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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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حــســن محمد  ــرح  صــ
ــزاع رئـــيـــس االتـــحـــاد  ــوهــ بــ
الـــعـــربـــي لــلــتــطــوع رئــيــس 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الــكــلــمــة الــطــيــبــة رئــيــس 
اللجنة المنظمة لجائزة 
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بن 
للعمل  خــلــيــفــة  آل  عــلــي 
الــتــطــوعــي بــــأن الــجــائــزة 
فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة 
عــشــرة هــذا الــعــام ستكرم 
نخبة من الكوادر العربية 
المتميزة ممن كانت وما 
تزال لهم بصمات مضيئة 
ــاتـــهـــم مــن  ــعـ ــتـــمـ ــي مـــجـ ــ فــ
خالل أعمالهم اإلنسانية 

كورونا  جائحة  خــالل  النبيلة، 
أن  إلـــــى  ــًا  ــتــ الفــ  ،)19 ــد  ــيـ ــوفـ )كـ
الــجــائــزة تــحــرص فـــي كـــل عــام 
ــع دوائــــــــر اخـــتـــيـــار  ــيـ ــوسـ ــى تـ ــلـ عـ
مختلف  واستهداف  المكرمين 
إنساني  هــدف  لخدمة  الفئات 
ــر وتـــرســـيـــخ  ــشــ واحــــــــــد، وهـــــــو نــ
ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعــي في 
المجتمع وتحفيز المتطوعين 
بعزيمة  الجهود  مواصلة  على 
وإصـــــــــــرار لـــمـــســـانـــدة الـــجـــهـــود 
التنمية  وتــحــقــيــق  الــحــكــومــيــة 

الشاملة.
أداء  أفــــــضــــــل  ــة  ــ ــئـ ــ فـ وفـــــــــي 
تحمل  والتي  تطوعي  مؤسسي 
اسم »جائزة سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة ألفضل أداء 
تطوعي مؤسسي« أوضح بوهزاع 
من  تكريم مجموعة  سيتم  أنه 
البحرينية  األهلية  المنظمات 
التي ستنطبق عليها مجموعة 
من المعايير الموضوعية التي 
تتضمن عدد البرامج التنموية 

الـــمـــســـتـــدامـــة الــــتــــي تــقــدمــهــا 
البرامج  وأفضل  تنوعها  ومدى 
تنفذها  التي  الرائدة  التنموية 
بــاإلضــافــة إلـــى حــصــولــهــا على 
تــقــيــيــمــات عــالــيــة فـــي مــجــاالت 
واألنشطة  الداخلية  الحوكمة 
الـــعـــامـــة  واإلدارة  ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ

وكذلك المالية.
وأمــــا عـــن فــئــة الـــريـــادة في 
العمل المجتمعي والتي تحمل 
اسم »جائزة سمو الشيخ عيسى 
في  للريادة  آل خليفة  بن علي 
عبارة  فهي  المجتمعي«  العمل 
عــــن جــــائــــزة تـــمـــنـــح لــمــؤســســة 
وطـــنـــيـــة تـــطـــوعـــيـــة، نــــظــــرًا إلـــى 
ريـــادتـــهـــا وتــمــيــزهــا فـــي إحــــداث 
ــابــــي فــي  أثــــــر اجـــتـــمـــاعـــي إيــــجــ
المجتمعي  ودورهـــا  المجتمع، 
وعطاءاتها اإلنسانية والخيرية 
وتـــمـــيـــزهـــا فــــي مــــجــــال الــعــمــل 
واإلنمائي من خالل  التطوعي 
المبادرات والبرامج التي تخدم 
مختلف شرائح المجتمع على 

مستوى مملكة البحرين.
ســمــو  جــــائــــزة  أن  وأضــــــــاف 
ــن عـــلـــي آل  ــ الـــشـــيـــخ عـــيـــســـى بـ
ــي  ــوعـ ــطـ ــتـ ــل الـ ــمـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــلـــى مـــــدى عــقــد  ــتـــطـــاعـــت عـ اسـ
مــــن الــــزمــــن تــنــمــيــة االهـــتـــمـــام 
التطوعي،  بالعمل  المجتمعي 
ونـــجـــحـــت فــــي إحــــــــداث صـــدى 
عـــربـــي وإقـــلـــيـــمـــي بـــمـــا يــعــكــس 
لــمــمــلــكــة  الـــــحـــــضـــــاري  اإلرث 
الذي  الوفي،  البحرين وشعبها 
يعد مــن أكــثــر الــشــعــوب مــبــادرة 

للبذل والعطاء.
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يوسف  لــجــائــزة  التنفيذية  اللجنة  أقـــرت 
بن أحمد كانو أربع مجاالت رئيسة لمسابقات 
أعمالها  تنطلق  الــتــي  عــشــرة  الــحــاديــة  ــدورة  الــ
في شهر سبتمبر الحالي وتستمر حتى مارس 
الــمــجــاالت األربـــعـــة االقــتــصــاد  وتــشــمــل   .2023
التشكيلي والتميز في  العلمي والفن  والبحث 

العطاء.
وأكــــد الــوجــيــه خــالــد مــحــمــد كــانــو رئــيــس 
بــن أحــمــد كانو  أمــنــاء جــائــزة يــوســف  مجلس 
رئيس اللجنة التنفيذية أن المجاالت األربعة 
التي وقع عليها االختيار جاءت بعد مداوالت 
مــطــولــة بــيــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــمــكــونــة من 

العلمي  المجال  في  خبرتهم  لهم  أكاديميين 
وتم التوصل إليها بعد مراجعة تاريخ الجائزة 
إبقاء  إلى  أدى  السابقة ما  الناجحة  وتجاربها 
في  اإليــجــابــي  التأثير  ذات  المسابقات  بعض 
المجتمع والتي لها انعكاس مهم على مسيرة 

العلم والعلوم في الدول العربية.
ولــفــت الــوجــيــه كــانــو إلـــى أن الــجــائــزة في 
الدورة الحادية عشرة ستشكل لجنة متخصصة 
لتحديد المعايير الخاصة بمنح جائزة التميز 
إضــافــة  ســتــكــون  أنــهــا  أكـــد  والــتــي  المستحدثة 

قيمة للجوائز التي تقدم في كل دورة. 
ــار الــوجــيــه خــالــد كــانــو إلـــى سعي  كــمــا أشــ

التنفيذية  والــلــجــنــة  الــجــائــزة  أمــنــاء  مــجــلــس 
إلـــى مــواكــبــة كـــل الــمــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 
ــارنـــات مــع  ــقـ ــمـ الــعــلــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة وعـــقـــد الـ
تــمــنــح للعلماء  الــتــي  الــجــوائــز  مــثــيــالتــهــا مـــن 
العالم،  مستوى  على  والباحثين  والمفكرين 
ــدًا أن مــجــمــوعــة يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو  ــؤكـ مـ
ذات الـــوجـــود اإلقــلــيــمــي الــتــي تــرعــى الــجــائــزة 
رائــــدة في  تــكــون  أن  دأبـــت مــنــذ تأسيسها عــلــى 
علوم  من  الجديد  تبني  وفــي  التجاري  العمل 
أن  الــضــروري  مــن  يصبح  لــذلــك  وتكنولوجيا، 
تعكس الجائزة هذه التوجهات أيضًا وتتبناها.

واعــتــمــدت الــلــجــنــة فـــي مــجــال االقــتــصــاد 

موضوع »جائحة كورونا والتعافي االقتصادي« 
العربية  الــدول  من جميع  الباحثين  لتشجيع 
ــة تــبــعــات الــجــائــحــة عــلــى االقــتــصــاد  عــلــى دراســ
البحرين  مملكة  عــلــى  الــتــركــيــز  مــع  الــعــالــمــي 
مــجــال  إدراج  الــلــجــنــة  عــــــاودت  كــمــا  كـــنـــمـــوذج. 
إلى  نــظــرًا  المسابقات  ضمن  العلمي  البحث 
العاشرة  ــدورة  الــ فــي  السابقة  التجربة  نــجــاح 
أسفرت عن بحوث علمية رصينة قدمها  التي 
ارتــأت  الــبــحــريــن. كما  وأســاتــذة جامعة  طــالب 
التشكيلي  الفن  مسابقة  على  اإلبقاء  اللجنة 
للحركة  أهمية  المسابقة من  تشكله هذه  لما 
الفنية في البحرين. وأقرت اللجنة التنفيذية 
مــنــح جــائــزة الــتــمــيــز ألول مـــرة مــنــذ انــطــالقــة 
جائزة يوسف بن أحمد كانو والتي من المؤمل 
أن تمنح لشخصية ذات عطاء علمي أو فكري 
أو خـــيـــري طـــويـــل ولـــهـــا إســـهـــامـــات كــبــيــرة في 
مجتمعها باإلضافة إلى سجل حافل بالمواقف 

الوطنية النبيلة. 

ــمــــد كــانــو  وتــــأتــــي جــــائــــزة يــــوســــف بــــن أحــ
اهتمام  إطـــار  فــي  عــامــًا   24 تأسست منذ  الــتــي 
مــجــمــوعــة يــوســف بـــن أحــمــد كــانــو الــتــجــاريــة 
الـــعـــامـــة  الـــخـــدمـــة  ذات  الــــمــــشــــروعــــات  بــــدعــــم 
الدينية  المشروعات  في  الفعالة  والمساهمة 
العلم  لمسيرة  ودعــمــا  واإلنــســانــيــة  والثقافية 
وتــشــجــيــعــًا لــلــمــفــكــريــن والـــعـــلـــمـــاء مـــن أبــنــاء 
ــدان الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــجـــاالت  ــلــ ــبــ الـــبـــحـــريـــن والــ
ــال واالقـــتـــصـــاد  ــمــ الـــــدراســـــات اإلســـالمـــيـــة، والــ
واألعمال، ومجاالت العلوم واآلداب المختلفة. 
الــمــؤســس للمجموعة  اســـم  الــجــائــزة  وتــحــمــل 
التجارية الحاج يوسف بن أحمد كانو تخليدًا 
والعلماء  بالعلم  باهتمامه  لذكراه حيث عرف 
مساهماته  جانب  إلــى  العلم  طــالب  ومساعدة 
الكبيرة في األعمال اإلنسانية والخيرية التي 
الجائزة  المجتمع. ومنحت  بالنفع على  تعود 
وباحثا  عــالــمــا   45 مــن  ألكــثــر  انطالقتها  مــنــذ 

وأكاديميا وفنانا من مختلف الدول العربية.

ــور مـــحـــمـــد بــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــد الـ ــ ــ أكـ
ــر الــنــفــط  ــ ــه وزيــ ــنـ ــبــــارك بــــن ديـ مــ
والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أّن  الـــمـــنـــاخ، 
تـــولـــي قـــطـــاع الـــبـــيـــئـــة اهـــتـــمـــامـــًا 
بــه من  مــا يحظى  كــبــيــرًا بفضل 
ــرة صــاحــب  ــــدن حـــضـ ــم مــــن لـ ــ دعـ
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مـــن صــاحــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، مــنــوهــًا 
السياسات  رســم  فــي  باالستمرار 
البيئية  الموارد  الكفيلة بحماية 
وتعزيز  واستدامتها،  والطبيعية 
تضافر الجهود الدولية للتصدي 
لـــظـــواهـــر الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة 
يحقق  بما  المختلفة  والبيئية 

أهداف التنمية المستدامة.
جــــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاحــه 
التي  التحضيرية  الــعــمــل  ــة  ورشـ
للبيئة  األعلى  المجلس  نظمها 
بــالــتــعــاون مــع عـــدد مــن الجهات 
الـــداعـــمـــة، بـــهـــدف رفــــع جــاهــزيــة 
الوفد المشارك في مؤتمر الدول 
ــيـــة األمــــم  ــاقـ ــفـ األطـــــــــراف فــــي اتـ
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ 
الــســابــعــة  بنسخته   )27  COP(

والعشرين المزمع عقده في شرم 
العربية  مصر  بجمهورية  الشيخ 

الشقيقة في نوفمبر المقبل.
وأشار بن دينه إلى توجيهات 
ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن حمد 
الــشــخــصــي  الــمــمــثــل  آل خــلــيــفــة 
رئيس  المعظم  الــمــلــك  لــجــاللــة 
بشأن  للبيئة،  األعــلــى  المجلس 
أهــمــيــة مــواصــلــة الــمــســاعــي من 
أجــل اإليــفــاء بــالــتــزامــات مملكة 
الــبــحــريــن الــمــرتــبــطــة بــاتــفــاقــيــة 
لتغير  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم 
المناخ، ووضع البرامج والخطط 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة بــمــا يــعــود 

أثره على الوطن والمواطنين.
التحضيرية،  الــورشــة  وحــول 
ذكر الوزير أنها تهدف إلى تهيئة 
وإعداد الكوادر الوطنية المشاركة 
في هذا المؤتمر لرفع جاهزيتهم 
آخر  ومواكبة  الفاعلة  للمشاركة 
تغير  بــشــأن  العالمية  الــتــطــورات 
ــبــــرات مــع  ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ ــاخ وتـ ــنـ ــمـ الـ
وممثلي  الــمــخــتــصــيــن  مــخــتــلــف 
في  الــمــشــاركــيــن  األطــــــراف  دول 
الخطوات  اتخاذ  حــول  المؤتمر، 
الــمــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ مـــا جـــاء في 
من  المناخ،  لتغير  باريس  اتفاق 
خــــالل الـــمـــواقـــف الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
مملكة البحرين في هذا الشأن.

ونوه بحرص مملكة البحرين 
عــلــى تــوحــيــد الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
المناخ  تغير  لــمــواجــهــة  الــرامــيــة 
والــتــكــيــف مـــع آثــــــاره، مـــن خــالل 
ومشاركتها  الفاعل  دورهــا  تعزيز 
ــل الـــمـــحـــافـــل الــمــنــاخــيــة  ــ ــي كـ ــ فـ
في  المتواصل  وسعيها  الدولية، 
تطبيق ما جاء في اتفاق باريس 
لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ، مــشــيــًرا إلــــى أن 
سيشارك  الـــذي  البحرين  فــريــق 
فـــــي مـــؤتـــمـــر الـــــــــدول األطــــــــراف 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة األمــــــم الــمــتــحــدة 
 COP( الــمــنــاخ  لتغير  اإلطــاريــة 
27( سيتولى مهمة كبيرة إلطالع 
المملكة  بــدور  المشاركة  الــوفــود 

ــل فـــــي تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون  ــاعــ ــفــ الــ
ــنــــاخــــي، وتــســلــيــط  الـــــدولـــــي الــــمــ
ــلـــى جــــهــــود الــمــمــلــكــة  الــــضــــوء عـ
االنــبــعــاثــات  تخفيف  مــجــال  فــي 
المناخ،  تغير  آثـــار  مــع  والتكيف 
القانونية  التشريعات  خالل  من 
والمشاريع  المناخية  والمبادرات 
المملكة  تتبّناها  التي  الوطنية 
ضمن رؤية البحرين االقتصادية 
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وتــــســــتــــمــــر ورشــــــــــــة الــــعــــمــــل 
ــة الـــــتـــــي يــــشــــارك  ــريــ ــيــ ــتــــحــــضــ الــ
ــبـــراء  فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـ
المناخ  مجال  فــي  والمختصين 
ــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة  والـــبـــيـــئـــة والــــطــ
ــيــــن، وتــشــتــمــل  عـــلـــى مــــــدى يــــومــ
المحاضرات  من  مجموعة  على 
المتعلقة  النقاشية  والجلسات 
ــنــــاخ، ومـــوقـــف  بــمــلــف تــغــيــر الــــمــ
ــة تــغــيــر  ــيــ الــــبــــحــــريــــن فــــــي قــــضــ
ــم الــمــنــجــزات الــتــي  الــمــنــاخ، وأهــ
حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
تغير  آثـــار  مــن  التخفيف  مــجــال 
باإلضافة  معه،  والتكيف  المناخ 
ــهـــود مــمــلــكــة  ــراض جـ ــعـ ــتـ ــــى اسـ إلـ
الــبــحــريــن فـــي الــمــحــافــظــة على 
بــهــدف تحقيق  والــمــنــاخ  الــبــيــئــة 

أهداف التنمية المستدامة.

جائزة يو�ش���ف بن اأحمد كانو تقر مجاالت الدورة الحادية ع�ش���رة
العالمي  االقت�صاد  على  كورونا  جائحة  تبعات  درا�صة  على  العربية  الدول  من  الباحثين  ت�صجيع 

خ����ال����د ك����ان����و: ت�����ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة ل��ت��ح��دي��د 
ال��م��ع��اي��ي��ر ال��خ��ا���ش��ة ب��م��ن��ح ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز ال��م�����ش��ت��ح��دث��ة

} الوجيه خالد محمد كانو. 

ور������ش�����ة ع����م����ل ت���ح�������ش���ي���ري���ة ل����رف����ع ج����اه����زي����ة وف����د
ال���ب���ح���ري���ن ال���م�������ش���ارك ف����ي ق���م���ة ت��غ��ي��ر ال���م���ن���اخ ب��م�����ش��ر 

ــز  ــركـ الـــمـ إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ـــد  ــ أكــ
سلطان  عــادل  الــدولــي  للحراك  البحريني 
الــشــراكــة  تــحــقــيــق  دور  اســـتـــمـــرار  الـــمـــطـــوع 
المدني  المجتمع  منظمات  مع  المشتركة 
والسلطة  والــخــاصــة  الحكومية  والــجــهــات 
أهــداف  تحقيق  بــهــدف  وذلـــك  التشريعية، 
المركز الذي يرعى شريحة كبيرة من ذوي 
اإلعاقة وأسرهم من أعضاء المركز وعموم 
المركز استضاف  أن  إلى  المشاركين، الفتًا 
السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة  البحرين  جمعية 
وذلــــك لــمــد جــســور الــتــعــاون مــن أجـــل رفــع 
الـــوعـــي الــصــحــي والــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
الــمــركــز فــيــمــا يتعلق  الــتــثــقــيــفــي ألعـــضـــاء 
التعامل معه، وذلك  بمرض السكلر وطرق 
األمين  الكاظم  زكريا  استضافة  خالل  من 
الدولية  المنظمة  رئــيــس  للجمعية  الــعــام 
ــوت الــخــاليــا الــمــنــجــلــيــة في  لــتــضــخــيــم صــ

أستراليا.
ــتـــعـــامـــل مــــع مـــرض  الـ إلـــــى أن  وأشــــــــار 
في  الــوعــي  المستوى  رفــع  يتطلب  السكلر 
طـــرق الــتــعــامــل مـــع مـــا يــنــتــج عـــن الــمــرض 
مــن آالم شــديــدة ونــوبــات مــتــكــررة، وخــاصــة 
الــتــأثــيــر الــكــبــيــر فـــي األطـــفـــال ومــســتــواهــم 
ومستقباًل  االجتماعي،  ووضعهم  الدراسي 
ذوي  أن  ًعلى  مــشــددا  المهني،  الجانب  فــي 
منذ  تمكنوا  البحرين  مملكة  فــي  اإلعــاقــة 
ــود مــــن كـــســـر الـــحـــاجـــز مــــع الــمــجــتــمــع  ــقـ عـ
فــاعــلــيــن في  الـــيـــوم  ــة  ــاقــ اإلعــ ذوو  وأصـــبـــح 

مجتمعاتهم، ومن أصحاب الفكر والمعرفة 
بــعــد أن  الــمــجــاالت  فــي مختلف  واإلنـــجـــاز 
ـــراج شــرائــح  كــانــت هــنــاك جــهــود كــبــيــرة إلخـ
منهم إلى المجتمع بعد أن كانوا في عزلة 
المختلفة  االجــتــمــاعــيــة  الـــظـــروف  بــســبــب 
األنشطة  وغــيــاب  الثقافة،  مستوى  وتــدنــي 
المتعلقة بهم والمراكز المعنية بهم لذلك 
الــدولــي  لــلــحــراك  البحريني  الــمــركــز  يــقــوم 
ــي هـــذا  ــن 40 ســـنـــة بــــــدور مـــهـــم فــ ألكـــثـــر مــ

الجانب.
على  يعمل  الــمــركــز  إن  الــمــطــوع  وقـــال 
الجهات  مختلف  مــع  تعاونه  دائـــرة  توسيع 

كي يعود بالنفع على المجتمع، مثمنًا دور 
وتعاون  السكلر  لمرضى  البحرين  جمعية 
ــا الـــكـــاظـــم في  ــريـ ــام الــســيــد زكـ ــعـ أمــيــنــهــا الـ
وتعريفه  المرض  عن  متكامل  تقديم شرح 
بــمــحــاوالت  المتعلقة  الطبية  والـــدراســـات 

إيجاد عالج للسكلر.
وأشار السيد زكريا الكاظم خالل الندوة 
العالم  فــي  السكلر  مــرض  خريطة  أن  إلــى 
مــوجــود  فــهــو  الــزراعــيــة،  بالمناطق  تــرتــبــط 
البحرين  مــثــل  الــعــالــم  كــثــيــرة مــن  فــي دول 
والسعودية ومصر والسودان وتونس والهند 
وغيرها الكثير. الفًتا إلى أن عدد المرضى 

فــي الــبــحــريــن 9 آالف مــريــض مــن بــيــن 27 
مليوًنا حول العالم.

كما تحدث عن أسباب تأسيس جمعية 
أ،ها  وقال  السكلر  لرعاية مرضى  البحرين 
المفاجئ ألحد طالبه  ردة فعل على فقده 
الصغار الذي توفي من دون أن يحصل على 
دفــعــه للمضي في  مــمــا  ــة،  الـــالزمـ الــرعــايــة 
في  ُأشهرت  التي  الجمعية  تأسيس  مشروع 
الجمعية  عمل  أن  إلــى  ــار  وأشـ 2006م.  عــام 
ــة عـــلـــى الــتــوعــيــة  ــبــــدايــ كـــــان قـــائـــًمـــا فــــي الــ
والمحاضرات ثم بدأ يكبر المشروع ويأخذ 

دوًرا أكبر سنًة بعد أخرى.
وكشف عن أن البحرين حققت منجزات 
ا في مجال رعاية مرضى السكلر؛  كبيرة جّدً
إذ ارتفع متوسط عمر المريض من 18 سنة 
إلــى 42 سنة، وقــد وصــل اآلن إلــى 65 سنة، 
الفًتا إلى تطلعات جمعيته إلى ارتفاعه إلى 
75 سنة. مضيًفا: لدينا اآلن في البحرين 7 
مواطنين مرضى أعمارهم فوق الـ90 عاًما، 
العمر،  مــن  الثمانينيات  فــي  مــواطــًنــا  و16 
ا. وتابع: كان معدل الوفيات 50  و26 سبعينّيً
به  ووصلنا  البحرين،  في  ا  وفاة سنوّيً حالة 

إلى 18 حالة وفاة في عام 2015.
الــتــوعــيــة قل  »بــفــضــل  الــكــاظــم:  وأردف 
عدد المواليد المصابين بالسكلر من 4 في 
كل 100 مولود في عام 2010 إلى 4 في األلف 
في عام 2014، وإلى 6 مواليد من بين كل 10 

آالف مولود اآلن«.

تعاون بين »الحراك الدولي« و»رعاية مر�شى ال�شكلر« لتعزيز الوعي المجتمعي

أشــاد درويــش بن أحمد 
رئيس لجنة  نائب  المناعي 
بمجلس  ــان  ــســ اإلنــ حـــقـــوق 
ــعــــرس  ــرب الــ ــ ــقـ ــ الــــــشــــــورى بـ
الــــديــــمــــقــــراطــــي لــمــمــلــكــة 
سيعقد  والــــــذي  الــبــحــريــن 
فــي الــثــانــي عــشــر مــن شهر 
الـــعـــام 2022  نــوفــمــبــر لــهــذا 
أعضاء  انتخاب  عبر  وذلــك 
والمجالس  النواب  مجلس 

البلدية.
وأشــــــــار الـــمـــنـــاعـــي إلـــى 
الـــقـــادمـــة  االنـــتـــخـــابـــات  أن 
تـــتـــمـــيـــز عـــــن االنــــتــــخــــابــــات 
السابقة بكثرة المترشحين 
ومشاركة  وحــضــور  وانــدفــاع 
الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــيــــــــن رجـــــــــــاال 
ونـــســـاء قــبــل الـــبـــدء رســمــيــا 
ــمـــالت االنـــتـــخـــابـــيـــة،  ــحـ ــالـ بـ
مــعــتــبــرا أنـــهـــا دلـــيـــل واضـــح 
ــة  ــاركـ ــشـ مـ ــة  ــبـ ــسـ نـ أن  ــلــــى  عــ
االنــتــخــابــات  فــي  الناخبين 
ما  وهو  جدا  عالية  ستكون 
سيؤثر إيجابا في المجلس 

ــابـــي والـــمـــجـــالـــس الــبــلــديــة  ــيـ ــنـ الـ
تكنوقراط، حيث  أعضاء  باختيار 
اكــتــســب خــبــرة عبر  الــمــواطــن  إن 
ــابـــات الــســابــقــة الخــتــيــار  االنـــتـــخـ
ــب األصــــــلــــــح بــــعــــيــــدا عــن  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ

المصالح الشخصية والفئوية.
واعتبر المناعي أن التغييرات 
الــتــي أعــلــنــت حــديــثــا فــي 8 دوائـــر 
األربع  المحافظات  في  انتخابية 
لعدالة  وذلـــك  مجمعا   22 تشمل 
ضــرورة  مؤكدا  السكاني،  التوزيع 
ــنــــاخــــب عــلــى  ــاه وحـــــــرص الــ ــبــ ــتــ انــ
االطــــالع بــتــأنــي لــلــســيــرة الــذاتــيــة 
للمترشحين في منطقته والتأكد 
السياسية للمترشح  القدرات  من 
صياغة  آلــيــة  معرفته  وبــاألخــص 
واستخدام  بقوانين  المقترحات 
والـــمـــســـاءلـــة  ــة  ــيـ ــابـ ــرقـ الـ األدوات 
ــراءة  ــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة مــــع إجــــــــادة قــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــامـــة والـ ــعـ الـــمـــيـــزانـــيـــات الـ
اإلعـــــــالم، مبينا  وســـائـــل  كـــل  مـــع 
الـــمـــهـــارات والــمــعــلــومــات  أن هــــذه 
للتنمية  البحرين  معهد  يوفرها 
السياسية للمترشحين على هيئة 

دورات مكثفة.
ــا الـــمـــنـــاعـــي الــنــاخــبــيــن  ــ ــ ودعـ
ــى الـــتـــواصـــل وزيـــــــارة الــمــقــرات  إلــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــمــتــرشــحــيــن مــن 
ــل االســـتـــمـــاع والـــمـــشـــاركـــة في  أجــ
ــي تـــــــدور حـــول  ــتــ الـــمـــنـــاقـــشـــات الــ
مترشح،  لكل  االنتخابي  برنامج 
تكوين  الــنــاخــب  بــمــقــدور  لــيــكــون 
قــنــاعــة الــتــامــة لــمــن هــو األصــلــح 

من المرشحين النتخابه.

العر��س بق�رب  ي�ش�يد  المناع�ي  دروي��س  ال�ش�وري 
الجمي�ع بم�ش�اركة  ويهي�ب  للبحري�ن  الديمقراط�ي 

} درويش المناعي.

} حسن بوهزاع.

التطوعي للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  جائزة 
���ش��ت��ك��رم ن��خ��ب��ة م����ن ال�����ك�����وادر ال��ع��رب��ي��ة

أكــــد مــركــز الــمــنــامــة لــحــقــوق اإلنـــســـان أن عـــودة 
جائحة  بعد  البحرين  مملكة  فــي  حــضــوريــًا  التعليم 
كورونا، يأتي بفضل الجهود الوطنية التي تم بذلها من 
أجل استمرار التعليم في مملكة البحرين في األزمة 
الصحية وانتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، وبالرغم 
المتقدمة  الــــدول  مــن  كثير  فــي  التعليم  تعطل  مــن 
بسبب الجانب التقني، وحرمان ماليين الطالب حول 
استمرت  البحرين  أن  إال  بالتعليم  العالم من حقهم 
مـــن خــــالل وجـــــود قـــاعـــدة رقــمــيــة تــمــثــلــت بــخــدمــات 
متعددة  الرقمية  الــحــلــول  على  والــتــركــيــز  الكترونية 
الملك  جــاللــة  لمشروع  التحتية  والبنية  الــوســائــط، 
حمد لمدارس المستقبل، وما ذللته البوابة التعليمية 
والطالبات ضمن  الطلبة  دخــول  تواجه  من صعوبات 
الرقمية  الــدروس  وتوفير  التعليمية،  المراحل  جميع 
مئات  وتحويل  يوميًا،  يمكن تحميلها  التي  المركزية 
الكتب الدراسية إلى الصيغة الرقمية، وتطوير الكتب 
وغيرها  التعليمية،  الــمــراحــل  جميع  فــي  الــدراســيــة 

الــمــواطــن البحريني  كــفــلــت حـــق  الــتــي  الــجــهــود  مـــن 
الدستور.  التعليم وفق ما نص عليه  بالحصول على 
وأشــارت إلــى أن عــودة الطالب إلــى الــمــدارس لم تخل 
الــمــســتــوى مــن خـــالل التوجيهات  مــن اهــتــمــام عــالــي 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة  السامية  الملكية 
المعظم  الــمــلــك  جــاللــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
التعليمية  المسيرة  وإثــراء  المتواصل بتعزيز  ودعمه 
لها  وإنـــفـــاًذًا  التعليم،  بمخرجات  االرتــقــاء  ومــواصــلــة 
أصدر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــًرا  أمـ ــوزراء  ــ الــ رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية ألولياء 
األمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية 
ــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة شـــرًحـــا عـــن الـــعـــام الـــدراســـي  بـ
تحفز  تعليمية  بيئة  لتوفير  واالســتــعــدادات  الجديد، 
على التفوق والتميز في المدارس الحكومية، وتسليم 
كــافــة المعلومات  ــور مــلــًفــا يــحــتــوي عــلــى  أولــيــاء األمــ
العملية  بانسيابية  المتعلقة  واإلرشــادات  والتعليمات 

بــالــمــدارس  طــالــب  كــل  ملف  يحتوي  وأن  التعليمية، 
الــحــكــومــيــة عــلــى قــســيــمــة مــالــيــة تــســهــم فـــي تــوفــيــر 
الحقيبة المدرسية ومستلزماتها األساسية، مؤكدًا أن 
للطالب  دراسية  لتوفير مستلزمات  كوبون  تخصيص 
في كل ملف تعريفي تم تقديمه ألولياء األمور، يؤكد 
تلمس جاللة الملك المعظم الحتياجات المواطنين 
تأتي  الــتــي  العالمية  االقــتــصــاديــة  الــظــروف  فــي ظــل 

نتيجة التبعات االقتصادية لجائحة كورونا.
الــرؤى  أن  اإلنــســان  لحقوق  المنامة  مــركــز  وذكـــر 
وفي  المستقبلية  والنظرة  للتعليم  الداعمة  الملكية 
لمدارس  حمد  الملك  مشروع  على  العمل  مقدمتها 
في  الممارسات  أحدث  تقديم  في  تساهم  المستقبل، 
اإلداري،  والتمكين  التعليم  في  التقنية  دمــج  مجال 
لتكنولوجيا  االختصاصيين  من  نخبة  لفائدة  وذلك 
ــريــــن الـــمـــســـاعـــديـــن  ــديــ ــمــ ــريــــن والــ ــديــ ــمــ الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
ــي الــبــنــيــة  والــمــعــلــمــيــن، وتــعــتــبــر الــحــجــر األســــــاس فـ
واستثمار  التعليم،  فــي  الــرقــمــي  للتمكين  التحتية 

متميز للمعلمين والطلبة على حد سواء.
وأعرب مركز المنامة لحقوق اإلنسان عن تقديره 
لمتابعة  وفــقــًا  والتعليم  التربية  وزارة  لـــدور  الكبير 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن  مستمرة 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وما تقوم به الكوادر الوطنية بالوزارة من جهود كبيرة 
دراســي ناجح،  لعام  المتطلبات  كافة  توفير  في سبيل 
عــودة  فــي  الحكومية  الــجــهــات  كــافــة  دور  إلـــى  مــشــيــرة 
ممثلة  الداخلية  وزارة  وخاصة  المقاييس  بكل  آمنة 
بكل إداراتها التي تعمل على قدم وساق في التنظيم 
ــروري مــن خـــالل شــرطــة الـــمـــرور وشــرطــة خدمة  ــمـ الـ
المجتمع، واإلدارات المختلفة التي تحرص على أمن 
وما  المستوى،  عالية  معايير  ضمن  الطالب  وسالمة 
مـــدارس تعليمية  إنــشــاء  وزارة األشــغــال مــن  بــه  قامت 
جديدة على أعلى المقاييس تفعياًل لمتطلبات توفير 
المتطلبات  كافة  تتضمن  للمدارس  التحتية  البنى 

لراحة الطالب والطالبات.

جهود وطنية م�شهودة لعودة التعليم ح�شوريا امتدادا لتميز المملكة عالميا مركز المنامة لحقوق االإن�صان: 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16243/pdf/1-Supplime/16243.pdf?fixed9107
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308325
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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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اأ�صاد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

امللك لالأعمال االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب، بخطوات م�صاريع 

االأمل، الذراع اال�صتثمارية ل�صندوق االأمل، جمع مبلغ مليون 

ون�صف دينار بحريني زيادة لراأ�س املال باال�صرتاك مع 30 

م�صتثمًرا من القطاع اخلا�س.

االأمل  م�صاريع  بني  االأدوار  تكامل  اأهمية  �صموه  واأكد 

والقطاع اخلا�س يف �صبيل طرح وتبني العديد من املبادرات 

خلق  �صبيل  يف  اخلالقة  وامل�صاريع  امل�صتقبلية  النوعية 

االأعمال  لرواد  وحمفزة  داعمة  ا�صتثمارية  بيئة  وتطوير 

توجيهات  مع  يتوافق  الذي  االأمر  وهو  اململكة  يف  ال�صباب 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

املوقرة  احلكومة  وروؤية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وروؤية البحرين 2030. 

وجاء ذلك خالل الفعالية التي اأقيمت حتت رعاية �صمو 

البحرين،  بور�صة  يف  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

مع  بالتعاون  االأمل  مل�صاريع  املال  راأ�س  زيادة  عن  لالإعالن 

القطاع اخلا�صة والتي ح�صرها، زايد بن را�صد الزياين وزير 

�صوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  واأمين  والتجارة،  ال�صناعة 

االأمل،  م�صاريع  اإدارة  جمل�س  رئي�س  والريا�صة  ال�صباب 

التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  خليفة  وال�صيخ 

الـ30  االأمل  م�صاريع  مل�صتثمري  اإ�صافة  البحرين،  لبور�صة 

اأعمال ومدراء تنفيذيني ومن ذوي اخلربة والذين  من رواد 

تعهدوا بتمكني رواد االأعمال البحرينيني الواعدين عن طريق 

االأعمال  رواد  و�صول  وت�صهيل  واالإر�صاد  اال�صتثمار  توفري 

لالأ�صواق  اأعمالهم  لتو�صيع  املعارف  من  الوا�صعة  ل�صبكتهم 

العاملية. 

خالل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  واأ�صاد 

م�صاريع  يف  اخلا�س  للقطاع  امل�صرتك  باال�صتثمار  اللقاء 

البحريني  ال�صباب  دعم  اجلانبني يف  اأهداف  وا�صرتاك  االأمل 

عرب عامل ريادة االأعمال، باعتبارهم ركيزة للوطن وم�صتقبل 

وم�صاريع  اخلا�س  القطاع  �صموه  موجها  البحرين،  مملكة 

ال�صراكات  هذه  ا�صتمرار  ت�صمن  مثالية  بيئة  خللق  االأمل 

التي ت�صهم يف بناء قوة داعمة لريادة االأعمال حملًيا، لتكون 

م�صاريع االأمل بوابة ال�صباب للريادة وعنوانا لنجاحاتهم.

�صكره  عن  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأعرب  جانبه  ومن 

وتقديره اإىل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة على دعمه 

املتوا�صل ملبادرات م�صاريع االأمل الرامية اىل تعزيز م�صاريع 

ال�صباب القابلة للنمو وقال: »نحر�س يف م�صاريع االأمل على 

تنفيذ توجيهات �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة يف بناء 

البحريني  ال�صباب  لدعم  اخلا�س  القطاع  مع  متينة  �صراكة 

وت�صهيل انطالقته يف م�صاريعه ال�صغرية واملتو�صطة ومن ثم 

االإ�صهام بفاعلية يف الدفع قدًما مب�صرية النه�صة االقت�صادية 

يف مملكة البحرين«.

واأ�صاد اأمين بن توفيق املوؤيد بدعم امل�صتثمرين من القطاع 

»التحالف بني م�صاريع  اأن  واأكد  االأمل  اخلا�س مع م�صاريع 

جناح  يف  اأ�صا�صي  دور  له  �صيكون  اخلا�س  والقطاع  االأمل 

الربامج املوجهة اىل رواد االأعمال ال�صباب«. 

نبذة عن م�شاريع الأمل    

اال�صتثمارية ل�صندوق  الذراع  هي  االأمل  م�صاريع 

االأمل والذي مت اإن�صاوؤه بتوجيه �صاٍم من ح�صرة �صاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

امللك  جاللة  ورعاه، وبقيادة ممثل  اهلل  حفظه  املعظم 

نا�صر  ال�صباب �صمو ال�صيخ  و�صوؤون  االإن�صانية  لالأعمال 

اإىل دعم امل�صاريع  بروؤية تهدف  خليفة وذلك  اآل  حمد  بن 

ال�صباب  اأفكار  يف  واال�صتثمار  ال�صبابية،  واملبادرات 

ومهاراتهم ومتكني ال�صباب البحريني من الدخول اإىل عامل 

النجاح  وحتقيق  الريادية  واإطالق امل�صاريع  االقت�صاد 

واال�صتمرارية.  

دعم  اإىل  تهدف  م�صاريع االأمل بروؤية  اإن�صاء  مت 

من  الطموحني  املحليني  االأعمال  ورواد  الوطنية  الكفاءات 

خالل تقدمي اخلربات والتمويل لتنمية وتطوير م�صاريعهم 

الريادية. وتقوم مهمة ال�صركة على 3 ركائز اأ�صا�صية هي: 

بناء املعرفة واال�صتثمار وتي�صري الفر�س.  

�شندوق الأمل يحقق زيادة راأ�س املال مبقدار 1.5 مليون دينار

نا�شر بن حمد يدعو للتكامل بني م�شاريع الأمل والقطاع اخلا�س

د. النعيمي: تفعيل مبادرات

 التعاون مع مركز البحرين لالبتكار 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  �صّرح 

اأن  البحرين،  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعليم 

الوزارة ب�صدد تفعيل عدد من املبادرات مع مركز البحرين 

لالبتكار ونقل التكنولوجيا باجلامعة، لتقدمي الدعم الالزم 

املدار�س،  ينفذها طلبة  التي  املتميزة  لالأعمال واملخرتعات 

وبراءات  الفكرية  امللكية  حقوق  نيل  على  وم�صاعدتهم 

االخرتاع.

من  انطالًقا  ياأتي  التعاون  هذا  اأن  اإىل  الوزير  واأ�صار 

واالبتكار،  واالإبداع  املوهبة  رعاية  على  الوزارة  حر�س 

جلوب  ومركز  املوهوبني،  الطلبة  رعاية  مركز  خالل  من 

لرعاية املبدعني واملبتكرين من الطلبة يف جماالت العلوم 

على  الطلبة  لتدريب  البحرين  اإجناز  وم�صروع  والبيئة، 

املدار�س،  العلمية واالإبداعية يف  االأعمال، والنوادي  ريادة 

واملهني،  الفني  التعليم  يف  للتخرج  الطلبة  وم�صروعات 

وامل�صاركات يف املناف�صات االإقليمية والدولية، مثل م�صابقة 

الروبوتك�س واأوملبياد الريا�صيات والفيزياء.

 »الداخلية« ت�شارك مبوؤمتر م�شوؤويل

 حقوق الإن�شان بوزارات الداخلية العرب

لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  �صعد  حمود  العميد  تراأ�س 

الثامن  املوؤمتر  يف  امل�صارك  الداخلية  وزارة  وفد  القانونية، 

العربية،  الداخلية  بوزارات  االإن�صان  حقوق  عن  للم�صوؤولني 

العربية  م�صر  بجمهورية  ال�صرطة  باأكادميية  عقد  والذي 

الداخلية  العامة ملجل�س وزراء  االأمانة  بالتن�صيق مع  ال�صقيقة، 

العرب.

ومت خالل املوؤمتر، والذي ياأتي يف اإطار العمل على تعزيز 

حقوق االإن�صان يف العمل االأمني وتدعيم التعاون العربي يف هذا 

املجال، مناق�صة بنود جدول االأعمال، ومنها دور اال�صرتاتيجية 

والئحة  االأمني،  العمل  يف  االإن�صان  حقوق  لتعزيز  العربية؛ 

توجيهية موحدة حول تعامل اأجهزة االأمن مع االأزمات ال�صحية 

وم�صاهمة  اأثناءها،  االإن�صان  حقوق  احرتام  تعزيز  وكيفية 

وزارات الداخلية يف حماية االأ�صرة.

كما مت خالل االجتماع، ا�صتعرا�س جتربة مملكة البحرين 

البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون  اأحكام  تطبيق  جمال  يف 

لالإ�صالح  العامة  االإدارة  وجتربة  خري«  »فاعل  وبرنامج 

والتاأهيل يف تطبيق االإجراءات ال�صحية الالزمة خالل جائحة 

كورونا.

احرتام  حول  عمل  ور�صة  عقدت  املوؤمتر،  هام�س  وعلى 

االأمانة  بني  بالتعاون  احلدودية،  املنافذ  يف  االإن�صان  حقوق 

الداخلية العرب، ووكالة حر�س احلدود  العامة ملجل�س وزراء 

بزيارة  امل�صاركة  الوفود  قامت  كما  االأوروبية،  وال�صواحــل 

اأحد مراكــــز االإ�صالح والتاأهيل املتطورة يف جمهورية م�صر 

مواثيق  �صمن  بها  املعمول  االإجراءات  على  لالطالع  العربية 

حقوق االإن�صان.

تكّرم كوادر عربية ذات ب�شمات م�شيئة مبجتمعاتها خالل اجلائحة.. بوهزاع: 

تو�شيع دوائر اختيار املكّرمني �شمن جائزة عي�شى بن علي

العربي  االحتاد  بوهزاع رئي�س  اأفاد ح�صن حممد 

الطيبة  الكلمة  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  للتطوع 

عي�صى  ال�صيخ  �صمو  جلائزة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 

يف  اجلائزة  اأن  التطوعي،  للعمل  خليفة  اآل  علي  بن 

نخبة  �صتكّرم  العام  هذا  ع�صرة  الثانية  ن�صختها 

تزال  وما  كانت  ممن  املتميزة  العربية  الكوادر  من 

خالل  من  جمتمعاتهم  يف  م�صيئة  ب�صمات  لهم 

كورونا  جائحة  خالل  النبيلة،  االإن�صانية  اأعمالهم 

»كوفيد-19«.

على  عام  كل  يف  حتر�س  اجلائزة  اأن  اإىل  ولفت 

خمتلف  وا�صتهداف  املكّرمني  اختيار  دوائر  تو�صيع 

ن�صر  وهو  واحد،  اإن�صاين  هدف  خلدمة  الفئات 

املجتمع وحتفيز  التطوعي يف  العمل  ثقافة  وتر�صيخ 

واإ�صرار  بعزمية  اجلهود  موا�صلة  على  املتطوعني 

مل�صاندة اجلهود احلكومية وحتقيق التنمية ال�صاملة.

والتي  تطوعي  موؤ�ص�صي  اأداء  اأف�صل  فئة  ويف 

اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  »جائزة  ا�صم  حتمل 

خليفة الأف�صل اأداء تطوعي موؤ�ص�صي« اأو�صح بوهزاع 

االأهلية  املنظمات  من  جمموعة  تكرمي  �صيتم  اأنه 

البحرينية والتي �صتنطبق عليها جمموعة من املعايري 

التنموية  الربامج  عدد  تت�صمن  التي  املو�صوعية 

امل�صتدامة التي تقّدمها ومدى تنوعها واأف�صل الربامج 

التنموية الرائدة التي تنفذها، باالإ�صافة اإىل ح�صولها 

الداخلية  احلوكمة  جماالت  يف  عالية  تقييمات  على 

واالأن�صطة والربامج واالإدارة العامة وكذلك املالية.

والتي  املجتمعي  العمل  الريادة يف  فئة  عن  واأما 

اآل  علي  بن  عي�صى  ال�صيخ  �صمو  »جائزة  ا�صم  حتمل 

عن  عبارة  فهي  املجتمعي«  العمل  للريادة يف  خليفة 

جائزة متنح ملوؤ�ص�صة وطنية تطوعية، نظًرا لريادتها 

ومتيزها يف اإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي يف املجتمع، 

واخلريية  االإن�صانية  وعطاءاتها  املجتمعي  ودورها 

من  واالإمنائي  التطوعي  العمل  جمال  يف  ومتيزها 

خالل املبادرات والربامج والتي تخدم خمتلف �صرائح 

املجتمع على م�صتوى مملكة البحرين.

اأ�شاد بالتوجيهات امللكية واجلهود احلكومية.. »املنامة حلقوق الإن�شان«:

جهود م�شهودة لعودة التعليم احل�شوري امتداًدا لتميز اململكة عاملًيا

االإن�صان  حلقوق  املنامة  مركز  اأكد 

مملكة  يف  ح�صورًيا  التلعيم  عودة  اإن 

بف�صل  ياأتي  كورونا،  جائحة  بعد  البحرين 

اأجل  من  بذلها  مت  التي  الوطنية  اجلهود 

يف  البحرين  مملكة  يف  التعليم  ا�صتمرار 

كورونا  فريو�س  وانت�صار  ال�صحية  االأزمة 

التعليم  تعطل  من  وبالرغم  )كوفيد-19(، 

اجلانب  ب�صبب  املتقدمة  الدول  من  كثري  يف 

التقني، وحرمان ماليني الطالب حول العامل 

ا�صتمرت  البحرين  اإن  اإال  بالتعليم  من حقهم 

متثلت  رقمية  قاعدة  وجود  خالل  من 

احللول  على  والرتكيز  الكرتونية  بخدمات 

التحتية  والبنية  الو�صائط،  متعددة  الرقمية 

امل�صتقبل،  ملدار�س  امللك حمد  مل�صروع جاللة 

�صعوبات  من  التعليمية  البوابة  ذللته  وما 

تواجه دخول الطلبة والطالبات �صمن جميع 

املراحل التعليمية، وتوفري الدرو�س الرقمية 

املركزية التي ميكن حتميلها 

مئات  وحتويل  يومًيا، 

الكتب الدرا�صية اإىل ال�صيغة 

الكتب  وتطوير  الرقمية، 

املراحل  جميع  يف  الدرا�صية 

من  وغريها  التعليمية، 

البحريني  املواطن  حق  كفلت  التي  اجلهود 

عليه  ن�س  ما  وفق  التعليم  على  باحل�صول 

الد�صتور.

اإىل  الطالب  عودة  اأن  اإىل  واأ�صارت 

امل�صتوى  عايل  اهتمام  من  تخلو  مل  املدار�س 

من خالل التوجيهات امللكية ال�صامية حل�صرة 

اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

املتوا�صل  ودعمه  املعظم  امللك  خليفة جاللة 

التعليمية وموا�صلة  امل�صرية  بتعزيز واإثراء 

لها  واإنفاًذاً  التعليم،  مبخرجات  االرتقاء 

�صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأ�صدر 

بن حمد اآل خليفة ويل 

جمل�س  رئي�س  العهد 

باإقامة  اأمًرا  الوزراء 

بكافة  تعريفي  يوم 

احلكومية  املدار�س 

يقدم  االأمور  الأولياء 

واالإدارية  التعليمية  الهيئات  اأع�صاء  فيه 

العام  عن  �صرًحا  احلكومية  باملدار�س 

لتوفري  واال�صتعدادات  اجلديد،  الدرا�صي 

والتميز  التفوق  على  حتفز  تعليمية  بيئة 

اأولياء  وت�صليم  احلكومية،  املدار�س  يف 

املعلومات  كافة  على  يحتوي  ملًفا  االأمور 

والتعليمات واالإر�صادات املتعلقة بان�صيابية 

كل  ملف  يحتوي  واأن  التعليمية،  العملية 

ق�صيمة  على  احلكومية  باملدار�س  طالب 

املدر�صية  احلقيبة  توفري  يف  ت�صهم  مالية 

وم�صتلزماتها االأ�صا�صية، موؤكداً اإن تخ�صي�س 

للطالب  درا�صية  م�صتلزمات  لتوفري  كوبون 

الأولياء  تقدميه  مت  تعريفي  ملف  كل  يف 

املعظم  امللك  جاللة  تلم�س  يوؤكد  االأمور، 

الظروف  ظل  يف  املواطنني  الحتياجات 

نتيجة  تاأتي  التي  العاملية  االقت�صادية 

التبعات االقت�صادية جلائحة كورونا.

اإن  االإن�صان  حلقوق  املنامة  مركز  وذكر 

والنظرة  للتعليم  الداعمة  امللكية  الروؤى 

امل�صتقبلية ويف مقدمتها العمل على م�صروع 

امللك حمد ملدار�س امل�صتقبل، ت�صهم يف تقدمي 

التقنية يف  املمار�صات يف جمال دمج  اأحدث 

التعليم والتمكني االإداري، وذلك لفائدة نخبة 

التعليم  لتكنولوجيا  االخت�صا�صيني  من 

واملعلمني،  امل�صاعدين  واملديرين  واملديرين 

التحتية  البنية  يف  االأ�صا�س  احلجر  وتعترب 

للتمكني الرقمي يف التعليم، وا�صتثمار متميز 

للمعلمني والطلبة على حد �صواء.

�صاركت عدد من اإدارات وزارة الداخلية يف برنامج »�صمو 

بدولة  واالأمن«  وال�صالم  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 

االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة، والدورة الثالثة لربنامج 

الذي  ال�صالم،  وحفظ  الع�صكري  العمل  على  املراأة  تدريب 

ينظمه االحتاد الن�صائي بدولة االإمارات بالتعاون وال�صراكة 

مع وزارة الدفاع وهيئة االأمم املتحدة للمراأة، وذلك مب�صاركة 

عدد من الدول العربية واالأفريقية.

ويهدف الربنامج اإىل ا�صتعرا�س االإجنازات والتحديات 

انخراط  على  يوؤكد  والذي  االأمن،  بقرار جمل�س  ال�صلة  ذات 

االأمن  للحفاظ على  املبذولة  الكامل يف جميع اجلهود  املراأة 

وال�صالم يف مناطق النزاع حول العامل، وبناء وتطوير قدرات 

املراأة يف جمال العمل الع�صكري وقطاعي االأمن وال�صالم.

»الداخلية« ت�شارك يف برنامج »فاطمة بنت مبارك للمراأة وال�شالم« بالإمارات

ح�سن بوهزاع

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اجتاه وزارتي العمل وال�سحة نحو زيادة ن�سبة 

بحرنة وظائف املهن الطبّية يف القطاع اخلا�ص خطوة 

اإيجابية حللحلة ملف الأطبّاء العاطلني.

ت�سمنت اخلطة الوطنية التي انطلقت منذ عام 

2019 اقرتاحات ومبادرات لتطوير الت�سريعات 
حلماية الوحدة الوطنية واملحافظة على الن�سيج 

من  دعوات  اأو  اأفعال  اأي  وجترمي  الجتماعي، 

�ساأنها  اإثارة خطاب الكراهية..

فهل حتقق ذلك ت�سريعيًا؟

Monday 12th September 2022 - No. 12210 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

اعتمدت العار�سة واملوؤثرة الأمريكية كري�ستينا مو�سا�سيو ثوًبا باللونني الزهري والبنف�سجي من جمموعة دار 

Georges Hobeika خلريف و�ستاء 2022-2023، مت تطريزه بالكري�ستال امللّون الربّاق، على الب�ساط الأحمر 
ملهرجان البندقية ال�سينمائي.

622 - ذكرى هجرة الر�سول حممد من مكة 
اإىل املدينة املنورة ح�سب التقومي امليالدي.

1953 - الزعيم ال�سوفيتي نيكيتا خروت�سوف 
ي�سبح اأول �سكرتري عام للحزب ال�سيوعي، وبذلك 

اأ�سبح يجمع بني املن�سب اجلديد ورئا�سة الحتاد 

ال�سوفيتي.

كينيدي  جون  الأمريكي  الرئي�ص   -  1962
يعلن اأن الوليات املتحدة �ستهبط على �سطح القمر 

بنهاية العقد.

1970 - اأول طائرة كونكورد ت�سل اإىل مطار 
هيرثو يف لندن قادمة من تولوز يف فرن�سا حيث 

كان يجري جتميعها، يف اأول رحلة لهذه الطائرة 

الأ�سرع من ال�سوت.

بقيادة  تركيا  يف  ع�سكري  انقالب   -  1980
كنعان اأفرين.

العقوبات  ترفع  املتحدة  الأمم   -  2003
القت�سادية عن ليبيا بعد موافقة الأخرية على دفع 

تعوي�سات تقدر بحوايل 2.7 مليار دولر ل�سحايا 

طائرة بان اآم.

2005 - افتتاح مدينة ديزين لند هونغ كونغ.
دافعي  م�سرية  تنظم  ال�ساي  حركة   -  2009

ال�سرائب يف وا�سنطن.

2017 - �سركة اأبل تك�سف النقاب عن هاتفي 
الآيفون X والآيفون 8.

2018 - ويكيبيديا العربية ت�سل اإىل اأكرث من 
600 األف مقالة.

تقليد غريب.. اإبالغ نحل ق�صر باكنجهام بوفاة اإليزابيث الثانية!

يف تقليد يعتقد اأنه يع�د اإىل قرون م�شت، 

النحل  خاليا  باإبالغ  امللكي  النحل  مرّب�  قام 

وبيت  باكنغهام  ق�شر  اأرا�شي  يف  املحف�ظة 

كالرن�ص ب�فاة امللكة اإليزابيث الثانية.

كما مت اإخبار النحل، بنربة هادئة، اأن �شّيدهم 

اجلديد ه� الآن امللك ت�شارلز الثالث.

الق�شر  يف  الر�شمي  النحل  مرّبي  واأخرب 

ق�شر  اإىل  �شافر  كيف  عاًما(   79( ت�شابل  ج�ن 

بعد  اجلمعة،  ي�م  هاو�ص  وكالرن�ص  باكنغهام 

اأنباء وفاة امللكة لتنفيذ الطق��ص الغريبة.

مرب�طة يف  �ش�داء  �شرائط  ت�شابل  وو�شع 

ع�شرات  ت�شم  التي  النحل  خاليا  على  اأق�ا�ص 

قد  امللكة  اأن  اأن يخربها  قبل  النحل،  الآلف من 

ماتت واأن �شّيًدا جديًدا �شيك�ن ه� امل�ش�ؤول من 

الآن ف�شاعًدا عنها.

مع  جيدين  يك�ن�ا  اأن  على  النحل  حّث  ثم 

الأيام  من  ي�م  ا�شتهر يف  الذي  اجلديد  �شيدهم 

بالتحدث اإىل النباتات.

الغريبة على خرافة  الطق��ص  وترتكز هذه 

قدمية مفادها اأن عدم اإخبار النحل بتغيري املالك 

وترك  للع�شل،  النحل  اإنتاج  عدم  اإىل  �شي�ؤدي 

اخللية اأو حتى امل�ت.

قال  ميل«،  »ديلي  مع  اأجراها  مقابلة  ويف 

ومن  النحل.  خاليا  بجانب  الآن  »اأقف  ت�شابل: 

اإليها  اأن نذهب  املعتاد عندما مي�ت �شخ�ص ما 

ونتل� �شالة �شغرية، ثم ن�شع �شرائط �ش�داء 

عليها«.

خلية  كل  على  ندّق  ما  »عادة  واأ�شاف: 

تذهب�ا  ل  ولكن  �شّيدتكم،  ماتت  )لقد  ونق�ل: 

معكم  جيًدا  �شيك�ن  اجلديد  ف�شّيدكم  بعيًدا، 

ا(«. اأي�شً

نافذة اأمل تفتحها ال�صعودية اأمام 

التواأم ال�صيامي العراقي عمر وعلي

عمر  العراقي  ال�شيامي  الت�اأم  اأمام  ُفتحت  اأمل  نافذة 

اأجل  الريا�ص من  اإىل  نقلهما  نا�شد والدهما  وعلي، بعدما 

ف�شلهما.

التخ�ش�شي لالأطفال  امللك عبداهلل  اأعلن م�شت�شفى  فقد 

الأحد،  اأم�ص  و�شال،  الطفلني  اأن  ال�شع�دية  العا�شمة  يف 

لدرا�شة حالتهما واإجراء عملية ف�شلهما.

امللك  مطار  اإىل  والديهما  برفقة  و�شال  الطفالن  وكان 

ف�ر  ُنقال  اإذ  العراق،  من  قادمني  بالريا�ص،  الدويل  خالد 

و�ش�لهما اإىل امل�شت�شفى ب�زارة احلر�ص ال�طني.

طبية  لفح��شات  الت�اأم  يخ�شع  اأن  املقرر  ومن 

ودرا�شة  ال�طني،  احلر�ص  ل�زارة  ال�شحية  بال�ش�ؤون 

اإنفاًذا  ف�شلهما،  عملية  اإجراء  اإمكانية  يف  للنظر  حالتهما 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لت�جيهات 

الر�شمي  احل�شاب  اأفاد  ما  بح�شب  �شع�د،  اآل  عبدالعزيز 

لل�زارة عرب »ت�يرت«.

�شكره  عبداهلل عن  الت�اأم حممد  والد  عرّب  من جانبه، 

للملك �شلمان، وويل العهد الأمري حممد بن �شلمان ول�شعب 

اململكة، ملا وجدوه من حفاوة ال�شتقبال وكرم ال�شيافة.

ال�شع�دي  الطبي  بالفريق  ال�ا�شعة  ثقته  اأبدى  كما 

نظًرا خلربته الط�يلة يف هذا املجال.

بدوره، اأو�شح الدكت�ر حممد النم�شان لـ»العربية« اأن 

�شيتم  اأنه  اإىل  م�شرًيا  باجلديدة،  لي�شت  وعلي  عمر  حالة 

قرار  لتخاذ  والأ�شعة  املخربية  الالزمة  الفح��شات  عمل 

الف�شل، لفًتا اإىل اأن امل�ؤ�شرات الأولية مب�ّشرة.

تذكارات امللك ت�صارلز 

للبيع على مواقع الت�صّوق

وفاته  بعد  بريطانيا  حكم  الثالث  ت�شارلز  امللك  ت�ىّل 

�شعبه  دعم  على  وحظى  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  والدته 

الت��شل  م�اقع  على  حتى  اأو  ال�اقع  اأر�ص  على  �ش�اء 

الجتماعي، حتى ظهرت خالل ال�شاعات املا�شية تذكارات 

حتتفل بت�ليه احلكم على الإنرتنت من قبل الربيطانيني، 

وفًقا ملا ذكره م�قع �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

الحتاد  وعلم  اأك�اب  الإنرتنت  على  انت�شرت  اإذ 

ومغناطي�ص ثالجة، اإ�شافة اإىل حلقات املفاتيح وقم�شان 

مطب�ع عليها �ش�رة امللك ت�شارلز، والتي ُعر�شت للبيع 

على م�اقع الت�ش�ق. 

طائرة جتتاز املدرج وتنزلق نحو البحر
يف  ف�شل  اأن  بعد  امل�ت  من  طيار  جنا 

اإيقاف طائرته ال�شغرية يف املدرج، وانتهى 

يف  ال�شاطئ  نح�  بالنزلق  املطاف  بها 

كاليف�رنيا  ب�لية  اآيالند  ن�رث  مدينة 

اإعالم  و�شائل  ن�شرت  ما  وفق  الأمريكية، 

حملية، الأحد.

الطيار  ف�جئ  التحقيقات،  وبح�شب 

بعدم قدرته على تنفيذ هب�ط اأمن بطائرته 

ال�شغرية، وكان يرافقه على متنها �شخ�ص 

اأنه  اإل  املدرج  على  الهب�ط  فحاول  واحد، 

مل ينجح يف اإيقاف الطائرة التي هبطت يف 

خليج �شان دييغ� يف كاليف�رنيا، ووا�شلت 

نح�  تنزلق  اأن  وكادت  التحرك،  الطائرة 

بني  النهاية  يف  تنح�شر  اأن  قبل  البحر، 

ال�شخ�ر التي منعتها من النزلق يف املياه. 

الطائرة،  من  الفرار  يف  الرجالن  وجنح 

ونقال اإىل امل�شت�شفى، لكنهما مل ي�شابا باأي 

اإ�شابات خطرية.

ورّجح حمقق�ن اأن احلادث وقع ب�شبب 

�ش�ء الأح�ال اجل�ية، و�شعف الروؤية، ما 

الهب�ط  على  الطيار  قدرة  عدم  يف  ت�شبب 

الآمن.

امراأة ت�صع

مولودتها على منت طائرة

طائرة  منت  على  م�ل�دتها  نيجريية  امراأة  و�شعت 

تابعة للخط�ط الرتكية، خالل رحلتها من اإ�شطنب�ل اإىل 

مدينة مان�ش�شرت الربيطانية.

الثنني،  اإ�شطنب�ل،  مطار  من  الطائرة  اإقالع  وعقب 

داهمت اآلم املخا�ص ال�شّيدة ن�يكي اإيفي�ما.

واإثر ذلك قام طاقم الطائرة بنقلها اإىل مكان منا�شب 

واتخاذ التدابري الالزمة، واأعلن فيما اإذا كان هناك طبيب 

بني الركاب ب��شعه امل�شاعدة.

وو�شعت ال�شّيدة م�ل�دتها مب�شاعدة طاقم الطائرة 

وطبيب ُهرع للم�شاعدة.

وعقب ذلك قامت الطائرة بهب�ط ا�شطراري يف مطار 

فيينا، ليتم نقل ال�شّيدة وطفلتها اإىل امل�شت�شفى.

يف  امل�شيفني  م�ش�ؤول  قال  �شحايف،  ت�شريح  ويف 

الطائرة هاكان دوغان اإنهم قام�ا مبا يلزم بف�شل درو�ص 

الإ�شعافات الأولية التي تلق�ها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12210/pdf/INAF_20220912011607182.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://img.alayam.com/upload/issue/2022/12210/pdf/20.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/978056/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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عبدالمنعم إبراهيم
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S3dbah@gmail .com
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سعد راشد

بين السطور

cmahmood2@gmail.com
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محمود المحمود
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اء الَمشَّ

آمنة بنت أحمد الرميحي
عرفُتها، ش��ابة ذكية ومندفعة ومتوهجة ومتميزة، 
ومازال��ت ش��ابة ف��ي العم��ر والعط��اء والعمل. مذ 
عرفناها وه��ي تعمل أكثر مما تتكل��م، وتبادر قبل 
أن تنتظ��ر، وه��ا هي الي��وم بعد توزيره��ا في وزارة 
حكومي��ة معقدة وصعب��ة للغاية، نج��د أنها تجيد 
ق��راءة الواقع بش��كل مختلف وص��ادق، فهي تعمل 
ألجل تطوير الوزارة بكافة خدماتها لتذليل الصعاب 
الكبيرة، وكلنا يقين بأن هذه الش��ابة الوزيرة قادرة 
على العطاء والبناء معًا. إنها وزيرة اإلسكان، سعادة 

السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي.
التح��دي الحقيق��ي ال��ذي يواجه��ه أي مس��ؤول في 
الدولة، هو أن تضعه على رأس الهرم في مؤسس��ة 
خدمية صعبة لتعرف مدى تحمله، وأن تكون عالقته 
بالن��اس وهمومهم وأحالمهم بش��كل مباش��ر، وأن 
يكون التطوير المستمر، جزءًا من عمله وشخصيته، 

وعلى رأس وزارة عميقة ومعقدة، كوزارة اإلسكان.
ف��ي تجربتن��ا األولي��ة م��ع س��عادة الوزي��رة، وكما 
عهدناه��ا قبل التوزير، وجدناها كما هي، ش��خصية 
متواضعة ومج��دة وفاعلة. تح��ب التغيير، وتحارب 

ألجل المواطنين، وتتعاون مع وسائل اإلعالم، فترد 
عل��ى كل استفس��اراتهم وتتابع -رغم انش��غاالتها 
ومس��ؤولياتها- م��ا يطرحونه عليها م��ن معوقات 
ومش��اكل، فتس��تلم ملفاتهم لتعالجها ال لتركنها 

في مكتبها.
وعل��ى الرغم أيضًا من حداثة عملها كوزيرة، إال أنها 
تح��اول اللحاق برك��ب التطوير في برام��ج الخدمات 
اإلس��كانية، وإدخ��ال أف��كار جدي��دة ورائع��ة ف��ي 
برنامجها الحكومي للتطوير اإلس��كاني، ولهذا فإننا 
نس��تقرئ لها النجاح والموفقية في رؤيتها وعملها 
من خالل ما ش��اهدناها من��ذ تولت منصبها كوزيرة 

لإلسكان.
السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وحسب المقدار الذي 
تعاملنا معها كإعالميين، وجدناها تنصت وتستمع 
ب��كل تواضع لما نبديه لها من آراء، فهي تريد البناء 
وليس الظهور، ومن هنا وج��ب علينا دعمها والثناء 
عل��ى عملها ومواقفها داخل المؤسس��ة الحكومية، 
وس��نظل ندفع باتجاه تش��جيعها عل��ى التقدم في 
أفكارها ومشاريعها اإلسكانية ألجل تطوير منظومة 

العمل داخل المؤسسة التي تقودها. فشعارها كان 
واليزال، الدفع باتجاه العمل ضمن »فريق البحرين« 

وليس خارجه، والعمل بروح الفريق الواحد.
مش��اريع اإلس��كان المهمة، كمش��روع ش��رق الحد، 
وش��رق س��ترة، وبقية مناطق البحرين، والعمل على 
مشروع تطوير األراضي الحكومية، وتحسين وتوسيع 
أن��واع وامتيازات الخدم��ات التمويلي��ة، عبر برنامج 
التمويالت اإلس��كانية الجديدة، من خالل المبادرات 
المش��تركة بي��ن ال��وزارة وكل م��ن بنك اإلس��كان، 
وشركات التطوير العقاري، والمؤسسات المصرفية. 
وغيرها من المشاريع الجديدة والكبيرة التي ال يمكن 
ذكره��ا هنا. كله��ا تحديات ومش��اريع ضخمة ملقاة 
عل��ى عاتق الوزيرة الش��ابة والقوي��ة، والتي نراهن 

على مقدرتها حمل كل تلكم الملفات باقتدار.
الس��يدة آمن��ة بنت أحم��د الرميح��ي، ه��ي االختيار 
الموفق ج��دًا للمنصب الصعب، وه��ي صورة رائعة 
جدًا للمرأة البحرينية التي تعش��ق التحديات، لتثبت 
للجمي��ع، أنها قادرة على حمل المس��ؤولية واألمانة 

بشكل أكثر من رائع.. وباألفعال ال باألقوال.

 نهج الملك الحكيم 
في دبلوماسية البحرين

دائم��ًا ما يع��زز النه��ج الدبلوماس��ي الحكيم لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، من مكانة 
مملك��ة البحري��ن على كافة المس��تويات، وف��ي مختلف األصع��دة، حيث تبرز 
جهود المملكة، في نش��ر الخي��ر واألمن واألمان واالس��تقرار، والدعوة الدائمة 
إلى التعايش الس��لمي، والتسامح الديني، وإرساء س��بل السالم والحق والعدل 
والتنمية المس��تدامة، خدمة لإلنسانية، على المستويات المحلية، واإلقليمية، 

والخليجية، والعربية، والدولية.
لذل��ك نج��د النتائج المتمي��زة، والتبعات الممي��زة، واآلثار اإليجابي��ة والبناءة 
للتحركات الدبلوماس��ية الحكيم��ة لجاللة الملك المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
خاص��ة، الزي��ارات والمباحث��ات األخيرة في »قم��ة جدة لألم��ن والتنمية«، في 
المملكة العربية الس��عودية، واللقاء التشاوري األخوي في مدينة العلمين، في 
جمهورية مصر العربية، ثم القمة البحرينية الفرنسية في العاصمة الفرنسية 

باريس.
إن دبلوماس��ية مملكة البحرين، بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، وبدع��م ومتابعة، 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، حفظ��ه اهلل ورع��اه، دائم��ًا م��ا تؤكد عل��ى أهمية الش��راكة 
االس��تراتيجية بين كافة الدول، السيما الدول الشقيقة والصديقة، حيث تسهم 
بشكل مباش��ر وفعال في ترس��يخ قيم األمن والس��لم الدوليين، باإلضافة إلى 
العمل بالفكر المتزن والمعتدل من أجل تسوية النزاعات، ومواجهة التحديات 
اإلقليمية والدولية، من خالل رأب الصدع واحتواء الصراعات اإلقليمية الدولية.

لذل��ك فإن القاصي والداني البد له أن يدرك ويلحظ جهود مملكة البحرين في 
حلحلة القضايا المصيرية والش��ائكة، الس��يما، حل القضية الفلس��طينية عبر 
تس��وية س��لمية عادلة ودائمة، وإقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة، وفقًا 
لح��ل الدولتين، ومبادرة الس��الم العربية، وخلق الف��رص االقتصادية الواعدة 
والمس��تدامة للشعب الفلس��طيني الش��قيق، بما يؤكد ثبات مملكة البحرين 
دائم��ًا عل��ى مواقفه��ا التاريخية واإلنس��انية تج��اه القضية العادل��ة لإلخوة 

الفلسطينيين.
ولق��د أك��دت التحركات الدبلوماس��ية األخي��رة لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، ضرورة التمسك بمجموعة من القضايا االستراتيجية 
والرئيس��ية س��واء على المستوى العربي أو العالمي الس��يما ما يتعلق بتعزيز 
العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه التحديات اإلقليمية، والشراكة 
في المحافظة على أمن الدول العربية واس��تقرارها ووحدتها وسالمة أراضيها، 
وتعاونه��ا في محارب��ة اإلره��اب والتطرف العني��ف ونبذ التدخ��الت الخارجية 
في الش��ؤون العربية، وتكريس الس��الم العادل والش��امل في منطقة الش��رق 
األوس��ط، والتضامن في تحقيق أمن الغ��ذاء والطاقة والمالحة البحرية، ودعم 
الجهود الرامية الستقرار أسعار الطاقة العالمية، وزيادة االستثمارات لتوسعة 
االستكش��اف والتكرير وإدخال تقنيات جديدة، وتش��جيعها لمب��ادرات تصدير 

الحبوب والقمح وتأمين وصولها لألسواق العالمية، تحقيقًا لألمن الغذائي.
إن النهج الدبلوماسي الحكيم لحضرة صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه اهلل 
ورعاه دائمًا ما يعزز من مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا من خالل التأكيد 
على االلتزام بالتعاون البناء مع كافة دول العالم على أسس من الود واالحترام 
المتب��ادل والتعايش الس��لمي والمصالح المتبادلة، والعم��ل على توفير بيئة 
إقليمي��ة ودولية يس��ودها الس��الم واألمن واالس��تقرار والتنمية المس��تدامة 
والتضام��ن والتعاون لما فيه الخير والنفع لش��عوب العال��م، في إطار الحفاظ 
على الس��يادة واالس��تقاللية وعدم التدخل في ش��ؤون الدول الداخلية، ولذلك 
فإن تلك الدبلوماس��ية الحكيمة والرصينة لمملكة البحرين بما تحمل من فكر 
مت��زن ومعتدل ومتقد، تعد مرجعًا عالميًا لكافة دول العالم في إرس��اء س��بل 

السالم والخير واألمان.

السلطة التشريعية.. 
هل ندرك حجم هذه الكلمة؟

تحدد موعد العرس الديمقراطي البحريني، فقد صدر عن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك المعظم أمر ملكي بتحديد 12 من ش��هر نوفمبر القادم موعدًا لتحديد 
االنتخاب والترش��يح لعضوية مجلس النواب، هذا الموعد الذي ينتظره كل فرد 
في مملكة البحرين ليمارس حقه السياسي الذي كفله دستور مملكة البحرين.
ه��ذا الحق الذي ال يمكن أن يمنعه أحد عن أحد وال يمكن أن يتغير لس��بب ما، 
إال بعذر قانوني، فكل سلطات الدولة ُمسخرة لتكفل وتضمن حق المواطن في 

أداء حقوقه السياسية، فإذًا أين الخلل؟ وهل هناك خلل؟
دعونا نتكلم عن الوضع السياسي بشكل عام في المجتمع البحريني، فبعد مرور 
أكثر من عش��رين عامًا للعمل البرلماني يفترض أن هناك نضجًا سياس��يًا لدى 
الش��ارع البحريني، نضج يكفل أواًل فهم طبيعة العمل السياسي، أي باستطاعة 
أي ف��رد أن يف��رق م��ا بين )النائ��ب البرلمان��ي( و )العضو البل��دي(، والتفريق 
المقصود هنا ليس من حيث المس��مى والوجاهة والمميزات، بل جوهر العمل، 
ففي مجتمعنا ال يزال هناك من يلوم النائب على قلة المرتفعات في الشارع أو 
تأخر عمال التنظيف! فبالنسبة للكثير أن النائب شخص يقدم خدمات ملموسة 
يمك��ن للفرد العادي مش��اهدتها ومتابعتها بش��كل يوم��ي، بينما األصل أن 
العم��ل البرلماني يتركز ف��ي األمور التي تتعلق بالقوانين والتش��ريعات التي 
ال يمك��ن مالحظته��ا إال بع��د المصادقة عليه��ا وتنفيذها من قبل الس��لطة 

التنفيذية.
ثاني��ًا، بلوغ الناخب البحريني مس��توى م��ن الفهم ومعرفة الش��خصيات التي 
يمكنها تمثيل )الس��لطة التش��ريعية(، فه��ل ندرك أو يدرك الف��رد حجم هذه 
الكلمة؟ س��لطة تش��ريعية تعني أن يكون من بين أعضائها أشخاص يملكون 
باع��ًا أو خبرة على أق��ل تقدير في أحد التخصصات المهم��ة مثل )االقتصاد أو 
السياس��ة أو القانون أو أحد العلوم االجتماعية(، ال فقط أن نعتمد الش��خصية 
)الفالني��ة( فقط ألنه أضحكنا طوال الس��نوات الماضية، أو ألنه انتقد الحكومة 
يومًا والنواب يومًا فأصبح رمزًا للمعارضة الش��عبية، أو ظهر فجأة داعمًا لألسر 
المنتجة! فكل هذه الصفات ال تتطلب أي حنكة سياسية أو معرفة علمية فقط 

بعض التمثيل الجيد وبعض الكلمات الرنانة وأصبحت )مشروع نائب(.
مجتمعنا ينتقد النواب كثيرًا وينتقد ضعف مخرجات المجلس وبعض القرارات 
التي أثرت بش��كل س��لبي على حياة المواطن في البلد، بينم��ا يصر على تكرار 
نفس األخطاء الس��ابقة بأن يختار ل��ه وللمجتمع من هو غير كفء ليكون عضو 
س��لطة تش��ريعية، ليكون بذلك س��ببًا في إضعاف عمل الس��لطة التشريعية 

وإظهار حتى من هم على قدر الكفاءة والقدرة بصورة العاجز المقصر.
واليوم الكرة تعود لملعب الش��عب ليحدد األس��ماء والشخصيات التي سيكون 
له��ا الكلمة ف��ي تحقيق تطلعات وآم��ال الناخب البحرين، فأحس��نوا اختياركم 

ومارسوا حقوقكم بالشكل الصحيح، ففي األخير هو اختياركم.

بدعة أجرة الرضاعة
مؤخ��رًا وصلن��ا م��ن الش��قيقة مص��ر - المعروفة 
بإعالمها المؤثر على ال��دول المحيطة -  موضوعًا 
أثار جداًل عنوان��ه )أجرة الرضاعة( أطلقت ش��رارته 
محامي��ة تدع��ى نهاد أب��و القمصان الت��ي طالبت 
بفرض أجرة للزوجة مقابل قيامها برضاعة أطفالها 
على الرغم من أن المعلوم هو أن النفقة الملزم بها 
الزوج تجاه أس��رته تعد شاملة وأمرًا يفرضه الشرع 
والقانون. ولم يتردد األزهر في التدخل وأصدر بيانًا 
يوضح الموقف الش��رعي من الموض��وع مؤكدًا أنه 
 »ال يلي��ق ب��أن تعامل الزوجة معامل��ة األجير« وأن 
بيته��ا،  ورعايته��ا  وزوجيته��ا،  الم��رأة  »أموم��ة 
وتخريجه��ا أجيااًل صالحة للمجتمع رس��الة عظيمة، 
ال تضاهيه��ا رس��الة، وادع��اء دوني��ة ه��ذه األدوار 
طرح كريه يقصد به تخل��ي المرأة عن أهم أدوارها 

وتفكك أسرتها«.

والموض��وع للعل��م لي��س م��ن ابت��كار المحامي��ة 
المذك��ورة ب��ل مضى عل��ى طرحه زم��ن طويل من 
قبل النس��ويات في الغرب و يعتبر مطلبًا يتمسكن 
ب��ه. لكن القبيح أن��ه اليوم أصبح مت��داواًل للنقاش 
في ال��دول العربية بع��د أن كان حك��رًا على دوائر 

النسويات الغربيات في مجتمعاتهن.
ولي��س م��ن المس��تبعد أن تقوم فئة م��ن ضعاف 
النفوس في أوساطنا بتبني طرح المحامية والترويج 
ل��ه تمامًا مثل ما ت��م اقتباس وتبن��ي العديد من 
األطروحات المزعزعة الستقرار األسرة سابقًا والتي 
سرعان ما وجدت لها موطئ قدم في الدول العربية 
وت��م إقحامها قس��رًا ف��ي القوانين. والمؤس��ف أن 
البيئة خصب��ة اآلن أكثر من قبل لتبني أفكار الهدم 

والتخريب بدواعي التحضر وحقوق المرأة وغيرها.
والمالح��ظ أن كل ط��رح جدي��د للنس��ويات يخص 

األس��رة نج��ده يح��رض المرأة عل��ى أن تك��ون ندًا 
وخصم��ًا لزوجه��ا بل وأحيان��ًا عدوًا مبين��ًا. ويتضح 
للعاق��ل أن الهدف من مطالباته��ن التي ال تنتهي 
هو أن تكون المرأة بدون مس��ؤوليات وواجبات في 
مؤسس��ة الزواج و في نفس الوق��ت لها حقوق يتم 
فرضها قسرًا وجبرًا من خالل القانون تفوق الخيال. 
فتارة يشجعونها على رفض تحضير الطعام لألسرة 
وتارة يحرضونها على رفض المعاش��رة الزوجية أو 
الرضاعة وت��ارة يدفعونها للمطالبة بأجر إذا قررت 
الرضاعة. وهكذا يس��تمر س��عيهن في حث المرأة 
على التم��رد مما يثير الكره والبغض��اء بين األزواج 
وذلك رغبة منهن في القضاء على مؤسس��ة الزواج 
في كل م��كان تمامًا كما قضي��ن عليها في الغرب 
بحيث أصبحت عندهن ال تقوى الصمود وسرعان ما 

تنتهي باالنفصال والطالق.

إنهم كبار المواطنين في كل مكان
يذكر أحد األش��قاء الخليجيين أنه تعرض لوعكة صحية في إحدى دول الغرب، وكان 
يشتري عالجًا دوائيًا لتلك الحالة التي تصيبه بين حين وآخر في بالده بمبلغ يقارب 
20 دينارًا بحرينيًا، فحاول شراءه من إحدى الصيدليات في المدينة التي كان بها، إال 
أن القواني��ن هناك تمنع بي��ع أي دواء دون وصفة طبية. ونصحه الصيدلي بمراجعة 
فري��ق طبي يعمل في نفس المبنى، فلم يتردد، وكش��ف عن��د طبيب عام فكتب له 
وصفة العالج، وعندما توجه لدفع قيمة الكشف، لم يأخذوا منه شيئًا، وعلم أن سعر 
الدواء ال يتجاوز 5 دنانير بالعملة البحرينية، فذهب إلى الصيدلية مرة أخرى، ليخبره 
الصيدالني أن الدواء بدون مقابل، وعندما سأل عن السبب قيل له بكل لطف واحترم 
أنه تجاوز الستين من عمره. قصة أخرى أكثر قربًا من مجتمعنا، حيث أصدرت »دولة 
خليجي��ة« بطاقة للمواطنين كبار الس��ن )فوق الس��تين(، بأنهم كب��ار المواطنين، 
يس��تطيعون بها تجاوز كاف��ة العقبات المحتمل مواجهتها س��واء في مؤسس��ات 
حكومي��ة أو خاصة وكذلك البنوك والمستش��فيات وغيرها، ويكون لهم األولوية في 
تخط��ي طوابير االنتظار، كما توفر لهم تلك البطاقة مواقف س��يارات واستش��ارات 
قانوني��ة مجانية، وأن يحصلوا على تخفيضات للتمريض المنزلي وزراعة العدس��ات 
والعالج، وخصومات في الفنادق والمطاعم ومحالت األثاث المنزلي وغيرها من أمور 
كثيرة، ويمكن اس��تخراج البطاقة »المجانية« بوسائل عديدة في دقائق معدودات. 

نح��ن ال ننك��ر هنا جهود الحكومة الموق��رة في خدمة كبار الس��ن وكبار المواطنين 
والمتقاعدين بشتى الوسائل، ونرى من مؤسسات المجتمع المدني ما يثلج الصدور 
ف��ي مس��اعدتهم وتقديم كافة الخدم��ات الممكنة لهم، لكن م��ازال الوضع يحتاج 
لألف��كار المبتكرة، لتكريم هؤالء الذين خدمونا وقدم��وا لنا هذا الخير الذي نعيش 
في��ه اليوم، فمن جاوز الس��تين من عمره هو مواطن عاي��ش مرحلة الكدح في بيئة 
عم��ل لم يكن به��ا مكاتب فاخرة وال مكيفة أو وس��ائل مواص��الت حديثة، ويعتبر 
هؤالء أكثر األحياء ش��قاء في شبابهم، فعلينا أن نعوضهم عن تلك الفترة بما يليق 
بما قدموه للمجتمع. إن هذه الفئة من كبار المواطنين هم العقول والعملة النادرة 
التي س��تختفي خالل سنوات لنأتي نحن في مواقعهم، وإن لم نعمل خيرًا فيهم فال 
خير لنا وال فينا. ومع األس��ف الشديد كانت هناك بعض المحاوالت والزالت لتقليص 
امتيازاته��م وتخفيض رواتبه��م، فعلى األقل من باب التقدير واالحترام، يس��تثنى 
أصحاب الس��تين من كب��ار المواطنين أو توضع لهم ممي��زات تعوضهم عن فقدان 
عفاَء، فإنَّما  الزيادة السنوية، وأختم بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ابغوني الضُّ

ُترَزقوَن وُتنَصروَن بُضعفاِئُكم.

رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون اإلنجليزية

نصوت للبحرين دومًا وأبدًا
أصدر سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه 
أم��ره الملكي الس��امي بتحديد ميع��اد االنتخاب 
والترش��ح لعضوية مجلس النواب والذي جاء فيه 
بتحديد موع��د االنتخاب ألعض��اء مجلس النواب 

يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022.
يأت��ي إصدار األم��ر الملكي ليؤك��د مضي مملكة 
البحري��ن ومواصلته��ا ف��ي العملي��ة السياس��ية 
وإش��راك المواطنين ف��ي اتخاذ الق��رار من خالل 
انتخاب��ات يت��م اختي��ار ممثليهم م��ن المجلس 
النياب��ي، ولعل ه��ذا الع��رس الديمقراطي التي 
تحتف��ل فيه البحري��ن كل أربع س��نوات ما هو إال 
تأكي��د على أنن��ا ماضون في تحقي��ق المزيد من 
المكاس��ب الوطني��ة التي تس��هم ف��ي التطوير 
والنماء في ظل العهد الزاهر لسيدي جاللة الملك 

المعظم حفظه اهلل ورعاه وس��يدي صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
ويأت��ي ش��عار االنتخاب��ات ه��ذا الع��ام بعنوان 
»نصوت للبحرين« حيث يمثل هذا الشعار أهمية 
كبي��رة ف��ي مش��اركة المواطني��ن ف��ي العملية 
االنتخابي��ة والت��ي أس��س أركانها س��يدي جاللة 
المل��ك المعظ��م عب��ر مش��روع إصالحي ش��امل 
يهدف إلى أن تكون مملك��ة البحرين في مقدمة 
العالم في كافة المجاالت س��واء على المس��توى 
االقتص��ادي والتنمية والسياس��ة الخارجية، حيث 
كانت لبن��ة هذا المش��روع اإلي��ذان باالنتخابات 

البلدية والنيابية.
ف��إن التصوي��ت للبحري��ن واج��ب وطن��ي، فمنذ 
االستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني إلى 

انتخاب��ات 2018، فإن ش��عب البحرين لن يتردد 
في الذهاب إلى مراكز االقتراع منذ الصباح الباكر، 
وهذا ما يجعلنا متفائلون بأن هذا العام سنشهد 
نس��بة مش��اركة عالية ليقيننا الكامل بأن الحس 
الوطني الذي يتمتع فيه شعب البحرين الوفي لن 

يتأخر في تأدية هذا الواجب الذي اعتاد عليه.
خالص��ة الموضوع، أن انتخاب��ات البحرين 2022 
تحم��ل على عاتقه��ا آمااًل كثي��رة وتطلعات نحو 
المس��تقبل المش��رق الذي أعطى للمواطن الحق 
الدستوري في الترشح واالنتخاب بشكل متساوي، 
وهذا م��ا تفتخر فيه مملكة البحرين بمس��يرتها 
التنموي��ة الش��املة والت��ي احتضنها وأسس��ها 
ورعاها س��يدي جالل��ة الملك المعظ��م، لنصوت 
للبحرين لتس��تمر سفينة النماء والتطوير لتكون 

في مقدمة العالم.

12o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Mon 12 Sep 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6120   |  االثنيــن 16 صفــر 1444هـــ

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/12/watan-20220912.pdf?1662959009
https://alwatannews.net/article/1025777


Link

P  7

Link

local@albiladpress.com

االثنين 12 سبتمبر 2022 - 16 صفر 1444 - العدد 5081
07

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

أكد عبدهللا صبـــاح وهو صاحب إحدى 
العربـــات المختصـــة ببيـــع الـــذرة، والتي 
لهـــا فروع عدة بمختلـــف أرجاء المملكة 
المهنـــة  بهـــذه  يتمســـك  جعلـــه  مـــا  أن 
لتكـــون بـــاب رزق له هو حبـــه للذرة منذ 
نعومـــة أظفاره ولكونها من “الســـناكات” 
األساســـية الخفيفـــة، وســـهلة التحضير 
والتـــي يفضلهـــا الكبيـــر قبـــل الصغيـــر. 
وأضـــاف أنهـــا أصبحت مرغوبة بســـبب 
الخلطـــات المميزة التي ابتكرها”، مردًفا 
“مـــا ميزني في مجالي هـــو العمل بحب 

وإخالص وتقديم الجديد”.
وكشـــف عبـــدهللا عـــن أن عـــدة خلطات 
متاحـــة في عرباتـــه إال أن خلطة عبادي 
التـــي تحمـــل اســـمه تحـــل فـــي المرتبة 

األولى من حيث الطلب واإلقبال.
بالجبـــن  التونتـــي  خلطـــات  أن  وبيـــن 
والصـــوص متاحـــة وبعـــدة أنـــواع مـــن 
إقبـــال  وعليهـــا  المعروفـــة  “األجبـــاس” 
اإلقبـــال  أن  مســـتدرًكا  جـــًدا،  جميـــل 

مـــازال قائما على الذرة “العادية” بالملح 
والليمـــون والزبـــدة إضافـــة إلـــى الـــذرة 

المشوية والحب.
وفـــي ســـياق متصـــل، قـــال عبـــدهللا إن 
أســـعار الخلطـــات تتـــراوح مـــا بين 500 

فلس إلى دينار واحد.
وذكـــر أن مبيعـــات الـــذرة كانـــت تســـير 
بشـــكل جيد لكن جائحة كورونا )كوفيد 
19( زادت من اإلقبال على الذرة بشـــتى 

أنواعها وبالتالي زادت نسبة المبيعات.
الفتـــرة  فـــي  المبيعـــات  تراجـــع  وعـــزا 
ارتفـــاع  إلـــى   %  50 بنســـبة  الحاليـــة 

الضريبة وغالء األسعار.

الغالء يضرب سوق “الذرة”

70 % نسبــة اإلقبـــال علــى الروبيـــان
كشـــف تاجر األســـماك بمنطقـــة مدينة 
حمـــد جاســـم فالمرزي لـــــ “البـــالد” أن 
أســـعار األســـماك ارتفعت منذ شهرين 
30 % جـــراء حـــرارة  تقريبـــًا بنســـبة 

الجو.
وأضاف أن ارتفاعا ملحوظا طال سعر 
كيلو “الشـــعري”، حيـــث أصبح يتراوح 
مـــا بين دينارين ونصـــف الدينار لغاية 

ثالثة دنانير ونصف الدينار. 
ولفت إلى أن كيلـــو “الصافي” يتراوح 
ســـعره مـــا بيـــن الديناريـــن إلـــى ثالثة 

دنانير ونصف الدينار.
الدينـــار  ونصـــف  ديناريـــن  أن  وذكـــر 

ثمن كيلو “الســـيباس”، وثالثـــة دنانير 
ونصف الدينار لكيلو “الســـبريم”، الفتًا 
إلى أن هذين النوعين يتم استيرادها، 
وبالتالـــي فـــإن األســـعار تكـــون طوال 

العام في وضع الثبات.
وفيمـــا يتعلـــق بالروبيـــان البحرينـــي، 
فأشـــار فالمرزي إلـــى أن االقبال يصل 
إلى 70 %. وأوضح أن دينارين سعره 
المتوســـط  وأمـــا  “العـــادي”،  بالحجـــم 
فيبلغ ثالثة دنانير ويكون مخلوطا ما 

بين “العادي” و”الجامبو”. 
وتوقـــع أن يـــزداد اإلقبـــال فـــي الفترة 

المقبلة.

زار فريـــق برنامـــج “مـــع رؤيا” األســـبوعي، 
بمنصاتهـــا  “البـــالد”  تبثـــه صحيفـــة  الـــذي 
الرقميـــة دار يوكـــو لرعايـــة الوالديـــن في 
الحـــد، حيـــث التقـــى الفريق المديـــر العام 

للدار. 
وعبـــر ملتحقون بالدار ممـــن التقتهم رؤيا 
عـــن ســـعادتهم وســـرورهم بوجودهم في 

الدار والخدمات التي يتلقونها.
وقالـــت المديـــر العـــام للـــدار ريمـــا أحمـــد 
بـــن شـــمس إن الدار تقـــدم على مـــدى 27 
الثقافيـــة  الخدمـــات  مـــن  العديـــد  عاًمـــا 
والترفيهيـــة،  والصحيـــة،  واالجتماعيـــة، 
مضيفة أن الدار تهتم بالخدمات الصحية، 
ولكل شـــخص ملتحق بالـــدار ملف صحي 
شـــامل يشـــتمل علـــى األمـــراض الصحيـــة 
التي يعاني منهـــا، ومن خالل الفحوصات 
أمـــراض  حـــاالت  اكتشـــاف  تـــم  الشـــاملة 
سرطانية، ومن خالل الفحوصات الدورية 
تم اكتشـــاف مشـــكالت في الكلى، ما دفع 
الـــدار لالهتمام بهـــذا الجانب خصوًصا مع 

تقدم العمر.
وأشـــارت إلـــى أن برامـــج الـــدار تختلـــف 
بحســـب الفصـــول، مؤكـــدة الحـــرص فـــي 
فصـــل الصيـــف علـــى أن تكـــون البرامـــج 
بأماكـــن مغلقـــة حفاًظـــا علـــى ســـالمتهم، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال يتـــم أخذهـــم إلـــى 
الســـينما والمجمعـــات والمطاعـــم، أما في 
فصل الشتاء فيتم أخذهم إلى المخيمات 
واألماكن المفتوحة، مشـــيرة إلى الحرص 

على أخذهم للتسوق شهرًيا.
ولفتـــت إلـــى أن الـــدار تركز علـــى البرامج 
التـــي يختارهـــا كبار الســـن، وال يتم فرض 
برنامـــج عليهـــم، إذ إن هنالك شـــراكة بين 
الـــدار وكبـــار الســـن، ويختـــار كبـــار الســـن 

األماكن التي يفضلون زيارتها.
وأشـــارت إلـــى أن الداخليـــن الجـــدد للدار 
من خريجي الثانويـــة العامة والجامعات، 
حيث أن هنالك خريجة جامعية )تخصص 
علـــم نفس(، وأخـــرى كانت مديـــرة مكتب 
وزيـــر التربية والتعليم، ومديرة مدرســـة، 

وممرضات.
وتحدث علي عبدهللا عيسى، أحد قاطني 
الـــدار، عـــن أنـــه كان يـــزور الـــدار فـــي يوم 
إجازتـــه عندما كان موظًفـــا، منذ افتتحت 
وتعـــرف على رؤســـاء مجالس الدار الذين 
تعاقبوا على إدارتها منذ التأسيس والبالغ 

عددهم 4.
فـــي  بالراحـــة  يشـــعر  أنـــه  عيســـى  وأكـــد 
مـــن  الضيافـــة  تقديـــم  ويتـــم  يوكـــو  دار 
الشـــاي والقهـــوة وغيرهـــا ممـــا يحتاجون 
إليـــه، إضافـــة إلـــى أنهـــم يلعبـــون الكيـــرم 

والدومينو.
إنـــه درس فـــي “المطـــوع” وتعلـــم  وقـــال 
القرآن وختمه، ثم عمل في ميناء ســـلمان 

لمدة 43 عاًما.
واســـتذكر زيارة األميـــر الراحل خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا إلـــى الـــدار 
وحديثه معه، إذ ســـأله عن ســـبب وجوده 
في الـــدار فأجابه أنه عمل لمـــدة 43 عاًما، 

داعيا بالرحمة والمغفرة لألمير الراحل.
بدورهـــا، قالـــت أمينـــة إبراهيم وســـيم إن 
الحيـــاة اآلن أفضـــل ممـــا كانـــت عليه في 
السابق، حيث كان يعاني الناس سابًقا من 
الفقـــر أما اآلن فإن األوضاع أفضل بكثير، 

مضيفـــة أن الضيافـــة فـــي الســـابق قهـــوة 
وتمر فقط.

وأشـــارت إلـــى أن حياتهـــا اختلفـــت كثيًرا 
بعـــد دخولها الدار، وتشـــعر أنهـــا فتاة ذات 
عشـــرين عاًمـــا، حيـــث تعمل علـــى خياطة 
المالبس، مشـــيرة إلى أنها في اليوم الذي 
تزور الدار تشعر بأنه يوم عيد بالنسبة لها، 
مؤكدة أنها تشـــعر بالراحـــة فيها، وتعلمت 
وخياطـــة  والرياضـــة  والكتابـــة  القـــراءة 

الكروشـــيه، وكيفيـــة اســـتخدام الهواتـــف 
النقالة، وغيرها.

وأضافـــت أنهـــا درســـت بـــدار يوكـــو اللغة 
العربيـــة والرياضيـــات والحســـاب وغيرها 

من المواد.
إلى ذلك، أشاد راشد بورشيد بالمسؤولين 
في الدار، والخدمات التي يقدمونها لكبار 
الســـن، حيـــث تذهـــب ســـيارة إلـــى منزلـــه 

لجلبه إلى الدار، مؤكًدا أن هذه نعمة.

مـــن جهتها، قالت عائشـــة يعقوب يوســـف 
إنها تزور الدار من الســـاعة 8 صباًحا حتى 
10:30 صباًحـــا، حيـــث تتبـــادل األحاديث 
مع النســـاء، وتشعر بالســـرور حين تحضر 
إلـــى الـــدار، مضيفة أنهـــا شـــعرت بالضيق 
ألنهـــا  كورونـــا  جائحـــة  خـــالل  والحـــزن 
اضطـــرت للبقاء في المنـــزل مع أبنائها من 
دون زيارة الدار، ولكن بعد فتح الدار اآلن 

فالجميع يزورها.

مديرة مكتب وزير التربية وممرضات من رواد دار رعاية الوالدين
فريق برنامج “مع رؤيا” يزور “يوكو” بالحد:

العودة للمدارس ترفع اإلقبال على شراء “الروتي” 90 %

“الروتـــي” والبقصـــم دائمـــًا مـــا تتصدر 
مائـــدة اإلفطـــار، إال أن اإلقبـــال ازداد 
عليهـــا حاليًا تزامنًا مـــع عودة الطالب 
الدراســـة  مقاعـــد  إلـــى  والطالبـــات 

وبشكل حضوري.
وأكدت إحدى العامالت بأحد المخابز 
المعروفة بمنطقة عالي خالل حديثها 
لـ”البـــالد” أن اإلقبـــال علـــى “الروتـــي” 

كبير وقد تجاوز نسبة 90 %  حاليًا.
وأشـــارت إلـــى أن التردد علـــى المخبز 
عادة ما يكون من الســـاعة الخامســـة 

عصرًا لغاية الثامنة مساًء.
وأوضحـــت أن ســـعر كيـــس “الروتـــي” 
حجميـــن  هنـــاك  وأن  فلـــس،   100 بـــــ 
للـــرول الدائري، حجم متوســـط بعدد 
10 حبـــات وآخـــر كبير بعـــدد 8 حبات 

وبقيمة 100 فلس. 
ولفتـــت إلى أن ســـعر البقصم يتراوح 

مـــا بين الــــ300 فلس إلى الـ 700 فلس 
والخبز اللبناني بـ 100 فلس. 

وأكـــد أحـــد العامليـــن بأحـــد المخابـــز 

علـــى  اإلقبـــال  أن  المالكيـــة  بمنطقـــة 
“الروتـــي” فـــي ازديـــاد وســـعر الكيس 
الواحـــد منـــه 100 فلس، بينمـــا  الخبز 

“األسمر” منه بـ300 فلس.
وذكر أن قيمة 10 حبات من “الصمون” 
األبيـــض 100 فلـــس و300 فلس لعدد  

8 حبات من “األسمر”. 
متاحـــة  الفطائـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
وأســـعارها تبدأ من 150 فلســـًا وعليها 
إقبـــال خصوصًا فطيـــرة اللبنة واللبنة 

بالزعتر.
وأكـــد أن “ذروة” الشـــراء تكـــون عنـــد 

الخامسة صباحًا والخامسة عصرًا.
إلـــى ذلك، شـــدد أحـــد العامليـــن بأحد 
المخابـــز بالعاصمـــة علـــى أن اإلقبـــال 
علـــى “الروتـــي” كبير وعـــدد األكياس 
التـــي تباع منه يوميًا مـــن الصعب أن 

تحصى.
ولفت إلى أن 100 فلس ثمن 8 حبات 
مـــن “الصمون”، وأن هنـــاك نوعين من 
البقصـــم، نوع بالزبـــدة وآخر من دونه 

وبقيمة 300 فلس.

ارتفاع ملحوظ بسعر “الشعري”.. تاجر أسماك لــ “^”:

عائشة يعقوب يوسف ريما أحمد بن شمس
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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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