكية  العورات  من  المزيد  فإن  أوكرانيا  في  الروسية 

واألوروبية سوف تتكشف أمام الجميع.

»جوربات�شوف« وجدلية 

االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق!

فوزية رشيد

المرض،  مــع  صــراع طويل  وبعد  أغسطس،   30 فــي   {
وعن عمر ناهز 92 عامًا، رحل »ميخائيل جورباتشوف« آخر 
رئيس لاتحاد السوفيتي السابق، وكانت جنازته 3 سبتمبر، 
السوفيتي  االتحاد  رؤساء  قياسًا لجنازات  جنازة متواضعة 
ودعه  قد  الروسي  االتحاد  رئيس  »بوتين«  وكــان  السابقين! 
قــبــل أيــــام فـــي الــمــســتــشــفــى الـــمـــركـــزي، ووضــــع الـــزهـــور في 
التابوت، ولكنه لم يحضر يوم الجنازة ومراسم الوداع العام!
»السوشيال ميديا« مقولة في مقال  تداول نشطاء   {
زايــد« حول  بن  »عبداهلل  الشيخ  اإلماراتي  الخارجية  لوزير 
األمــيــر »ســعــود الــفــيــصــل« بصحيفة الــشــرق األوســــط عــام 
لــدي رجل  كــان  )لــو  قــال  أن »جورباتشوف«  إذ أوضــح   ،2015
وأضــاف  السوفيتي(!  االتــحــاد  تفكك  مــا  الفيصل  كسعود 
»جورباتشوف« بحسب مقال وزير الخارجية االماراتي قائًا 
)فــمــن يــعــرف األمــيــر »ســعــود« يـــدرك ذكـــاءه الــفــائــق ودهـــاءه 
يقول  أن  يريدونه  الطاولة،  حــول  الجالسين  يجعل  الــذي 
المزيد، إال أنه كان يكتفي بالكام المفيد والمباشر، وكان 
أن  يستطيع  حيث  مختلف،  بمنظار  لــألمــور  ينظر  دائــمــًا 
تبدو  قد  قــرارات  ويتخذ  بتحليل مدهش،  األحــداث  يربط 
ما  ســرعــان  األيـــام  لكن  مستحيلة..  نتائجها  أن  معه  لمن 

تثبت عكس ذلك(.
} ليس الموضوع هنا موضوع ما قاله »جورباتشوف« 
عن »سعود الفيصل« وهي شهادة يتفق معه فيها الكثيرون 
ــعـــود«، ولكن  مــن زعــمــاء الــعــالــم، الــذيــن عــرفــوا األمــيــر »سـ
الـــمـــوضـــوع هـــو حــــول مـــا أثـــــاره »جـــوربـــاتـــشـــوف« مـــع تفكك 
االتحاد السوفيتي، الذي يرى كثيرون أيضًا أنه السبب فيه، 
بما أجراه من إصاحات منها »البروسترويكا« التي أدت في 
للرأي  صــادم  بشكل  السوفيتي  االتحاد  تدمير  إلى  النهاية 
تضافر  أن  رغــم  أحــد!  يتوقعه  لم  بشكل  أو  العالمي،  العام 
األسباب في ذلك التفكك هو ما يجعل من الجدلية حول 
أسباب السقوط تحتمل آراء كثيرة يستعيدها العالم اليوم 
ولكنه الحدث األضخم في حينه، على مستوى العالم كله! 
العالم  مامح  تغيرت  والــســقــوط  التفكك  هــذا  بعد  حيث 
والقطبية  والجيوستراتيجي  الجيوسياسي  المستوى  على 
الــعــالــمــيــة، لــتــقــع فــي كــف االســتــفــراد األمــريــكــي )آنــــذاك( 

بالعالم وبدون منافس سياسي أو آيديولوجي أو عسكري!
بعد  االشتراكي  أو  الشرقي  المعسكر  دول  أكثر  ولتقع 
األمريكية  والقطبية  الرأسمالي«  »التوجه  خانة  في  ذلــك 

والغربية!
} وبقدر ما كان »جورباتشوف« قد مدح الذكاء والدهاء 
في  يعجبه  كــان  مما  مختلف  بمنظار  األمـــور  إلــى  والنظر 
السوفيتي  االتــحــاد  مستوى  على  أنــه  إال  »ســعــود«،  األمــيــر 
قــرار اإلصــاح  كــان  وإلــى اآلن: هل  آنــذاك يتساءل كثيرون 
الــذي اتــخــذه »جــوربــاتــشــوف« ينم عــن ذكــاء ودهـــاء؟! أم أنه 
السوفيتي  باالتحاد  أودى  ببساطه  الــذي  والــدهــاء  الــذكــاء 

بشكل  ولكن  المستحيلة،  النتائج  إلى  وأدى  السقوط،  إلى 
معكوس ولصالح الغرب الرأسمالي االستعماري! وهذا يثير 
تساؤاًل طرحه أيضًا الكثير من المحللين »الروس«: هل كان 
واستخباراتها  بأمريكا  مشبوهة  على عاقة  »جورباتشوف« 
أو »بالماسونية« ودولتها العميقة في العالم، وبالتالي كان 

قد نفذ أجندة غربية في إسقاط االتحاد السوفيتي؟!
ــى مـــراجـــعـــة كتب  } تــبــقــى تــلــك األســـئـــلـــة بــحــاجــة إلــ
ومقاالت »محللين روس« كانوا يعرفون خبايا األحداث، وما 
خلف الستار، بما يتعلق بشخصية »جورباتشوف« ودوره في 

المآالت التي آلت إليها األحداث في »االتحاد السوفيتي«!
وحــيــث يعمل الــرئــيــس الــحــالــي »بــوتــيــن« مــنــذ ســنــوات 
ويعتبر  العالمية!  روســيــا  مركزية  مــن  شــيء  اســتــعــادة  على 
»التعددية القطبية« مع سقوط  العالم أصابه خلل في  أن 
استعادته  على  العمل  يجب  مــا  وهــو  السوفيتي،  االتــحــاد 
)النظام  في  مركز  حيازة  إلى  تسعى  روسيا  وحيث  عالميًا، 
قـــوة منافسة  بـــروز  مــع  القطبية  مــتــعــدد  الــجــديــد  الــدولــي 
الغربي  النظام  وأن  الجانب اآلخــر(،  الصين من  كبرى هي 
بــدوره، ويسقط معه تسلطه  آن له أن يسقط  االستعماري 

على دول العالم!
االنفرادي  )النظام  مع  كثيرًا،  تغير  بالفعل  العالم   {
ــذ مــســارات أكــثــر شــراســة في  لــلــواليــات الــمــتــحــدة( بـــه، وأخـ
)العولمة  بــروز  مع  الغربية،  والهيمنة  والسيطرة  الحروب 
الــشــرســة(! إلـــى الــحــد الـــذي قـــال فــيــه )فــوكــويــامــا( بنهاية 
الــعــالــم بعد  الــرأســمــالــي فــي  الــتــاريــخ عند عتبة االنــتــصــار 
سقوط المعسكر االشتراكي! بل وتجدد الحديث بمسارات 
ــذه الــمــرة!  ــول »صــــراع الـــحـــضـــارات« هـ غــربــيــة ومــخــتــلــفــة حـ
الماركسية  و)اآليديولوجيا  االشتراكي  الفكر  دخــل  مثلما 
والــلــيــنــيــنــيــة( فــي )مــنــعــطــفــات ارتــــداديــــة( فــي الــعــالــم كله! 
»العالم العربي« حيث بدأ االشتراكيون وأصحاب  ومنه في 
بعد  يتامى  وكأنهم  اللينينية«،  الماركسية  »اآليديولوجيا 
إليهم  بالنسبة  كانت  التي  االشتراكية،  المنظومة  انهيار 

كالجدار الذي يستندون إليه!
ولــيــدخــل »جــوربــاتــشــوف« بــمــا لــه وبــمــا عــلــيــه، تــاريــخــًا 
ــاد الــســوفــيــتــي، فــــرح لـــه الــغــرب  ــحــ مـــســـجـــًا، بــانــهــيــار االتــ
الرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة، وحزن بسببه كثيرون 

ممن كانوا يؤيدون الفكر االشتراكي أو الشيوعي!
ــيـــوم  ــن« يــــحــــاول الـ ــيــ ــوتــ يــــقــــول كـــثـــيـــرون الــــيــــوم إن »بــ
في  موجودة  كانت  التي  لروسيا  المركزية«  »القوة  استعادة 
عــالــم الــتــنــافــس بــيــن الــغــرب واالتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، ولكنها 
االســتــعــادة الــتــي تــقــوم عــلــى أفـــق أخــــرى، تختلف عــن أفــق 
»األزمــة  فهل  السابقة!  السوفيتية«  »اآليديولوجيا  ومسار 
القطبية  تــعــدد  أم  ــذلـــك؟!  لـ الــطــريــق  بـــدايـــة  األوكـــرانـــيـــة« 

العالمية يحتاج إلى ما هو أكثر بكثير؟!

بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

ق�������س���ة ف�������س���ل ال����ع����ال����م ف�����ي ح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني. 

النجاح  الناس عن قصص  العادة يكتُب  في 
ــا أكـــتـــُب هــنــا عـــن قــصــص فشل  واإلنــــجــــازات، وأنــ
إلى  ذلك  وأَهــدُف من  للبشرية جمعاء،  وإخفاق 
كافة  فــي  والتفكر  للتدبر  مليًا  أمامها  الــوقــوف 
ــل ومــصــادر  ــوامـ أبـــعـــادهـــا الــمــتــعــلــقــة بــأســبــاب وعـ
ثانية،  مــرة  فيها  السقوط  ُنكرر  ال  فشلها، حتى 
زالتها  من  ونتعلم  منها،  ونستفيد  بها،  فنتعظ 

وهفواتها، فالمؤمن ال يلدغ من جحٍر مرتين.
وفــي الــواقــع فــإن قصص فشل اإلنــســان في 
مــجــال الــبــيــئــة كــثــيــرة ومــتــعــددة مــنــذ بـــزوغ فجر 
ــــى قــبــل نــحــو 200 عـــام،  الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة األولـ
حيث إن رؤيته في التعامل مع البيئة ومكوناتها 
أكون  لكي  أو  ضبابية،  كانت  الحية  وغير  الحية 
رؤية،  أي  له  أكثر وصريحًا جدًا لم تكن  واضحًا 
وفي الوقت نفسه كان يفتقر أيضًا إلى سياسات 
الفطرية،  البيئية  الــثــروات  إدارة  فــي  مستدامة 
فكانت األعمال التنموية التي يقوم بها عشوائية 

وسيلة  بــأي  المادية  المكاسب  جمع  إال  يهمها  وال  رشيدة  وغير 
وعدم  للناس،  نوعها  كان  مهما  االستهاكية  المنتجات  وتقديم 
ومصيرها  المنتجات  هذه  ُعمر  انتهاء  مرحلة  في  كليًا  التفكير 
عند إلقائها في مكونات البيئة، إضافة إلى تجاهل كل ما ينطلق 
من هذه العملية اإلنتاجية من مخلفات صلبة، أو سائلة، أو غازية 
والحياة  البيئة  وأمــن  وســامــة  اإلنــســان  صحة  على  وتداعياتها 

الفطرية. 
فهذا التجاهل جعل اإلنسان يفاجأ بتشبع بيئتنا وعناصرها 
في كل شبٍر صغير أو كبير من كوكبنا، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، 
بالملوثات التي تمخضت عن أنشطته التنموية، كما أن األدهى 
واألمر واألشد تأثيرًا من تلوث مكونات البيئة هو تسمم كل عضو 
إلى  الــوقــت  مــع  وصلت  التي  الملوثات  بهذه  اإلنــســان  مــن جسم 
واألسقام  األمـــراض  أحــد  يعلم  وال  جسمه،  خايا  من  خلية  كل 
المزمنة التي نزلت علينا بسبب تعرضنا على مدى عقود طويلة 

لهذه السموم الخطرة والمسببة للسرطان. 
والــحــدث الـــذي وقـــع فــي الــبــحــريــن فــي 25 أغــســطــس 2022 
رني بقصة فشل واحدة من بين القصص الكثيرة التي ارتكبتها  ذكَّ
أيدي اإلنسان طواعية وبمحض إرادته. وقصة الفشل هذه نجمت 
عن صناعة منتجات استهاكية خطرة وملوثات سمحنا بإرادتنا 
لت مجموعة من الملوثات التي  بأن تنبعث إلى البيئة، وكلها شكَّ
ال تتحلل بعد أن تنطلق فتمكث وتبقى طويًا في بيئتنا، أي أنها 

الطبيعية  الــعــوامــل  بفعل  التحلل  تــقــاوم 
ــاح، وكــائــنــات حية  ــرارة، وريــ ــ مــن ضـــوء، وحـ
دقيقة. فهذه الملوثات كلها تتميز بصفات 
ــقــــرار فـــي مــكــونــات  ــتــ مــنــهــا الـــثـــبـــات واالســ
البيئة، واالنتقال إلى مسافات طويلة عبر 
ومنها  الجوية،  والرياح  البحرية  التيارات 
ــًا قــدرتــهــا عــلــى الـــتـــراكـــم والــتــضــخــم  أيـــضـ
من  والبعيدة  القريبة  البيئة  مكونات  في 
ــواء وتـــربـــة والــســلــســلــة الــغــذائــيــة،  ــ مـــاء وهـ
الوقت  مــع  االنتقال  على  قدرتها  وأخــيــرًا 
إلـــى جــســم اإلنـــســـان وزيـــــادة تــركــيــزهــا مع 
الزمن في أعضائنا، بل إن هذه المجموعة 
مـــن الــمــلــوثــات أخـــــذْت فـــي االنـــتـــقـــال من 
نتيجة  أننا  أي  جنينها،  إلى  الحامل  األم 
ثنا أبناءنا  لجهلنا وسوء إدارتنا لبيئتنا ورَّ
وأحــفــادنــا واألجـــيـــال الــاحــقــة مــن بعدنا 
ملوثات تبقى معهم أبد الدهر، وترافقهم 
ــوات حــيــاتــهــم مـــن الــمــهــد إلــى  ــنـ ــوال سـ ــ طـ
اللحد، فُيعانون من تداعياتها ومن اإلعاقات والتشوهات والعلل 

التي تنتج عنها. 
فــقــد دشــنــت الــبــحــريــن الــخــطــة الــوطــنــيــة للتعامل مــع هــذه 
الــمــهــددة  الــمــلــوثــات  الــســامــة للبيئة واإلنـــســـان مــن  الــمــجــمــوعــة 
الثابتة  العضوية  الملوثات  عليها  ُيطلق  والتي  األجيال،  لصحة 
)persistent organic pollutants. POPs(. وهذه الخطة مستخلصة 
من الجهود الدولية لمكافحة ومواجهة أخطاء اإلنسان وفشله، 
المنصرم  الــقــرن  مــن  الثاثينيات  منذ  اإلنــســان  سمح  أن  فبعد 
لمايين األطنان من هذه الملوثات باالنطاق إلى البيئة بحجة 
مقاومة األمراض الناجمة من اآلفات والحشرات، أو زيادة إنتاج 
المحاصيل الزراعية، أو غيرها من األسباب، تبين له بعد عقود 
مضارها  أن  وبيئته  اإلنــســان  لصحة  الملوثات  هــذه  تدمير  مــن 
وتدميرها  محاسنها،  مــن  أشـــد  ومــفــاســدهــا  منافعها،  مــن  أكــثــر 
أكبر من بنائها. فعندئٍذ اجتمع البشر إلنقاذ أنفسهم من شرور 
المعاهدات  دولية هي  آلية  بذلك على  الملوثات معتمدين  هذه 
واالتفاقيات، التي تمثلت في هذه الحالة في معاهدة ستوكهولم 
العضوية  الــمــلــوثــات  مــن  والبيئة  اإلنــســان  »حــمــايــة صحة  حــول 

الثابتة« في 22 مايو 2001. 
وفي هذه المعاهدة تمت الموافقة على التصدي لـ12 فقط 
من هذه الملوثات الكثيرة السامة والمسرطنة التي أطلَق عليها 

ومن   .)Dirty Dozen( الــقــذرة«  »الــدرزيــنــة  أو  الــقــذرة،  المجموعة 
هذه السموم التي تم تقيد حركتها وانتشارها اآلن هي »بايفينل 
المحوالت  في  المستخدم   )PCBs( بي(  )بي سي  الكلور«  متعدد 
ــرى، ومــبــيــدات حشرية  ــ الــكــهــربــائــيــة واألجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة األخـ
»ِدي  المشهور  الــحــشــري  المبيد  مقدمتها  فــي  مــكــلــورة  عضوية 
دي تي« )DDT(، الذي أحدث ضجة دولية وأزمة عالمية عصيبة، 
ــواع الــطــيــور بــاالنــقــراض، مــثــل رمــز  تتمثل فــي تــهــديــد بــعــض أنــ
تراكمه  النسر األصلع، عاوة على  األمريكية  المتحدة  الواليات 
مكونات  وجميع  األم  وحليب  اإلنــســان  في جسم  تركيزه  وارتــفــاع 
من  طويلة  عقودا  منها  عانينا  التي  السموم  من  كذلك  بيئتنا. 
الزمن بعض المركبات العضوية متعددة الفلور )بي إف أي إس( 
 ،)PAHs( )( والمركبات العضوية األروماتيكية )بي أي إشPFAS(
مركبات  وهــو مجموعة  اإلنــســان  عرفه  ملوث  أخطر  إلــى  إضــافــة 
ُيطلق عليها »الديكسين«، التي تنبعث من عمليات الحرق، سواء 

حرق القمامة المنزلية أو حرق المخلفات الطبية وغيرهما. 
لملوثات  اإلنسان سمح  أن  والمحير هو  األمــر  والغريب في 
عضوية كثيرة أخرى ثابتة وال تتحلل بأن تسرح وتمرح في بيئتنا، 
وتتراكم في أجسامنا، فيزيد تركيزها في خايا أعضائنا من دون 
البيئة،  عناصر  في  ودخولها  استخدامها  ويمنع  لها  يتصدى  أن 
حتى في مايو 2009، أي بعد 8 سنوات عجاف، عندما أضاف 16 
أيضًا  هناك  ومازالت  السابقة.  السوداء  القائمة  إلى  آخر  ملوثًا 
ملوثات أخرى تنتظر دورها لكي ُتوضع ضمن المجموعة القذرة 
المحظورة، ما يعني، كما كان عليه الوضع سابقًا عقودا طويلة، 
اإلنـــســـان وتضر  تــدمــيــر صــحــة  فــي  الــمــلــوثــات ستستمر  هـــذه  أن 
بصحته، من دون أن يقاوم اإلنسان هذا الضرر، أو أن يتصدى له 
حتى يحين وقتها، وفي هذه األثناء، ولسنوات طويلة قادمة، فإن 
هذه الملوثات مسموح باستخدامها وإطاقها إلى بيئتنا من دون 

حسيٍب أو رقيب، وستبقى حرة وطليقة تفعل بنا ما تشاء!
وهذا الفشل نفسه يتكرر سنة بعد سنة منذ أكثر من مائة 
عـــام، فيسقط اإلنـــســـان فــي شــر أعــمــالــه، وفــســاد أفــعــالــه بحجة 
التنمية والتطوير والتقدم، فيحل مشكلة من جانب ويخلق في 
وأمن  وتنكيًا بصحتنا  وطــأة  أشد  أخــرى  نفسه مشكات  الوقت 
أنظمة بيئتنا من المشكلة السابقة، ولكن في كل مرة مع وجوه 
جديدة وملوثات ومنتجات أخرى حديثة يصنعها هو بنفسه، أو 
يريد  ال  وكأنه  أجسامنا،  في  والتراكم  بيئتنا  بدخول  لها  يسمح 
المتراكمة  الكثيرة  خــبــراتــه  أو  الــســابــقــة،  تــجــاربــه  مــن  يتعلم  أن 

والممتدة أكثر من قرن من الزمان! 
bncftpw@batelco.com.bh
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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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�إىل  �لتطبيقية  �لعلوم  جامعة  ت�ستعد 

يف  للجامعة  �مل�سجلني  طلبتها  ��ستقبال 

 ،2023 /2022 �لأول  �لدر��سي  �لف�سل 

وبهذه �ملنا�سبة رّحب رئي�س �جلامعة �لأ�ستاذ 

عن  معرًبا  بالطلبة،  عو�د  غ�سان  �لدكتور 

�سعادته ببدء �لعام �لأكادميي �جلديد ومتمنًيا 

جلميع �لطلبة �جلامعة �لتوفيق و�لنجاح.

تعليمية  بيئة  لطلبتها  �جلامعة  وتوفر 

حت�سيلهم  ��ستكمال  على  ت�ساعدهم  متميزة 

بالدر��سة  �لر�غبني  للطلبة  تقّدم  كما  �لعلمي، 

و�لت�سهيالت  �خل�سومات  من  جمموعة  بها 

�أثناء فرتة  مل�ساعدتهم  �لدر��سية  �لر�سوم  على 

�لأق�ساط  دفع  عملية  يف  كاملرونة  �لدر��سة 

وقدرة �لطالب على دفع ر�سومه �لدر��سية على 

جمموعة دفعات مي�سرة خالل �لف�سل �لدر��سي 

يف  �ملتفوقني  للطلبة  و�خل�سومات  �لو�حد، 

�خلا�سة  و�خل�سومات  �لعامة،  �لثانوية 

و�خل�سومات  باجلامعة،  �لد�ر�سني  بالأخوة 

�لتي  �لدر��سية  و�ملنح  بالريا�سيني،  �خلا�سة 

يقدمها �سندوق دعم �لطالب للطلبة �ملتعرثين 

بن�سب  �ملجتمع  فئات  خمتلف  من  و�ملتفوقني 

ت�سل �إىل %100.

دعا  �جلديد،  �لدر��سي  �لعام  ومبنا�سبة 

و�لجتهاد  �جلد  �إىل  �لطلبة  �جلامعة  رئي�س 

يف طلب �لعلم، منوًها باأن �جلامعة قد هياأت 

�لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة ل�ستقبال طلبتها من 

و�إر�سادهم  �مل�ستجدين  �لطلبة  توجيه  خالل 

لهم  و�لتوجيهات  �لن�سائح  وتقدمي  �أكادميًيا 

ت�سجيلها  قبل  �لدر��سية  �ملقرر�ت  �ختيار  يف 

يف  �لأكادمييني  �ملر�سدين  خالل  من  وذلك 

�جلامعة  �إد�رة  �أن  �إىل  لفًتا  �لكليات،  خمتلف 

تبذل ق�سارى جهدها وت�سع جميع �إمكانياتها 

وطاقاتها من �أجل �لطالب �أوًل و�أخرًي�.

�أن  عو�د  غ�سان  �لدكتور  �لأ�ستاذ  و�أكد 

�جلامعة �سعيدة با�ستقبال طلبتها يف خمتلف 

�لتخ�س�سات �لتي تطرحها متمثلة يف �لرب�مج 

لندن  جامعة  مع  بالتعاون  �جلديدة  �لأربعة 

يف  �لبكالوريو�س  �لربيطانية،  بانك  �ساوث 

�لأعمال،  �إد�رة  يف  و�لبكالوريو�س  �لقانون، 

�مليكانيكية،  �لهند�سة  يف  و�لبكالوريو�س 

�لكهربائية  �لهند�سة  يف  و�لبكالوريو�س 

تخ�س�سات  �إىل  بالإ�سافة  و�لإلكرتونية، 

�لتي  �ملعمارية  و�لهند�سة  �ملدنية  �لهند�سة 

طلبتها  من  �لأوىل  �لدفعة  �جلامعة  خرجت 

يف  �لبكالوريو�س  وتخ�س�سات  �لعام،  هذ� 

�لعلوم  �ملحا�سبة،  �لأعمال،  �إد�رة  �حلقوق، 

نظم  �ل�سيا�سية،  �لعلوم  و�ملحا�سبة،  �ملالية 

�لت�سميم  �حلا�سوب،  علم  �لإد�رية،  �ملعلومات 

وتخ�س�سات  �لد�خلي،  �لت�سميم  �جلر�فيكي، 

�لتجاري،  و�لقانون  �لقانون،  يف  �ملاج�ستري 

�لأعمال،  و�إد�رة  �لب�سرية،  �ملو�رد  و�إد�رة 

جميع  �أن  �إىل  م�سرًي�  و�لتمويل،  و�ملحا�سبة 

�لربيطانية  �لرب�مج  يف  �مل�سجلني  �لطلبة 

 ،2023 /2022 �لأول  �لدر��سي  للف�سل 

 %30 قيمتها  خ�سم  ن�سبة  على  �سيح�سلون 

على �ل�سنة �لدر��سية �لأوىل.
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برنامج الطب الأكادميي يف جامعة البحرين الطبية

 ي�شتويف متطلبات �شمان اجلودة من هيئة جودة التعليم 

للجر�حني  �مللكية  �لكلية  �أعلنت 

�لطبية  �لبحرين  جامعة   - �أيرلند�  يف 

على  ح�سولها  عن  �لبحرين(   RCSI(
�لثقة من هيئة جودة �لتعليم و�لتدريب 

برناجمها  ��ستيفاء  بعد  �لبحرين  يف 

�لطب،  يف  للبكالوريو�س  �لأكادميي 

�لطب  كلية  يف  و�لتوليد  و�جلر�حة، 

مبتطلبات �سمان �جلودة.

بد�أتها  �لتي  �لتقييم  زيارة  و�سملت 

و��ستمرت   2022 مار�س  يف  �للجنة 

�ل�سريرية  �ملو�قع  جميع  �أيام،  خم�سة 

�جلهات  مع  �لجتماعات  من  و�لعديد 

�ل�سرت�تيجني  و�سركائنا  �ملعنية 

و�ملوظفني  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء 

و�لطالب  �ل�سريريني  و�ملحا�سرين 

و�خلريجني. 

�لعتوم،  �سمري  �لربوفي�سور  وقال 

»من  �لطبية:  �لبحرين  جامعة  رئي�س 

�لأكادميي  �لعتماد  معايري  خالل 

ومناهجنا  �جلامعة  بها  حتظى  �لذي 

و�جلهود  عاملًيا  بها  �ملعرتف  �لدر��سية 

�مل�ستمرة لتنمية بيئة حتث �لطالب على 

ت�سمن  و�ملهنية،  ��ل�سخ�سية  �لتنمية 

جامعة �لبحرين �لطبية بتخريج طالب 

و�خلربة  باملعرفة  مزودون  وهم  �لطب 

بر�مج  تطوير  لدعم  �لالزمة  و�ملهار�ت 

و�لتناف�س  �لوطنية  �ل�سحية  �لرعاية 

�أنحاء  جميع  يف  وظيفية  فر�س  على 

�لعامل«.

�للجنة  �أ�سادت  �لتقييم  ختام  ويف 

بالدور �لفّعال لبيئة �لتعلم �لفرت��سية 

دعم  يف  �لأخرى  �لإلكرتونية  و�لأدو�ت 

�لتعلم  ومر�فق  �مل�ستقل،  �لتعلم  نهج 

�ملمتازة �لتي ميتاز بها �حلرم �جلامعي 

و�مل�ست�سفيات �ل�سريكة، وقدرة �لربنامج 

�لقوية و�ملنظمة على مو�جهة �لتحديات 

»كوفيد-19«  جائحة  فر�ستها  �لتي 

�لهاتف  وتطبيق  �ملر�فق،  حيث  من 

�أطلقته �جلامعة لت�سهيل  �ملحمول �لذي 

تو��سل �لطالب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س 

�ل�سريري،  �لتدريب  �أثناء  �ل�سريرية 

رفيق  لربنامج  �جليدة  و�ملمار�سة 

»Buddy«، �لذي ي�ساعد �لطالب �جلدد 

من  �لأوىل  �ل�سنة  يف  �ل�ستقر�ر  على 

در��ستهم من خالل تعيني زميل متمر�س 

�أو  دليل  مبثابة  ليكون  عليا  �سنة  من 

رحلتهم،  بد�ية  يف  ي�ساعدهم  »رفيق« 

و�لت�سجيع  �لقوي  �لجتماعي  و�لدعم 

و�لذي  �لطالبية،  للمبادر�ت  �لفعال 

 40 من  �أكرث  وجود  خالل  من  يت�سح 

ويديرها  �أطلقها  ن�سطة  وجمعية  نادًيا 

لإد�رة  �لآيل  �لنظام  وتطبيق  �لطالب، 

�ملتابعة  ي�سمن  �لذي  �جلودة،  �سمان 

�لالزمة لتنفيذ خطط �لتح�سني �لناجتة 

عن �ملر�جعات �ل�سنوية و�لدورية. ويف 

كاثرين  �لدكتورة  قالت  �ملنا�سبة،  هذه 

�سرت�كان، مدير �إد�رة �جلودة و�لتطوير 

�لطبية:  �لبحرين  �لأكادميي يف جامعة 

»تتقدم جامعة �لبحرين �لطبية بجزيل 

جلنة  �أع�ساء  جلميع  و�لعرفان  �ل�سكر 

�لتقييم، بالإ�سافة �إىل موظفينا وطالبنا 

�ل�سريكة،  و�مل�ست�سفيات  وخريجينا 

�ل�ساملة لعملنا وتو�سياتهم  ملر�جعتهم 

�مل�ستمرة  �جلامعة  جهود  تدعم  �لتي 

�إن  و�لتدري�س.  �لتعلم  نهج  لتطوير 

�لوطنيني  �ل�سركاء  تعاوننا مع خمتلف 

و�لدوليني، بالإ�سافة �إىل �سعينا لتحقيق 

�أعلى �ملعايري، ما هو �إل تاأكيد جديد على 

�لتز�م جامعة �لبحرين �لطبية مب�سرية 

�لتنمية و�لتطوير«.

د. كاثرين �سرتاكان

د. غ�سان عواد

 الربوفي�سور �سمري العتوم

»بذرة خري« التابعة جلمعية اجلفري

 اخلريية ت�شكر وزارة  التنمية الجتماعية  

�خلريية  �جلفري  جمعية  رئي�س  تقّدم 

�جلزيل  بال�سكر  عبد�حل�سني  عبد�لغفار 

على  وذلك  �لجتماعية،  �لتنمية  لوز�رة 

وذلك  �مل�ستمر،  و�لدعم  �لكبرية  �جلهود 

م�سيًد�  �خلريية،  للعمل  �لدويل  �ليوم  يف 

يف �لوقت نف�سه على حر�سهم ومتابعتهم 

ل�سوؤون �جلمعيات �خلريية ودعم �لرب�مج 

ب�سوؤون  �ملخت�سة  �لتنموية  و�مل�ساريع 

�أفر�ده  و�لرتقاء مب�ستوى  �ملجتمع  تنمية 

مبا يحقق �لتنمية �مل�ستد�مة.

على  عبد�حل�سني  عبد�لغفار  و�أكد   

مل�سروع  �لوز�رة  من  �ملقدم  �لدعم  �أهمية 

»بذرة خري« �ل�ساعي �إىل حتقيق �ل�ستد�مة 

�أر�س  �سر�ء  من خالل  �خلريي  �لعمل  يف 

وبناء مقر �إد�ري ��ستثماري د�ئم جلمعية 

بتو�جده  يتميز  و�لذي  �خلريية،  �جلفري 

�جلفري  قلب  ويف  جتاري  �سارع  على 

و�سمن ن�سيجها �لعمر�ين.

و�أ�سار �إىل �لدعم �لكبري �ملقدم من قبل 

�لتنمية  بوز�رة  �لأهلية  �ملنظمات  �إد�رة 

وت�سهيل  �لإيجابي  �لتو��سل  خالل  من 

�حل�سول على ترخي�س جمع �ملال �آمالً يف 

�لإيجابية  و�لعالقات  �لتو��سل  ��ستمر�ر 

بني �لوز�رة وجميع �جلمعيات �خلريية.

عبدالغفار عبداحل�سنيوزير التنمية االجتماعية 

جامعة العلوم التطبيقية ترّحب بطلبتها تزامًنا مع ا�شتقبال الف�شل الدرا�شي الأول

 طرح اأربعة برامج جديدة بالتعاون مع جامعة لندن »�شاوث بانك«

ال��ري��ط��ان�����ي��ة ال���رام�������ج  امل�����ش��ج�����ل��ن يف  ال��ط��ل��ب�����ة  % جل��م��ي��ع   30 خ�����ش��م   

»ط����ل����ب����ات« ت���ن���ظ���م جت���م���ًع���ا ل���اإع���ام���ي���ن

قطاع  يف  و�إقليمًيا  حملًيا  �لر�ئدة  �لتقنية  �ل�سركة  »طلبات«  �أقامت 

�جلهات  ممثلي  من  لعدد  جتمًعا  �ل�سريعة،  و�لتجارة  �لطعام  تو�سيل 

�لإعالمية �لبحرينية؛ وذلك تقديًر� من �ل�سركة للجهود �مل�سنية �لتي تبذلها 

�ملوؤ�س�سات �لإعالمية ودعمهم لفعاليات و�أن�سطة طلبات. 

هذ� وللِعلم، تطبيق »طلبات« ُمتاٌح للعمالء على متجر »جوجل بالي« 

ومتجر تطبيقات �سركة »�أبل«، وكذلك متجر �سركة »هو�وي«.

ت�شوير: ح�شن قربان

فاطمة �شاح اأول م�شممة بحرينية

 ت�شارك يف عر�ض الأزياء الأول بالريا�ض

�لبحرينية  �مل�سممة   �ساركت 

 sass collection فاطمة �سالح

لالأزياء  عاملي  عر�س  �أول  يف 

�لعربية  �ململكة  يقام يف عا�سمة 

للمرة  »�لريا�س«  �ل�سعودية 

�لأوىل.

�لبحرينية  فاطمة  وتعترب 

�لذي  �لعر�س  يف  �لوحيدة 

ت�سارك فيه 17 م�سممة �سعودية 

�لفرحة  وغمرت  �جلن�سية، 

يف  �مل�ساركني  �لأزياء  م�سممي 

�لأول  �لعاملي  �لأزياء  عر�س 

يف  �أقيم  �لذي  فا�سون«  »جيمي 

�لريا�س،  �ل�سعودية  �لعا�سمة 

م�سمًما   18 �جتمع  حيث 

لعر�س  مرة  لأول  وم�سممًة 

�أحدث ت�ساميمهم �لتي جتمع بني 

�لثقافة �ملحلية و�حلد�ثة.

�أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 

�سالح  فاطمة  �مل�سممة  �سغف 

من  وبالرغم  �سغرها،  منذ  بد�أ 

�لكندية  �جلامعة  خريجة  �أنها 

و�أنها  ت�سويق،  تخ�س�س  دبي 

و��سلت در��ستها بتخ�س�س �آخر 

بالبحرين  �لكندية  �جلامعة  يف 

حيث تخ�س�ست يف �إد�رة �لأعمال 

وحبها  �سغفها  �أن  �إل   2019

للعمل �حلر ب�سكل عام وت�سميم 

�لأزياء حتديًد� دفعها لالإبد�ع يف 

د�خل  فيه  و�لتميز  �ملجال  هذ� 

وخارج مملكة �لبحرين.

كلية الدرا�شات اللغوية باجلامعة العربية 

املفتوحة - البحرين تطرح برنامج املاج�شتري

غادة  بروفي�سور  �أكدت 

لكلية  �ملحلي  �لعميد   - عبد�حلفيظ 

�جلامعة  عزم   - �للغوية  �لدر��سات 

�لعربية �ملفتوحة على طرح برنامج 

ماج�ستري »تدري�س �للغة �لإجنليزية 

كلغة �أجنبية« خالل �لف�سل �لدر��سي 

-2022 �جلامعي  �لعام  من  �لأول 

2023 ويعك�س هذ� �لربنامج جهود 

متطلبات  لتلبية  �لدوؤوبة  �جلامعة 

و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتنمية 

�إىل  �إ�سافة  و�لإقليمية  �لوطنية 

متطلبات �سوق �لعمل.

�لربوفي�سور  و�أو�سحت 

�سوف  �لربنامج  هذ�  �أن  عبد�حلفيظ 

جمال  يف  جيدة  عمل  فر�َس  يخلق 

�لتعليم يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س. 

�حلا�سلني  فاإن  ذلك  علي  عالوة 

ي�سهل  �سوف  �ملوؤهل  هذ�  على 

عمل  فر�س  على  �حل�سول  عليهم 

�للغة  ومر�كز  و�ملعاهد  �ملد�ر�س  يف 

�أي�سا  و  �جلامعات،  يف  �لإجنليزية 

و�لإقليمية،  �لدولية  �ل�سركات  يف 

و�لبعثات �لأجنبية، وو�سائل �لإعالم، 

و�لنا�سرون،  �لدولية،  و�ملنظمات 

وموؤ�س�سات �لرتجمة. من جهة �أخرى 

حامليها  توؤهل  �لدرجة  هذه  فاإن 

مثل  �أعلى  درجات  على  للح�سول 

درجة �لدكتور�ه.

وذكرت �لربوفي�سور عبد�حلفيظ 

تدري�س  يف  �ملاج�ستري  برنامج  �أن 

�للغة �لإجنليزية كلغة �أجنبية يهدف 

�ىل تدريب وتاأهيل �لطالب لي�سبحو� 

مدّر�سني ناجحني من خالل تعريفهم 

و�أ�ساليب  وطرق  نظريات  باأحدث 

باأحدث  وتعريفهم  �للغة،  تدري�س 

وتعريفهم  و�لتقومي،  �لتقييم  طرق 

�ملو�د  لإعد�د  �ملختلفة  بالطرق 

على  قدر�تهم  وتنمية  �لتعليمية، 

جمال  يف  �لتجريبية  �لبحوث  �إجر�ء 

�للغة �لإجنليزية كلغة �أجنبية.

 بروفي�سور غادة عبد احلفيظ
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ت�صّلم ر�صالة خطية للملك من رئي�س ال�صومال.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

البحرين حتر�س على تعزيز العالقات مع ال�صومال

القائد العام ي�صتقبل وكيل اخلارجية الربازيلي

توقع اتفاقية تعاون دفاعية مع القوات امل�صلحة الربازيلية

ت�صلّم �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ح�صرة  اإىل  موجهة  خطية  ر�صالة  الوزراء، 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

الرئي�س ح�صن  فخامة  من  املعظم،  البالد  ملك 

ال�صومال  جمهورية  رئي�س  حممود  �صيخ 

الفيدرالية.

جاء ذلك لدى لقاء �صموه يف ق�صر الرفاع 

الدكتور عبداللطيف بن را�صد  اأم�س، بح�صور 

بن  �صلمان  وال�صيخ  اخلارجية  وزير  الزياين 

واالقت�صاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة 

املبعوث  عبدال�صكور  عبدالرحمن  الوطني 

ال�صومال  جمهورية  رئي�س  لفخامة  اخلا�س 

لل�صوؤون االإن�صانية واجلفاف، الذي نقل تقدير 

ال�صومال  جمهورية  رئي�س  فخامة  واعتزاز 

ملك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإىل  الفيدرالية 

ويل  امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املعظم،  البالد 

حّمله  كما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

وحتيات  املعظم  امللك  جاللة  حتيات  �صموه 

ال�صومال  رئي�س جمهورية  فخامة  اإىل  �صموه 

الفيدرالية.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد  اللقاء،  وخالل 

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

العالقات  وتعزيز  دعم  على  البحرين  مملكة 

من  املزيد  لل�صومال  متمنًيا  ال�صومال،  مع 

االأمن واال�صتقرار.

ا�صتقبل امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وكيل 

واأوروبا  االأو�صط  لل�صرق  اخلارجية  وزارة 

االحتادية  الربازيل  بجمهورية  واأفريقيا 

نوبريجا، بح�صور   �صدا  فيلك  ال�صديقة كينيث 

النعيمي وزير  الركن عبداهلل بن ح�صن  الفريق 

�صوؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن �صقر 

�صباح  وذلك  االأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي 

اأم�س االأحد 4 �صبتمرب 2022م.

لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

دفاع البحرين بوكيل وزارة اخلارجية لل�صرق 

االأو�صط واأوروبا واأفريقيا بجمهورية الربازيل 

االحتادية، م�صيًدا بالعالقات القائمة بني البلدين 

تطوًرا  الدوام  على  ت�صهد  والتي  ال�صديقني 

وتقدًما يف خمتلف املجاالت، خا�صة ما يتعلق 

باملجال الدفاعي وال�صبل الكفيلة بتطويره.

اتفاقية  على  التوقيع  مت  اللقاء  وخالل 

دفاع  قوة  بني  الدفاعية  ال�صوؤون  يف  التعاون 

البحرين والقوات امل�صلحة جلمهورية الربازيل 

الع�صكري والتي  التعاون  االحتادية يف جمال 

الع�صكرية  العالقات  وتعزيز  دعم  يف  ت�صهم 

ال�صديقني،  البلدين  بني  امل�صرتكة  الثنائية 

حيث وقع عن اجلانب البحريني وزير �صوؤون 

وزارة  وكيل  الربازيلي  اجلانب  وعن  الدفاع، 

واأفريقيا  واأوروبا  االأو�صط  لل�صرق  اخلارجية 

بجمهورية الربازيل االحتادية.

حممد  ح�صن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�صر   

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �صعد 

الركن بحري اأنور عبداهلل جا�صم اجلودر مدير 

حقوقي  واللواء  الفني،  والتزويد  ال�صيانة 

الق�صاء  رئي�س  فليفل  را�صد  يو�صف  الدكتور 

الع�صكرية،  التمييز  حمكمة  رئي�س  الع�صكري 

مدير  ال�صعد  را�صد  �صالح  الركن  واللواء 

التدريب الع�صكري، واللواء الركن طيار ال�صيخ 

التعاون  مدير  خليفة  اآل  �صلمان  بن  حممد 

دفاع  قوة  �صباط  كبار  من  وعدد  الع�صكري، 

البحرين.

فتح باب الت�صجيل لدورة اأ�صا�صيات احلجامة للكوادر الطبية

الدكتورة  رعاية  حتت 

الرئي�س  اجلالهمة،  عذبي  مرمي 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

املهن واخلدمات ال�صحية »نهرا«، 

لدورة  املنظمة  اللجنة  فتحت 

للكوادر  احلجامة  اأ�صا�صيات 

للم�صاركة  الت�صجيل  باب  الطبية، 

بتنظيم  �صتقام  التي  الدورة  يف 

بالتعاون  بال�س  اأديوكي�صن  من 

للطب  العاملي  ال�صارقة  مركز  مع 

ال�صمويل وذلك خالل الفرتة من 7 

حتى 11 اأكتوبر 2022 القادم.

نعمت  االأ�صتاذة  واأكدت 

ال�صنديل ال�صبيعي م�صت�صارة املهن 

الوطنية  بالهيئة  امل�صاندة  الطبية 

ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اال�صت�صارية  اللجنة  ورئي�صة 

للطب البديل والتكميلي، اأن اللجنة 

طلبات  با�صتقبال  بداأت  املنظمة 

تعترب  التي  الدورة  يف  امل�صاركة 

التي  التدريبية  الدورات  اأهم  من 

وجت�صد  اململكة  اأر�س  على  تقام 

يف  البحرين  يف  الطبي  التطور 

خمتلف فروعه.

نعمت  االأ�صتاذة  واأو�صحت 

الت�صجيل  اأن  ال�صبيعي  ال�صنديل 

االإلكرتوين  املوقع  على  مفتوح 

 )www.educationplus.me(

اأيام   5 ملدة  �صتقام  التي  للدورة 

حما�صرات  و�صت�صهد  متوا�صلة 

عملية ونظرية �صت�صهم يف ارتقاء 

قطاع احلجامة يف اململكة يف ظل 

االإقبال على عمل احلجامة بجميع 

ف�صولها.

نعمت  االأ�صتاذة  وقالت 

التعاون  »اإن  ال�صبيعي:  ال�صنديل 

الوثيق مع مركز ال�صارقة العاملي 

العالقة  يوؤكد  ال�صمويل  للطب 

املتينة التي تربط مملكة البحرين 

خمتلف  مع  الطبي  القطاع  يف 

اأجل  من  اخلارجية  القطاعات 

الطبي  القطاع  ارتقاء  موا�صلة 

الدورة  �صت�صهم  اململكة، حيث  يف 

لتحقيق  احلجامة  قطاع  اإبراز  يف 

الطبية  للكوادر  اال�صتفادة  كامل 

كافة«.

املنظمة  اللجنة  »اإن  وتابعت: 

حري�صة على حتقيق كامل النجاح 

اال�صتفادة  وحتقيق  للدورة 

للم�صاركني من  العملية والنظرية 

املحا�صر  اأن  ا  خ�صو�صً االأطباء، 

الدكتور هيمن النحال املدير العام 

للطب  العاملي  ال�صارقة  ملركز 

وا�صعة  خربة  ميتلك  ال�صمويل 

الدعوة  ونوجه  املجال،  هذا  يف 

للجميع للم�صاركة يف الدورة«.

نعمت ال�سبيعي

ا�صتقبل وفًدا مالديفًيا.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

 فتح اآفاق اأو�صع من التعاون مع املالديف

اأكد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

تطوير  على  العمل  موا�صلة   ، الوزراء 

البحرين  مملكة  بني  الثنائية  العالقات 

فتح  على  والعمل  املالديف،  وجمهورية 

اآفاٍق اأو�صع من التعاون والتن�صيق امل�صرتك 

واالأهداف  امل�صالح  يحقق  مبا  البلدين  بني 

امل�صرتكة.

ق�صر  يف  �صموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

بن  �صلمان  ال�صيخ  بح�صور  اأم�س،  الرفاع 

واالقت�صاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة 

املالية  وزير  عامر  اإبراهيم  الوطني، 

ال�صيدة  ومعايل  املالديف،  بجمهورية 

اأمينة �صونا وزيرة البيئة والتغري املناخي 

بالوفد  �صموه  رحب  حيث  والتكنولوجيا، 

اإىل  الفًتا  البحرين،  مملكة  يف  املالديفي 

ا�صتمرار الدفع مب�صارات العالقات الثنائية 

نحو م�صتويات اأكرث تقدًما ومناًء يف �صتى 

على  واخلري  بالنفع  يعود  مبا  املجاالت 

البلدين.

اأوجه  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى 

العالقات الثنائية وفر�س التعاون امل�صرتك، 

وا�صتعرا�س الق�صايا ذات االهتمام املتبادل، 

ال�صاحتني  على  امل�صتجدات  اآخر  ومناق�صة 

االإقليمية والدولية.

عن  املالديفي  الوفد  اأعرب  جانبه،  من 

�صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي ويل 

يوليه  ملا  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

عالقات  بتقوية  دعم  و  اهتماٍم  من  �صموه 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  التعاون 

املالديف، متمنني ململكة البحرين مزيًدا من 

التقدم والنماء.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا

باإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة �صركة ممتلكات

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صدر عن �صاحب 

�صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

التنمية  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س 

 2022 ل�صنة   )1( رقم  قرار  االقت�صادية، 

باإعادة ت�صكيل جمل�س اإدارة �صركة ممتلكات 

البحرين القاب�صة ، جاء فيه:

جمل�س  ت�صكيل  ُيعاد  االأوىل:  املادة   -

القاب�صة  البحرين  ممتلكات  �صركة  اإدارة 

الوطني  واالقت�صاد  املالية  وزير  برئا�صة 

وع�صوية كل من:

1- وزير ال�صناعة والتجارة

2- وزير املوا�صالت واالت�صاالت

ال�صيا�صية  ال�صوؤون  م�صت�صار   -3

واالقت�صادية بديوان �صاحب ال�صمو امللكي 

ويل العهد

التنمية  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س   -4

االقت�صادية

5- الرئي�س التنفيذي ل�صركة ممتلكات 

البحرين القاب�صة

6- ال�صيد �صامر ماجد اجل�صي

7- ال�صيدة اإلهام عبداهلل ح�صن

جمل�س  يف  ع�صويتهم  مدة  وتكون 

االإدارة اأربع �صنوات.

من  القرار  بهذا  ُيعمل  الثانية:  املادة 

اجلريدة  يف  وُين�صر  �صدوره،  تاريخ 

الر�صمية.

وزير �صوؤون الكهرباء واملاء يبحث 

جماالت التعاون امل�صرتك مع ال�صفري الكوري

ا�صتقبل يا�صر بن اإبراهيم حميدان وزير 

كوان  هاي  ال�صيد  واملاء،  الكهرباء  �صوؤون 

ت�صونغ، �صفري جمهورية كوريا لدى مملكة 

التعاون  جماالت  لبحث  وذلك  البحرين، 

وت�صجيع  اخلربات  وتبادل  املختلفة 

اال�صتثمارات بني البلدين ال�صديقني خا�صة 

واملاء  الكهرباء  يف جماالت تطوير خدمات 

والطاقة املتجددة.

بال�صفري،  حميدان  رّحب  اللقاء  وخالل 

م�صيًدا بعمق العالقات الثنائية التي تربط 

املهم  االأثر  لها  والتي  ال�صديقني  البلدين 

واالإيجابي يف اإثراء اأوجه التعاون امل�صرتك 

يعزز  مبا  التنموية  املجاالت  خمتلف  يف 

والتطور  النماء  ويحقق  العالقات  هذه 

الرثية  اخلربات  لدى  م�صتوقًفا  للبلدين، 

التي متتلكها جمهورية كوريا يف م�صاريع 

العائمة والتي تعترب من  ال�صم�صية  الطاقة 

فيها  ت�صتثمر  التي  امل�صاريع  اأنواع  اأبرز 

الدول ذات الطابع اجلزري وذات امل�صاحات 

واحلدود املائية الوا�صعة، معرًجا على اأبرز 

مبادرات مملكة البحرين يف تطوير خدمات 

االأهداف  حتقيق  يدعم  مبا  واملاء  الكهرباء 

التنموية املن�صودة.  

الكوري  ال�صفري  اأعرب  جهته  ومن 

عــن �صـروره بتقدم العالقات الثنائية بني 

وزارة  بجهود  م�صيًدا  ال�صديقني،  البلدين 

قطاعات  تعزيز  يف  واملاء  الكهرباء  �صوؤون 

منوًها  املتجددة،  والطاقة  واملاء  الكهرباء 

يف  ومناء  تقدم  من  البحرين  ت�صهده  مبا 

خمتلف امليادين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12203/pdf/INAF_20220905005414192.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/977046/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/977087/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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 املح�مية �ُسهى اخلزرجي

العودة للمدار�س )2(

مبملكتنا  والتعليم  التعليم  بوزارة  امل�سوؤولني  اإن 

ال�ستقبال  وبارزة  حثيثة  جهودا  يبذلون  العزيزة 

من  اجلديد  الدرا�سي  العام  هذا  يف  الطالب  اأبنائنا 

عام  كل  يف  املقايي�س،  بكل  طويلة  انقطاع  فرتة  بعد 

والوزارة لها اجلديد واملفيد الأبنائنا الطالب، و�سعادة 

ياألون  ال  االإدارات  وروؤ�ساء  النعيمي  د.ماجد  الوزير 

جهدا اإال بذلوه، ويف االأيام املا�سية راأينا اال�ستعدادات 

على اأ�سدها ال�ستقبال اأبنائنا باملدار�س بعد جتهيزها 

بكل ما من �ساأنه اأن يكون عاما درا�سيا ناجحا ومفيدا 

الأبنائنا ولنا اأ�سرا بحرينية.

والرتبوية  التعليمية  العملية  ملمار�سة  العودة  بعد 

م�سوؤولية  عليهم  االأكارم  االأفا�سل  املعلمني  اأن  جند 

كبرية جدا، ذلك الأن االأعوام التي �سبقت حدث فيها 

الكثري من املتغريات، وزادت فيها العوامل التي توؤثر 

يتعلق  فيما  خا�سة  املجتمع،  على  اآخر  اأو  ب�سكل 

التوا�سل  و�سائل  عرب  اإلينا  وفدت  التي  بالثقافات 

االجتماعي وثورة املعلومات عرب الهواتف الذكية.

اأمور كثرية �سّكلت خطرا على جمتمعاتنا فانت�سر 

تاأثريها موؤخرا، ومن بينها زيادة التنمر بني ال�سغار 

اإ�سافة  والنوع،  للجن�س  والعن�سرية  الكبار،  وحتى 

ملحاوالت تدمري النا�سئة وال�سباب بو�ساطة املخدرات 

االأ�سرة  اإن  قلنا  فاإذا  والكثرية،  احلديثة  باأ�سكالها 

واالرتقاء  وتاأديبه  بتوعيته  الطالب  عن  م�سوؤولة 

ثم  ومن  خمتلفني،  يخلقنا  اأن  يف  اهلل  حلكمة  بفهمه 

توعيته بالتعامل احل�سن مع زمالئه يف املدر�سة، فاإن 

التي  الثمان �ساعات  املعلم له م�سوؤولية كبرية خالل 

االأبوي  دوره  ميار�س  اأن  عليه  الطالب  مع  يق�سيها 

قبل التعليمي والرتبوي، وعليه اأن ي�سادق طالبه واأن 

يبعدهم عن اذكاء اخلالفات مع بع�سهم البع�س، واأن 

يزرع فيهم حمبة االآخرين وير�سدهم اإىل التعاون مع 

بع�سهم كزمالء درا�سة، واأن يزرع الثقة يف اأنف�سهم 

ويف قدراتهم، واالعتزاز مبدر�ستهم ومن ثم بوطنهم 

البحرين.

اإن�سانية  مهمة  وهي  كبرية  املعلم  م�سوؤولة  اإن 

الأن  معنى،  من  الكلمة  هذه  حتمل  ما  بكل  ووطنية 

املدر�سة يف احلقيقة هي التي توؤ�س�س للقاعدة القوية 

للطالب الناجح الذي يخدم بلده، ويتفانى يف االرتقاء 

بوطنه  ثم  ال�سغري  مبجتمعه  ثم  ال�سغرية  باأ�سرته 

الكبري ثم باأمته، الأن البالد تتقدم باأبنائها املخل�سني 

الذين نهلوا من العلوم التي ت�سربوها من موؤ�س�ساتهم 

التعليمية، ومن هنا نقول اأن املعلم عندما يبذل جهده 

الكبري مع الطالب يوؤدي ر�ساله قيمة جدا تتاأثر بها 

التاريخ، وهذا  كل االأجيال الراهنة واملقبلة من رحم 

هو ال�سبب الذي يف�سر لنا احرتام وتقدير ال�سخ�سيات 

الناجحة واملتميزة للذين اأ�سهموا يف النجاحات التي 

حققوها يف حياتهم، وياأتي يف مقدمتهم املعلمون يف 

املراحل الدرا�سية االبتدائية، فهم الذين و�سعوا لهم 

االأ�سا�س القوي.

اأمتنى من كل قلبي اأن يقوم اجلميع بالدور املنوط 

الغالية  مملكتنا  الأن  ذلك  الطالب،  ابنائنا  جتاه  به 

حتتاج منا جميعا للعمل واملثابرة لن�سهم جميعا مع 

قيادتنا احلكيمة يف الو�سول بها اإىل اأعلى قمم التطور 

واالزدهار. اللهم احفظ بالدنا العزيزة قيادة و�سعبا 

ووفقنا ملا حتبه وتر�سى.

اأن��سد للعمل مدّر�سًة خلدمة وطني واأ�سرتي

امللكي  ال�صمو  انا�صد �صاحب  بحرينية  مواطنة  اأنا 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، فاأنا يتيمة وحا�صلة على 

من  واآدابها  العربية  اللغة  يف  بكالوريو�س  �صهادة 

جامعة البحرين، ومل اأح�صل بعد على وظيفة تنت�صلني 

�صموكم  على  يخفى  وال  منه،  اأعاين  الذي  الو�صع  من 

عمل  ي�صتلزم  الذي  نعي�صه  الذي  االقت�صادي  الو�صع 

الزوج والزوجة لتاأمني حياة كرمية لالأ�صرة، فاأنا غري 

الب�صيطة  احلياة  متطلبات  بع�س  توفري  على  قادرة 

ومازلت اأعتمد بعد اهلل على اأ�صرتي، ما ُي�صعرين باحلرج 

ويت�صّبب يل مب�صاكل نف�صية كثرية.

�صلك  املراأة  دخول  ب�صرورة  بروؤيتكم  واإ�صادة 

وكوين  اأف�صل،  م�صتقبل  لتحقيق  مطلًبا  كونه  العمل 

�صنع  يف  واأرغب  الع�صرية  احلياة  مبتطلبات  موؤمنة 

قرارات مليئة بالتحّدي من اأجل م�صتقبل اأف�صل ململكتنا 

التعليم  ب�صلك  التحاقي  �صيوفرها  والتي  احلبيبة، 

اأكون  اأن  حلمت  لطاملا  واأنا  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

االأجيال  تعليم  اأخدم وطني عن طريق  تربوية  معلمة 

وتاأ�صي�صهم، وقد تقدمت للعمل بوزارة الرتبية وقدمت 

االت�صال  يتم  لكن مل  التحريري يف 2019،  االمتحان 

بي ال�صتكمال االإجراءات!

وقد توا�صلت مع اجلهات املعنية يف وزارة الرتبية 

بهذا ال�صاأن موؤخًرا، وعِلمُت باأن طلبي متوقف يف ق�صم 

فتحت  االأمل،  اأفقد  مل  ولكّني  الوزارة،  يف  امل�صابقات 

ظلكم جند العطاء والكرم حفظكم اهلل، ولرمبا تتداخل 

لكن  التعبري،  عن  الل�صان  ويعجز  والكلمات  احلروف 

ن�صجها  كلمات  مني  فلكم  االأ�صدق،  يكون  دائًما  القلب 

اأن  اهلل عز وجل  من  واأمتنى  ال�صمو،  يا �صاحب  القلب 

ودام  عزكم  اهلل  واأدام  والعافية،  ال�صحة  عليكم  يدمي 

هذا  لبنات  الكرمية  رعايتكم  يف  ثقة  وكلي  عطاوؤكم، 

فالكلمات  الوطن  هذا  اإىل خدمة  ي�صعني  الالتي  الوطن 

اأن  االأقالم قبل  اأ�صعر به، وجتف  تعجز عن و�صف ما 

بذلتموه  ما  كل  على  وعرفان  �صكر  ر�صالة  لكم  نكتب 

جهد  كل  وعلى  احلبيبة،  اململكة  هذه  جتاه  وتبذلونه 

قدمتموه الأبناء هذا الوطن، فما اأروع اأن ترى �صاحب 

ال�صمو امللكي ميد يديه لكل من كان يف �صيق اأو �صعر 

بظلم.

 البي�ن�ت لدى املحرر

مر�سى ال�سرط�ن.. وم�سكلة املوا�سالت 

االأورام  مر�صى  اأن  املعروف  من 

ال�صرطانية يحتاجون اإىل الرتدد كثريا 

الفحو�صات  الإجراء  امل�صت�صفى  على 

الالزمة، وتلقي العالج الكيماوي الذي 

اأحد  وال  لهم،  املعالج  الطبيب  يقرره 

مري�س  يتلقاها  التي  العناية  اأن  ينكر 

وباخل�صو�س  جدا،  راقية  ال�صرطان 

يف م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي الذي 

باأف�صل  الرعاية  �صبل  كل  فيه  جتد 

يعانيها  التي  امل�صكلة  م�صتوياتها. 

ال�صرطانية  االأورام  مر�صى  بع�س 

موا�صالت  و�صيلة  ميتلكون  ال  الذين 

اإىل  وترجعهم  امل�صت�صفى  اإىل  تو�صلهم 

يف  وبناتهم  اأوالدهم  ويكون  بيوتهم، 

اإىل  الذهاب  حاجتهم  فرتة  يف  اأعمالهم 

امل�صت�صفى، فلو حتّل م�صكلة هذه الفئة 

خدمة  اإيجاد  خالل  من  املر�صى  من 

وعودتهم  امل�صت�صفى  اإىل  اإي�صالهم 

اخلدمة  هذه  �صتنعك�س  حتما  منه، 

ونف�صياتهم.  معنوياتهم  على  اإيجابا 

اأملهم كبري يف توفري هذه اخلدمة لهم 

من  ليتمكنوا  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 

�صهولة  بكل  امل�صت�صفى  اإىل  احل�صور 

وي�صر.

البي�ن�ت لدى املحرر

مر�سى ال�سكلر.. متى تنتهي مع�ن�تهم يف املع�ملة والعالج والرع�ية؟

ي�صابوا  اأن  البحرين  اأبناء  من  االآالف  لع�صرات  قّدر 

بفقر  عليه  ي�صطلح  الذي  والدتهم،  منذ  ال�صكلر  مبر�س 

اإىل جمموعة  الدم املنجلي، الذي يحدث ا�صطرابا ينتمي 

املنجلية.  اخلاليا  مر�س  با�صم  ُتعرف  اال�صطرابات  من 

التي  احلمراء  الدم  خاليا  �صكل  يف  احلالة  هذه  وتوؤثر 

تكون  ما  عادًة  اجل�صم.  اأجزاء  كل  اإىل  االأك�صجني  حتمل 

ي�صهل  الذي  االأمر  م�صتديرة ومرنة،  الدم احلمراء  خاليا 

اأن  الدرا�صات  بينت  وقد  الدموية،  االأوعية  يف  حركتها 

يحمل  قد  البحرين  يف  اأ�صخا�س   10 كل  بني  من  واحدا 

املورثة غري الطبيعية للمر�س، وقد يتاأثر واحد من بني 

كل 100 �صخ�س بداء الكريات املنجلية )ال�صكلر(.

بالكامل م�صوؤولية  اأن تتحمل  ال�صحة   وقّدر لوزارة 

البحث عن اأرقى العالجات على االإطالق لهم واال�صتعانة 

العامل،  يف  الطبية  والدرا�صات  البحوث  مراكز  باأعرق 

الإيجاد العالج والدواء الذي يرفع عنهم اأمل واأذى املر�س 

الذي ينّغ�س حياتهم ال�صخ�صية واالأ�صرية واالجتماعية 

واملهنية، رعايتهم باأف�صل ما يكون واجب وطني واأخالقي 

على اجلهات املعنية ب�صحة االإن�صان يف البحرين توفريه 

ا�صتخفاف وا�صتنقا�س  اإهانات وال  لهم دون معاناة وال 

العالج  على  احل�صول  حقهم  من  مواطنون  هوؤالء  بهم، 

الطرق، الأن  باأي�صر  والرعاية والدواء واملعاملة احل�صنة 

ما يعانونه من املر�س لي�س باالأمر ال�صهل، اإذا ما جاءت 

ال�صديد،  االأمل  من  واحدة  قطعة  اأبدانهم  وجعلت  نوبته 

ناجت عن  املر�س  ق�صوة  اأن حتملهم  بكل و�صوح  ونقول 

اأن  يعلم  الكل  للحياة،  القوية وحبهم  واإرادتهم  �صربهم 

�صراعهم مع املر�س مرير جدا، وحدهم ومن دون رعاية 

�صحية حقيقية وجادة ال ي�صتطيعون التغلب عليه، وهذه 

احلقيقة لي�صت خافية على وزارة ال�صحة وال على اجلهة 

البحرين، وطاملا  االإن�صان يف  بحياة و�صحة  تعنى  التي 

رئي�س جمعية ال�صكلر زكريا كاظم حتدث مرارا وتكرارا 

معاناتهم  عن  املحلية  االإعالمية  الو�صائل  خمتلف  عرب 

وال�صعوبات التي يجدونها يف امل�صت�صفى.

ال�صحة  وزارة  اأخرى  تارة  ونا�صد  تارة  وطالب   

اأو�صاعهم العالجية، رغم كل تلك الت�صريحات  بتح�صني 

من  بد  ال  العالجي!  واقعهم  يف  يذكر  �صيء  يتغري  مل 

نف�صية،  �صغوطات  اأي  من  جمردين  اأطباء  تخ�صي�س 

واالإن�صانية  والراأفة  الرحمة  داخلهم  يف  ويحملون 

غري  من  معاناتهم  من  والتخفيف  عالجهم  على  والقدرة 

من وال اأذى، ال ميكننا الت�صور اأن هذه الفئة من املواطنني 

االحرتام،  بغري  معهم  التعامل  يكون  اأن  البحرينيني 

اأن العالج بال معاملة ح�صنة مع املري�س ال  الأننا نعتقد 

اإذا  الطبيب  فاأخالق  العالج،  من  املرجوة  النتائج  تعطي 

ما كانت راقية �صت�صهم ب�صكل مبا�صر يف رفع معنويات 

ونف�صيات املر�صى، وجتعلهم وخا�صة مر�صى )ال�صكلر( 

الطبيب  واأما  عالية،  والدواء مبعنويات  العالج  يتلقون 

الذي ال يعري لالأخالق وزنا عند ممار�صته مهنته الطبية، 

ال يرجى منه خريا للمر�صى، و�صيكون وباال على مهنة 

الطب وطامة على املر�صى، ملاذا؟ 

بن�صبة كبرية جدا، كل  �صيزيد من معانات مر�صاه   

املهن املرتبطة بحياة االإن�صان مبنية على العلم والدراية 

واالأخالق قبل كل �صيء، علم ودراية بال اأخالق نتائجها 

فمر�صى  فيها،  ال خري  ودراية  علم  بال  واأخالق  ناق�صة، 

اأوال  معاناتهم  يقدرون  اأطباء  اإىل  يحتاجون  ال�صكلر 

واأخريا، لكي يعملوا جادين على عالجهم باأف�صل الطرق، 

الالزمة  االأولويات  من  املطلب  هذا  حتقيق  اأن  نعتقد 

كل  يف  لهم  اإيجادها  الواجب  الرعاية  وتوفري  لعالجهم 

القادم  العلم يف  يجد  اأن  ناأمل  والرعاية،  العالج  مراحل 

املر�س  هذا  عنهم  يزيل  الذي  الناجع  العالج  االأيام  من 

العنيد والقا�صي، ليعي�صوا حياة خالية من االأمل واالأنني، 

فاهلل تعاىل الذي وهب االإن�صان العقل واأعطاه القدرة على 

البحث والدرا�صة يف كل املجاالت..

�صبيال  العلم  من  يجعل  اأن  على  قادر  �صبحانه  هو 

االأمرا�س  من  وغريه  ال�صكلر  مر�صى  و�صعادة  ل�صفاء 

امل�صتع�صية، ال نقول اإال اللهم من على املر�صى يف مغارب 

االأر�س وم�صارقها باملعاملة الطيبة من اأطبائهم وبال�صفاء 

العاجل من اأمرا�صهم املزمنة، واجعلهم يا رب العاملني يف 

درعك احل�صينة الذي جتعل فيها من تريد.

�سلم�ن عبدالـله

اأه�يل العكر الغربي: �سوارعن� رملية 

ومن�زلن� م�سرًح� لتط�ير الرم�ل

نحن جمموعة من اأهايل العكر الغربي القاطنني مبجمع 

�صكاوي  بعدة  تقدمنا  عامني  منذ   ،6003 طريق   624

اإدارة  قامت  طويل  انتظار  وبعد  املجمع،  طرق  لر�صف 

بربادة  الرملي  الطريق  بر�صف  م�صكورة  الطرق  �صوؤون 

ال�صائل،  اال�صفلت  الطريق مبادة  البناء دون ر�س  خملفات 

وهو ما �صكل لنا معاناة يومية من تطاير االأتربة والغبار 

ي�صتخدم  الطريق  اأن  عليكم  يخفى  وال  منازلنا،  داخل  اإىل 

من قبل ال�صاحنات وال�صيارات الثقيلة، والتي يتم قيادتها 

االأتربة  لت�صاعد  يومي  ب�صكل  يت�صبب  ما  جنونية  ب�صرعة 

من  منهم  البع�س  يعاين  والذي  منازلنا،  لداخل  والغبار 

وزارة  من  ناأمل  التنف�س،  و�صيق  والربو  مزمنة  امرا�س 

الطرق  بر�س  االعتبار  بعني  املو�صوع  يف  النظر  االأ�صغال 

مبادة االأ�صفلت ال�صائل، اإذ اإننا على و�صك الدخول يف ف�صل 

ال�صتاء ومو�صم االمطار والتي �صتحول الطرق الرتابية اىل 

طرق طينية ي�صعب ا�صتخدامها يف مو�صم االمطار.

البي�ن�ت لدى املحرر

ت�أخري املحكمة حرم ابني من النفقة!

تطلقت  مطلقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

وقام   2021-6-3 بتاريخ  طليقي  من 

وولدت  حامل،  واأنا  بتطليقي  طليقي 

برفع  تقّدمت   ،2021-9-12 بتاريخ 

دعوى �صد طليقي للح�صول على النفقة 

احلكم  �صدر  ولكن  املا�صي،  دي�صمرب  يف 

بحقي يف النفقة بتاريخ 2022-6-30 

باأثر  االأ�صهر  احت�صاب  يتم  اأن  دون  من 

ال�صابقة،  املدة  عن  تعوي�س  اأو  رجعي 

ولكن  احلكم  ا�صتئناف  بطلب  فتقدمت 

عيد  لك�صوة  حكم  اأي  يل  ي�صدر  ومل 

الفطر البني وهذا حق من حقوق الطفل، 

يف  طفلي  ذنب  وال  ذنبي  لي�س  فالذنب 

تاأخري �صدور احلكم، فاأنا طالبت بالنفقة 

ا  خ�صو�صً  ،2021-12-28 بتاريخ 

اأي  يل  ولي�س  العمل  عن  عاطلة  اأنني 

م�صدر رزق، ف�صالً عن الديون املرتاكمة 

متطلبات  لتوفري  حاجتي  نتيجة  علّي 

ابني الر�صيع، واأنا من هذا املنرب اأنا�صد 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

لي�صدر  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء، 

على  ابني  وليح�صل  الكرمية  اأوامره 

حقوقه من والده.

البي�ن�ت لدى املحرر

 

عودة طلبتن� املبدعني

اأبناوؤنا وبناتنا الطلبة اىل مقاعد  �صيعود يف هذا العام 

الدرا�صة الفعلية بعد اأكرث من عامني م�صيا من التعليم عن 

الظروف  بع�س  رغم  مذهلة  جناحات  حقق  والذي  ُبعد، 

وال�صعوبات التي خلفتها اجلائحة، وقد تغلب عليها الطلبة 

للجميع،  املبهرة  بنتائجهم  الدرا�صية  امل�صتويات  كل  يف 

وهذا ما حتقق على اأر�س الواقع من خالل حفالت التخرج 

كل  على  تغلب  قد  واملعرفة  العلم  فحب  املتفوقني،  ون�صبة 

موا�صلة  من  املر�س  ظروف  متنعهم  فلم  املادية،  املعوقات 

وامل�صتمر.  املثمر  التفاعل  خالل  من  واجتهاد  بجد  الدرا�صة 

ما ُحقق من اإجنازات معرفية قد �صمل اجلميع و�صكل ثقافة 

لقد  االأمور.  واأولياء  واملعلمني  الطلبة  �صملت  جمتمعية 

مع  التعاطي  خالل  من  اجلديدة  اخلربات  اجلميع  اكت�صب 

اليوم  هم  وها  ال�صابقة،  املرحلة  فر�صتها  التي  املتغريات 

املرتاكمة  اخلربات  لي�صتثمروا  جماعي  ب�صكل  يعودون 

اجلديدة.  واملرحلة  تتنا�صب  جديدة  ثقافة  ويوؤ�ص�صوا 

للعلم  حمب  جيل  لتخريج  الطاقات  تلك  ت�صتثمر  ان  يجب 

املبدعني  تفرز  التي  املتنوعة  االن�صطة  با�صتثمار  واملعرفة، 

عن  والتغا�صي  للوراء  الرجوع  ميكن  ال  املجاالت..  كل  يف 

ندمج  ان  علينا  ال�صابقة.  املرحلة  يف  املكت�صفة  االإبداعات 

تعليم  والدة  اجل  من  التقليدي  والتعليم  التكنولوجيا  بني 

فتنطلق  �صغفه  ويكت�صف  نف�صه  الطالب  فيه  يجد  متنوع 

ابنائنا  الحتواء  الطاقات  كل  فلن�صتثمر  الكامنة.  ابداعاته 

تليق  التي  التهيئة  ونهيئهم  الطويل،  الغياب  بعد  الطلبة 

بجيل مبدع رغم كل الظروف.

حممد يو�سف العرادي حممد يو�سف العرادي
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 املح�مية �ُسهى اخلزرجي

العودة للمدار�س )2(

مبملكتنا  والتعليم  التعليم  بوزارة  امل�سوؤولني  اإن 

ال�ستقبال  وبارزة  حثيثة  جهودا  يبذلون  العزيزة 

من  اجلديد  الدرا�سي  العام  هذا  يف  الطالب  اأبنائنا 

عام  كل  يف  املقايي�س،  بكل  طويلة  انقطاع  فرتة  بعد 

والوزارة لها اجلديد واملفيد الأبنائنا الطالب، و�سعادة 

ياألون  ال  االإدارات  وروؤ�ساء  النعيمي  د.ماجد  الوزير 

جهدا اإال بذلوه، ويف االأيام املا�سية راأينا اال�ستعدادات 

على اأ�سدها ال�ستقبال اأبنائنا باملدار�س بعد جتهيزها 

بكل ما من �ساأنه اأن يكون عاما درا�سيا ناجحا ومفيدا 

الأبنائنا ولنا اأ�سرا بحرينية.

والرتبوية  التعليمية  العملية  ملمار�سة  العودة  بعد 

م�سوؤولية  عليهم  االأكارم  االأفا�سل  املعلمني  اأن  جند 

كبرية جدا، ذلك الأن االأعوام التي �سبقت حدث فيها 

الكثري من املتغريات، وزادت فيها العوامل التي توؤثر 

يتعلق  فيما  خا�سة  املجتمع،  على  اآخر  اأو  ب�سكل 

التوا�سل  و�سائل  عرب  اإلينا  وفدت  التي  بالثقافات 

االجتماعي وثورة املعلومات عرب الهواتف الذكية.

اأمور كثرية �سّكلت خطرا على جمتمعاتنا فانت�سر 

تاأثريها موؤخرا، ومن بينها زيادة التنمر بني ال�سغار 

اإ�سافة  والنوع،  للجن�س  والعن�سرية  الكبار،  وحتى 

ملحاوالت تدمري النا�سئة وال�سباب بو�ساطة املخدرات 

االأ�سرة  اإن  قلنا  فاإذا  والكثرية،  احلديثة  باأ�سكالها 

واالرتقاء  وتاأديبه  بتوعيته  الطالب  عن  م�سوؤولة 

ثم  ومن  خمتلفني،  يخلقنا  اأن  يف  اهلل  حلكمة  بفهمه 

توعيته بالتعامل احل�سن مع زمالئه يف املدر�سة، فاإن 

التي  الثمان �ساعات  املعلم له م�سوؤولية كبرية خالل 

االأبوي  دوره  ميار�س  اأن  عليه  الطالب  مع  يق�سيها 

قبل التعليمي والرتبوي، وعليه اأن ي�سادق طالبه واأن 

يبعدهم عن اذكاء اخلالفات مع بع�سهم البع�س، واأن 

يزرع فيهم حمبة االآخرين وير�سدهم اإىل التعاون مع 

بع�سهم كزمالء درا�سة، واأن يزرع الثقة يف اأنف�سهم 

ويف قدراتهم، واالعتزاز مبدر�ستهم ومن ثم بوطنهم 

البحرين.

اإن�سانية  مهمة  وهي  كبرية  املعلم  م�سوؤولة  اإن 

الأن  معنى،  من  الكلمة  هذه  حتمل  ما  بكل  ووطنية 

املدر�سة يف احلقيقة هي التي توؤ�س�س للقاعدة القوية 

للطالب الناجح الذي يخدم بلده، ويتفانى يف االرتقاء 

بوطنه  ثم  ال�سغري  مبجتمعه  ثم  ال�سغرية  باأ�سرته 

الكبري ثم باأمته، الأن البالد تتقدم باأبنائها املخل�سني 

الذين نهلوا من العلوم التي ت�سربوها من موؤ�س�ساتهم 

التعليمية، ومن هنا نقول اأن املعلم عندما يبذل جهده 

الكبري مع الطالب يوؤدي ر�ساله قيمة جدا تتاأثر بها 

التاريخ، وهذا  كل االأجيال الراهنة واملقبلة من رحم 

هو ال�سبب الذي يف�سر لنا احرتام وتقدير ال�سخ�سيات 

الناجحة واملتميزة للذين اأ�سهموا يف النجاحات التي 

حققوها يف حياتهم، وياأتي يف مقدمتهم املعلمون يف 

املراحل الدرا�سية االبتدائية، فهم الذين و�سعوا لهم 

االأ�سا�س القوي.

اأمتنى من كل قلبي اأن يقوم اجلميع بالدور املنوط 

الغالية  مملكتنا  الأن  ذلك  الطالب،  ابنائنا  جتاه  به 

حتتاج منا جميعا للعمل واملثابرة لن�سهم جميعا مع 

قيادتنا احلكيمة يف الو�سول بها اإىل اأعلى قمم التطور 

واالزدهار. اللهم احفظ بالدنا العزيزة قيادة و�سعبا 

ووفقنا ملا حتبه وتر�سى.

اأن��سد للعمل مدّر�سًة خلدمة وطني واأ�سرتي

امللكي  ال�صمو  انا�صد �صاحب  بحرينية  مواطنة  اأنا 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، فاأنا يتيمة وحا�صلة على 

من  واآدابها  العربية  اللغة  يف  بكالوريو�س  �صهادة 

جامعة البحرين، ومل اأح�صل بعد على وظيفة تنت�صلني 

�صموكم  على  يخفى  وال  منه،  اأعاين  الذي  الو�صع  من 

عمل  ي�صتلزم  الذي  نعي�صه  الذي  االقت�صادي  الو�صع 

الزوج والزوجة لتاأمني حياة كرمية لالأ�صرة، فاأنا غري 

الب�صيطة  احلياة  متطلبات  بع�س  توفري  على  قادرة 

ومازلت اأعتمد بعد اهلل على اأ�صرتي، ما ُي�صعرين باحلرج 

ويت�صّبب يل مب�صاكل نف�صية كثرية.

�صلك  املراأة  دخول  ب�صرورة  بروؤيتكم  واإ�صادة 

وكوين  اأف�صل،  م�صتقبل  لتحقيق  مطلًبا  كونه  العمل 

�صنع  يف  واأرغب  الع�صرية  احلياة  مبتطلبات  موؤمنة 

قرارات مليئة بالتحّدي من اأجل م�صتقبل اأف�صل ململكتنا 

التعليم  ب�صلك  التحاقي  �صيوفرها  والتي  احلبيبة، 

اأكون  اأن  حلمت  لطاملا  واأنا  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

االأجيال  تعليم  اأخدم وطني عن طريق  تربوية  معلمة 

وتاأ�صي�صهم، وقد تقدمت للعمل بوزارة الرتبية وقدمت 

االت�صال  يتم  لكن مل  التحريري يف 2019،  االمتحان 

بي ال�صتكمال االإجراءات!

وقد توا�صلت مع اجلهات املعنية يف وزارة الرتبية 

بهذا ال�صاأن موؤخًرا، وعِلمُت باأن طلبي متوقف يف ق�صم 

فتحت  االأمل،  اأفقد  مل  ولكّني  الوزارة،  يف  امل�صابقات 

ظلكم جند العطاء والكرم حفظكم اهلل، ولرمبا تتداخل 

لكن  التعبري،  عن  الل�صان  ويعجز  والكلمات  احلروف 

ن�صجها  كلمات  مني  فلكم  االأ�صدق،  يكون  دائًما  القلب 

اأن  اهلل عز وجل  من  واأمتنى  ال�صمو،  يا �صاحب  القلب 

ودام  عزكم  اهلل  واأدام  والعافية،  ال�صحة  عليكم  يدمي 

هذا  لبنات  الكرمية  رعايتكم  يف  ثقة  وكلي  عطاوؤكم، 

فالكلمات  الوطن  هذا  اإىل خدمة  ي�صعني  الالتي  الوطن 

اأن  االأقالم قبل  اأ�صعر به، وجتف  تعجز عن و�صف ما 

بذلتموه  ما  كل  على  وعرفان  �صكر  ر�صالة  لكم  نكتب 

جهد  كل  وعلى  احلبيبة،  اململكة  هذه  جتاه  وتبذلونه 

قدمتموه الأبناء هذا الوطن، فما اأروع اأن ترى �صاحب 

ال�صمو امللكي ميد يديه لكل من كان يف �صيق اأو �صعر 

بظلم.

 البي�ن�ت لدى املحرر

مر�سى ال�سرط�ن.. وم�سكلة املوا�سالت 

االأورام  مر�صى  اأن  املعروف  من 

ال�صرطانية يحتاجون اإىل الرتدد كثريا 

الفحو�صات  الإجراء  امل�صت�صفى  على 

الالزمة، وتلقي العالج الكيماوي الذي 

اأحد  وال  لهم،  املعالج  الطبيب  يقرره 

مري�س  يتلقاها  التي  العناية  اأن  ينكر 

وباخل�صو�س  جدا،  راقية  ال�صرطان 

يف م�صت�صفى امللك حمد اجلامعي الذي 

باأف�صل  الرعاية  �صبل  كل  فيه  جتد 

يعانيها  التي  امل�صكلة  م�صتوياتها. 

ال�صرطانية  االأورام  مر�صى  بع�س 

موا�صالت  و�صيلة  ميتلكون  ال  الذين 

اإىل  وترجعهم  امل�صت�صفى  اإىل  تو�صلهم 

يف  وبناتهم  اأوالدهم  ويكون  بيوتهم، 

اإىل  الذهاب  حاجتهم  فرتة  يف  اأعمالهم 

امل�صت�صفى، فلو حتّل م�صكلة هذه الفئة 

خدمة  اإيجاد  خالل  من  املر�صى  من 

وعودتهم  امل�صت�صفى  اإىل  اإي�صالهم 

اخلدمة  هذه  �صتنعك�س  حتما  منه، 

ونف�صياتهم.  معنوياتهم  على  اإيجابا 

اأملهم كبري يف توفري هذه اخلدمة لهم 

من  ليتمكنوا  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 

�صهولة  بكل  امل�صت�صفى  اإىل  احل�صور 

وي�صر.

البي�ن�ت لدى املحرر

مر�سى ال�سكلر.. متى تنتهي مع�ن�تهم يف املع�ملة والعالج والرع�ية؟

ي�صابوا  اأن  البحرين  اأبناء  من  االآالف  لع�صرات  قّدر 

بفقر  عليه  ي�صطلح  الذي  والدتهم،  منذ  ال�صكلر  مبر�س 

اإىل جمموعة  الدم املنجلي، الذي يحدث ا�صطرابا ينتمي 

املنجلية.  اخلاليا  مر�س  با�صم  ُتعرف  اال�صطرابات  من 

التي  احلمراء  الدم  خاليا  �صكل  يف  احلالة  هذه  وتوؤثر 

تكون  ما  عادًة  اجل�صم.  اأجزاء  كل  اإىل  االأك�صجني  حتمل 

ي�صهل  الذي  االأمر  م�صتديرة ومرنة،  الدم احلمراء  خاليا 

اأن  الدرا�صات  بينت  وقد  الدموية،  االأوعية  يف  حركتها 

يحمل  قد  البحرين  يف  اأ�صخا�س   10 كل  بني  من  واحدا 

املورثة غري الطبيعية للمر�س، وقد يتاأثر واحد من بني 

كل 100 �صخ�س بداء الكريات املنجلية )ال�صكلر(.

بالكامل م�صوؤولية  اأن تتحمل  ال�صحة   وقّدر لوزارة 

البحث عن اأرقى العالجات على االإطالق لهم واال�صتعانة 

العامل،  يف  الطبية  والدرا�صات  البحوث  مراكز  باأعرق 

الإيجاد العالج والدواء الذي يرفع عنهم اأمل واأذى املر�س 

الذي ينّغ�س حياتهم ال�صخ�صية واالأ�صرية واالجتماعية 

واملهنية، رعايتهم باأف�صل ما يكون واجب وطني واأخالقي 

على اجلهات املعنية ب�صحة االإن�صان يف البحرين توفريه 

ا�صتخفاف وا�صتنقا�س  اإهانات وال  لهم دون معاناة وال 

العالج  على  احل�صول  حقهم  من  مواطنون  هوؤالء  بهم، 

الطرق، الأن  باأي�صر  والرعاية والدواء واملعاملة احل�صنة 

ما يعانونه من املر�س لي�س باالأمر ال�صهل، اإذا ما جاءت 

ال�صديد،  االأمل  من  واحدة  قطعة  اأبدانهم  وجعلت  نوبته 

ناجت عن  املر�س  ق�صوة  اأن حتملهم  بكل و�صوح  ونقول 

اأن  يعلم  الكل  للحياة،  القوية وحبهم  واإرادتهم  �صربهم 

�صراعهم مع املر�س مرير جدا، وحدهم ومن دون رعاية 

�صحية حقيقية وجادة ال ي�صتطيعون التغلب عليه، وهذه 

احلقيقة لي�صت خافية على وزارة ال�صحة وال على اجلهة 

البحرين، وطاملا  االإن�صان يف  بحياة و�صحة  تعنى  التي 

رئي�س جمعية ال�صكلر زكريا كاظم حتدث مرارا وتكرارا 

معاناتهم  عن  املحلية  االإعالمية  الو�صائل  خمتلف  عرب 

وال�صعوبات التي يجدونها يف امل�صت�صفى.

ال�صحة  وزارة  اأخرى  تارة  ونا�صد  تارة  وطالب   

اأو�صاعهم العالجية، رغم كل تلك الت�صريحات  بتح�صني 

من  بد  ال  العالجي!  واقعهم  يف  يذكر  �صيء  يتغري  مل 

نف�صية،  �صغوطات  اأي  من  جمردين  اأطباء  تخ�صي�س 

واالإن�صانية  والراأفة  الرحمة  داخلهم  يف  ويحملون 

غري  من  معاناتهم  من  والتخفيف  عالجهم  على  والقدرة 

من وال اأذى، ال ميكننا الت�صور اأن هذه الفئة من املواطنني 

االحرتام،  بغري  معهم  التعامل  يكون  اأن  البحرينيني 

اأن العالج بال معاملة ح�صنة مع املري�س ال  الأننا نعتقد 

اإذا  الطبيب  فاأخالق  العالج،  من  املرجوة  النتائج  تعطي 

ما كانت راقية �صت�صهم ب�صكل مبا�صر يف رفع معنويات 

ونف�صيات املر�صى، وجتعلهم وخا�صة مر�صى )ال�صكلر( 

الطبيب  واأما  عالية،  والدواء مبعنويات  العالج  يتلقون 

الذي ال يعري لالأخالق وزنا عند ممار�صته مهنته الطبية، 

ال يرجى منه خريا للمر�صى، و�صيكون وباال على مهنة 

الطب وطامة على املر�صى، ملاذا؟ 

بن�صبة كبرية جدا، كل  �صيزيد من معانات مر�صاه   

املهن املرتبطة بحياة االإن�صان مبنية على العلم والدراية 

واالأخالق قبل كل �صيء، علم ودراية بال اأخالق نتائجها 

فمر�صى  فيها،  ال خري  ودراية  علم  بال  واأخالق  ناق�صة، 

اأوال  معاناتهم  يقدرون  اأطباء  اإىل  يحتاجون  ال�صكلر 

واأخريا، لكي يعملوا جادين على عالجهم باأف�صل الطرق، 

الالزمة  االأولويات  من  املطلب  هذا  حتقيق  اأن  نعتقد 

كل  يف  لهم  اإيجادها  الواجب  الرعاية  وتوفري  لعالجهم 

القادم  العلم يف  يجد  اأن  ناأمل  والرعاية،  العالج  مراحل 

املر�س  هذا  عنهم  يزيل  الذي  الناجع  العالج  االأيام  من 

العنيد والقا�صي، ليعي�صوا حياة خالية من االأمل واالأنني، 

فاهلل تعاىل الذي وهب االإن�صان العقل واأعطاه القدرة على 

البحث والدرا�صة يف كل املجاالت..

�صبيال  العلم  من  يجعل  اأن  على  قادر  �صبحانه  هو 

االأمرا�س  من  وغريه  ال�صكلر  مر�صى  و�صعادة  ل�صفاء 

امل�صتع�صية، ال نقول اإال اللهم من على املر�صى يف مغارب 

االأر�س وم�صارقها باملعاملة الطيبة من اأطبائهم وبال�صفاء 

العاجل من اأمرا�صهم املزمنة، واجعلهم يا رب العاملني يف 

درعك احل�صينة الذي جتعل فيها من تريد.

�سلم�ن عبدالـله

اأه�يل العكر الغربي: �سوارعن� رملية 

ومن�زلن� م�سرًح� لتط�ير الرم�ل

نحن جمموعة من اأهايل العكر الغربي القاطنني مبجمع 

�صكاوي  بعدة  تقدمنا  عامني  منذ   ،6003 طريق   624

اإدارة  قامت  طويل  انتظار  وبعد  املجمع،  طرق  لر�صف 

بربادة  الرملي  الطريق  بر�صف  م�صكورة  الطرق  �صوؤون 

ال�صائل،  اال�صفلت  الطريق مبادة  البناء دون ر�س  خملفات 

وهو ما �صكل لنا معاناة يومية من تطاير االأتربة والغبار 

ي�صتخدم  الطريق  اأن  عليكم  يخفى  وال  منازلنا،  داخل  اإىل 

من قبل ال�صاحنات وال�صيارات الثقيلة، والتي يتم قيادتها 

االأتربة  لت�صاعد  يومي  ب�صكل  يت�صبب  ما  جنونية  ب�صرعة 

من  منهم  البع�س  يعاين  والذي  منازلنا،  لداخل  والغبار 

وزارة  من  ناأمل  التنف�س،  و�صيق  والربو  مزمنة  امرا�س 

الطرق  بر�س  االعتبار  بعني  املو�صوع  يف  النظر  االأ�صغال 

مبادة االأ�صفلت ال�صائل، اإذ اإننا على و�صك الدخول يف ف�صل 

ال�صتاء ومو�صم االمطار والتي �صتحول الطرق الرتابية اىل 

طرق طينية ي�صعب ا�صتخدامها يف مو�صم االمطار.

البي�ن�ت لدى املحرر

ت�أخري املحكمة حرم ابني من النفقة!

تطلقت  مطلقة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

وقام   2021-6-3 بتاريخ  طليقي  من 

وولدت  حامل،  واأنا  بتطليقي  طليقي 

برفع  تقّدمت   ،2021-9-12 بتاريخ 

دعوى �صد طليقي للح�صول على النفقة 

احلكم  �صدر  ولكن  املا�صي،  دي�صمرب  يف 

بحقي يف النفقة بتاريخ 2022-6-30 

باأثر  االأ�صهر  احت�صاب  يتم  اأن  دون  من 

ال�صابقة،  املدة  عن  تعوي�س  اأو  رجعي 

ولكن  احلكم  ا�صتئناف  بطلب  فتقدمت 

عيد  لك�صوة  حكم  اأي  يل  ي�صدر  ومل 

الفطر البني وهذا حق من حقوق الطفل، 

يف  طفلي  ذنب  وال  ذنبي  لي�س  فالذنب 

تاأخري �صدور احلكم، فاأنا طالبت بالنفقة 

ا  خ�صو�صً  ،2021-12-28 بتاريخ 

اأي  يل  ولي�س  العمل  عن  عاطلة  اأنني 

م�صدر رزق، ف�صالً عن الديون املرتاكمة 

متطلبات  لتوفري  حاجتي  نتيجة  علّي 

ابني الر�صيع، واأنا من هذا املنرب اأنا�صد 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

لي�صدر  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء، 

على  ابني  وليح�صل  الكرمية  اأوامره 

حقوقه من والده.

البي�ن�ت لدى املحرر

 

عودة طلبتن� املبدعني

اأبناوؤنا وبناتنا الطلبة اىل مقاعد  �صيعود يف هذا العام 

الدرا�صة الفعلية بعد اأكرث من عامني م�صيا من التعليم عن 

الظروف  بع�س  رغم  مذهلة  جناحات  حقق  والذي  ُبعد، 

وال�صعوبات التي خلفتها اجلائحة، وقد تغلب عليها الطلبة 

للجميع،  املبهرة  بنتائجهم  الدرا�صية  امل�صتويات  كل  يف 

وهذا ما حتقق على اأر�س الواقع من خالل حفالت التخرج 

كل  على  تغلب  قد  واملعرفة  العلم  فحب  املتفوقني،  ون�صبة 

موا�صلة  من  املر�س  ظروف  متنعهم  فلم  املادية،  املعوقات 

وامل�صتمر.  املثمر  التفاعل  خالل  من  واجتهاد  بجد  الدرا�صة 

ما ُحقق من اإجنازات معرفية قد �صمل اجلميع و�صكل ثقافة 

لقد  االأمور.  واأولياء  واملعلمني  الطلبة  �صملت  جمتمعية 

مع  التعاطي  خالل  من  اجلديدة  اخلربات  اجلميع  اكت�صب 

اليوم  هم  وها  ال�صابقة،  املرحلة  فر�صتها  التي  املتغريات 

املرتاكمة  اخلربات  لي�صتثمروا  جماعي  ب�صكل  يعودون 

اجلديدة.  واملرحلة  تتنا�صب  جديدة  ثقافة  ويوؤ�ص�صوا 

للعلم  حمب  جيل  لتخريج  الطاقات  تلك  ت�صتثمر  ان  يجب 

املبدعني  تفرز  التي  املتنوعة  االن�صطة  با�صتثمار  واملعرفة، 

عن  والتغا�صي  للوراء  الرجوع  ميكن  ال  املجاالت..  كل  يف 

ندمج  ان  علينا  ال�صابقة.  املرحلة  يف  املكت�صفة  االإبداعات 

تعليم  والدة  اجل  من  التقليدي  والتعليم  التكنولوجيا  بني 

فتنطلق  �صغفه  ويكت�صف  نف�صه  الطالب  فيه  يجد  متنوع 

ابنائنا  الحتواء  الطاقات  كل  فلن�صتثمر  الكامنة.  ابداعاته 

تليق  التي  التهيئة  ونهيئهم  الطويل،  الغياب  بعد  الطلبة 

بجيل مبدع رغم كل الظروف.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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أش��اد وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني، بالنه��ج الدبلوماس��ي الحكيم 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، ملك الب��الد الُمعظ��م، حفظه اهلل 
ورعاه، وتحركات جاللت��ه الفاعلة على مختلف 
األصع��دة اإلقليمي��ة والدولي��ة، والتي عززت 
من مكانة البحرين كأنموذج رائد في ترس��يخ 
التس��امح واالعتدال والتعاون البناء والشراكة 
الوطي��دة في تحقي��ق األمن والس��الم والرخاء 

والتنمية المستدامة وخدمة اإلنسانية.
وأعرب الزياني لدى اس��تقباله امس عددًا من 
كتاب ال��رأي ف��ي الصحافة المحلي��ة في لقاء 
مفتوح بحضور وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
القنصلية واإلدارية الدكتور محمد علي بهزاد، 
وعدد من كبار مس��ؤولي ال��وزارة، عن اعتزازه 
الدبلوماس��ية  للتح��ركات  المثمرة  بالنتائ��ج 
األخي��رة لجاللة المل��ك الُمعظ��م، حفظه اهلل 
ورعاه، ل��دى زياراته ومباحثاته في »قمة جدة 
لألمن والتنمية« واللقاء التشاوري األخوي في 
مدينة العلمين، والقمة البحرينية الفرنس��ية 
في باريس. وأكد وزير الخارجية أن مش��اركات 
جالل��ة الملك الُمعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، في 
تل��ك اللقاءات تنطلق من النهج الدبلوماس��ي 
الحكيم لجاللت��ه، في توطيد أواص��ر التعاون 
الش��قيقة  ال��دول  م��ع  الوثيق��ة  والش��راكة 
والصديقة، وتأكيد حرص البحرين الدائم على 
إرس��اء دعائم الس��الم واألمن والنم��اء والخير 
والنفع لجميع ش��عوب العالم، بدعم ومتابعة 
من الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل. 
وأش��اد بالمضامي��ن الس��امية لكلم��ة جاللة 
المل��ك الُمعظ��م أم��ام »قم��ة ج��دة لألم��ن 
والتنمي��ة« ف��ي يولي��و الماض��ي، بمش��اركة 
إخوان��ه أصح��اب الجالل��ة والفخامة والس��مو 
قادة ورؤس��اء وفود دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والمملكة األردنية الهاشمية، 
وجمهوري��ة مصر العربية، وجمهورية العراق، 
م��ع فخامة الرئيس جو بايدن، رئيس الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، والت��ي عكس��ت أهمية 
الش��راكة االس��تراتيجية العربي��ة األمريكي��ة 
في ترس��يخ األمن والس��لم اإلقليمي والدولي، 

والحكمة في تسوية النزاعات.
وثم��ن دعوة جالل��ة الملك الُمعظ��م، حفظه 
اهلل ورع��اه، إل��ى النظر بتفكير مت��زن وعميق 

لكيفية الخروج من األزمات والصراعات الدائرة 
ف��ي المنطق��ة، وف��ي مقدمتها ح��ل القضية 
الفلسطينية عبر تسوية سلمية عادلة ودائمة 
وإقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة، وفقا 
لحل الدولتين ومبادرة الس��الم العربية، وخلق 
والمس��تدامة  الواعدة  االقتصادي��ة  الف��رص 
للشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصلة الجهود 
المش��تركة لجع��ل الش��رق األوس��ط منطقة 
خالية من أس��لحة الدم��ار الش��امل، ومحاربة 
وتنظيمات��ه  المتعص��ب  والفك��ر  اإلره��اب 
المتطرف��ة، ونب��ذ التدخ��الت الخارجي��ة ف��ي 
ش��ؤون الدول، باعتبارها من أخطر التحديات 
الت��ي تنتهك القوانين الدولية، وتأكيد أهمية 
التعاون والتضامن والعمل الفاعل، بما يلبي 
تطلعات ش��عوب المنطقة والعالم نحو األمن 

واالستقرار والسالم والنماء واالزدهار.
واس��تعرض الزيان��ي موقف البحري��ن الداعم 
للنم��و االقتصادي العالمي، ف��ي تأكيد جاللة 
الملك الُمعظم دعم الجهود الرامية الستقرار 
أس��عار الطاقة العالمية، وزيادة االستثمارات 
لتوسعة االستكشاف والتكرير وإدخال تقنيات 
جديدة، وتش��جيعها لمبادرات تصدير الحبوب 
والقم��ح وتأمين وصولها لألس��واق العالمية، 

تحقيقا لألمن الغذائي.
وقال وزير الخارجية إن البيان المشترك الصادر 
عن »قمة جدة« أبرز حرص القادة على أهمية 
اتخ��اذ جميع التدابير الالزمة في س��بيل حفظ 
أم��ن المنطق��ة واس��تقرارها، وتطوير س��بل 

التع��اون والتكام��ل بي��ن دوله��ا، والتصدي 
المش��ترك للتحديات التي تواجهها، وااللتزام 
بقواع��د حس��ن الج��وار واالحت��رام المتب��ادل 
واحترام الس��يادة والسالمة اإلقليمية، وتأكيد 
الرئي��س األمريك��ي اهتم��ام ب��الده بتعميق 
الش��راكة االس��تراتيجية الممت��دة لعقود في 
الش��رق األوس��ط، والتزامه��ا الدائ��م بأم��ن 
شركائها والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور 
المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي 
والهادئ بأوروبا وإفريقيا واألمريكيتين، فضال 
عن التزامها بالعمل من أجل تحقيق الس��الم 
العادل والش��امل والدائم في الشرق األوسط، 
في إط��ار رؤية توافقية حول ض��رورة التوصل 
لحل عادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على 

أساس حل الدولتين.
وتطرق إلى مش��اركة جاللة المل��ك الُمعظم، 
حفظه اهلل ورعاه، في اللقاء التش��اوري األخوي 
بمدين��ة العلمي��ن المصري��ة، م��ع الرئي��س 
المصري عبد الفتاح السيس��ي وصاحب السمو 
الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان، رئيس دولة 
اإلم��ارات العربية المتح��دة، وصاحب الجاللة 
الهاش��مية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 

الُمعظم، ملك المملكة األردنية الهاشمية.
وأوض��ح أن اللق��اء التش��اوري ف��ي العلمي��ن 
عكس عمق العالق��ات التاريخية الوثيقة بين 
الدول الش��قيقة، وحرصها عل��ى توطيد أواصر 
التع��اون واألخ��وة، وتعزي��ز العم��ل العربي 
المش��ترك، وتوحيد المواقف تج��اه التحديات 

اإلقليمي��ة، والش��راكة ف��ي المحافظ��ة عل��ى 
أم��ن ال��دول العربي��ة واس��تقرارها ووحدتها 
وس��المة أراضيه��ا، وتعاونه��ا ف��ي محارب��ة 
اإلره��اب والتط��رف العني��ف ونب��ذ التدخالت 
الخارجي��ة ف��ي الش��ؤون العربي��ة، وتكريس 
الس��الم العادل والش��امل في منطقة الش��رق 
األوس��ط، وتضامنها في تحقي��ق أمن الغذاء 
والطاق��ة والمالح��ة البحري��ة وحماي��ة األمن 
المائ��ي المص��ري، وتعزيز التع��اون التجاري 
الصناعي��ة كن��واة  واالس��تثماري، والش��راكة 
حقيقي��ة للتكام��ل االقتص��ادي العرب��ي، بما 
يلب��ي تطلعات الش��عوب الش��قيقة في األمن 

واالستقرار والتقدم والرخاء.
وثمن س��عادة وزير الخارجية النتائج المثمرة 
للقم��ة البحرينية الفرنس��ية ف��ي باريس بين 
جالل��ة المل��ك الُمعظ��م، وفخام��ة الرئي��س 
إيمانويل ماكرون، في تأكيدها حرص البلدين 
على توطيد الصداقة والش��راكة اإلستراتيجية 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  المج��االت  ف��ي 
واالس��تثمارية واألمنية والدفاعي��ة والعلمية 
والثقافي��ة والس��ياحية وغيرها م��ن المجاالت 
الحيوي��ة، إل��ى جان��ب تطابق وجه��ات النظر 
إزاء القضاي��ا اإلقليمية والدولي��ة، وتأكيدهما 
أهمية الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماس��ية 
نحو حلول سياسية دائمة للنزاعات المستمرة 
في الش��رق األوس��ط، والملف النووي اإليراني 
والحرب ف��ي أوكراني��ا، والتع��اون الدولي في 
معالج��ة تحدي��ات الطاق��ة واألم��ن الغذائي 

والتغيرات المناخية.
ون��وه إل��ى إش��ادة جالل��ة المل��ك الُمعظ��م 
بجهود الرئيس الفرنس��ي، واهتمامه بتعزيز 
العالق��ات الثنائي��ة، ودور ب��الده المه��م في 
مواجه��ة التحدي��ات الت��ي تش��هدها منطقة 
الشرق األوسط والعالم، وتأكيد جاللته موقف 
البحرين الداعم للس��الم والتعايش والتسامح 
في العالم أجمع، وإيمانها بالحوار وحل القضايا 
بالطرق الدبلوماس��ية السلمية، ونبذ اإلرهاب 
والعن��ف والتطرف، وغيرها م��ن المواقف التي 
أش��اد بها الرئيس الفرنسي، وعبر من خاللها 
عن تقديره لدور مملكة البحرين بقيادة جاللة 
الملك في ترس��يخ قيم التعايش السلمي من 

أجل أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.
وعلى هامش زي��ارة جاللة الملك الُمعظم إلى 
باريس، أش��ار وزير الخارجي��ة إلى اجتماعه مع 
وزي��رة أوروبا والش��ؤون الخارجية الفرنس��ية 
كاثري��ن كولون��ا، واتفاق الجانبي��ن على عقد 
اجتماع اللجنة البحرينية الفرنسية المشتركة 
ف��ي أكتوب��ر المقب��ل، ومتابع��ة العمل على 
تنفي��ذ اتفاقات ومذك��رات التفاهم الموقعة 
بي��ن البلدين، وتنمية التعاون والتنس��يق في 
المجال السياسي والدبلوماسي، هذا إلى جانب 
مناقشة الجانبين لتطورات األوضاع السياسية 
واألمنية في المنطقة، والقضايا محل االهتمام 
المشترك على الس��احتين اإلقليمية والدولية، 

وانعكاساتها على األمن واالستقرار الدولي.
وأك��د الزياني أن البحري��ن ماضية في نهجها 
الدبلوماس��ي الحكي��م ومس��يرتها التنموي��ة 
والحضاري��ة بقي��ادة جالل��ة المل��ك الُمعظم 
وتوجه��ات الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
ملتزم��ة في ذل��ك بالتع��اون البناء م��ع دول 
العالم على أسس من الود واالحترام المتبادل 
والتعاي��ش الس��لمي والمصلح��ة المتبادلة، 
والعم��ل عل��ى توفير بيئ��ة إقليمي��ة ودولية 
يس��ودها السالم واألمن واالس��تقرار والتنمية 
المستدامة والتضامن والتعاون لما فيه الخير 
والنفع لشعوب العالم، معربًا عن اعتزاز وزارة 
الخارجية بالش��راكة المس��تمرة مع الصحافة 
المحلية، وتقديرها لل��دور الوطني الذي تقوم 
ب��ه في نش��ر الوع��ي وتس��ليط الض��وء على 
الجوانب المضيئة في مسيرة التنمية الشاملة 
ف��ي هذا العهد الزاهر لجالل��ة الملك الُمعظم 

حفظه اهلل ورعاه.
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في لقاء مفتوح مع كّتاب الرأي بالصحافة المحلية.. وزير الخارجية:

 البحرين ماضية في نهجها الدبلوماسي 
الحكيم ومسيرتها التنموية والحضارية

اختتام منافسات جائزة
عيسى بن علي ألفضل أداء تطوعي مؤسسي

اختتمت أمس منافس��ات جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن عل��ي آل خليفة ألفضل أداء تطوعي مؤسس��ي، 
والت��ي تنظمها جمعية الكلم��ة الطيبة كأحد أفرع 
جائزة سمو سموه للعمل التطوعي بنسختها الثانية 
عش��رة. وفي هذا الس��ياق، قال رئيس جائزة أفضل 
أداء تطوعي مؤسس��ي عم��اد الس��عودي »رغم أن 
عملية التقييم تهدف إلى اختيار الفائزين بالجائزة 
في هذه النس��خة، إال أن هناك هدفًا آخر تتطلع إليه 
اللجنة المنظمة للجائزة وهو إتاحة الفرصة لجميع 
المش��اركين لتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم 
المتقدمين في ش��تى المج��االت، وهو أحد األهداف 
الس��امية التي نعمل من خاللها على نش��ر وتعزيز 

ثقافة التطوع في المجتمع البحريني«.

وق��د قام��ت لجن��ة التحكي��م المكونة م��ن لطيفة 
المناعي، مهند الفتياني، أس��مهان الجودر، بتقييم 
عدد من المش��روعات المتقدم��ة للجائزة، التي تم 
اس��تعراضها خالل المنافس��ة وبلغت 27 مش��روعًا 
تنمويًا، كم��ا جرى خاللها تقييم األداء المؤسس��ي 
ل���++42 منظمة أهلية، وذلك بن��اًء على مجموعة 
م��ن المعايي��ر المح��ددة مس��بقًا والتي اش��تملت 
عل��ى: تقييم األداء الفعلي له��ذه المنظمات ومدى 
تطبي��ق مب��ادئ الحوكمة من ش��فافية ومس��اءلة 
ومش��اركة األعضاء في اتخاذ وصنع القرار، ووضوح 
األدوار وتداول المسؤوليات والصالحيات، إلى جانب 
قدرتها اإلداري��ة والفنية عل��ى التخطيط والتنفيذ 
للمش��روعات التنموي��ة ذات النفع الع��ام، ومعيار 

التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية واألهلية 
في المجتم��ع، إلى جانب مدى مقدرتها على اإلدارة 
الذاتي��ة م��ن تخطيط وتدري��ب للموارد البش��رية 
إثب��ات  إل��ى  باإلضاف��ة  واس��تقطاب متطوعي��ن، 
كفاءته��ا في اإلدارة المالية، وأن تثبت االس��تدامة 

المالية لكيانها في المستقبل.
وقالت رئيس��ة لجن��ة التحكيم لطيف��ة المناعي إن 
اللجنة تق��وم بتقييم المنظمات األهلي��ة بناًء على 
أدائه��ا المؤسس��ي، وتقيي��م المش��اريع التنموية 
الرائ��دة، مش��يرًة إل��ى وج��ود أف��كار جي��دة لهذه 
المنظمات ومش��اريعها التنموية ذات النفع العام، 
مش��يدًة بتنظيم جمعية الكلم��ة الطيبة وبالتقدم 

الكبير الذي شهدته المسابقة.

22.6٪ نسبة زيادة تشغيل غرف العمليات مقارنة بيوليو الماضي 

 األنصاري: إجراء 1483 عملية جراحية 
في 13 تخصصًا طبيًا بـ»السلمانية«

أّكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومي��ة أحمد األنص��اري مواصلة 
الجه��ود الرامي��ة إلى تطوي��ر جودة 
الخدم��ات الصحي��ة المقّدمة لجميع 
جودته��ا  ورف��ع  المجتم��ع  أف��راد 
وكفاءته��ا بم��ا يحق��ق االس��تدامة 
في توفي��ر بيئة صحية وفق��ًا ألعلى 
مقاييس الخدمات الصحية العالمية، 
ويحافظ على ريادتها واستمراريتها 
والمس��تدام  النوع��ي  التط��ور  ف��ي 
باعتبار القطاع الصحي ركيزة أساسية 
من ركائز التنمية.  ونّوه باس��تمرار 
المستش��فيات الحكومي��ة في تبني 
بتطوي��ر  الكفيل��ة  االس��تراتيجيات 
الخدم��ات ف��ي جميع المستش��فيات 
السلمانية  الحكومية السيما بمجّمع 
الطب��ي، مش��يرًا إل��ى اإلحصائي��ات 
الت��ي بّين��ت المؤش��رات اإليجابي��ة 
المش��روعات  تل��ك  الت��ي حققته��ا 
واالس��تراتيجيات الطموح��ة وخاصة 
ما يتعّلق بتش��غيل غ��رف العمليات 
في مجم��ع الس��لمانية الطبي خالل 
ش��هر أغس��طس من الع��ام الجاري، 
حيث تّم إج��راء 1483 عملية جراحية 
في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا مقارنة 
ب�1210 عمليات جراحية بشهر يوليو 

في الع��ام الج��اري أي بزي��ادة تقدر 
بحوالي %22.6. 

 وأض��اف بأنه قد تّم إجراء 30 عملية 
لجراح��ة األس��نان والفكي��ن، و323 
عملي��ة جراحة عام��ة، و322 عملية 
لجراحة العظام، و27 عملية لجراحة 

األوعية الدموية، و 22 عملية لجراحة 
طب األعصاب، و 119 عملية لجراحة 
األن��ف واألذن، و146 عملي��ة جراحة 
نس��اء ووالدة، و159 عملي��ة عملية 
و70  البولي��ة،  المس��الك  لجراح��ة 
عملي��ة جراح��ة أطف��ال، و59 عملية 

جراح��ة حروق وتجميل، و116 عملية 
إجراءات مناظير، و4 عمليات إجراءات 
تخدير، و86 عملية لجراحة العيون. 

وق��ال إّن انخف��اض قائم��ة انتظ��ار 
بمجم��ع  الجراحي��ة  العملي��ات 
السلمانية الطبي يأتي نتيجة لوضع 
آلية مس��تحدثة تواك��ب المتطلبات 
واالحتياجات م��ن الخدمات الجراحية 
األقس��ام  كاف��ة  جه��ود  وبفض��ل 
والتمريضية  الطبية  العمل  وطواقم 
بغرف العمليات والخدمات المساندة 
والتي تعمل على مدار الس��اعة، إلى 
جانب استحداث مشاريع جديدة ومن 
أبرزها مشروع تشغيل غرف العمليات 
االختيارية في الفترة المسائية وأيام 
السبت، وذلك لضمان سير الخدمات 
بم��ا يعزز ج��ودة خدم��ة المواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين. 
وفي ذات السياق، أشار األنصاري إلى 
أن��ه توجد 4 غ��رف عملي��ات جديدة 
تحت اإلنش��اء ضمن برامج ومشاريع 
عدة مس��تحدثة بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي، والتي م��ن ش��أنها تطوير 
الخدمات الصحية بما يخدم مرتادي 
المجم��ع م��ن مواطني��ن ومقيمي��ن 

بأفضل جودة وسرعة ممكنة.

وزير الخارجية يتسلم نسخة 
من كتاب »ملك اإلنسانية.. 
حقوق اإلنسان في البحرين«

اس��تقبل وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزياني، 
بمقر ال��وزارة أم��س، الكاتب محمود يوس��ف المحم��ود، رئيس 
تحري��ر جريدة الديل��ي تربيون، وال��ذي أهدى الوزير نس��خة من 
كتابه المعنون ب�»ملك اإلنس��انية.. حقوق اإلنس��ان في مملكة 

البحرين«.
وأعرب وزير الخارجية عن ش��كره للكاتب محمود يوس��ف المحمود 
على هذا اإلهداء القيم، مش��يدًا بالجهد الكبير والمميز الذي بذله 
في إعداد وتأليف هذا الكتاب وما احتوى عليه من مضامين ُتجسد 
 النه��ج الراس��خ والفكر المس��تنير لجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، في تعزيز ثقافة 

حقوق اإلنسان في البحرين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي 
في إقليم هيران بالصومال

دان��ت وزارة الخارجي��ة الهج��وم اإلرهاب��ي عل��ى مركب��ات 
نق��ل ركاب جماعي في إقليم هي��ران بجمهورية الصومال 
الفيدرالي��ة، وال��ذي أس��فر عن مقت��ل عش��رات المدنيين 
وإصابة آخرين، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها ألسر 
وذوي الضحاي��ا وللحكومة والش��عب الصومالي الش��قيق، 
وتمنياتها بالش��فاء العاج��ل لجميع المصابي��ن جراء هذا 
العمل اإلرهابي اآلثم، مج��ددة موقف البحرين الثابت ضد 
التط��رف واإلرهاب بكل صوره وأش��كاله، والداعي لضرورة 
تكاتف الجه��ود الرامية لمكافحة اإلره��اب وتجفيف منابع 

تمويله المالية والفكرية.
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 درة البحرين ترعى 
برنامج »التعريف برياضات ذوي الهمم«

نظمت شركة درة البحرين بالتعاون مع اللجنة 
البارلمبية البحرينية وأكاديمية كنقز الرياضية 
الهم��م«  برياض��ات ذوي  »التعري��ف  برنام��ج 
بمنتج��ع درة البحري��ن، بمش��اركة 25 طالب��ًا 
باإلضاف��ة إل��ى 7 العبين م��ن ذوي الهمم في 

مختلف الرياضات.
وصرح��ت مدي��ر الم��وارد البش��رية والخدمات 
المس��اندة في درة البحرين لولوة موس��ى بأن 
الش��ركة تحرص على دعم هذه الفعاليات التي 

تعزز قيم اإلنس��انية بين جميع فئات المجتمع 
ضم��ن خطته��ا الس��نوية لتعزيز المس��ؤولية 
االجتماعية في مملكة البحرين، حيث تماش��ت 
ه��ذه الفعالية مع الي��وم العالمي لإلنس��انية 
ضمن فعاليات عديدة تق��وم بها درة البحرين 
 Cyclones Breast Cancer« فعالي��ة  مث��ل 
Awareness« التي تهدف لنشر الوعي بمرض 

سرطان الثدي في شهر أكتوبر من كل عام.
ويتضم��ن البرنام��ج تعريف أطف��ال أكاديمية 

كنق��ز بإنج��ازات الالعبين م��ن ذوي الهمم في 
مختلف الرياضات كما تم تعريفهم بدور اللجنة 
البارلمبي��ة البحريني��ة الفع��ال في إب��راز هذه 
المواهب وتنمية مهاراتهم من خالل إشراكهم 
ف��ي مختل��ف البط��والت والبرام��ج التدريبي��ة، 
وض��رورة إدماجهم م��ع جميع فئ��ات المجتمع، 
حيث أت��اح البرنامج الفرصة لألطف��ال لتجربة 
ممارس��ة رياضات ذوي الهمم، مثل رياضة كرة 

السلة على الكراسي المتحركة.

لولوة موسى

 »البحرين الوطني« و»البحرين اإلسالمي« 
يشاركان برعاية المؤتمر الدولي لذوي الِهمم

أعلن كٌل من بن��ك البحرين الوطني 
)NBB( وبن��ك البحري��ن اإلس��المي 
الماس��ية  رعايتهم��ا  ع��ن   )BisB(
للمؤتم��ر والمع��رض الدولي لذوي 

الِهمم. 
ويأتي ه��ذا المؤتمر برعاية كريمة 
 م��ن س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد 
المل��ك  جالل��ة  ممث��ل  خليف��ة  آل 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 
ومن المقرر تنظيمه يومي 13 و14 

من سبتمبر الجاري.
وبادر البن��كان به��ذه الرعاية كجزء 
والموجهة  المتواصل��ة  الجهود  من 
المس��ؤولية  مب��ادئ  تبن��ي  نح��و 
االجتماعي��ة ودمجه��ا ف��ي صمي��م 
العمليات واألعمال. حيث ستش��ارك 
مجموعة بنك البحري��ن الوطني في 
المؤتم��ر بتنظي��م حلق��ة نقاش��ية 
يديرها عدد من ممثلي البنك، وذلك 
للتط��رق إل��ى موضوع��ات متعلقة 
بالتنوع والش��مولية كركيزة إلشراك 
ذوي الهمم في بيئة العمل. وهو ما 
يعكس التزام المجموعة بدمج هذه 
الفئة ضمن منتسبيه، وسعيه لنشر 
الوعي بين مؤسسات المجتمع حول 
أهمية االس��تثمار ف��ي ذوي الهمم 

ودعمهم في مسيرتهم المهنية.
وخ��الل المؤتم��ر المق��رر انعقاده 
عل��ى م��دى يومي��ن بتنظي��م م��ن 
التعليم  الجمعي��ة األهلي��ة لدع��م 
المش��اركون  س��يتمكن  والتدريب، 
م��ن معرف��ة المزي��د ح��ول ط��رق 
المبك��ر  والتدخ��ل  التش��خيص 
لتأهي��ل ذوي االحتياج��ات الخاصة، 
إضاف��ة إل��ى االط��الع عل��ى أح��دث 

مستجدات وتقنيات الرعاية الصحية 
المتعلق��ة  الطبي��ة  والممارس��ات 
به��ذه الفئات الخاصة. كما س��يتم 
تعري��ف أولي��اء أم��ور ذوي الهم��م 
بالجمعيات والمراكز المعنية بذوي 
باستش��ارات  وتزويده��م  الهم��م، 
تربوية ونفس��ية وتعليمية مجانية 
يقدمها أخصائيين واستشاريين في 

المجال.
وح��ول رعاية المجموع��ة للمؤتمر، 
صرح رئيس االتصاالت المؤسس��ية 
ببن��ك البحري��ن الوطني هش��ام أبو 
الفتح قائاًل: »إنه لمن دواعي سرورنا 
أن نش��ارك ف��ي رعاية ه��ذا الحدث 
اله��ام، وهو م��ا يندرج ضم��ن إطار 
الت��زام بنك البحري��ن الوطني بإثراء 
حياة األجي��ال وتنمي��ة مجتمعاتنا. 
ونح��ن ف��ي البن��ك نؤم��ن بتبن��ي 
مب��ادئ التنوع والش��مولية ودمجها 
ضمن بيئة العمل، حي��ث ُيعد ذلك 
ج��زًءا من ركيزتنا األساس��ية لغرس 

عنصر الش��مولية في جميع عملياتنا 
ومبادراتن��ا. كما أننا نلت��زم بتوفير 
أف��راد  لمختل��ف  متكافئ��ة  ف��رص 
المجتمع، ونح��رص على دعم جميع 
المواطني��ن بفرص تدع��م نجاحهم 
وتقدمه��م ف��ي مختلف المس��ارات 

المهنية«.
وم��ن جانبه، علق عل��ي دعيج، مدير 
المؤسس��ية  لالتص��االت  رئيس��ي 
والعالم��ة التجاري��ة ببن��ك البحرين 
اإلسالمي: »نفخر برعايتنا للمؤتمر 
والمعرض الدولي لذوي الهمم. إننا 
في بنك البحرين اإلسالمي ملتزمون 
بالمس��اهمة بدورن��ا ف��ي االرتق��اء 
بجميع أفراد المجتمع دون اس��تثناء، 
وذلك عن طري��ق إطالق العديد من 
المبادرات والبرامج وعقد الش��راكات 
م��ع مختل��ف مؤسس��ات المجتم��ع. 
وجنًب��ا إلى جن��ب مع بن��ك البحرين 
الضوء  لتس��ليط  الوطن��ي، نتطل��ع 
على الف��رص المتاحة لذوي الهمم، 

ونأم��ل لمواصلة وتعزيز مس��اعينا 
بما يضم��ن حصولهم عل��ى تجربة 
م��ن  وفري��دة  متمي��زة  مصرفي��ة 

نوعها«.
ويه��دف هذا المؤتمر لزي��ادة الوعي 
لدى مختلف فئات المجتمع من أولياء 
أم��ور وهيئ��ات أكاديمي��ة وباحثي��ن 
ومختصي��ن، وذوي احتياجات خاصة، 
والمؤسس��ات  األف��راد  ومختل��ف 
المختلف��ة في المملك��ة. كما يطمح 
المؤتمر للمس��اهمة في إدماج فئات 
ذوي الهم��م ف��ي مختل��ف قطاع��ات 
الدولة، وتش��جيع مؤسس��ات القطاع 
العام والخاص لخل��ق فرص وظيفية 
لألفراد م��ن ذوي الهم��م، إلى جانب 
المختلفة  الفئ��ات  ح��ول  تثقيفه��م 
لذوي الهمم والتي تشمل المصابين 
بالتوحد وصعوبات التعلم ومتالزمة 
البس��يط  العقل��ي  والتخل��ف  داون 
واإلعاق��ات  الجس��دية  واإلعاق��ات 
الس��معية والبصرية واضطراب فرط 
الحركة وتشتت االنتباه، واضطرابات 
التواص��ل - ع��الوة على نش��ر الوعي 
إمكان��ات  بض��رورة االس��تثمار ف��ي 

الموهوبين من هذه الفئات.
البحرين  بن��ك  وتواص��ل مجموع��ة 
الوطن��ي التزامه��ا بالتع��اون وعقد 
الش��راكات م��ع مؤسس��ات وهيئات 
المحل��ي،  المجتم��ع  ف��ي  رئيس��ية 
وذل��ك بهدف تس��ليط الض��وء على 
المتاح��ة  واالرتق��اء  النم��و  ف��رص 
لألفراد م��ن ذوي الهمم، وذلك على 
الصعيد المؤسس��ي الداخلي للبنك، 
وضم��ن منظومة العمل الوطني في 

المملكة.

علي دعيجهشام أبوالفتح

»فنادق الخليج« تقدم تبرعًا لدعم 
المركز البحريني للحراك الدولي

قدم��ت مجموعة فن��ادق الخليج تبرع��ًا نقديًا للمرك��ز البحريني 
للحراك الدولي دعمًا ألنشطة الجمعية تحت ظل جهود المجموعة 
المس��تمرة لدعم مختلف الفئات المجتمعية في مملكة البحرين 

وجزءًا من مسؤوليتها االجتماعية.
من جانبه قام رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي 
ع��ادل المطوع بتقديم درع للرئي��س التنفيذي لمجموعة فنادق 
الخليج جارفيلد جونز تقديرًا منه لدعم المجموعة المستمر لهم.
ومجموعة فنادق الخليج، هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة 
مدرج��ة في بورصة البحرين تأسس��ت عام 1967، تحت مس��مى 
ش��ركة فن��ادق البحري��ن. ويترأس ف��اروق المؤيد مجل��س إدارة 
المجموعة باإلضافة إلى نخبة المعة من رجال أعمال بارزين لهم 
وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. ونصبت المجموعة لنفس��ها منذ 
تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة ال مثيل 
له في البحرين والتي تم تحقيقها رس��ميًا م��ع افتتاح أول فندق 
خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور ما يقارب 
55 عام��ًا، التزال هذه الرؤية نصب عي��ن المجموعة في حين أن 
فندق الخليج مس��تمر في مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع 
الفندق��ة والضيافة واس��تمراره ف��ي عمليات التوس��ع والتطوير 

إقليميًا وعالميًا.
جدي��ر بالذك��ر أن المرك��ز البحرين��ي للح��راك الدولي ه��و مركز 
اجتماعي غير ربحي تأسس عام 1979، يقدم التأهيل االجتماعي 

والخدمات لذوي الهمم في البحرين.

مع خصم 30٪ للطلبة المسجلين في البرامج البريطانية

 »العلوم التطبيقية« تطرح
4 برامج جديدة بالتعاون مع »لندن ساوث بانك«

تس��تعد جامعة العل��وم التطبيقية 
إل��ى اس��تقبال طلبتها المس��جلين 
للجامعة في الفصل الدراس��ي األول 
2023/2022، وبهذه المناسبة رحب 
رئيس الجامعة غسان عواد بالطلبة 
معرب��ًا ع��ن س��عادته بب��دء العام 
األكاديم��ي الجدي��د ومتمنيًا لجميع 

الطلبة الجامعة التوفيق والنجاح.
وتوف��ر الجامع��ة لطلبته��ا بيئ��ة 
تعليمي��ة متميزة تس��اعدهم على 
اس��تكمال تحصيلهم العلمي، كما 
تق��دم للطلبة الراغبين بالدراس��ة 
الخصوم��ات  م��ن  به��ا مجموع��ة 
والتسهيالت على الرسوم الدراسية 
لمس��اعدتهم أثناء فترة الدراس��ة 
كالمرونة في عملية دفع األقس��اط 
وق��درة الطال��ب على دفع رس��ومه 
الدراس��ية عل��ى مجموع��ة دفعات 
ميس��رة خ��الل الفص��ل الدراس��ي 
للطلب��ة  والخصوم��ات  الواح��د، 
المتفوقي��ن في الثانوي��ة العامة، 
باألخ��وة  الخاص��ة  والخصوم��ات 
الدارس��ين بالجامعة، والخصومات 
والمن��ح  بالرياضيي��ن،  الخاص��ة 
الدراس��ية الت��ي يقدمه��ا صندوق 
دعم الطال��ب للطلب��ة المتعثرين 
والمتفوقي��ن م��ن مختل��ف فئ��ات 
المجتمع بنس��ب تصل إلى %100. 

وبمناس��بة العام الدراسي الجديد، 
دع��ا رئي��س الجامع��ة الطلبة إلى 
الج��د واالجته��اد في طل��ب العلم، 
منوهًا بأن الجامعة قد هيأت البيئة 
الس��تقبال  المناس��بة  التعليمي��ة 
طلبتها م��ن خالل توجي��ه الطلبة 
المس��تجدين وإرش��ادهم أكاديميًا 
والتوجيه��ات  النصائ��ح  وتقدي��م 
لهم في اختيار المقررات الدراس��ية 
قب��ل تس��جيلها وذل��ك م��ن خالل 
ف��ي  األكاديميي��ن  المرش��دين 
مختل��ف الكلي��ات، منوه��ًا إل��ى أن 
قص��ارى  تب��ذل  الجامع��ة  إدارة 
إمكانياتها  جهدها وتض��ع جمي��ع 

وطاقاته��ا من أج��ل الطال��ب أواًل 
وأخي��رًا. وأك��د ع��واد أن الجامع��ة 
س��عيدة باس��تقبال طلبته��ا ف��ي 
مختل��ف التخصصات التي تطرحها 
األربع��ة  البرام��ج  ف��ي  متمثل��ة 
الجدي��دة بالتع��اون م��ع جامع��ة 
لن��دن س��اوث بان��ك البريطاني��ة، 
القان��ون،  ف��ي  البكالوري��وس 
والبكالوري��وس ف��ي إدارة األعمال، 
الهندس��ة  ف��ي  والبكالوري��وس 
في  والبكالوري��وس  الميكانيكي��ة، 
الهندسة الكهربائية واإللكترونية، 
باإلضافة إلى تخصصات الهندس��ة 
المدنية والهندسة المعمارية التي 
خرجت الجامعة الدفعة األولى من 
طلبته��ا ه��ذا الع��ام، وتخصصات 
البكالوري��وس ف��ي الحق��وق، إدارة 
األعمال، المحاسبة، العلوم المالية 
السياس��ية،  العل��وم  والمحاس��بة، 
نظ��م المعلوم��ات اإلداري��ة، عل��م 
الجرافيكي،  التصمي��م  الحاس��وب، 
التصمي��م الداخل��ي، وتخصص��ات 
الماجس��تير في القانون، والقانون 
التج��اري، وإدارة الموارد البش��رية، 
والمحاس��بة  األعم��ال،  وإدارة 
والتموي��ل، مش��يرًا إل��ى أن جميع 
الطلب��ة المس��جلين ف��ي البرام��ج 
البريطانية للفصل الدراس��ي األول 

عل��ى  س��يحصلون   ،2023/2022
نس��بة خص��م قيمته��ا 30% عل��ى 
السنة الدراس��ية األولى. وأوضح أن 
الجامع��ة حرصت على ط��رح برامج 
أكاديمي��ة متميزة تس��اعد الطلبة 
في الحصول على الفرص المناسبة 
في سوق العمل منوهًا يأن الجامعة 
حريص��ة على إثراء الحياة الجامعية 
لطلبتها م��ن خالل مجموعة كبيرة 
من المختبرات التي توفرها لتعزيز 
كمختبرات  األكاديمي��ة،  الدراس��ة 
ومختب��رات  المدني��ة،  الهندس��ة 
الهندس��ة المعماري��ة ومختب��رات 
الكيمي��اء  ومختب��رات  التصمي��م، 
والفيزي��اء، باإلضاف��ة إل��ى مختبر 
بلومبي��رغ ال��ذي يوف��ر العديد من 
الخدم��ات للطالب، وأعض��اء هيئة 
التدريس، باعتب��اره أهم المنصات 
المالي��ة الت��ي يمكن م��ن خاللها 
الوصول إلى أكبر ق��در من البحوث 
المالي��ة، والمعلوم��ات والبيان��ات 
والبنوك، كما  بالشركات  المتعلقة 
يش��كل فرصة للتعرف على مبادئ 
البورصة والعمل في سوق األسهم، 
وكل م��ا يتعلق باالس��تثمار داخل 
الجديدة،  بالمب��ادئ  العمل  س��وق 
واألف��كار المتط��ورة الت��ي تواكب 

العصر.

د. غسان عواد 

 إطالق دليل اإلدارة البيئية
 في مطار البحرين الدولي

أعلنت اللجنة البيئة في ش��ركة مطار البحرين خالل اجتماعها 
الخام��س عش��ر عن إطالق دلي��ل اإلدارة البيئية الذي يش��كل 
أساس��ًا للبرام��ج والمب��ادرات لحماي��ة البيئ��ة واالس��تدامة 
ف��ي مطار البحري��ن الدول��ي. وتضمن االجتم��اع عرضًا حول 
تأثي��ر أركان االس��تدامة، والتي تش��مل الممارس��ات البيئية 
واالقتصادي��ة واالجتماعية والحوكمة، على اإليرادات وخفض 
التكلف��ة واألطر التنظيمية والقانونية ورفع اإلنتاجية وتحفيز 

االستثمار والتوظيف األمثل لألصول. 
كما ناقشت اللجنة أساسيات إعداد تقارير االستدامة وأهمية 
تطبيق المعايي��ر الدولية فيها. وأكد رئي��س اللجنة الرئيس 
التنفيذي للتطوير والش��ؤون التقنية عبد اهلل جناحي أن عمل 
اللجن��ة يه��دف للمس��اهمة في تنفي��ذ اس��تراتيجية حكومة 
مملك��ة البحرين لتصفي��ر االنبعاثات الكربوني��ة بحلول عام 
2060، مش��يرًا إلى أن مطار البحرين الدولي يعي مسؤوليته 
في هذا السياق لزيادة مس��اهماته االجتماعية واالقتصادية 

وخفض بصمته البيئية.
 وأوضح أن إطالق دليل اإلدارة البيئية يحدد األطر الذي س��وف 
يعمل مط��ار البحرين الدول��ي وفقها لتحقيق ه��ذه األهداف 
بصورة ش��املة تس��توعب جميع أوجه العملي��ات في المطار. 
وق��د ش��كلت اللجنة البيئ��ة بمط��ار البحرين الدول��ي بهدف 
تحس��ين األداء البيئ��ي للمط��ار ومعالجة المش��كالت البيئية 

وتوفير منصة تفاعلية لتبادل أفضل الممارسات.
ويت��رأس اللجنة عبد اهلل جناح��ي وتتألف من عدد من ممثلي 
الش��ركاء الرئيس��يين لمط��ار البحرين الدولي، بم��ا في ذلك 
ش��ركة خدمات مطار البحرين وش��ركة طي��ران الخليج ووحدة 
اإلس��ناد البحري األمريكي وش��ركة دي إتش إل وش��ركة مينا 
إيروسبيس وشركة هال بحرين وشركة تكسل إير وشركة فرح 
لصيان��ة الحاويات وعربات التروللي وش��ركة البحرين لتزويد 

وقود الطائرات.

 »الجفير الخيرية«: 
 »بذرة خير« يضمن

 استدامة عمل الجمعية
تقدم رئيس جمعية الجفير الخيرية عبدالغفار عبدالحسين 
بالش��كر الجزيل ل��وزارة التنمية االجتماعي��ة على الجهود 
الكبيرة والدعم المس��تمر، مش��يدًا بحرصهم ومتابعتهم 
لش��ؤون الجمعي��ات الخيري��ة ودع��م البرامج والمش��اريع 
التنموي��ة المختصة بش��ؤون تنمية المجتم��ع واالرتقاء 

بمستوى أفراده بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكد على أهمية الدعم المقدم من الوزارة لمشروع »بذرة 
خير« الساعي إلى تحقيق االستدامة في العمل الخيري من 
خالل ش��راء أرض وبناء مقر إداري استثماري دائم لجمعية 
الجفي��ر الخيرية، والذي يتميز بتواجده على ش��ارع تجاري 

وفي قلب الجفير وضمن نسيجها العمراني.
وأش��ار إلى الدعم الكبير المق��دم من قبل إدارة المنظمات 
األهلي��ة ب��وزارة التنمي��ة م��ن خ��الل التواص��ل اإليجابي 
وتس��هيل الحص��ول عل��ى ترخيص جم��ع الم��ال آماًل في 
اس��تمرار التواصل والعالقات اإليجابية بين الوزارة وجميع 

الجمعيات الخيرية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/05/watan-20220905.pdf?1662351186
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/1024417
https://alwatannews.net/article/1024340
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الخارجية

استقبل  وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس بمقر الوزارة، الكاتب 
محمـــود يوســـف المحمـــود، رئيـــس 
تحريـــر جريـــدة “الديلـــي تربيـــون”، 
والذي أهدى الوزير نسخة من كتابه 
المعنون بـ “ملك اإلنسانية... حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين”.
وأعـــرب وزير الخارجية عن شـــكره 
للكاتـــب محمـــود يوســـف المحمـــود 

على اإلهداء القيم، مشـــيًدا بالجهد 
فـــي  بذلـــه  الـــذي  والمميـــز  الكبيـــر 
إعـــداد وتأليف الكتـــاب وما احتوى 
عليـــه مـــن مضاميـــن ُتجســـد النهج 
لعاهـــل  المســـتنير  الراســـخ والفكـــر 
البـــالد الُمعظم جاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، في تعزيز ثقافة 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، 

متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

وزير الخارجية يتسلم نسخة من “ملك اإلنسانية... حقوق اإلنسان في البحرين”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس شؤون الجمارك 
الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين لدى دولة 

إسرائيل خالد الجالهمة.
رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
رئيس الجمارك بالسفير، مشيدا 
بـــدور الســـفارة البحرينيـــة فـــي 
إســـرائيل في تطويـــر العالقات 

مع إســـرائيل وفتـــح المزيد من 
آفـــاق التعـــاون فـــي العديد من 
المجـــاالت، ومـــن بينهـــا المجال 

الجمركي.
وتم خالل اللقاء، بحث الســـبل 
التعـــاون  بتطويـــر  الكفيلـــة 
بمـــا  البلديـــن،  بيـــن  الجمركـــي 

يخدم المصالح المشتركة.

تطوير التعاون الجمركي مع إسرائيل
توطيد العالقات االستراتيجية بين البحرين والبرازيل

2.2 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2021

الجولـــة  الـــوزارة،  بمقـــر  أمـــس  ُعقـــدت 
الرابعة للمشاورات السياسية بين مملكة 
البحرين وجمهورية البرازيل االتحادية، 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد 
آل خليفـــة، وســـكرتير الشـــرق األوســـط 
خارجيـــة  بـــوزارة  وأفريقيـــا  وأوروبـــا 
جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة الســـفير 
كينيث فيليكس هاكزينسكي دا نوبريغا.

وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد وكيـــل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياسية بالعالقات 
الوديـــة الوثيقة والمتناميـــة بين البلدين 
الصديقين، وما تشهده من تقدم وازدهار 
والمســـتويات  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى 
بفضـــل الرعايـــة الســـامية من لـــدن ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  ورئيـــس 
جاييـــر  االتحاديـــة  البرازيـــل  جمهوريـــة 

بولسونارو.

وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية حـــرص مملكـــة البحرين على 
والشـــراكة  الصداقـــة  أواصـــر  توطيـــد 
االســـتراتيجية بيـــن البلديـــن فـــي ضوء 
الرئيـــس  لزيـــارة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
نوفمبـــر  فـــي  المملكـــة  إلـــى  البرازيلـــي 
الماضي، وافتتاح مقر السفارة البرازيلية 

الصداقـــة  بالمنامـــة، وإنشـــاء مجموعـــة 
البرلمانية، والتعـــاون المثمر بين البلدين 
في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي 
بيـــن األديـــان والثقافـــات والتـــي تعززت 
بتدشـــين “إعـــالن مملكـــة البحريـــن فـــي 

أمريكا الجنوبية انطالًقا من البرازيل.
واستعرض الجانبان آفاق التعاون وسبل 

تفعيـــل االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم 
الثنائيـــة الموقعة في مجـــاالت التدريب 
الدبلوماســـي والبحث العلمـــي والتعاون 
الرياضـــي وتعزيـــز التســـامح والحريـــات 
الدينية، وغيرها مـــن المجاالت الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية، في ظل نمو 
حجـــم التبادل التجـــاري بين البلدين إلى 
2.2 مليار دوالر عام 2021، لتعد البرازيل 

ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
من جانبه، أعرب سكرتير الشرق األوسط 
الخارجيـــة  بـــوزارة  وأفريقيـــا  وأوروبـــا 
لتطويـــر  بـــالده  تطلـــع  عـــن  البرازيليـــة 
واالقتصاديـــة  السياســـية  العالقـــات 
واالجتماعية مع مملكة البحرين، مشيًدا 
بالدور الريـــادي والمســـؤول للمملكة في 
دعـــم جهود األمن والســـالم واالســـتقرار 
في منطقة الشرق األوسط، مثمًنا خروج 
جولة المشاورات الرابعة بنتائج مشجعة 
ومثمرة في مسيرة التعاون بين البلدين 

الصديقين.

المنامة - وزارة الخارجية

حملــة تبــرع “المنطقــة الغربيــة” تجمــع 206 أكيــاس دم

رفـــدت حملـــة جمعيات المنطقـــة الغربيـــة بنك الدم 
المركـــزي بــــ 206 كيـــس دم، في حملة التبـــرع بالدم 
التـــي أقيمت يوم الســـبت المنصرم في صالة مجمع 
الريـــف بالمنطقـــة الغربيـــة، حيـــث تشـــارك جمعيات 

المنطقة الغربية وهم )جمعية بوري الخيرية، جمعية 
الهملـــة الخيرية اإلجتماعيـــة، جمعيـــة الهملة للعمل 
اإلجتماعـــي، جمعية دمســـتان الخيرية االجتماعية، 
جمعية كرزكان الخيريـــة، جمعية المالكية الخيرية، 
جمعيـــة صـــدد الخيريـــة، جمعية شـــهركان الخيرية، 

وجمعية داركليب الخيرية االجتماعية(.

وتقـــدم رئيس اللجنـــة العليا المنســـقة لحملة االمام 
الحســـن )ع(، الحاج عبدالحســـين آل ضيف، بجزيل 
الشكر وعظيم االمتنان للمتبرعين في الحملة الذين 
تجشـــموا عنـــاء القـــدوم واالنتصار وصـــوالً لهدفهم 

السامي والنبيل في التبرع بالدم.
 وبيـــن آل ضيـــف إن أبنـــاء البحرين كانـــوا وما زالوا 

عنوانًا للعطاء والبذل والتكاتف في كل عمل يحمل 
الخيـــر لجميع من في البحريـــن، مؤكدًا الدور الكبير 
لـــوزارة الصحة والتي تعتبر الشـــريك األســـتراتجي 
معنـــا في تنفيـــذ الحمـــالت ممثلة فـــي العاملين في 
بنـــك الـــدم والمستشـــفيات الحكوميـــة فـــي عملهـــم 

إلنجاح حمالت التبرع بالدم األهلية.

المنامة - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

آل ضيف: أبناء 
البحرين أهل البذل 

والعطاء

تعزيز التعاون مع ماليزيا بمجال األمن الغذائي
مستعرًضا المبادرات الرامية لرفع نسبة االكتفاء الذاتي... حسن:

أكد وكيل الثروة الحيوانية القائم بأعمال 
وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة بوزارة 
شـــؤون البلديـــات والزراعـــة خالد حســـن، 
مضي الوزارة ُقدمـــا في اتخاذ المبادرات 
وتعزيـــز الشـــراكات المحليـــة والخارجية 
التـــي مـــن شـــأنها دعـــم توجهـــات مملكـــة 
البحريـــن نحـــو النهـــوض باألمـــن الغذائي 
انطالقا من التوجيهات الملكية الســـامية 
لملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  والحكومة 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
جـــاء ذلك خالل اجتماعـــه في مكتبه، مع 
سفير ماليزيا في مملكة البحرين شازريل 

بـــن زاهيـــران، وبحضـــور مســـؤولي وكالة 
الثروة الحيوانية ووكالة الزراعة والثروة 

البحرية.
الوكيـــل  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
بالســـفير ُمتمنيا لـــه التوفيق فـــي مهمته، 
مؤكدا الحـــرص على تعزيـــز التعاون بين 
البلديـــن فـــي الملفـــات التـــي تعمـــل عليها 
الـــوزارة خصوصا مـــا يتعلـــق بملف األمن 

الغذائي.
وتم خالل االجتماع استعراض المبادرات 
والبرامج التي تعمل عليها شـــؤون الثروة 
والثـــروة  الزراعـــة  وشـــؤون  الحيوانيـــة 
الراميـــة  االســـتراتيجية  البحريـــة ضمـــن 
لرفـــع نســـبة االكتفـــاء الذاتـــي، حيـــث تم 
عـــرض الجهـــود المبذولـــة لتطويـــر قطاع 
االســـتزراع الســـمكي بما يســـهم فـــي رفع 

كميـــات األســـماك فـــي الســـوق المحليـــة، 
وفـــي ملـــف الزراعة تم عـــرض الخطوات 
المتخذة لالستفادة من التقنيات الحديثة 
فـــي القطاع الزراعـــي والعمل على إدخال 
منتجات زراعية جديدة تكون ذات قيمة 
مضافـــة، وفـــي قطـــاع الثـــروة الحيوانية 
تـــم التباحـــث بخصوص البرامـــج الرامية 
اللحـــوم  مخـــزون  فـــي  وفـــرة  لتحقيـــق 

الحمراء.
من جهته، نقل ســـفير ماليزيا حرص بالده 
على بحث مختلف سبل التعاون والشراكة 
مـــع مملكـــة البحريـــن، لدعـــم جهودها في 
تحقيـــق أمـــن غذائـــي، وهـــو الملـــف الذي 
يحظـــى باهتمـــام دولي وإقليمي، مشـــيرا 
إلـــى ســـعيه لتعزيـــز أواصـــر التعـــاون بين 

البلدين في مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - المؤسسة البحرينية للحوار

اســـتضاف برنامـــج )ملهمـــون( مســـاء 
األربعـــاء الماضـــي، عـــدًدا مـــن رجـــال 
والناشـــطين  األعمـــال  وســـيدات 
االجتماعيين وممثلـــي بعض الجهات 
المجتمـــع  ومؤسســـات  الحكوميـــة 
ذهنـــي  عصـــف  جلســـة  فـــي  المدنـــي 
بقيـــادة رئيـــس المؤسســـة البحرينيـــة 
للحوار ســـهيل القصيبي؛ وذلك لبحث 
أفضل السبل واألفكار الممكنة لتأمين 
فـــرص عمـــل مناســـبة للمتعافيـــن من 

المخدرات.
عـــن  الجلســـة ممثلـــون  فـــي  وشـــارك 
كل مـــن المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال 
اإلنســـانية، وتمكين، وغرفة البحرين، 
وجمعية البحرين لتنمية المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، وشـــركة تنمو، 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة 
الصناعيـــة )اليونيـــدو(، ومنظمـــة رواد 

األعمـــال، وجمعيـــة الريادة الشـــبابية، 
وجمعيـــة المرصـــد لحقـــوق اإلنســـان، 
وجمعيـــة البحريـــن للعمـــل التطوعي، 
إلـــى جانـــب ممثليـــن عـــن المؤسســـة 
البحرينيـــة للحـــوار وجمعيـــة التعافي 

من المخدرات.
واســـتعرض المشـــاركون في الجلســـة 
أمـــام  تقـــف  التـــي  التحديـــات  أبـــرز 
المتعافيـــن مـــن المخـــدرات التي تحدُّ 
من قدرتهـــم على الدخول في ســـوق 
المقترحـــات  عـــدًدا  مـــوا  وقدَّ العمـــل، 

واألفـــكار لتمكيـــن المتعافيـــن وتذليل 
الصعـــاب أمامهـــم وتأهيلهـــم ليكونوا 
قادريـــن علـــى االنخـــراط فـــي ســـوق 
العمـــل بكفاءة وفعالية، واســـتعرضوا 

بعض التجارب المماثلة حول العالم.
وأكـــدوا أهمية أن تتضافر الجهود من 
الجميع لمساعدة هذه الفئة وانتشالها 
من آفـــة المخدرات ومســـاعدتها على 
العـــودة إلى المجتمع كأفراد طبيعيين 
الفئـــات  ضمـــن  وجعلهـــم  وفاعليـــن 

المنتجة والمعطاءة.

جلسة عصف ذهني لـ 3 ساعات لمناقشة أبرز التحديات ... “ملهمون”:

تأمين فرص عمل للمتعافين من المخدرات
المنامة - بنا

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
البحريـــن الهجـــوم اإلرهابـــي على 
مركبـــات نقـــل ركاب جماعـــي في 
إقليم هيران بجمهورية الصومال 
الفيدرالية، الذي أســـفر عن مقتل 
عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

تعازيهـــا  صـــادق  عـــن  وأعربـــت 
ومواســـاتها ألســـر وذوي الضحايا 
وللحكومـــة والشـــعب الصومالـــي 
الشـــفاء  وتمنياتهـــا  الشـــقيق، 
العاجـــل لجميـــع المصابيـــن جراء 

العمل اإلرهابي اآلثم.
وجـــددت موقف مملكـــة البحرين 
الثابـــت ضـــد التطـــرف واإلرهاب 
بـــكل صـــوره وأشـــكاله، والداعـــي 
لضـــرورة تكاتف الجهـــود الرامية 
لمكافحة اإلرهاب وتجفيف منابع 

تمويله المالية والفكرية.

البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي بإقليم 

هيران في الصومال
المنامة - وزارة الداخلية

أكد وكيل وزارة الداخلية لشئون 
اإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفـــة أن عـــدد طلبـــات خدمـــة 
اســـتبدال وتســـليم جواز الســـفر 
للمواطنيـــن الموجوديـــن خـــارج 
مملكـــة البحريـــن، والتـــي تالقي 
إقبـــاال كبيـــرا، بلـــغ 54 طلبـــا، منذ 
بداية تدشين الخدمة في يونيو 
مـــع شـــركة  بالتعـــاون  الماضـــي، 

.DHL Express
الخدمـــة،  هـــذه  أن  وأوضـــح 
والتـــي تعد ضمن الـــــ 24 مبادرة، 
التـــي يتم تنفيذهـــا، ضمن خطة 
بتوجيهات  االقتصادي،  التعافي 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  ومتابعـــة 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفة، تندرج ضمن 
المســـتقبلية،  التطويـــر  خطـــط 
التي تشمل كذلك، خدمة إصدار 
لفئـــة  مـــرة  ألول  الســـفر  جـــواز 

المواليد البحرينيين الموجودين 
في الخارج.

بـــن  هشـــام  الشـــيخ  وأشـــار 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة إلـــى أن 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون 
تطبيـــق  علـــى  تعمـــل  اإلقامـــة، 
أعلـــى معايير الجودة في تقديم 
الخدمـــات، بما يلبـــي احتياجات 
المواطنيـــن والمقيميـــن والـــزوار 

بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

54 طلب استبدال وتسليم جواز للمواطنين بالخارج

الشيخ هشام بن عبدالرحمن
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ترتيبات أمنية لتأمين سالمة الطلبة
دوريات في المناطق التعليمية والشوارع الحيوية

ــي  ــدراســ ــ ــام ال ــ ــع ــ ــة بـــــدء ال ــاســب ــمــن ب
والطالبات  الطلبة  وعـــودة  الجديد 
إدارات  ــخـــذت  اتـ الــــمــــدارس،  ــى  ــ إل
كافة  الــداخــلــيــة  وزارة  ومــديــريــات 
ــتــرتــيــبــات األمــنــيــة  اإلجـــــــراءات وال
العامة  السالمة  لتأمين  والتنظيمية 

للطلبة.

اإلدارة  قــامــت  اإلطـــــار،  هـــذا  وفـــي 
بــاتــخــاذ سلسلة من  لــلــمــرور  الــعــامــة 
انتظام  تسهم في  التي  اإلجــراءات 
ــي مــحــيــط  ــة فــ ــ ــروري ــمــ ــ ــة ال ــركـ ــحـ الـ
ــوارع  ــشــ ــ الــمــنــاطــق الــتــعــلــيــمــيــة وال
الــحــيــويــة، وذلـــك مــن خـــالل تــوزيــع 
ــات لضمان  ــدوريـ ــمــرور والـ ال ــال  رجـ
ــة، إلــى  ــمـــروريـ ــحــركــة الـ انــســيــاب ال
جــانــب مــراقــبــة الــحــركــة ومــتــابــعــة 

عملية عبور الطلبة بشكل آمن.
المجتمع  خدمة  شرطة  قامت  كما 
محافظات  في  الشرطة  بمديريات 
المرورية  الحركة  بتنظيم  المملكة 
والطلبات  الطلبة  ســالمــة  وتــأمــيــن 
ــاء دخـــولـــهـــم وانـــصـــرافـــهـــم من  ــنـ أثـ
المدارس إضافة إلى توعية السواق 
والقواعد  باألنظمة  االلتزام  بأهمية 

المرورية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلس  ــام  ــعـ الـ ــن  ــيـ األمـ اســتــقــبــلــت 
مجلس  رئيس  نائب  العالي  التعليم 
أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
الملكية  الــجــامــعــة  رئــيــس  بمكتبها، 

للبنات يسرى المزوغي.
وخــــالل الـــلـــقـــاء، تـــم االطـــــالع على 
ــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة لــلــجــامــعــة  ال
وبـــــحـــــث الـــــجـــــوانـــــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
االكــاديــمــيــة،  ــبــرامــج  ال ســيــر  بعملية 
تكامل  أهمية  ــا  رن الشيخة  ــدت  وأكـ

تعزيز  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
مختلف  وإتاحة  الوطنية،  الكفاءات 
والخدمات  األكاديمية  التخصصات 
ــادر مهيأ  الــطــالبــيــة، الــتــي تــخــرج كــ
المحلية  العمل  لتلبية حاجات سوق 

والدولية. 
ــمــزوغــي عن   مــن جــانــبــهــا، عــبــرت ال
تقوم  الـــذي  لــلــدور  تقديرها  خــالــص 
المستمر  وسعيها  الــعــام  األمــيــن  بــه 
ومساعيها  التعليم،  بجودة  لالرتقاء 
الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية.

رنا بنت عيسى: تكامل مؤسسات التعليم العالي ينهض بالكفاءات

عبرت الحكومة عن تأييدها لمشروع قانون برلماني يقضي بتشديد العقوبة المقررة 
علــى بيــع منتجات التبغ والســجائر أو تقديمهــا دون مقابل لألطفال ممن هم دون 18 
عاًمــا؛ بهــدف الحفاظ على أطفال المملكة ومســتقبلها، واتفاقا مــع المواثيق الدولية 

الخاصة بحماية حقوق الطفل.

على  بناء  المعد  بقانون  المشروع  وقــرر 
مــقــتــرح قــانــون بــرلــمــانــي بــالــحــبــس مــدة 
تــزيــد على سنة  أشــهــر وال   3 عــن  تقل  ال 
وبالغرامة التي ال تقل عن 500 دينار وال 
هاتين  بإحدى  أو  دينار   2000 على  تزيد 
العقوبتين، كل من خالف المادة الخامسة 
مـــن قـــانـــون مــكــافــحــة الــتــدخــيــن والــتــبــغ 
بأنواعه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغالق 
كعقوبة  شهرين  تــجــاوز  ال  لــمــدة  المحل 

تبعية في حالة تكرار المخالفة.

ونصت المادة الخامسة من القانون على 
أنه “يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت 
مــفــردة وغــيــرهــا مــن مــنــتــجــات الــتــبــغ أو 
تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة 
عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات 
أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز 
التبغ  بيع  حظر  تبين  البيع،  نقطة  داخــل 
يطلبوا في  وأن  الثامنة عشرة  دون  لمن 

حال الشك ما يثبت عمره.
المرخص  المحالت  على  المادة  وحظرت 

لها ببيع منتجات التبغ استخدام من يقل 
عملية  في  سنة  عشرة  ثماني  عن  عمره 

بيع التبغ.
إلى  البرلماني  بقانون  المشروع  ويهدف 
وقاية الناس من مخاطر تدخين الشيشة 
خطيرة  آثــار  من  تسببه  لما  اإللكترونية 
العقوبة  وتــشــديــد  الــعــامــة،  الصحة  على 
ــمــقــررة بــخــصــوص بــيــع التبغ  الــحــالــيــة ال
من  وغيرها  مفردة  كانت  ولو  والسجائر 
منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن 
لتحقيق  وذلــك  عشرة،  الثامنة  سن  دون 
الــــردع بــحــق أصــحــاب الــمــحــالت الــذيــن 
 18 سن  دون  لألطفال  السجائر  يبيعون 
وأصحاب المحالت الذين ال يدققون في 

سن المشتري في حالة الشك في عمره.

الحالية  النصوص  إن  الحكومة  وقــالــت 
لتحقيق  بذاتها  تكفي  القائم  القانون  في 
في  المتمثلة  الــقــانــون  مــشــروع  أهـــداف 
بــيــع أو  تــــداول أو  تــجــريــم اســتــيــراد أو 
ال وجه  بما  االلكترونية،  السجائر  تصنيع 

له مع التعديل المقترح.
وأن صـــدر  ــبـــق  سـ أنـــــه  إلـــــى  وأشـــــــــارت 
بتصنيع  الترخيص  جــواز  تضمن  قــانــون 
واستيراد وتوزيع بدائل التبغ اإللكترونية 
ــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والــشــيــشــة  ــجـ ــيـ ــسـ )الـ
اإللكترونية( وهو ما يتعارض مع مشروع 

القانون الجديد.
التبغ  ــدائــل  ب إلـــى أن  الــحــكــومــة  ولــفــتــت 
منتجات  قبيل  مــن  تعد  ال  اإللــكــتــرونــيــة 
اإلطــاريــة  االتفاقية  عرفت  حيث  التبغ، 

مكافحة  بشأن  العالمية  الصحة  لمنظمة 
التبغ أنها “المنتجات التي تتكون كليًا أو 
جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام والتي 
تصنع لغرض االستخدام سواء بتدخينها 
استنشاقها”،  أو  أو مضغها  امتصاصها  أو 
وهو ذات التعريف الوارد بقانون مكافحة 

التدخين والتبغ بأنواعه.
وبينت أنه ال تعد بدائل التبغ اإللكترونية 
الــشــيــشــة  أو  ــيــة  ــكــتــرون االل )الـــســـيـــجـــارة 
وفــًقــا  الــتــبــغ  مــن منتجات  اإللــكــتــرونــيــة( 
تتكون  ال  لكونها  التبغ،  منتجات  لتعريف 
كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام، 
امتصاص  أو  تدخين  بــغــرض  تصنع  وال 
أو مضغ أو استنشاق أوراق التبغ، حيث 
وليس  إلكتروني  ســائــل  فيها  يستخدم 

أوراق تبغ.
وأشارت إلى أنها ال تعدو أن تكون جهازًا 
عن  الــمــســتــخــدم  الــســائــل  بتبخير  يــقــوم 
بدائل  معه  تــخــرج  مما  تسخينه  طــريــق 
نــطــاق تطبيق  ــيــة مـــن  ــكــتــرون الــتــبــغ اإلل
التدخين  مــكــافــحــة  وقـــانـــون  االتــفــاقــيــة 
تعريف  عــن  لخروجها  بــأنــواعــه،  والــتــبــغ 
ــتــبــغ الـــتـــي تــخــضــع ألحــكــام  مــنــتــجــات ال
إعــادة  يتطلب  مما  والــقــانــون،  االتفاقية 
استيراد  تحظر  فقرة  إضــافــة  فــي  النظر 
أو توزيع أو تصنيع السجائر االلكترونية 
األمر  إذ يتطلب  االلكترونية،  الشيشة  أو 
في  أوالً  اإللكترونية  التبغ  بدائل  إدخــال 
أحكام  إفــراد  قبل  القانون  تطبيق  نطاق 

لها.

تشريع بتشديد عقوبة تقديم التبغ لمن دون 18 عاًما
الحكومة: البدائل اإللكترونية ليست من منتجاته

االجتماعية  التنمية  ــر  وزيـ ــدر  أصـ
أســامــة الــعــصــفــور الـــقـــرار رقـــم )7( 
مدير  تعيين  بــشــأن   2022 لــســنــة 
لــبــالد  الــخــيــريــة  للجمعية  مــؤقــت 

القديم والزنج وعذاري.
ونصت المادة )1( على أن عبدالكريم 
عيسى ُيعين مديرًا مؤقتًا للجمعية 
ــخــيــريــة لـــبـــالد الـــقـــديـــم والـــزنـــج  ال
له االختصاصات  وعــذاري، وتكون 
وفــقــًا  اإلدارة   لــمــجــلــس  الــمــقــررة 
واألندية  الجمعيات  قانون  ألحكام 
والهيئات  والثقافية  االجتماعية 
الخاصة، العاملة في ميدان الشباب 
الخاصة،  والمؤسسات  والرياضة، 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( 
األســاســي  والــنــظــام   1989 لــســنــة 

للجمعية.
)2( عــلــى أن مــدة  الـــمـــادة  ونــصــت 
أشهر،  ستة  تكون  المؤقت  المدير 
بأحكام هذا  العمل  تاريخ  تبدأ من 

القرار.
المدير  على  أن   )3( المادة  ونصت 
تقرير  إعــــداد  للجمعية  الــمــؤقــت 
االجتماعية  التنمية  لـــوزارة  يقدم 

متضمنًا  الجمعية،  ــاع  أوضـ بــشــأن 
ــا الــمــالــيــة خــــالل الــعــامــيــن  ــورهـ أمـ
إلصالحها،  ومقترحاته  الماضيين، 
وفقًا  بها،  العمل  وتنظيم  وتطوير 
األساسي  والنظام  القانون  ألحكام 
أربعة  خــالل  وذلــك  إليهما،  المشار 
أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذ 

القرار.
المدير  على  أن   )4( المادة  ونصت 
الــجــمــعــيــة  ــو  ــدعــ ــ ي أن  ــمــــؤقــــت  ــ ال
قبل  ُيعقد  اجتماع  إلــى  العمومية 
 )2( بالمادة  المحددة  المدة  انتهاء 
من هذا القرار بشهر على األقل بعد 
موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها 
الجمعية  حالة  عن  مفصالً  تقريرًا 
وتنتخب  المالية،  أمورها  متضمنًا 
اإلدارة  مجلس  العمومية  الجمعية 
الــجــديــد فـــي الــجــلــســة ذاتـــهـــا بعد 
اتخاذ اإلجراءات الخاصة بترشيح 
ــًا  وفــق اإلدارة،  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
ألحكام قانون الجمعيات، واألندية 
المشار  والــثــقــافــيــة،  االجــتــمــاعــيــة، 
األساسي  النظام  قــرره  ومــا  إليها، 

في هذا الشأن.

تعيين مدير مؤقت لـ”خيرية البالد القديم والزنج وعذاري”
تشريع يعلق عضوية “الغرفة” ألعضاء النقاباتإبراهيم النهام

الحكومة: يمس حرية االنتماء للنقابات والغاية متحققة

منفعة  أو  ــود ضــــرورة  عـــدم وجـ الــحــكــومــة  رأت 
عضوية  يــعــلــق  تــشــريــع  ســن  تقتضي  مــنــشــودة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة ألي عضو 
يكتسب عضوية إحدى النقابات العمالية الرسمية 

المشكلة وفقا لقانون النقابات.
جاء ذلك في ردها على المقترح البرلماني الذي 
يهدف إلى منع تضارب المصالح الشخصية بين 
مبدأ  وتأكيد  النقابات،  وإحدى  الغرفة  عضويتي 
ــــرأي وصنع  ــــداء ال الــحــيــاد والــمــوضــوعــيــة فــي إب

القرار.
الشخص  يكون  قــد  أنــه  إلــى  الحكومة  وأشـــارت 
منضما إلى نقابة عمالية ليس لها عالقة بتجارته، 
وهنا ينتفي تضارب المصالح، كما أن لهذا الحكم 
الجديد الوارد في المشروع بقانون قد يؤدي إلى 
العزوف عن االنضمام للنقابات أو االنسحاب منها 
بسبب الرغبة في عدم توقف عضوية الغرفة، بما 
يمس قانون النقابات الذي يؤكد حرية االنضمام 
لها واالنسحاب منها، وأنه ال يجوز أن يتخذ من 
أو  االستخدام  في  للتمييز  ذريعة  النقابي  العمل 

التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.
أن  األحـــوال  أنــه ال يمكن بحال من  إلــى  ولفتت 

النقابات  إحــدى  في  عضوا  الغرفة  عضو  يكون 
تعارض  أو  وبالتالي فال يوجد تضارب  العمالية، 

في المصالح بين الجمع بين هاتين العضويتين.
الــحــكــم مــــؤداه حــرمــان  وقــالــت إن تطبيق هـــذا 
تقدمها،  التي  الخدمات  كافة  من  الغرفة  عضو 
وأن من شأن تطبيق هذا الحرمان تقييد إرادته 
التي  العمالية  النقابة  في االستمرار في عضوية 
الدستور  ألحكام  بالمخالفة  وذلــك  إليها،  ينتمي 

والمواثيق الدولية التي كفلت حقه في االنضمام 
أو االستمرار في عضوية أي نقابة عمالية.

الغرفة سيكون  أن عضو  ذلك  مــؤدى  أن  وبينت 
التي  الخدمات  بكافة  يتمتع  أن  أجل  من  مجبرا 
النقابة  عضوية  من  باالنسحاب  الغرفة  تقدمها 
اختياريا  إليها  االنــضــمــام  يعد  والــتــي  العمالية 
بخالف العضوية في الغرفة والتي تكون إلزامية 

بحكم القانون وشرطا لمزاولة المهنة.

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

“موترسيتي” تدعم مبادرة مستلزمات الحقيبة المدرسية
محافظ العاصمة: تصب في تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التكاتف

بدعم  العاصمة  محافظة  ــادت  أشـ
توزيع  لمبادرة  “موترسيتي”  شركة 
مــســتــلــزمــات الــحــقــيــبــة الــمــدرســيــة 
على طلبة المدارس الحكومية من 
بالتعاون مع  المحدود  الدخل  ذوي 
والتي  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
المجتمعية  الــشــراكــة  ضــمــن  تــأتــي 
التي تعمل المحافظة على تحقيقها 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
دعم  بهدف  األهلية  والمؤسسات 
المشاريع واألعمال التي تصب في 
التنمية  وتحقيق  المجتمع  خدمة 

المستدامة.
محافظ  استقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
ــخ راشـــــــــد بــن  ــيــ ــشــ ــ ــة ال ــمــ ــاصــ ــعــ ــ ال
بحضور  خليفة،  آل  عــبــدالــرحــمــن 
نائب المحافظ حسن المدني وعدد 
من المسؤولين بالمحافظة، مساعد 
مدير عام شركة “موترسيتي” سعد 

الزويد، وعددا من ممثلي الشركة.
ــر الــــمــــحــــافــــظ مـــــبـــــادرة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ

“مــوتــرســيــتــي” تــجــســيــدا لــحــرص 
ــم الـــمـــبـــادرات  ــ الـــشـــركـــة عـــلـــى دعـ
الــخــيــريــة الــتــي تــصــب فــي تفعيل 
مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيز 
معربًا  المجتمع،  والــتــفــاف  تكاتف 
على  للشركة  وتــقــديــره  شكره  عــن 

المساهمة.

ــد عن  ــزويـ ــدوره، أعــــرب ســعــد الـ ــ ــ ب
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ ــة بـ ــركـ ــشـ اعــــتــــزاز الـ
الــمــبــادرة،  فــي  العاصمة  محافظة 
بــوصــفــهــا  الــمــحــافــظــة  دور  مــثــمــنــا 
الخاص  القطاع  بين  الوصل  حلقة 
فاعالً  وعنصرًا  المحلي  والمجتمع 

في مسيرة التنمية الوطنية.

المحافظ  قــدم  اللقاء،  ختام  وفــي 
هدية تذكارية لشركة “موترسيتي”، 
المحافظة لجهود  معربًا عن تقدير 
ــي خــدمــة  الـــشـــركـــة ومــســاعــيــهــا فـ
بمزيد  ومرحبًا  المجتمع،  وتطوير 
بين  المثمر  التعاون  مــبــادرات  مــن 

الطرفين في المستقبل.

المنامة - محافظة العاصمة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/507405032753.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5074/bahrain/773940.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5072/bahrain/773690.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكـــد وزير التنمية االجتماعية أســـامة العصفور، 
الســـاحة  علـــى  الشـــبابي  الحضـــور  أهميـــة 
المجتمعية، والذي تم ترسيخه في ظل المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعة حثيثة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، والدعـــم البارز من 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 

الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

جاء ذلك خال رعاية وزير التنمية االجتماعية 
بالذكـــرى  الشـــبابية  الريـــادة  جمعيـــة  احتفـــاء 
السنوية العاشرة على تأسيسها، بحضور رئيس 
مجلس الشـــورى، علي بن صالح الصالح، وعدد 
من أعضاء الســـلك الدبلوماســـي والشخصيات 
واألهليـــة،  الخاصـــة  والمؤسســـات  الوطنيـــة 
وأعضـــاء مجلـــس إدارات منظمـــات المجتمـــع 

المدني، وذلك في فندق الدبلومات.
وفـــي الكلمة التي قدمها الوزير العصفور، أشـــاد 
بجهـــود جمعية الريادة الشـــبابية خال عقد من 
الزمـــان حيـــث أثبتـــت حضورهـــا على الســـاحة 

الشبابية، عبر إيجاد بيئة إيجابية ملهمة للشباب 
تقـــدم  رياديـــة  ومشـــاريع  مبـــادرات  وإطـــاق 
تنميـــة إيجابية للشـــباب وفـــق منهجيات علمية 
ورؤيـــة واقعيـــة، تبرز طاقات وقدرات الشـــباب 
البحرينـــي الكامنة، مشـــيًرا في هذا الســـياق أن 
االحتفالية فرصة الستعراض التجربة الناجحة 
للجمعيـــة كنمـــوذج شـــبابي يحتـــذى فـــي العزم 
واإلصرار على تشكيل الخبرات واالستفادة من 
الطاقـــات البحرينية الواعدة، وصقلها بالخبرات 
التراكميـــة لدى الجهات والمؤسســـات المختلفة 

سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وقـــال العصفـــور إن وزارة التنميـــة االجتماعية 
تولـــي المنظمـــات األهليـــة اهتماًمـــا كبيـــًرا عبـــر 
الدعـــم واإلشـــراف وتوفير فـــرص التدريب في 
العديـــد مـــن المجـــاالت، علـــى اعتبـــار أن هـــذه 
المنظمات شريك أساسي للمؤسسات الحكومية 
فـــي التنميـــة المجتمعية، مضيًفـــا أن الجمعيات 
الشـــبابية من ضمـــن هذه المنظمـــات التي تهتم 
الوزارة بنشـــاطاتها المختلفة في تنمية الشباب 
البحرينـــي، على غـــرار جمعية الريادة الشـــبابية 
التـــي أطلقت العديد مـــن البرامج التنموية ذات 
األثـــر اإليجابـــي، كان أبرزهـــا مبـــادرة )الشـــاب 

البرلمانـــي( وغيرها من المبـــادرات التي أطلقتها 
بالتعـــاون مع الجهـــات الرســـمية والخاصة ذات 
العاقـــة بتنميـــة الشـــباب فـــي مجـــاالت العمـــل 

البرلماني أو االقتصادي المالي أو االجتماعي.
وتم خـــال الحفل اســـتعراض مســـيرة جمعية 
الريـــادة الشـــبابية علـــى مـــدى عشـــر ســـنوات، 
وإثـــراء بعـــض المواقـــف الواقعيـــة لمؤسســـي 
الجمعيـــة، إلى جانـــب تكريم عدد من الداعمين 
للجمعيـــة مـــن مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة 
الوطنيـــة  والشـــخصيات  واألهليـــة  والخاصـــة 

والفعاليات.

أصدر وزير التنمية االجتماعية 
رقـــم  القـــرار  العصفـــور  أســـامة 
إلغـــاء  بشـــأن   2022 لســـنة   )6(
ترخيـــص مركـــز بســـمة للتربية 

الخاصة.
ونصـــت المـــادة )1( علـــى إلغـــاء 
ترخيـــص مركـــز بســـمة للتربية 
الخاصـــة الصـــادر بالقـــرار رقـــم 
والممنـــوح   ،2017 لســـنة   )62(

لشـــركة بســـمة للتربية الخاصة 
القيـــد  تحـــت  المقيـــدة  )ذ.م.م( 

)2/م/م/2017(.
أن  علـــى   )2( المـــادة  ونصـــت 
الشـــركة المذكـــورة فـــي المـــادة 
)1( من هـــذا القرار تتحمل كافة 
المســـؤوليات والتبعـــات المالية 
والقانونيـــة المترتبة على تنفيذ 

هذا القرار.

إلغاء ترخيص “بسمة للتربية الخاصة”
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البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أصـــدر 
والزراعـــة وائل المبـــارك القرار رقم 
)137( لســـنة 2022 بتعديـــل المادة 
رقم )1( من القرار رقم )224( لســـنة 
2021 بشـــأن إعـــادة تشـــكيل لجنة 
تثمين العقارات المستملكة للمنفعة 
العامـــة. وينـــص القـــرار فـــي مادته 
األولـــى: ُيضـــاف المستشـــار محمد 
محمـــود محمـــد شـــريف، مستشـــار 

وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
للشـــؤون اإلعامية، كعضـــو جديد 
إلـــى تشـــكيل الدائـــرة الثانيـــة مـــن 
لجنة تثميـــن العقارات المســـتملكة 
للمنفعـــة العامـــة، المنصـــوص عليها 
في المادة )1( من القرار رقم )224( 
لســـنة 2021 بإعـــادة تشـــكيل لجنة 
تثمين العقارات المستملكة للمنفعة 

العامة وتحديد نظام عملها.

إعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

المنظمات األهلية شريك أساس في التنمية المجتمعية
التجربة الناجحة لـ “الريادة الشبابية” نموذج يحتذى... العصفور:

من 7 حتى 11 أكتوبر المقبل

بعد انتعاشه بزمن “كورونا”... الغالء يضرب سوق “الذرة”

جهاز “الجلدية” في “عالي الصحي” مايزال معطاًل

انخفاض المبيعات 50 % جراء الضرائب

على الرغم من إرسال الجهاز للتصليح منذ فترة

أكـــد عبدهللا صباح وهو صاحب إحدى العربات المختصة 
ببيـــع الذرة، والتـــي لها فروع عدة بمختلف أرجاء المملكة 
أن مـــا جعله يتمســـك بهذه المهنة لتكون بـــاب رزق له هو 
حبـــه للـــذرة منذ نعومـــة أظفـــاره ولكونها من “الســـناكات” 
األساســـية الخفيفـــة، وســـهلة التحضيـــر والتـــي يفضلهـــا 
الكبير قبل الصغير. وأضاف أنها أصبحت مرغوبة بســـبب 
الخلطـــات المميـــزة التي ابتكرهـــا”، مردًفا “مـــا ميزني في 

مجالي هو العمل بحب وإخاص وتقديم الجديد”.
وكشـــف عبدهللا عن أن عـــدة خلطات متاحـــة في عرباته 
إال أن خلطـــة عبادي التي تحمل اســـمه تحـــل في المرتبة 

األولى من حيث الطلب واإلقبال.
وبين أن خلطات التونتي بالجبن والصوص متاحة وبعدة 
أنواع مـــن “األجباس” المعروفة وعليها إقبال جميل جًدا، 
مســـتدرًكا أن اإلقبـــال مـــازال قائما علـــى الـــذرة “العادية” 
بالملـــح والليمـــون والزبـــدة إضافـــة إلـــى الـــذرة المشـــوية 

والحب.
وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال عبـــدهللا إن أســـعار الخلطات 

تتراوح ما بين 500 فلس إلى دينار واحد.
وذكـــر أن مبيعـــات الـــذرة كانـــت تســـير بشـــكل جيـــد لكن 
جائحـــة كورونا )كوفيد 19( زادت مـــن اإلقبال على الذرة 

بشتى أنواعها وبالتالي زادت نسبة المبيعات.
وعـــزا تراجـــع المبيعات فـــي الفترة الحالية بنســـبة 50 % 

إلى ارتفاع الضريبة وغاء األسعار.

قـــال مريـــض لصحيفـــة “البـــاد” إن 
مركـــز عالـــي الصحي والـــذي يصنف 
الصحيـــة  المراكـــز  أفضـــل  كأحـــد 
الحكوميـــة، غيـــر قـــادر حاليـــًا علـــى 
توفير العاجات الجلدية “التدخات 

الجراحيـــة البســـيطة” بســـبب عطل 
في الجهاز الخاص بذلك.

وأضـــاف: “علـــى الرغـــم مـــن إرســـال 
الجهاز للتصليح، إال أن الحال اليزال 
يراوح مكانة منذ فترة طويلة، األمر 
الذي تســـبب بزيادة كبيرة في أعداد 
طلباتهـــم  ســـجلوا  الذيـــن  المرضـــى 

بالفعل للقاء طبيب الجلدية، بعد أن 
زاروا الطبيـــب العـــام والـــذي حّولهم  
للطبيـــب المختـــص، لتحديـــد موعد 

إلجراء الجراحة”.
وتابـــع: “تأخـــذ العاجـــات الجلديـــة  
في المتوسط - بحالة توفر الجهاز - 
شهرًا كاماً، وهي مدة تعتبر طويلة 

المرضيـــة  الحـــاالت  ببعـــض  قياســـًا 
والتي ال تتحمـــل التأجيل، خصوصًا 
مع إهمال حالة المريض، وتفاقمها”.

وواصل: “عادة مـــا تكون الجراحات 
يتعلـــق  فيمـــا  البســـيطة  الجلديـــة 
تتفـــاوت  والـــذي  الرجـــل،  بمســـمار 
حاالتـــه وحجمـــه وعمقه في أســـفل 

الرجل، أو أســـفل أحد أصابع الرجل، 
المشـــي،  عنـــد  عائقـــًا  يكـــون  لكنـــه 
األمـــور  إليهـــا  يضـــاف  ومزعجـــًا، 

الجلدية األخرى”.
فـــي  المواطنـــون  “يضطـــر  وقـــال: 

مثـــل هـــذه الحاالت، وبســـبب تأخير 
المواعيد، إلى الذهاب للمستشفيات 
جيوبهـــم  مـــن  والدفـــع  الخاصـــة، 
تنهـــك  إضافيـــة  بكلفـــة  الخاصـــة، 

مدخولهم”.

مسمار لحمي في قدم أحد المرضى المنتظرين مواعيدهم بالمراكز الصحية 

فتح التسجيل لدورة أساسيات الحجامة للكوادر الطبية
تحت رعايـــة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، مريم 
الجاهمـــة،  فتحـــت اللجنـــة المنظمـــة لـــدورة 
بـــاب  الطبيـــة،  للكـــوادر  الحجامـــة  أساســـيات 
التســـجيل للمشـــاركة فـــي الدورة التي ســـتقام 
بتنظيـــم مـــن )أديوكيشـــن بـــاس( بالتعاون مع 
مركز الشـــارقة العالمي للطب الشـــمولي، وذلك 
خـــال الفتـــرة مـــن 7 حتـــى 11 أكتوبـــر 2022 

المقبل.

وأكـــدت مستشـــارة المهـــن الطبيـــة المســـاندة 
بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة ورئيســـة اللجنـــة االستشـــارية للطب 
البديـــل والتكميلي نعمت الســـبيعي، أن اللجنة 
المنظمة بدأت باســـتقبال طلبات المشاركة في 
الـــدورة التي تعتبر من أهم الدورات التدريبية 
التـــي تقام على أرض المملكة وتجســـد التطور 

الطبي في البحرين في مختلف فروعه.
وأوضحت الســـبيعي أن التسجيل مفتوح على 
www.educationplus.( االلكترونـــي  الموقـــع 

me( للدورة التي ســـتقام لمدة 5 أيام متواصلة 
وستشـــهد محاضرات عملية ونظرية ستســـهم 
في ارتقاء قطاع الحجامة في المملكة في ظل 

اإلقبال على عمل الحجامة بجميع فصولها.
وقالت الســـبيعي “إن التعـــاون الوثيق مع مركز 
الشـــارقة العالمي للطب الشمولي يؤكد العاقة 
المتينة التي تربط مملكة البحرين في القطاع 
الخارجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع  الطبـــي 
مـــن أجـــل مواصلة ارتقـــاء القطـــاع الطبي في 
المملكة، حيث ستســـهم الدورة في إبراز قطاع 

الحجامـــة لتحقيـــق كامـــل االســـتفادة للكوادر 
الطبيـــة خصوصا األطبـــاء والتمريض والعاج 

الطبيعي “.
وأردفـــت “إن اللجنـــة المنظمـــة حريصـــة علـــى 
وتحقيـــق  للـــدورة  النجـــاح  كامـــل  تحقيـــق 
االســـتفادة العمليـــة والنظريـــة للمشـــاركين من 
األطبـــاء، خصوصـــا أن المحاضر المديـــر العام 
لمركز الشـــارقة العالمي للطب الشـــمولي هيمن 
النحـــال، يمتلك خبرة واســـعة في هذا المجال، 

ونوجه الدعوة للجميع للمشاركة في الدورة”.

المنامة - نهرا

نعمت السبيعي
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إبراهيم النهام

منال الشيخ

أكـــد وزير التنمية االجتماعية أســـامة العصفور، 
الســـاحة  علـــى  الشـــبابي  الحضـــور  أهميـــة 
المجتمعية، والذي تم ترسيخه في ظل المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وبمتابعة حثيثة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، والدعـــم البارز من 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 

الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

جاء ذلك خال رعاية وزير التنمية االجتماعية 
بالذكـــرى  الشـــبابية  الريـــادة  جمعيـــة  احتفـــاء 
السنوية العاشرة على تأسيسها، بحضور رئيس 
مجلس الشـــورى، علي بن صالح الصالح، وعدد 
من أعضاء الســـلك الدبلوماســـي والشخصيات 
واألهليـــة،  الخاصـــة  والمؤسســـات  الوطنيـــة 
وأعضـــاء مجلـــس إدارات منظمـــات المجتمـــع 

المدني، وذلك في فندق الدبلومات.
وفـــي الكلمة التي قدمها الوزير العصفور، أشـــاد 
بجهـــود جمعية الريادة الشـــبابية خال عقد من 
الزمـــان حيـــث أثبتـــت حضورهـــا على الســـاحة 

الشبابية، عبر إيجاد بيئة إيجابية ملهمة للشباب 
تقـــدم  رياديـــة  ومشـــاريع  مبـــادرات  وإطـــاق 
تنميـــة إيجابية للشـــباب وفـــق منهجيات علمية 
ورؤيـــة واقعيـــة، تبرز طاقات وقدرات الشـــباب 
البحرينـــي الكامنة، مشـــيًرا في هذا الســـياق أن 
االحتفالية فرصة الستعراض التجربة الناجحة 
للجمعيـــة كنمـــوذج شـــبابي يحتـــذى فـــي العزم 
واإلصرار على تشكيل الخبرات واالستفادة من 
الطاقـــات البحرينية الواعدة، وصقلها بالخبرات 
التراكميـــة لدى الجهات والمؤسســـات المختلفة 

سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي.

وقـــال العصفـــور إن وزارة التنميـــة االجتماعية 
تولـــي المنظمـــات األهليـــة اهتماًمـــا كبيـــًرا عبـــر 
الدعـــم واإلشـــراف وتوفير فـــرص التدريب في 
العديـــد مـــن المجـــاالت، علـــى اعتبـــار أن هـــذه 
المنظمات شريك أساسي للمؤسسات الحكومية 
فـــي التنميـــة المجتمعية، مضيًفـــا أن الجمعيات 
الشـــبابية من ضمـــن هذه المنظمـــات التي تهتم 
الوزارة بنشـــاطاتها المختلفة في تنمية الشباب 
البحرينـــي، على غـــرار جمعية الريادة الشـــبابية 
التـــي أطلقت العديد مـــن البرامج التنموية ذات 
األثـــر اإليجابـــي، كان أبرزهـــا مبـــادرة )الشـــاب 

البرلمانـــي( وغيرها من المبـــادرات التي أطلقتها 
بالتعـــاون مع الجهـــات الرســـمية والخاصة ذات 
العاقـــة بتنميـــة الشـــباب فـــي مجـــاالت العمـــل 

البرلماني أو االقتصادي المالي أو االجتماعي.
وتم خـــال الحفل اســـتعراض مســـيرة جمعية 
الريـــادة الشـــبابية علـــى مـــدى عشـــر ســـنوات، 
وإثـــراء بعـــض المواقـــف الواقعيـــة لمؤسســـي 
الجمعيـــة، إلى جانـــب تكريم عدد من الداعمين 
للجمعيـــة مـــن مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة 
الوطنيـــة  والشـــخصيات  واألهليـــة  والخاصـــة 

والفعاليات.

أصدر وزير التنمية االجتماعية 
رقـــم  القـــرار  العصفـــور  أســـامة 
إلغـــاء  بشـــأن   2022 لســـنة   )6(
ترخيـــص مركـــز بســـمة للتربية 

الخاصة.
ونصـــت المـــادة )1( علـــى إلغـــاء 
ترخيـــص مركـــز بســـمة للتربية 
الخاصـــة الصـــادر بالقـــرار رقـــم 
والممنـــوح   ،2017 لســـنة   )62(

لشـــركة بســـمة للتربية الخاصة 
القيـــد  تحـــت  المقيـــدة  )ذ.م.م( 

)2/م/م/2017(.
أن  علـــى   )2( المـــادة  ونصـــت 
الشـــركة المذكـــورة فـــي المـــادة 
)1( من هـــذا القرار تتحمل كافة 
المســـؤوليات والتبعـــات المالية 
والقانونيـــة المترتبة على تنفيذ 

هذا القرار.

إلغاء ترخيص “بسمة للتربية الخاصة”
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البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أصـــدر 
والزراعـــة وائل المبـــارك القرار رقم 
)137( لســـنة 2022 بتعديـــل المادة 
رقم )1( من القرار رقم )224( لســـنة 
2021 بشـــأن إعـــادة تشـــكيل لجنة 
تثمين العقارات المستملكة للمنفعة 
العامـــة. وينـــص القـــرار فـــي مادته 
األولـــى: ُيضـــاف المستشـــار محمد 
محمـــود محمـــد شـــريف، مستشـــار 

وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
للشـــؤون اإلعامية، كعضـــو جديد 
إلـــى تشـــكيل الدائـــرة الثانيـــة مـــن 
لجنة تثميـــن العقارات المســـتملكة 
للمنفعـــة العامـــة، المنصـــوص عليها 
في المادة )1( من القرار رقم )224( 
لســـنة 2021 بإعـــادة تشـــكيل لجنة 
تثمين العقارات المستملكة للمنفعة 

العامة وتحديد نظام عملها.

إعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

المنظمات األهلية شريك أساس في التنمية المجتمعية
التجربة الناجحة لـ “الريادة الشبابية” نموذج يحتذى... العصفور:

من 7 حتى 11 أكتوبر المقبل

بعد انتعاشه بزمن “كورونا”... الغالء يضرب سوق “الذرة”

جهاز “الجلدية” في “عالي الصحي” مايزال معطاًل

انخفاض المبيعات 50 % جراء الضرائب

على الرغم من إرسال الجهاز للتصليح منذ فترة

أكـــد عبدهللا صباح وهو صاحب إحدى العربات المختصة 
ببيـــع الذرة، والتـــي لها فروع عدة بمختلف أرجاء المملكة 
أن مـــا جعله يتمســـك بهذه المهنة لتكون بـــاب رزق له هو 
حبـــه للـــذرة منذ نعومـــة أظفـــاره ولكونها من “الســـناكات” 
األساســـية الخفيفـــة، وســـهلة التحضيـــر والتـــي يفضلهـــا 
الكبير قبل الصغير. وأضاف أنها أصبحت مرغوبة بســـبب 
الخلطـــات المميـــزة التي ابتكرهـــا”، مردًفا “مـــا ميزني في 

مجالي هو العمل بحب وإخاص وتقديم الجديد”.
وكشـــف عبدهللا عن أن عـــدة خلطات متاحـــة في عرباته 
إال أن خلطـــة عبادي التي تحمل اســـمه تحـــل في المرتبة 

األولى من حيث الطلب واإلقبال.
وبين أن خلطات التونتي بالجبن والصوص متاحة وبعدة 
أنواع مـــن “األجباس” المعروفة وعليها إقبال جميل جًدا، 
مســـتدرًكا أن اإلقبـــال مـــازال قائما علـــى الـــذرة “العادية” 
بالملـــح والليمـــون والزبـــدة إضافـــة إلـــى الـــذرة المشـــوية 

والحب.
وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال عبـــدهللا إن أســـعار الخلطات 

تتراوح ما بين 500 فلس إلى دينار واحد.
وذكـــر أن مبيعـــات الـــذرة كانـــت تســـير بشـــكل جيـــد لكن 
جائحـــة كورونا )كوفيد 19( زادت مـــن اإلقبال على الذرة 

بشتى أنواعها وبالتالي زادت نسبة المبيعات.
وعـــزا تراجـــع المبيعات فـــي الفترة الحالية بنســـبة 50 % 

إلى ارتفاع الضريبة وغاء األسعار.

قـــال مريـــض لصحيفـــة “البـــاد” إن 
مركـــز عالـــي الصحي والـــذي يصنف 
الصحيـــة  المراكـــز  أفضـــل  كأحـــد 
الحكوميـــة، غيـــر قـــادر حاليـــًا علـــى 
توفير العاجات الجلدية “التدخات 

الجراحيـــة البســـيطة” بســـبب عطل 
في الجهاز الخاص بذلك.

وأضـــاف: “علـــى الرغـــم مـــن إرســـال 
الجهاز للتصليح، إال أن الحال اليزال 
يراوح مكانة منذ فترة طويلة، األمر 
الذي تســـبب بزيادة كبيرة في أعداد 
طلباتهـــم  ســـجلوا  الذيـــن  المرضـــى 

بالفعل للقاء طبيب الجلدية، بعد أن 
زاروا الطبيـــب العـــام والـــذي حّولهم  
للطبيـــب المختـــص، لتحديـــد موعد 

إلجراء الجراحة”.
وتابـــع: “تأخـــذ العاجـــات الجلديـــة  
في المتوسط - بحالة توفر الجهاز - 
شهرًا كاماً، وهي مدة تعتبر طويلة 

المرضيـــة  الحـــاالت  ببعـــض  قياســـًا 
والتي ال تتحمـــل التأجيل، خصوصًا 
مع إهمال حالة المريض، وتفاقمها”.

وواصل: “عادة مـــا تكون الجراحات 
يتعلـــق  فيمـــا  البســـيطة  الجلديـــة 
تتفـــاوت  والـــذي  الرجـــل،  بمســـمار 
حاالتـــه وحجمـــه وعمقه في أســـفل 

الرجل، أو أســـفل أحد أصابع الرجل، 
المشـــي،  عنـــد  عائقـــًا  يكـــون  لكنـــه 
األمـــور  إليهـــا  يضـــاف  ومزعجـــًا، 

الجلدية األخرى”.
فـــي  المواطنـــون  “يضطـــر  وقـــال: 

مثـــل هـــذه الحاالت، وبســـبب تأخير 
المواعيد، إلى الذهاب للمستشفيات 
جيوبهـــم  مـــن  والدفـــع  الخاصـــة، 
تنهـــك  إضافيـــة  بكلفـــة  الخاصـــة، 

مدخولهم”.

مسمار لحمي في قدم أحد المرضى المنتظرين مواعيدهم بالمراكز الصحية 

فتح التسجيل لدورة أساسيات الحجامة للكوادر الطبية
تحت رعايـــة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، مريم 
الجاهمـــة،  فتحـــت اللجنـــة المنظمـــة لـــدورة 
بـــاب  الطبيـــة،  للكـــوادر  الحجامـــة  أساســـيات 
التســـجيل للمشـــاركة فـــي الدورة التي ســـتقام 
بتنظيـــم مـــن )أديوكيشـــن بـــاس( بالتعاون مع 
مركز الشـــارقة العالمي للطب الشـــمولي، وذلك 
خـــال الفتـــرة مـــن 7 حتـــى 11 أكتوبـــر 2022 

المقبل.

وأكـــدت مستشـــارة المهـــن الطبيـــة المســـاندة 
بالهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة ورئيســـة اللجنـــة االستشـــارية للطب 
البديـــل والتكميلي نعمت الســـبيعي، أن اللجنة 
المنظمة بدأت باســـتقبال طلبات المشاركة في 
الـــدورة التي تعتبر من أهم الدورات التدريبية 
التـــي تقام على أرض المملكة وتجســـد التطور 

الطبي في البحرين في مختلف فروعه.
وأوضحت الســـبيعي أن التسجيل مفتوح على 
www.educationplus.( االلكترونـــي  الموقـــع 

me( للدورة التي ســـتقام لمدة 5 أيام متواصلة 
وستشـــهد محاضرات عملية ونظرية ستســـهم 
في ارتقاء قطاع الحجامة في المملكة في ظل 

اإلقبال على عمل الحجامة بجميع فصولها.
وقالت الســـبيعي “إن التعـــاون الوثيق مع مركز 
الشـــارقة العالمي للطب الشمولي يؤكد العاقة 
المتينة التي تربط مملكة البحرين في القطاع 
الخارجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  مـــع  الطبـــي 
مـــن أجـــل مواصلة ارتقـــاء القطـــاع الطبي في 
المملكة، حيث ستســـهم الدورة في إبراز قطاع 

الحجامـــة لتحقيـــق كامـــل االســـتفادة للكوادر 
الطبيـــة خصوصا األطبـــاء والتمريض والعاج 

الطبيعي “.
وأردفـــت “إن اللجنـــة المنظمـــة حريصـــة علـــى 
وتحقيـــق  للـــدورة  النجـــاح  كامـــل  تحقيـــق 
االســـتفادة العمليـــة والنظريـــة للمشـــاركين من 
األطبـــاء، خصوصـــا أن المحاضر المديـــر العام 
لمركز الشـــارقة العالمي للطب الشـــمولي هيمن 
النحـــال، يمتلك خبرة واســـعة في هذا المجال، 

ونوجه الدعوة للجميع للمشاركة في الدورة”.

المنامة - نهرا

نعمت السبيعي
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