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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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وفد بحريني يزور باك�ستان لتقديم
مـ�سـاعـدات الإغـاثـة للمـنـكـوبـيـن

أكــــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل 
ــال  ــمــ ــــك لــــأعــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــالــ ــ جــ
اإلنـــســـانـــيـــة وشـــــــؤون الــشــبــاب 
إلــى  الــبــحــريــن  مملكة  وقــــوف 
ــانـــب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي  جـ
فــي أزمــتــه اإلنــســانــيــة، مشيدا 
ســمــوه بــرعــايــة ودعــــم حــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــاد الـــمـــعـــظـــم، الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ الـ
الملكية  للمؤسسة  الــفــخــري 
ومبادراته  اإلنسانية  لأعمال 
ــرة فــي  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
واألصدقاء  األشقاء  مساعدة 

بقاع  مختلف  فــي  للمحتاجين  الــعــون  يــد  ومـــد  المنكوبين  وإغــاثــة 
العالم، األمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ قيم 
التي  واإلنسانية  األخــويــة  الــروابــط  من  وانطاقًا  الــدولــي،  التضامن 
تجمع مختلف شعوب العالم، معربًا سموه عن عميق شكره وامتنانه 
بإشادة وتقدير جالة الملك المعظم بجهود فريق البحرين اإلغاثي 
إلى  اإلغاثية  المساعدات  إيصال  فــي   متميز  به من عمل  يقوم  ومــا 
الكبير  بالدعم  سموه  مشيدًا  والصديقة،  الشقيقة  والــدول  الشعوب 
السمو  المؤسسة من قبل الحكومة برئاسة صاحب  به  الذي تحظى 
العهد رئيس مجلس  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

الوزراء
لأعمال  الملكية  المؤسسة  مــن  وفــد  زيـــارة  بمناسبة  ذلــك  جــاء 
للتوجيهات  تنفيذا  أبــاد  إســام  الباكستانية  العاصمة  إلى  اإلنسانية 
إلــى  عــاجــلــة  إغــاثــيــة  إنــســانــيــة  مــســاعــدات  بتقديم  الــســامــيــة  الملكية 
جمهورية باكستان اإلسامية، للتخفيف من محنتها جراء األمطار 
والفيضانات الغزيرة التي خلفت دمارًا كبيرا في البنية التحتية، حيث 
الوطنية  اللجنة  رئيس  مع  االتفاقية  على  التوقيع  الزيارة  تم خال 

العليا لإلغاثة الفريق الركن اختر نواز.

الـمـلـك يـ�سـل اإلـى المـمـلـكـة الـمـتـحـدة 

للم�ساركة في عزاء الملكة اإليزابيث الثانية
وصل حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم أمس إلى المملكة المتحدة الصديقة للمشاركة 

في عزاء صاحبة الجالة الملكة إليزابيث الثانية.
صاحب  إلى  والمواساة  التعازي  المعظم  الملك  جالة  وسيقدم 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة  ملك  الثالث  تشارلز  الملك  الجالة 
الــمــالــكــة، وإلـــى شعب  ــرة  الــشــمــالــيــة، وأفــــراد األســ العظمى وإيــرلــنــدا 

وحكومة بريطانيا، في وفاة جالة الملكة إليزابيث الثانية.

كتب إسام محفوظ وفاطمة املاجد:

ــلــــديــــات والـــــزراعـــــة  ــبــ كـــشـــف وزيـــــــر شـــــــؤون الــ
ــوزارة  الــمــهــنــدس وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك أن الــ
ــراءات  ــ بــلــديــة لتسهيل إجـ كـــل  فــرقــا مـــن  شــكــلــت 
ــة الــمــتــرشــحــيــن  ــيـ ــوعـ الــــدعــــايــــة االنـــتـــخـــابـــيـــة وتـ
االنتخابية  الــخــيــام  تــراخــيــص  عــلــى  والــحــصــول 
إذ  االنتخابات،  موعد  قبل  الــازم  الدعم  وتوفير 
بدء  إعـــان  فــور  الفعلي  عملها  الــفــرق  ستباشر 
مــوعــد الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة، مــشــيــرا إلـــى وجــود 
المنظمة  والــلــوائــح  اإلرشــــــادات  يتضمن  كــتــيــب 

للعملية سيتم توزيعه على المرشحين. 
لتفقد جداول  أمس  زيارته  ذلك خال  جاء 
بلدية  مقر  فــي  البلدية  لانتخابات  الناخبين 
رئيس  بــمــشــاركــة  بــالــرفــاع،  الــجــنــوبــيــة  المنطقة 
هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي 

لانتخابات المستشار نواف عبداهلل حمزة. 
ــد الــوزيــر انــفــراد »أخــبــار الــخــلــيــج« بشأن  وأكـ
تنظيم  بــشــأن  جــديــد  وزاري  قــــرار  إصـــــدار  قـــرب 
النواب  مجلس  النتخابات  االنتخابية  الدعاية 
والمجالس البلدية، ليواكب التطورات العمرانية 
منذ  عاما   18 مــدار  على  المملكة  شهدتها  التي 
صدور القرار السابق، الفتا إلى أن القرار ينظم 

للمرشحين  االنتخابية  الدعاية  وقــواعــد  آليات 
والــــمــــســــمــــوح بــــوســــائــــل الـــــدعـــــايـــــة، واألمـــــاكـــــن 
أو عقد  بــداخــلــهــا  الــدعــايــة  ــراء  إجــ الــتــي يحظر 
االجــتــمــاعــات أو وضــــع الــمــلــصــقــات، بــاإلضــافــة 

والخيام  والملصقات  الافتات  إزالـــة  رســوم  إلــى 
االنتخابية والفترات المسموح بها للدعاية.

مــن جــانــبــه، أشـــار الــمــســتــشــار نـــواف عــبــداهلل 
القانوني  والــــرأي  الــتــشــريــع  هيئة  رئــيــس  حــمــزة 

الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــانــتــخــابــات إلـــى أن عــرض 
جــــــداول الــنــاخــبــيــن فـــي مـــقـــار الـــبـــلـــديـــات يــأتــي 
تأكيدا لدور المجالس البلدية في ظل المسيرة 
جـــداول  عـــرض  أن  الــشــامــلــة، مضيفا  الــتــنــمــويــة 
الــنــاخــبــيــن فـــي مـــقـــار الــبــلــديــات يـــأتـــي انــعــكــاســا 
للجهود المبذولة للتسهيل على الناخبين ممن 
البلدية من  المشاركة في االنتخابات  يحق لهم 
الــمــواطــنــيــن وغــيــر الــمــواطــنــيــن الــذيــن اشــتــرط 
المشرع أن يكونوا مالكين عقارا مسجا باسمهم 
في دائرتهم االنتخابية، وذلك إلى جانب وسائل 
ــداول  فـــي جــ ــم  ــ إدراج االسـ لــلــتــحــقــق مـــن  ــرى  ــ أخـ
الــنــاخــبــيــن كــالــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــانــتــخــابــات 

واللجان اإلشرافية. 
ومن ناحية أخرى علمت »أخبار الخليج« أن 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف رئيس 
طلبات  لتلقي  وجــه  لانتخابات  العليا  اللجنة 
اللجان  قــرارات  الطعون على  رســوم  اإلعفاء من 
حيث  الناخبين،  بكشوف  المتعلقة  اإلشــرافــيــة 
سيتم دراســـة كــل طلب على حــدة ومــن ثــم البت 

فيه.  

ــة عن  ــزراعــ والــ الــبــلــديــات  شــــؤون  وزارة  كــشــفــت 
اخـــتـــيـــار الـــمـــوقـــع الـــبـــديـــل الـــمـــؤقـــت لـــســـوق الـــرفـــاع 
الرئيسي  الــســوق  مــن  قريبا  يكون  بحيث  المركزي 
الـــذي سيشهد األعــمــال الــتــطــويــريــة قــريــبــا، وذلــك 
بعين  األخـــذ  تــم  حيث  مــربــع،  متر   1200 بمساحة 
بالعدد  فرشات  توفير  البديل  الموقع  في  االعتبار 
ذاته الذي كانت عليه في السوق المركزي، وتشمل 
واللحوم  واألســمــاك  والفواكه  الــخــضــراوات  فرشات 
بحيث يتم الحفاظ على الوضع ذاته من دون تغيير 

أو تقليص في أعداد الفرشات إلى حين االنتهاء من 
األعمال التطويرية.

جاء ذلك خال جولة تفقدية قامت بها فوزية 
بن  وائـــل  والمهندس  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  زيــنــل 
ــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة،  ــر شــ نــاصــر الــمــبــارك وزيــ
لاطاع عدد من المشاريع التطويرية في منطقة 

الرفاع.

ــتـــاج  ــبـــحـــريـــن إنـ حــــظــــرت الـ
الباستيك  أكــيــاس  واســتــخــدام 
التي  الـــواحـــد  االســتــخــدام  ذات 
ــى الـــبـــيـــئـــة  ــلــ ــرا عــ ــ ــطـ ــ تـــشـــكـــل خـ
والحياة الفطرية في المنطقة، 
ــي قــــــرار حـــاســـم يـــدخـــل حــيــز  فــ
التنفيذ اعتبارا من اليوم. وصدر 
القرار الذي يشمل منع تصنيع 
ــداول األكــيــاس  تــ أو  أو اســتــيــراد 
االســتــخــدام  ذات  الباستيكية 
يــقــل سمكها عن  الــتــي  الــواحــد 
الصناعة  وزارة  عن  ميكرونا   35
والــتــجــارة والــســيــاحــة فــي إطــار 

البيئة  لحماية  الحكومة  خطة 
من الملوثات والحد من انتشار 

المخلفات الباستيكية.
ــرار فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيء الـ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
إطـــــار خــطــة لـــفـــرز الــمــخــلــفــات 
قــبــل إلــقــائــهــا فــي مــكــب حفيرة 
الصناعة  وزيــر  وكــان  للنفايات. 
ــي قــد  ــانــ ــزيــ والــــتــــجــــارة زايـــــــد الــ
أوضــــــــــح فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أن 
ــداد دراســــة  ــإعــ الــــــــوزارة قـــامـــت بــ
األكياس  مصانع  لوضع  شاملة 
الــبــاســتــيــكــيــة ونــــقــــاط الــبــيــع 
بدائل  مصانع  وكذلك  الرئيسة 

ــيـــة فــي  ــيـــكـ ــتـ األكــــــيــــــاس الـــبـــاسـ
نــتــج عن  إذ  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة 
 %86 نــســبــة  أن  الـــــدراســـــة  هـــــذه 
مــن الــمــصــانــع الــمــحــلــيــة ســوف 
المنتجات  صناعة  فــي  تستمر 
الباستيكية غير المشمولة في 
القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل 
وأن  الــبــاســتــيــكــيــة،  ــيـــاس  لـــأكـ
المصانع  هــذه  مــن   %100 نسبة 
تنوي تصنيع أكياس باستيكية 
يفوق  التي  االستخدام  متعددة 

سمكها 35 ميكرونا.

احتجاجات في غرب  اندلعت  )رويترز(:   - دبي 
إيـــران أمــس خــال جــنــازة امـــرأة شــابــة توفيت بعد 
اعــتــقــالــهــا مـــن قــبــل شــرطــة األخـــــاق الــتــي تطبق 
في  الحجاب  بــارتــداء  الخاصة  الــصــارمــة  الــقــواعــد 
المسيل  الغاز  قنابل  األمــن  قــوات  استخدمت  حين 

للدموع لتفريق المحتجين.
نشرت  مــصــورة  مقاطع  فــي  المحتجون  وظهر 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وهـــم يــــرددون 
هتافات مناوئة للحكومة بعد أن جاءوا من المدن 
رأس  مسقط  سقز  مدينة  فــي  وتجمعوا  الــمــجــاورة 
مــهــســا أمــيــنــي فـــي إقــلــيــم كــردســتــان خـــال تشييع 
أنفاسها  لفظت  الــتــي  عــامــا(   22( الـــمـــرأة  جــثــمــان 
يوم  طــهــران  العاصمة  فــي  مستشفى  فــي  األخــيــرة 

الجمعة.
للدكتاتور«  »الــمــوت  المحتجين  بعض  وهــتــف 
بينما  علي خامنئي  األعلى  الزعيم  إلــى  إشــارة  في 

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وظهر رجــل واحــد على األقــل مصابا في رأسه 

فـــي مــقــطــع مـــصـــور إذ أمـــكـــن ســـمـــاع شــخــص آخــر 
لرويترز  يتسن  ولم  بالخرطوش.  إصابة  إنها  يقول 

التحقق من المقاطع المصورة.
نشطاء  حــث  الــمــاضــيــة  القليلة  الــشــهــور  وفـــي 
الحجاب  بخلع  المجاهرة  على  النساء  حقوقيون 
الــقــبــض عــلــيــهــن بتهمة  يــعــرضــهــن لــخــطــر  فــيــمــا 
فيه  تشدد  وقــت  في  اإلسامي  الــزي  قواعد  تحدي 
»السلوك  تسميه  ما  على  الدينية حملة  السلطات 

غير األخاقي«.
وأظــهــرت مــقــاطــع مــصــورة نــشــرت عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أمــثــلــة عــلــى مـــا يــبــدو أنــهــا 
الــوطــأة اتخذتها وحـــدات شرطة  إجــــراءات شــديــدة 

األخاق ضد النساء الائي خلعن الحجاب.
مهسا  وفــــاة  فــي  تحقيقات  الــســلــطــات  وأجــــرت 
أميني لكن طبيبا شرعيا قال أمس إن ظهور نتائج 

فحص الجثة قد يستغرق ثاثة أسابيع.

احتجاجـات وهتافـات بـ»مـوت خامنئـي« خـال جنـازة 
اإيـرانـيــة تـوفـيــت بعـد احتجازهـا لـدى ال�سرطــة 

ت�سكيل فرق لت�سهيل اإجراءات الدعاية النتخابية

تطويره حتى  المركزي  الرفاع  ل�سوق  موؤقت  موقع 

ــك ــي ــت ــس ــا� ــب ــس ال ــ ــا� ــ ــي ــ ــر ا�ـــســـتـــخـــدام اأك ــظـ حـ
يــــــدخــــــل حـــــيـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــيـــــوم

وزي�ر البلدي�ات ي�ؤك�د انف�راد »اأخب�ار الخلي�ج« ب�ش�اأن ق�رار تنظي�م الدعاي�ة

وزيـر العـدل يوجـه بدرا�سـة طلبـات الإعفـاء مـن ر�سـوم طعـون الناخبيـن

} وزير البلديات ومدير اللجنة التنفيذية لانتخابات يتابعان نشر جداول الناخبين في االنتخابات البلدية.
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أقر مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 
وذلك  للبنوك  السيبراني  ناد لأمن  تأسيس 
ومتخصصة  مــفــتــوحــة  مــنــصــة  خــلــق  بــهــدف 
المهم  الــمــوضــوع  هــذا  فــي  لــلــتــداول  للبنوك 
واقتراح كل التشريعات والخطوات التي تعزز 
األمـــن الــســيــبــرانــي لـــدى الــبــنــوك. جـــاء ذلــك 
خال اجتماعه برئاسة عدنان أحمد يوسف 
رئيس المجلس، إذ استعرض المجلس عددا 
مـــن الــفــعــالــيــات والـــبـــرامـــج واألنـــشـــطـــة الــتــي 
تنفذها الجمعية، وفي المقدمة منها تعزيز 
دور المصارف في خطة التعافي االقتصادي 
واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 
تمويل  البنوك في  زيــادة مساهمة  من خال 
الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة وزيـــــادة الــتــدريــب 
والــتــوظــيــف وتــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات الــــــواردة في 

الخطة واالستراتيجية.
وتابع المجلس الترتيبات الخاصة بعقد 

منتدى البحرين االقتصادي في ديسمبر 2022 
والذي تعتزم الجمعية تنظيمه بالتعاون مع 
غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة المالية 
ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية 
البحرين  الترويج لمكانة  االقتصادية بهدف 

االقتصادية والمالية واالستثمارية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور 
ــرص الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي  وحـــيـــد الـــقـــاســـم حــ
مجلس  استراتيجية  تنفيذ  على  للجمعية 
اإلدارة وتعزيز دور البنوك في تنفيذ مبادرات 
استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية 
ــادي، وأوضــــــح أن  ــتــــصــ وخـــطـــة الــتــعــافــي االقــ
الجمعية تخطط إلطاق عدد من المبادرات 

والمشاريع خال الفترة المقبلة.

ص10 المال واالقتصاد ص12 عربية ودولية

تاأ�سي�ـس نـاد لاأمـن ال�سـيبراني للبنـوك فـي البحريـن

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} جالة الملك المعظم.

ــورة تــســنــيــم  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أكـــــــــدت الــ
ــالـــب عـــطـــاطـــرة مــمــثــل مــكــتــب  غـ
ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـ
اإلجــراءات  أن  البحرين  بمملكة 
البحرين  اتخذتها  التي  الفورية 
عــنــد رصـــدهـــا أول حــالــة إصــابــة 
بــــــجــــــدري الـــــــقـــــــردة تــــــــدل عــلــى 
جاهزية وفاعلية النظام الصحي 
بــالــمــمــلــكــة والــتــنــســيــق الــفــعــال 
والــمــســبــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
مــن  وخـــصـــوصـــا  ــة،  ــعــــاقــ الــ ذات 
خال التقصي الوبائي والترصد 
وجـــاهـــزيـــة الــمــخــتــبــرات وجــهــات 

العزل والعاج.
وذكــــرت عــطــاطــرة أن جــدري 
الـــــقـــــردة طــــارئــــة صـــحـــيـــة عــامــة 
ــزل  ــعـ ــمـ بـ مـــنـــطـــقـــة  تـــــوجـــــد  وال 

ــة بـــهـــذا الـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ ــن اإلصـ عــ
الــتــدابــيــر  الــجــمــيــع  بـــاتـــخـــاذ  إال 

الوقائية الممكنة.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق الــــحــــالــــي 

إلغاء  أو  تأجيل  فــإن  للفيروس، 
ــا  ــوبـ ــلـ ــطـ ــــس مـ ــيـ ــ الــــتــــجــــمــــعــــات لـ
حــالــيــا كــتــدبــيــر افــتــراضــي بــقــدر 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلتزام 

والوقائية.
 وبينت عطاطرة أن منظمة 
ــة تــــواصــــل  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــتــنــســيــق وتــقــديــم الــمــعــلــومــات 
والــتــوصــيــات وتــتــابــع الــوضــع عن 
كثب، وقالت: »لقد شهدنا أقصى 
ــداد  ــعــ ــتــ درجــــــــات الـــتـــأهـــب واالســ
تتمتع  الــتــي  الــبــحــريــن  بمملكة 
ــوي يــشــمــل كل  بــنــظــام صــحــي قــ
المقومات للتصدي ألية مخاطر 

بالصحة العامة. 

ال�سحة العالمية: ر�سد البحرين اأول حالة اإ�سابة بجدري
الـقـردة يـدّل عـلـى جـاهـزية وفاعلية النظام ال�سحي

ص4 أخبار البحرين

} د. تسنيم عطاطرة.

التربيـة: التاأكـد مــن التدابيـر الوقائيـة فـي المدار�ـس 
بـعــد تـ�سـجـيــل اأول حـالــة جـدري القـردة بالبحريـن

ص4 أخبار البحرين

وفد بحريني يزور باك�ستان لتقديم
مـ�سـاعـدات الإغـاثـة للمـنـكـوبـيـن

أكــــد ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل 
ــال  ــمــ ــــك لــــأعــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــالــ ــ جــ
اإلنـــســـانـــيـــة وشـــــــؤون الــشــبــاب 
إلــى  الــبــحــريــن  مملكة  وقــــوف 
ــانـــب الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي  جـ
فــي أزمــتــه اإلنــســانــيــة، مشيدا 
ســمــوه بــرعــايــة ودعــــم حــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــاد الـــمـــعـــظـــم، الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ الـ
الملكية  للمؤسسة  الــفــخــري 
ومبادراته  اإلنسانية  لأعمال 
ــرة فــي  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة الـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
واألصدقاء  األشقاء  مساعدة 

بقاع  مختلف  فــي  للمحتاجين  الــعــون  يــد  ومـــد  المنكوبين  وإغــاثــة 
العالم، األمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لترسيخ قيم 
التي  واإلنسانية  األخــويــة  الــروابــط  من  وانطاقًا  الــدولــي،  التضامن 
تجمع مختلف شعوب العالم، معربًا سموه عن عميق شكره وامتنانه 
بإشادة وتقدير جالة الملك المعظم بجهود فريق البحرين اإلغاثي 
إلى  اإلغاثية  المساعدات  إيصال  فــي   متميز  به من عمل  يقوم  ومــا 
الكبير  بالدعم  سموه  مشيدًا  والصديقة،  الشقيقة  والــدول  الشعوب 
السمو  المؤسسة من قبل الحكومة برئاسة صاحب  به  الذي تحظى 
العهد رئيس مجلس  الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

الوزراء
لأعمال  الملكية  المؤسسة  مــن  وفــد  زيـــارة  بمناسبة  ذلــك  جــاء 
للتوجيهات  تنفيذا  أبــاد  إســام  الباكستانية  العاصمة  إلى  اإلنسانية 
إلــى  عــاجــلــة  إغــاثــيــة  إنــســانــيــة  مــســاعــدات  بتقديم  الــســامــيــة  الملكية 
جمهورية باكستان اإلسامية، للتخفيف من محنتها جراء األمطار 
والفيضانات الغزيرة التي خلفت دمارًا كبيرا في البنية التحتية، حيث 
الوطنية  اللجنة  رئيس  مع  االتفاقية  على  التوقيع  الزيارة  تم خال 

العليا لإلغاثة الفريق الركن اختر نواز.

الـمـلـك يـ�سـل اإلـى المـمـلـكـة الـمـتـحـدة 

للم�ساركة في عزاء الملكة اإليزابيث الثانية
وصل حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم أمس إلى المملكة المتحدة الصديقة للمشاركة 

في عزاء صاحبة الجالة الملكة إليزابيث الثانية.
صاحب  إلى  والمواساة  التعازي  المعظم  الملك  جالة  وسيقدم 
لبريطانيا  المتحدة  المملكة  ملك  الثالث  تشارلز  الملك  الجالة 
الــمــالــكــة، وإلـــى شعب  ــرة  الــشــمــالــيــة، وأفــــراد األســ العظمى وإيــرلــنــدا 

وحكومة بريطانيا، في وفاة جالة الملكة إليزابيث الثانية.

كتب إسام محفوظ وفاطمة املاجد:

ــلــــديــــات والـــــزراعـــــة  ــبــ كـــشـــف وزيـــــــر شـــــــؤون الــ
ــوزارة  الــمــهــنــدس وائـــل بــن نــاصــر الــمــبــارك أن الــ
ــراءات  ــ بــلــديــة لتسهيل إجـ كـــل  فــرقــا مـــن  شــكــلــت 
ــة الــمــتــرشــحــيــن  ــيـ ــوعـ الــــدعــــايــــة االنـــتـــخـــابـــيـــة وتـ
االنتخابية  الــخــيــام  تــراخــيــص  عــلــى  والــحــصــول 
إذ  االنتخابات،  موعد  قبل  الــازم  الدعم  وتوفير 
بدء  إعـــان  فــور  الفعلي  عملها  الــفــرق  ستباشر 
مــوعــد الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة، مــشــيــرا إلـــى وجــود 
المنظمة  والــلــوائــح  اإلرشــــــادات  يتضمن  كــتــيــب 

للعملية سيتم توزيعه على المرشحين. 
لتفقد جداول  أمس  زيارته  ذلك خال  جاء 
بلدية  مقر  فــي  البلدية  لانتخابات  الناخبين 
رئيس  بــمــشــاركــة  بــالــرفــاع،  الــجــنــوبــيــة  المنطقة 
هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي 

لانتخابات المستشار نواف عبداهلل حمزة. 
ــد الــوزيــر انــفــراد »أخــبــار الــخــلــيــج« بشأن  وأكـ
تنظيم  بــشــأن  جــديــد  وزاري  قــــرار  إصـــــدار  قـــرب 
النواب  مجلس  النتخابات  االنتخابية  الدعاية 
والمجالس البلدية، ليواكب التطورات العمرانية 
منذ  عاما   18 مــدار  على  المملكة  شهدتها  التي 
صدور القرار السابق، الفتا إلى أن القرار ينظم 

للمرشحين  االنتخابية  الدعاية  وقــواعــد  آليات 
والــــمــــســــمــــوح بــــوســــائــــل الـــــدعـــــايـــــة، واألمـــــاكـــــن 
أو عقد  بــداخــلــهــا  الــدعــايــة  ــراء  إجــ الــتــي يحظر 
االجــتــمــاعــات أو وضــــع الــمــلــصــقــات، بــاإلضــافــة 

والخيام  والملصقات  الافتات  إزالـــة  رســوم  إلــى 
االنتخابية والفترات المسموح بها للدعاية.

مــن جــانــبــه، أشـــار الــمــســتــشــار نـــواف عــبــداهلل 
القانوني  والــــرأي  الــتــشــريــع  هيئة  رئــيــس  حــمــزة 

الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــانــتــخــابــات إلـــى أن عــرض 
جــــــداول الــنــاخــبــيــن فـــي مـــقـــار الـــبـــلـــديـــات يــأتــي 
تأكيدا لدور المجالس البلدية في ظل المسيرة 
جـــداول  عـــرض  أن  الــشــامــلــة، مضيفا  الــتــنــمــويــة 
الــنــاخــبــيــن فـــي مـــقـــار الــبــلــديــات يـــأتـــي انــعــكــاســا 
للجهود المبذولة للتسهيل على الناخبين ممن 
البلدية من  المشاركة في االنتخابات  يحق لهم 
الــمــواطــنــيــن وغــيــر الــمــواطــنــيــن الــذيــن اشــتــرط 
المشرع أن يكونوا مالكين عقارا مسجا باسمهم 
في دائرتهم االنتخابية، وذلك إلى جانب وسائل 
ــداول  فـــي جــ ــم  ــ إدراج االسـ لــلــتــحــقــق مـــن  ــرى  ــ أخـ
الــنــاخــبــيــن كــالــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــانــتــخــابــات 

واللجان اإلشرافية. 
ومن ناحية أخرى علمت »أخبار الخليج« أن 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف رئيس 
طلبات  لتلقي  وجــه  لانتخابات  العليا  اللجنة 
اللجان  قــرارات  الطعون على  رســوم  اإلعفاء من 
حيث  الناخبين،  بكشوف  المتعلقة  اإلشــرافــيــة 
سيتم دراســـة كــل طلب على حــدة ومــن ثــم البت 

فيه.  

ــة عن  ــزراعــ والــ الــبــلــديــات  شــــؤون  وزارة  كــشــفــت 
اخـــتـــيـــار الـــمـــوقـــع الـــبـــديـــل الـــمـــؤقـــت لـــســـوق الـــرفـــاع 
الرئيسي  الــســوق  مــن  قريبا  يكون  بحيث  المركزي 
الـــذي سيشهد األعــمــال الــتــطــويــريــة قــريــبــا، وذلــك 
بعين  األخـــذ  تــم  حيث  مــربــع،  متر   1200 بمساحة 
بالعدد  فرشات  توفير  البديل  الموقع  في  االعتبار 
ذاته الذي كانت عليه في السوق المركزي، وتشمل 
واللحوم  واألســمــاك  والفواكه  الــخــضــراوات  فرشات 
بحيث يتم الحفاظ على الوضع ذاته من دون تغيير 

أو تقليص في أعداد الفرشات إلى حين االنتهاء من 
األعمال التطويرية.

جاء ذلك خال جولة تفقدية قامت بها فوزية 
بن  وائـــل  والمهندس  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  زيــنــل 
ــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة،  ــر شــ نــاصــر الــمــبــارك وزيــ
لاطاع عدد من المشاريع التطويرية في منطقة 

الرفاع.

ــتـــاج  ــبـــحـــريـــن إنـ حــــظــــرت الـ
الباستيك  أكــيــاس  واســتــخــدام 
التي  الـــواحـــد  االســتــخــدام  ذات 
ــى الـــبـــيـــئـــة  ــلــ ــرا عــ ــ ــطـ ــ تـــشـــكـــل خـ
والحياة الفطرية في المنطقة، 
ــي قــــــرار حـــاســـم يـــدخـــل حــيــز  فــ
التنفيذ اعتبارا من اليوم. وصدر 
القرار الذي يشمل منع تصنيع 
ــداول األكــيــاس  تــ أو  أو اســتــيــراد 
االســتــخــدام  ذات  الباستيكية 
يــقــل سمكها عن  الــتــي  الــواحــد 
الصناعة  وزارة  عن  ميكرونا   35
والــتــجــارة والــســيــاحــة فــي إطــار 

البيئة  لحماية  الحكومة  خطة 
من الملوثات والحد من انتشار 

المخلفات الباستيكية.
ــرار فــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيء الـ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
إطـــــار خــطــة لـــفـــرز الــمــخــلــفــات 
قــبــل إلــقــائــهــا فــي مــكــب حفيرة 
الصناعة  وزيــر  وكــان  للنفايات. 
ــي قــد  ــانــ ــزيــ والــــتــــجــــارة زايـــــــد الــ
أوضــــــــــح فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أن 
ــداد دراســــة  ــإعــ الــــــــوزارة قـــامـــت بــ
األكياس  مصانع  لوضع  شاملة 
الــبــاســتــيــكــيــة ونــــقــــاط الــبــيــع 
بدائل  مصانع  وكذلك  الرئيسة 

ــيـــة فــي  ــيـــكـ ــتـ األكــــــيــــــاس الـــبـــاسـ
نــتــج عن  إذ  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة 
 %86 نــســبــة  أن  الـــــدراســـــة  هـــــذه 
مــن الــمــصــانــع الــمــحــلــيــة ســوف 
المنتجات  صناعة  فــي  تستمر 
الباستيكية غير المشمولة في 
القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل 
وأن  الــبــاســتــيــكــيــة،  ــيـــاس  لـــأكـ
المصانع  هــذه  مــن   %100 نسبة 
تنوي تصنيع أكياس باستيكية 
يفوق  التي  االستخدام  متعددة 

سمكها 35 ميكرونا.

احتجاجات في غرب  اندلعت  )رويترز(:   - دبي 
إيـــران أمــس خــال جــنــازة امـــرأة شــابــة توفيت بعد 
اعــتــقــالــهــا مـــن قــبــل شــرطــة األخـــــاق الــتــي تطبق 
في  الحجاب  بــارتــداء  الخاصة  الــصــارمــة  الــقــواعــد 
المسيل  الغاز  قنابل  األمــن  قــوات  استخدمت  حين 

للدموع لتفريق المحتجين.
نشرت  مــصــورة  مقاطع  فــي  المحتجون  وظهر 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وهـــم يــــرددون 
هتافات مناوئة للحكومة بعد أن جاءوا من المدن 
رأس  مسقط  سقز  مدينة  فــي  وتجمعوا  الــمــجــاورة 
مــهــســا أمــيــنــي فـــي إقــلــيــم كــردســتــان خـــال تشييع 
أنفاسها  لفظت  الــتــي  عــامــا(   22( الـــمـــرأة  جــثــمــان 
يوم  طــهــران  العاصمة  فــي  مستشفى  فــي  األخــيــرة 

الجمعة.
للدكتاتور«  »الــمــوت  المحتجين  بعض  وهــتــف 
بينما  علي خامنئي  األعلى  الزعيم  إلــى  إشــارة  في 

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
وظهر رجــل واحــد على األقــل مصابا في رأسه 

فـــي مــقــطــع مـــصـــور إذ أمـــكـــن ســـمـــاع شــخــص آخــر 
لرويترز  يتسن  ولم  بالخرطوش.  إصابة  إنها  يقول 

التحقق من المقاطع المصورة.
نشطاء  حــث  الــمــاضــيــة  القليلة  الــشــهــور  وفـــي 
الحجاب  بخلع  المجاهرة  على  النساء  حقوقيون 
الــقــبــض عــلــيــهــن بتهمة  يــعــرضــهــن لــخــطــر  فــيــمــا 
فيه  تشدد  وقــت  في  اإلسامي  الــزي  قواعد  تحدي 
»السلوك  تسميه  ما  على  الدينية حملة  السلطات 

غير األخاقي«.
وأظــهــرت مــقــاطــع مــصــورة نــشــرت عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أمــثــلــة عــلــى مـــا يــبــدو أنــهــا 
الــوطــأة اتخذتها وحـــدات شرطة  إجــــراءات شــديــدة 

األخاق ضد النساء الائي خلعن الحجاب.
مهسا  وفــــاة  فــي  تحقيقات  الــســلــطــات  وأجــــرت 
أميني لكن طبيبا شرعيا قال أمس إن ظهور نتائج 

فحص الجثة قد يستغرق ثاثة أسابيع.

احتجاجـات وهتافـات بـ»مـوت خامنئـي« خـال جنـازة 
اإيـرانـيــة تـوفـيــت بعـد احتجازهـا لـدى ال�سرطــة 

ت�سكيل فرق لت�سهيل اإجراءات الدعاية النتخابية

تطويره حتى  المركزي  الرفاع  ل�سوق  موؤقت  موقع 

ــك ــي ــت ــس ــا� ــب ــس ال ــ ــا� ــ ــي ــ ــر ا�ـــســـتـــخـــدام اأك ــظـ حـ
يــــــدخــــــل حـــــيـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــيـــــوم

وزي�ر البلدي�ات ي�ؤك�د انف�راد »اأخب�ار الخلي�ج« ب�ش�اأن ق�رار تنظي�م الدعاي�ة

وزيـر العـدل يوجـه بدرا�سـة طلبـات الإعفـاء مـن ر�سـوم طعـون الناخبيـن

} وزير البلديات ومدير اللجنة التنفيذية لانتخابات يتابعان نشر جداول الناخبين في االنتخابات البلدية.
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أقر مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين 
وذلك  للبنوك  السيبراني  ناد لأمن  تأسيس 
ومتخصصة  مــفــتــوحــة  مــنــصــة  خــلــق  بــهــدف 
المهم  الــمــوضــوع  هــذا  فــي  لــلــتــداول  للبنوك 
واقتراح كل التشريعات والخطوات التي تعزز 
األمـــن الــســيــبــرانــي لـــدى الــبــنــوك. جـــاء ذلــك 
خال اجتماعه برئاسة عدنان أحمد يوسف 
رئيس المجلس، إذ استعرض المجلس عددا 
مـــن الــفــعــالــيــات والـــبـــرامـــج واألنـــشـــطـــة الــتــي 
تنفذها الجمعية، وفي المقدمة منها تعزيز 
دور المصارف في خطة التعافي االقتصادي 
واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 
تمويل  البنوك في  زيــادة مساهمة  من خال 
الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة وزيـــــادة الــتــدريــب 
والــتــوظــيــف وتــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات الــــــواردة في 

الخطة واالستراتيجية.
وتابع المجلس الترتيبات الخاصة بعقد 

منتدى البحرين االقتصادي في ديسمبر 2022 
والذي تعتزم الجمعية تنظيمه بالتعاون مع 
غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة المالية 
ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية 
البحرين  الترويج لمكانة  االقتصادية بهدف 

االقتصادية والمالية واالستثمارية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور 
ــرص الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي  وحـــيـــد الـــقـــاســـم حــ
مجلس  استراتيجية  تنفيذ  على  للجمعية 
اإلدارة وتعزيز دور البنوك في تنفيذ مبادرات 
استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية 
ــادي، وأوضــــــح أن  ــتــــصــ وخـــطـــة الــتــعــافــي االقــ
الجمعية تخطط إلطاق عدد من المبادرات 

والمشاريع خال الفترة المقبلة.

ص10 المال واالقتصاد ص12 عربية ودولية

تاأ�سي�ـس نـاد لاأمـن ال�سـيبراني للبنـوك فـي البحريـن

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} جالة الملك المعظم.

ــورة تــســنــيــم  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ أكـــــــــدت الــ
ــالـــب عـــطـــاطـــرة مــمــثــل مــكــتــب  غـ
ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـ
اإلجــراءات  أن  البحرين  بمملكة 
البحرين  اتخذتها  التي  الفورية 
عــنــد رصـــدهـــا أول حــالــة إصــابــة 
بــــــجــــــدري الـــــــقـــــــردة تــــــــدل عــلــى 
جاهزية وفاعلية النظام الصحي 
بــالــمــمــلــكــة والــتــنــســيــق الــفــعــال 
والــمــســبــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
مــن  وخـــصـــوصـــا  ــة،  ــعــــاقــ الــ ذات 
خال التقصي الوبائي والترصد 
وجـــاهـــزيـــة الــمــخــتــبــرات وجــهــات 

العزل والعاج.
وذكــــرت عــطــاطــرة أن جــدري 
الـــــقـــــردة طــــارئــــة صـــحـــيـــة عــامــة 
ــزل  ــعـ ــمـ بـ مـــنـــطـــقـــة  تـــــوجـــــد  وال 

ــة بـــهـــذا الـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ ــن اإلصـ عــ
الــتــدابــيــر  الــجــمــيــع  بـــاتـــخـــاذ  إال 

الوقائية الممكنة.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق الــــحــــالــــي 

إلغاء  أو  تأجيل  فــإن  للفيروس، 
ــا  ــوبـ ــلـ ــطـ ــــس مـ ــيـ ــ الــــتــــجــــمــــعــــات لـ
حــالــيــا كــتــدبــيــر افــتــراضــي بــقــدر 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلتزام 

والوقائية.
 وبينت عطاطرة أن منظمة 
ــة تــــواصــــل  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــتــنــســيــق وتــقــديــم الــمــعــلــومــات 
والــتــوصــيــات وتــتــابــع الــوضــع عن 
كثب، وقالت: »لقد شهدنا أقصى 
ــداد  ــعــ ــتــ درجــــــــات الـــتـــأهـــب واالســ
تتمتع  الــتــي  الــبــحــريــن  بمملكة 
ــوي يــشــمــل كل  بــنــظــام صــحــي قــ
المقومات للتصدي ألية مخاطر 

بالصحة العامة. 

ال�سحة العالمية: ر�سد البحرين اأول حالة اإ�سابة بجدري
الـقـردة يـدّل عـلـى جـاهـزية وفاعلية النظام ال�سحي

ص4 أخبار البحرين

} د. تسنيم عطاطرة.

التربيـة: التاأكـد مــن التدابيـر الوقائيـة فـي المدار�ـس 
بـعــد تـ�سـجـيــل اأول حـالــة جـدري القـردة بالبحريـن

ص4 أخبار البحرين
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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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أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة 
الــصــحــة  وزارة  مـــع  الــمــشــتــركــة  الـــجـــهـــود 
لــضــمــان حــفــظ صــحــة وســـامـــة الــطــاب 
التعليمية  الهيئات  وأعــضــاء  والــطــالــبــات 
بالمدارس  المراحل  جميع  في  واإلداريـــة 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، مـــشـــددًة الــحــرص 
ــة  ــرازيــ ــتــ ــلـــى تــطــبــيــق اإلجــــــــــــراءات االحــ عـ
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الـــازمـــة، وخــصــوصــًا 
بــعــد تــســجــيــل أول حــالــة قــائــمــة بــجــدري 

القردة في مملكة البحرين.
إلى  والتعليم  التربية  وزارة  وأشــــارت 
أن صــحــة وســـامـــة الـــطـــاب والــطــالــبــات 
ــة  ــ ــاء الــهــيــئــات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــ وأعـــضـ
أولوية قصوى، وتم في هذا الشأن التأكد 
من التدابير الوقائية في المدارس وتوفير 
أي  انتشار  من  للحد  الازمة  اإلمكانيات 
حاالت في المجتمع المدرسي، وذلك في 
إطار تعزيز اإلجراءات المعمول بها طبقًا 

وزارة  مع  المشتركة  االستباقية  للخطط 
المخالطين  أثر  تتبع  مجال  في  الصحة 
فيها  حـــاالت مشتبه  أي  ورصـــد  ومــتــابــعــة 
الـــازمـــة، وذلــك  الــطــبــيــة  الــرعــايــة  لتلقي 

حفاظًا على صحة وسامة الجميع.
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وشــــــــددت 
حرصها على توفير بيئة صحية آمنة في 
مختلف المدارس مع بدء العام الدراسي، 
للتعامل مع  اســتــعــداد  عــلــى  أنــهــا  مــؤكــدة 

الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة، وفــقــًا 
محليًا  المتبعة  الصحية  للبروتوكوالت 

وعالميًا.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى 
كافة  إسناد  في  المجتمعي  الوعي  أهمية 
وسامة  صحة  لحفظ  المبذولة  الجهود 
بكل  قيامها  مؤكدة  المدرسي،  المجتمع 
ما يلزم في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة 

الصحة.

الــدكــتــورة تسنيم غالب  أكــدت 
مــكــتــب منظمة  مــمــثــل  عــطــاطــرة 
ــة الــــعــــالــــمــــيــــة بـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الفورية  ــراءات  اإلجــ أن  البحرين، 
البحرين  مملكة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
إصـــابـــة  ــالـــة  حـ أول  رصــــدهــــا  عـــنـــد 
يدل على جهوزية  القردة  بجدري 
وفاعلية النظام الصحي بالمملكة 
والــتــنــســيــق الــفــعــال والــمــســبــق مع 
ــة،  ــعـــاقـ الـ ذات  الـــجـــهـــات  جـــمـــيـــع 
ــــال الــتــقــصــي  ــًا مــــن خـ ــوصـ وخـــصـ
ــــد وجــــهــــوزيــــة  ــــرصـ ــتـ ــ ــــي والـ ــائـ ــ ــوبـ ــ الـ
المختبرات وجهات العزل والعاج.
وقالت إن حاالت اإلصابة على 
الصعيد اإلقليمي تعتبر محدودة، 
حيث أعلنت عشرة بلدان في إقليم 
إصابة  حــالــة   50 المتوسط  شــرق 

ــد أول  ــردة، قــبــل رصــ ــقــ بـــجـــدري الــ
الــبــحــريــن،  بمملكة  إصــابــة  حــالــة 
فقد  العالمي،  الصعيد  على  وأمــا 
وصــــل عــــدد حــــاالت اإلصـــابـــة إلــي 
أن عدد  60320 حالة، وقد لوحظ 
الـــحـــاالت الــجــديــدة الــمــبــلــغ عنها 
في  نسبيًا  انخفض  قــد  أســبــوعــيــًا 
األســابــيــع األخـــيـــرة عــلــى األخــص 
فــي الــبــلــدان الــتــي أعــلــنــت حــاالت 
اإلصابة في وقت مبكر من تفشي 
الفور  نــفــذت على  والــتــي  الــمــرض 
والتدابير  العامة  الصحة  تدابير 
االجــتــمــاعــيــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

العدوى. 
أن جـــدري  وذكــــــرت عـــطـــاطـــرة 
الـــقـــردة طـــارئـــة صــحــيــة عــامــة وال 
توجد منطقة بمعزل عن اإلصابة 

بهذا الفيروس إال باتخاذ الجميع 
التدابير الوقائية الممكنة، مؤكدة 
أن جل التركيز ينصب على هدف 
الـــخـــروج بــاســتــجــابــة صــحــة عــامــة 
فــعــالــة وبــتــصــد مـــؤثـــر، مـــن شــأنــه 

الحد من انتشار الفيروس.
وتـــابـــعـــت أنــــه يــمــكــن الــوقــايــة 
ــة بـــــجـــــدري الــــقــــردة  ــ ــابــ ــ مـــــن اإلصــ
العامة  الصحة  مــبــادئ  اتــبــاع  عبر 
الــســلــيــمــة ومــمــارســاتــهــا الــقــويــمــة، 
وهو ما يتحقق باكتشاف الحاالت 
وتتبع  وعزلها،  مبكرًا  وتشخيصها 
المعلومات  وتوفير  المخالطين، 
ــعــــدوى  ــة مــــن الــ ــايـ ــوقـ ــلـ الـــــازمـــــة لـ
ومكافحتها، الفتة إلى أن منظمة 
بتطبيق  توصي  العالمية  الصحة 
النهج القائم على اتخاذ القرارات 

والمخاطر  بالتجمعات  المتعلقة 
المرتبطة بها. 

وفــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق الـــــحـــــالـــــي 
لــلــفــيــروس، فـــإن تــأجــيــل أو إلــغــاء 
لــيــس مــطــلــوبــًا حاليا  الــتــجــمــعــات 
االلــتــزام  بــقــدر  افــتــراضــي  كتدبير 
باإلجراءات االحترازية والوقائية.

منظمة  أن  عــطــاطــرة  وبــيــنــت 
الصحة العالمية تواصل التنسيق 
وتــقــديــم الــمــعــلــومــات والــتــوصــيــات 
وتــتــابــع الــوضــع مــن كــثــب، وقــالــت: 
»لقد شهدنا أقصى درجات التأهب 
ــداد بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ واالســ
قوي  صحي  بنظام  تتمتع  والــتــي 
يــشــمــل كـــل الــمــقــومــات لــلــتــصــدي 
ــة مــخــاطــر بــالــصــحــة الــعــامــة،  أليــ
الصحة  منظمة  وثــقــتــه  مــا  وهـــذا 

العالمية في تقريرها النوعي عن 
في  البحرين  مملكة  جهود  نجاح 
كورونا  فيروس  لجائحة  التصدي 
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القراء األعزاء..
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــ تــــشــــرفــــت يـ
الماضي بحضور ندوة برلمانية 
بعنوان )ديمقراطية البحرين.. 
مــــمــــارســــة وإنــــــجــــــاز( نــظــمــتــهــا 
األمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــمــجــلــســي 
ــواب والـــــشـــــورى، بــمــنــاســبــة  ــنــ الــ
للديمقراطية  الـــدولـــي  الــيــوم 
الذي يوافق الخامس عشر من 
شهر سبتمبر في كل عام، حيث 
تــم إلــقــاء الــضــوء عــلــى تجربة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
الــحــديــثــة ودورهـــــــا فـــي تــعــزيــز 
ــوق االنــــســــان واحـــتـــرامـــهـــا  ــقـ حـ
وحــمــايــتــهــا فـــي الــعــهــد الــزاهــر 
لصاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة 

أهم  باعتبارها  المعظم،  البحرين  مملكة  ملك 
أسس تقدم وُرقّي الباد التي تحققت عبر تطوير 
سليمة  ديمقراطية  لتحقيق  السياسي  النظام 
والفكر  العالمية  الديمقراطية  األســـس  تــواكــب 

السياسي الحديث.
ــــى  ــد أكـــــــّدت الـــفـــقـــرة د مــــن الــــمــــادة األولـ ــ وقـ
أن   2002 الــمــعــدل  الــبــحــريــن  دســتــور مملكة  مــن 
ديمقراطي،  البحرين  مملكة  فــي  الحكم  نــظــام 
جميعا،  السلطات  مــصــدر  للشعب  فيه  الــســيــادة 
وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا 
الدستور، تعزيزًا لمفهوم الديمقراطية الحديثة 

والتي تقوم على حكم الشعب للشعب.
ــيـــة  وقــــــد تـــمـــثـــلـــت أبــــــــرز صــــــور الـــديـــمـــقـــراطـ
البحرينية في العفو السياسي وإطاق الحريات 
الــســيــاســيــة لــلــمــواطــنــيــن وال ســيــمــا الـــحـــق فــي 
االنــتــخــاب والــتــرشــح، وفــقــًا لنص الــفــقــرة هـــ من 
المنظمة  وللقوانين  الدستور  من  األولــى  المادة 

لها.
ومن المفارقات الجميلة أن يتوافق االحتفال 
بيوم الديمقراطية الدولي مع اقتراب االنتخابات 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بعد  البحرين  مملكة  فــي 
ــوة هيئة  دعــ تــضــمــن  ــذي  الــ  2022 لــســنــة   26 رقـــم 
الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 
12 نوفمبر 2022، وعليه فإن المواطنة الصالحة 
جميع  يهّب  وأن  للبحرين(  )ُنــصــّوت  أن  تستلزم 
في  التصويت  بأهلية  يتمتعون  الذين  الناخبين 
االنــتــخــابــات الــقــادمــة، لــلــمــبــادرة بــالــمــشــاركــة في 
بأصواتهم  اإلدالء  عــلــى  والــحــرص  االنــتــخــابــات 
اختيار  عبر  المرشحين  مــن  ممثليهم  الختيار 
ــئــــك الــــذيــــن يــتــمــتــعــون بــالــكــفــاءة  األفــــضــــل، أولــ
والرقابي  التشريعي  الــدور  لممارسة  والماءمة 
يتحقق  ولــن  الــنــواب،  لمجلس  دســتــوريــًا  المقرر 
ذلـــك إال بــعــيــدًا عــن الــشــعــارات الــرنــانــة والــوعــود 
الـــواهـــيـــة، وبــالــتــصــويــت ألصـــحـــاب الــتــخــصــصــات 
المجلس  واخــتــصــاصــات  مــهــام  مـــع  الــمــتــوافــقــة 

النيابي بتجرد وموضوعية.
ومن الضروري للناخب أن 
كفلها  التي  بالحقوق  يتسمك 
فيها  يــفــرط  وال  الــدســتــور  لـــه 
استخدامها،  عــن  يتقاعس  أو 
بـــوعـــي  يـــمـــارســـهـــا  أن  وعـــلـــيـــه 
ــــن  ــوطـ ــ ــح الـ ــ ــالــ ــ ــــب فـــــــي صــ ــــصـ يـ
وتعزيز حقوقه  وصالح حماية 
ذلك  يتحقق  ولن  ومكتسباته، 
إال من خال االختيار السليم 

والمناسب.
وحــيــث إنــه قــد تــم تحديد 
الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر 
ــدة الــمــتــاحــة  ــمــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــ
إدراج  مـــن  الــنــاخــبــون  لــيــتــأكــد 
أســـــمـــــائـــــهـــــم ضـــــمـــــن جـــــــــداول 
ــتـــي تـــم عــرضــهــا  الــنــاخــبــيــن الـ
لانتخابات  االلكتروني  الموقع  على  افتراضيًا 
في  لانتخابات  اإلشــراقــيــة  اللجان  فــي  وواقــعــيــًا 
المناطق االنتخابية، وهي خطوة ضرورية يجب 
عـــدم إغــفــالــهــا أو الــتــهــاون فــيــهــا لــضــمــان الــحــق 
و  به  التمتع  إمكانية  من  والتأكّد  االنتخاب  في 
إعماله، وال سيما أنه قد تبين من الواقع سقوط 
اللجان  قامت  القوائم، حيث  بعض األسماء من 
منها،  الكثير  إدراج  ــادة  وإعــ أوضــاعــهــا  بتصحيح 
الــمــوافــقــة على  يتم  لــم  الــمــجــال لمن  أتــيــح  كما 
القضائية  التظلم  سبل  إلــى  للجوء  اسمه  إدراج 

المحددة قانونًا.
قد  األســـمـــاء  إدراج  إعـــــادة  نــظــام  إن  وحــيــث 
سيما  وال  سابقه  عن  الفصل  هــذا  مختلفًا  جــاء 
عبر  الــدخــول  بتسجيل  المتعلقة  الجزئية  فــي 
ــال الــمــفــتــاح االلــكــتــرونــي الــشــخــصــي، إذ قد  إدخــ
يشكل ذلـــك صــعــوبــة عــلــى بــعــض الــنــاخــبــيــن من 
كبار السن أو الذين ليس لديهم مفتاح إلكتروني 
المختصة  الــجــهــة  مــن  فــالــمــؤمــل  مــســبــق،  بشكل 
آلية دخــول  فــي هــذا األمــر وتعديل  النظر  إعـــادة 
ــا  ــهـ ــن ســقــطــت أســـمـــاؤهـــم لــطــلــب إعــــــادة إدراجـ مـ
بشكل يسهل على الجميع الوصول إليه تشجيعًا 

وتسهيًا للمواطنين على استكمال إجراءاتهم.
ــتـــرح عــلــى أصــحــاب  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك أقـ
القرار إعفاء الطعون المتعلقة بقيد، أو إضافة، 
أو تــعــديــل أو إلــغــاء فــي جــــداول الــنــاخــبــيــن، من 
الرسوم القضائية المقدرة بمبلغ 32 دينارا، نظرًا 
إلى خصوصية هذا النوع من القضايا وارتباطها 
بشأن وطني عام وال سيما تلك المرتبطة بالنوايا 
الحسنة والتي تكون بخطأ تقني ال يد ألصحابها 

فيه.
الــبــحــريــن  الــحــبــيــبــة  لـــبـــادنـــا  ونــــســــأل اهلل 
وقـــيـــادتـــهـــا الـــرشـــيـــدة تــوفــيــقــًا وســــــــدادًا ونــجــاحــًا 

للممارسة الديمقراطية القادمة.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

للناخب الواعي 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

عززت مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
آل خليفة الثانوية للبنين إنجازاتها الخارجية، 
شركة  تصنيف  فــي  وجــودهــا  على  بمحافظتها 
مـــايـــكـــروســـوفـــت الــعــالــمــيــة لــقــائــمــة الـــمـــدارس 
الــمــنــصــفــة كـــمـــدرســـة حـــاضـــنـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
وذلك   ،2023-2022  )showcase school(
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وذلـــك فــي تتويج 
وتــأكــيــد لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا وزارة 
تنفيذ  في  البحرين  بمملكة  والتعليم  التربية 
مشروع جالة الملك حمد لمدارس المستقبل، 

وبرامج التمكين الرقمي.
بن  عبدالعزيز  الشيخ  مــدرســة  مدير  وأكــد 
محمد آل خليفة الثانوية للبنين الدكتور بسام 
لعملية  تأكيد  اإلنجاز  استمرار  أن  صالح سعد 
الــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر الــكــبــيــرة والــمــســتــمــرة 
الرقمنة،  مــجــال  فــي  الــمــدرســة  تنتهجها  الــتــي 
على  القائمين  بجهود  اإلطــار  هــذا  في  مشيًدا 
األستاذ  برئاسة  بالمدرسة  التعليم  تكنولوجيا 

الرقمي  التمكين  فريق  رئيس  إبراهيم  يونس  عــادل 
بــالــمــدرســة، عــبــر الـــحـــرص عــلــى دمـــج الــتــكــنــولــوجــيــا 
التعليمية.  الـــدروس  فــي   365  Microsoft وبــرامــج 
تمتد  الرقمنة  عملية  إن  صالح  بسام  الدكتور  وقــال 
لتشمل مجاالت أخرى كاالختبارات الرقمية والدفتر 
تطوير  إلى  باإلضافة  للطالب،  التفاعلي  اإللكتروني 

استخدام البوابة التعليمية.
بمدرسة  معلًما   35 حصل  متصل،  صعيد  على 
الــثــانــويــة  آل خليفة  بــن مــحــمــد  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ 
-2022 MIE Expert للبنين، على الشهادة الدولية
2023  بما يعادل 60% من إجمالي معلمي المدرسة، 
 Microsoft شركة  من  الخبير  المعلم  شهادة  وهي 
العالمية. ولفت الدكتور بسام إلى أن اإلنجاز يعكس 
والتعليمية  اإلداريــــة  الهيئتين  فــي  الكبير  التكاتف 
ــة نـــحـــو الـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل جـــمـــاعـــي فــي  ــدرسـ ــمـ ــالـ بـ
الممارسات  أفــضــل  وفــق  التعليمية  العملية  تجويد 
المعلمين  عــدد  ارتــفــاع  مع  وخصوًصا  التكنولوجية، 

الحاصلين على الشهادة قياًسا بالعام الماضي.

أصــــــــــــدر بــــــرنــــــامــــــج األمــــــــم 
ــرا  ــؤخـ ــدة اإلنــــمــــائــــي مـ ــحـ ــتـ ــمـ الـ
تــقــريــره الــســنــوي بــشــأن مــؤشــر 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فــي الــعــالــم، 
البحرين  مملكة  احتلت  حيث 
مـــســـتـــوى  ــى  ــلــ عــ  35 ــة  ــبــ ــرتــ ــمــ الــ
الـــعـــالـــم، مـــتـــقـــدمـــًة بــــــ7 مـــراكـــز 
من  نسخة  بآخر  مقارنًة  كاملة 
التقرير في عام 2020، في حين 
عربيًا  الثانية  المرتبة  احتلت 

على مستوى الدول العربية.
يقيس  الــتــقــريــر  وبــحــســب 
هـــذا الــمــؤشــر مـــدى نــجــاح دول 
الـــعـــالـــم فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
البشرية، وذلك من خال رصد 
أمل  أساسية تخص  4 مؤشرات 

الــحــيــاة عــنــد الـــــوالدة، وســنــوات 
ومتوسط  الــمــتــوقــعــة،  التعليم 
الفرد  ونصيب  التعليم،  سنوات 

من الدخل القومي اإلجمالي.
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ وتـــــــــــم تــــصــــنــــيــــف مـ
ــــدول ذات  الــبــحــريــن مـــن فــئــة الـ
التنمية البشرية المرتفعة جدًا 
بتسجيلها أداًء مميزًا في مجال 
السنوات  عــدد  بلغ  إذ  التعليم، 
المتوقعة 16.3 سنة، ومتوسط 

سنوات التعليم 11 سنة.
ــــك تـــحـــتـــل الـــمـــراتـــب  ــذلـ ــ وبـ
مـــجـــلـــس  دول  ــن  ــ ــيـ ــ بـ األولـــــــــــــى 
مستوى  في  الخليجي  التعاون 
وتــفــوق  األكـــاديـــمـــي،  التحصيل 
نتائج  في  األوالد  على  الفتيات 

التعّلم.
ــبـــة، قــالــت  ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
ــــداهلل  ــبـ ــ ــة عـ ــخــ ــيــ ــورة شــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ

التخطيط  إدارة  مــديــر  مــفــيــز 
ــوزارة الــتــربــيــة  ــ االســتــراتــيــجــي بــ
والــتــعــلــيــم والــمــنــســق الــوطــنــي 
ــن أهــــــداف  ــ لـــلـــهـــدف الـــــرابـــــع مـ
»تعكس  الــمــســتــدامــة:  التنمية 
الــمــشــرفــة نتائج  الــنــتــائــج  ــذه  هـ
اإلصــاحــات االقــتــصــاديــة التي 
البحرين  مملكة  فيها  شــرعــت 
ــر لــحــضــرة  ــ ــزاهــ ــ ــي الـــعـــهـــد الــ ــ فـ
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  بــ
ــذ فــتــرة  ــنـ ــم، مـ ــظـ ــعـ ــمـ الــــبــــاد الـ
ــال الــتــنــمــيــة  ــجــ ــي مــ ــ طـــويـــلـــة فـ
ــة بـــشـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــريـ ــشـ ــبـ الـ
الحيوية، وفي التربية والتعليم 

على نحو خاص«.

ــز: »نـــحـــن  ــيــ ــفــ وأضــــــافــــــت مــ
ــتــــصــــدر مــمــلــكــتــنــا  فــــــخــــــورون بــ
دوليًا  العالية  المراتب  الغالية 
االرتـــقـــاء بمستوى  فــي  وعــربــيــًا 
األداء التعليمي، والذي انعكس 
ــاريـــر  ــقـ ــتـ ــي الـ ــ بـــشـــكـــل واضــــــــح فـ
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــــؤكــــد بــشــكــل 
اإليــجــابــي  الــــدور  عــلــى  مستمر 
في  المتميزة  والــجــهــود  الكبير 
التعليم،  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــار 
بما يحققه ذلك من مخرجات 
ويـــوفـــره مــن مــــوارد بــشــريــة ذات 
كفاءة عالية قادرة على تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وتــعــزيــز 
ــيــــة فــــــي االقــــتــــصــــاد  ــافــــســ ــنــ ــتــ الــ

الوطني«.

المشاورات  من  الثانية  الجولة  ُعقدت 
الــســيــاســيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكــنــدا، 
أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  برئاسة 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
السياسية، وساندرا ماكارديل مساعدة نائب 
وزير الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية 
والشرق  الشمالي  والقطب  ــا  أوروبـ لــشــؤون 
الـــوزارة في  األوســط في كندا، وذلــك بمقر 

أوتاوا.
وزارة  ــيـــل  وكـ ــد  ــ أكـ ــتــــمــــاع،  االجــ ــــال  وخــ
الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون 
والــصــداقــة الــوثــيــقــة والــمــتــمــيــزة مــع كــنــدا، 
وتنميتها في مختلف المجاالت السياسية 
الخبرات  وتــبــادل  واالقــتــصــاديــة،  واألمــنــيــة 
فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم وحــمــايــة 
ــتـــجـــددة والــتــنــمــيــة  ــمـ الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة الـ
ــول الـــرقـــمـــي واألمــــن  ــحـ ــتـ الــمــســتــدامــة والـ
يــنــشــد تحقيق  بــمــا  الــســيــبــرانــي، وغــيــرهــا 
المصالح الحيوية لكا البلدين والشعبين 

الصديقين.

اإلقليمية  القضايا  الجانبان  ونــاقــش 
وآفــاق  المشترك  االهــتــمــام  ذات  والــدولــيــة 
الدولية  الشراكة  وتعزيز  الثنائي  التعاون 
في ضمان أمن الماحة البحرية ومكافحة 
الــــتــــطــــرف واإلرهـــــــــــــــاب، وتــــرســــيــــخ األمـــــن 
الــشــرق  فــي منطقة  والـــســـام  واالســـتـــقـــرار 

األوسط والعالم.
من جانبها، رحبت مساعدة نائب وزير 
ــارة وفــد  ــزيـ ــؤون الــخــارجــيــة الــكــنــدي بـ ــشـ الـ
مــعــربــة عن  أوتــــــاوا،  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 
المتميزة  البحرينية  للمبادرات  تقديرها 
فــي تــرســيــخ الــتــســامــح والــتــعــايــش السلمي 
في منطقة الشرق األوسط، مؤكدة حرص 
ــا عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة  بـــادهـ
يعود  بما  الثنائية،  واالقتصادية  واألمنية 
بالخير والنماء على كا البلدين والشعبين 

الصديقين.
من جهة ثانية اجتمع الدكتور الشيخ 
وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  اهلل  عبد 
روبــرت  مــع  السياسية،  للشؤون  الخارجية 
أولـــيـــفـــانـــت الــســكــرتــيــر الــبــرلــمــانــي لــوزيــر 

ــــك عــلــى هــامــش  الــخــارجــيــة الـــكـــنـــدي، وذلـ
بين  السياسية  للمشاورات  الثانية  الجولة 

البلدين في أوتاوا.
وزارة  ــيـــل  وكـ ــد  ــ أكـ ــتــــمــــاع،  االجــ ــــال  وخــ
على  الــبــحــريــن  مملكة  حـــرص  الــخــارجــيــة 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي 
ــنـــدا، فـــي ظـــل ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة  مـــع كـ
ــة لـــلـــســـام والـــتـــعـــايـــش، وتــنــســيــق  ــيــ الــــداعــ
مكافحة  في  والدولية  اإلقليمية  المواقف 
وتجفيف  واإلرهــــــاب  والــكــراهــيــة  الــتــطــرف 
منابع تمويله، وتنمية التعاون االقتصادي 
ــق مــع  ــوافـ ــتـ ــالـ ــاري والـــعـــلـــمـــي بـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ

الخبرات  وتبادل  االقتصادية 2030،  الرؤية 
الــبــرلــمــانــيــة والــتــشــريــعــيــة فــي إرســــاء دولــة 
التنمية  وتــحــقــيــق  والــمــؤســســات  الــقــانــون 

المستدامة.
البرلماني  السكرتير  أكــد  جهته،  مــن 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــكــنــدي اهــتــمــام بـــاده 
بــتــعــزيــز الــشــراكــة والـــتـــعـــاون الــدبــلــومــاســي 
ــن  ــاري وإرســــــــاء األمــ ــجــ ــتــ ــانـــي والــ ــبـــرلـــمـ والـ
المصالح  يحقق  بما  والسام،  واالستقرار 
الحيوية المشتركة لكا البلدين والشعبين 
الــصــديــقــيــن، مــتــمــنــيــًا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ممثل منظمة ال�صحة العالمية بالمملكة:

ال���ق���ردة ب���ج���دري  اإ����ص���اب���ة  ح���ال���ة  اأول  ال��ب��ح��ري��ن  ر����ص���د 
بالمملكة ال�����ص��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  وف��اع��ل��ي��ة  ج��ه��وزي��ة  ع��ل��ى  ي���دل 
ح��ال��ي��ا  ال���ت���ج���م���ع���ات  اإل�����غ�����اء  اأو  ت����اأج����ي����ل  م���ط���ل���وب���ًا  ل���ي�������س 

} د. تسنيم عطاطرة.

وزارة  م���ع  ال��م�����ص��ت��رك��ة  ال��ج��ه��ود  م��وا���ص��ل��ة  ال��ت��رب��ي��ة:  وزارة 
ال�����ص��ح��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��ام��ة ط��ل��ب��ة ال��م��دار���س

 تفوق البنات على االأوالد في نتائج التعلم..

البحري���ن الثانية عربيا ف���ي موؤ�ص���ر التنمية الب�ص���رية لعام 2022

} د. شيخة مفيز.

عقد الجولة الثانية من الم�صاورات ال�صيا�صية بين البحرين وكندا
اأم��ن  �صمان  ف��ي  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��راك��ة  تعزيز 
المالحة البحرية ومكافحة التطرف واالإرهاب

على  ت��ح��اف��ظ  ع��ب��دال��ع��زي��ز«  ال�����ص��ي��خ  »ث��ان��وي��ة 
ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا ك��م��در���ص��ة ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

البحري���ن ترح���ب بان�صمامها اإل���ى منظمة �ص���نغهاي للتعاون ك�ص���ريك حوار 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــت  ــ ــربـ ــ أعـ
عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــدول  من  والعديد  بانضمامها 
»منظمة  إلــى  الشقيقة  العربية 
شنغهاي للتعاون« كشريك حوار، 
السنوية  القمة  انعقاد  بمناسبة 
سمرقند  مــديــنــة  فــي  للمنظمة 

بأوزبكستان. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــــرت  وعـــــبَّ

عـــــــن اعـــــــتـــــــزازهـــــــا بــــثــــقــــة هـــــذه 
الــمــنــظــمــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
السياسة  فــي  األعــضــاء  والــــدول 
لمملكة  الــحــكــيــمــة  الـــخـــارجـــيـــة 
بقيادة حضرة صاحب  البحرين 
الـــــجـــــالـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الــُمــعــظــم، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

الـــعـــهـــد رئــيــس  ــي  ــ آل خــلــيــفــة ولـ
ــا  ــقـــديـــرهـ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وتـ
الدبلوماسية  وقيمها  لثوابتها 
الداعية إلى التضامن اإلنساني 
والتعاون  الشعوب  بين  والتقارب 
والـــدولـــي فــي ترسيخ  اإلقــلــيــمــي 
السلم واألمن الدوليين، وتسوية 
النزاعات بالسبل السلمية، ودعم 

أهداف التنمية المستدامة.  

وأكدت وزارة الخارجية تطلع 
مملكة البحرين إلى بناء صات 
ــوار، والــتــنــســيــق  ــ ــحـ ــ ــة مــــن الـ ــويـ قـ
الـــبـــنـــاء مــــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون عــلــى أســــس مـــن الـــود 
المتبادل،  واالحــتــرام  والتفاهم 
ــز األمــــن  ــزيـ ــعـ ــا يـــســـهـــم فــــي تـ ــمـ بـ
اإلقليمي  واالســتــقــرار  والـــســـام 
والــعــالــمــي، ومــكــافــحــة الــتــطــرف 

ــيــــف واإلرهـــــــــــــــاب وتـــــجـــــارة  ــنــ ــعــ الــ
ــدرات وغــــســــل األمـــــــــوال،  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ
والتعاون االقتصادي في تحقيق 
البيئة،  وحماية  الغذائي،  األمــن 
المناخية  الــتــغــيــرات  ومــكــافــحــة 
واالستثمار في الطاقة والتعليم 
والــــصــــحــــة، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــجـــارة 
والسياحة البينية، ودعم الحوار 

بين الثقافات والحضارات.

قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
البعثة  وزير الخارجية، أمس، بزيارة إلى مقر 
الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة 
مملكة  مشاركة  بمناسبة  وذلــك  نيويورك،  في 
البحرين في أعمال الدورة السابعة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة. 
والتقى وزير الخارجية مع السفير جمال 
الـــدائـــم لمملكة  الـــمـــنـــدوب  الـــرويـــعـــي،  فــــارس 
نيويورك،  في  المتحدة  األمــم  لــدى  البحرين 
الدبلوماسية،  البحرين  مملكة  بعثة  وأعضاء 
والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة. 

وفـــي بــدايــة الــلــقــاء نــقــل وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــر حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  ــديـ ــقـ تـــحـــيـــات وتـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
الملكي  السمو  وصــاحــب  المعظم،  البحرين 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
المخلصة  لــلــجــهــود  ــوزراء،  ــ ــ الـ مــجــلــس  رئــيــس 
الـــتـــي تــضــطــلــع بــهــا الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــارج لــتــنــفــيــذ  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـ
السياسة الخارجية للمملكة وإبراز منجزاتها 
عاقات  وتعزيز  مصالحها  ورعاية  الحضارية 

التعاون المشترك مع كل دول العالم. 

ــر الــخــارجــيــة بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي  ــاد وزيــ ــ وأشـ
البعثة الدائمة لمملكة البحرين في  الذي تقوم به 
التعاون  تعزيز عاقات  في  منتسبيها  وكل  نيويورك 
المتحدة  واألمـــم  البحرين  مملكة  بين  المشترك 
آفاق  نحو  قدًما  بها  والمضي  المختلفة،  ووكاالتها 
على  مثنيًا  المشتركة،  المصالح  يلبي  بما  أشــمــل 
عمل  بــرنــامــج  وإعــــداد  التحضير  فــي  البعثة  جــهــود 
الجمعية  اجتماعات  في  المشاركة  الرسمية  الوفود 

العامة في هذه الدورة. 
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أهــمــيــة تــضــافــر جــهــود 
الــجــمــيــع مـــن أجــــل مــشــاركــة فــعــالــة تــحــقــق أهــــداف 
السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وإبراز مكانتها 
فـــي  هـــذا الــمــحــفــل الـــدولـــي الــمــهــم،  مــتــمــنــًيــا لهم 

التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم. 
ــدول أعــمــال  ــ ــم خــــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض جـ وتــ
ــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة  ــامـ ــعـ اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـ
بهذه  الــتــي ستعقد  الــمــســتــوى  رفــيــعــة  والــمــؤتــمــرات 
الــمــنــاســبــة، وبـــرنـــامـــج عــمــل وفــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الخارجية  وزيــر  سيعقدها  التي  الثنائية  واللقاءات 
والصديقة،  الشقيقة  الـــدول  وزراء  مــن  نظرائه  مــع 
وزراء  مع  تعقد  التي  المشتركة  الــوزاريــة  واللقاءات 

خارجية الدول والتكتات العالمية. 

في  الم�صارك  البحرين  وفد  يلتقي  الخارجية  وزير 
اأعمال الجمعية العامة لاأمم المتحدة في نيويورك 
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أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة 
الــصــحــة  وزارة  مـــع  الــمــشــتــركــة  الـــجـــهـــود 
لــضــمــان حــفــظ صــحــة وســـامـــة الــطــاب 
التعليمية  الهيئات  وأعــضــاء  والــطــالــبــات 
بالمدارس  المراحل  جميع  في  واإلداريـــة 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، مـــشـــددًة الــحــرص 
ــة  ــرازيــ ــتــ ــلـــى تــطــبــيــق اإلجــــــــــــراءات االحــ عـ
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الـــازمـــة، وخــصــوصــًا 
بــعــد تــســجــيــل أول حــالــة قــائــمــة بــجــدري 

القردة في مملكة البحرين.
إلى  والتعليم  التربية  وزارة  وأشــــارت 
أن صــحــة وســـامـــة الـــطـــاب والــطــالــبــات 
ــة  ــ ــاء الــهــيــئــات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــ وأعـــضـ
أولوية قصوى، وتم في هذا الشأن التأكد 
من التدابير الوقائية في المدارس وتوفير 
أي  انتشار  من  للحد  الازمة  اإلمكانيات 
حاالت في المجتمع المدرسي، وذلك في 
إطار تعزيز اإلجراءات المعمول بها طبقًا 

وزارة  مع  المشتركة  االستباقية  للخطط 
المخالطين  أثر  تتبع  مجال  في  الصحة 
فيها  حـــاالت مشتبه  أي  ورصـــد  ومــتــابــعــة 
الـــازمـــة، وذلــك  الــطــبــيــة  الــرعــايــة  لتلقي 

حفاظًا على صحة وسامة الجميع.
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وشــــــــددت 
حرصها على توفير بيئة صحية آمنة في 
مختلف المدارس مع بدء العام الدراسي، 
للتعامل مع  اســتــعــداد  عــلــى  أنــهــا  مــؤكــدة 

الــمــســتــجــدات الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة، وفــقــًا 
محليًا  المتبعة  الصحية  للبروتوكوالت 

وعالميًا.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى 
كافة  إسناد  في  المجتمعي  الوعي  أهمية 
وسامة  صحة  لحفظ  المبذولة  الجهود 
بكل  قيامها  مؤكدة  المدرسي،  المجتمع 
ما يلزم في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة 

الصحة.

الــدكــتــورة تسنيم غالب  أكــدت 
مــكــتــب منظمة  مــمــثــل  عــطــاطــرة 
ــة الــــعــــالــــمــــيــــة بـــمـــمـــلـــكـــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الفورية  ــراءات  اإلجــ أن  البحرين، 
البحرين  مملكة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
إصـــابـــة  ــالـــة  حـ أول  رصــــدهــــا  عـــنـــد 
يدل على جهوزية  القردة  بجدري 
وفاعلية النظام الصحي بالمملكة 
والــتــنــســيــق الــفــعــال والــمــســبــق مع 
ــة،  ــعـــاقـ الـ ذات  الـــجـــهـــات  جـــمـــيـــع 
ــــال الــتــقــصــي  ــًا مــــن خـ ــوصـ وخـــصـ
ــــد وجــــهــــوزيــــة  ــــرصـ ــتـ ــ ــــي والـ ــائـ ــ ــوبـ ــ الـ
المختبرات وجهات العزل والعاج.
وقالت إن حاالت اإلصابة على 
الصعيد اإلقليمي تعتبر محدودة، 
حيث أعلنت عشرة بلدان في إقليم 
إصابة  حــالــة   50 المتوسط  شــرق 

ــد أول  ــردة، قــبــل رصــ ــقــ بـــجـــدري الــ
الــبــحــريــن،  بمملكة  إصــابــة  حــالــة 
فقد  العالمي،  الصعيد  على  وأمــا 
وصــــل عــــدد حــــاالت اإلصـــابـــة إلــي 
أن عدد  60320 حالة، وقد لوحظ 
الـــحـــاالت الــجــديــدة الــمــبــلــغ عنها 
في  نسبيًا  انخفض  قــد  أســبــوعــيــًا 
األســابــيــع األخـــيـــرة عــلــى األخــص 
فــي الــبــلــدان الــتــي أعــلــنــت حــاالت 
اإلصابة في وقت مبكر من تفشي 
الفور  نــفــذت على  والــتــي  الــمــرض 
والتدابير  العامة  الصحة  تدابير 
االجــتــمــاعــيــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 

العدوى. 
أن جـــدري  وذكــــــرت عـــطـــاطـــرة 
الـــقـــردة طـــارئـــة صــحــيــة عــامــة وال 
توجد منطقة بمعزل عن اإلصابة 

بهذا الفيروس إال باتخاذ الجميع 
التدابير الوقائية الممكنة، مؤكدة 
أن جل التركيز ينصب على هدف 
الـــخـــروج بــاســتــجــابــة صــحــة عــامــة 
فــعــالــة وبــتــصــد مـــؤثـــر، مـــن شــأنــه 

الحد من انتشار الفيروس.
وتـــابـــعـــت أنــــه يــمــكــن الــوقــايــة 
ــة بـــــجـــــدري الــــقــــردة  ــ ــابــ ــ مـــــن اإلصــ
العامة  الصحة  مــبــادئ  اتــبــاع  عبر 
الــســلــيــمــة ومــمــارســاتــهــا الــقــويــمــة، 
وهو ما يتحقق باكتشاف الحاالت 
وتتبع  وعزلها،  مبكرًا  وتشخيصها 
المعلومات  وتوفير  المخالطين، 
ــعــــدوى  ــة مــــن الــ ــايـ ــوقـ ــلـ الـــــازمـــــة لـ
ومكافحتها، الفتة إلى أن منظمة 
بتطبيق  توصي  العالمية  الصحة 
النهج القائم على اتخاذ القرارات 

والمخاطر  بالتجمعات  المتعلقة 
المرتبطة بها. 

وفــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق الـــــحـــــالـــــي 
لــلــفــيــروس، فـــإن تــأجــيــل أو إلــغــاء 
لــيــس مــطــلــوبــًا حاليا  الــتــجــمــعــات 
االلــتــزام  بــقــدر  افــتــراضــي  كتدبير 
باإلجراءات االحترازية والوقائية.

منظمة  أن  عــطــاطــرة  وبــيــنــت 
الصحة العالمية تواصل التنسيق 
وتــقــديــم الــمــعــلــومــات والــتــوصــيــات 
وتــتــابــع الــوضــع مــن كــثــب، وقــالــت: 
»لقد شهدنا أقصى درجات التأهب 
ــداد بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ واالســ
قوي  صحي  بنظام  تتمتع  والــتــي 
يــشــمــل كـــل الــمــقــومــات لــلــتــصــدي 
ــة مــخــاطــر بــالــصــحــة الــعــامــة،  أليــ
الصحة  منظمة  وثــقــتــه  مــا  وهـــذا 

العالمية في تقريرها النوعي عن 
في  البحرين  مملكة  جهود  نجاح 
كورونا  فيروس  لجائحة  التصدي 
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القراء األعزاء..
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــ تــــشــــرفــــت يـ
الماضي بحضور ندوة برلمانية 
بعنوان )ديمقراطية البحرين.. 
مــــمــــارســــة وإنــــــجــــــاز( نــظــمــتــهــا 
األمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــمــجــلــســي 
ــواب والـــــشـــــورى، بــمــنــاســبــة  ــنــ الــ
للديمقراطية  الـــدولـــي  الــيــوم 
الذي يوافق الخامس عشر من 
شهر سبتمبر في كل عام، حيث 
تــم إلــقــاء الــضــوء عــلــى تجربة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
الــحــديــثــة ودورهـــــــا فـــي تــعــزيــز 
ــوق االنــــســــان واحـــتـــرامـــهـــا  ــقـ حـ
وحــمــايــتــهــا فـــي الــعــهــد الــزاهــر 
لصاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة 

أهم  باعتبارها  المعظم،  البحرين  مملكة  ملك 
أسس تقدم وُرقّي الباد التي تحققت عبر تطوير 
سليمة  ديمقراطية  لتحقيق  السياسي  النظام 
والفكر  العالمية  الديمقراطية  األســـس  تــواكــب 

السياسي الحديث.
ــــى  ــد أكـــــــّدت الـــفـــقـــرة د مــــن الــــمــــادة األولـ ــ وقـ
أن   2002 الــمــعــدل  الــبــحــريــن  دســتــور مملكة  مــن 
ديمقراطي،  البحرين  مملكة  فــي  الحكم  نــظــام 
جميعا،  السلطات  مــصــدر  للشعب  فيه  الــســيــادة 
وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا 
الدستور، تعزيزًا لمفهوم الديمقراطية الحديثة 

والتي تقوم على حكم الشعب للشعب.
ــيـــة  وقــــــد تـــمـــثـــلـــت أبــــــــرز صــــــور الـــديـــمـــقـــراطـ
البحرينية في العفو السياسي وإطاق الحريات 
الــســيــاســيــة لــلــمــواطــنــيــن وال ســيــمــا الـــحـــق فــي 
االنــتــخــاب والــتــرشــح، وفــقــًا لنص الــفــقــرة هـــ من 
المنظمة  وللقوانين  الدستور  من  األولــى  المادة 

لها.
ومن المفارقات الجميلة أن يتوافق االحتفال 
بيوم الديمقراطية الدولي مع اقتراب االنتخابات 
الملكي  األمـــر  صـــدور  بعد  البحرين  مملكة  فــي 
ــوة هيئة  دعــ تــضــمــن  ــذي  الــ  2022 لــســنــة   26 رقـــم 
الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 
12 نوفمبر 2022، وعليه فإن المواطنة الصالحة 
جميع  يهّب  وأن  للبحرين(  )ُنــصــّوت  أن  تستلزم 
في  التصويت  بأهلية  يتمتعون  الذين  الناخبين 
االنــتــخــابــات الــقــادمــة، لــلــمــبــادرة بــالــمــشــاركــة في 
بأصواتهم  اإلدالء  عــلــى  والــحــرص  االنــتــخــابــات 
اختيار  عبر  المرشحين  مــن  ممثليهم  الختيار 
ــئــــك الــــذيــــن يــتــمــتــعــون بــالــكــفــاءة  األفــــضــــل، أولــ
والرقابي  التشريعي  الــدور  لممارسة  والماءمة 
يتحقق  ولــن  الــنــواب،  لمجلس  دســتــوريــًا  المقرر 
ذلـــك إال بــعــيــدًا عــن الــشــعــارات الــرنــانــة والــوعــود 
الـــواهـــيـــة، وبــالــتــصــويــت ألصـــحـــاب الــتــخــصــصــات 
المجلس  واخــتــصــاصــات  مــهــام  مـــع  الــمــتــوافــقــة 

النيابي بتجرد وموضوعية.
ومن الضروري للناخب أن 
كفلها  التي  بالحقوق  يتسمك 
فيها  يــفــرط  وال  الــدســتــور  لـــه 
استخدامها،  عــن  يتقاعس  أو 
بـــوعـــي  يـــمـــارســـهـــا  أن  وعـــلـــيـــه 
ــــن  ــوطـ ــ ــح الـ ــ ــالــ ــ ــــب فـــــــي صــ ــــصـ يـ
وتعزيز حقوقه  وصالح حماية 
ذلك  يتحقق  ولن  ومكتسباته، 
إال من خال االختيار السليم 

والمناسب.
وحــيــث إنــه قــد تــم تحديد 
الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر 
ــدة الــمــتــاحــة  ــمــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــ
إدراج  مـــن  الــنــاخــبــون  لــيــتــأكــد 
أســـــمـــــائـــــهـــــم ضـــــمـــــن جـــــــــداول 
ــتـــي تـــم عــرضــهــا  الــنــاخــبــيــن الـ
لانتخابات  االلكتروني  الموقع  على  افتراضيًا 
في  لانتخابات  اإلشــراقــيــة  اللجان  فــي  وواقــعــيــًا 
المناطق االنتخابية، وهي خطوة ضرورية يجب 
عـــدم إغــفــالــهــا أو الــتــهــاون فــيــهــا لــضــمــان الــحــق 
و  به  التمتع  إمكانية  من  والتأكّد  االنتخاب  في 
إعماله، وال سيما أنه قد تبين من الواقع سقوط 
اللجان  قامت  القوائم، حيث  بعض األسماء من 
منها،  الكثير  إدراج  ــادة  وإعــ أوضــاعــهــا  بتصحيح 
الــمــوافــقــة على  يتم  لــم  الــمــجــال لمن  أتــيــح  كما 
القضائية  التظلم  سبل  إلــى  للجوء  اسمه  إدراج 

المحددة قانونًا.
قد  األســـمـــاء  إدراج  إعـــــادة  نــظــام  إن  وحــيــث 
سيما  وال  سابقه  عن  الفصل  هــذا  مختلفًا  جــاء 
عبر  الــدخــول  بتسجيل  المتعلقة  الجزئية  فــي 
ــال الــمــفــتــاح االلــكــتــرونــي الــشــخــصــي، إذ قد  إدخــ
يشكل ذلـــك صــعــوبــة عــلــى بــعــض الــنــاخــبــيــن من 
كبار السن أو الذين ليس لديهم مفتاح إلكتروني 
المختصة  الــجــهــة  مــن  فــالــمــؤمــل  مــســبــق،  بشكل 
آلية دخــول  فــي هــذا األمــر وتعديل  النظر  إعـــادة 
ــا  ــهـ ــن ســقــطــت أســـمـــاؤهـــم لــطــلــب إعــــــادة إدراجـ مـ
بشكل يسهل على الجميع الوصول إليه تشجيعًا 

وتسهيًا للمواطنين على استكمال إجراءاتهم.
ــتـــرح عــلــى أصــحــاب  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك أقـ
القرار إعفاء الطعون المتعلقة بقيد، أو إضافة، 
أو تــعــديــل أو إلــغــاء فــي جــــداول الــنــاخــبــيــن، من 
الرسوم القضائية المقدرة بمبلغ 32 دينارا، نظرًا 
إلى خصوصية هذا النوع من القضايا وارتباطها 
بشأن وطني عام وال سيما تلك المرتبطة بالنوايا 
الحسنة والتي تكون بخطأ تقني ال يد ألصحابها 

فيه.
الــبــحــريــن  الــحــبــيــبــة  لـــبـــادنـــا  ونــــســــأل اهلل 
وقـــيـــادتـــهـــا الـــرشـــيـــدة تــوفــيــقــًا وســــــــدادًا ونــجــاحــًا 

للممارسة الديمقراطية القادمة.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

للناخب الواعي 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

عززت مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد 
آل خليفة الثانوية للبنين إنجازاتها الخارجية، 
شركة  تصنيف  فــي  وجــودهــا  على  بمحافظتها 
مـــايـــكـــروســـوفـــت الــعــالــمــيــة لــقــائــمــة الـــمـــدارس 
الــمــنــصــفــة كـــمـــدرســـة حـــاضـــنـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
وذلك   ،2023-2022  )showcase school(
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، وذلـــك فــي تتويج 
وتــأكــيــد لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا وزارة 
تنفيذ  في  البحرين  بمملكة  والتعليم  التربية 
مشروع جالة الملك حمد لمدارس المستقبل، 

وبرامج التمكين الرقمي.
بن  عبدالعزيز  الشيخ  مــدرســة  مدير  وأكــد 
محمد آل خليفة الثانوية للبنين الدكتور بسام 
لعملية  تأكيد  اإلنجاز  استمرار  أن  صالح سعد 
الــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر الــكــبــيــرة والــمــســتــمــرة 
الرقمنة،  مــجــال  فــي  الــمــدرســة  تنتهجها  الــتــي 
على  القائمين  بجهود  اإلطــار  هــذا  في  مشيًدا 
األستاذ  برئاسة  بالمدرسة  التعليم  تكنولوجيا 

الرقمي  التمكين  فريق  رئيس  إبراهيم  يونس  عــادل 
بــالــمــدرســة، عــبــر الـــحـــرص عــلــى دمـــج الــتــكــنــولــوجــيــا 
التعليمية.  الـــدروس  فــي   365  Microsoft وبــرامــج 
تمتد  الرقمنة  عملية  إن  صالح  بسام  الدكتور  وقــال 
لتشمل مجاالت أخرى كاالختبارات الرقمية والدفتر 
تطوير  إلى  باإلضافة  للطالب،  التفاعلي  اإللكتروني 

استخدام البوابة التعليمية.
بمدرسة  معلًما   35 حصل  متصل،  صعيد  على 
الــثــانــويــة  آل خليفة  بــن مــحــمــد  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ 
-2022 MIE Expert للبنين، على الشهادة الدولية
2023  بما يعادل 60% من إجمالي معلمي المدرسة، 
 Microsoft شركة  من  الخبير  المعلم  شهادة  وهي 
العالمية. ولفت الدكتور بسام إلى أن اإلنجاز يعكس 
والتعليمية  اإلداريــــة  الهيئتين  فــي  الكبير  التكاتف 
ــة نـــحـــو الـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل جـــمـــاعـــي فــي  ــدرسـ ــمـ ــالـ بـ
الممارسات  أفــضــل  وفــق  التعليمية  العملية  تجويد 
المعلمين  عــدد  ارتــفــاع  مع  وخصوًصا  التكنولوجية، 

الحاصلين على الشهادة قياًسا بالعام الماضي.

أصــــــــــــدر بــــــرنــــــامــــــج األمــــــــم 
ــرا  ــؤخـ ــدة اإلنــــمــــائــــي مـ ــحـ ــتـ ــمـ الـ
تــقــريــره الــســنــوي بــشــأن مــؤشــر 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فــي الــعــالــم، 
البحرين  مملكة  احتلت  حيث 
مـــســـتـــوى  ــى  ــلــ عــ  35 ــة  ــبــ ــرتــ ــمــ الــ
الـــعـــالـــم، مـــتـــقـــدمـــًة بــــــ7 مـــراكـــز 
من  نسخة  بآخر  مقارنًة  كاملة 
التقرير في عام 2020، في حين 
عربيًا  الثانية  المرتبة  احتلت 

على مستوى الدول العربية.
يقيس  الــتــقــريــر  وبــحــســب 
هـــذا الــمــؤشــر مـــدى نــجــاح دول 
الـــعـــالـــم فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
البشرية، وذلك من خال رصد 
أمل  أساسية تخص  4 مؤشرات 

الــحــيــاة عــنــد الـــــوالدة، وســنــوات 
ومتوسط  الــمــتــوقــعــة،  التعليم 
الفرد  ونصيب  التعليم،  سنوات 

من الدخل القومي اإلجمالي.
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ وتـــــــــــم تــــصــــنــــيــــف مـ
ــــدول ذات  الــبــحــريــن مـــن فــئــة الـ
التنمية البشرية المرتفعة جدًا 
بتسجيلها أداًء مميزًا في مجال 
السنوات  عــدد  بلغ  إذ  التعليم، 
المتوقعة 16.3 سنة، ومتوسط 

سنوات التعليم 11 سنة.
ــــك تـــحـــتـــل الـــمـــراتـــب  ــذلـ ــ وبـ
مـــجـــلـــس  دول  ــن  ــ ــيـ ــ بـ األولـــــــــــــى 
مستوى  في  الخليجي  التعاون 
وتــفــوق  األكـــاديـــمـــي،  التحصيل 
نتائج  في  األوالد  على  الفتيات 

التعّلم.
ــبـــة، قــالــت  ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
ــــداهلل  ــبـ ــ ــة عـ ــخــ ــيــ ــورة شــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ الـ

التخطيط  إدارة  مــديــر  مــفــيــز 
ــوزارة الــتــربــيــة  ــ االســتــراتــيــجــي بــ
والــتــعــلــيــم والــمــنــســق الــوطــنــي 
ــن أهــــــداف  ــ لـــلـــهـــدف الـــــرابـــــع مـ
»تعكس  الــمــســتــدامــة:  التنمية 
الــمــشــرفــة نتائج  الــنــتــائــج  ــذه  هـ
اإلصــاحــات االقــتــصــاديــة التي 
البحرين  مملكة  فيها  شــرعــت 
ــر لــحــضــرة  ــ ــزاهــ ــ ــي الـــعـــهـــد الــ ــ فـ
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  بــ
ــذ فــتــرة  ــنـ ــم، مـ ــظـ ــعـ ــمـ الــــبــــاد الـ
ــال الــتــنــمــيــة  ــجــ ــي مــ ــ طـــويـــلـــة فـ
ــة بـــشـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــريـ ــشـ ــبـ الـ
الحيوية، وفي التربية والتعليم 

على نحو خاص«.

ــز: »نـــحـــن  ــيــ ــفــ وأضــــــافــــــت مــ
ــتــــصــــدر مــمــلــكــتــنــا  فــــــخــــــورون بــ
دوليًا  العالية  المراتب  الغالية 
االرتـــقـــاء بمستوى  فــي  وعــربــيــًا 
األداء التعليمي، والذي انعكس 
ــاريـــر  ــقـ ــتـ ــي الـ ــ بـــشـــكـــل واضــــــــح فـ
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــــؤكــــد بــشــكــل 
اإليــجــابــي  الــــدور  عــلــى  مستمر 
في  المتميزة  والــجــهــود  الكبير 
التعليم،  قــطــاع  فــي  االســتــثــمــار 
بما يحققه ذلك من مخرجات 
ويـــوفـــره مــن مــــوارد بــشــريــة ذات 
كفاءة عالية قادرة على تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وتــعــزيــز 
ــيــــة فــــــي االقــــتــــصــــاد  ــافــــســ ــنــ ــتــ الــ

الوطني«.

المشاورات  من  الثانية  الجولة  ُعقدت 
الــســيــاســيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وكــنــدا، 
أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  برئاسة 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
السياسية، وساندرا ماكارديل مساعدة نائب 
وزير الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية 
والشرق  الشمالي  والقطب  ــا  أوروبـ لــشــؤون 
الـــوزارة في  األوســط في كندا، وذلــك بمقر 

أوتاوا.
وزارة  ــيـــل  وكـ ــد  ــ أكـ ــتــــمــــاع،  االجــ ــــال  وخــ
الخارجية للشؤون السياسية حرص مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى تــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون 
والــصــداقــة الــوثــيــقــة والــمــتــمــيــزة مــع كــنــدا، 
وتنميتها في مختلف المجاالت السياسية 
الخبرات  وتــبــادل  واالقــتــصــاديــة،  واألمــنــيــة 
فـــي قــطــاعــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم وحــمــايــة 
ــتـــجـــددة والــتــنــمــيــة  ــمـ الــبــيــئــة والـــطـــاقـــة الـ
ــول الـــرقـــمـــي واألمــــن  ــحـ ــتـ الــمــســتــدامــة والـ
يــنــشــد تحقيق  بــمــا  الــســيــبــرانــي، وغــيــرهــا 
المصالح الحيوية لكا البلدين والشعبين 

الصديقين.

اإلقليمية  القضايا  الجانبان  ونــاقــش 
وآفــاق  المشترك  االهــتــمــام  ذات  والــدولــيــة 
الدولية  الشراكة  وتعزيز  الثنائي  التعاون 
في ضمان أمن الماحة البحرية ومكافحة 
الــــتــــطــــرف واإلرهـــــــــــــــاب، وتــــرســــيــــخ األمـــــن 
الــشــرق  فــي منطقة  والـــســـام  واالســـتـــقـــرار 

األوسط والعالم.
من جانبها، رحبت مساعدة نائب وزير 
ــارة وفــد  ــزيـ ــؤون الــخــارجــيــة الــكــنــدي بـ ــشـ الـ
مــعــربــة عن  أوتــــــاوا،  إلـــى  الــبــحــريــن  مملكة 
المتميزة  البحرينية  للمبادرات  تقديرها 
فــي تــرســيــخ الــتــســامــح والــتــعــايــش السلمي 
في منطقة الشرق األوسط، مؤكدة حرص 
ــا عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة  بـــادهـ
يعود  بما  الثنائية،  واالقتصادية  واألمنية 
بالخير والنماء على كا البلدين والشعبين 

الصديقين.
من جهة ثانية اجتمع الدكتور الشيخ 
وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  اهلل  عبد 
روبــرت  مــع  السياسية،  للشؤون  الخارجية 
أولـــيـــفـــانـــت الــســكــرتــيــر الــبــرلــمــانــي لــوزيــر 

ــــك عــلــى هــامــش  الــخــارجــيــة الـــكـــنـــدي، وذلـ
بين  السياسية  للمشاورات  الثانية  الجولة 

البلدين في أوتاوا.
وزارة  ــيـــل  وكـ ــد  ــ أكـ ــتــــمــــاع،  االجــ ــــال  وخــ
على  الــبــحــريــن  مملكة  حـــرص  الــخــارجــيــة 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي 
ــنـــدا، فـــي ظـــل ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة  مـــع كـ
ــة لـــلـــســـام والـــتـــعـــايـــش، وتــنــســيــق  ــيــ الــــداعــ
مكافحة  في  والدولية  اإلقليمية  المواقف 
وتجفيف  واإلرهــــــاب  والــكــراهــيــة  الــتــطــرف 
منابع تمويله، وتنمية التعاون االقتصادي 
ــق مــع  ــوافـ ــتـ ــالـ ــاري والـــعـــلـــمـــي بـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ

الخبرات  وتبادل  االقتصادية 2030،  الرؤية 
الــبــرلــمــانــيــة والــتــشــريــعــيــة فــي إرســــاء دولــة 
التنمية  وتــحــقــيــق  والــمــؤســســات  الــقــانــون 

المستدامة.
البرلماني  السكرتير  أكــد  جهته،  مــن 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــكــنــدي اهــتــمــام بـــاده 
بــتــعــزيــز الــشــراكــة والـــتـــعـــاون الــدبــلــومــاســي 
ــن  ــاري وإرســــــــاء األمــ ــجــ ــتــ ــانـــي والــ ــبـــرلـــمـ والـ
المصالح  يحقق  بما  والسام،  واالستقرار 
الحيوية المشتركة لكا البلدين والشعبين 
الــصــديــقــيــن، مــتــمــنــيــًا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ممثل منظمة ال�صحة العالمية بالمملكة:

ال���ق���ردة ب���ج���دري  اإ����ص���اب���ة  ح���ال���ة  اأول  ال��ب��ح��ري��ن  ر����ص���د 
بالمملكة ال�����ص��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  وف��اع��ل��ي��ة  ج��ه��وزي��ة  ع��ل��ى  ي���دل 
ح��ال��ي��ا  ال���ت���ج���م���ع���ات  اإل�����غ�����اء  اأو  ت����اأج����ي����ل  م���ط���ل���وب���ًا  ل���ي�������س 

} د. تسنيم عطاطرة.

وزارة  م���ع  ال��م�����ص��ت��رك��ة  ال��ج��ه��ود  م��وا���ص��ل��ة  ال��ت��رب��ي��ة:  وزارة 
ال�����ص��ح��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��ام��ة ط��ل��ب��ة ال��م��دار���س

 تفوق البنات على االأوالد في نتائج التعلم..

البحري���ن الثانية عربيا ف���ي موؤ�ص���ر التنمية الب�ص���رية لعام 2022

} د. شيخة مفيز.

عقد الجولة الثانية من الم�صاورات ال�صيا�صية بين البحرين وكندا
اأم��ن  �صمان  ف��ي  ال��دول��ي��ة  ال�����ص��راك��ة  تعزيز 
المالحة البحرية ومكافحة التطرف واالإرهاب

على  ت��ح��اف��ظ  ع��ب��دال��ع��زي��ز«  ال�����ص��ي��خ  »ث��ان��وي��ة 
ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا ك��م��در���ص��ة ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

البحري���ن ترح���ب بان�صمامها اإل���ى منظمة �ص���نغهاي للتعاون ك�ص���ريك حوار 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــت  ــ ــربـ ــ أعـ
عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــدول  من  والعديد  بانضمامها 
»منظمة  إلــى  الشقيقة  العربية 
شنغهاي للتعاون« كشريك حوار، 
السنوية  القمة  انعقاد  بمناسبة 
سمرقند  مــديــنــة  فــي  للمنظمة 

بأوزبكستان. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــــرت  وعـــــبَّ

عـــــــن اعـــــــتـــــــزازهـــــــا بــــثــــقــــة هـــــذه 
الــمــنــظــمــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
السياسة  فــي  األعــضــاء  والــــدول 
لمملكة  الــحــكــيــمــة  الـــخـــارجـــيـــة 
بقيادة حضرة صاحب  البحرين 
الـــــجـــــالـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الــُمــعــظــم، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

الـــعـــهـــد رئــيــس  ــي  ــ آل خــلــيــفــة ولـ
ــا  ــقـــديـــرهـ مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وتـ
الدبلوماسية  وقيمها  لثوابتها 
الداعية إلى التضامن اإلنساني 
والتعاون  الشعوب  بين  والتقارب 
والـــدولـــي فــي ترسيخ  اإلقــلــيــمــي 
السلم واألمن الدوليين، وتسوية 
النزاعات بالسبل السلمية، ودعم 

أهداف التنمية المستدامة.  

وأكدت وزارة الخارجية تطلع 
مملكة البحرين إلى بناء صات 
ــوار، والــتــنــســيــق  ــ ــحـ ــ ــة مــــن الـ ــويـ قـ
الـــبـــنـــاء مــــع مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون عــلــى أســــس مـــن الـــود 
المتبادل،  واالحــتــرام  والتفاهم 
ــز األمــــن  ــزيـ ــعـ ــا يـــســـهـــم فــــي تـ ــمـ بـ
اإلقليمي  واالســتــقــرار  والـــســـام 
والــعــالــمــي، ومــكــافــحــة الــتــطــرف 

ــيــــف واإلرهـــــــــــــــاب وتـــــجـــــارة  ــنــ ــعــ الــ
ــدرات وغــــســــل األمـــــــــوال،  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ
والتعاون االقتصادي في تحقيق 
البيئة،  وحماية  الغذائي،  األمــن 
المناخية  الــتــغــيــرات  ومــكــافــحــة 
واالستثمار في الطاقة والتعليم 
والــــصــــحــــة، وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــجـــارة 
والسياحة البينية، ودعم الحوار 

بين الثقافات والحضارات.

قام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
البعثة  وزير الخارجية، أمس، بزيارة إلى مقر 
الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة 
مملكة  مشاركة  بمناسبة  وذلــك  نيويورك،  في 
البحرين في أعمال الدورة السابعة والسبعين 

للجمعية العامة لألمم المتحدة. 
والتقى وزير الخارجية مع السفير جمال 
الـــدائـــم لمملكة  الـــمـــنـــدوب  الـــرويـــعـــي،  فــــارس 
نيويورك،  في  المتحدة  األمــم  لــدى  البحرين 
الدبلوماسية،  البحرين  مملكة  بعثة  وأعضاء 
والوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة. 

وفـــي بــدايــة الــلــقــاء نــقــل وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــر حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة  ــديـ ــقـ تـــحـــيـــات وتـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
الملكي  السمو  وصــاحــب  المعظم،  البحرين 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
المخلصة  لــلــجــهــود  ــوزراء،  ــ ــ الـ مــجــلــس  رئــيــس 
الـــتـــي تــضــطــلــع بــهــا الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــارج لــتــنــفــيــذ  ــ ــخــ ــ ــي الــ ــ لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـ
السياسة الخارجية للمملكة وإبراز منجزاتها 
عاقات  وتعزيز  مصالحها  ورعاية  الحضارية 

التعاون المشترك مع كل دول العالم. 

ــر الــخــارجــيــة بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي  ــاد وزيــ ــ وأشـ
البعثة الدائمة لمملكة البحرين في  الذي تقوم به 
التعاون  تعزيز عاقات  في  منتسبيها  وكل  نيويورك 
المتحدة  واألمـــم  البحرين  مملكة  بين  المشترك 
آفاق  نحو  قدًما  بها  والمضي  المختلفة،  ووكاالتها 
على  مثنيًا  المشتركة،  المصالح  يلبي  بما  أشــمــل 
عمل  بــرنــامــج  وإعــــداد  التحضير  فــي  البعثة  جــهــود 
الجمعية  اجتماعات  في  المشاركة  الرسمية  الوفود 

العامة في هذه الدورة. 
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أهــمــيــة تــضــافــر جــهــود 
الــجــمــيــع مـــن أجــــل مــشــاركــة فــعــالــة تــحــقــق أهــــداف 
السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وإبراز مكانتها 
فـــي  هـــذا الــمــحــفــل الـــدولـــي الــمــهــم،  مــتــمــنــًيــا لهم 

التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم. 
ــدول أعــمــال  ــ ــم خــــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض جـ وتــ
ــة لـــألمـــم الــمــتــحــدة  ــامـ ــعـ اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الـ
بهذه  الــتــي ستعقد  الــمــســتــوى  رفــيــعــة  والــمــؤتــمــرات 
الــمــنــاســبــة، وبـــرنـــامـــج عــمــل وفــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الخارجية  وزيــر  سيعقدها  التي  الثنائية  واللقاءات 
والصديقة،  الشقيقة  الـــدول  وزراء  مــن  نظرائه  مــع 
وزراء  مع  تعقد  التي  المشتركة  الــوزاريــة  واللقاءات 

خارجية الدول والتكتات العالمية. 

في  الم�صارك  البحرين  وفد  يلتقي  الخارجية  وزير 
اأعمال الجمعية العامة لاأمم المتحدة في نيويورك 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16249/pdf/1-Supplime/16249.pdf?fixed6842
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308957
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309044
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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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أكدت  السياق،  هذا  وفي 
فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهلل زيــنــل 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 
ــة مـــســـيـــرة الــعــمــل  ــلــ ــواصــ مــ
واإلنـــــــــــجـــــــــــاز، فــــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
ذات  الـــحـــيـــويـــة  ــع  ــاريـ ــشـ ــمـ الـ
ــع الــــخــــدمــــي، يـــعـــزز  ــابــ الــــطــ
ــة  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ مــــــن الــــخــــطــــى الـ
ــنــــهــــضــــة  الــــمــــتــــنــــامــــيــــة، والــ
ــيــــادة حـــضـــرة  ــقــ ــة بــ ــلـ ــامـ ــشـ الـ
صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 

ملك الباد المعظم.
اســــتــــمــــرار  أن  وبــــيــــنــــت 
لتحقيق  واإلنــــجــــاز  الــعــمــل 
تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن، عبر 
التنموية  المشاريع  تنفيذ 
ضــمــن أطـــر زمــنــيــة مــحــددة، 
ــة،  ــدروسـ واســتــراتــيــجــيــات مـ
الواثقة  المساعي  عن  يعبر 
ــل الـــوطـــنـــي  ــمــ ــعــ ــار الــ ــســ ــمــ لــ
الــمــشــتــرك، ومــتــانــة جــســور 

ــاون بــــيــــن الـــســـلـــطـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــة  ــكـــومـ ــة، والـــحـ ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الـ
بــــرئــــاســــة صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
ــلـــس الــــــــــــوزراء،  ــجـ رئــــيــــس مـ
ــا يــولــيــه ســمــوه مــن دعــم  ومـ
ومساندة للعمل البرلماني.

كـــــمـــــا أشــــــــــــــادت رئـــيـــســـة 
وزارة  بـــدور  الــنــواب  مجلس 
ــزراعـــة  شــــؤون الــبــلــديــات والـ
تأهيل  إعــادة  على  وإشرافها 
وتهيئة  الــمــركــزيــة  األســــواق 
مـــرافـــقـــهـــا، مــثــمــنــًة اهــتــمــام 
ــوق  ــ الـــــــــــــــــوزارة بــــتــــطــــويــــر سـ
أعلى  وفــق  المركزي  الــرفــاع 
معايير الجودة من الناحية 
اإلنـــشـــائـــيـــة والـــتـــجـــهـــيـــزيـــة، 
وبـــــمـــــا يـــحـــقـــق مـــتـــطـــلـــبـــات 
واحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الـــــبـــــاعـــــة 
مختلف  مـــن  والــمــواطــنــيــن 

مناطق مملكة البحرين.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد وزيـــــر 
شؤون البلديات والزراعة أن 
الـــوزارة وفــي إطــار توجيهات 
الــحــكــومــة بــرئــاســة صــاحــب 
العهد  ولــي  الملكي  السمو 
رئيس مجلس الوزراء بتوفير 
أفضل الخدمات للمواطنين 
والمقيمين، تحرص على أن 
التطويرية  األعـــمـــال  تــكــون 
لـــأســـواق بــمــا يــتــنــاســب مع 
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا كـــــاألســـــواق 
الــشــعــبــيــة، وتــمــثــل مــقــصــدًا 
احتياجات  لتغطية  رئيسيًا 
ــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــنـ الـــمـــواطـ
بحيث  اليومية،  المعيشية 
المرافق  توفير  مراعاة  يتم 
الــــازمــــة الــمــصــاحــبــة الــتــي 
تــغــطــي احــتــيــاجــات الــبــاعــة 
والمشترين على حد سواء.

المبارك  الــوزيــر  وأوضــح 
إلـــى  ــهــــدف  يــ ــروع  ــشــ ــمــ الــ أن 
تـــطـــويـــر الـــمـــبـــنـــى الـــحـــالـــي 
للسوق على امتداد مساحة 
ويــشــمــل  ــربـــع،  مـ مــتــر   2323
والفواكه،  الخضروات  ســوق 
ــوق الـــســـمـــك والـــلـــحـــوم،  ــ وســ
وأسواق الزاد، باإلضافة إلى 
لــمــرتــادي السوق  الــخــدمــات 

وأصحاب الفرشات. 
متابعة  الــمــبــارك  وثــمــن 
ودعم رئيسة مجلس النواب 

ومتابعتها  الــمــشــروع  لــهــذا 
لمراحل تنفيذه، مشيرًا إلى 
مؤقت  مــوقــع  تهيئة  تــم  أنـــه 
إلى  انتقالية  كفترة  للباعة 
األعمال  من  االنتهاء  حين 
الــتــطــويــريــة ومــــن ثـــم نقل 
الجديد  السوق  إلــى  الباعة 
ــروا  ــاشــ ــبــ ــيــ ــل دائـــــــــــم لــ ــكــ ــشــ بــ
أعـــمـــالـــهـــم فـــيـــه بـــكـــل يــســر 

وسهولة.
مـــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، قـــــــــال 
محمد  الــشــيــخ  الــمــهــنــدس 
وكيل  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
أنه  البلديات  الوزارة لشؤون 
البديل  الــمــوقــع  تــم اخــتــيــار 
من  بعناية  للسوق  المؤقت 
قــبــل الــــــــوزارة بــحــيــث يــكــون 
الرئيسي  الــســوق  مــن  قريبًا 
الــــــــذي ســـيـــشـــهـــد األعــــمــــال 
بمساحة  وذلك  التطويرية، 

1200 متر مربع.
ــم األخــــذ في  وأضــــاف »تـ
عــيــن االعــتــبــار فـــي الــمــوقــع 
ــل تــــوفــــيــــر فــــرشــــات  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ
ــعـــدد ذاتــــــه الــــــذي كــانــت  ــالـ بـ
المركزي،  الــســوق  فــي  عليه 
الخضروات  فرشات  وتشمل 
والفواكه واألسماك واللحوم 
بــحــيــث يــتــم الــحــفــاظ على 
تغيير  دون  من  ذاتــه  الوضع 
أعـــــــــداد  فـــــــي  ــيــــص  ــلــ ــقــ تــ أو 

الفرشات إلى حين االنتهاء 
ــن األعــــمــــال الــتــطــويــريــة  مــ

للسوق«.
إلــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــك، قـــــــــال 
الــــمــــهــــنــــدس عـــــاصـــــم عــبــد 
ــام بلدية  عـ الــلــطــيــف مــديــر 
الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة أنـــه 
التكييف  توفير  مراعاة  »تم 
فــــــــي الــــــــســــــــوق الــــــمــــــؤقــــــت، 
وااللتزام باشتراطات األمن 
والسامة واستخدام المواد 
ــة لــــلــــحــــرارة، مـــؤكـــدًا  ــازلـ ــعـ الـ
نــقــلــة  يــمــثــل  الــــمــــشــــروع  أن 
االرتــقــاء  فــي  وسيهم  نوعية 
المقدمة  الخدمات  بــجــودة 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
فـــي الـــســـوق الـــمـــركـــزي بعد 
ــال  ــ ــمــ ــ االنــــــتــــــهــــــاء مـــــــن األعــ

اإلنشائية والتطويرية«.
ــعــــمــــل عــلــى  وأضــــــــــاف »نــ
االنــتــهــاء مـــن تــطــويــر ســوق 
وفــي نفس  المركزي  الــرفــاع 
ــع الـــمـــؤقـــت  ــوقــ ــمــ تـــهـــيـــئـــة الــ
تــتــعــطــل  ال  كــــــي  الـــــبـــــديـــــل 
مصالح المواطنين والتجار 
ــوق، لــذلــك  ــ ــسـ ــ ومـــــرتـــــادي الـ
الموقع  أن نهيئ  إلى  سعينا 
المناسب  بــالــشــكــل  الــبــديــل 
ــات الــتــي  لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــ
يــحــتــاجــهــا الــمــواطــنــون في 

السوق المركزي«.

خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة  الــشــيــخ  ســمــو  استقبل 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
بمقر  ســمــوه  مكتب  فــي  الــعــاصــمــة،  محافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل 
المحافظة الجنوبية، وذلك بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري 

نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين.
الجنوبية  المحافظة  رحب سمو محافظ  اللقاء  مستهل  وفي 
بمحافظ العاصمة، وأكد سموه مواصلة الجهود الحثيثة في تعزيز 
ذات  والقضايا  المواضيع  بمختلف  والتعاون  المجتمعية  الشراكة 
خال  مــن  والمواطنين  االهــالــي  تخدم  التي  المشترك  االهــتــمــام 
التوفيق  لــه  متمنيًا  الــجــهــتــيــن،  بــيــن  والــتــنــســيــق  الــتــواصــل  تــعــزيــز 

والنجاح في مهامه الجديدة.
مـــن جــانــبــه، أثــنــى مــحــافــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة عــلــى جــهــود 
واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الــمــبــادرات  فــي مختلف  والــشــراكــة  الــتــعــاون  جــســور  بمد  الجنوبية 

والبرامج.

ــادت د. فـــوزيـــة يــوســف  ــ أشـ
التوزان  لجنة  رئيس  الجيب 
بين الجنسين مستشار شؤون 
بمكتب  واإلعــــــام  الـــعـــاقـــات 
بما  الــشــورى،  رئــيــس مجلس 
البحرينية  المرأة  به  تحظى 
من رعاية ودعم متواصل من 
الجالة  لدن حضرة صاحب 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة، ملك الباد المعّظم، 
وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، مـــؤكـــدة أنَّ 
البحرينية  الـــمـــرأة  مــســانــدة 
وتــعــزيــز حــقــوقــهــا أســـهـــم في 
المجال  وأتاح  الفرص  إيجاد 
ــلـــتـــفـــانـــي واإلخــــــــاص  لــــهــــا لـ
البحرين  مملكة  خــدمــة  فــي 

بمختلف المجاالت.
الجيب  الدكتورة  وثّمنت 
الجهود التي يبذلها المجلس 
ــرأة، بـــرئـــاســـة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ األعـــــلـــــى لـ
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ ــة الــ ــبــ ــاحــ صــ
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
آل خليفة، قرينة ملك الباد 
الــمــعــّظــم، فــي مــتــابــعــة ودعــم 
الجنسين  بين  التوازن  لجان 
مؤكدة  الجهات،  مختلف  في 
للمرأة  األعلى  المجلس  دور 
ــبـــنـــي الــخــطــط  فــــي وضـــــع وتـ
الطموحة  واإلســتــراتــيــجــيــات 

لترسيخ تقدم المرأة وريادتها 
في العمل الوطني.

جاء ذلك خال االجتماع 
الــتــوازن  الـــذي عــقــدتــه لجنة 
بــيــن الــجــنــســيــن فـــي األمـــانـــة 
ــعـــامـــة لــمــجــلــس الــــشــــورى،  الـ
ــة الـــــدكـــــتـــــورة فـــوزيـــة  ــاســ ــرئــ بــ
يوسف الجيب مستشار شؤون 
بمكتب  واإلعــــــام  الـــعـــاقـــات 
رئيس المجلس، حيث بحثت 
األنــــشــــطــــة والــــبــــرامــــج الــتــي 
الفترة  اللجنة خال  نفذتها 
الــعــام الحالي  الــمــاضــيــة مــن 
اللجنة  بــحــثــت  كــمــا  2022م، 
والمبادرات  األفكار  من  عــدًدا 
تنفيذها  على  ستعمل  الــتــي 
خال الربع األخير من العام 

الحالي.
وأكدت لجنة التوازن بين 

الــجــنــســيــن ضـــــرورة اســتــمــرار 
والبرامج  الفعاليات  تنظيم 
التي من شأنها تعزيز الوعي 
بين  الــتــوازن  بمبدأ  والثقافة 
العامة  األمانة  الجنسين في 

لمجلس الشورى.
ودرســــــت الــلــجــنــة إصــــدار 
ــدٍد مـــن الــنــشــرات الــنــوعــيــة  عــ
والـــمـــطـــبـــوعـــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــة، والـــــتـــــي تـــرســـخ  ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم والـــــــمـــــــبـــــــادئ  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــتـــــوازن بــيــن 
ــيــــن، وتــــــوثــــــق عــمــل  ــنــــســ الــــجــ
الـــلـــجـــنـــة. كـــمـــا بــحــثــت عــقــد 
عــــدد مـــن الــــــورش الــتــوعــويــة 

والتثقيفية لمنتسبي األمانة 
والتنسيق  للمجلس،  العامة 
ــارات الــتــعــاون مع  لــفــتــح مـــسـ
اللجان المماثلة في الجهات 

األخرى. 
ومـــــــــــن مــــنــــطــــلــــق مــــبــــدأ 
ــتــــرك بــيــن  ــشــ ــمــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
مــجــلــســي الــــشــــورى والـــنـــواب 
الـــــــذي يــــؤكــــد عــلــيــهــا رئــيــس 
ــلــــس الـــــــشـــــــورى بــحــثــت  مــــجــ
الــلــجــنــة تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
ــة بــــيــــن لــجــنــتــي  ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
ــن الـــجـــنـــســـيـــن  ــيــ الــــــــتــــــــوازن بــ
فــي الــمــجــلــســيــن، بــمــا يسهم 
ــي دعــــــم الـــعـــمـــل الـــثـــنـــائـــي  ــ فـ

بــمــا يــدعــم تـــبـــادل الــخــبــرات 
بـــيـــن الــلــجــنــتــيــن ومــنــتــســبــي 
األمــــــانــــــتــــــيــــــن الــــعــــامــــتــــيــــن 
ــال  لـــلـــمـــجـــلـــســـيـــن فـــــــي مــــجــ

التوازن بين الجنسين.
ــاء الــلــجــنــة  ــضــ وأشــــــــار أعــ
إلـــى حـــرص األمـــانـــة الــعــامــة 
ــلــــس الــــــــشــــــــورى عـــلـــى  ــمــــجــ لــ
ــّنـــاء  ــبـ ــاون الـ ــعــ ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ اســ
والمثمر مع المجلس األعلى 
ــرأة، مـــؤكـــديـــن مــواصــلــة  ــمـ ــلـ لـ
بما  الــمــجــلــس  مــع  التنسيق 
تقدم  تحقيق  جــهــود  يــســانــد 
المرأة البحرينية العاملة في 

مجلس الشورى.

محميد احملميد

الــدائــر، وربــمــا اللغط  الــحــديــث  فــي خضم 
الحاصل، الذي قد يجّر إلى سوء فهم، وتكوين 
قناعات غير سليمة، بات من الازم على الجهات 
المختصة توضيح وبيان وحتى التذكير بمسألة 
»تأشيرة  وكذلك  السياحة«،  »تأشيرة  اشتراطات 

التدريب« التي تم استحداثها في الباد.
تداعيات  مــن  األبـــرز  المجتمعي  الــهــاجــس 
الــتــأشــيــرات هــو تــحــّول بــعــض المجمعات  تــلــك 
الــســكــنــيــة إلـــى مــا يــشــبــه أنـــك فــي حــي إفــريــقــي 
ــرام والــتــقــديــر  ــتـ ــارع آســـيـــوي، مـــع كـــل االحـ أو شــ
بجانب  الــجــنــســيــات..  تــلــك  لحاملي  اإلنــســانــي 
اســتــغــال الــبــعــض لــنــوعــيــة تــلــك الــتــأشــيــرات، 
ومزاحمة الناس في األعمال والخدمات العامة، 
وحتى مضايقة أصحاب مكاتب استقدام العمال 
ــم.. حــيــث يـــأتـــي صـــاحـــب الــتــأشــيــرة  ــ ــهـ ــ فـــي أرزاقـ
للباد، ويعمل في أي مهنة، كتوصيل الطلبات 
إلى عامل  أو غسل السيارات مثا.. ثم يتحول 
مقيم، بشكل قانوني، في أي مجال، وخاصة في 

مجاالت العمل بمؤسسات القطاع الخاص.
ــي تــنــشــيــط  ــ ــة فـ ــ ــدولــ ــ ــل جــــهــــود الــ ــ نــــدعــــم كـ
عاصمة  البحرين  مملكة  كــون  وفــي  االقــتــصــاد، 
للسياحة، وفي كافة اإلجراءات التي تعزز مكانة 
منفتح  مجتمع  البحريني  والمجتمع  الــبــاد، 
ومــتــســامــح ومـــتـــعـــايـــش.. ولـــكـــن مـــن الـــضـــروري 
كذلك أن يتم تقييم وتقويم األمور، وإصاحها 
الـــحـــاالت  زادت  أو  األمــــــر،  لــــزم  إن  وتـــطـــويـــرهـــا 

المخالفة، قبل تفاقم المشكلة.
السكنية  الــمــجــمــعــات  فـــي  ــالـــي  األهـ بــعــض 
ــزو نــوعــيــات مـــحـــددة من  ــدأوا يــشــكــون مـــن غــ ــ بــ
حاملي الجنسيات مناطقهم قرب منازلهم، وما 
الكثير منها  يقومون به من ممارسات وأعمال، 
ال يتوافق مع الثقافة المجتمعية والحضارية، 
والــصــغــار، وحتى  األبــنــاء  الــخــوف على  زاد معه 
عامات المنازل، وخاصة أن البعض من هؤالء 
الفجر  الطريق حتى ساعات  قارعة  على  يقعد 

األولى.
بــعــض الــســلــوكــيــات والـــمـــمـــارســـات بــحــاجــة 
إلـــى مــزيــد مــن الــحــزم الــقــانــونــي فــي التعامل 
أن مملكة  الجميع  يــدرك  مع أصحابها، وحتى 
البحرين دولة القانون والمؤسسات، وكما تقدم 
التسهيات والتأشيرات للدخول إليها، فإنها في 
الجميع  التزام  على  بشدة  تحرص  ذاتــه  الوقت 

بقوانينها واحترام ثقافة مجتمعها.
لــقــد أصـــبـــح مـــن الــمــعــتــاد أن تــــرى ســيــدة 
فـــي المنطقة  تــتــجــول  بــلــبــاس فــاضــح  أجــنــبــيــة 
السكنية، وهي ذاهبة إلى مقر عملها صباحا أو 
ترى  أن  كذلك  المعتاد  من  أصبح  لقد  مساء.. 
مــجــمــوعــة مــن األجـــانـــب يــجــلــســون عــلــى قــارعــة 
يلبسون  وهــم  والــعــمــارات  البيوت  قــرب  الطريق 
عارية...  أجسامهم  وأنصاف  فقط«  »الشورتات 
لقد أصبح من المعتاد أيضا أن تدخل محا أو 
مقهى وتجد العامل من جنسية إفريقية يعمل 

في دورات المياه.
مهنة،  وأي  جنسية  أي  صــاحــب  ضــد  لسنا 
ونــحــتــرم الــجــمــيــع ونــرحــب بــهــم مــن دون شــك، 
المستفيد  هم  العمارات  أصحاب  إن  وبالتأكيد 
األكبر من تأجير الشقق لهم، على الرغم من أن 
شريحة كبيرة منهم ال تسكن إال في الشقق ذات 
اإليجار المنخفض جدا، والخوف والخشية من 
تجمعاتهم في غرفة أو شقة واحدة بشكل غير 

إنساني وال قانوني.
ــيــــره.. نـــدعـــو مــن  ــلــــه.. ولــكــثــيــر غــ لـــذلـــك كــ
هــــدف مجتمعي  ومــــن  بـــحـــت،  مــنــطــلــق وطـــنـــي 
ــذر مـــن تــداعــيــات  خـــالـــص، إلـــى الـــرقـــابـــة، والـــحـ
إلى  الدخول  لتأشيرات  البعض منهم  استغال 
استغال  من  وكذلك  سليم،  غير  بشكل  بادنا 
بعض أصحاب العمل لحاملي تلك التأشيرات.. 
فهل من توضيح وبيان وحتى تذكير، كي تتضح 

المسائل لدى الجميع..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

تاأ�سيرة ال�سياحة والتدريب.. 

هل من تو�ضيح..؟؟

بم�ساحة 1200 متر مربع

رئ��ي�����ض��ة م��ج��ل�����س ال���ن���واب ووزي�����ر ����ض���وؤون ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة 
ي���ت���ف���ق���دان ال���م���وق���ع ال���م���وؤق���ت ل�������ض���وق ال����رف����اع ال���م���رك���زي

قـــامـــت فـــوزيـــة بــنــت عــبــد اهلل زيـــنـــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، 
البلديات والزراعة،  المبارك وزير شؤون  والمهندس وائل بن ناصر 
بجولة تفقدية لاطاع عدد من المشاريع التطويرية في منطقة 
الرفاع، والوقوف على التحضيرات النهائية للموقع المؤقت لسوق 
الرفاع المركزي، حيث سيشهد السوق الحالي أعمال تطوير شاملة 
تنطلق قريبًا بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة الجنوبية وعموم 

مناطق مملكة البحرين.

محاف���ظ الجنوبي���ة: تعزيز التعاون وال�ض���راكة مع محافظ���ة العا�ضمة

} سمو محافظ الجنوبية يستقبل محافظ العاصمة.

»الت�وازن بي�ن الجن�ض�ين« ف�ي »ال�ض�ورى« تبح�ث خطة برامجه�ا المقبلة 

»ال����ه����ال الأح����م����ر ال���ب���ح���ري���ن���ي« ت����درب } د. فوزية الجيب.
ال��ن��ا���ض��ئ��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��م الإ���ض��ع��اف��ات الأول��ي��ة

نظمت جمعية الهال األحمر البحريني 
عدد  بتزويد  خاله  قامت  تدريبيا  برنامجا 
النظرية والعملية  بالمعلومات  الناشئة  من 
خدمة  تقديم  أجــل  مــن  لتأهليهم  الــازمــة 
اإلســــعــــافــــات األولـــــيـــــة لــلــمــحــتــاجــيــن عــنــد 
الـــضـــرورة، وذلـــك فــي إطـــار جــهــود الجمعية 
في  »مسعف  برنامجها  تطبيق  في  للتوسع 

كل بيت«.
ــذا الـــتـــدريـــب في  ونــظــمــت الــجــمــعــيــة هــ
مقرها بالمنطقة الدبلوماسية تحت عنوان 
فئة  واستهدف  الصغير«،  المسعف  »برنامج 
إلـــى 17 ســنــة، حيث  ــفـــال مـــن ســـن 12  االطـ
قـــادرا جسديا  الــســن  يــكــون الطفل فــي هــذا 
على  الحصول  بعد  المساعدة  تقديم  على 

المعلومة والتدريب الصحيحين.
وقــــد أشـــرفـــت عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــنــوعــي 
فاطمة عبداهلل نائب رئيس لجنة االسعافات 

منسق  وهــي  عبدالكريم  عفاف  بمشاركة  األولــيــة، 
تــدريــبــيــة ومــــدرب معتمد فــي اإلســعــافــات  بــرامــج 
أيضا  األولية، وهاني رمضان وحميد ناصر وهما 

مدربان معتمدان في هذا المجال.
وقـــد تــضــمــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مــعــلــومــات 
نــظــريــة حــــول الــكــســور والــــحــــروق ونـــزيـــف األنـــف 
وغيرها  عليه  المغمى  ومعاينة  الشمس  وضــربــة 
أوليا  إسعافيا  تدخا  تتطلب  التي  الــحــاالت  مــن 
ــامـــج شـــرحـــا حـــول  ــرنـ ــبـ وســـريـــعـــا، كـــمـــا تــضــمــن الـ
وموضوعات  األولية  االسعافات  محتويات حقيبة 

أخرى ذات الصلة.
وتــمــكــن الــنــاشــئــة الــمــشــاركــون فـــي الــبــرنــامــج 
المعلومات  لتلك  العملي  التطبيق  من  التدريبي 
مـــن خــــال مــجــســمــات مــخــصــصــة لـــهـــذا الــغــايــة، 
لتقديم  الــازمــة  الــمــهــارات  اتقانهم  مــن  والــتــأكــد 
المساعدة  قبل وصــول  للمصاب  األولــي  اإلسعاف 

الطبية الازمة.

 اجـــتـــمـــع عــــبــــداهلل بــن 
الدوسري،  جبر  بن  فيصل 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة بـــلـــجـــيـــكـــا  ــكــ ــلــ ــمــ لـــــــــدى مــ
واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
بروكسل، مع سايمون موردو 
 ،Simon Mordue
السياسة  مستشاري  كبير 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة لـ

المجلس األوروبي. 
وخــــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، 
ــاد الــســفــيــر بــالــعــاقــات  ــ أشـ
الــمــتــنــامــيــة بين  الــثــنــائــيــة 
واالتحاد  البحرين  مملكة 
األوروبــــــي ومـــا تــشــهــده من 
تــطــور مــســتــمــر، وبـــالـــزيـــارة 
المجلس  لرئيس  األخــيــرة 
األوروبــــــــــي شـــــــارل مــيــشــيــل 
إلــى عــدد مــن دول مجلس 
مؤكدًا  الخليجي،  التعاون 
الــســفــيــر أهــمــيــة الـــزيـــارات 

ــادة وتــيــرة الــتــعــاون  ــ الــثــنــائــيــة وزيـ
المجاالت  مختلف  فــي  الثنائي 
ــنــــفــــعــــة عـــلـــى  ــالــــمــ ــود بــ ــ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ بـ

الجانبين. 
ــن جـــانـــبـــه شـــكـــر ســايــمــون  مــ
ــوردو الــســفــيــر عــلــى االجــتــمــاع،  مــ
ــز الــــحــــوار  ــزيــ ــعــ ــة تــ ــيــ ــمــ وأكــــــــد أهــ

مملكة  مـــع  الــثــنــائــي  والـــتـــعـــاون 
البحرين، مشيدًا بما وصلت إليه 

العاقات الثنائية المتنامية.
كـــمـــا تـــــم خــــــال االجـــتـــمـــاع 
مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 
والمستجدات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

���ض��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ب��روك�����ض��ل ي��ج��ت��م��ع مع 
ك��ب��ي��ر م�����ض��ت�����ض��اري رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأوروب������ي 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309045
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16249/pdf/1-Supplime/16249.pdf?fixed6842
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

الإذاعة املدر�سية

من ذكري�ت املدار�س ت�أتي الإذاعة املدر�صية، ويق�صد 

بذلك جمموعة من الطلبة ينتمون اإىل ن�ص�ط جمعية الإذاعة 

املدر�صية. تتكون اأدوات الإذاعة من ميكروفون وم�صجل 

دور  لهم  ويكون  الطلبة،  ه��وؤلء  اإ�صراف  حتت  ومذي�ع 

ب�رز طوال الأ�صبوع من اأن�صطة تتمثل يف كلم�ت ال�صب�ح 

ويكون  وغريه�،  متثيلي�ت  يف  مق�طع  اأو  الأن��صيد  اأو 

ذلك  يكون  اإذ  للمت�بعة،  املعلمني  اأحد  اإ�صراف  ع�دة حتت 

وا�صًح� وبعمق يف املدار�س الكبرية يف جهة عدد الطالب 

غرفة  تكون  م�  غ�لبً�  خ��صة  غرفة  ولالإذاعة  وامل�ص�حة، 

الإ�صراف الإداري.

ويتن�وب الطالب يف الإذاعة املدر�صية طوال الأ�صبوع، 

اإذ هن�ك برامج خمت�رة وموجهة من قبل الإدارة املدر�صية 

حيث  وغريه�،  احلميدة  الأخالق  على  حتث  التي  خ��صة 

قرع  وقبل  املعلمني  ح�صور  قبل  املدر�صية  الإذاع��ة  تبداأ 

هو  الكرمي  القراآن  يكون  اإذ  ال�صب�حي،  الط�بور  جر�س 

افتت�حية الإذاعة حتى قرع جر�س الط�بور، ويتم اختي�ر 

كب�ر القراء امل�صريني اأمث�ل ال�صيخ عبدالب��صط عبدال�صمد، 

�صديق  حممد  ال�صيخ  احل�صري،  خليل  حممد  ال�صيخ 

م�صطفى  ال�صيخ  البن�ء،  علي  حممود  ال�صيخ  املن�ص�وي، 

اإ�صم�عيل، ال�صيخ حممد حممود الطبالوي، وال�صيخ حممد 

رفعت وغريهم، ثم يلحق ذلك اأغ�ين خفيفة غ�لبً� م� تكون 

اأن يقرع جر�س الط�بور يتجمع  فريوزي�ت ال�صب�ح، وم� 

الطالب يف �صفوف منتظمة لي�صتلم الإذاعة معلم الرتبية 

مع  والنتظ�م  النظ�م  اإيع�ز  الطالب يف  فيُهيء  الري��صية 

ت�أدية بع�س احلرك�ت الري��صية وخ��صة يف اجلو الب�رد 

لتدفئة الطالب، لي�أتي بعد ذلك الربن�مج الإذاعي ال�صب�حي 

واإر�ص�دات ويختم ذلك يف طلب  واأدعية  بكلم�ت ق�صرية 

التوجه اإىل ال�صفوف بعد القي�م ب�لتفتي�س من قبل مربي 

ال�صف، اإذ ل يتج�وز ذلك ع�صر الدق�ئق.

كلثوم  اأم  وال�صيدة  اإل  الف�صحة  جر�س  يقرع  اأن  وم� 

بعد  ذلك  يتخلل  كم�  الف�صحة،  ط��وال  ب�أغ�نيه�  ت�صدح 

النداءات للطلبة واملعلمني من مثل التبليغ عن املفقودات.

املدار�س  يف  احل�صنة  الع�دات  من  اأن  ب�لذكر  اجلدير 

اأن الطالب اإذا عرثوا على مفقود يف ال�ص�حة ي�أتون به اإىل 

الإدارة املدر�صية، ليتم الإعالن عنه ح�لً من خالل الإذاعة 

اأو من خالل الط�بور ال�صب�حي اليوم الت�يل.

الإذاع��ة  ن�ص�ط  يف  الطلبة  اأن  اإىل  الإ���ص���رة  وجت��در 

املدر�صية يكت�صبون القدرات وامله�رات من خالل الإذاعة 

املدر�صية، خ��صة الوقوف اأم�م امليكروفون واأم�م الطالب 

يف الط�بور ال�صب�حي، ب�لإ�ص�فة اإىل املعلوم�ت التي ُتذاع 

وخ��صة  اخلط�بة  اإلق�ء  على  والقدرة  الإذاع��ة،  من خالل 

عندم� ُيرتك الطالب لوحدهم يف اإدارة الإذاعة، اإذ اأوجدت 

مه�رة  اكت�صبوا  الذين  الطالب  من  جمموعة  الإذاعة  هذه 

الطالب  اأم���م  التحدث  على  والقدرة  واملح�ورة  اللق�ء 

واملعلمني، اإذ تبقى هذه امله�رة مكت�صبة لتدوم معهم، واإىل 

ذاكرة اأخرى.

ال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف القطاع الزراعي.. وكيل الرثوة احليوانية:

تعزيز التعــــاون يف »الأمن الغــــذائي« مـــع اإ�سرائيـــل
الرثوة  وكيل  ح�صن  اأحمد  خالد  اأكد 

الزراعة  وكيل  باأعمال  القائم  احليوانية 

والرثوة البحرية بوزارة �صوؤون البلديات 

املمار�صات  اأف�صل  اتباع  اأهمية  والزراعة 

ال�صمكية  والرثوة  الزراعة  قطاعات  لرفد 

واحليوانية يف مملكة البحرين، مبا يدعم 

النهو�ض  نحو  البحرين  مملكة  توجهات 

بالأمن الغذائي.

مكتبه  يف  اجتماعه  خالل  ذلك  جاء 

دولة  �صفري  نائي  اآيــتــان  مع  بالبديع 

بح�صور  البحرين،  مملكة  يف  ا�صرائيل 

احليوانية  الــرثوة  �ــصــوؤون  م�صوؤويل 

و�صوؤون الزراعة والرثوة البحرية.

موؤكًدا  بال�صفري،  الوكيل  ــب  ورح

احلر�ض على تعزيز التعاون بني البلدين 

ــوزارة  ال عليها  تعمل  التي  امللفات  يف 

ا ما يتعلق مبلف الأمن الغذائي.  خ�صو�صً

ا�صتعرا�ض  الجتماع  خــالل  ومت 

عليها  تعمل  التي  والربامج  املبادرات 

�صوؤون الرثوة احليوانية و�صوؤون الزراعة 

ال�صرتاتيجية  �صمن  البحرية  والــرثوة 

اإذ  الذاتي،  الكتفاء  ن�صبة  لرفع  الرامية 

لتطوير قطاع  املبذولة  مت عر�ض اجلهود 

رفع  يف  ي�صهم  مبا  ال�صمكي  ال�صتزراع 

ويف  املحلية،  ال�صوق  يف  الأ�صماك  كميات 

ملف الزراعة مت عر�ض اخلطوات املتخذة 

لال�صتفادة من التقنيات احلديثة يف القطاع 

منتجات  اإدخــال  على  والعمل  الزراعي 

م�صافة،  قيمة  ذات  تكون  جديدة  زراعية 

التباحث  ويف قطاع الرثوة احليوانية مت 

بخ�صو�ض الربامج الرامية لتحقيق وفرة 

يف خمزون اللحوم احلمراء.

ا�صرائيل  دولة  �صفري  نقل  جهته،  من 

مع  التعاون  تعزيز  على  بالده  حر�ض 

دولة  اأن  اإىل  م�صرًيا  البحرين،  مملكة 

الثنائي  التعاون  لتطوير  تتطلع  ا�صرائيل 

بني البلدين لتحقيق الأهداف امل�صرتكة.

 جامعة البحرين اتفقت مع »النقل العام« لت�سيري 26 رحلة يومًيا

»رجعوا البا�سات«.. حملة من طلبة اجلامعة لإرجاع خدمة املوا�سالت
حمرر ال�صوؤون املحلية:

عن  البحرين  جامعة  من  طلبة  اأعرب 

احتجاجهم على قرار اجلامعة اإلغاء خدمة 

للطلبة  توّفرها  كانت  التي  املوا�صالت 

منها  وي�صتفيد  البحرين،  مناطق  بجميع 

الآلف.

)ها�صتاغ(  و�صم  يف  الطلبة  ونا�صد 

الجتماعي  التوا�صل  ات  من�صّ يف  اأطلقوه 

اإدارة  »#رجعوا_البا�صات«  بعنوان 

الذي  القرار  يف  النظر  باإعادة  اجلامعة 

�صي�صّعب و�صول الطلبة اإىل حرم اجلامعة 

وفق ما قالوا.

اليوم  للجامعة  الدرا�صي  اليوم  ويبداأ 

واأعلنت اجلامعة عرب ح�صابها يف  الأحد، 

التي  العام  النقل  خطوط  »اإن�صتغرام« 

�صت�صل اإىل اجلامعة، اإذ �صيتم ت�صيري 26 

رحلة يومًيا من واإىل اجلامعة.

حول  تعليق  اأي  اجلامعة  ت�صدر  ومل 

اأم�ض،  انطلقت  التي  الطالبية  احلملة 

كان  التي  املوا�صالت  باإرجاع  وطالبت 

معموًل بها منذ ثمانينيات القرن املن�صرم.

حمّطة  اأقرب  اإن  الطلبة  بع�ض  وقال 

نقل عام عن منازلهم تبعد 3 كيلومرتات، 

واإن اأوقات مرور با�صات النقل العام غري 

دقيقة وفق جتارب �صابقة.

البا�صات �صت�صغرق  اأن  اآخرون  وذكر 

وقًتا طوياًل للو�صول اإىل اجلامعة، اإذ متّر 

مبحّطات كثرية، عدا الر�صوم اليومية التي 

�صي�صطر الطالب اإىل دفعها ذهاًبا واإياًبا.

وقّدر بع�ض الطلبة، يف م�صاركات لهم 

عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي، اأن كلفة 

و�صول ورجوع الطالب من منطقة املحرق 

من واإىل منزله حوايل دينار ومائتي فل�ض 

يومًيا.

اأنها  اأعلنت  قد  اجلامعة  وكانت 

والت�صالت  املوا�صالت  وزارة  مع  اتفقت 

و�صركة البحرين للنقل العام على ت�صيري 

الذاهبة  الرئي�صة  النقل  خلطوط  ال�صركة 

والعائدة  ال�صخري  يف  اجلامعة  مقر  اإىل 

احلايل  اجلامعي  العام  من  ابتداًء  منها، 

.2023 /2022

يف  الطلبة  �صوؤون  عميدة  وقالت 

املالكي:  حممد  فاطمة  الدكتورة  اجلامعة 

مبناق�صة  امل�صروع  هذا  على  العمل  »مت 

اأ�صهر  �صتة  من  لأكرث  الأطراف  جميع 

بحيث  للطلبة،  املوا�صالت  خدمة  لتوفري 

رئي�ض  خط  من  اأكرث  على  متاحة  تكون 

اململكة  يف  الرئي�صة  الطرق  �صبكة  يف 

تو�صعة  مناق�صة  يف  وال�صتمرار  حالًيا، 

احلاجة  بح�صب  م�صتقباًل  اخليارات  هذه 

والإمكانات التي توفرها ال�صركة«.

مدى  »على  املالكي:  د.  واأ�صافت 

البحرين  املا�صية، ظلت جامعة  ال�صنوات 

ت�صجع منت�صبيها من الطلبة والأكادمييني 

املوا�صالت  ا�صتخدام  على  والإداريني 

العامة ملا يف ذلك من تخفيف على ا�صتخدام 

الطرق، والتقليل من بث الغازات ال�صارة 

ا اأن  الناجمة عن احرتاق الوقود، خ�صو�صً

منتظمة  ال�صركة  توفرها  التي  احلافالت 

وحديثة  ومكيفة  املواقف  اإىل  الو�صول 

وتتوافر بها خدمة )وايفاي(، وتقدم خدمة 

لالأ�صخا�ض ذوي الإعاقة احلركية، ومتنح 

)املوظفات  للن�صاء  املقاعد  يف  اأف�صلية 

املوا�صالت  هذه  توفر  اإذ  والطالبات(، 

اإجناز معامالته  فيها  للراكب فرتة ميكنه 

اأثناء النتقال من اجلامعة  وات�صالته يف 

تزال  ل  املناق�صات  اإن  وقالت  واإليها«. 

جارية مع �صركة البحرين للنقل العام من 

ميكنه  طالب«  »بطاقة  اإىل  التو�صل  اأجل 

من خالله التمتع مبزايا متعددة من اأهمها 

خف�ض �صعر التذكرة.

مميزات  من  اأن  املالكي  د.  وذكرت 

للطلبة  مرًنا  وقًتا  يتيح  اأنه  التفاق  هذا 

اجلامعة  من  وان�صرافهم  ح�صورهم  يف 

اإىل  م�صرية  الدرا�صية،  جداولهم  بح�صب 

مقر  من  يومًيا  رحلة   26 حوايل  وجود 

اأوقات  ويف  واإليها،  بال�صخري  اجلامعة 

ال�صاد�صة  ال�صاعة  من  تبداأ  متعددة، 

وال�صبح �صباًحا، و�صتكون اآخر الرحالت 

خارجة من اجلامعة يف ال�صاعة ال�صابعة 

م�صاًء.

البحرين 35 عاملًيا و2 عربًيا يف »التنمية الب�سرية«

البحرين من الدول »املرتفعة جًدا« بالتنمية.. والأوىل خليجًيا بالتح�سيل الأكادميي

خطط م�سرتكة مع »ال�سحة« لتتّبع اأثر املخالطني.. الرتبية:

اإجراءات احرتازية ا�ستباقية باملدار�س للوقاية من »جدري القردة«

املتحدة  الأمم  برنامج  اأ�صدر 

ال�صنوي  تقريره  موؤخًرا  الإمنائي 

يف  الب�صرية  التنمية  موؤ�صر  ب�صاأن 

البحرين  مملكة  احتلت  اإذ  العامل، 

العامل،  م�صتوى  على   35 املرتبة 

مقارنًة  كاملة  مراكز  بـ7  متقدمًة 

العام  التقرير يف  من  ن�صخة  باآخر 

املرتبة  احتلت  حني  يف   ،2020

الدول  م�صتوى  على  عربًيا  الثانية 

العربية.

هذا  يقي�ض  التقرير،  وبح�صب 

العامل يف  دول  املوؤ�صر مدى جناح 

حتقيق التنمية الب�صرية، وذلك من 

اأ�صا�صية  موؤ�صرات   4 ر�صد  خالل 

الــولدة،  عند  احلياة  اأمل  تخ�ض 

املتوقعة،  التعليم  و�ــصــنــوات 

ومتو�صط �صنوات التعليم، ون�صيب 

الفرد من الدخل القومي الإجمايل.

البحرين  مملكة  ت�صنيف  ومت 

من فئة الدول ذات التنمية الب�صرية 

اأداًء مميًزا  بت�صجيلها  جًدا  املرتفعة 

عدد  بلغ  اإذ  التعليم،  جمــال  يف 

�صنة،   16.3 املتوقعة  ال�صنوات 

 11 التعليم  �صنوات  ومتو�صط 

�صنة.

الأوىل  املراتب  حتتل  وبذلك 

بني دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

الأكادميي،  التح�صيل  م�صتوى  يف 

يف  الأولد  على  الفتيات  وتفوق 

نتائج التعلّم.

وبهذه املنا�صبة، قالت الدكتورة 

اإدارة  مدير  مفيز  عبداهلل  �صيخة 

بــوزارة  ال�صرتاتيجي  التخطيط 

الرتبية والتعليم واملن�صق الوطني 

التنمية  اأهداف  من  الرابع  للهدف 

النتائج  هذه  »تعك�ض  امل�صتدامة: 

الإ�ــصــالحــات  نتائج  امل�صرفة 

فيها  �صرعت  التي  القت�صادية 

الزاهر  العهد  يف  البحرين  مملكة 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

التنمية  منذ فرتة طويلة يف جمال 

الب�صرية ب�صتى القطاعات احليوية، 

نحو  على  والتعليم  الرتبية  ويف 

خا�ض«.

»نحن  مــفــيــز:  ــت  ــاف ــص واأ�

الغالية  مملكتنا  بت�صدر  فخورون 

يف  وعربًيا  دولًيا  العالية  املراتب 

الرتقاء مب�صتوى الأداء التعليمي، 

يف  وا�صح  ب�صكل  انعك�ض  والذي 

التقارير الدولية التي توؤكد وب�صكل 

م�صتمر على الدور الإيجابي الكبري 

ال�صتثمار  يف  املتميزة  واجلهود 

التعليم، مبا يحققه ذلك  يف قطاع 

موارد  من  ويوفره  خمرجات  من 

قادرة  عالية  كفاءة  ذات  ب�صرية 

امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  على 

القت�صاد  يف  التناف�صية  وتعزيز 

الوطني«.

وزارة  مع  امل�صرتكة  اجلهود  موا�صلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت 

ال�صحة ل�صمان حفظ �صحة و�صالمة الطالب والطالبات واأع�صاء الهيئات 

التعليمية والإدارية يف جميع املراحل باملدار�ض احلكومية واخلا�صة، م�صددًة 

الالزمة،  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  على  احلر�ض 

ا بعد ت�صجيل اأول حالة قائمة بجدري القردة يف مملكة البحرين.  خ�صو�صً

واأ�صارت وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأن �صحة و�صالمة الطالب والطالبات 

ال�صاأن  اأولوية ق�صوى، ومت يف هذا  واأع�صاء الهيئات التعليمية والإدارية 

التاأكد من التدابري الوقائية يف املدار�ض وتوفري الإمكانات الالزمة للحد من 

الإجراءات  تعزيز  اإطار  املدر�صي، وذلك يف  املجتمع  اأي حالت يف  انت�صار 

املعمول بها طبًقا للخطط ال�صتباقية امل�صرتكة مع وزارة ال�صحة يف جمال 

الرعاية  اأي حالت م�صتبه بها لتلقي  اأثر املخالطني ومتابعة ور�صد  تتبع 

الطبية الالزمة، وذلك حفاًظا على �صحة و�صالمة اجلميع.

و�صددت وزارة الرتبية والتعليم حر�صها على توفري بيئة �صحية اآمنة 

يف خمتلف املدار�ض مع بدء العام الدرا�صي، موؤكدة اأنها على ا�صتعداد للتعامل 

مع امل�صتجدات ال�صحية الطارئة، وفًقا للربوتوكولت ال�صحية املتبعة حملًيا 

وعاملًيا. كما اأ�صارت وزارة الرتبية والتعليم اإىل اأهمية الوعي املجتمعي يف 

اإ�صناد اجلهود املبذولة كافة حلفظ �صحة و�صالمة املجتمع املدر�صي، موؤكدة 

قيامها بكل ما يلزم يف هذا ال�صاأن بالتعاون مع وزارة ال�صحة.
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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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اأنه تنفيًذا لتوجيهات الفريق اأول  واأ�صار اإىل 

ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

ب�صاأن تطبيق برنامج املدن ال�صحية التابع ملنظمة 

ال�صحة،  وزارة  مع  بالتن�صيق  العاملية  ال�صحة 

واآليات  اخلطط  بو�صع  املحرق  حمافظة  قامت 

معايري  وفق  الربنامج  بتنفيذ  الكفيلة  العمل 

العتماد املعتمدة من قبل منظمة ال�صحة العاملية. 

وحول مفهوم املدن ال�صحية واأهمية حتويل 

اجلريان  العميد  اأو�صح  �صحية،  مدن  اإىل  املدن 

من�صة  عن  عبارة  هو  ال�صحية  املدن  برنامج  اأن 

للتعاون بني جميع القطاعات احلكومية والقطاع 

وبال�صراكة  املدين  املجتمع  ومنظمات  اخلا�ص 

حموري  حتت  املجتمع،  اأفراد  مع  املجتمعية 

القيادة واللتزام، من اأجل حتقيق برامج م�صتدامة 

لت�صهم يف حتقيق  التح�صينات  اإدخال  اإىل  تهدف 

لنوعية  واجلودة  للنا�ص  الرفاهية  من  مزيد 

مدن  اإىل  املدن  حتويل  اأهمية  وتكمن  حياتهم، 

حتقيق  مقدمتها  يف  ياأتي  اأ�صباب،  لعدة  �صحية 

التكامل يف اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني 

على حد �صواء، على ان تكون تلك اخلدمات وفق 

اأعلى املعايري وال�صروط العاملية، من خالل توفري 

ال�صروح الطبية واملراكز ال�صحية والتخ�ص�صات 

املتنوعة املوجودة يف تلك املرافق الطبية، ناهيك 

واملتنزهات  كاملما�صي  امل�صاندة  اجلوانب  عن 

املجتمعية  ال�صبغية  ذات  واجلمعيات  واحلدائق 

واخلدمية. 

اجلريان  خليفة  عبداهلل  العميد  واأو�صح 

بداأت  وال�صاية  الب�صيتني  منطقتي  خالل  من  اأنه 

املدن  برنامج  على  العمل  املحرق  حمافظة 

ال�صحية، اإذ مت اختيار الب�صيتني وال�صاية لتكون 

التحتية  البنية  اإىل  ا�صتناًدا  للربنامج  انطالقة 

واملن�صاآت  الطبية  ال�صروح  من  املتوفرة  املميزة 

واملراكز  املدنية  واجلمعيات  ال�صحية  واملراكز 

تخدم  ل  التي  واملدار�ص،  ال�صبابية  والأندية 

البحرين  مملكة  بل  فقط،  املحرق  حمافظة  اأهايل 

املحافظة  وقرى  مدن  جميع  اأن  كما  باأكملها، 

ملا  ال�صحية  برنامج  �صمن  تدخل  اأن  ت�صتحق 

حتويه من مرافق تتنا�صب مع ال�صروط واملعايري 

التي و�صعتها منظمة ال�صحة العاملية، اإذ حتظى 

موقعها  ح�صب  �صاملة  بخدمات  املحافظة  مناطق 

ال�صكاين،  للتعداد  املئوية  والن�صبة  اجلغرايف 

املحافظة على  التي ت�صهدها  امل�صاريع  ناهيك عن 

مبنطقتي  بداأنا  وكما  وامل�صتويات،  الأ�صعدة  كل 

الب�صيتني وال�صاية فاإن العمل لن يتوقف يف تبيان 

املحافظة،  ت�صهده  الذي  املت�صارع  التطور  ون�صر 

اإىل اعالن حمافظة املحرق حمافظة  اأن ن�صل  اإىل 

�صحية بجميع مدنها وقراها.

واأ�صار نائب حمافظ املحرق اإىل اأن دور منظمة 

يكمن  ال�صحية  املدن  برنامج  يف  العاملية  ال�صحة 

بتقييم  �صتقوم  التي  الر�صمية  اجلهة  كونها  يف 

لت�صنيف  قبلها  املو�صوعة من  ال�صروط واملعايري 

املدينة على اأنها مدينة �صحية، اإذ �صيزور حمافظة 

يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  من  خرباء  املحرق 

ا�صتحقاق  معايري  لتقييم  وذلك  احلايل،  �صبتمرب 

منطقتي الب�صيتني وال�صاية على لقب مدينة �صحية 

يف  حتقيقه  مت  ما  لكل  تقييماً  الواقع،  اأر�ص  على 

احلكومية  اجلهات  كل  جهود  بتظافر  الربنامج 

واأفراد  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  واخلا�صة 

 9 على  موزًعا  معياًرا   80 من  وتتكون  املجتمع، 

املحاور عدًدا من اجلوانب  حماور، وتت�صمن هذه 

املتنوعة والتي منها ال�صحية والبيئية والتعليمية 

والجتماعية، اإ�صافة اإىل اجلانب الأمني وال�صراكة 

املجتمعية. 

منظمة  ت�صرتطها  التي  الت�صعة  واملحاور 

املجتمع  تنظيم  على  ترتكز  فاإنها  العاملية  ال�صحة 

والتعاون  والتنمية،  ال�صحة  اأجل  من  وتعبئته 

وال�صراكة بني القطاعات، واإن�صاء مركز املعلومات 

ال�صحي  وال�صرف  املياه  وحمور  املجتمعي، 

و�صالمة الغذاء وتلوث الهواء، والتنمية ال�صحية، 

والتعليم  لها،  وال�صتجابة  للطوارئ  وال�صتعداد 

املهني  والتدريب  املهارات  وتنمية  الأمية،  وحمو 

وبناء القدرات، واأن�صطة القرو�ص ال�صغرية.

واأ�صاف انه يف �صاأن تنظيم املجتمع وتعبئته 

ثقافة  على  اأ�صا�صًيا  اعتماًدا  تعتمد  املحافظة  فاإن 

نظًرا  املجال،  هذا  يف  وتقدمه  املحرقي  املجتمع 

متخ�ص�صني  من  ال�صكانية  الرتكيبة  حتويه  ملا 

اأطياف  بني  الأمية  وجود  وعدم  عدة،  يف جمالت 

املجتمع، اأما ال�صراكة والتعاون بني القطاعات فهي 

عنها جناحات  وينتج  الواقع  اأر�ص  على  متحققة 

وفيما  كافة،  املجتمع  �صرائح  وتخدم  متعددة 

يتعلق مبركز املعلومات فاإن املحافظة وبالتعاون 

مع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية فاإنهما 

والدرا�صات  البحوث  تخدم  بيانات  قاعدة  ميلكان 

وتن�صئ على اثرها اخلطط والدرا�صات التي ت�صهم 

يف عملية التطور والتقدم.

اململكة  ان  اىل  اجلريان  عبداهلل  العميد  واأ�صار 

ُتعد من الدول املتقدمة يف جمال ال�صرف ال�صحي 

و�صالمة الغذاء وتلوث الهواء، نظًرا لوجود الهيئات 

اجلوانب  تلك  تطوير  على  تعمل  التي  الر�صمية 

ب�صكل  وحتديثها  العاملية  ال�صرتاطات  اأعلى  وفق 

املجال  ويف  مدرو�صة،  علمية  خطة  وفق  م�صتمر 

لها  وال�صتجابة  للطوارئ  وال�صتعدادات  ال�صحي 

اأجمع  العامل  بها  مر  التي  الأخرية  اجلائحة  فاإن 

التحتية  بنيته  وعلى  الوطن  تقدم  على  برهنت 

خالله  من  وقدمنا  والطبي،  ال�صحي  املجال  يف 

على  الأمثلة  اأروع  �صربت  التي  الوطنية  كوادرنا 

مكانة البحرين عاملًيا يف هذا املجال ح�صب ا�صادات 

املنظمات العاملية والدول.

التعليمي،  اجلانب  بتفوق  اململكة  تتميز  كما 

اإذ �صهدت اول مدر�صة نظامية يف اخلليج العربي، 

اأنواعها  مبختلف  الأمية  حماربة  على  وعملت 

املهني  التدريب  جوانب  ن�صطت  كما  واأ�صكالها، 

العمل  �صوق  احتياجات  لتلبية  املهارات  وتنمية 

ومت  اجلن�صني،  من  وموؤهلة  �صابة  وطنية  بكوار 

داعًما  ليكون  )متكني(  العمل  �صندوق  تاأ�صي�ص 

وحمفًزا لأبناء الوطن يف الندماج بالقطاع اخلا�ص 

تخ�ص�صاتها،  مبختلف  التجارة  نحو  والتوجه 

وي�صاهم عرب دعمه يف الأن�صطة التجارية متناهية 

الكبرية،  وحتى  واملتو�صطة  وال�صغرية  ال�صغر 

وبات  املحلي  القت�صاد  على  انعك�ص  الذي  الأمر 

الأ�صر  من  للعديد  دخل  م�صدر 

البحرينية.

ال�صحة  وزارة  مع  التعاون  طبيعة  وحول 

اأو�صح  ال�صحية،  املدن  تنفيذ  يف  ودورها 

ال�صريك  هي  ال�صحة  وزارة  اأن  املحافظ  نائب 

برنامج  تنفيذ  يف  املحرق  ملحافظة  ال�صرتاتيجي 

املدن ال�صحية، اإذ اأ�صهمت ب�صكل مبا�صر يف و�صع 

خطة العمل بعد توقيع التفاقية مع منظمة ال�صحة 

العاملية، وت�صري يف خط متواٍز مع جميع اجلهود 

اجلهات  مع  بالتعاون  املحافظة  بها  تقوم  التي 

كما  امل�صتمر،  والتعاون  التن�صيق  خالل  من  كافة 

و�صل  كحلقة  دوًرا حمورًيا  ال�صحة  وزارة  تلعب 

العاملية،  ال�صحة  ومنظمة  املحرق  حمافظة  بني 

ال�صحة  وزارة  يف  لالإخوة  حق  كلمة  من  بد  ول 

وبكوادرها املتميزين، والذين اأ�صهموا يف تذليل اأي 

�صعوبات للو�صول اىل هذه املرحلة والتي تعترب 

املرحلة الأخرية ما قبل الإعالن عن مدينتي ال�صاية 

والب�صيتني كاأوىل املدن ال�صحية مبحافظة املحرق.

املعايري  اأغلب  اأن  اجلريان  العميد  واأكد 

وال�صروط الالزمة لعتماد الب�صيتني وال�صاية مدًنا 

الكرمية  الرعاية  بف�صل  بالفعل،  �صحية م�صتوفاة 

من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم، واجلهود 

الكبرية من �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�ص 

لتهيئة  ورعاهما،  اهلل  حفظهما  الوزراء،  جمل�ص 

للمواطنني واملقيمني يف  املعي�صية  الظروف  اأف�صل 

مملكتنا الغالية، وبف�صل اهلل فاإن حمافظة املحرق 

املعايري   وال�صرتاطات  من   %99 ن�صبة  حققت 

ح�صب  وذلك  ال�صحية،  املدن  بربنامج  املتعلقة 

ال�صحية  املدن  برنامج  ملن�صق  الداخلي  التقييم 

و�صع  طور  يف  واملحافظة  ال�صحة،  بوزارة 

ل�صت�صافة  ا�صتعداداً  وذلك  الخرية  اخلطوات 

خبرية منظمة ال�صحة العاملية يف �صبتمرب املقبل.        

و�صلنا  قد  واملعايري  ال�صرتاطات  وبح�صب 

عن  متهد  التي  واخلتامية  النهائية  املراحل  اىل 

باملحافظة،  ال�صحية  املدن  عن  الر�صمي  الإعالن 

منظمة  خرباء  زيارة  يف  تكمن  الأخرية  واخلطوة 

وعمل  الطالع  بغية  للمحافظة  العاملية  ال�صحة 

الجتماعية  واملراكز  لالأندية  امليدانية  الزيارات 

واملراكز  العامة،  واملما�صي  واملتنزهات  واحلدائق 

املواقع  من  وغريها  ال�صحية،  وامل�صت�صفيات 

الداخلة يف م�صروع املدن ال�صحية.

نائب  اجلريان  خليفة  عبداهلل  العميد  واختتم 

الداخلية  اللجنة  رئي�ص  املحرق  حمافظة  حمافظ 

لعتماد  املبذولة  اجلهود  باأن  ال�صحية  للمدن 

املحرق كمحافظة �صحية باأكملها، هو هدف ن�صعه 

املحافظة  جلهود  ا�صتمراًرا  ليكون  اأعيننا،  ن�صب 

ال�صراكة  التن�صيق والتنظيم والعمل من خالل  يف 

املعي�صية  الظروف  اأف�صل  لتحقيق  املجتمعية 

نرتقي  واأن  واملقيمني،  للمواطنني  وال�صحية 

واجلهات  املوؤ�ص�صات  كل  من  املقدمة  باخلدمات 

املختلفة والتطوير امل�صتمر لها.

وبالتاأكيد لن نتوقف عند هذا احلد، فالقيادة 

لتقدمي  دائًما  توجه  ورعاها  اهلل  حفظها  احلكيمة 

واملقيمني  واملواطنني  للوطن  اخلدمات  اأف�صل 

التكامل  يف  امنوذًجا  البحرين  لتكون  والزائرين، 

والتمدن والتطور امتداًدا حل�صارتها العريقة، فهي 

ُتعد حا�صنة للعلم والتعلم، وال�صياحة الريا�صية 

تعرف  بلد  ونحن  والعائلية،  والطبية  والثقافية 

بني  املجتمعية  ال�صراكة  بف�صل  والأمان  بالأمن 

ت�صهده  وما  املخل�صني،  الأمن  ورجال  املواطنني 

وزارة الداخلية من تطوير وحتديث م�صتمر جلميع 

خدمات  بتقدمي  تعنى  والتي  واأق�صامها  اإداراتها 

اأمنية متكاملة وفق اأعلى امل�صتويات.

تنفيًذا لتوجيهات وزير الداخلية.. نائب حمافظ املحرق:

و�صع اخلطط واآليات العمل لتنفيذ برنامج املدن ال�صحية التابع ملنظمة ال�صحة العاملية
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اإذ اأعرب العميد  نفذت حمافظة املحرق حزمة من املبادرات والربامج الداعمة العتماد منطقتي الب�صيتني وال�صاية مدًنا �صحية، 

للتوجيهات  وتقديره  �صكره  بالغ  ال�صحية عن  للمدن  الداخلية  اللجنة  رئي�س  املحرق  نائب حمافظ حمافظة  عبداهلل خليفة اجلريان 

ال�صامية حل�صرة �صاحـب اجلـاللة امللك حمـد بن عي�صـى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، و�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظهما اهلل ورعاهما، الهادفة اإىل ا�صتمرار الربامج املتقدمة نحو زيادة النمو االقت�صادي وتطوير الت�صريعات وتنويع 

االجتماعية  واخلدمات  والتعليم  واالإ�صكانية  وال�صحية  االأمنية  كاخلدمات  بقطاعات خمتلف  االهتمام  على  عالوًة  الدخل،  م�صادر 

وتقدميها للمواطنني وفق اأحدث النظم. 

الرفاهية  لتحقيق  برامج  لتحقيق  اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  القطاعات  بني  للتعاون  من�صة  ال�صحية  املدن  برنامج 

واملدار�ص املدنية  واجلمعيات  الطبية  واخلدمات  املميزة  التحتية  للبنية  ا�صتناًدا  للربنامج  انطالقة  وال�صاية  الب�صيتني 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/978924/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12216/pdf/INAF_20220918005125162.pdf
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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  5

Link

تنظ��م مب��ادرة أصدق��اء الخالدية 
بالتعاون مع ش��ركة حلول الجودة 
بعن��وان  محاض��رة  لالستش��ارات 
الرقمي« يقدمه��ا نخبة  »اإلع��الم 
م��ن المتخصصي��ن، ه��م: إيم��ان 
ع��الوي المتخصصة في التس��ويق 
رئيس��ة  الزعبي  ونورة  اإللكتروني، 
ف��ي  والتخطي��ط  التس��ويق  إدارة 
داي��م للتس��ويق التفاعلي، ومحمد 
الماجستير  الحاصل على  عبدالقادر 
ف��ي العالق��ات العام��ة وذلك يوم 
الجمعة الموافق 23 سبتمر الجاري.

وتركز المحاض��رة على العديد من 
المح��اور، أهمها: مفه��وم اإلعالم 
اإلع��الم  وتخصص��ات  الرقم��ي، 
وأهميته��ا،  الوظيفي��ة  الرقم��ي 

باإلضافة إلى التسويق الرقمي.
وبين��ت رئيس��ة لجنة اإلع��الم في 
مبادرة أصدقاء الخالدية مريم أحمد 
أن موض��وع اإلع��الم الرقم��ي بات 

واحدًا من أهم الموضوعات الجديرة 
بالحدي��ث والنق��اش المس��تفيض 
بش��أنها وبخاص��ة ف��ي مرحلة ما 
بعد كورونا وم��ا كابده العالم من 
تغيرات في ش��تى المج��االت، ولم 

يكن اإلعالم في منأى عنها.

وأش��ارت إل��ى أن اإلع��الم الرقمي 
بصف��ة عامة هو أح��د التخصصات 
الجدي��دة ال��ذي طرح ف��ي عدد من 
الجامع��ات العالمي��ة ف��ي أوروب��ا 
وأمري��كا وف��ي ع��دد م��ن ال��دول 
العربي��ة، وجاء طرح هذا التخصص 
لحاجة الس��وق العالمي��ة والعربية 
لخريجي��ن متخصصي��ن ف��ي مجال 
اإلع��الم اإللكتروني بع��د أن أصبح 
اإلع��الم اإللكتروني هو المس��يطر 
على الس��وق اإلعالمي، وبعد تحول 
العدي��د من الصح��ف العالمية من 
صحف ورقية إل��ى صحف إلكترونية 
اإلع��الم  عل��ى  االعتم��اد  وازدي��اد 
الرقم��ي من قبل محط��ات التلفزة 
والمحط��ات اإلذاعي��ة ف��ي مختلف 
دول العالم وانتشار مواقع التواصل 

االجتماعي بصورة غير مسبوقة.
بوس��ائله  اإلع��الم  أن  وأك��دت 
أدوات  أق��وى  يعتب��ر  المتط��ورة 

االتص��ال العصري��ة الت��ي تعي��ن 
المواط��ن عل��ى معايش��ة العص��ر 
والتفاعل مع��ه، كما أصبح لإلعالم 
دور مهم في شرح القضايا وطرحها 
على ال��رأي العام وذلك في س��ياق 
اضطالع اإلعالم بدوره التنويري في 

المجتمعات.
ونوهت إل��ى كون اإلع��الم الجديد 
أح��د أكب��ر التغيرات الت��ي جاء بها 
الق��رن الح��ادي والعش��رين حاماًل 
معه عصرًا جدي��دًا لإلعالم في ظل 
ث��ورة االتص��ال والمعلومات، التي 
أدت إل��ى إح��داث تط��ور ضخم في 
تكنولوجي��ا االتص��ال والمعلومات 
وحولت العالم إلى قرية إلكترونية 
صغي��رة. كما أن اإلعالم في العصر 
الحديث بات جزءًا م��ن حياة الناس 
وروتينه��م اليوم��ي، حي��ث أصب��ح 
»المواطن اإلعالمي« ظاهرة الفتة 

للنظر وجديرة بالدراسة.

1للتواصل والمالحظات 7 4 9 6 6 3 2
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مطلقة غارقة بالديون تطلب اإلعانة
أنا فت��اة مطلق��ة وعاطلة ع��ن العمل وس��اكنة 
في بي��ت والدي، أول ما تطلق��ت ذهبت إلى دعم 
المطلقي��ن وقالوا لي ال أس��تحق الدعم ألن ليس 
ل��دي أطف��ال،  توجهت إل��ى الجمعي��ات الخيرية 

لطلب يد العون ولكن ال أحد ساعدني.
 طلبت من البنك قرضًا شخصيًا، لم يسمحوا لي أن 
أحصل قرضًا ألن لدي قرض س��يارة وراتبي  300 

أساس��ي،  يستقطع منه التأمين والراتب الصافي 
280 دين��ارًا. لدي س��يارة احترقت ف��ي كراج وتم 
رفض تعويضي م��ن التأمين وتم حفظ القضية 
في المحكمة وال أستطيع أن أوكل محاميًا لمتابعة 
القضي��ة، ولدي فواتير الهاتف س��وف تتحول إلى 
المحكمة ألنه ال أس��تطيع دفعه��ا، ولدي بطاقة 
فيزا امتياز س��وف تتحول إل��ى المحكمة، كما أنه 

لدي سجل تجاري باسمي، ووكلت شخصًا إلدارته، 
وقال لي إن  الس��جل ألغي، ولكن لم أعلم أن علّي 
مبال��غ مالية لم تدفع إلي ف��ي الجهات الحكومية 
الرس��مية، إلى أن اس��تلمت أوراقًا من التأمينات 
االجتماعي��ة تفي��د بوج��ود مبال��غ على الس��جل 
التجاري تبلغ 1.140 ألف دينار، وعلي دفعها خالل 

15 يومًا من استالم األوراق.

 مطالبات بالدراسة 
عن بعد للمسائي والمنازل

نحن م��ن منتس��بي التعليم النظام��ي المس��ائي، ومن طلبة 
المنازل، وكبار في السن ولدينا التزامات العمل وبعضنا يعمل 
»زامات« وال نستطيع ترك العمل حتى نموت من الجوع ولدينا 

زوجات وأوالد ومسؤولية.
لذلك ننشد مراعاتنا بالسماح لنا بالدراسة وتقديم االمتحانات 

أونالين ليتسنى لنا إكمال دراستنا النظامية.

 بحرينية تطلب 
الجنسية ألبنائها الخمسة

أن��ا مواطن��ة بحرينية وزوجي غي��ر بحريني »عرب��ي« لدينا 
خمس��ة أبناء يحملون جنس��ية والدهم برغم ترعرعهم في 
بل��دي البحرين منذ والدتهم حتى يومنا هذا، ابنتي الكبرى 
عمرها 13 س��نة ولدي ابنتان توأم عمرهما 8 أعوام ولدي 
أطف��ال  »م��ن ذوي االحتياجات الخاص��ة« ولديهم أمراض 
صحي��ة كثيرة منه��ا التش��نجات، كم��ا أن والدهم مصاب 
بالص��رع وهذا الم��رض جعل حياتنا ف��ي أزمات وتعطالت 
أث��رت على عمله إلى يومنا هذا وهو اآلن عاطل عن العمل. 
وأتقدم بطلبي لحصول أبنائي على الجنسية البحرينية لحل 

معاناتنا.

مقيم يطلب المساعدة لعملية جراحية
كن��ت أعاني من غضروف قطني ضاغط على الحبل الش��وكي وعرق نس��ا 
وأجريت عملية، وبس��بب العملية توقفت عن العمل لمدة س��نتين مما 
اضطرني لالستدانة لتغطية مصاريف أسرتي وتكلفة العملية، وبعدها 
جئت إلى البحرين لتس��ديد الديون المذكورة، وبعد عودتي للعمل عاود 
األلم في مفصل الفخذ األيمن بامتداد كامل الساق، وتحاملت، وواصلت 
العم��ل، ولك��ن األلم زاد، ولم أتمكن من مواصل��ة عملي، فأنا أعمل في 
مطع��م ويحتاج إلى س��رعة حركة. فتوقف��ت وراجع��ت الطبيب، وطلب 
عمل أش��عة رنين، وتبين معاودة الغضروف مرة أخرى، ونزوح فقرة عن 
مس��ارها 3 ملي وغضروف آخر في الفقرتين الثالثة والرابعة وانحناء في 
العمود الفقري، فتقرر لي عم��ل جراحة مزدوجة وتركيب »براغي«، وتم 
عم��ل تقرير طبي بالعملية وتكلفته��ا 2250 دينارا، وألن ال مصدر دخل 

لي توجهت للجمعيات الخيرية للمس��اهمة في تكلفة العملية مصطحبا 
مع��ي تقرير أش��عة الرنين وتقري��ر العملي��ة والتكلفة وباق��ي األوراق 
المطلوبة، فمنهم من اعتذر لعدم وجود دعم مادي، ومنهم رفض لعدم 
وجودي داخل منطقة خدمتهم، وتعددت أس��باب االعتذار عن المساعدة 
ألكثر من ش��هر ونصف وأنا أتواصل معهم برغم صعوبة التنقل بس��ب 
وجود األلم في العمود الفقري واأللم اآلخر بس��بب عرق النس��ا في ساقي 
اليمنى واليس��رى، واآلن أنا قعيد ال دخل لي، وأنا مسؤول عن أسرة ولدي 

مسؤوليات وواجبات.
وأناش��د أصحاب األي��ادي البيض��اء وأصح��اب القلوب العام��رة بإعانتي 
بالمساهمة في تكلفة العملية الجراحية ولدي تقارير العملية وتكلفتها 

وتقارير األشعة التي تثبت حاجتي للعملية.

 »الجنسية والجوازات«: ضبط 
مخالفات لإلقامة بحملة تفتيشية

نظم��ت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة حملة تفتيش��ية 
مش��تركة بالتعاون مع مديرية ش��رطة محافظة العاصمة، وذلك 
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة اإلقامات غير 
النظامي��ة، والتأكد م��ن التزام العمالة بقوانين وش��روط مملكة 
البحرين الخاصة باإلقام��ة، والوقوف على أية مخالفات أو إجراءات 
غير قانونية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التي 
تتعل��ق بقانون اإلقامة في مملكة البحرين، وعدد من المخالفين 
لألنظم��ة والقواني��ن حيث يجري العمل على اس��تكمال اإلجراءات 
القانوني��ة المتبعة حياله��م. وأكد مدير إدارة البح��ث والمتابعة 
العقيد طالل نبيل على حرص شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
بتكثيف الحمالت التفتيش��ية المشتركة بش��كل مستمر بمختلف 
محافظات المملكة، للتصدي للمخالفات واإلقامات غير القانونية، 
مش��يرًا إل��ى أهمي��ة دور أفراد المجتم��ع في دعم جه��ود الجهات 
الحكومية لوقف الممارس��ات غير القانوني��ة. ولفت إلى أنه يمكن 
اإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق بمخالفات العمال��ة غير النظامية 
من خ��الل التواصل م��ع مركز االتصال التابع لش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة على الرق��م 17077077، أو البريد اإللكتروني 

.info@npra.gov.bh

سحب 225 رخصة لمخالفة الضوابط.. »حماية المستهلك«:

2960 شكوى خالل النصف األول
ياسمينا صالح  «

كش��فت إحصائية حماية المستهلك الصادرة 
ع��ن وزارة الصناعة والتجارة للفترة من أبريل 
حتى يوني��و 2022 عن ارتفاع عدد الش��كاوى 
إلى 1517 شكوى مقارنة ب�1280 شكوى خالل 
ذات الفترة م��ن العام الماض��ي، وتقدر هذه 
الزي��ادة بنس��بة 19%، بينما تم س��حب 225 
رخص��ة، مقارنة ب�184 رخصة لنفس األش��هر 

العام الماضي وبنسبة زيادة %22. 

فيما انخفضت تراخي��ص الحمالت الترويجية 
بنس��بة 3% حيث وصلت إل��ى 653 فقط بينما 
كانت 676 بنف��س الفترة في العام الماضي، 
بينم��ا زادت تراخي��ص التخفيض��ات التجارية 
18% حي��ث وصل��ت 1048 ترخي��ص تخفيض 
تج��اري بينما كان��ت 889 لنف��س الفترة في 

العام الماضي.
حماي��ة  إدارة  بإحصائي��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
المستهلك من يناير حتى مارس لعام 2022، 
بل��غ ع��دد الش��كاوى 1443 مقارن��ة ب�1070 

بنفس الفترة العام الماضي وبزيادة بنس��بة 
38%، وتم س��حب 159 رخص��ة مقارنة ب�120 
رخص��ة فقط ب��ذات الفت��رة الع��ام الماضي 

وبزيادة %33.
 748 إل��ى  الترويجي��ة  الحم��الت  وارتفع��ت 
مقارن��ة ب�689 حملة خ��الل ذات الفترة العام 
الماضي بنسبة زيادة 9%، كما زادت تراخيص 
التخفيضات التجارية 26% لتبلغ 971 ترخيص 
تخفي��ض تج��اري مقارن��ة ب���771 ترخي��ص 
تخفيض تجاري خالل ذات األشهر لعام 2021.

غرامات مالية واإلبعاد وإحالة البعض للجهات المختصة

ضبط 573 متسواًل من جنسيات مختلفة
قام��ت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات األربع، 
بضب��ط 573 ش��خصًا م��ن الجنس��ين يحمل��ون 
جنس��يات مختلفة، إث��ر ارتكابهم وقائع تس��ول 
بمناط��ق مختلف��ة بالمحافظ��ات خ��الل الفترة 
 ،2022 س��بتمبر  وحت��ى   2021 س��بتمبر  م��ن 
وذل��ك تطبيق��ًا للقانون وفي إط��ار الحفاظ على 

النظام الع��ام. وأوضحت المديريات، أنها اتخذت 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة حيال األش��خاص 
المضبوطي��ن وص��درت بحقه��م أح��كام تمثلت 
في ف��رض الغرامات المالي��ة واإلبعاد عن البالد 
وإحالة بعضهم إل��ى الجهات المختصة، مؤكدة 
عل��ى مواصلة التصدي لكاف��ة األعمال المخالفة 

للقانون، ومنها حاالت التسول.
وأهاب��ت بكاف��ة المواطني��ن والمقيمي��ن، عدم 
التج��اوب م��ع مثل ه��ذه الحاالت واإلب��الغ عنها 
فورًا ليتس��نى اتخاذ اإلجراءات القانونية، وتعزيز 
الجه��ود المجتمعية في مكافحة ه��ذه الظواهر 

السلبية.

 »الصحة العالمية«: 
شرطة المحرق تضطلع بدور 

في حماية األسرة والطفل

أبدى وفد منظمة الصح��ة العالمية، إعجابه باإلجراءات 
االحترازي��ة الت��ي اتخذته��ا مديري��ة ش��رطة محافظة 
المحرق لمكافحة انتش��ار جائحة كورون��ا، وبالدور الذي 
يضطلع به مكتب حماية األسرة والطفل بما يسهم في 

الحفاظ على صحة واستقرار األسر واألفراد بشكل عام.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال نائب مدير عام مديرية شرطة 
المحافظة العميد س��لطان الكعبي، وفدًا من المنظمة 
وذلك بمناس��بة زيارته��م إلى البحري��ن. ورحب العميد 
الكعب��ي بوفد المنظمة الذي اطلع عل��ى جهود مديرية 
ش��رطة محافظة المحرق أثناء جائحة كورونا، والخدمات 
الت��ي يقدمها مكت��ب حماية األس��رة والطفل والحاالت 
الت��ي يت��م التعامل معه��ا، والمواصفات الت��ي يتمتع 
بها المكتب والتي من أبرزها تخصيص مدخل مس��تقل 
الس��تقبال ضحايا الوقائ��ع ذات الطابع األس��ري، وغرف 
مزودة بعوازل الص��وت لمقابلة األطراف، وغرف للرعاية 
واألمومة، وغيرها من الخصائص التي تسهم في خدمة 
هذه القضايا . كما تعرف الوفد، على ما يقدمه المكتب 
م��ن خدم��ات تمثل قيم��ة مضاف��ة تعزز م��ن أهدافه 
االستراتيجية في تحقيق االستقرار واالطمئنان للضحية، 
وتوفي��ر البيئ��ة المالئمة لتحقيق التواف��ق والمحافظة 

على التماسك األسري.

 »الصيادين« تناشد 
بإعادة صرف معونة الغالء

أّك��د أمين س��ر جمعي��ة الصيادي��ن المحترفي��ن فايز 
العريس، أنه منذ ما يقارب 4 سنوات وما زالت الجمعية 
تناش��د بإع��ادة صرف معون��ة الغ��الء للصيادين، بعد 
الق��رار ال��ذي تم اتخ��اذه من قب��ل الجه��ات المختصة 
والمعنية القاض��ي بعدم اس��تحقاق الصيادين لعالوة 
الغ��الء وه��و األمر الذي ت��رك أثره وض��رره على أوضاع 
الصيادين. وأوضح، أن قرار وقف عالوة الغالء ال يتناسب 
مع ظروف وش��ؤون وأوض��اع العاملين  في مجال الصيد 
و ظروفه��م الصعبة، ُمضيف��ًا أن االطالع عن كثب على 

الوضع المعيش��ي للصيادي��ن بجانب االس��تقراء العام 
لش��ؤون الصيادي��ن وظروفه��م المهني��ة وأوضاعهم 
التشغيلية في مهنة الصيد تضع فئة الصيادين ضمن 
اإلطار العام لمس��تحقي الدعم المال��ي وهو األمر الذي 

يرتجيه الصيادون أسوة ببقية القطاعات األخرى.
ولفت إلى أن إعادة الدعم له عوائد كبيرة على ش��ريحة 
مهمة ج��دًا لها دور أس��اس في توفير األم��ن الغذائي 
للوط��ن ويمث��ل تأمين ش��ؤونها تأمين لش��ؤون هذا 

القطاع الكبير واألساسي. فايز العريس

 مبادرة أصدقاء الخالدية 
تنظم محاضرة حول »اإلعالم الرقمي«

 مريم أحمد
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بتصنيف شركة مايكروسوفت العالمية 

 »ثانوية عبدالعزيز بن محمد« مدرسة 
حاضنة للتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي

عززت مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة 
الثانوية للبنين، إنجازاتها الخارجية، بمحافظتها 
على وجودها في تصنيف ش��ركة مايكروس��وفت 
العالمي��ة لقائمة المدارس المنصفة كمدرس��ة 
 )showcase school( للتكنولوجي��ا  حاضن��ة 
2022-2023، وذل��ك للعام الثاني على التوالي، 
وف��ي تتويج وتأكي��د على الجه��ود الكبيرة التي 
تبذلها وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مشروع 
جالل��ة الملك حمد لمدارس المس��تقبل، وبرامج 

التمكين الرقمي.
وأكد مدير المدرسة بسام صالح سعد أن استمرار 

اإلنجاز تأكيد عل��ى عملية التخطي��ط والتطوير 
الكبيرة والمس��تمرة الت��ي تنتهجها المدرس��ة 
في مجال الرقمنة، مش��يدًا في هذا اإلطار بجهود 
القائمي��ن عل��ى تكنولوجيا التعليم بالمدرس��ة 
برئاسة رئيس فريق التمكين الرقمي بالمدرسة 
عادل إبراهيم، عبر الحرص على دمج التكنولوجيا 
وبرامج Microsoft 365 في الدروس التعليمية. 

وق��ال إن عملية الرقمنة تمتد لتش��مل مجاالت 
أخ��رى كاالختبارات الرقمي��ة والدفتر اإللكتروني 
التفاعلي للطالب، باإلضافة إلى تطوير استخدام 

البوابة التعليمية.

على صعيد متصل، حصل 35 معلما بالمدرس��ة 
-2022 MIE Expert عل��ى الش��هادة الدولي��ة 
2023 بم��ا يع��ادل 60% م��ن إجمال��ي معلمي 
المدرسة، وهي شهادة المعلم الخبير من شركة 

Microsoft العالمية. 
ولفت إلى أن اإلنجاز يعك��س التكاتف الكبير في 
الهيئتي��ن اإلداري��ة والتعليمية بالمدرس��ة نحو 
المس��اهمة بش��كل جماعي في تجويد العملية 
التعليمية وفق أفضل الممارس��ات التكنولوجية، 
خصوص��ا مع ارتف��اع عدد المعلمي��ن الحاصلين 

على الشهادة قياسا بالعام الماضي.

سجلت أداًء مميزًا في مجال التعليم

 البحرين الثانية عربيًا 
في مؤشر التنمية البشرية للعام 2022

أصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
مؤخرًا تقريره الس��نوي بشأن مؤشر 
التنمية البش��رية ف��ي العالم، حيث 
احتلت مملكة البحرين المرتبة ال�35 
على مس��توى العالم، متقدمًة ب���7 
مراك��ز كامل��ة مقارنًة بآخر نس��خة 
من التقرير في عام 2020، في حين 
احتلت المرتب��ة الثاني��ة عربيًا على 

مستوى الدول العربية.
وبحسب التقرير يقيس هذا المؤشر 
مدى نج��اح دول العالم ف��ي تحقيق 
التنمي��ة البش��رية، وذل��ك من خالل 
رصد 4 مؤشرات أساسية تخص أمل 
الحياة عند الوالدة، وسنوات التعليم 
س��نوات  ومتوس��ط  المتوقع��ة، 
التعلي��م، ونصيب الف��رد من الدخل 

القومي اإلجمالي.
وت��م تصني��ف مملك��ة البحرين من 
فئ��ة ال��دول ذات التنمية البش��رية 
المرتفعة جدًا بتس��جيلها أداًء مميزًا 
ف��ي مج��ال التعلي��م، إذ بل��غ ع��دد 

س��نة،   16.3 المتوقع��ة  الس��نوات 
ومتوسط سنوات التعليم 11 سنة.

وبذل��ك تحت��ل المرتب��ة األولى بين 
دول مجل��س التع��اون الخليجي في 
مستوى التحصيل األكاديمي، وتفوق 
نتائ��ج  ف��ي  األوالد  عل��ى  الفتي��ات 

التعّلم.
وبهذه المناس��بة، قال��ت مدير إدارة 

ب��وزارة  اإلس��تراتيجي  التخطي��ط 
التربية والتعليم والمنس��ق الوطني 
لله��دف الراب��ع من أه��داف التنمية 
المس��تدامة ش��يخة مفيز: »تعكس 
نتائ��ج  المش��رفة  النتائ��ج  ه��ذه 
التي شرعت  االقتصادية  اإلصالحات 
فيه��ا مملك��ة البحري��ن ف��ي العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم، منذ فترة طويلة في مجال 
التنمية البش��رية بش��تى القطاعات 
الحيوية، وفي التربية والتعليم على 

نحو خاص«.

وأضاف��ت: »نح��ن فخ��ورون بتصدر 
مملكتن��ا الغالي��ة المرات��ب العالية 
دولي��ًا وعربيًا في االرتقاء بمس��توى 
انعك��س  وال��ذي  التعليم��ي،  األداء 
بش��كل واضح ف��ي التقاري��ر الدولية 
الت��ي تؤك��د بش��كل مس��تمر الدور 
اإليجاب��ي الكبير والجه��ود المتميزة 
في االستثمار في قطاع التعليم، بما 
يحققه ذلك من مخرجات ويوفره من 
موارد بشرية ذات كفاءة عالية قادرة 
عل��ى تحقي��ق التنمية المس��تدامة 
وتعزي��ز التنافس��ية ف��ي االقتص��اد 

الوطني«.

محافظا الجنوبية والعاصمة 
يبحثان التعاون المشترك

استقبل محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
ب��ن علي بن خليفة آل خليف��ة بمكتبه محافظ محافظة 

العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.
وفي مس��تهل اللقاء رح��ب محافظ الجنوبي��ة بمحافظ 
العاصم��ة، وأك��د مواصل��ة الجهود الحثيث��ة في تعزيز 
الش��راكة المجتمعي��ة والتع��اون بمختل��ف المواضيع 
والقضايا ذات االهتمام المش��ترك والتي تخدم األهالي 
والمواطني��ن من خ��الل تعزيز التواصل والتنس��يق بين 
الجهتين، متمنيًا لمعالي��ه التوفيق والنجاح في مهامه 

الجديدة.
م��ن جانبه، أثنى محافظ العاصمة على جهود واهتمام 
سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبية في مد جس��ور التعاون والش��راكة في مختلف 

المبادرات والبرامج.

البحرين األولى خليجيًا في التحصيل 
األكاديمي وتفوق الفتيات بنتائج التعّلم

عدد السنوات المتوقعة للتعليم 16.3 
سنة ومتوسط سنوات التعليم 11 سنة

على امتداد مساحة 2323 مترًا مربعًا

المبارك: تطوير المبنى الحالي لسوق الرفاع المركزي
قام��ت رئيس��ة مجل��س الن��واب فوزي��ة زينل، 
ووزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة وائل المبارك 
بجول��ة تفقدي��ة لالط��الع عدد من المش��اريع 
التطويرية ف��ي منطقة الرف��اع، والوقوف على 
التحضي��رات النهائية للموقع المؤقت لس��وق 
الرفاع المركزي، حيث سيش��هد الس��وق الحالي 
أعم��ال تطوير ش��املة تنطلق قريب��ًا بما يلبي 
احتياج��ات أهال��ي المنطق��ة الجنوبية وعموم 

مناطق مملكة البحرين.
وفي هذا الس��ياق أكدت رئيس��ة مجلس النواب 
فوزية زينل أن مواصلة مسيرة العمل واإلنجاز، 
ف��ي تنفي��ذ المش��اريع الحيوي��ة ذات الطاب��ع 
الخدمي، تعزز من الخطى التنموية المتنامية، 
والنهض��ة الش��املة بقي��ادة حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 

البالد المعظم.
وبين��ت أن اس��تمرار العم��ل واإلنج��از لتحقيق 
تطلع��ات المواطني��ن، عب��ر تنفيذ المش��اريع 
مح��ددة،  زمني��ة  أط��ر  ضم��ن  التنموي��ة 
وإس��تراتيجيات مدروس��ة، يعبر عن المساعي 
الواثق��ة لمس��ار العم��ل الوطن��ي المش��ترك، 
ومتانة جسور التعاون بين السلطة التشريعية، 
والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، وما يوليه سموه من 

دعم ومساندة للعمل البرلماني.
كما أشادت بدور وزارة شؤون البلديات والزراعة 
وإش��رافها على إعادة تأهيل األسواق المركزية 
وتهيئ��ة مرافقه��ا، مثمن��ًة اهتم��ام ال��وزارة 
بتطوير سوق الرفاع المركزي وفق أعلى معايير 
الجودة من الناحية اإلنشائية والتجهيزية، وبما 
يحقق متطلبات واحتياجات الباعة والمواطنين 

من مختلف مناطق مملكة البحرين.
من جانبه، أكد وزير ش��ؤون البلديات والزراعة 
الحكوم��ة  توجيه��ات  إط��ار  ف��ي  ال��وزارة  أن 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء بتوفي��ر أفضل الخدمات 
للمواطني��ن والمقيمين، تحرص على أن تكون 
األعم��ال التطويري��ة لألس��واق بما يتناس��ب 
م��ع خصوصيتها كاألس��واق الش��عبية، وتمثل 
مقصدًا رئيس��يًا لتغطية احتياجات المواطنين 
والمقيمي��ن المعيش��ية اليومي��ة، بحي��ث يتم 

مراعاة توفي��ر المرافق الالزمة المصاحبة التي 
تغط��ي احتياجات الباعة والمش��ترين على حد 

سواء.
تطوي��ر  إل��ى  يه��دف  المش��روع  أن  وأوض��ح 
المبن��ى الحال��ي للس��وق على امتداد مس��احة 
2323 مترًا مربعًا، ويش��مل س��وق الخضروات 
والفواكه، وس��وق الس��مك واللحوم، وأس��واق 
الزاد، باإلضافة إلى الخدمات لمرتادي الس��وق 

وأصحاب الفرشات.
وثمن المب��ارك متابعة ودعم رئيس��ة مجلس 
الن��واب ه��ذا المش��روع ومتابعته��ا مراح��ل 
تنفيذه، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة موقع مؤقت 
للباع��ة كفترة انتقالية إلى حي��ن االنتهاء من 
األعم��ال التطويري��ة ومن ثم نق��ل الباعة إلى 
السوق الجديد بش��كل دائم ليباشروا أعمالهم 

فيه بكل يسر وسهولة.
من جهته، قال وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات 
الش��يخ محمد بن أحمد آل خليفة إنه تم اختيار 
الموقع البديل المؤقت للسوق بعناية من قبل 
الوزارة بحيث يكون قريبًا من الس��وق الرئيسي 
ال��ذي سيش��هد األعم��ال التطويري��ة، وذل��ك 

بمساحة 1200 متر مربع.
وأضاف: »تم األخذ في عين االعتبار في الموقع 

البديل توفير فرش��ات بالعدد ذاته الذي كانت 
عليه في الس��وق المركزي، وتش��مل فرش��ات 
الخضروات والفواكه واألس��ماك واللحوم بحيث 
يتم الحفاظ على الوضع ذاته من دون تغيير أو 
تقليص في أعداد الفرش��ات إلى حين االنتهاء 

من األعمال التطويرية للسوق«.
وق��ال مدي��ر ع��ام بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية 
عاصم عبداللطيف: »تم مراعاة توفير التكييف 
ف��ي الس��وق المؤق��ت، وااللتزام باش��تراطات 
األم��ن والس��المة واس��تخدام الم��واد العازلة 
للح��رارة، مؤك��دًا أن المش��روع يمث��ل نقل��ة 
نوعية وسيس��هم في االرتقاء بجودة الخدمات 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمين في الس��وق 
المركزي بعد االنتهاء من األعمال اإلنش��ائية 

والتطويرية«.
وأضاف: »نعمل على االنتهاء من تطوير سوق 
الرف��اع المرك��زي وف��ي الوقت نفس��ه تهيئة 
الموقع المؤقت البدي��ل كي ال تتعطل مصالح 
المواطني��ن والتج��ار ومرتادي الس��وق، لذلك 
س��عينا لئ��أن نهيئ الموق��ع البديل بالش��كل 
المناس��ب لتقدي��م الخدم��ات الت��ي يحتاجها 

المواطنون في السوق المركزي«.

»الهالل األحمر« يدرب الناشئة 
على تقديم اإلسعافات األولية

نظمت جمعية الهالل األحمر البحريني برنامجا تدريبيا 
قام��ت خالل��ه بتزويد عدد م��ن الناش��ئة بالمعلومات 
النظري��ة والعملي��ة الالزمة لتأهليهم م��ن أجل تقديم 
خدمة اإلس��عافات األولي��ة للمحتاجين عن��د الضرورة، 
وذل��ك ف��ي إطار جه��ود الجمعية للتوس��ع ف��ي تطبيق 

برنامجها »مسعف في كل بيت«.
ونظمت الجمعية هذا التدري��ب في مقرها تحت عنوان 
»المس��عف الصغير«، واس��تهدف فئة األطفال من سن 
12 إلى 17 سنة، حيث يكون الطفل في هذه السن قادرا 
جس��ديا لتقديم المساعدة بعد الحصول على المعلومة 

والتدريب الصحيحين.
وتضم��ن البرنام��ج التدريب��ي معلوم��ات نظرية حول 
الكسور والحروق ونزيف األنف وضربة الشمس ومعاينة 
المغم��ى عليه وغيرها من الح��االت التي تتطلب تدخال 
إسعافيا أوليا وسريعا، كما تضمن شرحا حول محتويات 

حقيبة اإلسعافات األولية وموضوعات أخرى ذات صلة.
وتمكن الناشئة المش��اركون في البرنامج التدريبي من 
التطبيق العملي لتلك المعلومات من خالل مجس��مات 
مخصصة له��ذه الغاية، والتأكد من إتقانهم للمهارات 
الالزمة لتقديم اإلس��عاف األولي للمص��اب قبل وصول 

المساعدة الطبية الالزمة.

الوكيل المساعد للمنافذ 
يشارك ببرنامج تحديد هوية 
المسافرين التابع لـ»اإليكاو«

ش��ارك الوكيل المس��اعد للمناف��ذ والبح��ث والمتابعة 
العمي��د عبدالعزي��ز الدوس��ري، في الن��دوة والمعرض 
السابع عشر حول برنامج تحديد هوية المسافرين التابع 

لمنظمة الطيران المدني اإليكاو في مونتريال بكندا.
وخالل المش��اركة بالبرنامج، تمت مناقش��ة االستجابة 
لتزايد أعداد المس��افرين بعد جائح��ة فيروس كورونا، 
والعم��ل عل��ى التخفي��ف م��ن ح��دة المخاط��ر األمنية 
بالتنسيق الدولي لتيسير رحالت المسافرين، واالستفادة 
من الق��درات المتاح��ة بفضل التكنولوجي��ات الجديدة 
الت��ي تعتمد عل��ى الدمج بي��ن التكنولوجي��ا وبرنامج 
تحديد هوية المسافرين. كما تم خالل المعرض عرض 
مجموعة واس��عة م��ن المنتجات والخدم��ات المتعلقة 

بشكل خاص بتطبيقات أمن وثائق السفر.

»التنمية«: 69 مركز خدمة في المحافظات
ذك��رت وزارة التنمية االجتماعية، أنه يوج��د 69 مركز خدمة اجتماعية في 
البحرين، بينها 9 مراكز للتنمية االجتماعية، و13 مركزًا للتوظيف والتدريب، 
و8 مراكز للتأهيل وذوي اإلعاقة، و6 مراكز داعمة لألسر المنتجة، و8 مراكز 
تنمي��ة وحماي��ة الطفول��ة، و6 مراكز لرعاي��ة وحماية األس��رة، و18 مركزًا 

ومؤسسة لكبار السن، ومركزًا واحدًا لدعم المنظمات األهلية.
وأش��ارت إلى أن مراكز الخدمات، تهدف إلى تطوير األدوات الرقابية لتعزيز 

وضمان حق��وق أطراف اإلنتاج في س��وق العمل البحرين��ي، تعزيز الحماية 
االجتماعي��ة ورفع جودة خدماتها، والتمكين االجتماعي وتعزيز التماس��ك 
المجتمع��ي بين فئ��ات المجتم��ع البحرين��ي بمختلف أطياف��ه، والتمكين 
االقتصادي لألفراد واألس��ر ذوي الدخ��ل المحدود، وتطوي��ر خدمات الدمج 
االجتماعي��ة والتأهيلية والمهنية لذوي الهمم، وتمكين المنظمات األهلية 

وتعزيز دورها التنموي، وتطوير األداء المؤسسي.
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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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الحراك الدبلوماسي للبحرين على المستويين اإلقليمي 
والدولــي يؤكــد متانــة العالقــات مــع الدول الشــقيقة 

والصديقة بإرساء قيم األمن والسالم عالميًا.

باألحمر
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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للتنبيه إنهن أكثر من »مهسا«
الق��وى الناعم��ة األمريكية فع��ًا ناعمة م��ع إيران، وتغ��ض الطرف عن 
جرائمها بتعّمد وتقّصد ومع س��بق اإلصرار والترّص��د، إذ إن إليران غاية 
وغرض��ًا، فتعتبر أداة من أدوات مش��روع تفتيت الدول العربية وتقس��يم 
ش��عوبها، لذل��ك فا بد م��ن التعتيم، قدر المس��تطاع عن وحش��ية هذا 
النظ��ام أمام ال��رأي العام األمريكي حتى ال يحاس��ب القائم��ون على هذا 
المشروع الشرير فيضطرون  لإلجابة والبحث عن مبررات تفسر التناقض 

الكبير بين شعاراته المرفوعة وأفعاله الموضوعة!
المش��كلة أن النظ��ام اإليراني لكثرة جرائمه وبش��اعتها ال يعطي فرصة 
لتلك القوى الناعمة حتى تجد له مخرجًا، فتتحرج هذه القوى وتضطر إلى 
أن تعلق إبراء للذمة، فالس��كوت يحرجها أم��ام الرأي العام األمريكي، فا 

ا من المرور مرور الكرام واإلدانة على استحياء. تجد ُبدًّ
جريمة قتل الش��ابة مهسا أميني الناشطة اإليرانية على وسائل التواصل 
االجتماعي بش��عة جدًا ألنها ماتت تحت التعذيب بسبب أن حجابها كان 

غير الئق.
وألن له��ا متابعين كثيرين أصبحت القصة هي »الترند« في إيران، وخرج 
الش��ارع اإليراني غاضب��ًا مرددًا الم��وت لخامنئي، هنا ل��م تتمكن القوى 
الناعم��ة األمريكية أو اإلعام األمريكي وال حت��ى اإلدارة األمريكية من أن 

تتجاهل القصة وتعتم عليها كالعادة.
ولك��ن انظروا إلى الخدع��ة الكبرى التي يحاولون به��ا توجيه الرأي العام 
األمريك��ي لتصوير األمر على أنه مجرد تصرفات فردية وليس��ت سياس��ة 

عامة يتسم بها هذا النظام. 
روبرت مالي رئيس الفري��ق األمريكي المفاوض لاتفاق النووي مع إيران 
متهم من قبل جميع المراقبين والمتابعين الدوليين، بل من العديد من 
األمريكيي��ن وحتى اإلس��رائيليين أنه إيراني أكثر م��ن اإليرانيين، وطالب 
العديد من الحزب الجمهوري بتغييره خاصة أنه كان المفاوض المسؤول 

عن االتفاق األولي عام 2015، تغييره إلى شخص أقل ميانًا إليران.
حتى هذا لم يتمكن من الس��كوت على جريمة قتل مهسا، لكنه قال يجب 

أن يحاسب المسؤولون عن هذا التصرف!!
بمعنى أن ما حدث كان تصرفًا فرديًا.

وم��اذا قال البيت األبيض؟ جاك س��وليفان مستش��ار الرئي��س جو بايدن 
لألم��ن القومي قال إنها جريمة ال تغتفر موت ش��ابة ف��ي مقتبل العمر 
وهي رهن االحتجاز عند ش��رطة اآلداب، طيب يا سيد سوليفان وماذا بعد 
تلك اإلدانة؟ اكتفى الس��يد س��وليفان بالقول »وسوف نستمر في العمل 

لمحاسبة المسؤولين اإليرانيين عن مثل هذه االنتهاكات اإلنسانية«!!
آه إذن المس��اءلة تتعلق بتصرفات بعض المس��ؤولين الذين ستعلنون 
أس��ماءهم لمعاقبتهم كأفراد، وماذا عن النظام؟ من وضع تلك الشرطة؟ 

من أعطاهم الصاحيات؟ هل هي أول حادثة؟ 
بالمناس��بة هل مازلتم تنوون رفع العقوبات عن هذا النظام في حال قبل 
بجمي��ع تنازالتكم التي قدمتموه��ا؟ هل مازلتم على اس��تعداد لتزويده 
بملياراته المجمدة كي يعيد ضخها في ميليش��ياته اإلرهابية التي تقتل 

مئات من شابات الوطن العربي في اليمن والعراق ولبنان وسوريا؟
إنها ليست مهسا واحدة، إنها آالف المهسات.

إنما حين يريدون أن تك��ون الجريمة تصرفات فردية ال تتحملها الدولة، 
وحين يشاؤون حملوا الدولة ونظامها مسؤولية تلك الجريمة، األمر يعود 
إل��ى أين يري��دون توجيه الرأي الع��ام بما يخدم أهدافهم ومش��اريعهم، 
وم��ازال هناك من هم بيننا من يقول إن األمر ليس مقصودًا وليس هناك 
مش��روع أمريكي لتفتي��ت المنطقة إنما هي مجرد أخطاء وس��ذاجة وقلة 
إدراك من نظام يريد أن يكون األوحد الذي يقود العالم ويقيم تصرفاته.

هندي يحّول سيارته إلى هليكوبتر
حول ش��اب هندي س��يارته إلى 
طائ��رة هليكوبت��ر، ليقتات من 

دخلها من خال تأجيرها.
وق��ام ميثيليش، الش��اب البالغ 
من العم��ر 24 عاما ف��ي بيهار 
بالهند، بتحويل هيكل س��يارته 
إلى طائرة هليكوبتر لإليجار في 

حفات الزفاف.
وقال ميثيليش إن��ه يحلم يوما 
ما بالتحليق في السماء بطائرة 
هليكوبتر من تصميمه الخاص.
يذك��ر أن الهيلكوبت��ر ه��ذه ال 
تطير، وإنما هي إضافات أدخلت 
عل��ى الس��يارة حت��ى تعطيه��ا 

منظر هيلكوبتر فقط.

 العثور على قلب سمكة 
يعود لـ380 مليون عام

يعتقد العلماء أنهم اكتش��فوا ما يمكن أن يكون أقدم قلب على اإلطاق، 
والذي يعود تاريخه إلى 380 مليون عام.

وذك��رت وكالة األنباء البريطانية »بي أيه ميديا« أن هذا العضو العضلي 
خاص بسمكة فكية متحجرة سبحت في المياه خال العصر الديفوني، ما 

بين 419 مليون و359 مليون سنة.
وأش��ارت إلى أن��ه باإلضافة إلى القل��ب »المحفوظ بش��كل جميل«، وجد 

الباحثون أيضا معدة وأمعاء وكبدا متحجرة.
وتش��ير النتائج، التي ُنش��رت في مجلة س��اينس، إل��ى أن األعضاء خاصة 
بجسم سمكة من عائلة المفصليات، وهي مجموعة منقرضة من األسماك 

المدرعة التي لها تشريح مشابه لسمك القرش الحديث، وفقا للعلماء.
ويعقد العلماء األمل في أن يسلط هذا االكتشاف الضوء على كيفية تطور 

المخلوقات، بما في ذلك البشر.
وكان قد تم العثور على الحفريات في تكوين جوجو في منطقة كيمبرلي 
غربي أس��تراليا، وهي ش��عاب مرجانية تحافظ عل��ى الحيوانات والنباتات 

الفريدة من العصر الديفوني المتأخر.

 تطبيق رسائل »غوغل«
يحصل على ميزات تهم الماليين

ذك��رت بعض المواقع المهتمة بش��ؤون اإلنترنت والتقنيات 
 Google الحديث��ة أن غوغل س��تدخل ميزات مهم��ة لتطبيق
Messages الذي يعتمده المايين حول العالم. وتبعا ألحدث 
التس��ريبات فإن غوغل تنوي إدخال بضع وظائف جديدة لهذا 
التطبيق، وم��ن أبرزها ميزات جديدة للمراس��لة الصوتية، إذ 
سيتمكن المس��تخدم من إرسال واستقبال الرسائل المسجلة 

.RCS أو عبر خدمات MMSأو SMS الصوتية عبر رسائل
واألم��ر المهم في ه��ذه اإلضافات هو مي��زة تحويل األصوات 
إلى كلمات مق��روءة، فعندما يكون متلقي الرس��الة غير قادر 
على االستماع إلى المقطع الصوتي تقوم هذه الميزة بتحويل 
األصوات إلى كلمات، كما ستكون هذه الميزة مفيدة في حال 
كانت األصوات في الرس��الة الصوتية ضعيفة وغير مسموعة 
بش��كل جيد. وس��يحصل تطبي��ق Google Messages تبعًا 
للتس��ريبات أيضا على رموز تعبيرية ووج��وه تفاعلية جديدة 
س��يتمكن المس��تخدم م��ن إضافتها لرس��ائله لتك��ون أكثر 
حيوية وتعبيرا. كما س��تتغير واجهة عرض وكتابة الرس��ائل 
في التطبيق أيضا لتكون أس��هل لاستخدام، وستضاف عليها 

بعض األزرار واالختصارات اإلضافية.

 بعد فضيحة السالمونيال.. 
»كيندر« يحصل على إذن نهائي بالعودة

التاب��ع  البلجيك��ي  المصن��ع  حص��ل 
لمجموع��ة »فيري��رو« العماق��ة في 
صناع��ة الش��وكوال والمت��ورط ف��ي 
فضيح��ة تل��وث بالس��المونيا ف��ي 
منتجاته خ��ال الربي��ع الفائت، على 
إذن »نهائي« من الس��لطات الصحية 
المحلية باستئناف إنتاجه، بعد ثاثة 

أشهر كان خالها تحت المراقبة.
وت��م التأكيد على إع��ان المجموعة 
عل��ى لس��ان ناطق��ة باس��م الوكالة 
البلجيكية لسامة السلسلة الغذائية.
وقال��ت الناطقة ألين ف��ان دن بروك 
»كانت جميع نتائ��ج تحليات المواد 
الخ��ام والمنتج��ات النهائية مطابقة 
التفتيش  للمواصفات، وسارت مهام 
بش��كل جيد«، مش��يرة إل��ى أن اإلذن 

النهائي صدر الخميس.
وكان المصنع التابع للشركة اإليطالية 
العماقة المعروف��ة عالميًا خصوصًا 

بعامتي نوتيا وكين��در التجاريتين، 
في مدينة أرلون البلجيكية حصل على 
تصريح في منتصف يونيو الس��تئناف 

اإلنت��اج وف��ق ش��روط معين��ة، بعد 
إغاق��ه من��ذ الثامن م��ن أبريل بعد 

انكشاف الفضيحة.
وطلب��ت الوكال��ة البلجيكية لس��امة 
السلس��لة الغذائي��ة تمكينه��ا م��ن 
للمكونات  إجراء تحلي��ات منتظم��ة 
المستخدمة والمنتجات النهائية قبل 

طرحها في السوق.
إن  الجمع��ة  »فيري��رو«  وقال��ت 
»المجموع��ة عمل��ت تح��ت إش��راف 
الوكالة البلجيكية لس��امة السلسلة 
الغذائي��ة لثاثة أش��هر باس��تخدام 

بروتوكوالت اختبار وجودة محسنة«.
وأضافت في بيان »منح رخصة اإلنتاج 
يعني أن كل ش��يء جاهز الس��تئناف 

اإلنتاج بكل ثقة في مصنع أرلون«.

ُثلث سكان العالم محرومون من اإلنترنت في 2022
في عصر الث��ورة التكنولوجية ه��ل تصدق أن ثلث 
س��كان العال��م ف��ي ع��ام 2022 م��ن دون اتصال 
باإلنترنت. وذلك وسط تباطؤ في وتيرة االتصاالت 
الجديدة، بحس��ب أح��دث إحصاءات نش��رتها األمم 

المتحدة.
وقال االتحاد الدولي لاتصاالت في بيان »يستخدم 
اآلن حوال��ي 5.3 ملي��ارات ش��خص ح��ول العال��م 
اإلنترنت، وبينما ال يزال النمو مشجعًا، يشير االتجاه 
إل��ى أنه في غي��اب اس��تثمارات جديدة ف��ي البنية 
التحتي��ة وزخم جديد الس��تقطاب مه��ارات رقمية 
جدي��دة، فإن فرص ربط س��كان العالم بحلول عام 

2030 تتراجع بشكل متزايد«.
وفيم��ا ال يزال 2.7 مليار ش��خص غي��ر قادرين على 
الوص��ول لإلنترنت هذا الع��ام، فقد كان عددهم 3 
ملي��ارات في 2021 و3.6 ملي��ارات عام 2019، قبل 

جائحة كوفيد-19.
وش��دد األمين العام لهذه المنظمة التابعة لألمم 
المتح��دة هولي��ن جاو عل��ى أن هذا األم��ر »أعطانا 
دفع��ة جي��دة من حي��ث االتصال، لكن يج��ب علينا 
الحف��اظ عل��ى الوتي��رة عينه��ا لضمان اس��تفادة 

الجميع« من الخدمات الرقمية.
وحدد االتحاد الدولي لاتصاالت عقبتين رئيسيتين 

أم��ام هدفه��ا المتمث��ل في جع��ل س��كان العالم 
متصلين بشكل كامل: السكان الذين ال يزالون غير 
متصلين بالش��بكة ه��م أيضًا أكثر الس��كان الذين 
يصعب الوصول إليهم، فضا عن صعوبات االنتقال 
من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل.
ويعتب��ر االتح��اد أن العقبات غالبًا م��ا يتم التقليل 
من شأنها مثل: س��رعات االتصال البطيئة للغاية، 
واألس��عار المرتفع��ة جدًا للمعدات واالش��تراكات، 
واالفتق��ار إل��ى الثقافة الرقمي��ة أو حت��ى الحواجز 
الثقافي��ة واللغوي��ة، كذلك ثمة ف��وارق قوية بين 

المناطق.

90 ألف معمر في اليابان 
تجاوزت أعمارهم 100 عام

ع��دد  تج��اوز  م��رة،  ألول 
اليابانيي��ن الذي��ن تزي��د 
100 عام  ع��ن  أعماره��م 
90 ألف شخص وغالبيتهم 

من النساء.
ه��ذه  مث��ل  ونش��رت 
الصحة  وزارة  اإلحص��اءات 
والعم��ل والرفاهي��ة ف��ي 
احترام  اليابان عشية يوم 
يت��م  ال��ذي  الش��يخوخة، 

االحتفال به يوم االثنين.
وهن��اك 90526 مواطن��ًا يابانيًا تجاوز عمره��م 100 عام، ما 
يزيد بأكثر من أربعة آالف عما هو عليه العام الماضي. وأصبح 
هذا المؤشر رقما قياس��يا، مع العلم أن اليابان تحطم األرقام 
القياس��ية في هذا المج��ال كل عام على م��دار 52 عاما، لكن 

مؤشر 90 ألف شخص معّمر قد تجاوزته الباد للمرة األولى.
وفي عام 1970، كان هناك 310 أشخاص معمرين فقط. وبلغ 
عددهم اآلن 90 ألفا، وتش��كل النس��اء منهم 88٪، أي ما يزيد 
ع��ن 80 ألفا، أما عدد الرج��ال المعمرين فهناك ما يزيد قليا 

عن 10000 رجل معّمر.
وتعد المواطنة اليابانية، فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 
115 عاما من أكبر المعّمرات س��نا، وهي من محافظة أوساكا 
اليابانية، أما أكبر رجل معمر س��نا فهو، شيجيو ناكامورا، من 

محافظة هيروشيما.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/18/watan-20220918.pdf?1663476921
https://alwatannews.net/article/1026723
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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

Link

P  4

Link

Link

local@albiladpress.com

األحد 18 سبتمبر 2022 - 22 صفر 1444 - العدد 5087
04

بنا

ُعقـــدت الجولـــة الثانية من المشـــاورات 
السياســـية بيـــن مملكة البحريـــن وكندا، 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة ومســـاعدة نائب وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتجـــارة والتنمية لشـــؤون 
والشـــرق  الشـــمالي  والقطـــب  أوروبـــا 
األوســـط فـــي كنـــدا ســـاندرا ماكارديل، 

وذلك بمقر الوزارة في أوتاوا.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية حـــرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز عاقـــات 
التعـــاون والصداقة الوثيقـــة والمتميزة 
مع كندا، وتنميتها في مختلف المجاالت 
واالقتصاديـــة،  واألمنيـــة  السياســـية 
وتبـــادل الخبرات فـــي قطاعات الصحة 
والطاقـــة  البيئـــة  وحمايـــة  والتعليـــم 
المتجددة والتنمية المستدامة والتحول 
الرقمـــي واألمن الســـيبراني، وغيرها بما 
ينشـــد تحقيـــق المصالـــح الحيويـــة لكا 

البلدين والشعبين الصديقين.
اإلقليميـــة  القضايـــا  الجانبـــان  وناقـــش 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
وآفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشـــراكة 
الدولية في ضمان أمن الماحة البحرية 
ومكافحة التطرف واإلرهاب، وترســـيخ 
األمن واالســـتقرار والســـام في منطقة 
الشـــرق األوســـط والعالـــم. مـــن جانبهـــا، 
رحبـــت مســـاعدة نائـــب وزيـــر الشـــؤون 
الخارجيـــة الكنـــدي بزيـــارة وفـــد مملكة 
البحرين إلى أوتاوا، معربة عن تقديرها 
فـــي  المتميـــزة  البحرينيـــة  للمبـــادرات 
ترسيخ التسامح والتعايش السلمي في 

منطقة الشـــرق األوســـط، مؤكدة حرص 
بادهـــا على تعزيز الشـــراكة السياســـية 
بمـــا  الثنائيـــة،  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة 
يعـــود بالخيـــر والنماء علـــى كا البلدين 
ذلـــك،  إلـــى  الصديقيـــن.  والشـــعبين 
اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، مع روبرت أوليفانت الســـكرتير 
البرلماني لوزير الخارجية الكندي، وذلك 
على هامش الجولة الثانية للمشـــاورات 
أوتـــاوا.  فـــي  البلديـــن  بيـــن  السياســـية 
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة حرص مملكـــة البحرين على 
تعزيز التعـــاون السياســـي واالقتصادي 
مـــع كندا، في ظـــل سياســـتها الخارجية 
الداعيـــة للســـام والتعايـــش، وتنســـيق 
فـــي  والدوليـــة  اإلقليميـــة  المواقـــف 
مكافحة التطـــرف والكراهية واإلرهاب 
وتجفيف منابع تمويله، وتنمية التعاون 
والعلمـــي  واالســـتثماري  االقتصـــادي 
بالتوافق مـــع الرؤية االقتصادية 2030، 
وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية 
في إرســـاء دولـــة القانون والمؤسســـات 

وتحقيق التنمية المستدامة.
البرلمانـــي  الســـكرتير  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
لوزيـــر الخارجيـــة الكندي اهتمـــام باده 
بتعزيز الشـــراكة والتعاون الدبلوماســـي 
والبرلمانـــي والتجـــاري وإرســـاء األمـــن 
يحقـــق  بمـــا  والســـام،  واالســـتقرار 
لـــكا  المشـــتركة  الحيويـــة  المصالـــح 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، متمنيًا 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار.

تعزيز التعاون السياسي واألمني 
واالقتصادي بين البلدين

تدابير وقائية في المدارس للحد من انتشار المرض
بعد تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة... “التربية”:

أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة الجهود المشـــتركة 
مـــع وزارة الصحـــة؛ لضمان حفظ صحة وســـامة الطاب 
والطالبـــات وأعضـــاء الهيئـــات التعليميـــة واإلداريـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل بالمدارس الحكومية والخاصة، مشـــددًة 
الحـــرص على تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة الازمة، خصوصًا بعد تســـجيل أول حالة قائمة 

بجدري القردة في مملكة البحرين.
وأشـــارت وزارة التربيـــة والتعليم إلى أن صحة وســـامة 

الطاب والطالبات وأعضاء الهيئـــات التعليمية واإلدارية 
أولويـــة قصـــوى، وتم في هذا الشـــأن التأكد مـــن التدابير 
الوقائية فـــي المدارس وتوفير اإلمكانيـــات الازمة للحد 
مـــن انتشـــار أي حـــاالت فـــي المجتمـــع المدرســـي، وذلـــك 
فـــي إطـــار تعزيز اإلجـــراءات المعمـــول بها طبقـــًا للخطط 
االســـتباقية المشـــتركة مع وزارة الصحة فـــي مجال تتبع 
أثـــر المخالطيـــن ومتابعـــة ورصـــد أي حـــاالت مشـــتبه بها 
لتلقـــي الرعايـــة الطبية الازمة، وذلـــك حفاظًا على صحة 

وسامة الجميع.

وشـــددت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير بيئة 
صحية آمنة في مختلف المدارس مع بدء العام الدراسي، 
مؤكـــدة أنهـــا علـــى اســـتعداد للتعامـــل مـــع المســـتجدات 
الصحيـــة الطارئة، وفقـــًا للبروتوكوالت الصحيـــة المتبعة 

محليًا وعالميًا.
كمـــا أشـــارت وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى أهميـــة الوعي 
المجتمعي في إســـناد كافة الجهود المبذولة لحفظ صحة 
وســـامة المجتمع المدرســـي، مؤكدة قيامها بكل ما يلزم 

في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الصحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في ذكرى وفاة جمال عبدالناصر... الجدلية بين النزاهة والكفاءة
Û  سنظل نحب مصر وشعبها من صميم قلوبنا وحتى

نخــاع عظامنا، ونحب ونشــيد بالرئيــس عبدالفتاح 
بــه مــن جهــود  قــام ويقــوم  بمــا  السيســي ونفخــر 
ومبــادرات وانجــازات باهــرة إلصــاح “مــا أفســده 
الدهــر” ولارتقــاء بمكانــة مصــر وشــعبها، ونتمنــى 
لــه التوفيــق والنجــاح والســداد في مســاعيه كافة، 
واحببنــا ومــا نــزال نحــب الرئيــس الراحــل جمــال 
عبدالناصــر رحمــه هللا الــذي تمر هذا الشــهر الذكرى 

52 على وفاته.

Û  أحببنا عبدالناصر رحمه هللا؛ ألنه تمكن من استنفار
أحامنــا، وجعلنــا نؤمــن بوجــود القوميــة العربيــة، 
ونصــدق أنهــا قد اســتيقظت على يديــه، وأن دولها 
ســتتوحد بيــن يديــه، وانهــا ســتحقق االنتصــارات 
تحــت يديــه، احببنــاه ومــا نــزال نحبــه بــكل صــدق 
وإخــاص وهــو حب يفرض علينــا أن نكون أمينين 
تلــك  نتجاهــل  وأال  ومعــه،  انفســنا  مــع  وصادقيــن 
الدائــرة المتســعة مــن التقييــم والمراجعــة والنقــد 
والجــدل والنقاشــات الســاخنة التــي مــا تــزال تدور 
حولــه وحــول إرثــه منــذ أن اختــاره هللا وحتى بعد 

انقضاء أكثر من نصف قرن على وفاته.

Û  وكلمــا تحــل ذكــرى وفاتــه رحمــه هللا في مثــل هذا
الشــهر مــن كل عــام يتســابق الكثيــر منــا لإلعــراب 
عــن الحنيــن إلى حضوره، واألســف والتحســر على 
فقدانه وعلى الخسارة الفادحة التي منيت بها األمة 
العربيــة بســبب رحيلــه المبكــر عــن المشــهد العربي؛ 
فلــوال هــذا الغيــاب لمــا ضعفــت األمــة واســتكانت 
وانكشــفت وتعرضــت للمهانــة، ولما تجــرأ أحد على 
شــؤوننا  فــي  والتدخــل  علينــا  واالعتــداء  الســطو 
حرماتنــا  واســتباحة  أراضينــا  واحتــال  الداخليــة 
كمــا هــو حاصــل اآلن؛ مردديــن قــول أبــي فــراس 
الحمداني “وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر”؛ ناسين 
أو متناســين أن عبدالناصــر تســلم الســلطة كاملــة 
فــي مصر بعد إزاحة وســجن الرئيس محمد نجيب 
فــي العــام 1954 وحل األحزاب وتكبيــل الصحافة، 
وبعدها بعامين )في العام 1956( تعرضت مصر في 

عهــده وهــو في قمــة توهجــه ولمعانه إلــى العدوان 
بمشــاركة  إســرائيل  شــنته  الــذي  الغاشــم  الثاثــي 
بريطانيا وفرنسا، ولم يستطع عبدالناصر منع وقوع 
العــدوان أو وقــف زحــف القــوات االســرائيلية التي 
احتلــت قطــاع غــزة وكامــل ســيناء التي انســحبت 
منهــا الحقا راضخــة للضغوط الدولية وعلى رأســها 
الســوفيتي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  ضغــوط 
ومقابــل تنــازالت موجعــة ومكلفــة ومهينــة وافــق 
عليهــا عبدالناصــر وســميت الحًقا بـ “آثــار العدوان”، 
وتكــرر الشــيء ذاتــه وبصورة اشــنع وأســوأ  عندما 
شــنت إســرائيل الحرب على مصر وسوريا واألردن 
فــي العــام 1967، واحتلــت مرة أخرى كامل ســيناء 
وقطــاع غــزة، إلى جانــب هذه المرة الضفــة الغربية 
وهضبة الجوالن أمام عيني عبدالناصر الذي تحمل 
المســؤولية كلها عن ما حدث؛ فكيف بنا نســتنهضه 
يقــول:  المصــري  والمثــل  وحمايتنــا  لنجدتنــا  اآلن 
“جيتــك يــا عبدالمعين تعيّني، لقيتك يــا عبدالمعين 

تتعان”.

Û  ونحن من حبنا لعبدالناصر ورغبتنا في الدفاع عنه
واالستمرار في تلميع صورته والتستر على هزائمه 
أو انتكاســاته وتغطيــة أخطائــه وتجاوزاتــه أخذنــا 
نلجــأ إلــى التأكيد على نزاهتــه ونظافة يده التي لم 
يمدهــا قــط إلــى المــال العــام؛ وهــي حقيقــة مؤكدة 

ثابتة ال جدال أو خاف حولها وال شك فيها.

Û  وعلى الرغم من أن النزاهة صفة ال يستطيع معظم
السياســيين والقادة ادعاءها فــي هذه األيام وعلى 
مر العصور، إال أنها خصلة أساسية ملزمة لكل قائد 
أو مســؤول، مــع ذلك فــإن النزاهة ونظافــة اليد في 
حالــة توفرهــا في القائد أو المســؤول تفقــد قيمتها 
إذا لــم تكــن مقرونــة بالكفــاءة واالقتــدار والحكمــة 
وحسن التدبير التي تعتبر مقومات أساسية تتقدم 

في أولويتها وأهميتها على النزاهة ونظافة اليد.

Û  وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن أحًدا ال ولم يشك
فــي نزاهــة ونظافــة يد الزعيــم النــازي أدولف هتلر، 
فهــو أيًضــا لــم يمــد يده قــط إلى مــال ألمانيــا العام؛ 

وعــدم  فشــله  أثبــت  متســلطا  دكتاتــورا  كان  لكنــه 
كفاءته وسوء تقديره وتدبيره عندما أشعل الحرب 
العالميــة الثانية التي منيــت فيها ألمانيا في النهاية 
بهزيمــة مذلــة ماحقــة ســاحقة، وكانت تلــك الحرب 
أكثــر الصراعات العســكرية دموية علــى مر التاريخ 
وراح ضحيتهــا أكثــر مــن ســتين مليــون إنســان من 
عســكريين ومدنيين، فما الذي اســتفاده األلمان بل 

العالم كله من نزاهة ونظافة يد هتلر؟

Û  صدام حسين افتقد الكفاءة وجانبته الحكمة وأساء
التقدير عندما دخل في حرب مع إيران دامت ألكثر 
من ثمان سنوات، ثم جاء األَمرُّ واألدهى عندما غزا 
دولــة الكويــت في العــام 1990 وما ترتب على ذلك 
مــن نتائــج كارثيــة وخيمــة مــا زال العــراق وشــعبه 
والمنطقــة بأســرها تعانــي منها؛ مع أنــه حتى أعداء 
صــدام يشــيدون ويشــهدون بنزاهتــه ويؤكدون أن 
ــا مــن المســؤولين فــي عهــده لــم يكن يجــرؤ على  أيًّ
العــام، وأن  المــال  إلــى  يــده  يمــد  أو  قبــول رشــوة 
اإلشــاعات التي أثيرت حول استيائه على مايين 
الــدوالرات مــن بنــك العــراق المركــزي قبيــل الغــزو 
األميركي في العام 2003 بحجة حمايتها من أيدي 
المحتليــن لــم تثبت صحتها أو دقتهــا، وما قيل عن 
“قصور صدام” ثبت أن هناك نحو 600 عقار مكونة 
مــن قصــور وفلل واســتراحات واراض ومزارع وما 
شــابه كانــت تحــت تصــرف صــدام، لكنها كلهــا دون 
اســتثناء مســجلة باســم ديوان رئاســة الجمهورية، 
وليــت عبدالناصــر رحمــه هللا بنــى 600 قصر وفيا 
واســتراحة أو أكثــر فــي مصــر بــدال مــن أن يعــرض 
مصــر للعــدوان الثاثي فــي العــام 1956 عندما قام 
بتأميم قناة السويس في حركة استعراضية كلفت 
مصر الكثير الكثير من األموال واألرواح، في وقت 
لــم يكــن تأميــم القنــاة أمرا ملحــا؛ ألن امتيــاز القناة 
كان ســينتهي فــي العام 1968 على أســاس اتفاقية 
االمتيــاز التــي تنص على أن مدته 99 عاًما تبدأ من 
تاريــخ افتتاحهــا، وبما أن القنــاة افتتحت في العام 
1869 فــإن مــدة االمتيــاز تنتهي فــي 1968، أي بعد 
12 عاًما فقط من الوقت الذي أعلن فيه عبدالناصر 

وحســن  الحكمــة  تنقصــه  تصــرف  وهــو  تأميمهــا، 
التدبيــر، وأدى إلــى تعــرض مصــر للعــدوان الثاثي، 
وللتوضيــح؛ فــإن الصيــن صبرت حتى العــام 1997 
الســتعادة هونغ كونغ من بريطانيا التي اســتأجرت 
الجزيرة منها لمدة 99 سنة بموجب معاهدة وقعت 
بيــن البلديــن فــي العــام 1898، الصيــن اســتعادت 
هونــغ كونــغ مــن بريطانيا فــي الوقت المتفــق عليه 
دون إراقــة نقطــة دم واحدة، ودون أي خســارة في 

األموال أو األرواح.

Û  وكيــف يمكــن لمصــر أو العــرب أن يســتفيدوا مــن
نزاهــة ونظافــة يــد عبدالناصــر بعــد أن اتخــذ قــرارا 
ثبت أنه بعيد عن الكفاءة والحكمة وحسن التقدير 
 1962 العــام  فــي  اليمــن  فــي  بالتدخــل  والتدبيــر  
وإرسال الجيش المصري للمشاركة في حرب أهلية 
والقتال لمناصرة االنقابيين فيها، بهذا القرار أوقع 
عبدالناصــر مصــر فــي مســتنقع حــرب اليمــن التــي 
دارت لمــدة ثمانــي ســنوات قتل فيها مــا يقارب من 
15 ألف جندي وضابط مصري، أما الخسائر المادية 
فحــدث وال حــرج، وقــد لخــص جــزءا منهــا الرئيس 
السيســي عندمــا قــال: “تعالــوا بينــا نرجــع للخلــف.. 
كامــي  تأخــذوا  يــا مصريــون  كلكــم  منكــم  أرجــو 
ذهبــي  غطــاء  فــي  كان   1960 ســنة  فــي  بجديــة. 
للجنيــه المصــري، البلد دي مكنتــش مديونة بجنيه، 
لكــن كل ده راح فــي حرب اليمن، انتهى كل الغطاء 
الذهبــي اللــي كان موجــود”، كمــا أن عــدم الكفــاءة 
وســوء التقديــر والتدبيــر بــرزت بــكل وضــوح فــي 
فشل وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا التي دامت 

لثاث سنوات عجاف فقط.

Û  مــن بالمزيــد  تســمح  ال  هنــا  المتاحــة  والمســاحة 
االســتطراد فلــن نتطــرق إلــى الطامــة الكبــرى وهي 
حــرب 67 التــي تجلــى فيهــا عــدم كفــاءة وحكمــة 
الرجــل وتواضــع قدراتــه القياديــة وســوء تقديــره 
وتدبيره التي أفقدت أي قيمة للنزاهة ونظافة اليد 
التــي كان يتمتــع بها، غفر هللا له وســامحه واســكنه 

فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

“الصحة” في حالة تأهب للحد من انتشار “جدري القرود”
خطة استباقية للتصدي لخطر المرض... السيد:

ترأست وزيرة الصحة جليلة السيد اجتماعًا لمتابعة 
مســـارات عمـــل الخطة االســـتباقية الطارئة للتعامل 

مع جدري القردة، وذلك في مقر الوزارة.
وخـــال االجتمـــاع، شـــددت وزيـــرة الصحـــة علـــى 
لحفـــظ  الجهـــود  كل  ببـــذل  الصحـــة  وزارة  التـــزام 
صحـــة وســـامة المجتمع، مبينـــًة اســـتعداد الوزارة 
للتعامل مع المستجدات الصحية الراهنة واتخاذها 
لإلجراءات االحترازيـــة الازمة وفق البروتوكوالت 
الصحيـــة المعمـــول بها محليـــًا ودوليـــًا. موضحًة أن 
التقصـــي الوبائـــي مســـتمر للحـــد من فرص انتشـــار 
جدري القردة حفاظًا على السامة العامة، بعد رصد 

أول حالة قائمة للفيروس في المملكة.
كمـــا تم خـــال االجتمـــاع متابعة كل االســـتعدادات 
واإلجـــراءات المتعلقـــة بالفحـــص والعـــزل والعـــاج 
وتتبع أثـــر المخالطين، والوقوف على ما تم تنفيذه 

من خطط وتدابير بهدف توعية العاملين الصحيين 
والمجتمـــع، وآليـــة اإلباغ عن الحاالت المشـــتبه بها 

لـــدى إدارة الصحـــة العامة، إلى جانـــب جهود توفير 
التطعيمات المضادة.

المنامة - وزارة الصحة
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بنا

ُعقـــدت الجولـــة الثانية من المشـــاورات 
السياســـية بيـــن مملكة البحريـــن وكندا، 
برئاســـة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة ومســـاعدة نائب وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتجـــارة والتنمية لشـــؤون 
والشـــرق  الشـــمالي  والقطـــب  أوروبـــا 
األوســـط فـــي كنـــدا ســـاندرا ماكارديل، 

وذلك بمقر الوزارة في أوتاوا.
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية حـــرص 
مملكـــة البحريـــن علـــى تعزيـــز عاقـــات 
التعـــاون والصداقة الوثيقـــة والمتميزة 
مع كندا، وتنميتها في مختلف المجاالت 
واالقتصاديـــة،  واألمنيـــة  السياســـية 
وتبـــادل الخبرات فـــي قطاعات الصحة 
والطاقـــة  البيئـــة  وحمايـــة  والتعليـــم 
المتجددة والتنمية المستدامة والتحول 
الرقمـــي واألمن الســـيبراني، وغيرها بما 
ينشـــد تحقيـــق المصالـــح الحيويـــة لكا 

البلدين والشعبين الصديقين.
اإلقليميـــة  القضايـــا  الجانبـــان  وناقـــش 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
وآفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشـــراكة 
الدولية في ضمان أمن الماحة البحرية 
ومكافحة التطرف واإلرهاب، وترســـيخ 
األمن واالســـتقرار والســـام في منطقة 
الشـــرق األوســـط والعالـــم. مـــن جانبهـــا، 
رحبـــت مســـاعدة نائـــب وزيـــر الشـــؤون 
الخارجيـــة الكنـــدي بزيـــارة وفـــد مملكة 
البحرين إلى أوتاوا، معربة عن تقديرها 
فـــي  المتميـــزة  البحرينيـــة  للمبـــادرات 
ترسيخ التسامح والتعايش السلمي في 

منطقة الشـــرق األوســـط، مؤكدة حرص 
بادهـــا على تعزيز الشـــراكة السياســـية 
بمـــا  الثنائيـــة،  واالقتصاديـــة  واألمنيـــة 
يعـــود بالخيـــر والنماء علـــى كا البلدين 
ذلـــك،  إلـــى  الصديقيـــن.  والشـــعبين 
اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، مع روبرت أوليفانت الســـكرتير 
البرلماني لوزير الخارجية الكندي، وذلك 
على هامش الجولة الثانية للمشـــاورات 
أوتـــاوا.  فـــي  البلديـــن  بيـــن  السياســـية 
وزارة  وكيـــل  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
الخارجيـــة حرص مملكـــة البحرين على 
تعزيز التعـــاون السياســـي واالقتصادي 
مـــع كندا، في ظـــل سياســـتها الخارجية 
الداعيـــة للســـام والتعايـــش، وتنســـيق 
فـــي  والدوليـــة  اإلقليميـــة  المواقـــف 
مكافحة التطـــرف والكراهية واإلرهاب 
وتجفيف منابع تمويله، وتنمية التعاون 
والعلمـــي  واالســـتثماري  االقتصـــادي 
بالتوافق مـــع الرؤية االقتصادية 2030، 
وتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية 
في إرســـاء دولـــة القانون والمؤسســـات 

وتحقيق التنمية المستدامة.
البرلمانـــي  الســـكرتير  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
لوزيـــر الخارجيـــة الكندي اهتمـــام باده 
بتعزيز الشـــراكة والتعاون الدبلوماســـي 
والبرلمانـــي والتجـــاري وإرســـاء األمـــن 
يحقـــق  بمـــا  والســـام،  واالســـتقرار 
لـــكا  المشـــتركة  الحيويـــة  المصالـــح 
البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، متمنيًا 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  البحريـــن  لمملكـــة 

واالزدهار.

تعزيز التعاون السياسي واألمني 
واالقتصادي بين البلدين

تدابير وقائية في المدارس للحد من انتشار المرض
بعد تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة... “التربية”:

أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة الجهود المشـــتركة 
مـــع وزارة الصحـــة؛ لضمان حفظ صحة وســـامة الطاب 
والطالبـــات وأعضـــاء الهيئـــات التعليميـــة واإلداريـــة فـــي 
جميـــع المراحـــل بالمدارس الحكومية والخاصة، مشـــددًة 
الحـــرص على تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 
الوقائيـــة الازمة، خصوصًا بعد تســـجيل أول حالة قائمة 

بجدري القردة في مملكة البحرين.
وأشـــارت وزارة التربيـــة والتعليم إلى أن صحة وســـامة 

الطاب والطالبات وأعضاء الهيئـــات التعليمية واإلدارية 
أولويـــة قصـــوى، وتم في هذا الشـــأن التأكد مـــن التدابير 
الوقائية فـــي المدارس وتوفير اإلمكانيـــات الازمة للحد 
مـــن انتشـــار أي حـــاالت فـــي المجتمـــع المدرســـي، وذلـــك 
فـــي إطـــار تعزيز اإلجـــراءات المعمـــول بها طبقـــًا للخطط 
االســـتباقية المشـــتركة مع وزارة الصحة فـــي مجال تتبع 
أثـــر المخالطيـــن ومتابعـــة ورصـــد أي حـــاالت مشـــتبه بها 
لتلقـــي الرعايـــة الطبية الازمة، وذلـــك حفاظًا على صحة 

وسامة الجميع.

وشـــددت وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير بيئة 
صحية آمنة في مختلف المدارس مع بدء العام الدراسي، 
مؤكـــدة أنهـــا علـــى اســـتعداد للتعامـــل مـــع المســـتجدات 
الصحيـــة الطارئة، وفقـــًا للبروتوكوالت الصحيـــة المتبعة 

محليًا وعالميًا.
كمـــا أشـــارت وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى أهميـــة الوعي 
المجتمعي في إســـناد كافة الجهود المبذولة لحفظ صحة 
وســـامة المجتمع المدرســـي، مؤكدة قيامها بكل ما يلزم 

في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة الصحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

في ذكرى وفاة جمال عبدالناصر... الجدلية بين النزاهة والكفاءة
Û  سنظل نحب مصر وشعبها من صميم قلوبنا وحتى

نخــاع عظامنا، ونحب ونشــيد بالرئيــس عبدالفتاح 
بــه مــن جهــود  قــام ويقــوم  بمــا  السيســي ونفخــر 
ومبــادرات وانجــازات باهــرة إلصــاح “مــا أفســده 
الدهــر” ولارتقــاء بمكانــة مصــر وشــعبها، ونتمنــى 
لــه التوفيــق والنجــاح والســداد في مســاعيه كافة، 
واحببنــا ومــا نــزال نحــب الرئيــس الراحــل جمــال 
عبدالناصــر رحمــه هللا الــذي تمر هذا الشــهر الذكرى 

52 على وفاته.

Û  أحببنا عبدالناصر رحمه هللا؛ ألنه تمكن من استنفار
أحامنــا، وجعلنــا نؤمــن بوجــود القوميــة العربيــة، 
ونصــدق أنهــا قد اســتيقظت على يديــه، وأن دولها 
ســتتوحد بيــن يديــه، وانهــا ســتحقق االنتصــارات 
تحــت يديــه، احببنــاه ومــا نــزال نحبــه بــكل صــدق 
وإخــاص وهــو حب يفرض علينــا أن نكون أمينين 
تلــك  نتجاهــل  وأال  ومعــه،  انفســنا  مــع  وصادقيــن 
الدائــرة المتســعة مــن التقييــم والمراجعــة والنقــد 
والجــدل والنقاشــات الســاخنة التــي مــا تــزال تدور 
حولــه وحــول إرثــه منــذ أن اختــاره هللا وحتى بعد 

انقضاء أكثر من نصف قرن على وفاته.

Û  وكلمــا تحــل ذكــرى وفاتــه رحمــه هللا في مثــل هذا
الشــهر مــن كل عــام يتســابق الكثيــر منــا لإلعــراب 
عــن الحنيــن إلى حضوره، واألســف والتحســر على 
فقدانه وعلى الخسارة الفادحة التي منيت بها األمة 
العربيــة بســبب رحيلــه المبكــر عــن المشــهد العربي؛ 
فلــوال هــذا الغيــاب لمــا ضعفــت األمــة واســتكانت 
وانكشــفت وتعرضــت للمهانــة، ولما تجــرأ أحد على 
شــؤوننا  فــي  والتدخــل  علينــا  واالعتــداء  الســطو 
حرماتنــا  واســتباحة  أراضينــا  واحتــال  الداخليــة 
كمــا هــو حاصــل اآلن؛ مردديــن قــول أبــي فــراس 
الحمداني “وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر”؛ ناسين 
أو متناســين أن عبدالناصــر تســلم الســلطة كاملــة 
فــي مصر بعد إزاحة وســجن الرئيس محمد نجيب 
فــي العــام 1954 وحل األحزاب وتكبيــل الصحافة، 
وبعدها بعامين )في العام 1956( تعرضت مصر في 

عهــده وهــو في قمــة توهجــه ولمعانه إلــى العدوان 
بمشــاركة  إســرائيل  شــنته  الــذي  الغاشــم  الثاثــي 
بريطانيا وفرنسا، ولم يستطع عبدالناصر منع وقوع 
العــدوان أو وقــف زحــف القــوات االســرائيلية التي 
احتلــت قطــاع غــزة وكامــل ســيناء التي انســحبت 
منهــا الحقا راضخــة للضغوط الدولية وعلى رأســها 
الســوفيتي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات  ضغــوط 
ومقابــل تنــازالت موجعــة ومكلفــة ومهينــة وافــق 
عليهــا عبدالناصــر وســميت الحًقا بـ “آثــار العدوان”، 
وتكــرر الشــيء ذاتــه وبصورة اشــنع وأســوأ  عندما 
شــنت إســرائيل الحرب على مصر وسوريا واألردن 
فــي العــام 1967، واحتلــت مرة أخرى كامل ســيناء 
وقطــاع غــزة، إلى جانــب هذه المرة الضفــة الغربية 
وهضبة الجوالن أمام عيني عبدالناصر الذي تحمل 
المســؤولية كلها عن ما حدث؛ فكيف بنا نســتنهضه 
يقــول:  المصــري  والمثــل  وحمايتنــا  لنجدتنــا  اآلن 
“جيتــك يــا عبدالمعين تعيّني، لقيتك يــا عبدالمعين 

تتعان”.

Û  ونحن من حبنا لعبدالناصر ورغبتنا في الدفاع عنه
واالستمرار في تلميع صورته والتستر على هزائمه 
أو انتكاســاته وتغطيــة أخطائــه وتجاوزاتــه أخذنــا 
نلجــأ إلــى التأكيد على نزاهتــه ونظافة يده التي لم 
يمدهــا قــط إلــى المــال العــام؛ وهــي حقيقــة مؤكدة 

ثابتة ال جدال أو خاف حولها وال شك فيها.

Û  وعلى الرغم من أن النزاهة صفة ال يستطيع معظم
السياســيين والقادة ادعاءها فــي هذه األيام وعلى 
مر العصور، إال أنها خصلة أساسية ملزمة لكل قائد 
أو مســؤول، مــع ذلك فــإن النزاهة ونظافــة اليد في 
حالــة توفرهــا في القائد أو المســؤول تفقــد قيمتها 
إذا لــم تكــن مقرونــة بالكفــاءة واالقتــدار والحكمــة 
وحسن التدبير التي تعتبر مقومات أساسية تتقدم 

في أولويتها وأهميتها على النزاهة ونظافة اليد.

Û  وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن أحًدا ال ولم يشك
فــي نزاهــة ونظافــة يد الزعيــم النــازي أدولف هتلر، 
فهــو أيًضــا لــم يمــد يده قــط إلى مــال ألمانيــا العام؛ 

وعــدم  فشــله  أثبــت  متســلطا  دكتاتــورا  كان  لكنــه 
كفاءته وسوء تقديره وتدبيره عندما أشعل الحرب 
العالميــة الثانية التي منيــت فيها ألمانيا في النهاية 
بهزيمــة مذلــة ماحقــة ســاحقة، وكانت تلــك الحرب 
أكثــر الصراعات العســكرية دموية علــى مر التاريخ 
وراح ضحيتهــا أكثــر مــن ســتين مليــون إنســان من 
عســكريين ومدنيين، فما الذي اســتفاده األلمان بل 

العالم كله من نزاهة ونظافة يد هتلر؟

Û  صدام حسين افتقد الكفاءة وجانبته الحكمة وأساء
التقدير عندما دخل في حرب مع إيران دامت ألكثر 
من ثمان سنوات، ثم جاء األَمرُّ واألدهى عندما غزا 
دولــة الكويــت في العــام 1990 وما ترتب على ذلك 
مــن نتائــج كارثيــة وخيمــة مــا زال العــراق وشــعبه 
والمنطقــة بأســرها تعانــي منها؛ مع أنــه حتى أعداء 
صــدام يشــيدون ويشــهدون بنزاهتــه ويؤكدون أن 
ــا مــن المســؤولين فــي عهــده لــم يكن يجــرؤ على  أيًّ
العــام، وأن  المــال  إلــى  يــده  يمــد  أو  قبــول رشــوة 
اإلشــاعات التي أثيرت حول استيائه على مايين 
الــدوالرات مــن بنــك العــراق المركــزي قبيــل الغــزو 
األميركي في العام 2003 بحجة حمايتها من أيدي 
المحتليــن لــم تثبت صحتها أو دقتهــا، وما قيل عن 
“قصور صدام” ثبت أن هناك نحو 600 عقار مكونة 
مــن قصــور وفلل واســتراحات واراض ومزارع وما 
شــابه كانــت تحــت تصــرف صــدام، لكنها كلهــا دون 
اســتثناء مســجلة باســم ديوان رئاســة الجمهورية، 
وليــت عبدالناصــر رحمــه هللا بنــى 600 قصر وفيا 
واســتراحة أو أكثــر فــي مصــر بــدال مــن أن يعــرض 
مصــر للعــدوان الثاثي فــي العــام 1956 عندما قام 
بتأميم قناة السويس في حركة استعراضية كلفت 
مصر الكثير الكثير من األموال واألرواح، في وقت 
لــم يكــن تأميــم القنــاة أمرا ملحــا؛ ألن امتيــاز القناة 
كان ســينتهي فــي العام 1968 على أســاس اتفاقية 
االمتيــاز التــي تنص على أن مدته 99 عاًما تبدأ من 
تاريــخ افتتاحهــا، وبما أن القنــاة افتتحت في العام 
1869 فــإن مــدة االمتيــاز تنتهي فــي 1968، أي بعد 
12 عاًما فقط من الوقت الذي أعلن فيه عبدالناصر 

وحســن  الحكمــة  تنقصــه  تصــرف  وهــو  تأميمهــا، 
التدبيــر، وأدى إلــى تعــرض مصــر للعــدوان الثاثي، 
وللتوضيــح؛ فــإن الصيــن صبرت حتى العــام 1997 
الســتعادة هونغ كونغ من بريطانيا التي اســتأجرت 
الجزيرة منها لمدة 99 سنة بموجب معاهدة وقعت 
بيــن البلديــن فــي العــام 1898، الصيــن اســتعادت 
هونــغ كونــغ مــن بريطانيا فــي الوقت المتفــق عليه 
دون إراقــة نقطــة دم واحدة، ودون أي خســارة في 

األموال أو األرواح.

Û  وكيــف يمكــن لمصــر أو العــرب أن يســتفيدوا مــن
نزاهــة ونظافــة يــد عبدالناصــر بعــد أن اتخــذ قــرارا 
ثبت أنه بعيد عن الكفاءة والحكمة وحسن التقدير 
 1962 العــام  فــي  اليمــن  فــي  بالتدخــل  والتدبيــر  
وإرسال الجيش المصري للمشاركة في حرب أهلية 
والقتال لمناصرة االنقابيين فيها، بهذا القرار أوقع 
عبدالناصــر مصــر فــي مســتنقع حــرب اليمــن التــي 
دارت لمــدة ثمانــي ســنوات قتل فيها مــا يقارب من 
15 ألف جندي وضابط مصري، أما الخسائر المادية 
فحــدث وال حــرج، وقــد لخــص جــزءا منهــا الرئيس 
السيســي عندمــا قــال: “تعالــوا بينــا نرجــع للخلــف.. 
كامــي  تأخــذوا  يــا مصريــون  كلكــم  منكــم  أرجــو 
ذهبــي  غطــاء  فــي  كان   1960 ســنة  فــي  بجديــة. 
للجنيــه المصــري، البلد دي مكنتــش مديونة بجنيه، 
لكــن كل ده راح فــي حرب اليمن، انتهى كل الغطاء 
الذهبــي اللــي كان موجــود”، كمــا أن عــدم الكفــاءة 
وســوء التقديــر والتدبيــر بــرزت بــكل وضــوح فــي 
فشل وانهيار الوحدة بين مصر وسوريا التي دامت 

لثاث سنوات عجاف فقط.

Û  مــن بالمزيــد  تســمح  ال  هنــا  المتاحــة  والمســاحة 
االســتطراد فلــن نتطــرق إلــى الطامــة الكبــرى وهي 
حــرب 67 التــي تجلــى فيهــا عــدم كفــاءة وحكمــة 
الرجــل وتواضــع قدراتــه القياديــة وســوء تقديــره 
وتدبيره التي أفقدت أي قيمة للنزاهة ونظافة اليد 
التــي كان يتمتــع بها، غفر هللا له وســامحه واســكنه 

فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

“الصحة” في حالة تأهب للحد من انتشار “جدري القرود”
خطة استباقية للتصدي لخطر المرض... السيد:

ترأست وزيرة الصحة جليلة السيد اجتماعًا لمتابعة 
مســـارات عمـــل الخطة االســـتباقية الطارئة للتعامل 

مع جدري القردة، وذلك في مقر الوزارة.
وخـــال االجتمـــاع، شـــددت وزيـــرة الصحـــة علـــى 
لحفـــظ  الجهـــود  كل  ببـــذل  الصحـــة  وزارة  التـــزام 
صحـــة وســـامة المجتمع، مبينـــًة اســـتعداد الوزارة 
للتعامل مع المستجدات الصحية الراهنة واتخاذها 
لإلجراءات االحترازيـــة الازمة وفق البروتوكوالت 
الصحيـــة المعمـــول بها محليـــًا ودوليـــًا. موضحًة أن 
التقصـــي الوبائـــي مســـتمر للحـــد من فرص انتشـــار 
جدري القردة حفاظًا على السامة العامة، بعد رصد 

أول حالة قائمة للفيروس في المملكة.
كمـــا تم خـــال االجتمـــاع متابعة كل االســـتعدادات 
واإلجـــراءات المتعلقـــة بالفحـــص والعـــزل والعـــاج 
وتتبع أثـــر المخالطين، والوقوف على ما تم تنفيذه 

من خطط وتدابير بهدف توعية العاملين الصحيين 
والمجتمـــع، وآليـــة اإلباغ عن الحاالت المشـــتبه بها 

لـــدى إدارة الصحـــة العامة، إلى جانـــب جهود توفير 
التطعيمات المضادة.

المنامة - وزارة الصحة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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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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مجلة “نيتشر” تقدر 
كمية البالستيك فى 
المحيطات بنحو 150 

مليون طن

أصـــدرت وزارة الصناعة والتجارة، بهدف 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة لتأمين البيئة 
الداعمـــة للتنميـــة المســـتدامة والحـــد من 
التلوث البيئي، قرارًا رقم )14( لسنة 2022 
بشـــأن منـــع تصنيـــع أو اســـتيراد أو تداول 
األكيـــاس البالســـتيكية ذات االســـتخدام 
الواحد التي يقل ســـمكها عن 35 ميكرون 
والـــذي يدخـــل حيز النفـــاذ اليـــوم )األحد( 
18 ســـبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار 
في إطـــار دعم الوزارة للمبـــادرات الرامية 
لحمايـــة البيئـــة، وتحقيقًا لرؤيـــة البحرين 
االقتصادية 2030 في حماية المســـاحات 

الطبيعية والحد من التلوث البيئي.
مالكـــة  تحدثـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
والتصديـــر  لالســـتيراد  جـــوري  شـــركة 
االقتصـــادي”،  لـ”البـــالد  جناحـــي،  حنـــان 
قائلـــة “شـــركتنا صاحبـــة مبـــادرة األكياس 
البالســـتيكية صديقة البيئة واســـتيرادها 
مـــن  عـــدد  الخـــارج وتوزيعهـــا علـــى  مـــن 
األسواق والمطاعم والكافيهات بالبحرين 
منـــذ عـــام 2018”. وأضافـــت جناحـــي أن 
االستعمال المتزايد لألكياس البالستيكية 
العاديـــة والتخلـــص منهـــا فـــى القمامة أو 
حرقها، يســـبب تصاعد مركبـــات كيميائية 
ســـامة صعبـــة التحلـــل، وأخطرهـــا مـــادة 
والمســـببة  دوليـــًا  المحرمـــة  الديوكســـين 
للســـرطان، وتضر الكائنـــات الحية بالتربة 

والماء وتسبب نفوقها.
وتابعـــت جناحـــي “حظـــرت بعـــض الدول 
تأثيـــره  بســـبب  البالســـتيك  اســـتخدام 
الســـلبى على البيئة، منها فرنسا والمغرب، 
وانضمـــت اليهـــم أخيرًا نيوزيلنـــدا، وكينيا 
حظرت اســـتخدام األكياس البالســـتيكية 
بالكامل فى أغسطس عام 2017، ورواندا 
تعّد من أول الدول الخالية من البالستيك 
فى العالم، حيث فرضت حظرًا على جميع 

األكياس البالستيكية فى عام 2008”. 
وبّينـــت جناحـــي أن األكيـــاس الصديقـــة 
للبيئة مصنوعة من نشـــا النباتات، والعلب 
مـــن  مصنوعـــة  بالبالســـتيكية  الشـــبيهة 
الطحالـــب البحرية وأيضًا مالعق وشـــوك 
وســـكاكين مصنوعـــة مـــن قشـــور القمـــح 
والقهـــوة التـــي تتحلـــل فـــي المـــاء المغلي 
وحتـــى إذا تـــم إلقاؤهـــا فـــي الـــزرع تكون 
للســـمك،  غـــذاًء  وكذلـــك  للتربـــة  ســـمادًا 
مضيفـــة “إلجراء عملية التســـميد، تخضع 
عـــاٍل  لمســـتوى  البالســـتيكية  األكيـــاس 
مـــن الحـــرارة والمـــاء واألوكســـجين، ثـــم 
تســـتهلك مالييـــن الكائنـــات الدقيقة هذه 
النفايـــات وتحـــول األكياس البالســـتيكية 
إلـــى ســـماد، لكـــي يتـــم اعتبـــار األكيـــاس 
البالســـتيكية القابلة للتحلل سماًدا، يجب 
أن تفـــي بالمعاييـــر والمواصفات وتتطلب 
المواصفـــات أن تتحلـــل المنتجـــات تمامـــًا 
في إطار زمني محدد وإعداد سماد معين 

دون إنتاج أي بقايا ضارة”.

نبات البطاطس

  وأشـــارت جناحي إلـــى أن األكياس التي 
نبـــات  مـــن  مصنوعـــة  البحريـــن  جلبتهـــا 
البطاطـــس، وقالـــت “تم توقيـــع اتفاقيات 
المجمعـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى  والتوريـــد 
الرتفـــاع  ولكـــن  والكافيهـــات،  والمطاعـــم 
ســـعرها توقفت فترة قليلـــة وقت جائحة 
كورونـــا، ولكن ســـيتم إعـــادة توزيعها مرة 

أخرى”.
واســـتطردت جناحـــي قائلـــة “اليوم حدث 
تطـــورات كبيـــرة علـــى نوعيـــة األكيـــاس 
الصديقة للبيئـــة والتي تصنع من النباتات 
أن  مبينـــة  والقمـــح”،  القهـــوة  وقشـــور 
تصلـــح  المصنعـــة  البالســـتكية  األكيـــاس 

لالســـتخدام المنزلي داخل المطبخ “مكان 
تجهيز الطعام، وهي صديقة للبيئة وقابلة 

للتحلل”.  
وأكدت أن االهتمام بإنتاج أكياس صديقة 
لـــم يتوقـــف عنـــد حـــد األكيـــاس  للبيئـــة، 
البالســـتيكية قابلة التحلـــل، فأصبح هناك 
مصانـــع لصناعة األكيـــاس الورقية، والتي 
وأيضـــًا  لفتـــرات طويلـــة  اختفـــت  كانـــت 
الشـــنط القماش. ولفتت جناحي إلى عدم 

قـــدرة الموزع أن يخزن هـــذه النوعية من 
األكيـــاس الصديقـــة للبيئة أكثـــر من ثالث 
ســـنوات ألنها بعد هذه المدة تتحلل وهذا 

من أسباب ارتفاع كلفتها.
ووفقًا لدراسة نشـــرت في مجلة “نيتشر”، 
تقـــدر كميـــة البالســـتيك فـــى المحيطـــات 
بنحو 150 مليون طن، تزداد سنويًا بمقدار 
8 مالييـــن طـــن، وإن لـــم تؤخـــذ خطـــوات 
لتقليل نفايات البالســـتيك سيضطر العالم 

لمواجهـــة 250 مليـــون طـــن مـــن النفايات 
بعد 10 سنوات.

ألـــف طـــن مـــن   79 ويوجـــد علـــى األقـــل 
البالســـتيك يغطـــي مســـاحة 1.6 مليـــون 
كـــم2 مكونًا ما يعرف بـ”جـــزر القمامة” فى 
 % 80 مـــن  أكثـــر  الهـــادئ، وأن  المحيـــط 
مـــن الحطام البحري النافق على مســـتوى 
العالم مكون من البالستيك، ويعد الحطام 
البالســـتيكى مســـؤوالً عـــن قتـــل أكثر من 
مليون طائر بحري و100 ألف من األحياء 
المائيـــة كل عام بســـبب الجوع واالختناق 

أو اإلعاقة.
يشـــار إلـــى أن وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
اســـتخدام  تقليـــل  ضـــرورة  إلـــى  دعـــت 
األكيـــاس البالســـتيكية ذات االســـتخدام 
األكيـــاس  الســـتخدام  والتوجـــه  الواحـــد 
البديلـــة الصديقـــة للبيئـــة المصنوعـــة من 
الورق أو المعاد تدويره أو القماش للمضي 
قدمـــًا فـــي بـــذل الســـبل الممكنـــة لتفـــادي 

المشكالت البيئية.

حظر استخدام األكياس البالستيكية يدخل حيز التنفيذ بالبحرين اليوم
جناحي: “الصديقة للبيئة” مصنوعة من نشا النباتات وقشور القمح

أكياس بالستيك صديقة للبيئة

حنان جناحي

أعلنـــت األمم المتحدة أنها ال تزال تحتاج إلى 32 مليار دوالر - 
وهو مبلغ قياسي - من أصل 49,5 مليار دوالر تقدر أنها بحاجة 
إليها لمســـاعدة 204 ماليين شـــخص بحلول نهاية السنة. وقال 
ينـــس الركـــي المتحدث باســـم مكتـــب األمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية )اوتشـــا( خـــالل اإليجـــاز المنتظـــم لألمـــم 
المتحـــدة فـــي جنيف، إنه حتـــى لو كان مبلـــغ 17,7 مليار دوالر 
التـــي دفعتها الدول المانحة لبرامج المســـاعدات األكثر إلحاحا 
يمثـــل أيضـــا “أكبـــر مبلـــغ تلقيناه علـــى اإلطالق”، فإنـــه ال يكفي 

لمواجهة “الحاجات الضخمة”.
وأعـــرب الركـــي عـــن األمـــل فـــي أن يتمكـــن المانحون من ســـد 

الفجوة بحلول نهاية العام لتمويل 40 برنامجا يعتبرهم اوتشـــا 
ذات أولوية.

وشدد الركي “في الوقت الحالي يبلغ العجز في التمويل 65 % 
ولم يتبق سوى بضعة أشهر قبل نهاية العام”.

واضـــاف “نأمـــل بالطبع أن يتمكـــن المانحون من إيجاد الســـبل 
لجمع المساعدات الالزمة إلنقاذ أرواح” محذرا من أن “العواقب 
ستكون وخيمة على األفراد وخصوصا المتضررين في مناطق 

األزمات وبعضها ممول بأقل من 20 %”.
والبرامـــج الممولـــة بأقل من ُخمس ما تطالب به األمم المتحدة 
هي في الســـلفادور وموزمبيق وســـوريا وفنزويال وأفغانستان 

وجمهوريـــة الكونغـــو الديموقراطية وجنوب الســـودان والقرن 
اإلفريقي، بحسب وثيقة ألوتشا.

كما أعلن الركي صرف 100 مليون دوالر من الصندوق المركزي 
)20 مليونـــا( وجنـــوب  لليمـــن  لمواجهـــة الطـــوارئ المخصـــص 
 10( ونيجيريـــا  مالييـــن(   10( وبورمـــا  مليونـــا(   14( الســـودان 
ماليين( وبنغالدش )9 ماليين( وأوغندا )8 ماليين( وفنزويال )8 
مالييـــن( ومالي )7 مالييـــن( والكاميرون )6 ماليين( وموزمبيق 
)5 مالييـــن( والجزائـــر )3 ماليين(.كما تم تخصيص 9,5 ماليين 
دوالر إضافيـــة للنيجـــر “لمنـــع وتخفيـــف اآلثار المباشـــرة لشـــح 

األمطار” بسبب تغير المناخ.

األمم المتحدة تحتاج لمساعدات بـ 32 مليار دوالر حتى نهاية 2022
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تحـــت رعاية مصـــرف البحريـــن المركزي، 
احتفـــل بنك ســـتاندرد تشـــارترد باإلعالن 
عن فـــوز ثـــالث شـــركات بحرينية ناشـــئة 
فـــي ختـــام أعمـــال النســـخة الثالثـــة مـــن 
المـــرأة  تشـــارترد  “ســـتاندرد  برنامـــج 
البنـــك  نظمـــه  والـــذي  والتكنولوجيـــا”، 
بحضـــور ممثليـــن عـــن مصـــرف البحريـــن 
المركزي والمجلـــس األعلى للمرأة وخليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية. وأعلن البنك 
عن فوز شـــركة “دليلDaleel “ لمؤسسيها 
دانية الشويخ ورداء شاه بالجائزة األولى 
وقيمتهـــا 30 ألـــف دوالر، وشـــركة “وينـــدر 
لصاحبتهـــا   ”A Wonder Within ويـــِذن 
منـــى رابية بالجائـــزة الثانيـــة وقيمتها 20 
UniRe�  ألف دوالر، وشركة “يوني روكون

con” لصاحبتهـــا شـــانتيني راجه بالجائزة 

10 آالف دوالر، ليصـــل  الثالثـــة وقيمتهـــا 
بذلك مجموع هذه الجوائز الثالث إلى 60 
ألف دوالر قدمها بنك ســـتاندرد تشـــارترد، 
فيما ســـيقدم خليج البحرين للتكنولوجيا 
الماليـــة للشـــركات الفائـــزة الثـــالث فتـــرة 

احتضان لمدة ثالثة أشهر.

وقـــد تم إعـــالن أســـماء الشـــركات الفائزة 
فـــي البرنامج فـــي فعالية أقيمـــت بخليج 
بحضـــور  الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
بطـــرس كلنـــك، الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 
األوســـط  الشـــرق  تشـــارترد  ســـتاندرد 
والبحريـــن، ومنـــى الهاشـــمي عضـــو لجنة 
المـــرأة والتكنولوجيـــا الماليـــة بالمجلـــس 
الرئيـــس  ســـاتر،  وبـــدر  للمـــرأة،  األعلـــى 
التنفيـــذي لخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا 

الماليـــة، وطارق العلوي، مدير إدارة تقنية 
المعلومات في مصرف البحرين المركزي. 
وأعـــرب كلنـــك عـــن ســـعادته لرؤيـــة هـــذه 
الدفعـــة الجديـــدة مـــن رائـــدات األعمـــال 
البحرينيات وقد أكملن بنجاح مســـيرتهن 
التدريبة في برنامج المرأة والتكنولوجيا، 
وقـــال “كوننا في البحريـــن ألكثر من 100 
عـــام، فـــإن برنامـــج المـــرأة والتكنولوجيـــا 
يمثـــل أحـــد البرامـــج المهمـــة التي يســـاند 
من خاللها بنك ســـتاندرد تشـــارترد لتنفيذ 
الخدمـــات  قطـــاع  تطويـــر  اســـتراتيجية 
الماليـــة )2022�2026( التـــي أعلـــن عنهـــا 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي نهايـــة العـــام 
التحـــول  علـــى  ركـــزت  والتـــي  الماضـــي، 
الرقمي في الصناعة المالية والمصرفية”.

مـــن جانبها، أشـــادت منى الهاشـــمي عضو 

التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  المـــرأة  لجنـــة 
المالية بالمجلس األعلى للمرأة بمخرجات 
البرنامج، مقدرة جهود ســـتاندرد تشارترد 
خـــالل  مـــن  األعمـــال  لرائـــدات  الداعمـــة 

اســـتمرار هـــذا البرنامـــج الذي يعـــد منصة 
احترافيـــة يمكن من خاللها إيجاد الحلول 
المبتكـــرة واإلبداعية للتحديـــات العالمية 
الحاليـــة، عبـــر توظيف أحـــدث التوجهات 

تدعـــم  التـــي  والرقميـــة  التكنولوجيـــة 
مشاركة المرأة في علوم المستقبل.

وقال بدر ســـاتر، الرئيس التنفيذي لشركة 
خليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية “إنه 
لشرف لنا أن نتعاون مع ستاندرد تشارترد 
فـــي برنامـــج “ســـتاندرد تشـــارترد المـــرأة 
والتكنولوجيا” للســـنة الثالثة على التوالي 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 
وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي. 

مـــن جانبـــه، أكـــد طـــارق العلـــوي، حـــرص 
المصـــرف علـــى توفيـــر كل الدعـــم الـــالزم 
للمبـــادرات الراميـــة إلـــى تســـريع مســـيرة 
المالـــي  القطـــاع  فـــي  الرقمـــي  التحـــول 
والمصرفـــي، واألفكار والمشـــروعات ذات 

الصلة باالبتكار في هذا القطاع.

60 ألف دوالر جوائز لـ 3 شركات بختام “المرأة والتكنولوجيا 3”
نظمه “ستاندرد تشارترد” بالتعاون مع “المركزي” و“األعلى للمرأة” و“خليج التكنولوجيا”

البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
اجتماعـــًا برئاســـة رئيـــس المجلس عدنان يوســـف، 
وحضور أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للجمعيـــة وحيـــد القاســـم، حيـــث ناقـــش المجلـــس 
الترتيبـــات الخاصـــة بحفـــل العشـــاء الســـنوي الذي 
تعتـــزم الجمعيـــة إقامتـــه تحـــت رعاية ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقـــد أعـــرب 
المجلس عن بالغ شكره وتقديره لسموه حفظه هللا 

لموافقته الكريمة على رعاية الحفل.  
الفعاليـــات  مـــن  عـــددًا  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا 
والبرامـــج واألنشـــطة التي تنفذهـــا الجمعية، وفي 
المقدمـــة منهـــا تعزيـــز دور المصـــارف فـــي خطـــة 
التعافـــي االقتصـــادي وإســـتراتيجية تطوير قطاع 
الخدمـــات المالية من خالل زيادة مســـاهمة البنوك 
وزيـــادة  اإلســـتراتيجية  المشـــاريع  تمويـــل  فـــي 

التدريب والتوظيف وتنفيذ المبادرات الواردة في 
الخطة واإلســـتراتيجية، حيث التقـــى لهذا الغرض 
يوســـف  عدنـــان  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
بعـــدد مـــن الـــوزراء فـــي الـــوزرات المعنيـــة بتنفيذ 
الجمعيـــة  عقـــدت  كمـــا  الحكوميـــة،  المشـــروعات 
سلســـلة مـــن االجتماعـــات مـــع مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي أثمرت عن إصـــدار المصـــرف تعميم لكل 
البنـــوك بتبني وتنفيـــذ برنامج التدريـــب لخريجي 
الجامعات الذي أعدتـــه الجمعية. عالوة على ذلك، 
أقر المجلس تأسيس نادي لألمن السيبراني للبنوك 
وذلـــك بهـــدف خلـــق منصـــة مفتوحـــة ومتخصصة 
للبنـــوك للتداول في هذا الموضـــوع المهم واقتراح 
جميـــع التشـــريعات والخطـــوات التـــي تعـــزز األمن 

السيبراني لدى البنوك.
كمـــا تابع المجلس الترتيبـــات الخاصة بعقد منتدى 
البحريـــن االقتصـــادي فـــي ديســـمبر 2022 والـــذي 

غرفـــة  مـــع  بالتعـــاون  تنظيمـــه  الجمعيـــة  تعتـــزم 
تجـــارة وصناعة البحريـــن ووزارة المالية ومصرف 
البحريـــن المركـــزي ومجلـــس التنميـــة االقتصادية 
االقتصاديـــة  البحريـــن  لمكانـــة  الترويـــج  بهـــدف 

والمالية واالستثمارية.
وفـــي هـــذه المناســـبة، أعـــرب يوســـف عـــن الشـــكر 
والتقدير ألعضاء مجلس إدارة الجمعية وألعضاء 
الجمعيـــة علـــى دعمهم المســـتمر ألعمـــال الجمعية 

وتمكينهـــا من القيـــام بدورها على أكمـــل وجه في 
دعـــم القطـــاع المصرفـــي وتعزيـــز دوره فـــي تنمية 

مختلف القطاعات االقتصادية.
وتوجه يوســـف بالشـــكر والتقدير لعدد من أعضاء 
مجلـــس اإلدارة الســـابقين والحالييـــن وهـــم خالـــد 
كعـــوان وحســـن جـــرار وأحمـــد عبدالرحيم بســـبب 
اســـتثمار  يتـــم  أن  متمنيـــًا  العمـــل  عـــن  تقاعدهـــم 
الخبـــرات الكبيـــرة التـــي يمتلكونهـــا فـــي مجـــاالت 

وأصعدة أخرى. 
مـــن جانبه، أكـــد الرئيس التنفيـــذي للجمعية وحيد 
القاسم حرص الجهاز التنفيذي للجمعية على تنفيذ 
إســـتراتيجية مجلـــس اإلدارة وتعزيـــز دور البنـــوك 
فـــي تنفيذ مبـــادرات إســـتراتيجية لتطويـــر قطاع 
الخدمـــات الماليـــة وخطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
وأوضـــح أن الجمعيـــة تخطـــط إلطـــالق عـــدد مـــن 

المبادرات والمشروعات خالل الفترة المقبلة.

“جمعية المصارف” تناقش تعزيز دور البنوك في خطة التعافي االقتصادي
تعتزم تنظيم حفل عشاء تحت رعاية سمو ولي العهد
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