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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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ــارة الـــشـــارقـــة  ــ ــ ـــاول ســـمـــوه تـــجـــربـــة إمـ ـــنـ وتـ
ــي تــقــديــم الــحــلــول  الــمــتــمــيــزة والـــنـــاجـــحـــة فـ
اليوم  الــشــارقــة  »ان  ســمــوه  قــائــًا  للتحديات، 
مــديــنــة صــديــقــة لــأطــفــال والــيــافــعــيــن وذوي 
لكبار  مــراعــيــة  عــربــيــة  مــديــنــة  وأول  اإلعـــاقـــة، 
السن، كما أنها أصبحت المدينة األولى على 
مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي الــتــي تــطــبــق نــظــام 
العمل لمدة 4 أيام في األسبوع، بهدف تعزيز 
الــذي نــدرك بأنه هو درعنا  التاحم األســري 

الحصين لمواجهة هذه التحديات«.
ــأن  ــؤمــــن بـ ــوه »الــــشــــارقــــة تــ ــمــ وأضــــــــاف ســ
)االتصال( هو الشعرة الفاصلة بين االستقرار 
واالضــطــراب، وبين الــخــاف واالتــفــاق، وبين 
بــاألمــن وهيمنة االرتـــبـــاك، وبــيــن ما  الــشــعــور 
نــكــون عليه  أن  نــطــمــح  ــا  ومـ عــلــيــه اآلن  نــحــن 

غدًا«.
وأكـــــد ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بـــن أحــمــد 
التحديات ستظل موجودة  أن  القاسمي على 
واألهم هو إيجاد الحلول، قائًا »إن التحديات 

بشتى أشكالها لم تتوقف، ولكل حقبة وزمان 
تحدياته الخاصة، العالم يتعرض تارًة لزالزل 
مدمرة، وأوبئة قاتلة، وحروب تحصد األرواح، 
في حين تزداد صراعاتنا على الماء، ونتقاتل 
كــلــه في  ذلـــك  وتــســبــب  الـــجـــوع،  حــتــى يهلكنا 
لــكــن على  حـــكـــومـــات،  وســـقـــوط  دول،  انــهــيــار 
ــــك، لـــم يــنــتــِه الــعــالــم ولــم  الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـ

تنقرض البشرّية«.
وتابع سموه »شعرنا أن جميع التحديات 
ــة اجـــتـــمـــعـــت كـــلـــهـــا فـــــي الـــعـــامـــيـــن  ــقــ ــابــ ــســ الــ
جائحة  أّن  البعض  ظــن  حتى  المنصرمين، 
ــوف تــقــضــي عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، وأن  ــ كــــورونــــا سـ
العالم  األوكــرانــيــة ستقّسم  الــروســيــة  الــحــرب 
إلــــى جـــزأيـــن، وأن طــبــول الـــحـــرب الــعــالــمــّيــة 
الثالثة قرعت، وظن البعض اآلخر أن انقطاع 
إلى مجاعة جديدة،  القمح سيؤدي  إمــدادات 
عن  سينقطع  بــالــدفء  المصحوب  الغاز  وأن 

قارة بأكملها، لكن ذلك كله لم يحصل«.
ولـــفـــت ســمــو نـــائـــب حـــاكـــم الـــشـــارقـــة إلــى 

الـــــــبـــــــشـــــــريـــــــة  »أن 
تـــواجـــه تــحــديــًا آخــر 
ــو الـــتـــغـــّيـــر  ــ ــرًا هـ ــيــ ــبــ كــ
الـــــمـــــنـــــاخـــــي، فـــبـــعـــد 
تنعم  دول  كـــانـــت  أن 
ــع دائـــــــم جــفــت  ــيـ ــربـ بـ
أنــــهــــارهــــا واصــــفــــرت 
مــــــــســــــــطــــــــحــــــــاتــــــــهــــــــا 
الــخــضــراء، فــي حين 
الفيضانات  أصــابــت 
فـــي  أخــــــــــــــرى  دواًل 
مــقــتــل، فــأبــادت قــرى 
وتسببت في المعاناة 
ــرة  ــ ــ لــــلــــمــــايــــيــــن، ومـ
أخــــرى، لــم تـــؤِد تلك 
إبــادة  إلــى  التحديات 

البشرية«.
واخـــــتـــــتـــــم ســـمـــوه 
»بفضل  بــقــولــه  كلمته 

اهلل، ثم بفضل العقول النّيّرة، ما زلنا نستلهم 
من دروس الماضي عبرًا تعيننا على مواجهة 
شــتــى الــتــحــديــات، بـــل إن بــعــض الــحــكــومــات 
ببعض  التنبؤ  عــلــى  الــقــدرة  لــديــهــا  أصــبــحــت 
ــوارث، واســـتـــشـــراف الــمــســتــقــبــل وتــهــيــئــة  ــ ــكـ ــ الـ

المناسب لتقليل أثر التحديات«.
وألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
اإلمـــارات  دولــة  فــي  والتعايش  التسامح  وزيــر 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، خــطــابــًا مــلــهــمــًا بــعــنــوان 
وتناول  متكافئة«،  عاقات  متوازنة..  »ثقافات 
في  المتحدة  العربية  اإلمــــارات  دولــة  تجربة 
االنــفــتــاح عــلــى اآلخـــر والــتــطــور واالســتــقــرار، 
قائًا »إن اإلمارات تبني عاقاتها مع الثقافات 
األخــــرى عــلــى 4 مــحــاور أســاســيــة، أولـــهـــا: أن 
الكامل  والتعاون  والتسامح  والحوار  التعارف 
والـــعـــاقـــات الــمــثــمــرة بــيــن أتـــبـــاع الــحــضــارات 

ــات، تـــشـــّكـــل  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الــــطــــريــــق إلـــــــى عـــالـــم 
ــثــــر  ــقــــدمــــًا وأكــ أكــــثــــر تــ
ــاًء  ــ ــًا، وأكــــثــــر رخـ ســــامــ

واستقرارًا«.
»إن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
ــانـــي: هو  ــثـ الـــمـــحـــور الـ
ــاجــــة مــلــحــة  وجـــــــود حــ
إلــــى تــنــمــيــة الــعــاقــات 
نحٍو  على  البشر  بين 
األمـــــــل  روح  ــق  ــ ــّمـ ــ ــعـ ــ يـ
فــيــهــا، كما  والـــتـــفـــاؤل 
أن هناك حاجة ماسة، 
ــار  ــكــ واألفــ اآلراء  إلـــــى 
ــي  ــتـ والــــــــمــــــــبــــــــادرات، الـ
سبٍل  إيجاِد  في  تسهم 
فاعلٍة،  وحــلــوٍل  ناجحٍة، 
لــمــشــكــات بـــدت َصــعــبــًة 
ومعقدًة ألزمان طويلة«.

الــثــالــث: هــو قناعتنا  الــمــحــور  »إن  وتــابــع 
والثقافّية  الحضارّية  الفجوات  بــأن  الكاملة 
إذا  تنتهي  أن  بإمكانها  والشعوب،  األمــم  بين 
والتعايش  والــحــوار  التنمية  قــنــوات  تــوافــرت 
والـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك، الـــتـــي تــحــقــق الــتــاقــي 

والتعاون بين جميع األطراف«.
ــــل »الــمــحــور الـــرابـــع يــقــوم عــلــى أن  وواصـ
مجاالت تنمية العاقات المتوازنة بين أتباع 
الحضارات والثقافات هي بطبيعتها مجاالت 
التي  النافعة،  والمبادرات  المتجددة  لأفكار 
وبــنــاء  الــمــجــتــمــع  تــقــدم  عــلــى  تــركــز جميعها 
اإلنـــســـان، وبــالــتــالــي فــإنــهــا مــجــاالت متطورة 
بشكل دائم، وفق ما يظهره التطبيق العملي 

على أرض الواقع«.
وأشــــــار وزيـــــر الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش إلــى 
ــن الــــخــــطــــوات الــــازمــــة لــتــطــويــر  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ

العاقات التعاونية بين األمم، قائًا »السعي 
والمتكافئة  المتوازنة  العاقات  تحقيق  نحو 
بــيــن أتــبــاع الــحــضــارات والــثــقــافــات، ال يجب 
فقط،  النظرية  المناقشات  على  يقتصر  أن 
العملية  للمشاريع  مجااًل  يكون  أن  يجب  بل 
واالقتصادية  االجتماعية  الــريــادة  ومــبــادرات 
وبرامج التطوع والخدمة العامة، مشيرًا إلى 
أن األنشطة والفعاليات المرتبطة بالعاقات 
بين األمم والشعوب، يمكن أن يكون لها قيمة 
تسمح  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  مهمة  اقــتــصــاديــة 
بــتــنــمــيــة االســـتـــثـــمـــارات الــمــشــتــركــة، وتــشــجــع 

االبتكار المفيد على كل المستويات«.
والتعايش،  التسامح  وزارة  سياسات  وعن 
أكـــد »نـــؤكـــد أنــنــا فـــي الـــــــوزارة، وفـــي اإلمـــــارات 
التسامح،  بقيم  كــامــًا  الــتــزامــًا  نــلــتــزم  كــلــهــا، 
والــتــعــايــش، واألخــــوة اإلنــســانــيــة، ونعمل بكل 
جــٍد والــتــزام مــن أجــل تأسيس عــاقــات قوية 
ومتوازنة، للعمل المشترك مع الجميع وذلك 
بالحضارات  والــوعــي  المعرفة  نشر  أجــل  مــن 
ــان الــمــخــتــلــفــة، ومـــن أجــل  ــ والــثــقــافــات واألديــ
مــنــع الــتــطــرف والــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة، ومــن 
ربوع  كافة  في  والــوفــاق،  السام  تحقيق  أجــل 

العالم«.
لاتصال  الــدولــي  المنتدى  أهمية  وعــن 
منصًة  يشكل  المنتدى  »هــذا  قــال  الحكومي، 
عالميًة ندعو من خالها الجميع إلى التأكيد 
عــلــى أن الــتــنــوع والــتــعــدديــة هــمــا قـــوة خاقة 
ــرار، كــمــا أدعـــو  ــقــ ــتــ لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة واالســ
مــن خــالــه إلـــى الــعــمــل الــمــتــواصــل مــن أجــل 
بالعالم  إدراكهم  وتعميق  الناس  وعي  تشكيل 
اإلنسانّية  القيم  على  والتأكيد  حولهم،  من 
النبيلة، وأهمية تكريسها دائمًا في االتجاهات 

اإليجابية المنشودة«.
على  تأكيد حي  هو  »المنتدى  أن  واعتبر 
المجتمع  خدمة  في  الحكومي  االتصال  دور 

واإلنسان«، معربًا عن ثقته في القائمين على 
الجهات  مختلف  ضمن  الحكومي  االتــصــال 
التقدم  تحقيق  على  وقدرتهم  والمؤسسات، 

في المجتمع.
ــم كــلــمــتــه بـــــاإلشـــــارة إلـــــى واجــــب  ــتـ ــتـ واخـ
العاملين في االتصال الحكومي ومسؤوليتهم 
التسامح  مكانة  حــول  المشتركة  الــرؤيــة  فــي 
وتعزيز  بها  باآلخرين  والتعريف  والتعايش، 
مناهج العمل معهم، وذلك عبر تطوير آليات 
معاليه  مثمنًا  المعلومات،  وتلقي  التواصل 
دور المنتدى وسعيه ألن يكون مثااًل ونموذجًا 

للعلم الدولي المشترك النافع والفّعال.
أوبريت احللم العربي

الــتــي  ــول عـــمـــرنـــا«  ــارة »دا حــلــمــنــا، طــ ــبـ عـ
قــدمــهــا »أوبـــريـــت الــحــلــم الــعــربــي« فـــي الــعــام 
لــاتــصــال  الــــدولــــي  ــتـــدى  ــنـ ــمـ »الـ دعـــــا   ،1996
االتـــصـــال  وإدارات  األفــــــــراد  كــــل  الـــحـــكـــومـــي« 
والمؤسسات اإلعامية في المنطقة العربية، 
إلى أن يكونوا مساهمين في غرس روح العمل 

والمساهمة لتحقيق التنمية المنشودة.
فــعــلــى مــنــصــة حــفــل افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الـــ 
11 مـــن الــمــنــتــدى اعــتــلــى صـــانـــع الــمــحــتــوى 
ــة إلــى  ــالـ ــاروق لــيــنــقــل رسـ ــ الــبــحــريــنــي عــمــر فــ
مايين المتابعين لأخبار حول العالم يقول 
فــيــهــا: مــتــابــعــة أخـــبـــار الـــحـــروب والــصــراعــات 
أن  إلــى  بحاجة  وأصبحنا  أرهقتنا،  والــكــوارث 
ورافقه  والعمل،  األمــل  نحو  اإلعـــام  يدفعنا 
الحلم  أوبـــريـــت  لــيــقــدم  الـــشـــرق«  »روح  كــــورال 
اإلنسانّية  المبادرات  بأبرز  مصحوبًا  العربي 
وجهود البناء والعمل التي شهدتها المنطقة 

العربية والعالم خال العام الماضي.

ولي العهد نائب حاكم ال�صارقة في افتتاح المنتدى الدولي لالت�صال الحكومي:

االت�������س���ال ه����و ال�������س���ع���رة ال��ف��ا���س��ل��ة ب���ي���ن اال����س���ت���ق���رار  

واال����س���ط���راب وب��ي��ن ال�����س��ع��ور ب���االأم���ن وه��ي��م��ن��ة االرت���ب���اك
افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب 
حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب 
للمنتدى   11 الـ  الــدورة  فعاليات  لإلعام،  الشارقة  رئيس مجلس  الشارقة  حاكم 
الدولي لاتصال الحكومي 2022، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
الشارقة،  حاكم  األعــلــى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بــن  سلطان  الدكتور 
لحكومة  اإلعامي  للمكتب  التابع  الحكومي،  لاتصال  الدولي  المركز  وينظمه 
الشارقة، على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 160 متحدثًا ومشاركًا، وذلك تحت 

شعار »تحديات وحلول«.
وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، في كلمة ألقاها خال االفتتاح 
الطفولة  مؤسسات  وإنــشــاء  األســـرة،  دور  تعزيز  عبر  استطاعت  الــشــارقــة  »إمـــارة 
من  مجموعة  تــواجــه  أن  والمفيد،  النافع  يقدم  إعــامــي  جهاز  وبــنــاء  والناشئة، 
التحديات الناجمة عن االنفتاح، وانتشار القيم الدخيلة، والتطور التكنولوجي 
مع  تتنافى  التي  واألخاقيات  السلوكيات  بعض  تسلل  إلى  أدى  الــذي  المتسارع 

مبادِئنا إلى المجتمع«.
 الشارقة :

 السيد زهره

 افتتح الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
رقم  الضباط  مرشحي  دورة  األركـــان  هيئة  رئيس 
وذلــك  الملكية،  العسكرية  عيسى  كلية  فــي   ،16

صباح أمس األربعاء 28 سبتمبر 2022م.
األركـــان  هيئة  رئــيــس  ألــقــى  المناسبة  وبــهــذه 
فيها عن شعوره  الــدورة عبر  بافتتاح  إيذانًا  كلمة 
بالفخر واالعتزاز لما تضمه هذه الدورة من كوادر 
تنفيذًا  وذلــك  المرشحين،  الضباط  مــن  وطنية 
الجالة  صــاحــب  لحضرة  السامية  للتوجيهات 
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

المعظم القائد األعلى.
ودعا في ختام كلمته المرشحين الضباط إلى 
المستمدة  النبيلة  العسكرية  باألخاق  التحلي 
الــحــنــيــف وقــيــمــنــا العربية  مــن ديــنــنــا اإلســـامـــي 
األصيلة ليصبحوا وبكل فخر جندًا للحق وذخرًا 

لمملكة البحرين.
 حضر افتتاح الدورة اللواء الركن الشيخ علي 
األركــان  رئيس هيئة  آل خليفة مساعد  راشــد  بن 
ــلــــواء الـــركـــن عــبــدالــرحــمــن  لــلــقــوى الــبــشــريــة، والــ
ــر كــلــيــة عــيــســى الــعــســكــريــة  خــلــيــفــة الــنــعــيــمــي آمــ
الملكية، واللواء الركن صاح راشد السعد مدير 
الــتــدريــب الــعــســكــري، وعـــدد مــن كــبــار ضــبــاط قوة 

دفاع البحرين.

رئي����س االأركان يفتت���ح دورة مر�س���حي ال�سب���اط

أّكــــــــــــــــدت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
جــمــيــلــة جــــاســــم مــخــيــمــر 
التمريض  جمعية  رئيسة 
قــــــرار  أّن  ــة،  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
مــجــلــس الـــــــوزراء بــرئــاســة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
الــعــهــد  ولــــــي  خـــلـــيـــفـــة  آل 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
الشامل  الــتــحــديــث  بــشــأن 
الــشــهــادات  عــلــى  للتدقيق 
الـــجـــامـــعـــيـــة والــــمــــؤهــــات 
الــعــلــمــيــة، يــعــكــس اهــتــمــام 
بتطوير  البحرين  مملكة 
الــــقــــطــــاع الــتــعــلــيــمــي فــي 
العنصر  وتحفيز  المملكة 
ــشــــري عـــلـــى الــتــســلــح  ــبــ الــ

بالعلم والمعرفة. 
جمعية  إن  مخيمر  وقــالــت 
التمريض البحرينية، تدعم دور 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
كعنصر  الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات 
شــريــك فــي الــتــحــديــث الــشــامــل 
المعنيين  كــفــاءة  مــن  للتحّقق 
الصحيين قبل منحهم ترخيص 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــة فـ ــنـ ــهـ ــمـ ــة الـ ــ ــزاولــ ــ مــ
البحرين، وذلك بعد خضوعهم 
ــيـــص،  ــراخـ ــتـ ــنـــح الـ المــــتــــحــــان مـ
اإلجــراءات األخرى  وغيرها من 
ــًة إلــــــى أهــمــيــة  ــ ــتـ ــ الــــــازمــــــة، الفـ
المؤهل  الصحي  الــكــادر  تأمين 
الطبية  التخصصات  في جميع 
أفضل خدمات  تقديم  أجل  من 

الرعاية الصحية في المملكة.

الجمعية  دعــم  وأعــربــت عن 
تفويض  بشأن  المجلس  لــقــرار 
للتدقيق  المحلية  الــجــامــعــات 
ــى الــــشــــهــــادات والــــمــــؤهــــات  ــلـ عـ
الــعــلــمــيــة، عـــبـــر االســـتـــنـــاد إلـــى 
الــمــعــايــيــر الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــعــلــيــم 
ــانـــب الــمــعــايــيــر  الـــعـــالـــي إلــــى جـ
الــــمــــعــــتــــمــــدة دولـــــــــيـــــــــًا، وذلـــــــك 
المقررات  استيفاء  مــن  للتأكد 
التخصصية  للمهن  األســاســيــة 
آلية  أن  إلـــى  الــصــحــيــة، مــشــيــرًة 
التحديث الجديدة تمثل خطوة 
هامة في تسريع عملية التحقق 
تسريع  وبالتالي  الشهادات،  من 
تــوظــيــف الــمــواطــنــيــن  بــمــا يعزز 
ــهـــم الــــبــــنــــاءة فــي  ــتـ ــاركـ ــن مـــشـ ــ مـ

حاضر ومستقبل البحرين.

رئي�صة جمعية التمري�ض: 

ال�سهادات ي�سهم في تعزيز  اآلية التدقيق على  تحديث 

الطبية التخ�س�سات  جميع  في  الموؤهلة  الكوادر  تاأمين 

} جانب من أوبريت الحلم العربي.} وزير التسامح والتعايش في دولة اإلمارات العربية المتحدة.} سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

منتسوري«،  »المنامة  مركز  استضاف 
والشرق  البحرين  فــي  نوعه  مــن  مركز  أول 
عــددا من  ناقش خاله  اجتماعا  األوســـط، 
وخــارج  داخــل  من  والتعليم  التربية  خبراء 
أساليب  مــن  االســتــفــادة  إمكانية  البحرين 
العنف  مــنــع  فــي  مــنــتــســوري  مــنــهــج  وأدوات 
الــمــدرســي بــشــكــل كـــامـــل، ومـــا يــغــرســه هــذا 
الــمــنــهــج فـــي نــفــوس الــتــامــيــذ مـــن مــبــادئ 
الــــــوئــــــام والــــــســــــام والـــتـــغـــيـــيـــر اإليــــجــــابــــي 

للمجتمع.
تجربة  استلهام  أهمية  الــخــبــراء  وأكـــد 
والعالم  البحرين  في  الناجحة  منتسوري 
التي  منتسوري  فــي  المعلم  وظيفة  بــشــأن 
فــيــمــا هم  الــتــامــيــذ  مــراقــبــة  عــلــى  تقتصر 
ــا، وتــوجــيــهــهــم  ــيـ ــائـ ــلـــقـ يـــتـــعـــلـــمـــون ذاتــــيــــا وتـ
لديهم،  الذاتي  االستكشاف  حس  وتنشيط 
إلى  أمكن  ما  الدراسية  الصفوف  وتحويل 
األطــفــال«،  »بيت  تسميتها  يمكن  مساحات 
وتجمع أطفاال من أعمار متقاربة، يهتمون 

بــبــعــضــهــم الــبــعــض، ويــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
الحفاظ على المكان بأنفسهم.

الذي  المعلم  دور  إلى  الخبراء  وتطرق 
تمكن  واإلرشــــاد  التوجيه  إلــى  تــحــول  كلما 
وإمكانياتهم  ذاتــهــم  اكتشاف  مــن  األطــفــال 
ــو مــا يقلل  وتــنــمــيــة مــواهــبــهــم تــلــقــائــيــا، وهـ
والــجــذب وضـــرورة فرض  الشد  من مظاهر 

االنضباط بالقوة.
عــلــى صــعــيــد آخـــر ركـــز االجــتــمــاع على 
مــســاهــمــة الــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة الــحــديــثــة 
مملكة  فــي  البشري  الــمــال  رأس  تعزيز  فــي 
ــال  ــ ــفـ ــ الــــبــــحــــريــــن، وبـــــنـــــاء شـــخـــصـــيـــة األطـ
والتاميذ والناشئة بطريقة صحيحة منذ 
الــتــطــور المهني  تــســاعــدهــم عــلــى  الــبــدايــة 
والـــفـــكـــري والــعــمــلــي طـــــوال حــيــاتــهــم، وأن 
وئام  في  يعيشون  فاعلين  يصبحوا أعضاًء 

مع من حولهم.
وكــشــفــت مــديــرة الــمــركــز ثــنــاء جــابــري 
التوصيات  مــن  بجملة  خــرج  االجــتــمــاع  أن 

قادمة  فعاليات  في  بلورتها  سيتم  المهمة 
تعقد على صعيد وطني بمشاركة أصحاب 
بــالــشــأن  والمشتغلين  والــمــهــتــمــيــن  الـــقـــرار 
بتطوير  والمعنيين  والــتــربــوي  التعليمي 

العملية التعليمية برمتها في البحرين.
الفعالية  هــذه  أن  إلــى  جــابــري  ولفتت 
دعم  فــي  منتسوري  دور  على  أيــضــا  ستركز 

وتعزيز  البحرين،  في  البشري  المال  رأس 
حاليا  البحرينية  الكوادر  وفاعلية  إنتاجية 
احتفلت  المملكة  أن  وخــاصــة  ومستقبا، 
مـــؤخـــرا بــحــصــولــهــا عــلــى الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
برنامج  لتقرير  وفــقــا  دولــيــا  والـــــ35  عــربــيــا 
ــائـــي بـــشـــأن مــؤشــر  ــمـ األمـــــم الــمــتــحــدة اإلنـ

التنمية البشرية في العالم.

خبراء يناق�سون اأهمية منهج منت�سوري في الحد من العنف المدر�سي
كتب: محمد القصاص

صــــرح رئـــيـــس لــجــنــة الـــخـــدمـــات والـــمـــرافـــق 
العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية فيصل 
مع  اجتماع  عقد  تم  قد  بأنه  بن شبيب  محمد 
نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء 
بإيعاز  وذلــك  النعمة،  اهلل  نعمة  علي  المهندس 
كمال  المهندس  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  من 
بــن أحــمــد مــحــمــد أحــمــد. وقــــال تــمــت مناقشة 
أشبيلية  مــخــطــطــي  وشـــــوارع  احــتــيــاجــات طـــرق 
لوضع  السهلة(  )شــارع  باقر  وفلل   447 بمجمع 
أعمدة اإلنارة، خال اللقاء وتقرر في االجتماع 
ــدة اإلنـــــــارة الــمــقــامــة  ــمـ الــصــيــانــة الــعــاجــلــة ألعـ
احتياجات  ودراســـة  الرملي  مخطط  في  حاليا 

المخططين ألعمدة اإلنارة اإلضافية.
وأثــنــى شــبــيــب عــلــى الــجــهــود الــمــقــدمــة من 
على  ونائبه  والــمــاء  الكهرباء  هيئة  رئيس  قبل 
بمنطقة  ــارة  اإلنــ أعــمــدة  لصيانة  استجابتهما 

إشبيلية )القدم الشرقية(، والتوجيه بعمل 
الدراسة لتركيب أعمدة إضافية بالمدخل 
الــرئــيــســي لــمــخــطــط إشــبــيــلــيــة وشـــــارع 49 
وبـــشـــارع  ــقــــدم  الــ بــمــنــطــقــة   447 بــمــجــمــع 
السهلة المؤدي إلى فلل باقر مجمع 439، 
مـــقـــدرا ســرعــة االســتــجــابــة لــطــلــب أهــالــي 

المنطقة.
التنفيذية  األجــهــزة  إن  قــائــا  وأوضـــح 
تــــقــــوم بــــدعــــم مـــمـــثـــلـــي شــــعــــب الــمــمــلــكــة 
ــاء الـــمـــجـــالـــس الــبــلــديــة  ــــال أعــــضــ مــــن خـ
السامية  الرغبة  تعكس  الــتــي  المنتخبة، 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
المعظم،  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى 
السمو  لــصــاحــب  الــســديــدة  والــتــوجــيــهــات 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
لتوفير  الـــوزراء  رئيس  األمــيــن  العهد  ولــي 
الخدمات المتميزة للوطن والمواطن بكل 

رقي واحترام.

�سيانة عاجلة الأعمدة االإنارة في الرملي
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ــوم  ــيــ ــنــ ــمــ عــــــقــــــدت شــــــركــــــة ألــ
الـــبـــحـــريـــن )الــــــبــــــا(، أحــــــد أكـــبـــر 
مــصــاهــر األلــمــنــيــوم فـــي الــعــالــم، 
الفصلي  اإلدارة  مجلس  اجتماع 
الثالث يوم أمس في قاعة الدانة 

بمقر الشركة.
توجه  حــديــثــه  مستهل  وفـــي 
الــبــا  إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئــيــس 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 
أعـــضـــاء  عــــن  ــابـــة  ــيـ نـ آل خــلــيــفــة 
للهيئة  بــالــشــكــر  اإلدارة  مــجــلــس 
الــتــنــفــيــذيــة واإلداريـــــــــــة وجــمــيــع 
الــمــوظــفــيــن وعـــمـــال الــمــقــاولــيــن 
وغير  االستثنائي  اإلنــجــاز  نظير 
الشركة  حققته  الــذي  المسبوق 
بتسجيلها  السالمة  صعيد  على 
أكــثــر مــن 31 مــلــيــون ســاعــة عمل 
إصابة مضيعة  أي  دون  من  آمنة 

للوقت.
ــج:  ــ ــيـ ــ ــخ دعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وأضـــــــــــــاف الـ
»لتحقيق المزيد من النمو، يجب 
الجهود  مــن  الــمــزيــد  بـــذل  علينا 
وبرعنا  حققناه  ما  تتجاوز  التي 
ــى الــقــواعــد  ــ ــع صـــب أولـ فـــيـــه. ومــ
الــخــرســانــيــة فــي مــشــروع مجمع 
الطاقة  بمحطة  الــرابــع  الــطــاقــة 
الــخــامــســة، فــقــد خــطــونــا خــطــوة 
كبيرة إلى األمام وبتنا أقرب إلى 

تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا فـــي الــجــوانــب 
والحوكمة.  واالجتماعية  البيئية 
ومـــع دخــولــنــا فـــي الـــربـــع األخــيــر 
من العام الجاري، فإن تركيزنا ال 
يزال منصًبا على تجاوز تحديات 
السوق اليوم وتحويلها إلى فرص 
مستقبلية لتحقيق األداء القوي 

بنهاية عام 2022«. 
ــاع نـــاقـــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــالل االجـ
ــلـــس مـــحـــضـــر االجـــتـــمـــاع  ــمـــجـ الـ
الــســابــق الــــذي عــقــد بــتــاريــخ 11 
عــلــيــه،  ووافـــــــق   2022 أغـــســـطـــس 

كــمــا راجـــــع الـــتـــقـــاريـــر الــمــقــدمــة 
الــتــنــفــيــذيــة ولجنة  الــلــجــنــة  مـــن 
واالجتماعية  البيئية  الــجــوانــب 
ــة الــتــدقــيــق  ــنـ ــة، ولـــجـ ــمــ ــوكــ والــــحــ
وكذلك  اإلدارة،  لمجلس  التابعة 
ــافــــآت  ــكــ ــيــــح والــــمــ ــتــــرشــ ــة الــ ــنـ لـــجـ

وحوكمة الشركات.
ــتــــمــــاع  ــا تـــــم خـــــــالل االجــ كــــمــ
تقديم اإلقرارات الفردية الكاملة 
الــخــاصــة بــاألعــضــاء واســتــعــراض 
استقاللية جميع أعضاء مجلس 
مــجــلــس  ــيــــس  رئــ وقـــــــدم  اإلدارة، 

المتعلقة  التطورات  آخــر  اإلدارة 
بـــمـــشـــروع خــــط الـــصـــهـــر الــســابــع 
ــى ذلـــك،  الــمــقــتــرح. بــاإلضــافــة إلـ
إنتاجية  بيانات  تم االطــالع على 
الشركة وأدائها المالي منذ بداية 
الــعــام حــتــى تــاريــخــه، إلـــى جانب 
أداء المبيعات في ظل التحديات 

اللوجستية العالمية.
اإلدارة  مــجــلــس  واســـتـــعـــرض 
بالجوانب  المتعلقة  الــتــطــورات 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
الــــتــــي شـــمـــلـــت إطـــــــالق األعــــمــــال 

ــروع مــجــمــع  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ اإلنــــشــــائــــيــــة لـ
الطاقة  بمحطة  الــرابــع  الــطــاقــة 
الـــخـــامـــســـة، الـــــذي ســيــقــرب ألــبــا 
المتعلقة  أهــدافــهــا  تحقيق  مــن 
بــالــحــد مـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون، 
العالية  الكفاءة  وذلك من خالل 
والــــحــــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
ــــالوة عــلــى ذلـــك تم  الــدفــيــئــة. وعـ
بــاإلغــالق  اإلدارة  مــجــلــس  إبــــالغ 
الــنــاجــح لــتــمــويــل الـــمـــشـــروع مع 
الصادرات  لتأمين  الصين  شركة 

.)Sinosure( واالئتمان سينوشور
ــر أنــــــه بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــذكـ ــ ُيـ
الــشــيــخ  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
دعـــيـــج بـــن ســلــمــان بـــن دعـــيـــج آل 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــألـــف  ــتـ يـ خــلــيــفــة 
الشركة من ستة أعضاء معّينين 
من قبل شركة ممتلكات البحرين 
ــن يــوســف  ــل مــ ــم كــ ــة، هــ ــابـــضـ ــقـ الـ
ــداهلل تـــقـــي، وســـهـــى كـــــــارزون،  ــبــ عــ
ــالــــد آل  والـــشـــيـــخ عـــيـــســـى بــــن خــ
خليفة، وتيم موري، ورشا سبكار. 
ــنـــون مــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــاء الـ ــ ــــضــ أمــــــا األعــ
لالستثمارات  ســابــك  شــركــة  قبل 
الــصــنــاعــيــة فــهــم كـــل مـــن أحــمــد 
القرعاوي، وعمر  وإياد  الدريعان، 
العضو  إلــى  باإلضافة  العمودي، 

المنتخب مطلق المريشد.

»األبا« تعقد اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثالث من العام 

بالدع�م ال�صح�ي يحظ�ى  القط�اع  المالي�ة:  وزي�ر 

التنموي���ة  الم�ص���اريع  اأولوي���ة  �صم���ن  الكبي���ر 

اجــــتــــمــــع مــــحــــمــــد بــــــن ثـــامـــر 
ــــالت  ــ ــواصـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــكـــــعـــــبـــــي وزيـــــــــــــر الـ
ــارق أحمد  واالتـــصـــاالت بــالــلــورد طـ
وزيــــــر الــــدولــــة بــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
والــتــنــمــيــة بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
الــصــديــقــة. وتــــم خــــالل االجــتــمــاع 

مــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون في 
التنسيق  وسبل  االتــصــاالت،  قطاع 
الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن فــي 
أعــمــال ومـــبـــادرات االتــحــاد الــدولــي 
ــاء كــل  ــقــ ــلــ ــاالت. حـــضـــر الــ ــ ــــصـ ــــالتـ لـ
عبداللطيف  عــبــداهلل  السفير  مــن 

ــبـــداهلل ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن  عـ
االتحادية  ألمانيا  جمهورية  لــدي 
وفيليب ماينك المدير العام لهيئة 
تنظيم االتصاالت ومصعب عبداهلل 
االســتــثــمــارات  تــطــويــر  إدارة  مــديــر 

بمجلس التنمية االقتصادية.

وزير الموا�صالت يجتمع مع وزير الدولة البريطاني

بــنــت جعفر  فــاطــمــة  عـــقـــدت 
الصيرفي وزيرة السياحة اجتماع 
الخطيب  عقيل  أحــمــد  مــع  عــمــل 
ــيــــاحــــة فـــــي الــمــمــلــكــة  وزيــــــــر الــــســ
العربية السعودية الشقيقة وذلك 
على هامش مشاركتها في فعاليات 
المقام في  العالمي  السياحة  يوم 
جـــزيـــرة بـــالـــي بــإنــدونــيــســيــا تحت 
شعار »إعادة التفكير في السياحة« 
العالمية  المنظمة  نظمته  الــذي 

للسياحة.
وجرى خالل االجتماع بحث 

مسارات التعاون السياحي، وبحث 
ــي تــنــظــيــم األنــشــطــة  ــتــــعــــاون فــ الــ

البحرين  مملكة  فــي  الــمــشــتــركــة 
والمملكة العربية السعودية.

وزيرة ال�صياحة تجتمع بنظيرها ال�صعودي

الوطني  البحرين  بنك  أبرم 
شركة  مع  تفاهم  مذكرة   )NBB(
»هانيويل« لتعزيز نطاق مبادراته 

ومساعيه تجاه االستدامة.
وتــــــنــــــدرج هـــــــذه االتـــفـــاقـــيـــة 
ــن إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون الـــــذي  ــمــ ضــ
يــتــبــنــاه الــبــنــك بـــهـــدف الــتــوســع 
في نطاق وجوده، وتقديم حلول 
الــتــمــويــل الــمــســتــدام ألكــبــر عــدد 
من العمالء، حيث يسعى البنك 
الحاليين  عمالئه  قاعدة  لدعم 
والتمويل،  االســتــشــارة  بخدمات 
ــي بــلــوغــهــم  ــا يــســهــم بـــــــدوره فــ مــ
أهــــــــداف االســــتــــدامــــة الـــخـــاصـــة 
في  كبيرة  وفـــورات  وتحقيق  بهم 
ــتـــقـــوم »هـــانـــيـــويـــل«  الـــطـــاقـــة. وسـ
ــود الــبــنــك  ــهــ بـــــدورهـــــا بــــدعــــم جــ
رفع  تعزيز االستدامة عبر  تجاه 
توفير  وعــبــر  الــمــالــيــة،  أصــولــهــا 
تعزيز  فــي  تسهم  الــتــي  الــحــلــول 
البصمة  وتــقــلــيــل  األداء  كـــفـــاءة 
الـــكـــربـــونـــيـــة. كــمــا ســيــتــيــح إطـــار 
عمل الشراكة للعمالء المعنيين 
التي  إلى الحلول  الوصول  ميزة 

ــن شـــأنـــهـــا خـــفـــض الــتــكــالــيــف  مــ
التشغيلية وتتبع األثر الكربوني، 
إتــاحــة فــرص تمويل  وذلـــك عبر 
االستثمارات الخضراء من بنك 

البحرين الوطني. 
وتعليًقا على هذه المناسبة، 

قــــــــال هـــــشـــــام الـــــــكـــــــردي رئـــيـــس 
للمجموعة -الخدمات  تنفيذي 
ــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة  ــيــ ــرفــ ــصــ ــمــ الــ
والمؤسسات المالية  لــلــشــركــات 
فــــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي: 
ــي بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن  ــ ــل فـ ــ ــواصــ ــ »نــ

تجاه  الحثيثة  جهودنا  الوطني 
تـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات والـــحـــلـــول 
بــدورهــا  تسهم  الــتــي  المصرفية 
ــي مـــســـانـــدة عـــمـــالئـــنـــا الـــكـــرام  فــ
االســتــدامــة  أهــــداف  فــي تحقيق 
ــثــــل هــــذه  ــمــ الــــخــــاصــــة بــــهــــم. وتــ

تتقدم  إيجابية  خطوة  الشراكة 
بنا في االتجاه الذي نرمي إليه، 
وتـــعـــزز مــســاعــيــنــا الــمــتــمــثــلــة في 
مع  المتسقة  التمويالت  تقديم 
المتعلقة  الــوطــنــيــة  الــتــطــلــعــات 

باالستدامة«.
ــّرح عــبــداهلل  ــ مـــن جــانــبــه، صـ
ــيـــس اإلقــلــيــمــي  ــرئـ الـــجـــفـــالـــي الـ
العربية  المملكة  فــي  لهانيويل 
»إنه  قائاًل:  والبحرين  السعودية 
جنب  إلــى  جنًبا  العمل  ليسرنا 
ــع بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي  ــ مـ
وعمالئنا  البنك  وتــزويــد  لــدعــم 
المعنيين بحلول متقدمة لدعم 
أهداف االستدامة الخاصة بهم. 
التعاون  هذا  بأن  موقنون  ونحن 
سيكون عالمة فارقة في رحلتنا«.

وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة 
لــتــعــكــس جـــهـــود بــنــك الــبــحــريــن 
العمل  فــي  الــمــســتــمــرة  الــوطــنــي 
يتماشى  بما  مسؤولة  كمؤسسة 
ألفضل  العالمية  المعايير  مــع 
الممارسات البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات.

�صراكة بين »البحرين الوطني« و»هانيويل« لتعزيز جهود ال�صتدامة

التي  القابضة  الشركة  القابضة،  اإلثمار  شركة  أعلنت 
تشكيل مجلس  إعــادة  أمــس  لها،  مقرًا  البحرين  من  تتخذ 
في  عضوين  وتعيين  أعضاء  أربعة  بانتخاب  الشركة،  إدارة 

مجلس اإلدارة.
الجديد خالل  اإلدارة  أعــضــاء مجلس  تشكيل  تــم  وقــد 
رئيس  تــرأســه  الـــذي  الــعــاديــة  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع 
مجلس إدارة اإلثمار القابضة صاحب السمو الملكي األمير 
في  كارلتون  الريتز  فندق  في  عقد  والــذي  الفيصل،  عمرو 
البحرين مع حضور البعض عن بعد عبر االتصال عن طريق 
االجتماع  آخـــرون  رئيسيون  مشاركون  حضر  كما  الفيديو. 
بمن في ذلك ممثلون عن مصرف البحرين المركزي ووزارة 
الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومدققو الشركة برايس 

ووتر هاوس كوبرز.
الــجــديــد مـــدة ثـــالث ســنــوات  وســيــعــمــل مــجــلــس اإلدارة 
أعــضــاء هم  أربــعــة  انــتــخــاب  تــم  ــد  وقـ إلـــى 2025،  مــن 2022 
صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل، وتونكو 
يعقوب خيرا، والدكتورة أماني خالد بورسلي وإلهام إبراهيم 

المساهمين  قبل  من  اثنين  عضوين  تعيين  تم  كما  حسن، 
الــرئــيــســيــيــن هــمــا مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن بــوجــيــري والــشــيــخ 

محمد عبداهلل الخريجي.
وخالل االجتماع قام مساهمو اإلثمار القابضة بتعيين 
مـــدة ثــالث  الــشــرعــيــة للشركة وذلـــك  الــرقــابــة  أعــضــاء هيئة 

سماحة  مــن  الهيئة  وتــتــكــون   .2025 إلــى   2022 مــن  ســنــوات 
وفضيلة  للهيئة،  رئــيــســًا  المنيع  سليمان  عــبــداهلل  الــشــيــخ 
الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي نائبًا للرئيس، وعضوية 
الشيخ  وفضيلة  العصفور  محسن  الشيخ  فضيلة  مــن  كــل 

أسامة محمد سعد بحر.

اإع���ادة ت�ص���كيل مجل����س اإدارة �ص���ركة الإثم���ار القاب�ص���ة

للغة  العالمي  اليوم  تزامنا مع 
اإلشـــــــارة، وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــدربــة 
ــارة  عــبــيــر ســلــوم، مــؤســس شــركــة إشـ
مدربة  أول  تعتبر  والــتــي  للتدريب، 
ــع فــي  ــمــ ــســ ــف الــ ــعــ ــي مــــــن ضــ ــانــ ــعــ تــ
البركة  بنك  نظم  العربي،  الخليج 
ــمــــل لــتــعــلــيــم  اإلســــــالمــــــي ورشــــــة عــ
ــارة لــمــوظــفــي  ــ ــ أســـاســـيـــات لــغــة االشـ
فــــروعــــه كـــجـــزء مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــبــركــة اإلســـالمـــي لــتــطــويــر قـــدرات 
بتجربة  لــالرتــقــاء  وذلـــك  موظفيه، 
زبــائــنــه الـــكـــرام لــتــكــون أكــثــر شــمــواًل 

وترحيبًا وخدمًة لذوي الهمم.
وفـــــي حـــديـــثـــهـــا حـــــول الـــورشـــة 
العلوي  فاطمة  صرحت  التدريبية، 
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد 

ــبـــركـــة اإلســــالمــــي قـــائـــلـــًة:  بــبــنــك الـ
البنك  استراتيجيات  مــع  »تماشًيا 
الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــحــقــق الــرضــا 
فئاتهم  بمختلف  للعمالء  الــدائــم 
واحتياجاتهم، وتأكيدًا لتعزيز الدور 
الريادي للبنك في مجال المسؤولية 
االجتماعية تجاه المجتمع والعمل 
الدائم على تحسين جودة الخدمة 
ــّض الـــنـــظـــر  ــ ــغـ ــ ــــالء بـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــافــ ــكــ لــ
ــاء الــبــرنــامــج  عـــن اخــتــالفــاتــهــم، جــ
الــتــدريــبــي كــخــطــوة ضــــروريــــة جــدا 
االستثنائية  الخدمة  هذه  لتحقيق 
ــبـــركـــة اإلســــالمــــي،  ــائـــن بـــنـــك الـ لـــزبـ
التدريب على لغة اإلشارة  إن  حُيث 
سيما  وال  البنك  موظفي  سيجعل 

أكثر  الــزبــائــن  خــدمــة  فــي  العاملين 
األشخاص  مــع  الــتــواصــل  عند  ثقة 
الــتــزام  الــهــمــم، مــمــا ســيــظــهــر  ذوي 
الــبــنــك نــحــو تــبــنــيــه ثــقــافــة الــدعــم 

الدائم لجميع أفراد المجتمع.
الــمــنــطــلــق، يطمح  هــــذا  ومــــن 
بنك البركة اإلسالمي أن يعزز هذا 
البرنامج التدريبي ويحمي ويضمن 

الكامل والمتساوي لحقوق  التمتع 
اإلنــســان والــحــريــات األســاســيــة من 
)الموظفين  قبل جميع األشخاص 

والعمالء( من ذوي الهمم.

»البركة الإ�صالمي« يوا�صل دعمه لذوي الهمم بتدريب موظفيه على لغة الإ�صارة

أكــــد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيـــر 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي أن الــقــطــاع الــصــحــي من 
ضمن  الكبير  بالدعم  تحظى  التي  المهمة  القطاعات 
خطة  وفــق  الكبرى  التنموية  المشاريع  تنفيذ  أولــويــة 
للبناء  مستمر  العمل  أن  مبيًنا  االقــتــصــادي،  التعافي 
المتطلبات  شتى  تنفيذ  مواصلة  نحو  تحقق  مــا  على 
ــاعـــات بـــمـــا يــســهــم فــي  ــقـــطـ الـــتـــنـــمـــويـــة فــــي مــخــتــلــف الـ
مواصلة مسار النمو االقتصادي. جاء ذلك لدى لقائه 
أمــس الــدكــتــور جـــورج شــريــان رئــيــس األطــبــاء والرئيس 
ومجلس  األمــريــكــيــة  اإلرســالــيــة  لمستشفى  التنفيذي 
حيث  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  المستشفى  ادارة 
الـــذي يضطلع بــه مستشفى  الــبــارز  بــالــدور  الــوزيــر  نــوه 

الـــخـــدمـــات الطبية  تــقــديــم  اإلرســـالـــيـــة األمــريــكــيــة فـــي 
والعالجية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، 
حمد- الملك  مستشفى  إنــشــاء  مــشــروع  أن  إلــى  الفــًتــا 
AMH الذي تم إعالنه ضمن خطة التعافي االقتصادي 
الطبي من  الــصــرح  هــذا  بــه  لما يحظى  امـــتـــداًدا  يــأتــي 
سمعة طيبة عززت من إسهاماته ضمن منظومة القطاع 
ــورج شــريــان  ــ ــرب الـــدكـــتـــور جـ ــ الـــصـــحـــي. مـــن جـــانـــبـــه، أعـ
للوزير،  وتقديرهم  اإلدارة عن شكرهم  وأعضاء مجلس 
النجاحات  إلى تحقيق مزيد من  معربين عن تطلعهم 
الــتــي تــصــب فــي صــالــح الــقــطــاع الــصــحــي فــي المملكة 
ودعم العالقات المتميزة بين مملكة البحرين والواليات 

المتحدة األمريكية الصديقة.

البحرينية  األعــمــال  سيدات  جمعية  عقدت 
ناقشت  الــعــاديــة  العمومية  للجمعية  اجــتــمــاعــا 
للجمعية  والــمــالــي  ــي  ــ األدبـ الــتــقــريــريــن  خــاللــه 
وأعــمــال  2021م  ديــســمــبــر   31 الــمــنــتــهــيــة  لــلــســنــة 
الـــلـــجـــان والـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة والــفــعــالــيــات 
برئاسة سيدة  بدأ االجتماع  القادمة للجمعية.. 
األعمال أحالم جناحي رئيس الجمعية وحضور 
وبــاقــي  الــســر  وأمــيــن  للجمعية  الــمــالــي  األمــيــن 
الثالثة  عضوات مجلس اإلدارة في تمام الساعة 
عضوا  لـــ23  والتخويل  عضوة   29 بحضور  مساًء 
زائد   %50 تجاوز  بنصاب  عــضــوة..   101 أصــل  من 

واحد.
وتم سرد ومناقشة التقرير األدبي للجمعية، 
وتم شكر عضوات مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان 
والالئحة  األساسي  النظام  بنود  وتم طرح  كافة، 
ــلـــت قبل  الــداخــلــيــة الـــمـــراد تــعــديــلــهــا الـــتـــي أرسـ

االجتماع إلى جميع العضوات.

األمين  الـــدالور  فاطمة  أطلعت  جهتها  مــن 
المالي الجمعية العضوات على تفاصيل التقرير 
ديسمبر   31 المنتهية  للسنة  للجمعية  المالي 

2021.. وتم الموافقة عليه.
إن  أحـــالم جــنــاحــي  الجمعية  رئــيــســة  وقــالــت 
الجمعية أرسلت بنود النظام األساسي باإليميل 
إلى العضوات حيث تم موافقة جميع العضوات 
عــلــيــهــا، ولــكــن وفــقــا لــنــصــوص الــقــانــون تتطلب 
بحضور  استثنائيا  اجتماعا  النهائية  الموافقة 
اجتماع  فــي  العمومية  عضوات الجمعية  ثلثي 

غير عادي.
بعض  االجتماع  خالل  جناحي  واستعرضت 
ــتـــي تــنــوي  الــفــعــالــيــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــجــان الـ
تم  ثــم  الــقــادمــة،  الــفــتــرة  فــي  تنفيذها  الجمعية 
تمت  لـــآراء حيث  واالســتــمــاع  النقاش  بــاب  فتح 
بعض المناقشات واالستفسارات بخصوص عمل 
اللجان وأهدافها، وتم الرد عليها من قبل اإلدارة.

تقّر  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة«  الأع���م���ال  »���ص��ي��دات  ع��م��وم��ي��ة 

2021 ل���ع���ام  وال���م���ال���ي  الأدب������ي  ال��ت��ق��ري��ري��ن 
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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

P  12

Link

P  11

Link

القلب �صحة  لحماية  �صرورية  خطوات 
قال سبحانه وتعالى في سورة التين: 
َتْقِويٍم(،  أَْحَسِن  ِفي  ْنــَســاَن  اْلِ َخَلْقَنا  )َلَقْد 
أن  اآليـــة تعني  إن هـــذه  الــمــفــســرون  وقـــال 
األعضاء،  ومتناسب  الــَخــْلــْق،  تــام  النــســان 
فخلق اهلل بني آدم في أعدل قامة، وأجمل 
صورة، وأحسن هيئة، وكل هذا في تقديري 
يـــتـــضـــمـــن الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي لـــإنـــســـان 
الــوقــت  الـــعـــام، كــمــا يتضمن فــي  ومــظــهــره 
نفسه كمال خلق أعضاء الجسم الداخلية 

التي ال نراها مباشرة أمامنا.
ــًا بــشــكــٍل  ــعـ ــــذه األعــــضــــاء تــعــمــل مـ وهــ
بدرجٍة  عضو  كــل  يعتمد  بحيث  متكامل، 
أداء  في  الثانية  األعــضــاء  على  بأخرى  أو 
ذلك  من  بالرغم  ولكن  ووظيفته،  مهمته 
فـــإن هــنــاك اخــتــافــًا وتـــفـــاوتـــًا فـــي مكانة 
الــذي يلعبه في  وأهمية كل عضو، والــدور 

زه  استدامة عطاء الجسد وحيويته وإنتاجه، فهناك عضو ميَّ
ألهميته  عليهم  وفضله  األعــضــاء،  سائر  على  العالمين  رب 
عليه  الــرســول  قــال  حيث  كله،  الجسد  إلــى  بالنسبة  البالغة 
الصاة والسام: »أال وإن في الجسد ُمْضغة أذا صلحت صلح 

الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب«.
تحت ضغوط  عقود  منذ  تقع  هــذه  القلب  ولكن مضغة 
شديدة تؤثر في استدامة قوتها وعطائها، وتعاني من مؤثرات 
الوقت  مع  وتشل  بوظيفتها،  قيامها  ُتضعف  كثيرة  خارجية 
حيويتها، فُتوقف نشاطها ونبضها كليًا، فيهلك الجسد كله.

وقد اكتشف العلماء منذ سنوات أن مضغة القلب مهددة 
في أمنها الصحي نتيجة للملوثات التي ال ُتعد وال تحصى 
والــتــي نسمح لــهــا بــأيــديــنــا طــواعــيــة مــن مــصــادر كــثــيــرة من 
االنبعاث إلى مكونات البيئة من ماء، وهواء، وتربة. ومن هذه 
المصادر بشكٍل خاص مئات اآلالف من المصانع المتحركة 
الــتــي تــجــوب شــوارعــنــا مــن شتى أنـــواع الــمــركــبــات لــيــًا نــهــارًا 
ومسرطنًا  وسامًا  فُتطلق خليطًا معقدًا  الساعة  مدار  وعلى 
من الملوثات، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء والمصانع 

بمختلف أحجامها وأنواعها.
الكيميائية  الــمــلــوثــات  ــواع  أنــ الــخــلــيــط مــن شــتــى  وهـــذا 
الذي ينبعث من هذه المصادر يختلف في حدة وقوة تأثيره 
وسامة  النــســان  صحة  وعلى  جهة،  مــن  البيئة  عناصر  فــي 
أعضاء الجسد الداخلية من جهة أخرى. ونظرًا إلى أهمية 
العلماء  أنظار  اتجهت  فقد  النسان،  القلب الستدامة حياة 
واألطباء وتركزت بحوثهم على مدى تأثر القلب عند تعرضه 
القلب  أداء  ناحية  من  منها  مناح،  عــدة  من  الملوثات  لهذه 
وأخيرًا  أو نقصانًا،  زيادة  القلب  دقات  تغير  ومنها  لوظيفته، 

األمراض المتعلقة بالقلب والناجمة عن هذه الملوثات.
إفــســاد صحة  مــلــوثــات تتحمل مــســؤولــيــة  ــدة  عـ وهــنــاك 
القلب، منها غاز األوزون الذي يتكون من انبعاث الملوثات من 
والهيدروكربونات  النيتروجين  أكاسيد  السيارات، وبالتحديد 
إلى ملوثات  تتحول  الحارة  الشمس  أشعة  والتي عند وجود 
مؤكسدة خطرة على رأسها غاز األوزون. ومن الملوثات أيضًا 
الدخان، أو الجسيمات الدقيقة التي قطرها يساوي أو يقل 
عن 2.5 ميكروميتر، والتي تنبعث أساسًا من عوادم السيارات، 
وبخاصة التي تعمل بوقود الديزل. وهذه الجسيمات الدقيقة 
تكمن خطورتها وتهديدها للصحة العامة، وبالتحديد القلب 
القدرة  ولها  الصغر  في  متناهية  أنها  في  التنفسي  والجهاز 
وهو  العمق  إلــى  وصـــواًل  التنفسي  الجهاز  مــمــرات  غــزو  على 
إلى  االنــتــقــال  مــن  الجسيمات  هــذه  تتمكن  ومنها  الرئتين، 
الــــدورة الــدمــويــة والـــوصـــول إلـــى كــل خلية مــن خــايــا جسم 

النسان، بما في ذلك القلب.

وأثبتت  قت  وثَّ كثيرة  دراســـات  وهناك 
هذه الحقيقة حتى تحولت إلى إجماع في 
الفريدة،  الدراسة  منها  الطبي،  المجتمع 
وُتعد األولى من نوعها وهي تحت عنوان: 
الدقيقة  للجسيمات  الــحــادة  »الــتــأثــيــرات 
عــلــى نــبــضــات الــقــلــب عــنــد الــمــراهــقــيــن«، 
ــي »مــجــلــة جــمــعــيــة الــقــلــب  والـــمـــنـــشـــورة فـ
 Journal of the American  ( األمــريــكــيــة« 
Heart Association(، في 14 سبتمبر 2022.
بيان  إلى  التي هدفت  الدراسة   فهذه 
الـــعـــاقـــة بــيــن الـــتـــعـــرض لـــلـــدخـــان وتــغــيــر 
فــيــهــا 322 مــن  ــلـــب، شــــــارك  ــقـ الـ نـــبـــضـــات 
المراهقين األصحاء الذين ال يعانون من 
بالقلب،  عــاقــة  لها  صحية  مشكات  أيــة 
ــة  ــًا مــــن واليــ ــامــ ــعــــدل أعـــمـــارهـــم 17 عــ ومــ
تزويدهم  تم  حيث  األمريكية،  بنسلفانيا 
بجهازين محمولين لمدة 24 ساعة. أما الجهاز األول فيقيس 
تركيز الدخان الذي يتعرض له المراهق بشكٍل مستمر طوال 
 )Holter ECG( إي سي جي  والثاني جهاز هولتر  واحــد،  يوم 
قام  حيث  القلب،  نبضات  فــي  التغير  ويقيس  يــراقــب  الـــذي 
الباحثون بدراسة نوعين من عدم انتظام دقات القلب، وهما 
 ،)premature atrial contractions( التقلصات األذينية المبكرة
والثاني  القلب،  من  العلوي  الجزء  من  النبض  يكون  حيث 
 Premature( هو انقباضات البطين السابق ألوانه أو المبكرة
يحدث  عندما  الــنــوع  هــذا  ويقع   ،)ventricular contractions

نبض القلب من الجزء السفلي من القلب.
وكانت االستنتاجات مقلقة بدرجة كبيرة حيث إنه خال 
يوم واحد تعرض 245 أو 79% من المراهقين الذين شاركوا في 
الدراسة إلى ما ال يقل عن مرة واحدة من حالة دقات القلب 
 ،)arrhythmias( طبيًا  عليها  ُيطلق  والــتــي  المنتظمة،  غير 
وكــلــمــا زاد تــركــيــز الــدخــان فــي الــهــواء الــجــوي ارتــفــعــت عــدد 
مــــرات الــتــعــرض لــحــالــة نــبــض الــقــلــب غــيــر الــمــنــتــظــم. كما 
توصلت الدراسة إلى استنتاج مهم هو أنه حتى عندما تكون 
وأقل  جــدًا  منخفضة  الــهــواء  في  الدقيقة  الجسيمات  نسبة 
الـــهـــواء، مــثــل مــعــدل 17  الــمــواصــفــات المتعلقة بــجــودة  مــن 
ميكروجرامًا للجسيمات الدقيقة لكل متر مكعب في اليوم، 
الصحية  الحالة  هــذه  مــن  يعانون  مــازالــوا  المراهقين  فــإن 
مضاعفات  إلــى  وتــؤدي  القلب،  وظيفة  تهدد  التي  الخطيرة 
ومشكات حادة في القلب والصابة بأمراض قلبية مختلفة، 
مثل مرض الرجفان األذيني )atrial fibrillation(، وتخثر الدم، 
ثم السكتة الدماغية والموت المبكر والمفاجئ. كذلك أفادت 
الدراسة بأن تأثير الدخان على القلب ينكشف سريعًا وبعد 
مرور نصف ساعة إلى ساعتين فقط من التعرض له، حيث 

تتغير نبضات القلب وتصبح غير منتظمة.
فهذه الدراسة، وأبحاث كثيرة أخرى توصلت إلى استنتاٍج 
على  تداعياته  في  ونفكر  مليًا،  عنده  نقف  أن  يجب  مخيف 
في  مهددين  اليوم  والشباب  المراهقين  أن  وهــو  المجتمع، 
أمنهم الصحي فهم يصابون بأمراض القلب التي كانت في 
العقود الماضية ُتعد من أمراض القلب التي يصاب بها كبار 
رأسهم  واشتعل  ِعتيا،  الكبر  بلغوا من  الذين  والشيوخ  السن 
وبالتحديد  الـــهـــواء،  تــلــوث  أســبــاب منها  لــعــدة  وذلـــك  شــيــبــا، 
وجود الدخان والجسيمات الدقيقة، ومنها تدخين السجائر 
ــرًا الــكــحــولــيــات ونــمــط الــحــيــاة غير  ــيـ والــشــيــشــة، ومــنــهــا أخـ
الــصــحــي، وهـــذه الــظــاهــرة الــمــرضــيــة الــعــصــريــة تــعــانــي منها 
لمنع  إجــراءات سريعة  اتخاذ  كثيرة، ما يستدعي  مجتمعات 

تفاقمها بدرجة أشد وأعمق.
bncftpw@batelco.com.bh
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تحدًيا   ،2022 سبتمبر  فــي  اليــرانــي  الــنــظــام  يــواجــه 
كــبــيــًرا آخـــر لسلطاته عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، مــع وفــاة 
اعتقالها  بعد  الشرطة  عاًما( في حجز   22( أميني  مهسا 
ما  للنظام،  التابعة  اآلداب  شــرطــة  ِقــَبــل  مــن  واحــتــجــازهــا 
نيويورك  صحيفة  مــن  فاسيحي،  فــرنــاز  وصفته  مــا  ــار  أثـ
في  للحكومة  مناهضة  احــتــجــاجــات  »أكــبــر  بــأنــهــا  تــايــمــز، 
إيران منذ عام 2009«، إضافة إلى تراكم التوترات السياسية 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة داخــــل الــمــجــتــمــع اليـــرانـــي 
الثيوقراطية  الحكومة  واالستياء من  األمل  وتزايد خيبة 
الــمــتــشــددة فــي الــبــاد، نـــزل اآلالف مــن اليــرانــيــيــن، إلــى 
الشوارع في جميع أنحاء الباد؛ للتعبير علًنا عن غضبهم، 
ِقَبل  من  الوحشي  القمع  وممارسة  التهديد  مواجهة  في 

المسؤولين اليرانيين.
وزاد االهــتــمــام الــغــربــي بــهــذه الــمــظــاهــرات األخــيــرة؛ 
بسبب وحشية القضية التي أشعلتها، فضًا عن االهتمام 
األوسع بتدهور وضع حقوق المرأة في إيران. عاوة على 
ا،  ا ودولّيً ذلك، نظًرا إلى تأثير ونطاق االحتجاجات محلّيً
أيًضا التساؤل عن مستقبل النظام نفسه،  بدأ المحللون 
في  المسؤولين  شرعية  العامة  المعارضة  أضعفت  حيث 
طهران بشكل أكبر، وعلى الرغم من أن الحكومة اليرانية 
بــاتــت تــمــارس قــدراتــهــا عــلــى قــمــع الــمــعــارضــة جــيــًدا اآلن، 
فمن الجلي أن تراكم الغضب إزاء عدد كبير من القضايا 
يتغاضى  أن  للنظام  يمكن  ال  عــامــًا  أصــبــح  المجتمعية 

بالقمع العنيف إلى األبد.
ان  تــوراك على قناة )سي  ناتاشا  في قلب ما وصفته 
في  المرأة  هائل« حيال وضع حقوق  »تمرد  بأنه  بي سي( 
إيران، أشار راي تاكيه، باحث بمجلس العاقات الخارجية، 
إلى أنه في أغسطس 2022، وّقع الرئيس اليراني المتشدد 
للقواعد  صرامة  أكثر  لتطبيق  »مرسوًما  رئيسي  إبراهيم 
التي تتطلب من النساء ارتداء الحجاب في جميع األوقات 
الــقــواعــد جعلت  تلك  أن  تاكيه  وزعـــم  الــعــامــة«،  بــاألمــاكــن 
أليكس  وأوضــح  شبه حتمية«،  أميني  مهسا  مــوت  »مــأســاة 
فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق األوسط، في 
معرض شرحه ألهمية ارتداء الحجاب اللزامي لطهران، 
تنظيم  إلـــى  تسعى  والــســلــطــويــة  الشمولية  »األنــظــمــة  أن 
الــقــواعــد  مــن  مــجــمــوعــة  مــن خـــال  المجتمعية  الـــشـــؤون 
يهتم  عالية«، حيث  بتكلفة  فرضها  ُيمكن  التي  األساسية 
السياسية عبر  السيطرة  بـ»ممارسة  األول  المقام  في  هذا 
بيرك، من صحيفة  كما سجل جيسون  وسائل مختلفة«، 
الــغــارديــان، أن »الــنــســاء قــد ألقين الــحــجــاب فــي الــنــيــران، 
وتمت إزالة ملصقات ضخمة لاحتفال بالنظام، وإحراق« 

مراكز الشرطة.
إلى  أيًضا  المحللون  أشار  المرأة،  عن حقوق  وبعيًدا 
إيــران  أنحاء  جميع  في  األمــل  وخيبة  واالستياء  الغضب 
ــرى.  بــشــأن قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أخـ
وأوضح فاتانكا أن »معارضة ارتداء الحجاب اللزامي هي 
العامة«، كما ذكرت  واحدة من قائمة طويلة من المظالم 
ســاروا  المتظاهرين  أن  نيويوركر،  مجلة  مــن  رايـــت،  روبــن 

للمطالبة »بالتغيير - أكثر من موضوع الحجاب«.
الرجال اليرانيين  وبالشارة إلى حقيقة أن انضمام 
إلى االحتجاجات، يرى بيرك هذه الموجة من االضطرابات 
ا من المشاركين في أحداث مماثلة  »أكثر تنوًعا ديموغرافّيً
أن  في السنوات األخيرة«، وأنه »ال يمكن ألحد الشك في 
من  عميقة  استياء  خلفيات  أيــًضــا  تستغل  االحتجاجات 
الواضحة  واألخاقية  والسياسية  االقتصادية  الخفاقات 
للنظام الثيوقراطي القمعي«، وأشارت فاسيحي أيًضا إلى 
منذ شهور«،  يتصاعدان  العميقين  والغضب  »االستياء  أن 
الذين خاب أملهم  وعلى األخص بين الشباب اليرانيين 
من »الفساد وسوء إدارة االقتصاد والتعامل غير الكفؤ مع 

كوفيد 19« وكذلك »القمع السياسي الواسع النطاق«.
وفي معالجة هذا التحدي لسلطته، أشار المراقبون 

إلى الكيفية التي بدأ بها النظام اليراني مرة أخرى حملة 
أن رئيسي  تــاكــيــه  ــاد  أفـ الــداخــلــي. بينما  الــنــقــد  قــمــع ضــد 
“تحدث مع عائلة أميني ودعا إلى إجراء تحقيق للوقوف 
وبينوا فوكون، من  على سبب وفاتها”، وكتب ديفيد كاود 
اليرانية  األمــن  قــوات  أن  جــورنــال،  ستريت  وول  صحيفة 
وصفوه  ما  لتهدئة  العنيفة  القوة  لتشمل  ردهــا  »صــّعــدت« 

بـ»حركة احتجاج سلمية كبيرة«.
لقمع  اليــرانــي  الــنــظــام  الستراتيجية  تفصيل  وفــي 
المعارضة بشكل أكبر، أوضح فاتانكا كيف يسعى إلى »إنكار 
وجود مطلب شعبي داخل المجتمع اليراني«، ثم البحث 
المناهضين  والــنــاشــطــيــن  الــجــمــهــور  لــــردع  »طــريــقــة  عـــن 
للحجاب«، ثم يعمل على »الحد من مساحة النقاش بين 

السياسيين ورجال الدين بشأن هذه المسألة«.
وتـــم بــالــفــعــل اســتــخــدام الــقــمــع مـــن خـــال الــتــهــديــد 
في  المخابرات  وزارة  أن  فاسيحي  أفــادت  حيث  بالسجن، 
إلــــى جــمــيــع مستخدمي  نــصــيــة  »أرســـلـــت رســـالـــة  طـــهـــران 
َمْن يشارك في المظاهرات  الهواتف المحمولة تحذر كل 
على  عاوة  السامية«.  الشريعة  وفًقا ألحكام  بالمعاقبة 
ذلك، لوحظت جهود النظام لقطع شبكات االتصال وعزل 
التواصل  شبكات  تقييد  وأدى  ــا،  ودولــّيً ا  داخلّيً المعارضة 
عبر  والمنشورات  الــصــور  انتشار  خفض  إلــى  االجتماعي 
كاود  وفًقا  ضئيل«،  حد  »إلــى  المعارضة  بشأن  النترنت 
وفـــوكـــون. ومـــن وجــهــة نــظــر ديــفــيــد ســانــجــر، مــن صحيفة 
تجعل  اليوم  المتاحة  »التكنولوجيا  فإن  تايمز،  نيويورك 
من السهل على اليرانيين التواصل في الخفاء أكثر من 
في  ا«  حقيقّيً »يــأًســا  النظام  أظهر  حيث  مضى«،  وقــت  أي 
جهوده »عبر محاولته قطع النترنت بالكامل داخل إيران«.

وليس من المستغرب أن يحاول المسؤولون اليرانيون 
فقد  الــخــارج،  في  االحتجاجات مدبرة  بــأن  االدعــاء  أيًضا 
أشـــار فــاتــانــكــا إلـــى أن الــنــظــام »تــخــبــط« فــي الــتــعــامــل مع 
وسعى  العنيفة،  القوة  إلى  اللجوء  دون  من  االحتجاجات 
إلى ربط الحركة المناهضة للحجاب بأجهزة المخابرات 
األجنبية«، وقد صرح رئيسي نفسه بأنه »لن يسمح، تحت 

أي ظرف بتعريض أمن الباد والشعب للخطر«.
أن  فاتانكا  أفــاد  المستقبلية،  المعارضة  ولمواجهة 
طهران اآلن »تتطلع إلى إدخال مراقبة إلكترونية جماعية 
على النمط الصيني للعامة«، بوسائلها القمعية المعنية 
في المقام األول بـ»الحفاظ على أقصى قدر من السيطرة 

السياسية وتحييد المعارضة«.
وقوبلت جهود طهران في رفض االنتقادات الداخلية 
بــإدانــات  والــتــهــديــد  الــقــوة  مــن  بــشــيء  للمعارضة  وقمعها 
الصحفية  السكرتيرة  وصفت  فقد  النطاق،  واسعة  دولية 
»إهانة  بأنها  أميني  وفــاة  بيير  جان  كارين  األبيض  للبيت 
األمم  في  وفي حديثه  النــســان«،  لحقوق  وشنيعة  مروعة 
المتحدة، صرح الرئيس األمريكي جو بايدن بأن واشنطن 
إيران  »المواطنين والنساء الشجعان في  إلى جانب  تقف 

الذين يتظاهرون اآلن لتأمين حقوقهم األساسية«.
كما اتخذت واشنطن بالفعل إجراءات مباشرة لمعاقبة 
كبار المسؤولين داخل النظام اليراني، حيث أصدرت وزارة 
الخزانة األمريكية عقوبات ضد شرطة األخاق اليرانية 
ــاءة والــعــنــف ضــد الــنــســاء اليـــرانـــيـــات«. ومــن  »بــســبــب الســ
عليهم  العقوبات  تطبيق  تم  الذين  المسؤولين  كبار  بين 
)المتعلق   13553 رقم  األمريكي  التنفيذي  األمر  بموجب 
شرطة  رئيس  النــســان«(  لحقوق  الجسيمة  »باالنتهاكات 
وزير  غاتشي،  تشيشمة  رستمي  محمد  اليرانية  األخــاق 
المخابرات اليراني إسماعيل الخطيب، ونائب قائد قوات 
األمريكية،  الخزانة  لــوزارة  ووفًقا  ابنوش.  ســاالر  الباسيج 
الواليات  أصــول مملوكة في  أو  أي ممتلكات  يجب »حظر 
والبــاغ  أسماؤهم  وردت  الذين  أولئك  ِقَبل  من  المتحدة 
عنها، كما أن كل أشكال وطرق المعامات أو التعامل معهم 
من ِقَبل األمريكيين باتت محظورة اآلن. وعاوة على ذلك، 
سعت واشنطن إلى مساعدة المتظاهرين المتضررين من 
القمع جراء استخدام النترنت من ِقَبل النظام من خال 
الــســمــاح لــلــشــركــات األمــريــكــيــة بــتــجــاوز الــعــقــوبــات وتوفير 
خــدمــات النــتــرنــت حتى يتمكن اليــرانــيــون مــن الــوصــول 

بحرية إلى المعلومات المتاحة عبر النترنت، وذلك وفًقا 
لما ذكرته رايت.

أنالينا بربوك،  أدانت وزيرة الخارجية األلمانية،  كما 
هبة  وأضــافــت  النسانية«.  على  »هجوم  باعتباره  الــحــادث 
مرايف، مديرة المكتب القليمي للشرق األوسط وشمال 
إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن »ارتفاع عدد القتلى« 
بين المتظاهرين هو »مؤشر مقلق على مدى قسوة هجوم 

السلطات اليرانية على حياة العامة«.
ــاه عن  ــبـ ــتـ مـــن جــانــبــهــا، حـــاولـــت طـــهـــران صــــرف االنـ
بإخفاقاتها  العالم  دول  بقية  اتهام  خــال  من  انتهاكاتها 
رئيسي،  إبراهيم  اتهم  حيث  النسان،  حقوق  سجل  بشأن 
خال كلمته باألمم المتحدة في نيويورك، الدول الغربية 
بـ»تطبيق معايير مزدوجة لمبادئ حقوق النسان«، وذلك 
ا على هذا االنتقاد من ِقَبل رئيسي، ردت  بحسب تاكيه. ورّدً
األوبزرفر بأنه في حين أن مثل هذه الحاالت من المعايير 
لكنها  الــواقــع،  أرض  على  بالتأكيد  »مــوجــودة  الــمــزدوجــة 
التي  المروعة  االنتهاكات  األحـــوال  من  حــال  بــأي  تبرر  ال 

ترتكبها حكومته«. 
واحتمال  الحالية  االحتجاجات  تأثير  مع  وتماشًيا 
وقـــوع مــزيــد مــن الــعــزلــة للحكومة اليــرانــيــة، أكـــدت روبــن 
في  ظهر  الــذي  اليــرانــي  للنظام  الكامن  »الضعف«  مــدى 
رأت صحيفة  فقد  وبالفعل،  االضطرابات.  تجاه  فعله  رده 
»أنتجت  السابقة  أن االحتجاجات  أنه في حين  األوبزرفر 
اآلن تغييًرا وأيًضا تمرًدا جديًدا« خال عام 2022 »وهو ما 
قد يجعل األمر مختلًفا هذه المرة«، ويرجع ذلك في جزء 
الفئات  والعديد  الشباب  من  »العديد  دعــم  إلــى  منه  كبير 
دعواتها  مــراًرا  كــررت  »لطالما  والتي  سًنا«  األكبر  األخــرى 
الصــاحــيــة« بفعل إخــفــاقــات الــنــظــام األخــيــرة. وأضــافــت 
 83 العمر  من  البالغ  خامنئي  تدهور صحة  مع  أنه  أيًضا 
إيــران، حيث يمكن لطهران  قــادم« في  »التغيير  فإن  عاًما، 

»التخلص من وضعها المنبوذ«.
ــرورة عـــدم إطــاق  ــدوا ضــ ــرون أكــ وهــنــاك محللون آخــ
العنان لهذه اآلمــال؛ حيث شكك جيسون بيرك في مدى 
ــران، مــشــيــًرا إلـــى أن  اتــســاع نــطــاق االحــتــجــاجــات داخـــل إيــ
»التقارير الميدانية محدودة للغاية«، وأن اللقطات المليئة 
باالضطرابات والتوتر »ال تمثل دائًما األحداث السائدة في 
جميع أنحاء بلد شاسع ومكتظ بالسكان كإيران«، وبالتالي 
انتشار االضطرابات  الصعب تحديد مدى  أنه من  يتضح 
بالضبط. وهكذا، رأى بيرك أن »الحقيقة القاسية« تكمن 
فـــي أن هــــذه »االحـــتـــجـــاجـــات الــخــطــيــرة مـــن الــمــرجــح أن 
أوضــح  وبــالــمــثــل،  ــا.  ـ ــوّيً قـ زال  مــا  الــــذي  الــنــظــام  يسحقها 
فاتانكا أنه على الرغم من »كل أنواع الضغوط على مسار 
تغيير النظام«، إال أن هذا »غير مرجح أن يحدث طالما أن 

خامنئي ال يزال على قيد الحياة«.
في النهاية يبدو أن الموجة األخيرة من االحتجاجات 
امرأة  مقتل  حــادث  أشعلتها  التي  إيــران،  في  الجماهيرية 
تبلغ من العمر 22 عاًما كانت قد اعتقلتها شرطة األخاق 
اليرانية، تمثل التحدي األكبر لسلطة الحكومة اليرانية 
منذ أكثر من عقد مضى، وبينما أوضح محللون غربيون 
تغيير  لحظة  أخــيــًرا  تكون  قد  االضطرابات  هــذه  أن  كيف 
مرتقبة بالنسبة إلى حقوق المرأة اليرانية وتحررها من 
االضطهاد، أشار آخرون إلى أن هذا االعتقاد »تفاؤل زائف« 
لــن يـــؤدي إال إلــى الصــابــة بخيبة أمــل مــرة أخـــرى. ومع 
قادًرا  النظام اليراني قد يكون  أن  الرغم من  ذلك، فعلى 
الــردود  أن  إال  أخــرى،  مــرة  الداخلية  المعارضة  قمع  على 
الدولية أصبحت اآلن أكثر انتقاًدا لانتهاكات التي ُترتكب 
في الباد، ال سيما ضد النساء، خاصة مع تركيز االهتمام 
المجتمعية  الــقــيــود  يــحــصــى مــن  الــعــالــمــي عــلــى عـــدد ال 
واالقتصادية والسياسية والخفاقات التي فرضتها طهران 
أنه من غير  فإنه في حين  اليــرانــي. لذلك،  الشعب  على 
انهيار  إلــى  النهاية  في  الحادثة  هــذه  تــؤدي  أن  المحتمل 
مكانة  من  التقليل  من  مزيد  إلــى  ستؤدي  فإنها  النظام، 
حقوق  لقضايا  الخارجي  الدعم  وتعزيز  الدولية  طهران 

النسان داخل الباد.

التبعية الأوروبية لأمريكا و�صتاء الغ�صب!

فوزية رشيد

العقوبات  ى  األوكرانية في ظل حمَّ األزمــة  أن  يبدو   {
الــغــربــيــة عــلــى روســـيـــا لـــم تــرتــد فــقــط عــلــى الـــغـــرب وإنــمــا 
االتحاد  وشعوب  العجوز!  القارة  في  كبيرة  بمتغيرات  تنبئ 
حقيقة  المتغيرات  تلك  مــن  ستجعل  الــتــي  هــي  ــي  األوروبــ
واقــعــة ليس فقط مــن خــال االحــتــجــاجــات والــمــظــاهــرات 
بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز الذي وصلت أسعارها 
أغــســطــس  فـــي  مــكــعــب(  مــتــر  ألــــف  لــكــل  دوالر   3500( إلــــى 
الــمــاضــي ومـــع تــوقــف أنــابــيــب الــغــاز الــروســيــة إلـــى أوروبــــا، 
ألف  لكل   5000( إلــى  األســعــار ستصل  أن  من  روسيا  تحذر 
من  الكثير  ارتــفــاع صــوت  بسبب  أيضا  وإنــمــا  مكعب(!  متر 
األزمة  األوروبية ضد سياسة حكوماتهم من  الدول  شعوب 
ال  مــذل  بشكل  األمــريــكــيــة  للسياسة  والتبعية  األوكــرانــيــة 

يوضع فيه االعتبار لمصالح شعوب االتحاد األوروبي!
وفي  ألمانيا  وفــي  التشيك  فــي  عــارمــة  احتجاجات   {
الغربية  الحكومات  لــســان  فيما  وغيرها  وإيطاليا  فرنسا 
يــقــول مــا قــالــه الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون: )ودعــــوا حالة 
للغاز  المرتفعة  فالفواتير  صعبة(!  فترة  أمامنا  الرفاهية 
والكهرباء أثرت بدورها على كل السلع الغذائية والخدمات 
وبالتالي قادت إلى أعلى نسب التضخم في أوروبا وأمريكا، 
مــمــا يــجــعــل الــمــخــاوف تــتــفــاقــم مــع اقـــتـــراب دخــــول أوروبــــا 
فصل الشتاء الذي قد يتحول إلى شتاء الغضب الشعبي! 
في  الشعبي  الغضب  بتصاعد  بوتين  عليه  يراهن  ما  وهــو 
الحكومات  بإسقاط  وتهديده  األوروبــي  االتحاد  دول  أغلب 
الجحيم  هو  األمريكي!  للقرار  والتابعة  لروسيا،  المناوئة 
الكارثة  إلــى  الــذي قد يقود  الــقــادم  أوروبـــا وهــو الشتاء  في 
ولذلك تصاعدت األصوات الشعبية بل وحتى صوت بعض 
التي بدأت مخالفتها لسياسة االتحاد  الغربية  الحكومات 
األوروبي وإن بنسب مختلفة مثل إيطاليا والتشيك وألمانيا 
والمجر! ومع كل عناد غربي يتصاعد العناد الروسي وحيث 
وهي  كثيرة  أخــطــاء  ارتكبت  أوروبـــا  يقولون  الـــروس  الــقــادة 

تدفع ثمنها بسبب التبعية ألمريكا!
} ولعل مؤشرات التغيير في اتجاه اليمين المتطرف 
وبولندا  فرنسا  على  تقتصر  لم  الراهنة  األوضـــاع  ظل  في 
والمجر والسويد فها هي مع االنتخابات اليطالية تقرب 
اليمينية المتطرفة )جورجيا ميلوني( زعيمة حزب إخوان 
بتصريحاتها  المعروفة  وهــي  ــوزراء  الــ رئــاســة  مــن  إيطاليا 
روسيا!  على  القاسية  العقوبات  ضــد  حزبها،  وتصريحات 
دوله  العديد من  األوروبـــي في  االتحاد  قــادة  ما يجعل من 
متخوفين من تسلمها السلطة بما سيؤدي إلى المزيد من 
تفكك الدعم األوروبي ألوكرانيا وممالئة روسيا أو االستمرار 
في فرض العقوبات عليها! وخاصة مع اقتراب االنتخابات 
بالديمقراطيين  تطيح  قــد  والــتــي  أمــريــكــا  فــي  النصفية 
اليساريين المتطرفين الذين دأبوا على استفزاز روسيا بما 

يجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة!
ــة  ــيــ } كـــثـــيـــرون يـــتـــســـاءلـــون عـــن ســـر الــتــبــعــيــة األوروبــ
المتحدة  الــواليــات  مــا فرضته  وهــل هــو بسبب  ألمــريــكــا؟! 

بعد الحرب العالمية الثانية من اتفاقات وإماءات لضمان 
هيمنتها االقتصادية على أوروبا؟! وهل هو بسبب اتفاقية 
»حلف  بالناتو  األوروبـــي  االتــحــاد  قــرار  تربط  التي  لشبونة 

األطلسي«؟!
االتــحــاد  األمــريــكــي لسياسة  هــل هــو بسبب االخــتــراق 
األوروبي من خال قيادات كانت تتدخل في إسقاط بعضهم 
بطرقها إن لم تتوافق تلك القيادات مع المصالح واألهداف 

األمريكية في أوروبا؟!
ــم تــبــعــيــتــهــم يـــدركـــون  } حــتــى الـــقـــادة األوروبـــيـــيـــن رغــ
فــي دواخــلــهــم أن أمــريــكــا تــعــمــل ألهــدافــهــا وحـــدهـــا! وأنــهــا 
األوكرانية لضمان  األزمــة  في  معا  وأوروبــا  روسيا  تستنزف 
فيما  روسيا في مواجهتها  أوروبــا ولضعاف  هيمنتها على 
أوكرانيا مجرد بيدق تستخدمه لتلك األهداف! والنتيجة 
أوكــرانــيــا هــو االتــحــاد األوروبــــي! إلى  المتضرر األكــبــر بعد 
جانب استنزاف روسيا والتأثير عليها من خال العقوبات 
المتطرفة التي ارتدت على الشعوب الغربية نفسها! فيما 
أمــريــكــا تتفرج وتــغــذي األزمـــة األوكــرانــيــة وتــوســع الــشــروخ 
بلغت  التي  ألوكــرانــيــا  أسلحتها  وتبيع  وأوروبــــا  روســيــا  بين 
حتى اللحظة )50 مليار دوالر( مطلوبة بالطبع لاسترداد 
ليس  هو  تبعية مطلقة! فحتما  يساويه من  بما  أو  الحقا 
الــيــوم  تفعل  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  مــجــانــيــا!  دعــمــا عسكريا 
الثانية مع اختاف  العالمية  الحرب  تماما كما فعلت في 
الــدمــار األوروبــــي والــروســي تبني هي  األســبــاب، حيث على 

قوتها وهيمنتها!
الروسي  للدب  المتواصلة  األمريكية  االســتــفــزازات   {
والتبعية األوروبية للقرارات األمريكية حولت أزمة أوكرانيا 
كله  العالم  ابتاع  الــذي يريد  الثقب األســود  إلى ما يشبه 
ولــيــس فــقــط »أوراســــيــــا«! خــاصــة مــع تــحــوالت هـــذه األزمـــة 
بعد ضم روسيا ألقاليم الدونباس وإعان التعبئة الجزئية 
والــتــهــديــدات الــمــتــصــاعــدة بــيــن أمــريــكــا والـــغـــرب مــن جهة 
وروسيا من جهة أخرى، ما يجعل العالم على شفير حرب 
نووية! ولعل الفكاك األوروبــي من هيمنة القرار األمريكي 
عــلــيــهــا ســيــبــدأ مـــن ألــمــانــيــا الــتــي ألول مــــرة بــعــد الــحــرب 
تسليح  ــادة  لعــ دوالر  مــلــيــار  مــائــة  تــضــع  الــثــانــيــة  العالمية 
جيشها وتطويره وحيث صرح وزير خارجيتها بما يفيد بأن 
ومثل  عالميا!  وقطبا  قوة عسكرية  تصبح  أن  البد  ألمانيا 
ماكرون  سابقا  أبــداه  األمريكية  القبضة  من  التململ  هذا 

حين دعا إلى تشكيل حلف عسكري أوروبي خارج الناتو!
مستمرة  األوروبــيــة  والتبعية  تتسارع  المتغيرات  ولكن 
والــشــعــوب فــي االتــحــاد األوروبــــي تعاني وتــقــف بغضب من 
ارتدادات سياسة حكوماتها عليها! والشتاء القادم هو شتاء 
القرار  القرار األوروبي عن  الكبير لديها وانفصال  الغضب 
تحوالت  بتوفره  تسمح  ال  قــد  وقــت  إلــى  يحتاج  األمــريــكــي 

األزمة األوكرانية المتصاعدة!
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مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية 

بقلم:
 د. إسماعيل محمد املدني

بعد  تواصل معي  أشكر كل من 
التنمر  »ظاهرة  بعنوان  مقالي  نشر 
ــنــــف.. والـــشـــعـــور بـــالـــصـــدمـــة!«  ــعــ والــ
ــنــــشــــور فـــــي صـــحـــيـــفـــة »أخــــبــــار  ــمــ الــ
 27 الماضي  الجمعة  يــوم  الخليج« 
صفر 1444 هـ، الموافق 23 سبتمبر 
األصــــدقــــاء  أحــــــد  قــــــام  وقــــــد   2022
ــال مقطع  ــإرســ بــ مـــشـــكـــورا  األعـــــــزاء 
أركـــــز على  أن  مــنــي  فــيــديــو وطـــلـــب 
ــداث وإجـــــراءات  ــ مـــا تــضــمــنــه مـــن أحـ
يــتــعــرض لــهــا مـــع األســــف أصــحــاب 
قلة  بسبب  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات 
الـــوعـــي لــــدى الـــعـــائـــات واألطـــفـــال 
والــمــدراء  والمشرفين  والــمــدرســيــن 
ــدارس،  ــ ــمـ ــ فــــي ريــــــاض األطــــفــــال والـ
الِعبر،  وأخذ  لاستفادة  أذكرها  وأنا 

وليس للتشهير، ألن الجراءات التي قام بها المسؤول 
في الفيديو، ساهمت في تخطي الفتاة حادثة التنمر 

ومنع تكرارها في مدرستها والمدارس األخرى.
وتــأكــدت من  الــحــادثــة  وقـــد قــمــت بالتقصي عــن 
الفيديو المنشور، كما قامت صحيفة الشرق األوسط 
بنشر تلك الحادثة يوم األحد - 12 رجب 1443 هـ - 13 
رئيس  للتنمر..  تعرضها  »بعد  بعنوان:  2022م  فبراير 

مقدونيا الشمالية يصطحب طفلة إلى المدرسة«.
فقد  األمـــريـــكـــيـــة،  إن«  إن  ــي  »ســ شــبــكــة  وبــحــســب 
للتنمر  أديــمــي،  إمــبــا  ُتــدعــى  الــتــي  الطفلة  تعرضت 
في مدرستها االبتدائية في مدينة غوستيفار، نتيجة 
في  واضـــح  بشكل  تظهر  الــتــي  بــالــمــتــازمــة،  إصابتها 
مــعــالــم الـــوجـــه وتــســبــب صــعــوبــات الــتــعــلــم ومــشــكــات 

صحية.
للتنمر  الفيديو بكل أسف يظهر طفلة تعرضت 
من رفاقها في المدرسة ووصفوها بالـ»مسخ« واسمها، 
كـــان تعاني  بــريــئــة وجــمــيــلــة، لكنها  فــتــاة  إمــبــا وهـــي 
بمرض  مصابة  كــانــت  والدتــهــا  فمنذ  مرضها،  بسبب 
»متازمة داون« وهو باختصار، اضطراب وراثي يسببه 
االنقسام غير الطبيعي في الخايا ما يؤدي إلى زيادة 
الكروموسوم 21 وتسبب  الجزئي في  أو  الكلي  النسخ 
والمامح  النمو  تغيرات  الزائدة  الوراثية  المادة  هذه 
الجسدية وتتفاوت في حدتها بين المصابين بها، ما 
يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخر في النمو مدى الحياة، 
أخرى  وحــاالت  األطفال  لدى  التعلم  إعاقات  وتسبب 

مثل اضطرابات القلب والجهاز الهضمي.
ــًدا  ــيـ جـ ــا  ــًمـ ــهـ فـ داون  ــتــــازمــــة  مــ ــم  ــهـ فـ فــــــإن  لـــــــذا، 
تحسين  على  يعما  أن  يمكن  المبكرة  والــتــدخــات 
نــوعــيــة حــيــاة األطـــفـــال والــبــالــغــيــن الــمــصــابــيــن بهذا 
االضطراب بدرجة كبيرة وتساعدهم على عيش حياة 

حافلة بالنجازات.
هذا المرض جعل حياة إمبا 
في المدرسة االبتدائية عبارة عن 
جحيم فكان كل زمائها يسخرون 
ــن طــريــقــتــهــا فــي  ــ مــــن شــكــلــهــا ومـ
ــت تـــبـــكـــي بــســبــب  ــ ــانـ ــ الــــحــــديــــث وكـ
ــًا  ــاول دائـــمـ ــحــ تــنــمــرهــم عــلــيــهــا وتــ
ــروب مــنــهــم بـــعـــيـــدًا والــغــريــب  ــهــ الــ
كـــانـــوا  األســــــاتــــــذة  أن  األمــــــــر  ــي  ــ فـ
طبيعي،  غــيــر  بــشــكــل  مستهترين 
للدفاع  يــتــدخــلــون  كــانــوا ال  حــيــث 
سخرية  مــن  المسكينة  تــلــك  عــن 
زمائها، وأصبحت إمبا تبكـي كـل 
تعيشها  التي  المأساة  ليلة بسبب 
ومـــــن بــــراءتــــهــــا كـــانـــت تـــظـــن أنــهــا 
ولدت مختلفة عن  المذنبة ألنها 
الدفاع  وقــررت  للغاية  غاضبة  إمبا  وصــارت  الجميع 
التنمر، ففي أحــد األيــام حــاول أحد  عن نفسها ضد 
التاميذ كالعادة االستهزاء منها ولكن في تلك المرة 
بالضرب،  عليه  واالعــتــداء  به  بالمساك  إمبا  قامت 
في  كدمة  إلــى  المشاكس  الطفل  تعرض  إلــى  أدى  ما 
وجهه وحينها قام بالشكوى إلى والديه وغضبت عائلة 
يحاولوا  لــم  ولكنهم  الطفلة  معاقبة  وطلبوا  الفتى 

لجم طفلهم.
تقوم  أن  خائفين  أصــبــحــوا  اآلبــــاء  بقية  أن  كــمــا 
المدرسة غضب  تتجنب  ولكي  أطفالهم،  بأذية  إمبا 
قــرارًا صادمًا، حيث قاموا  اتخذوا  األمــور فقد  أولياء 
لــذوي  إلــى فصل  ونقلوها  مــن فصلها  إمبا  بــإخــراج 
القدرات الخاصة وكان ذلك الفصل الجديد، متسخا 
للغاية ومن دون نظام تدفئة، وكان ذلك األمر قاسيًا 
ــبــــرودة، فـــي ذلــك  ــارس الــ ألن الــمــنــاخ فـــي مــقــدونــيــا قــ
ذلك  على  بــاالعــتــراض  إمــبــا  عائلة  فقامت  الــوقــت، 
المدرسة،  إدارة  بتهديد  قــامــوا  كما  الهمجي،  الــقــرار 
بأنهم سيشتكون إلى الحكومة، حينها قررت المدرسة 
زمائها  مع  القديم  فصلها  إلى  إمبا  الطفلة  إعــادة 
ــاء اآلخـــريـــن رفــضــوا ذلـــك األمـــر واتــفــقــوا،  ولــكــن اآلبــ
فيما بينهم على فعل شيء غريب، بمنع أوالدهم من 
الذهاب إلى المدرسة اعتراضًا على وجود تلك الفتاة.

وبالطبع كان األمر محزنا عندما اكتشفت إمبا 
أخبرت  التالي  الــيــوم  ففي  الفصل،  فــي  وحــدهــا  أنــهــا 
المدرسة مجددًا، حينها  إلى  تذهب  لن  أنها  والديها 
ابنتهم  حماية  فــي  كــآبــاء  فشا  أنهما  والــداهــا  شعر 
منظمة  عــلــى  مشكلتهم  عـــرضـــوا  لــذلــك  الــمــريــضــة، 
تعاطفت  التي  الخاصة  القدرات  ذوي  حقوق  حماية 
مع الفتاة المسكينة وأقسموا على استعادة كرامتها.

ــدى الــجــرائــد  تـــم نــشــر قــصــتــهــا الــحــزيــنــة فـــي إحــ

شخص  قــام  الحظ  ولحسن  مقدونيا  فــي  المشهورة 
رئيس  الرجل  ذلــك  وكــان  القصة  بــقــراءة  متوقع  غير 
بنداروفسكي  ستيفو  السيد  مقدونيا شخصيا  شمال 
وكان غاضبًا للغاية وال يصدق المعاناة التي تعرضت 
إليها إمبا لذلك قام بفعل أمر صادم جعل المايين 
حول العالم في حالة ذهول، ففي أحد األيام صباحًا 
فوجئت عائلة إمبا بشخص يزورهم مبكرًا، وعندما 
بنفسه،  الجمهورية  رئيس  أنه  اكتشفوا  الباب  فتحوا 
حــيــث دخـــل إلـــى مــنــزلــهــم مــثــل ضــيــف عــــادي وطــلــب 
الــمــدرســيــة ألنها  إمــبــا، مابسها  تــرتــدي  أن  مــنــهــم، 
ستذهب معه إلى المدرسة، التي كانت تخاف الذهاب 
عندما  للصدمة  والتاميذ  المعلمين  وتعرض  إليها 

شاهدوه يدخل معها إلى المدرسة.
فصلها  إلى  تصعد  أن  إمبا  بإخبار  الرئيس  قام 
إدارة  مــن دون خــوف مــن أحــد ثــم طلب التحدث مــع 
الــمــدرســة وكـــان يــبــدو عليه االنــزعــاج الــشــديــد، حيث 
انفعل بشدة بسبب ما فعلوه معها وعدم دفاعهم عنها، 
الــمــدرســة  إدارة  مــنــاصــب  قــــرارًا بسحب  لــذلــك أصـــدر 
مــنــهــم وتــعــيــيــن إدارة جـــديـــدة، كــمــا شــــدد عــلــى عــدم 
الــتــعــرض إلـــى إمــبــا بـــأي إســــاءة أو ســخــريــة وأصـــدر 
ــدرات  ــقـ الـ ــفــــال ذوي  ــدة لــحــمــايــة األطــ ــديـ قـــوانـــيـــن جـ
الخاصة، ووضع عقوبات غليظة على من يقوم بإيذاء 
أو جرح مشاعرهم وقال: نحن جميعًا متساويين في 
أضعف  هــم  مــن  حماية  علينا  لذلك  المجتمع،  هــذا 

منا. 
ــان صـــحـــفـــي: إن ســلــوك  ــيـ ــيـــس فــــي بـ ــرئـ وقــــــال الـ
غير مقبول  للخطر  األطــفــال  حــقــوق  يــعــّرضــون  مــن 
وخـــصـــوصـــًا عــنــدمــا يــتــعــلــق األمــــر بـــاألطـــفـــال الــذيــن 
يعانون من نمو غير نمطي. وأضاف: يجب أن يتمتع 
وأن  يستحقونها،  الــتــي  بــالــحــقــوق  األطـــفـــال  أولــئــك 
يشعروا أيضًا بالمساواة والترحيب في المدرسة، وإن 

هذا التزام منا كدولة وأفراد. 
والـــَدي إمبا في  إنــه شجع ودعــم  الرئيس  وقــال 
ــل حــمــايــة حـــقـــوق األطــــفــــال مثل  كــفــاحــهــمــا مـــن أجــ
ابنتهما. كما شدد على وجود التزام قانوني وأخاقي 

لتوفير التعليم الشامل لجميع األطفال.
ــدوة عــــن هــذ  ــ ــداد نــ ــ ــ أتـــمـــنـــى مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن إعـ
الموضوع حتى يتم استيعابه من قبل الجميع والحد 
من التنمر، عن طريق توضيح المرض وحث الطلبة 
لمن  حماية  واألخـــاق  القيم  نشر  على  والمدرسين 
يتعرض للتنمر، وخاصة أن أغلبهم، ليسوا مؤذين وال 
اللعب  ويحبون  مرحون  فهم  بالعكس  بل  عدوانيين 
ــتــــاط، ولــكــن هــنــاك مــنــهــم مـــن لــديــه مشاكل  واالخــ
طفل  أي  فــي  الــحــال  هــو  كــمــا  اجتماعية  أو  سلوكية 

لدية إعاقة.
 yousufsalahuddin@gmail.com

ظاه���رة التنم���ر عن���د الط���اب.. وق�ص���ة مده�ص���ة!

 بقلم:
 يوسف صاح الدين
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

الطعام يتحكم 
في المزاج العام

بسن  ما يسمى  أو  الطمث  انقطاع  إلــى مرحلة  المرأة  وصــول 
فــي حــال  للعقوبة  مــخــفــفــًا  عــنــصــرًا  بــريــطــانــيــا  فــي  يعتبر  الــيــأس 
إلى  زوجــك  اســتــدراج  سيدتي  يا  بإمكانك  يعني  جريمة،  ارتكابها 
لــنــدن الــصــيــف الــمــقــبــل، وضــربــه عــلــى أم رأســـه بــكــســرولــة أو حلة 
تــعــانــيــن مـــن إم أس،  بــأنــك  الـــزعـــم  ثـــم  ــهـــاون  الـ يـــد  أو  أو طــنــجــرة 
 menopausal سيندروم  )مــنــابــوزال  الطمث  انقطاع  متالزمة  وهــي 
الصن  مــثــل  الشعبية  الــصــحــف  قضيتك  تتبنى  ثــم   ،)Syndrome
المــرأة  المناسب  المناخ  توفر  لندن  عنك:  وتكتب  ميل  والدايلي 
عربية مقهورة لتأخذ بثأرها!  كم أحسد النساء على هذه الرخصة 
الرتكاب الجرائم واإلفالت من العقوبة، أو نيل الحد األدنى منها، 
مختلف  فــي  الكمائن  ألعـــددت  مماثلة  رخصة  للرجال  كانت  فلو 
وضــربــهــا حتى  البشر  مــن  معينة  لــنــدن الصــطــيــاد فصائل  أنــحــاء 
غاضب  ســودانــي  رحمة  تحت  المقادير  رمتك  وإذا  »الـــروب«،  تقول 
وقوي، وأنت في موقع ضعف، فسيتركك بمجرد أن تصيح »الروب«، 
فهي تقوم عندنا مقام الراية البيضاء، بل قد يبادر بنصحك: قول 
نفعًا  أدري هل سيجدي  وال  يتركك في حال سبيلك!  كي  الــروب! 
»ســاوار  أو  »يــوقــارت«،  أو حتى  الــروب  أن نصيح جميعًا:  أمريكا  مع 
ميلك«؟  لماذا ال نجرب ذلك بداًل من الحال الذي نعيش فيه من 
دون أن نكون قادرين على التكهن بما ينتظرنا في الغد، أن نصيح: 
يا أوباما يا ترامب.. يا بايدن الروب،... يا اضرب وخلصنا!  يا حلف 
ال  بس  والشيدار،  الحلوم  والجبن  واللبنة  والزبادي  الــروب  النيتو 

تزعلوا منا اهلل يخليكم، ويوقف لكم حاجة في كل حتة.
إلى  توصلوا  قد  أوكسفورد  جامعة  من  باحثين  بــأن  وأبشركم 
نزعات  تحدد  بانتظام  أكله  يتم  الــذي  الطعام  نوعية  أن  استنتاج 
إذا  العنف  إلى  ميالين  مثاًل يصبحون  الناس  بعض  وأن  اإلنسان، 
متوترًا  يصبح  من  هناك  أن  في حين  الدهون،  تعاطي  من  أكثروا 
المجلة  وكانت  معينة،  بمواصفات  طعاما  أكلوا  إذا  الهبشة«  »ع  و 
18 شهرًا  مــدى  على  دراســة  أجــرت  قد  النفسي  للطب  البريطانية 
السجون،  داخــل  ــداث(  )األحـ السن  من صغار   210 لتقصي سلوك 
ــمـــاض  ــادن واألحـ ــعـ ــمـ ــل نــصــفــهــم يــتــعــاطــون الــفــيــتــامــيــنــات والـ وظــ
األمينية، بينما تلقى النصف اآلخر البالسيبو أي أقراص سكر، ال 
تقدم وال تؤخر، )البالسيبو اسم يطلق على العقاقير التي ليست 
وسائل  أو  ــة  أدويـ تجريب  عند  تستخدم  عالجية،  خـــواص  أي  لها 
عالجية جديدة(  وفعلوا ذلك من دون أن يعرف األحداث شيئًا عن 
أنها ليست لها في واقع األمر أي خواص عالجية أو غذائية، فيما 
يسمى بالتعمية المزدوجة double blinding وانخفض معدل العنف 
يطرأ  لم  بينما   ،%40 بنسبة  والمعادن  الفيتامينات  جماعة  وسط 
الدراسة  أكــدت  كما  البالسيبو،  في سلوك جماعة  تحسن ملموس 
المشبعة  السريعة  الوجبات  تناول  يكثرون من  الذين  األطفال  أن 
بالشحوم والدهون يكونون عدوانيين ومتنرفزين أي عصبيين، وال 
يعني ذلك أن نعمد إلى إرغام صغارنا على تناول أقراص الفيتامين 
هذا أو ذلك، بل يعني أن نقدم لهم وجبات متوازنة، وأن نشاركهم 
تلك الوجبات، وأن ندرك أن غضب الواحد منهم ألننا رفضنا شراء 
بيرجر له لن يعني نهاية الكون، وأن نرحمهم من أطباقنا الشعبية 

المملة التي ترغمهم على اللجوء إلى البيرجر!.
درجــة عالية من  أنــه عندما يكون على  ولعل معظمنا الحــظ 
الزهج، يتناول في غالب األحــوال »شيئا حلوا« كالشوكوالته، فقد 
علمتنا التجارب أن كل شيء حلو الطعم يقلل من حدة التوتر بل 
ويخفف نوبات االكتئاب. شخصيا اكتشفت أن التمر )وهو فاكهتي 
المفضلة مع البطيخ والشمام(، يمتص الضيق )الزهج( ويجعلني 

منتشيا إلى حد كبير.
األكـــالت  أن  لــنــعــرف  باحثين طبيين  إلـــى  بــحــاجــة  نــحــن  وهـــل 
فالدهون  والنفسية؟  العضوية  بالصحة  بالدهون، ضارة  المشبعة 
وفور دخولها الجهاز الهضمي تشعل فيه معارك، ألن قوات السالمة 
الجسدية تتحرك لحرقها، فتحاول هي الكمون في أكثر من سنام 
في الجسم، وبعد أن تتراكم وتتكاثر، ال تكتفي بتعكير المزاج بل 
تختبئ في األوعية الدموية، وتقيم فيها مطبات سرعان ما تتحول 

إلى متاريس وسدود، قد يتعذر إزالتها حتى بالجراحة.

خدمة  يــارا  بــاي  هوسبيتاليا  مركز  يتيح 
يعتبر  حيث  المضغوط،  العالج باألكسجين 
عــالجــا طــبــيــا يــتــنــفــس مـــن خــاللــه الــمــريــض 
ضغط  تحت   %100 بنسبة  النقي  األكسجين 
أعــلــى مـــن الــضــغــط الـــجـــوي الــمــعــتــاد. ويــتــم 
تلقي هذا العالج في غرف متخصصة توجد 
األكسجين  أجهزة معدة خصيصًا لضخ  فيها 
ــذا األكــســجــيــن  ـــ الـــمـــضـــغـــوط، ويـــســـتـــطـــيـــع هـ
الوصول إلى الخاليا الميتة أو النائمة بسبب 

النقص في األكسجين وإنعاشها، ما ينتج عنه 
إعادة تنشيط تعيد إليها حيويتها لتعود إلى 

ممارسة وظائفها الطبيعية.
ويوفر هذا العالج الطبيعي فوائد عديدة 
لـــأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن جــــرح قــدم 
منه  يعاني  الـــذي  الضغط  ومـــرض  الــســكــري، 
الحاد،  التروية  والطيارون، ونقص  الغواصون 
والـــحـــروق الــشــديــدة، والــتــســمــم بــــأول أكسيد 
الــكــربــون وبــعــض إصــابــات الـــدمـــاغ، والــجــيــوب 

األنــفــيــة إلــــى جــانــب الــغــرغــريــنــا، والــتــهــابــات 
األنــســجــة الــرخــوة إلـــى جــانــب تــرقــيــع الجلد، 
ــي لــــم تــســتــجــب  ــتـ ــروح الـ ــ ــجـ ــ وااللـــتـــهـــابـــات والـ
لــلــعــالجــات األخـــــــرى، مــثــل عـــــدوى الــعــظــام، 
ومشاكل في الشرايين، وأمراض طيف التوحد 
وغــيــرهــا مـــن الـــحـــاالت الــطــبــيــة والــجــراحــيــة 
الــعــالج  اســتــخــدام  فيها  يمكن  الــتــي  األخــــرى 

باألكسجين المضغوط.

لتطوير  بانسيل  ستيفان  الفرنسي  »موديرنا«،  شركة  مدير  يخطط 
أنواع األنفلونزا، وصوال إلى  عمل شركته وإحداث »ثورة« لعالج مختلف 

عالج معظم أنواع السرطان في غضون عشر سنوات.
ووفقا لموقع نيوزعربية فقد قال بانسيل في حديث لمجلة »لوبوان« 
الفرنسية، إّن شركته تتطلع إلى أن يكون عالج السرطان متاحا ومماثال 

لدواء السكري، في أفق عشر سنوات.
وأشار إلى أن هناك ثالثة مجاالت اهتمام تشتغل عليها الشركة في 
المرحلة القادمة، مضيفا أنه إلى جانب »كوفيد 19« تشتغل الشركة على 
أمراض الجهاز التنفسي ذات األصل الفيروسي، حيث يوجد اليوم حوالي 
عشرة فيروسات، مع أعراض مشابهة ألعراض األنفلونزا، والتي يمكن أن 

تجعلك مريضا، أو قد تصل إلى حد التسبب في الوفاة.
واحـــد لمكافحتها  لــقــاح  إنــتــاج  عــلــى  »نــحــن نعمل  بــانــســيــل،  ويــؤكــد 
جميعا، وستنتج موديرنا لقاح األنفلونزا وكوفيد في غضون عامين، ثم 
في غضون أربع إلى خمس سنوات سيتم إنتاج لقاح قادر على إدارة 90? 
من أمراض الجهاز التنفسي ذات المنشأ الفيروسي بمفرده، أما المجال 
وعلى  الوقت  بمرور  مرضا  تسبب  التي  الفيروسات  فهو  الثاني  الرئيسي 

وجه الخصوص مرض إبشتاين بار أو الفيروس المضخم للخاليا«.
وتعمل الشركة أيضا، على إيجاد عالج ذي نجاعة لمرض السرطان، 
أو معظم حاالت اإلصابة به، ويقول بانسيل إنه »في غضون عشر سنوات 

نتعامل  مثلما  السرطان  أنــواع  معظم  إدارة  على  قادرين  نكون  أن  يجب 
لذلك  العمر خمسين عاما؛  أبلغ من  »أنا  السكري«، مضيفا:  مع مرض 
جيدة  بصحة  البقاء  محاولة  هــو  الــهــدف  أن  أصــدقــائــي  أخــبــر  مــا  غالبا 
لإلصابة  أكبر  احتمال  وجــود  إلى  نظرا  القادمة؛  العشر  السنوات  خالل 

بالسرطان بعد سن الستين«.
أيضا على فيروس  »موديرنا« قوله: »نحن نعمل  ويتابع مدير شركة 
نــقــص الــمــنــاعــة الــبــشــريــة، لــكــن ال نــعــرف عــلــى اإلطــــالق الــمــدة الزمنية 
وألن  الوقت،  طــوال  يتغير  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  ألن  الالزمة؛ 

فهمنا لكيفية عمله ال يزال محدودا«.
وحول خطط الشركة لمواجهة احتمال ظهور متحور جديد لفيروس 
»كوفيد«، قال بانسيل: »فقط فيروسات الجهاز التنفسي يمكن أن تخلق 
»جــدري  أو  »إيــبــوال«  مثل  التنفسية،  غير  الفيروسات  ألن  كوكبية؛  أوبئة 
القرود«، تنتشر بسرعة أقل، ولحسن الحظ يبدو أن خطر ظهور متحور 

جديد أكثر فتكا من فيروس كوفيد منخفض بالنسبة إلي.
وأضاف: »لكن إذا حدث ذلك فستتمكن »موديرنا« بالتأكيد من إطالق 
التنفسي  الجهاز  لقاح في غضون ستة أشهر، فجميع عائالت فيروسات 
 3 تصنيع  من  سنتمكن  الصناعية  قدراتنا  في  الزيادة  وبفضل  معروفة، 
مليارات جرعة سنويا، إذا أضفنا إلى ذلك قدرة شركة فايزر المنافسة لنا، 

فإن هذا يجعل من الممكن إنتاج 9 مليارات جرعة لقاح سنويا.

االبتدائية  حطين  مدرسة  اكتشفت 
لــلــبــنــيــن تــمــيــز وإبــــــداع طــالــبــهــا محمد 
الحسابية،  العمليات  في  سعير  عبداهلل 
ــه فـــي الــصــف  بــعــد خــضــوعــه مـــع زمـــالئـ
المحوسبة  الــحــصــص  الســتــراتــيــجــيــات 
ربط  مع  اإلبــداعــي،  التفكير  تثير  التي 
مسرحيات  تنفيذ  عبر  بالحياة  المنهج 
وتقديم  الــريــاضــيــة،  المفاهيم  تــتــنــاول 
األلعاب التعليمية التي تنمي المهارات 
فــي حــل الــمــســائــل، وتــوظــيــف الــحــســاب 
اإلثرائية  األنشطة  واستخدام  الذهني، 
الــمــتــمــايــزة والـــمـــســـابـــقـــات األســبــوعــيــة 
ــقــــدرات بــيــن الــطــلــبــة.  الـــتـــي تــتــحــدى الــ
وتسعى المدرسة الستثمار طاقة محمد 
وزمالئه من المتفوقين والموهوبين في 

المنافسات المحلية والدولية.
ويــأتــي ذلـــك فــي ســيــاق جــهــود وزارة 
التحصيل  لــتــطــويــر  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
وال سيما  الـــمـــواد،  فــي جميع  الـــدراســـي 
األساسية منها وهي الرياضيات والعلوم 

واللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

م�����س��رح ال���دان���ة ي��رح��ب 

عبداهلل عبدالمجيد  بالفنان 
أعــلــن مــســرح الــــدانــــة، الــوجــهــة الــتــرفــيــهــيــة األولـــــى مـــن نــوعــهــا 
فــي مملكة الــبــحــريــن، ابــتــداء بــيــع تــذاكــر حــفــل الــفــنــان األســطــوري 

عبدالمجيد عبداهلل الذي سيقام يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر.
يعتبر الفنان عبدالمجيد عبداهلل أحد األسماء الكبيرة في عالم 
الموسيقى  تطور  في  تأثيًرا  األصــوات  أكثر  ومن  والموسيقى،  الفن 

العربية. 
مــن جــانــبــه، صـــرح شــيــن تــشــالــمــرز الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمسرح 
الموسم،  لــهــذا  تمأ جدولنا  الــتــي  بــالــعــروض  نفتخر  »انــنــا  الــدانــة: 
ويسعدنا استضافة مواهب عريقة مثل الفنان عبدالمجيد عبداهلل«.
تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبداهلل متاحة اآلن على موقع 

.manama.platinumlist.net :بالتينيوم ليست الرسمي
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الدانة  مسرح  حسابات  تابع 
وابـــق عــلــى اطـــالع دائـــم بجميع اإلعـــالنـــات والــتــحــديــثــات وإعــالنــات 
انستجرام @ ــــالل صــفــحــة  خـ مــــن  الـــحـــفـــالت  تــــذاكــــر  بـــيـــع  تــــواريــــخ 
facebook.com/ وفيسبوك  ،aldana_amp@ وتوتير  ،aldana_amp
aldanaamphitheatre، وتـــــيـــــك تــــــوك @aldana_amp  وســنــاب شــات @

.aldana_amp
في  الصخير  فــي منطقة  يقع  الــدانــة  مــســرح  ان  ذكـــره  الــجــديــر 
خالل  من  لــلــزوار  نوعها  من  فريدة  تجربة  ويوفر  البحرين،  مملكة 
ليصبح  تمكنه  التي  الطبيعية،  صوتياته  وجـــودة  الخارجي  موقعه 
الفعاليات  ومــتــعــهــدي  الــفــنــانــيــن  لـــدى  المفضلة  الــوجــهــات  أحـــدى 
النوعية  الفرص  وخلق  االقتصادي  النمو  في  يسهم  بما  العالمية، 
للمواطنين. كما يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية 
والــخــارجــيــة الــخــالبــة لــمــتــعــهــدي الــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة والــشــركــات 

وللمناسبات الخاصة.

بالأك�س�جين الع�اج  خدم�ة  يتي�ح  ي�ارا...  ب�اي  هو�س�بيتاليا 

10 �س�نوات »موديرن�ا« تع�د بع�اج ناج�ع لل�س�رطان خ�ال 

} ديفيد بووي.

}  يارا جميل سلمان.

} الطالب محمد عبداهلل.

»�ستارمان«  اأغ�ن�ية  مخ�طوطة ن�ص 

بيعت باأكثر من 200 األف اإ�سترليني 
بيعت مخطوطة أغنية النجم البريطاني ديفيد بووي »ستارمان« 
203500 جنيه  مــقــابــل  فـــي  الــثــالثــاء  ــزاد  مــ فـــي   1972 عـــام  الـــصـــادرة 
إسترليني، بحسب شركة »أوميجا أوكشنز« المتخصصة في المزادات 

في مجال الموسيقى. 
وشـــّكـــلـــت هــــذه األغـــنـــيـــة الــــــواردة 
ضمن ألبوم »زيجي ستاردست« نجاحًا 
ــدا لــلــمــغــنــي الــبــريــطــانــي،  ــ ــرًا جـ ــيـ ــبـ كـ
في  ينتظر  الــذي  »ستارمان  وتتناول 

السماء« متمنيًا أن يلتقي بشرًا. 
جــنــيــه  ألــــــف   40 ــلـــغ  ــبـ مـ وُحـــــــــدد 
ــزاد  ــي مــ ــرًا أولــــيــــًا فــ ــعــ إســـتـــرلـــيـــنـــي ســ
ــــذي كــتــبــه بـــووي  الـــثـــالثـــاء لــلــنــص الـ
ورقة  على  األزرق  بالحبر  يــده  بخط 
فيه  وتبدو  بمربعات صغيرة،   »4 »إيــه 
الـــتـــعـــديـــالت الـــتـــي أدخـــلـــهـــا الــمــغــنــي 
ــيـــة الــتــي  ــاء اإلمـــالئـ وكـــذلـــك األخــــطــ

صححها. 
عام  ُعرضت  المخطوطة  وكانت 
في  اســتــعــادي  مــعــرض  2013 ضــمــن 
متحف »فيكتوريا أند ألبرت« ُخصص 
للمغني الذي توفي في كانون الثاني/
يناير 2016 عن عمر يناهز 69 عامًا. 
ولكن  الــشــاري  ُتكشف هوية  ولــم 

ُعلم أنه هاوي جمع خاص. 
مزاد  ضمن  للبيع  النص  وُطــرح 
غالم  أنــد  بــووي  »ديفيد  بعنوان  أكبر 
روك« ضّم أيضًا ملصقات وأسطوانات 

فينيل. 

ب���خ���اخ���ات م���زي���ل ل���ل���ع���رق ت��ت�����س��ب��ب

ف����ي ان���ف���ج���ار ب���م���دي���ن���ة األ���م���ان���ي���ة
من  إن  األلمانية  الشرطة  قالت 
االنــفــجــار  ســبــب  يــكــون  أن  المحتمل 
الذي وقع في مراحيض عامة بمدينة 
هــالــه شــرقــي الــبــالد مــســاء الــثــالثــاء، 

اشتعال بخاخات مزيل للعرق. 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــشــرطــة 
أمس: »هناك اشتباه في وجود عالقة 

لهذه البخاخات باألحداث«. 
كـــــان االنــــفــــجــــار الــــــذي وقـــــع فــي 
مــراحــيــض عــامــة فـــي مــبــنــى تــجــاري 
ــي قـــلـــب الـــمـــديـــنـــة مــســاء  وســـكـــنـــي فــ
الــثــالثــاء تسبب فــي حـــدوث إصــابــات 
عاما(  و13   12( لمراهقتين  خطيرة 

وامرأة )51عاما(. 
المصابات  بــأن  الشرطة  ــادت  وأفـ

الثالث ال يزلن في المستشفى، لكنها 
نفت وجود خطر على حياة أي منهن. 
كانت الشرطة استبعدت الثالثاء 

أن يكون ما حدث هو حادث غاز. 
 ووصف المتحدث باسم الشرطة 
إنــه  بــالــمــأســاوي، لكنه قـــال  الـــحـــادث 
تــبــيــن بــعــد الــفــحــص أن الــمــبــنــى ال 
يزال يمكن استخدامه رغم األضرار، 
وأضـــــاف أن تــحــديــد قــيــمــة األضــــرار 

يتطلب تقييما من خبير. 
الثالثاء  فــرضــت  الــشــرطــة  كــانــت 
دائــرة  في  المنطقة  في  أمنيا  نطاقا 
بــلــغ نــصــف قــطــرهــا 100 مــتــر حــول 
الـــحـــادث، وتـــم إجـــالء السكان  مــوقــع 
في هذه المنطقة عن منازلهم، وذلك 

قبل أن تعود الشرطة وترفع اإلغالق 
وقــال  المنطقة،  مــن  كبير  قــطــاع  فــي 
أبـــقـــت على  الــشــرطــة  إن  الــمــتــحــدث 
الواقع مباشرة  إغالق موقع األضــرار 
في منطقة المراحيض العامة، وذكر 
ــار مــتــاحــا مــرة  أن دخــــول الــمــبــنــى صـ

أخرى. 
يــذكــر أن الــمــبــنــى، الــمــوجــود في 
بالمدينة ويحمل اسم  السوق  ساحة 
جانب  إلــى  يقع  شلوسشن«،  »مــاركــت 
كنيسة السوق، وهو مبنى تابع لطبقة 
بطارقة الروم ويعود إلى أواخر عصر 
الـــنـــهـــضـــة، وبـــــه قـــاعـــة ســـــوق مــديــنــة 
السائحين  الستعالمات  ومركز  هاله 

باإلضافة إلى مقهى.
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�سكان كوكب تيك توك

بــأنــنــي أصــبــحــت منبهرة مــن عــالــم السوشل  قــلــت ســابــقــا  كــمــا 
ميديا وخصوصا ما اسميه كوكب تيك توك )ألنني أشعر بأنه كوكب 
غريب(، وبما أنني مثل الكثير من الناس أصبحت متعودة على )ال 
زلت أرفض ان أعترف بأنني مدمنة(، كوكب تيك توك اكتشف أشياء 
جــديــدة، وبــصــراحــة كــل مــا ادخـــل أو أغـــوص أكــثــر فــي هــذا الكوكب 
يشبهوننا  بعضهم  أن  حيث  ســكــانــه،  نــوعــيــات  مــن  أحــيــانــا  انصعق 
الكثير منهم  ان  اال  كثيرا  الصفات  الشكل وبعض  البشر في  نحن 

يختلفون عننا تماما.
يضعون  الــذيــن  الناعمين  الجميلين  الــرجــال  عــن  اتــكــلــم  لــن 
أجمل  وضــع  كيفية  صفحاتهم  يدخل  مــن  ويعلمون  بــل  الماكياج 
ألنه  عالية  بحرفنة  المختلفة  أنواعه  ويوصفون  اب  الميك  أنــواع 
يوجد منهم في كوكب األرض بل وانتشروا كثيرا في اآلونة األخيرة 
)أعتقد بأنهم غزوا األرض من كوكب تيك توك(، ولن أتحدث عن 
توك ألنني سأناقض  الموجودة في كوكب تيك  األخــرى  السلبيات 

نفسي حيث انها موجودة عندنا في كوكب األرض.
ومريضة  غريبة  هناك شخصيات  أن  الكوكب  هذا  في  الغريب 
بــعــض سكانه  مــاديــا بفضل   وغــنــيــة  بــل  مــشــهــورة  أصــبــحــت  نفسيا 
ان  أبــدا حيث  الكرامة  معنى  يعرفون  ال  أنهم  اكتشفت  انني  حيث 
يلعبها  المتابعين  دعــم  على  تعتمد  الكوكب  هــذا  فــي  لعبة  هناك 
شخص غــريــب )لــن اذكـــر اســمــه ألنــنــي ضــد ان أشــهــر أي إنــســان ال 
يستحق(، يشتم متابعينه عديمي الكرامة وينعتهم بأقذر االلفاظ 
لكي يدعمونه والكارثة انه يربح في اللعبة بمساعدة من يشتمهم 
ويربح الكثير من المال والمصيبة انه ال يسيء فقط لمتابعيه بل 
ويسخر  )الفالحين(  األرض  سكان  من  كبيرة  لشريحة  يسيء  انــه 
منهم، لدرجة انني أشعر أحيانا بأنني سأصرخ وأقول من أنتم؟؟؟

ويهاجمونه  إســاءتــه  يــرفــضــون  الــنــاس  مــن  الكثير  هــنــاك  نــعــم 
المعجبين بشخصيته  المتابعين  ولكنه يربح ولديه كم هائل من 

المريضة!! وهذا ما يجعلني انبهر.
الكوكب  هذا  في  فيه  تنبهرون  عما  وخبروني  آراءكــم  شاركوني 

الغريب؟؟

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

ثمرة ا�سرتاتيجيات تدري�س حمفزة..

الح�س�ابية العملي�ات  ف�ي  ابتدائ�ي  طال�ب  اإب�داع  اكت�س�اف 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16260/pdf/1-Supplime/16260.pdf?fixed6694
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/section/CLRS
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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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لدى لقائه اإدارة م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية.. وزير املالية:

القطاع ال�سحي يحظى بالدعم الكبري �سمن خطة التعايف القت�سادي

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة 

املهمة  القطاعات  من  ال�سحي  القطاع  اأن 

اأولوية  �سمن  الكبري  بالدعم  التي حتظى 

وفق  الكربى  التنموية  امل�ساريع  تنفيذ 

خطة التعايف القت�سادي، مبيًنا اأن العمل 

م�ستمر للبناء على ما حتقق نحو موا�سلة 

تنفيذ �ستى املتطلبات التنموية يف خمتلف 

م�سار  موا�سلة  يف  ي�سهم  مبا  القطاعات 

النمو القت�سادي.

جورج  الدكتور  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

�سريان رئي�س الأطباء والرئي�س التنفيذي 

وجمل�س  الأمريكية  الإر�سالية  مل�ست�سفى 

املتحدة  بالوليات  امل�ست�سفى  اإدارة 

الذي  البارز  بالدور  نوه  اإذ  الأمريكية، 

ي�سطلع به م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية 

والعالجية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف 

البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

لفًتا اإىل اأن م�سروع اإن�ساء م�ست�سفى امللك 

حمد »AMH« الذي مت الإعالن عنه �سمن 

خطة التعايف القت�سادي ياأتي امتداًدا ملا 

�سمعه  من  الطبي  ال�سرح  هذا  به  يحظى 

طيبة عززت من اإ�سهاماته �سمن منظومة 

القطاع ال�سحي.

جورج  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

عن  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  �سريان 

عن  معربني  للوزير،  وتقديرهم  �سكرهم 

النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  تطلعهم 

يف  ال�سحي  القطاع  ل�سالح  ت�سب  التي 

اململكة ودعم العالقات املتميزة بني مملكة 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين 

ال�سديقة.

ت�سريع وترية توظيف املواطنني �سمن خطة التعايف القت�سادي.. حميدان:

توظيف 21 األف مواطن مبتو�سط اأجور 496 ديناًرا 
اأكد وزير العمل جميل بن حممد علي 

القت�سادي  التعايف  خطة  ان  حميدان 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة،  اطلقتها  التي 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

القت�سادية  القطاعات  منو  يف  اأ�سهمت 

وارتفاع  العمل  ب�سوق  للوظائف  املولدة 

معدلت التوظيف مع نهاية الربع الثالث 

توظيف  اإذ مت  العام اجلاري 2022،  من 

ن�سبة  ي�سكل  ما  وهو  مواطًنا،   21560

للمواطنني  العدد  اجمايل  من   %107.8

العام  حتى  �سنوًيا  توظيفهم  امل�ستهدف 

يف  متوظف،  األف   20 والبالغ   2024

خلق  لأولوية  العمل  وزارة  تنفيذ  اإطار 

اخليار  املواطن  جلعل  واعدة  عمل  فر�س 

الأول يف �سوق العمل �سمن خطة التعايف 

القت�سادي، اإذ بلغ متو�سط اأجور الرواتب 

للمتوظفني 496 دينارا.

اخلطة  تنفيذ  ان  العمل  وزير  واأفاد 

العمل )2023-2021(  الوطنية ل�سوق 

لتحقيق  لها  مر�سوم  هو  ما  وفق  ت�سري 

الفر�س  خلق  يت�سدرها  والتي  اأهدافها، 

النوعية للمواطنني جلعلهم اخليار الأول 

القطاع  ا�سهامات  وتعزيز  التوظيف  عند 

للنمو  الأ�سا�سي  املحرك  بكونه  اخلا�س 

الرقابة  نظام  تعزيز  وكذلك  القت�سادي، 

والتنظيم.

اأو�سح  بالتدريب،  يتعلق  وفيما 

خالل  املتدربني  اإجمايل  بلغ  اأنه  حميدان 

2022 حتى 27 �سبتمرب 7615 متدربا، 

اأي ما ن�سبته 76% من هدف تدريب 10 

العام 2024  �سنوًيا حتى  اآلف بحريني 

خلق  اأولوية  اأهداف  �سمن  عنه  املعلن 

فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار 

التعايف  بخطة  العمل  �سوق  يف  الأول 

بالتعاون  الوزارة  ان  موؤكًدا  القت�سادي، 

مع �سندوق العمل )متكني( �ستعمل على 

لتكون  التدريب  وبرامج  اآليات  تعزيز 

مرتبطة اأكرث باحتياجات �سوق العمل.

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  وتقدم 

اأ�سحاب العمل على تعاونهم  اإىل  بال�سكر 

العمل  وزارة  جهود  يف  وم�ساهمتهم 

النوعية  املبادرات  مع  وا�ستجابتهم 

ا�ستقطاب  وترية  زيادة  �ساأنها  من  التي 

مبن�ساآت  لاللتحاق  املواطنني  وحتفيز 

املبادرات  ت�سهم  اإذ  اخلا�س،  القطاع 

احلوافز  من  العديد  توفري  يف  احلكومية 

امل�سجعة وتطوير اآليات توظيف املواطنني 

ي�سهد  الذي  العمل  �سوق  يف  واإدماجهم 

الإنتاجية  القطاعات  يف  منًوا  حالًيا 

املختلفة.

عن  الباحثني  العمل  وزارة  ودعت 

عمل اإىل زيارة املوقع الإلكرتوين للوزارة 

باقة  من  وال�ستفادة   ،mlsd.gov.bh
للمواطنني  املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات 

معر�س  ت�سمل  والتي  عمل،  عن  الباحثني 

التوظيف الإلكرتوين، والت�سجيل خلدمات 

التاأمني �سد التعطل بجانب التعوي�س اأو 

من  ال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  التعطل،  اإعانة 

م�ستوياتها، مبا  التدريب مبختلف  برامج 

فيها من دورات تدريبية مفتوحة »متهيد«، 

اأو التدريب على راأ�س العمل »فر�س«، اأو 

التدريب مع �سمان التوظيف »�سمان«.

وزير العمل

ت�سنيفها �سمن اأف�سل 15 دولة يف 14 موؤ�سًرا للمرة الأوىل

اإدراج البحرين يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2022

اأداء مملكة البحرين يف املجالت املعنية  ومتيز 

وحت�سل  عربًيا  لتت�سدر  الرقمية  التحتية  بالبنية 

)ال�ستثمار  موؤ�سر  ال�ساد�س عاملًيا يف  الرتتيب  على 

يف الت�سالت(، بينما جاءت يف الرتتيب 11 عاملًيا 

يف موؤ�سر )الأمن ال�سيرباين(، و14 عاملًيا يف موؤ�سر 

)تكنولوجيا الت�سالت(، والذي يقي�س مدى ا�ستيفاء 

جاءت  كما  العمل،  ملتطلبات  الت�سالت  تكنولوجيا 

النطاق  م�سرتكي  )عدد  يف  عاملًيا   4 الرتتيب  يف 

العري�س املتنقل وم�ستخدمي الإنرتنت(.

املعنية  املجالت  يف  اململكة  اأداء  متيز  كما   

ما  لتعك�س  الرقمي  املجال  يف  العاملة  بالقوى 

موهوبة  عاملة  قوى  من  البحرين  مملكة  به  تزخر 

يف  عاملًيا  ال�سابع  الرتتيب  لتحتل  املجال،  هذا  يف 

عاملًيا يف   13 والرتتيب  العاملية(،  )اخلربة  موؤ�سر 

و13  والتكنولوجية(،  الرقمية  )املهارات  موؤ�سر 

الدول  �سمن  وكانت  )املواهب(،  موؤ�سر  يف  عاملًيا 

اأبرزها؛  املوؤ�سرات  من  عدد  عاملًيا يف  الأوىل  الـ20 

على  احلا�سالت  )الن�ساء  موؤ�سر  يف  عاملًيا  الثالثة 

موؤ�سر  يف  عاملًيا  وال�سابعة  العلمية(،  الدرجات 

)اخلربة الدولية للمديرين(، و13 عاملًيا يف موؤ�سر 

)التوجه نحو العوملة(، و19 عاملًيا من حيث )عدد 

الباحثات(.

من  الرقمي  املجال  يف  الدويل  موقعها  من  البحرين  عززت مملكة 

خالل اإدراجها للمرة الأوىل يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2022 

الإدارية  التنمية  ملعهد  التابع  العاملي  التناف�سية  مركز  عن  ال�سادر 

)IMD(، اإذ جاءت يف الرتتيب 32 عامليًا، ومت ت�سنيفها �سمن اأف�سل 

15 دولة يف 14 موؤ�سًرا مت قيا�سه يف التقرير.

جمعية التمري�ض: اآلية التدقيق على

ال�سهادات ت�سمن �سالمة املوؤهالت

الدكتورة جميلة جا�سم خميمر رئي�سة جمعية  اأكدت 

برئا�سة  الوزراء  جمل�س  قرار  اأن  البحرينية  التمري�س 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

التحديث  ب�ساأن  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واملوؤهالت  اجلامعية  ال�سهادات  على  للتدقيق  ال�سامل 

القطاع  بتطوير  البحرين  مملكة  اهتمام  يعك�س  العلمية، 

على  الب�سري  العن�سر  وحتفيز  اململكة  يف  التعليمي 

واملعرفة.  بالعلم  الت�سلح 

اإن جمعية التمري�س البحرينية تدعم  وقالت خميمر 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  دور 

كفاءة  من  للتحقق  ال�سامل  التحديث  يف  �سريك  كعن�سر 

املهنة  مزاولة  ترخي�س  منحهم  قبل  ال�سحيني  املعنيني 

منح  لمتحان  بعد خ�سوعهم  وذلك  البحرين،  يف مملكة 

الالزمة،  الأخرى  الإجراءات  من  وغريها  الرتاخي�س، 

جميع  يف  املوؤهل  ال�سحي  الكادر  تاأمني  اأهمية  اإىل  لفتة 

خدمات  اأف�سل  تقدمي  اأجل  من  الطبية  التخ�س�سات 

اململكة. يف  ال�سحية  الرعاية 

ب�ساأن  املجل�س  لقرار  اجلمعية  دعم  عن  واأعربت 

ال�سهادات  على  للتدقيق  املحلية  اجلامعات  تفوي�س 

الوطنية  املعايري  اإىل  ال�ستناد  عرب  العلمية،  واملوؤهالت 

دوليا،  املعتمدة  املعايري  جانب  اإىل  العايل  للتعليم 

للمهن  الأ�سا�سية  املقررات  ا�ستيفاء  من  للتاأكد  وذلك 

التحديث  اآلية  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سحية،  التخ�س�سية 

اجلديدة متثل خطوة مهمة يف ت�سريع عملية التحقق من 

املواطنني  مبا يعزز  ال�سهادات، وبالتايل ت�سريع توظيف 

البحرين. وم�ستقبل  حا�سر  يف  البناءة  م�ساركتهم  من 

�سفرينا يف تل اأبيب يلتقي قيادات

وم�سايخ واأهايل املجتمع البدوي العربي

التقى خالد يو�سف اجلالهمة �سفري مملكة البحرين يف 

تل اأبيب م�سايخ واأهايل املجتمع البدوي العربي، وذلك لدى 

زيارته اإىل مدينة رهط بالنقب جنوب دولة اإ�سرائيل، بدعوة 

كرمية من ال�سيخ اأحمد الن�سا�سرة، وبح�سور العديد من 

قيادات املجل�س املحلي ورجال الأعمال و�سخ�سيات عامة.

اأبيب  تل  البحرين يف  �سفري مملكة  اأكد  اللقاء،  وخالل 

احلكيم  الدبلوما�سي  النهج  بف�سل  البحرين  مملكة  التزام 

ل�ساحب اجلاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برت�سيخ 

الوئام  روح  واإر�ساء  ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 

يلبي  مبا  كافة،  املنطقة  �سعوب  بني  املتبادل  والحرتام 

تطلعاتهم يف الأمن وال�سالم والرخاء والزدهار.

واأهايل  الن�سا�سرة  اأحمد  ال�سيخ  اأعرب  جانبه،  من 

بقيادة  البحرين  تقديرهم ملبادرات مملكة  مدينة رهط عن 

جاللة امللك املعظم يف تر�سيخ الت�سامح الديني واحلوار بني 

اتفاق  وتفعيل  ال�سالم  والثقافات، ومد ج�سور  احل�سارات 

ال�سلمي  والتعاي�س  ال�ستقرار  يعزز  مبا  اإبراهيم  مبادئ 

ال�سفري  �سعادة  بزيارة  اعتزازهم  موؤكدين  ال�سعوب،  بني 

ذات  الق�سايا  ومناق�سة  معهم،  التوا�سل  على  وحر�سه 

الهتمام امل�سرتك.

رنا بنت عي�سى ُت�سيد بجهود جمل�ض اأمناء 

اجلامعة الأمريكية من اأجل تقدم اجلامعة

دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  ا�ستقبلت 

نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل 

مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

ال�ساعي،  ه�سام  الأمريكية  اجلامعة  اأمناء  رئي�س جمل�س 

كوك،  براديل  الدكتور  الأمريكية  اجلامعة  ورئي�س 

لهما. املرافق  والوفد 

من  كل  يبذلها  التي  باجلهود  اأ�سادت  اللقاء،  وخالل 

الأكادميية  واإدارتها  الأمريكية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س 

تكامل  اأهمية  �سعادتها  واأكدت  اجلامعة،  تقدم  اأجل  من 

الوطنية،  الكفاءات  تعزيز  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

واخلدمات  الأكادميية  التخ�س�سات  خمتلف  واإتاحة 

�سوق  حاجات  لتلبية  مهياأ  كادرا  تخرج  التي  الطالبية 

العمل.

من جانبهم، عرب احل�سور عن اعتزازهم بلقاء الأمني 

اجلامعة  �سعي  موؤكدين  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام 

ي�سهم  مبا  فيها  التعليمية  بالعملية  قدما  امل�سي  اإىل 

على  والعمل  التعليمية  مكت�سباتها  على  املحافظة  يف 

برامج  وتقدمي  ومنظومتها  التعليمي  بكيانها  الرتقاء 

البحرين. مكانة مملكة  تعزيز  ت�سهم يف  اأكادميية 

موؤكًدا ال�سعي لتعزيز اجلودة والرتقاء باخلدمات.. ه�سام بن عبدالرحمن: 

وترية مت�سارعة لتنفيذ احلوكمة ب�سوؤون اجلن�سية واجلوازات

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأ�سار 

ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اأن  اإىل  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

خطوات اإمتام احلوكمة يتم تنفيذها وفق 

وترية مت�سارعة، تنفيًذا لتوجيهات الفريق 

اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

على  احلوكمة  قواعد  لتطبيق  الداخلية، 

م�سرية  وجعل  الوزارة  م�ستويات  جميع 

التطوير والتحديث واقًعا ملمو�ًسا، موؤكًدا 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأن 

والداء،  اجلودة  لتعزيز  جهًدا  تاألو  ل 

والرتقاء مبختلف خدماتها املقدمة جلميع 

امل�ستفيدين.

جاء ذلك خالل اجتماع اأم�س، بح�سور 

واجلوازات  اجلن�سية  ب�سوؤون  امل�ست�سار 

�سنان  �سالح  عبدالرحمن  والإقامة 

ل�سوؤون  امل�ساعد  والوكيل  الدو�سري، 

ال�سيخ  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

والوكيل  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد 

امل�ساعد للمنافذ والبحث واملتابعة العميد 

وعدد  الدو�سري،  عبدالرحمن  عبدالعزيز 

من املديرين، لالإطالع على اآخر الجراءات 

تطبيق  ل�ستكمال  اتخاذها  مت  التي 

اجلن�سية  �سوؤون  قامت  وقد  احلوكمة. 

واجلوازات والإقامة بت�سكيل فريق لتنفيذ 

خمتلف  يف  املو�سوعة  للخطة  ومتابعة 

الكادر  تاأهيل  على  والعمل  الإدارات، 

املتخ�س�س  التدريب  خالل  من  الب�سري 

للقيام  اإ�سافة  التوعوية،  واملحا�سرات 

باأعمال املراقبة واملتابعة وتقدمي التقارير 

الدورية التي تو�سح م�ستويات التقدم يف 

التنفيذ.

مت  ما  على  الجتماع  خالل  اطلع  كما 

حماور  لتنفيذ  العمل  خطة  من  اإجنازه 

حماور  ت�سمل  التي  ال�ستة  احلوكمة 

الإدارة و�سناعة  ال�سرتاتيجي،  التخطيط 

وعالقات  املجتمعية  امل�سوؤولية  القرار، 

التناف�سية  املوؤ�س�سي،  الداء  املتعاملني، 

الرقابة  حمور  اإىل  اإ�سافة  وال�ستدامة، 

والتدقيق.
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لدى لقائه اإدارة م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية.. وزير املالية:

القطاع ال�سحي يحظى بالدعم الكبري �سمن خطة التعايف القت�سادي

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة 

املهمة  القطاعات  من  ال�سحي  القطاع  اأن 

اأولوية  �سمن  الكبري  بالدعم  التي حتظى 

وفق  الكربى  التنموية  امل�ساريع  تنفيذ 

خطة التعايف القت�سادي، مبيًنا اأن العمل 

م�ستمر للبناء على ما حتقق نحو موا�سلة 

تنفيذ �ستى املتطلبات التنموية يف خمتلف 

م�سار  موا�سلة  يف  ي�سهم  مبا  القطاعات 

النمو القت�سادي.

جورج  الدكتور  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

�سريان رئي�س الأطباء والرئي�س التنفيذي 

وجمل�س  الأمريكية  الإر�سالية  مل�ست�سفى 

املتحدة  بالوليات  امل�ست�سفى  اإدارة 

الذي  البارز  بالدور  نوه  اإذ  الأمريكية، 

ي�سطلع به م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية 

والعالجية  الطبية  اخلدمات  تقدمي  يف 

البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني  للمواطنني 

لفًتا اإىل اأن م�سروع اإن�ساء م�ست�سفى امللك 

حمد »AMH« الذي مت الإعالن عنه �سمن 

خطة التعايف القت�سادي ياأتي امتداًدا ملا 

�سمعه  من  الطبي  ال�سرح  هذا  به  يحظى 

طيبة عززت من اإ�سهاماته �سمن منظومة 

القطاع ال�سحي.

جورج  الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

عن  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  �سريان 

عن  معربني  للوزير،  وتقديرهم  �سكرهم 

النجاحات  من  املزيد  لتحقيق  تطلعهم 

يف  ال�سحي  القطاع  ل�سالح  ت�سب  التي 

اململكة ودعم العالقات املتميزة بني مملكة 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين 

ال�سديقة.

ت�سريع وترية توظيف املواطنني �سمن خطة التعايف القت�سادي.. حميدان:

توظيف 21 األف مواطن مبتو�سط اأجور 496 ديناًرا 
اأكد وزير العمل جميل بن حممد علي 

القت�سادي  التعايف  خطة  ان  حميدان 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة،  اطلقتها  التي 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

القت�سادية  القطاعات  منو  يف  اأ�سهمت 

وارتفاع  العمل  ب�سوق  للوظائف  املولدة 

معدلت التوظيف مع نهاية الربع الثالث 

توظيف  اإذ مت  العام اجلاري 2022،  من 

ن�سبة  ي�سكل  ما  وهو  مواطًنا،   21560

للمواطنني  العدد  اجمايل  من   %107.8

العام  حتى  �سنوًيا  توظيفهم  امل�ستهدف 

يف  متوظف،  األف   20 والبالغ   2024

خلق  لأولوية  العمل  وزارة  تنفيذ  اإطار 

اخليار  املواطن  جلعل  واعدة  عمل  فر�س 

الأول يف �سوق العمل �سمن خطة التعايف 

القت�سادي، اإذ بلغ متو�سط اأجور الرواتب 

للمتوظفني 496 دينارا.

اخلطة  تنفيذ  ان  العمل  وزير  واأفاد 

العمل )2023-2021(  الوطنية ل�سوق 

لتحقيق  لها  مر�سوم  هو  ما  وفق  ت�سري 

الفر�س  خلق  يت�سدرها  والتي  اأهدافها، 

النوعية للمواطنني جلعلهم اخليار الأول 

القطاع  ا�سهامات  وتعزيز  التوظيف  عند 

للنمو  الأ�سا�سي  املحرك  بكونه  اخلا�س 

الرقابة  نظام  تعزيز  وكذلك  القت�سادي، 

والتنظيم.

اأو�سح  بالتدريب،  يتعلق  وفيما 

خالل  املتدربني  اإجمايل  بلغ  اأنه  حميدان 

2022 حتى 27 �سبتمرب 7615 متدربا، 

اأي ما ن�سبته 76% من هدف تدريب 10 

العام 2024  �سنوًيا حتى  اآلف بحريني 

خلق  اأولوية  اأهداف  �سمن  عنه  املعلن 

فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار 

التعايف  بخطة  العمل  �سوق  يف  الأول 

بالتعاون  الوزارة  ان  موؤكًدا  القت�سادي، 

مع �سندوق العمل )متكني( �ستعمل على 

لتكون  التدريب  وبرامج  اآليات  تعزيز 

مرتبطة اأكرث باحتياجات �سوق العمل.

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  وتقدم 

اأ�سحاب العمل على تعاونهم  اإىل  بال�سكر 

العمل  وزارة  جهود  يف  وم�ساهمتهم 

النوعية  املبادرات  مع  وا�ستجابتهم 

ا�ستقطاب  وترية  زيادة  �ساأنها  من  التي 

مبن�ساآت  لاللتحاق  املواطنني  وحتفيز 

املبادرات  ت�سهم  اإذ  اخلا�س،  القطاع 

احلوافز  من  العديد  توفري  يف  احلكومية 

امل�سجعة وتطوير اآليات توظيف املواطنني 

ي�سهد  الذي  العمل  �سوق  يف  واإدماجهم 

الإنتاجية  القطاعات  يف  منًوا  حالًيا 

املختلفة.

عن  الباحثني  العمل  وزارة  ودعت 

عمل اإىل زيارة املوقع الإلكرتوين للوزارة 

باقة  من  وال�ستفادة   ،mlsd.gov.bh
للمواطنني  املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات 

معر�س  ت�سمل  والتي  عمل،  عن  الباحثني 

التوظيف الإلكرتوين، والت�سجيل خلدمات 

التاأمني �سد التعطل بجانب التعوي�س اأو 

من  ال�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  التعطل،  اإعانة 

م�ستوياتها، مبا  التدريب مبختلف  برامج 

فيها من دورات تدريبية مفتوحة »متهيد«، 

اأو التدريب على راأ�س العمل »فر�س«، اأو 

التدريب مع �سمان التوظيف »�سمان«.

وزير العمل

ت�سنيفها �سمن اأف�سل 15 دولة يف 14 موؤ�سًرا للمرة الأوىل

اإدراج البحرين يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2022

اأداء مملكة البحرين يف املجالت املعنية  ومتيز 

وحت�سل  عربًيا  لتت�سدر  الرقمية  التحتية  بالبنية 

)ال�ستثمار  موؤ�سر  ال�ساد�س عاملًيا يف  الرتتيب  على 

يف الت�سالت(، بينما جاءت يف الرتتيب 11 عاملًيا 

يف موؤ�سر )الأمن ال�سيرباين(، و14 عاملًيا يف موؤ�سر 

)تكنولوجيا الت�سالت(، والذي يقي�س مدى ا�ستيفاء 

جاءت  كما  العمل،  ملتطلبات  الت�سالت  تكنولوجيا 

النطاق  م�سرتكي  )عدد  يف  عاملًيا   4 الرتتيب  يف 

العري�س املتنقل وم�ستخدمي الإنرتنت(.

املعنية  املجالت  يف  اململكة  اأداء  متيز  كما   

ما  لتعك�س  الرقمي  املجال  يف  العاملة  بالقوى 

موهوبة  عاملة  قوى  من  البحرين  مملكة  به  تزخر 

يف  عاملًيا  ال�سابع  الرتتيب  لتحتل  املجال،  هذا  يف 

عاملًيا يف   13 والرتتيب  العاملية(،  )اخلربة  موؤ�سر 

و13  والتكنولوجية(،  الرقمية  )املهارات  موؤ�سر 

الدول  �سمن  وكانت  )املواهب(،  موؤ�سر  يف  عاملًيا 

اأبرزها؛  املوؤ�سرات  من  عدد  عاملًيا يف  الأوىل  الـ20 

على  احلا�سالت  )الن�ساء  موؤ�سر  يف  عاملًيا  الثالثة 

موؤ�سر  يف  عاملًيا  وال�سابعة  العلمية(،  الدرجات 

)اخلربة الدولية للمديرين(، و13 عاملًيا يف موؤ�سر 

)التوجه نحو العوملة(، و19 عاملًيا من حيث )عدد 

الباحثات(.

من  الرقمي  املجال  يف  الدويل  موقعها  من  البحرين  عززت مملكة 

خالل اإدراجها للمرة الأوىل يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2022 

الإدارية  التنمية  ملعهد  التابع  العاملي  التناف�سية  مركز  عن  ال�سادر 

)IMD(، اإذ جاءت يف الرتتيب 32 عامليًا، ومت ت�سنيفها �سمن اأف�سل 

15 دولة يف 14 موؤ�سًرا مت قيا�سه يف التقرير.

جمعية التمري�ض: اآلية التدقيق على

ال�سهادات ت�سمن �سالمة املوؤهالت

الدكتورة جميلة جا�سم خميمر رئي�سة جمعية  اأكدت 

برئا�سة  الوزراء  جمل�س  قرار  اأن  البحرينية  التمري�س 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

التحديث  ب�ساأن  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واملوؤهالت  اجلامعية  ال�سهادات  على  للتدقيق  ال�سامل 

القطاع  بتطوير  البحرين  مملكة  اهتمام  يعك�س  العلمية، 

على  الب�سري  العن�سر  وحتفيز  اململكة  يف  التعليمي 

واملعرفة.  بالعلم  الت�سلح 

اإن جمعية التمري�س البحرينية تدعم  وقالت خميمر 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  دور 

كفاءة  من  للتحقق  ال�سامل  التحديث  يف  �سريك  كعن�سر 

املهنة  مزاولة  ترخي�س  منحهم  قبل  ال�سحيني  املعنيني 

منح  لمتحان  بعد خ�سوعهم  وذلك  البحرين،  يف مملكة 

الالزمة،  الأخرى  الإجراءات  من  وغريها  الرتاخي�س، 

جميع  يف  املوؤهل  ال�سحي  الكادر  تاأمني  اأهمية  اإىل  لفتة 

خدمات  اأف�سل  تقدمي  اأجل  من  الطبية  التخ�س�سات 

اململكة. يف  ال�سحية  الرعاية 

ب�ساأن  املجل�س  لقرار  اجلمعية  دعم  عن  واأعربت 

ال�سهادات  على  للتدقيق  املحلية  اجلامعات  تفوي�س 

الوطنية  املعايري  اإىل  ال�ستناد  عرب  العلمية،  واملوؤهالت 

دوليا،  املعتمدة  املعايري  جانب  اإىل  العايل  للتعليم 

للمهن  الأ�سا�سية  املقررات  ا�ستيفاء  من  للتاأكد  وذلك 

التحديث  اآلية  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سحية،  التخ�س�سية 

اجلديدة متثل خطوة مهمة يف ت�سريع عملية التحقق من 

املواطنني  مبا يعزز  ال�سهادات، وبالتايل ت�سريع توظيف 

البحرين. وم�ستقبل  حا�سر  يف  البناءة  م�ساركتهم  من 

�سفرينا يف تل اأبيب يلتقي قيادات

وم�سايخ واأهايل املجتمع البدوي العربي

التقى خالد يو�سف اجلالهمة �سفري مملكة البحرين يف 

تل اأبيب م�سايخ واأهايل املجتمع البدوي العربي، وذلك لدى 

زيارته اإىل مدينة رهط بالنقب جنوب دولة اإ�سرائيل، بدعوة 

كرمية من ال�سيخ اأحمد الن�سا�سرة، وبح�سور العديد من 

قيادات املجل�س املحلي ورجال الأعمال و�سخ�سيات عامة.

اأبيب  تل  البحرين يف  �سفري مملكة  اأكد  اللقاء،  وخالل 

احلكيم  الدبلوما�سي  النهج  بف�سل  البحرين  مملكة  التزام 

ل�ساحب اجلاللة امللك املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برت�سيخ 

الوئام  روح  واإر�ساء  ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 

يلبي  مبا  كافة،  املنطقة  �سعوب  بني  املتبادل  والحرتام 

تطلعاتهم يف الأمن وال�سالم والرخاء والزدهار.

واأهايل  الن�سا�سرة  اأحمد  ال�سيخ  اأعرب  جانبه،  من 

بقيادة  البحرين  تقديرهم ملبادرات مملكة  مدينة رهط عن 

جاللة امللك املعظم يف تر�سيخ الت�سامح الديني واحلوار بني 

اتفاق  وتفعيل  ال�سالم  والثقافات، ومد ج�سور  احل�سارات 

ال�سلمي  والتعاي�س  ال�ستقرار  يعزز  مبا  اإبراهيم  مبادئ 

ال�سفري  �سعادة  بزيارة  اعتزازهم  موؤكدين  ال�سعوب،  بني 

ذات  الق�سايا  ومناق�سة  معهم،  التوا�سل  على  وحر�سه 

الهتمام امل�سرتك.

رنا بنت عي�سى ُت�سيد بجهود جمل�ض اأمناء 

اجلامعة الأمريكية من اأجل تقدم اجلامعة

دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  د.  ا�ستقبلت 

نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل 

مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

ال�ساعي،  ه�سام  الأمريكية  اجلامعة  اأمناء  رئي�س جمل�س 

كوك،  براديل  الدكتور  الأمريكية  اجلامعة  ورئي�س 

لهما. املرافق  والوفد 

من  كل  يبذلها  التي  باجلهود  اأ�سادت  اللقاء،  وخالل 

الأكادميية  واإدارتها  الأمريكية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س 

تكامل  اأهمية  �سعادتها  واأكدت  اجلامعة،  تقدم  اأجل  من 

الوطنية،  الكفاءات  تعزيز  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

واخلدمات  الأكادميية  التخ�س�سات  خمتلف  واإتاحة 

�سوق  حاجات  لتلبية  مهياأ  كادرا  تخرج  التي  الطالبية 

العمل.

من جانبهم، عرب احل�سور عن اعتزازهم بلقاء الأمني 

اجلامعة  �سعي  موؤكدين  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام 

ي�سهم  مبا  فيها  التعليمية  بالعملية  قدما  امل�سي  اإىل 

على  والعمل  التعليمية  مكت�سباتها  على  املحافظة  يف 

برامج  وتقدمي  ومنظومتها  التعليمي  بكيانها  الرتقاء 

البحرين. مكانة مملكة  تعزيز  ت�سهم يف  اأكادميية 

موؤكًدا ال�سعي لتعزيز اجلودة والرتقاء باخلدمات.. ه�سام بن عبدالرحمن: 

وترية مت�سارعة لتنفيذ احلوكمة ب�سوؤون اجلن�سية واجلوازات

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  اأ�سار 

ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اأن  اإىل  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

خطوات اإمتام احلوكمة يتم تنفيذها وفق 

وترية مت�سارعة، تنفيًذا لتوجيهات الفريق 

اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

على  احلوكمة  قواعد  لتطبيق  الداخلية، 

م�سرية  وجعل  الوزارة  م�ستويات  جميع 

التطوير والتحديث واقًعا ملمو�ًسا، موؤكًدا 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  اأن 

والداء،  اجلودة  لتعزيز  جهًدا  تاألو  ل 

والرتقاء مبختلف خدماتها املقدمة جلميع 

امل�ستفيدين.

جاء ذلك خالل اجتماع اأم�س، بح�سور 

واجلوازات  اجلن�سية  ب�سوؤون  امل�ست�سار 

�سنان  �سالح  عبدالرحمن  والإقامة 

ل�سوؤون  امل�ساعد  والوكيل  الدو�سري، 

ال�سيخ  والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

والوكيل  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد 

امل�ساعد للمنافذ والبحث واملتابعة العميد 

وعدد  الدو�سري،  عبدالرحمن  عبدالعزيز 

من املديرين، لالإطالع على اآخر الجراءات 

تطبيق  ل�ستكمال  اتخاذها  مت  التي 

اجلن�سية  �سوؤون  قامت  وقد  احلوكمة. 

واجلوازات والإقامة بت�سكيل فريق لتنفيذ 

خمتلف  يف  املو�سوعة  للخطة  ومتابعة 

الكادر  تاأهيل  على  والعمل  الإدارات، 

املتخ�س�س  التدريب  خالل  من  الب�سري 

للقيام  اإ�سافة  التوعوية،  واملحا�سرات 

باأعمال املراقبة واملتابعة وتقدمي التقارير 

الدورية التي تو�سح م�ستويات التقدم يف 

التنفيذ.

مت  ما  على  الجتماع  خالل  اطلع  كما 

حماور  لتنفيذ  العمل  خطة  من  اإجنازه 

حماور  ت�سمل  التي  ال�ستة  احلوكمة 

الإدارة و�سناعة  ال�سرتاتيجي،  التخطيط 

وعالقات  املجتمعية  امل�سوؤولية  القرار، 

التناف�سية  املوؤ�س�سي،  الداء  املتعاملني، 

الرقابة  حمور  اإىل  اإ�سافة  وال�ستدامة، 

والتدقيق.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12227/pdf/INAF_20220929004450000.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/980530/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/980526/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بنسبة 107.8٪ من إجمالي العدد المستهدف توظيفهم سنويًا

 وزير العمل: توظيف 21560 مواطنًا 
بمتوسط أجور 496 دينارًا بنهاية الربع الثالث

أك��د وزير العم��ل، جميل حميدان، 
أن خطة التعافي االقتصادي التي 
الحكومة برئاسة صاحب  أطلقتها 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، س��اهمت في نمو 
المولدة  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
للوظائف بس��وق العم��ل وارتفاع 
مع��دالت التوظيف مع نهاية الربع 
الثالث م��ن العام الج��اري 2022، 
حيث تم توظي��ف 21560 مواطنًا، 
وه��و م��ا يش��كل نس��بة %107.8 
للمواطنين  الع��دد  إجمال��ي  م��ن 
المستهدف توظيفهم سنويًا حتى 
عام 2024 والبالغ 20 ألف متوظف، 
في إطار تنفيذ وزارة العمل أولوية 
خل��ق ف��رص عم��ل واع��دة لجعل 
المواط��ن الخي��ار األول في س��وق 
التعاف��ي  خط��ة  ضم��ن  العم��ل 
االقتص��ادي، حي��ث بلغ متوس��ط 
 496 للمتوظفين  الروات��ب  أج��ور 

دينارًا.
وأف��اد الوزير ب��أن تنفي��ذ الخطة 
الوطني��ة لس��وق العم��ل )2021-
2023(، تس��ير وفق ما هو مرسوم 
والت��ي  أهدافه��ا،  لتحقي��ق  ل��ه 

يتصدره��ا خل��ق الف��رص النوعية 
للمواطني��ن لجعله��م الخيار األول 
عن��د التوظيف وتعزيز إس��هامات 
القط��اع الخ��اص بكون��ه المحرك 
األساسي للنمو االقتصادي، وكذلك 

تعزيز نظام الرقابة والتنظيم.
وفيما يتعل��ق بالتدريب، أوضح أن 
إجمالي المتدربين خالل 2022 بلغ 
حتى 27 سبتمبر 7615 متدربًا أي 
ما نس��بته 76% م��ن هدف تدريب 
10 آالف بحريني س��نويًا حتى عام 
2024 المعلن عن��ه ضمن أهداف 

أولوي��ة خلق ف��رص عم��ل واعدة 
وجع��ل المواطن الخي��ار األول في 
التعاف��ي  بخط��ة  العم��ل  س��وق 
ال��وزارة  أن  مؤك��دًا  االقتص��ادي، 
العم��ل  م��ع صن��دوق  بالتع��اون 
)تمكين( ستعمل على تعزيز آليات 
وبرام��ج التدريب لتك��ون مرتبطة 

أكثر باحتياجات سوق العمل.
وتقدم بالشكر إلى أصحاب العمل 
عل��ى تعاونهم ومس��اهمتهم في 
واس��تجابتهم  العمل  وزارة  جهود 
م��ع المب��ادرات النوعي��ة التي من 
اس��تقطاب  وتيرة  زي��ادة  ش��أنها 
لاللتح��اق  المواطني��ن  وتحفي��ز 
بمنش��آت القط��اع الخ��اص، حيث 
الحكومي��ة  المب��ادرات  تس��اهم 
ف��ي توفي��ر العدي��د م��ن الحوافز 
آليات توظيف  المش��جعة وتطوير 

المواطني��ن ودمجه��م في س��وق 
العمل الذي يش��هد حاليًا نموًا في 

القطاعات اإلنتاجية المختلفة.
ودعت وزارة العم��ل الباحثين عن 
عمل إل��ى زيارة الموقع اإللكتروني 
للوزارة mlsd.gov.bh، واالستفادة 
م��ن باق��ة الخدم��ات اإللكترونية 
الباحثي��ن  للمواطني��ن  المقدم��ة 
عن عم��ل، والتي تش��مل معرض 
التوظي��ف اإللكتروني، والتس��جيل 
لخدم��ات التأمي��ن ض��د التعطل 
بجانب التعويض أو إعانة التعطل، 
باإلضافة إلى االستفادة من برامج 
التدريب بمختلف مستوياتها، بما 
فيها م��ن دورات تدريبية مفتوحة 
»تمهي��د«، أو التدري��ب على رأس 
العم��ل »ف��رص«، أو التدريب مع 

ضمان التوظيف »ضمان«.

وزير العمل

بختام أعمال المؤتمر الدولي

 مشاركون: تجربة البحرين بـ»العقوبات
البديلة« يحتذى بها على مستوى المنطقة

المؤتم��ر  ف��ي  المتحدث��ون  أك��د 
الصحاف��ي ال��ذي عق��د ف��ي خت��ام 
العقوبات  الدولي »قانون  المؤتمر 
والتدابي��ر البديلة تجربة نوعية في 
التش��ريع الجنائ��ي«، عل��ى التطور 
النوعي والهام ال��ذي تمثله تجربة 
تطبيقه��ا  ف��ي  البحري��ن  مملك��ة 
لقانون العقوبات البديلة، وأش��اروا 
إلى أنها تمثل تجربة مهمة يحتذى 
به��ا على مس��توى ال��دول العربية 
ودول المنطقة، مشيدين بما حققه 
المؤتمر في خلق أجواء عصف ذهني 

نوعي.
وق��ال رئي��س المؤسس��ة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان علي ال��درازي، إن 
مضي 4 س��نوات على ب��دء تطبيق 
قانون العقوب��ات والتدابير البديلة 
ق��ادرة  البحري��ن  مملك��ة  يجع��ل 
عل��ى ع��رض إيجابي��ات القان��ون، 
والت��ي اس��تفاد منه��ا أكث��ر من 4 
آالف ش��خص، معرب��ا ع��ن تطلعه 
لوض��ع آلي��ة جديدة لتوس��عة عدد 
العقوب��ات  م��ن  المس��تفيدين 
البديل��ة، حيث وضعت المؤسس��ة 
آلية متطورة تم من خاللها إش��راك 
القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات 
البديل��ة، وه��و تطور مهم س��بقه 
تغيي��ر في القان��ون مع ح��ذف بند 
تغطية العقوبة لنصف المدة، وهو 
ما جاء نتيجة األخذ بفلسفة العقاب 

الحديثة.
من جانبه؛ أوض��ح رئيس المنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان عالء شلبي، 
أن عملية التحفيز عملية مستمرة، 
مشيرًا إلى أن هناك دروًسا مستفادة 
من تجربة مملك��ة البحرين، معبرًا 
عن أمل��ه في أن تلق��ى صداها في 

تعزي��ز الخب��رة وجمع البل��دان معا 
وتعزي��ز التب��ادل المعرفي بش��كل 
مستمر، مشيرًا إلى أهمية ما تقدم 
به المتحدثون في جلسات المؤتمر 
ومؤك��دًا  مهم��ة،  توصي��ات  م��ن 
ضرورة توضيح أهمية وجود اإلرادة 
بالتحدي��ث  المؤمن��ة  السياس��ية 

القانوني.
وق��ال نائ��ب األمي��ن الع��ام لألمم 
المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب 
األم��م المتحدة المعن��ي بمكافحة 
المخ��درات والجريمة الدكتور حاتم 
عل��ي، إن مملكة البحري��ن كان لها 
المبادرة في األخذ بقانون مس��تقل 
يخت��ص بالعقوب��ات البديلة وكان 
أكث��ر س��هولة وفاعلي��ة ومناس��بة 
للمجتم��ع، منوه��ًا ب��دور المؤتمر 
الفاعل في نق��ل التجربة للمجتمع 

اإلقليمي والدولي.
وأض��اف أن بع��ض ال��دول تمتلك 

ضمني��ًا بع��ض العقوب��ات البديلة 
أو  العقوب��ات  قان��ون  خ��الل  م��ن 
اإلج��راءات، ولكن مملك��ة البحرين 
كان له��ا الرغبة والمب��ادرة بإيجاد 
تش��ريع مس��تقل للتدابير البديلة، 
حي��ث نظرت إل��ى القوانين األممية 
وأخذت بالتجارب العالمية ونقلتها 
بدورها إل��ى المجتمع اإلقليمي من 
خالل عقد ه��ذا المؤتمر الذي حوى 
عل��ى التوصي��ات واالقتراحات التي 
تهدف إلى إيجاد منظومة تشريعية 
مهمة، فأي تشريع جديد يحتاج إلى 
المراجعة والتطوير الدائم مع األخذ 

بالمالحظات المقدمة.
وأك��د على تقدم العدال��ة الجنائية 
في مملكة البحري��ن، إذ يعتبر هذا 
القانون الوطني عم��ال تراكميًا بدأ 
من��ذ عدة س��نوات وتول��ت الجهات 
المعنية وضع التش��ريع، إضافة إلى 
وجود لجنة لمراجعة اآلليات واألخذ 

بالمالحظ��ات، حي��ث أت��ى القانون 
ليتواك��ب مع مواصف��ات المجتمع، 
وهن��اك جه��ود تبذل ف��ي الجهات 
لتوس��يع نطاق الشراكات والتعاون 
عل��ى المس��توى الخ��اص والع��ام 
كمؤثرين إلعادة التأهيل، وأكد أن 
األمم المتحدة تعتبر تجربة مملكة 
البحري��ن تجرب��ة رائ��دة ومهم��ة 
في ه��ذا المجال، الفت��ا إلى أهمية 

رعايتها ودعمها والثناء عليها.
وردًا عل��ى ط��رح فك��رة وج��وب أن 
يكون العم��ل بمقابل؛ أكد القاضي 
ب��در العب��داهلل على اعتب��ار العمل 
ف��ي العقوبات البديل��ة كبديل عن 
العقوبة األصلي��ة، إذ نص القانون 
عل��ى تأدي��ة العم��ل ف��ي خدم��ة 
المجتم��ع، وهو وص��ف ال يدخل في 
أنظمة العم��ل االعتيادية، كما أكد 
وجود معيار دولي في تحديد الوقت 

والساعات وفق الحاالت وظروفها.

 »األوقاف السنية«: 
تخصيص خطبة الجمعة غدًا 

عن مكانة المعلم ومنزلته
ص��در تعميم م��ن إدارة األوقاف الس��نية ألصح��اب الفضيلة 
الخطباء بالتكرم بتخصيص خطبة الجمعة عن مكانة المعلم 
ومنزلته، نظرًا لمكانة المعلم في اإلس��الم وأثره في تماسك 
المجتمع واستقراره، ودوره الفاعل في البناء العلمي والتربوي 

ألبنائنا الطلبة.

الشريك المؤسس لـ»أبل« 
يشارك بالقمة العربية الدولية 

لألمن السيبراني

تحضن البحرين في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل القمة 
العربية الدولية لألمن الس��يبراني 2022، تحت رعاية صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حيث ستش��هد القمة مشاركة الشريك 

المؤسس لشركة أبل ستيف وزنياك.
وس��يتم تنظيم هذا الحدث من قبل ش��ركة فعاليات، الشركة 
الرائدة في تنظيم الفعاليات وشركة ميسي فرانكفورت وذلك 

في »إكسيبشن ورلد«.
وس��يتضمن الحدث الذي يس��تمر لمدة 3 أيام محتوى عالمي 
المس��توى، ومتحدثي��ن عالميين، فإلى جانب س��تيف وزنياك 
من شركة آبل، ومارك راندولف من شركة نيتفليكس، ورئيس 
مجل��س األمن الس��يبراني ف��ي اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
الدكت��ور محمد الكويت��ي، والعديد م��ن المتحدثين اآلخرين 
الذين س��يجذبون اآلالف من كبار المس��ؤولين والعاملين في 

المجال السيبراني والذين يمتلكون قوة شرائية عالية.
وس��يتناول المتحدث��ون العدي��د م��ن الموضوع��ات الهامة 
التي س��تكون بمثابة أكبر اتفاقية ف��ي المنطقة للمنظمين 
الحكوميي��ن والمتخصصي��ن ف��ي الصناعة ومقدم��ي الحلول 
لمناقش��ة ووض��ع اس��تراتيجيات لتأمي��ن البني��ة التحتي��ة 

اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
وس��يكون الموض��وع الرئيس - الذي س��يتم تس��ليط الضوء 
علي��ه - هو تمكين التع��اون العالمي في األمن الس��يبراني، 
حيث س��تقدم المناسبة نظرة عامة عالمية على جميع جوانب 
األمن الس��يبراني والتسلسل الهرمي ألمن المعلومات في أي 

منظمة.
يذكر أن ستيفن جاري وزنياك، أحد المتحدثين الرئيسيين في 
المناس��بة، أسس مع شريكه التجاري س��تيف جوبز شركة أبل 
كمبيوتر التي أصبحت فيما بعد أكبر ش��ركة تقنية في العالم 
من حيث اإليرادات وأكبر ش��ركة ف��ي العالم من حيث القيمة 
الس��وقية. ومن خالل عمله في شركة أبل، اشتهر على نطاق 
واسع بأنه أحد أبرز رواد المعلومات. ونمت شركة التكنولوجيا 

الشهيرة لتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 850 مليار دوالر.
كما انضم إلى القمة المؤس��س المشارك لشركة نيتفليكس 
م��ارك بيرنايز راندول��ف، ونائب��ة رئيس الوحدة المس��ؤولة 
ع��ن حماي��ة البيان��ات ف��ي المفوضي��ة األوروبي��ة كارولين��ا 

موجزيسوفيتش. 
وس��تتاح للمش��اركين الفرص��ة للتعلم ورفع مس��توى األمن 
الس��يبراني من خالل زيادة الوعي والتعليم. وس��تكون القمة 
أيض��ًا بمثابة دعوة للعم��ل لضمان أن يتمك��ن الجميع من 
االس��تفادة م��ن فوائ��د المجال الرقم��ي ولضمان اس��تمرار 

تكوين الفرص اإليجابية في هذا المجال.
وق��ال ب��رادي بميدامارثي، مدير المش��روع األول في ش��ركة 
إح��د الفعالي��ات: »إن النس��خة األول��ى من القمة ستش��هد 
مشاركة نخبة من المتحدثين، حيث ستجمع بين كبار الخبراء 
والمس��ؤولين والقادة في العالم. وستحدد رؤيتهم بالتأكيد 
سبل معالجة البحرين وبقية العالم لألمن السيبراني للسنوات 

القادمة«.

التقى اإلدارة التنفيذية لـ»اإلرسالية األمريكية«.. وزير المالية: 

 القطاع الصحي يحظى بدعم كبير ضمن 
أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتصاد الوطني الش��يخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، أن القطاع الصحي 
م��ن القطاع��ات الهام��ة التي تحظ��ى بالدعم 
الكبير ضمن أولوية تنفيذ المش��اريع التنموية 
الكبرى وفق خطة التعافي االقتصادي، مبينًا أن 
العمل مستمر للبناء على ما تحقق نحو مواصلة 
تنفيذ ش��تى المتطلبات التنموي��ة في مختلف 
القطاعات بما يس��هم في مواصلة مسار النمو 

االقتصادي.
ج��اء ذلك ل��دى لقائ��ه أم��س، الدكت��ور جورج 
ش��ريان رئي��س األطب��اء والرئي��س التنفي��ذي 
لمستشفى اإلرس��الية األمريكية ومجلس إدارة 
المستشفى بالواليات المتحدة األمريكية، حيث 
ن��وه بالدور الب��ارز الذي يضطلع به مستش��فى 
اإلرسالية األمريكية في تقديم الخدمات الطبية 
والعالجي��ة للمواطني��ن والمقيمين في مملكة 

البحرين.
ولفت إلى أن مش��روع إنش��اء مستشفى الملك 
حمد–AMH الذي تم اإلع��الن عنه ضمن خطة 
التعاف��ي االقتصادي، يأتي امت��دادًا لما يحظى 

به ه��ذا الصرح الطبي من س��معة طيبة عززت 
من إسهاماته ضمن منظومة القطاع الصحي.

 من جانبه، أعرب الدكتور جورج شريان وأعضاء 
مجلس اإلدارة عن شكرهم إلى الوزير، معربين 

عن تطلعه��م لتحقي��ق المزيد م��ن النجاحات 
التي تصب لصالح القطاع الصحي في المملكة 
ودعم العالق��ات المتميزة بين مملكة البحرين 

والواليات المتحدة األمريكية الصديقة.

فاعلية خطة التعافي االقتصادي 
سرعت وتيرة توظيف المواطنين

 تدريب 7615 مواطنًا 
حتى الربع الثالث من العام الجاري

 رئيس هيئة األركان يفتتح 
دورة مرشحي الضباط الـ16

افتتح رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، 
أمس، دورة مرشحي الضباط رقم 16، في كلية عيسى العسكرية 
الملكية. وألقى رئيس هيئة األركان كلمة إيذانًا بافتتاح الدورة، 
عبر فيها عن شعوره بالفخر واالعتزاز لما تضمه هذه الدورة من 
كوادر وطنية من الضباط المرش��حين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات 
الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم القائد األعلى. ودعا المرش��حين الضباط إلى 
التحلي باألخالق العسكرية النبيلة المستمدة من ديننا اإلسالمي 
الحنيف وقيمن��ا العربية األصيلة ليصبحوا وب��كل فخر جندًا للحق 
وذخ��رًا لمملكة البحري��ن. وحضر افتتاح الدورة، مس��اعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البش��رية اللواء الركن الش��يخ علي بن راشد 
آل خليف��ة، وآمر كلية عيس��ى العس��كرية الملكية الل��واء الركن 
عبدالرحم��ن خليفة النعيم��ي، ومدير التدريب العس��كري اللواء 
الرك��ن صالح راش��د الس��عد، وعدد من كب��ار ضباط ق��وة دفاع 

البحرين.
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 رئيسة النواب: البحرين واحة أمن 
واستقرار بفضل النهج اإلنساني للملك

أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزية زين��ل أن مملكة 
البحري��ن تمثل واح��ة أمان واس��تقرار، وحاضنة لقيم 
التآخ��ي والوئام والتعايش، بفضل النهج اإلنس��اني، 
الذي رس��مه حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، فانعكس ذلك 

في تحقيق االستقرار واألمن للمجتمع.
ونوهت بما طرح��ه وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة خالل اللق��اء المجتمعي 
ال��ذي عق��ده م��ع أصح��اب وممثل��ي المجال��س ف��ي 
المرتبط��ة  المهم��ة  بالنتائ��ج  مش��يدة  البحري��ن، 
بانخفاض المعدل العام للجريمة على مدى الس��نوات 
األربع الس��ابقة بنس��بة 30%، مؤك��دة أن ذلك يمثل 
إضافة نوعية إلى س��جل اإلنج��ازات الوطنية للحكومة 

 برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، والجهود 
المبذولة إلش��اعة أجواء االس��تقرار والسكينة واألمان 

للوطن وأهله.
وأش��ارت إل��ى أن وزارة الداخلي��ة جس��دت الش��راكة 
المجتمعية س��لوكًا وعماًل وتأثيرًا بالغًا، فوظفت كل 
إمكان��ات منظومتها من أجل خدمة الوطن وتحسس��ًا 
لس��المة المواطنين والمقيمين، كما أسهمت بشكل 
مميز في ترس��يخ مفهوم شراكة المواطن في تحقيق 
األم��ن، وذل��ك ترس��يخًا لمفاهي��م ال��والء واالنتماء 
والمواطن��ة الصالح��ة، ورفع مس��توى الوع��ي بذلك، 
انطالق��ًا م��ن المس��ؤولية الوطنية إلرس��اء الس��الم 

واالستقرار للجميع. رئيسة النواب

 بهزاد: البحرين اختارت طريق السالم 
كخيار استراتيجي وترسيخ ثقافة التسامح

القنصلي��ة  للش��ؤون  الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  أك��د 
واإلدارية الدكت��ور محمد بهزاد، أن البحرين اختارت 
طريق الس��الم كخيار اس��تراتيجي إلرساء سالم دائم 
وش��امل في منطقة الشرق األوسط، وترسيخ ثقافة 
التس��امح والتعايش السلمي لما فيه الخير لشعوب 
المنطق��ة والعال��م ولمحاربة أيديولوجي��ا التطرف 

والتعصب والكراهية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل مش��اركته أم��س، عب��ر االتصال 
اإللكترون��ي المرئي، في الدورة الس��نوية الس��تين 
 - اآلس��يوية  القانوني��ة  االستش��ارية  للمنظم��ة 
األفريقية، بحضور عدد من ممثلي الدول اآلس��يوية 

- األفريقية.
الدكت��ور  الخارجي��ة  ونق��ل به��زاد، تحي��ات وزي��ر 
عبداللطي��ف الزيان��ي، وتمنيات��ه بالنج��اح ألعمال 
ال��دورة، معربًا عن تهانيه ألوما س��يخار، بمناس��بة 
انتخابها لرئاس��ة الدورة الحالي��ة، منوهًا بكفاءتها 
العالية وخبرتها الواس��عة والتي ستس��هم بش��كل 

كبير في إنجاح أعمال هذه الدورة.
وأشار إلى الدور البارز والمهم الذي تقوم به المنظمة 
في تعزيز العالقات بين دول القارة اآلس��يوية ودول 
القارة األفريقية، موضح��ًا أن مملكة البحرين تولي 
اهتمامًا كبي��رًا لهذه المنظمة ودوراتها الس��نوية، 
وتس��عى دائم��ًا لتعزيز التع��اون الدول��ي وتقوية 
الرواب��ط الدولي��ة من خالل ع��دد م��ن االتفاقيات 
والمعاهدات الت��ي تحقق ازدهارًا ونم��وًا وأمنًا أكبر 

للجميع بما يخدم المصالح المشتركة.
وأض��اف أن البحري��ن تحرص كل الح��رص على خلق 
بيئة تجارية مالئمة للمس��تثمرين ورجال األعمال، 
وبحكم موقعها االستراتيجي، ونظرًا اللتزامها ببناء 
مستقبل أفضل، أصبحت البحرين أحد مراكز األعمال 
األكثر رس��وخًا في المنطقة من حي��ث توفير البيئة 
األكثر حرية وش��فافية لخدمة الش��ركات والمجتمع 
المحلي، ونجحت ف��ي الحفاظ على مركزها المتقدم 
عل��ى الصعي��د العالمي كقاع��دة تنافس��ية لرجال 

األعمال.
وح��ول الحري��ة االقتصادية، أكد الوكي��ل أن مملكة 
البحرين احتلت المرتبة األولى على منطقة الش��رق 
األوسط وش��مال أفريقيا في الحرية االقتصادية، إذ 
تقدمت ب��26 مرتبة في التقرير السنوي حول الحرية 
االقتصادي��ة ف��ي العالم 2022 الص��ادر عن معهد 

فريزر، وتحظى البحرين بنمو اقتصادي إلى جانب ما 
تتميز به من أسواق منفتحة، وتشريعات متقدمة، 
واحتضان لمش��اريع اس��تراتيجية بقيم��ة 30 مليار 
دوالر أمريكي ضمن حزمة المش��اريع االس��تراتيجية 
التي سلطت الضوء عليها خطة التعافي االقتصادي.

وع��ن الحقوق العمالي��ة، أوض��ح أن البحرين عملت 
على تطوي��ر قوانينها العمالي��ة والقضائية لتوفير 
مزيد من الحماية للمقيمين على أراضيها، وتسهيل 
حصوله��م عل��ى حقوقه��م، حي��ث قام��ت بتوفي��ر 
مختل��ف التس��هيالت النتقال العمال��ة الوافدة بين 
المنش��آت، في الوقت الذي قام��ت األجهزة المعنية 
بتنش��يط الرقابة الوقائية االس��تباقية والتفتيش 
عل��ى المؤسس��ات لضمان حق��وق الق��وى العاملة 
واس��تقرارها ف��ي بيئة عم��ل صحية خالي��ة من كل 

أنواع التمييز وانتهاكات الحقوق العمالية.

 رئيس الشورى: البحرين
 نموذج رائد في تحقيق

األمن بمفهومه الشامل
الش��ورى  رئيس مجلس  أكد 
مملك��ة  أن  الصال��ح  عل��ي 
البحرين تع��د نموذجًا رائدًا 
على صعي��د تحقي��ق األمن 
بمفهومه الش��امل، وهو ما 
جاء انعكاس��ًا للنهج والرؤية 
التنموي��ة الش��املة لحضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
والت��ي  المعظ��م،  الب��الد 
مح��ورًا  المواط��ن  وضع��ت 
ف��ي جوانبه  الوطني  للعمل 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، منوهًا بما يوليه صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء م��ن اهتمام كبي��ر تجاه ترس��يخ قيم 
الش��راكة المجتمعية لدى مختلف فئ��ات المجتمع عبر البرامج 
والمب��ادرات الحكومية الت��ي تضطلع بها مؤسس��ات الدولة، 

تعزيزًا لالنتماء الوطني، وترسيخًا لقيم المواطنة الحقة.
وأش��اد رئيس مجلس الش��ورى بما جاء في اللق��اء المجتمعي 
الذي عقده وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة، أمس مع أصحاب وممثل��ي المجالس في البحرين، 
مؤكدًا أهمي��ة تضافر الجهود الوطنية لمختلف المؤسس��ات 
الحكومية واألهلية والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين، 

كشركاء في تحقيق االستقرار األمني.

رئيس الشورى

هشام بن عبدالرحمن: وتيرة 
متسارعة لتنفيذ الحوكمة 

بـ»الجنسية والجوازات«

أشار وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة إل��ى أن خطوات إتمام 
الحوكمة يتم تنفيذها وفق وتيرة متسارعة، تنفيذًا لتوجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، 
لتطبيق قواع��د الحوكمة على جميع مس��تويات الوزارة، وجعل 
مس��يرة التطوير والتحديث واقعًا ملموس��ًا، مؤكدًا أن ش��ؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة ال تألو جهدًا لتعزيز الجودة واألداء، 

واالرتقاء بمختلف خدماتها المقدمة لجميع المستفيدين.
وأوض��ح خ��الل اجتماعه أمس بالمستش��ار بش��ؤون الجنس��ية 
والج��وازات واإلقامة عبدالرحمن الدوس��ري، والوكيل المس��اعد 
 لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة الش��يخ أحمد بن عبداهلل 
آل خليفة، والوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة العميد 
عبدالعزيز الدوس��ري، وعدد م��ن المديرين، لالط��الع على آخر 
اإلج��راءات التي تم اتخاذها الس��تكمال تطبي��ق الحوكمة، وقد 
قامت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بتشكيل فريق لتنفيذ 
ومتابع��ة للخط��ة الموضوع��ة ف��ي مختل��ف اإلدارات، والعمل 
عل��ى تأهي��ل الكادر البش��ري من خ��الل التدري��ب المتخصص 
والمحاض��رات التوعوي��ة، باإلضاف��ة للقيام بأعم��ال المراقبة 
والمتابع��ة وتقدي��م التقاري��ر الدورية التي توضح مس��تويات 

التقدم في التنفيذ.
كم��ا أطلع خالل االجتم��اع، على ما تم إنجازه م��ن خطة العمل 
لتنفيذ محاور الحوكمة الس��تة والتي تش��مل محاور التخطيط 
اإلس��تراتيجي، واإلدارة وصناعة القرار، والمسؤولية المجتمعية 
والتنافس��ية  المؤسس��ي،  واألداء  المتعاملي��ن،  وعالق��ات 

واالستدامة، باإلضافة إلى محور الرقابة والتدقيق.

 »الملك حمد للتعايش« يوقع اتفاقية 
مع معهد األمم المتحدة للتدريب

وق��ع مرك��ز المل��ك حم��د العالم��ي 
للتعايش السلمي اتفاقية مع معهد 
األم��م المتح��دة للتدري��ب والبحوث 
بهدف تعزيز التع��اون بين الجانبين 

في مجاالت البحوث والتدريب.
جاء ذلك في أثناء مش��اركته وجمعية 
هذه البحرين، في اجتماعات وجلسات 
الدورة ال���77 للجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك من خالل جلسة 
دور التعلي��م ف��ي تعزي��ز التعاي��ش 

السلمي.
وأك��د رئي��س مجل��س أمن��اء المركز 
 الدكت��ور الش��يخ خال��د ب��ن خليف��ة 
آل خليف��ة ال��دور المه��م والمح��وري 
ال��ذي يقوم حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، في تعزيز قيم المحبة 
اإلنس��انية واالنفت��اح على  واألخ��وة 
اآلخر والتي صاغها جاللته في وثيقة 
إعالن مملك��ة البحرين والقت ترحيبًا 

دوليًا واسع النطاق.
وأض��اف أن المركز أطل��ق العديد من 
البرامج والمبادرات والدورات الناجحة 
الت��ي تترج��م رؤي��ة جالل��ة المل��ك 

المعظ��م، إضاف��ة إل��ى فت��ح قنوات 
تعاون م��ع أعرق الجامعات العالمية، 
ومنها أكس��فورد وكامبردج وسابينزا 
بهدف إعداد جيل من الش��باب يؤمن 
بمب��دأ التعاي��ش والتس��امح وقبول 

اآلخر.
وأك��د أن تعزيز التعاون م��ع هيئات 
األم��م المتحدة ومؤسس��اتها ومنها 
للتدري��ب  المتح��دة  األم��م  معه��د 
والبحوث، سيفتح المجال أمام الشباب 
للتع��رف على تج��ارب اآلخرين ويعزز 
في نفوس��هم مبدأ الحريات وإرس��اء 

مبادئ احترام االختالفات.
وأضاف أنه بموجب االتفاقية س��يتم 
تب��ادل التعاون بي��ن الجانبين، حيث 
سيقوم المعهد باالستفادة من جميع 
البرام��ج ومنه��ا كرس��ي الملك حمد 
للحوار، وبرنام��ج الملك حمد لإليمان 
في القيادة، ش��اكرًا دعم جاللة الملك 
المعظ��م المس��تمر لتطوي��ر عم��ل 
مركز المل��ك حمد العالمي للتعايش 

السلمي لتحقيق أهدافه المنشودة.
م��ن جانب آخ��ر، ثمن��ت نائب رئيس 
المرك��ز ورئيس��ة جمعي��ة ه��ذه هي 

البحرين بتس��ي ماثيس��ون، التعاون 
القائم بين المركز والمعهد من خالل 
توقيع هذه االتفاقية التي من شأنها 
فتح مجاالت أوس��ع لتدريب الش��باب 

وتوسيع مداركهم.
واعتب��رت أن االتفاقي��ة تع��د إنجازًا 
أممي��ًا، يضاف إلى جه��ود المركز في 
نش��ر رؤي��ة جالل��ة المل��ك المعظم 
المتمثلة في نش��ر مبادئ التس��امح 
والتعايش السلمي عن طريق تطوير 

أبجديات التعليم ومحاربة الجهل.
وخالل جلس��ة األم��م المتحدة ونيابة 
عن الطلب��ة المتدربي��ن، ألقت مريم 
حس��ن م��درب معتم��د ف��ي برنامج 
المل��ك حم��د لإليم��ان ف��ي القيادة 
كلم��ة، أوضحت فيها أن للتعليم دورًا 
أساس��يًا في تنمية التعايش السلمي 
ف��ي المجتم��ع وأن مملك��ة البحرين 
بقي��ادة جاللة الملك المعظم، تعتبر 
م��ن ال��دول الرائ��دة في تعزي��ز قيم 
وقبول  السلمي  والتعايش  التس��امح 
اآلخر من خ��الل البرام��ج والمبادرات 
الش��بابية التي تنم��ي بداخلهم قيم 

التسامح والتعايش.

رئيسة التمريض البحرينية: تحديث 
 آلية التدقيق على الشهادات
يعزز تأمين الكوادر المؤهلة

جمعي��ة  رئيس��ة  أك��دت 
البحريني��ة  التمري��ض 
جاس��م  جميل��ة  الدكت��ورة 
مخيمر أن قرار مجلس الوزراء 
الس��مو  صاح��ب  برئاس��ة 
الملك��ي األمي��ر س��لمان بن 
حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بش��أن 
للتدقيق  الش��امل  التحدي��ث 
عل��ى الش��هادات الجامعي��ة 
العلمية، يعكس  والمؤهالت 
بتطوي��ر  البحري��ن  اهتم��ام 

القط��اع التعليمي ف��ي المملكة وتحفيز العنصر البش��ري على 
التسلح بالعلم والمعرفة. وقال: »إن الجمعية تدعم دور الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كعنصر ش��ريك في 
التحديث الش��امل للتحقق من كف��اءة المعنيين الصحيين قبل 
منحهم ترخي��ص مزاولة المهنة في البحري��ن، بعد خضوعهم 
المتحان منح التراخيص وغيرها من اإلجراءات األخرى الالزمة«، 
الفت��ة إل��ى أهمية تأمي��ن ال��كادر الصحي المؤه��ل في جميع 
التخصص��ات الطبي��ة من أجل تقدي��م أفضل خدم��ات الرعاية 
الصحية في المملكة. وأكدت دعم الجمعية قرار المجلس بشأن 
تفويض الجامعات المحلية للتدقيق على الشهادات والمؤهالت 
العلمية، عبر االستناد إلى المعايير الوطنية للتعليم العالي إلى 
جانب المعايير المعتمدة دوليًا، للتأكد من اس��تيفاء المقررات 
األساس��ية للمهن التخصصية الصحية. وأش��ارت مخيمر إلى أن 
آلية التحدي��ث الجديدة تمثل خطوة مهمة في تس��ريع عملية 
التحقق من الشهادات، وبالتالي تسريع توظيف المواطنين  بما 

يعزز من مشاركتهم البناءة في حاضر البحرين ومستقبلها.

د. جميلة مخيمر

سنتان وإعادة المبلغ المختلس للمتهم 
باإلضرار بأموال نادي سباقات السرعة

أكد رئيس نيابة المحافظة الش��مالية 
أن المحكم��ة الصغرى الجنائية قضت 
بمعاقب��ة المته��م بالحبس س��نتين 
عم��ا أس��ند إلي��ه م��ن اتهام بش��أن 
اإلضرار بأموال نادي البحرين لسباقات 
السرعة بقصد التربح للنفس وألزمته 
ب��رد 34 ألف دين��ار قيمة ما اختلس��ه 
لنفس��ه. وتعود تفاصيل الواقعه إلى 
ما كش��ف عن��ه التقرير االس��تقصائي 
لديوان الرقاب��ة المالية من مخالفات 
مالية منس��وبة لبعض أعضاء مجلس 
والمتعلق��ة  المنح��ل  الن��ادي  إدارة 
واإلض��رار  الن��ادي  أم��وال  باخت��الس 
العم��دي به، وغيرها من الممارس��ات 
غي��ر المش��روعة المنس��وبة ألعض��اء 
مجل��س اإلدارة المعنيي��ن. وباش��رت 
النياب��ة العام��ة تحقيقاته��ا في هذا 
الشأن بس��ؤال المدقق المالي بديوان 
الرقابة المالية واإلدارية معد التقرير 
وس��ؤال عدد من ش��هود الواقعة من 

العاملي��ن والمتعاملي��ن م��ع الن��ادي 
بشأن ممارسات بعض أعضاء مجلس 
إدارة الن��ادي المنس��وب إليه��م تل��ك 

المخالفات واألضرار المترتبة عليها.
كما تم ندب أحد المدققين من ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية إلجراء فحص 
ش��امل ألعم��ال مجل��س إدارة النادي 
الن��ادي  المتعلق��ة بحس��ابات  س��واء 
وأوجه التعام��ل عليها أو أموال الدعم 
والرعاية الت��ي تلقاها الن��ادي وأوجه 
صرفه��ا. وكذل��ك فح��ص التعاقدات 
الخارجي��ة الت��ي أبرمه��ا الن��ادي م��ع 
كاف��ة الجهات، على نح��و انتهت معه 
النياب��ة العام��ة إل��ى ثب��وت ارتكاب 
رئي��س مجلس إدارة الن��ادي عددًا من 
المخالفات الجنائية التي ترتب عليها 
اإلض��رار بأموال الن��ادي بقصد التربح 
للنفس، حيث تم إحالته إلى المحكمة 
أص��درت  الت��ي  المختص��ة  الجنائي��ة 

حكمها المتقدم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/29/watan-20220929.pdf?1664426733
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1028801
https://alwatannews.net/article/1028827
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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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مشروع إسكاني ألهالي »ثالثة العاصمة« يوفر 166 وحدة

23 سؤااًل برلمانيًا موجهًا للوزراء لتسليط الضوء على احتياجات المواطنين

تذليل العقبات أمام األهالي على مستوى الصحة والتعليم واإلسكان

125 اقتراحًا برغبة أحيل أكثرها للحكومة بعد الموافقة عليها

مشاريع ضخمة لتطوير الطرق وتصريف مياه األمطار

أك��د عض��و مجل��س الن��واب مم��دوح 
عب��اس الصالح، عزمه عن الترش��ح في 
دورة جدي��دة لتمثي��ل الدائ��رة الثالثة 
المجل��س  ف��ي  العاصم��ة  بمحافظ��ة 
النيابي للفصل التش��ريعي الس��ادس، 
والتي تش��مل مناطق السنابس والديه 
وجدحفص وكرباباد والقلعة والس��يف 
الس��كنية  المجمع��ات  م��ن  وع��ددا 
المحيط��ة، مش��يرًا إل��ى إع��داده خطة 
متكامل��ة لخوض االنتخاب��ات المقبلة 
بجاهزية عالية وفريق عمل متخصص، 
في إطار برنامج عم��ل برلماني ُمحدث 
مبني على تطلع��ات واحتياجات أهالي 
الدائرة خاص��ة والمواطنين عامة بكل 

موضوعية ومهنية.
وق��ال الصالح: »إن العم��ل لم يتوقف، 
وس��تبدأ مرحلة جدي��دة من��ه انطالًقا 
م��ن االنتخابات المقبلة، وس��أكمل ما 
بدأن��اه خالل األع��وام األربعة الماضية 
في مش��اريع حية وملموس��ة تشريعيًا 
وخدميًا، وال مجال للتراجع عن أي فرصة 
يمك��ن أن نحق��ق منها النف��ع والدعم 
ولو لفرد من أبن��اء الدائرة، بمزيد من 
العمل والتعاون المشترك مع الجميع، 
عبر تعزي��ز قنوات التواص��ل واالتصال 
الرس��مي واألهلي، ونقل مواق��ف وآراء 
المواطنين بحيادية وش��فافية وأمانة، 
ب��ال مزاي��دات وال مناكفات وإث��ارات ال 
نتيج��ة منه��ا إال ف��وات األوان ع��ن أي 
مكتس��ب قد يتحقق ألهالي الدائرة أو 

المواطنين عمومًا«.
وصرح الصالح قائ��اًل: »اليوم نحن على 
الس��ادس  التش��ريعي  الفصل  أعت��اب 
من العملي��ة الديمقراطية في مملكة 
البحري��ن، أي بداي��ة عقد ثال��ث جديد 
للممارس��ة البرلمانية، وي��درك الجميع 
أن العمل السياس��ي يخضع باس��تمرار 
للتقييم والنقد والتوجيه من قبل كافة 
أف��راد المجتم��ع بمختل��ف توجهاتهم 
واالجتماعي��ة  السياس��ية  وآرائه��م 
والفكري��ة، حي��ث يعك��س ذل��ك حجم 
والديمقراط��ي  البرلمان��ي  العم��ل 
ومخرجاته على امتداد الس��نوات ال�20 

الماضية بغض النظر عن نتائجها«.
وأك��د أن الحدي��ث بش��فافية تامة عن 
مس��توى أداء المجل��س النياب��ي خالل 
الفص��ول الماضي��ة، وكذلك مس��توى 
أداء النواب أنفس��هم وحرية اختيارهم، 
وإتاح��ة الفرص��ة للجمي��ع م��ن أج��ل 
المش��اركة في الترشح أو االنتخاب؛ هو 

أكبر دليل على استمرارية فرص إحداث 
التغيير ولو بمستويات متفاوتة.

وأش��ار الصالح، إل��ى أنه لي��س مجديًا 
أن تغيب دائرة بأكملها عن المش��هد 
الع��ام في ظل م��ا تحويه م��ن ملفات 
ومواضي��ع ملحة وتكت��ظ باالحتياجات 
والمواضيع الت��ي تمس المواطنين في 
اليومية، وبالتالي  المعيش��ية  حياتهم 
فإن م��ا يموج به المش��هد السياس��ي 
المتعلق باالنتخابات النيابية والبلدية 
حالي��ًا ه��و حال��ة صحي��ة، وإن اختالف 
وجه��ات النظر أحيان��ًا تعد إث��راًء غنيًا 
وتميزًا، وعل��ى أقل تقدي��ر، وباختصار 

شديد، إن السعي أفضل من التمني.
وأع��رب الصالح عن فخ��ره واعتزازه لما 
يولي��ه حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل 
الب��الد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه من 
للس��لطة  مس��تمرة  ومس��اندة  دع��م 
لتمكينها  التش��ريعية، ودفع مس��تمر 
م��ن القي��ام بواجباتها ومس��ؤولياتها 
خدمة للوطن والمواطن وس��ط س��قف 
عال من المسؤولية الوطنية والشفافية 

والموضوعية.
كما أعرب عن شكره وامتنانه الكبيرين 
لم��ا تولي��ه الحكومة الموق��رة بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، م��ن اهتم��ام كبي��ر 
والتع��اون  التواص��ل  آلي��ات  بتعزي��ز 
والعمل المش��ترك مع أعضاء الس��لطة 
التش��ريعية، مثمًنا توجيهاته الدائمة 
نحو التعاط��ي والتفاع��ل اإليجابي مع 
كافة طلبات ومراسالت النواب المحالة 
األجه��زة  ف��ي  والمس��ؤولين  لل��وزراء 

الرسمية.
كم��ا ق��در التج��اوب الفاعل م��ن قبل 
الوزراء مع احتياجات وطلبات المواطنين 
المحالة إليه��م عن طريق مكتب نائب 
المنطق��ة، آملي��ن مزيدا م��ن التعاون 
والتكامل لبلوغ مراحل متقدمة، وتلبية 
ما يصب��و إليه المواطن��ون عبر مختلف 

القنوات.
وأك��د الصالح حرصه عل��ى تنمية كافة 
المباش��ر  والتنس��يق  التواص��ل  س��بل 
المواطني��ن  مختل��ف  م��ع  والمس��تمر 
ومن يمثلهم من مؤسس��ات المجتمع 
المدني، من جمعي��ات خيرية وثقافية 
ورياضية ومؤسس��ات دينية، من خالل 
الزيارات الميدانية المخصصة لمتابعة 

احتياجات الدائ��رة العامة والخاصة، أو 
اللقاءات الدورية في المجلس األسبوعي 
الذي خصصته لاللتقاء بأهالي الدائرة، 
وكذلك زي��ارات المجال��س والملتقيات 
والفعالي��ات المتنوعة، وهو ما كان له 
بالغ األثر في بناء عالقات طيبة ووطيدة 
مع األهالي، والتع��رف على تطلعاتهم 
صعي��د  عل��ى  احتياجاته��م  وتلم��س 

التشريع وحتى الخدمات العامة.
ولفت، إلى أن النائب أصبح اليوم حلقة 
الوص��ل بين��ه وبي��ن مختلف ال��وزارات 
الرس��مية  والمؤسس��ات  والهيئ��ات 
واألهلي��ة، نظ��رًا لم��ا توليه الس��لطة 
التنفيذية من اهتمام لحراك النواب في 
دوائرهم، وتس��عى لحلحلة الكثير مما 

يرفع إليها عن طريق مكتب النائب.
التواص��ل والحض��ور  وبالحدي��ث ع��ن 
الدائ��م م��ع المواطني��ن ف��ي الدائرة، 
تط��رق الصال��ح إل��ى مكتب��ه الُمع��د 
والمجهز بالكامل لخدمة أهالي الدائرة 
طوال الفصل التش��ريعي الخامس، مع 
وجود طاق��م متمرس م��ن الموظفين 
المتخصصي��ن ف��ي اس��تقبال طلب��ات 
ومالحظ��ات واستفس��ارات المواطنين، 
وإحاطته��م  معه��م،  والتواص��ل 
وإج��راء  مراجعاته��م،  بمس��تجدات 
الدراس��ات واالس��تطالعات الميداني��ة 
قاعدة  تكوي��ن  به��دف  وااللكتروني��ة 
معلوم��ات تدع��م مس��اعي النائب في 
مجال عمله التش��ريعي، باإلضافة إلى 
ك��ون المكت��ب بمثابة منت��دى تعقد 
فيه الكثير من االس��تقباالت واللقاءات 
المباش��رة والمفتوح��ة الت��ي جمع��ت 
األهال��ي ب��وزراء ومس��ؤولين وممثلي 
مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية، 
وس��اعدت في تقري��ب وجه��ات النظر 
واإلجابة على الكثير من االستفس��ارات 

وحلحلة بعض المواضيع العالقة.
وفي اإلطار نفسه، بّين الصالح أنه فّعل 
باهتم��ام عنصر الش��راكة المجتمعية 
ف��ي الدائرة، م��ن خالل تنظي��م الكثير 
من الزيارات الميدانية على رأس مواقع 
العمل أو المش��كلة لوزراء ومس��ؤولين 
من مختل��ف الجهات الرس��مية، والتي 
باإلس��كان  تتعل��ق  مواضي��ع  تش��مل 
والط��رق والصرف الصح��ي والتخطيط 
والس��واحل وخدمات النظافة والتطوير 
وغيره��ا، وذلك بحضور أهال��ي الدائرة 
من المعنيي��ن والمتابعين، إلى جانب 
تنظيم اجتماعات رسمية رفيعة ألهالي 

الدائرة بخص��وص موضوعات متفرقة 
مهم��ة م��ع وزراء ومس��ؤولين أثم��رت 
غالبيتها بنجاح كبير، باإلضافة إلى دعم 
إقامة الكثير م��ن الفعاليات الرياضية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة والترفيهي��ة 
انطالًقا من مفهوم التواصل والتجاوب 
اإليجابي مع األهالي بما يسهم بالتالي 
في تعزي��ز أواص��ر العمل المش��تركة 

خدمة للدائرة ككل.
وعن إنجازاته خالل الفصل التش��ريعي 
الخامس، قال الصالح: »أنا فخوٌر جدًا بما 
حققت��ه من عمل ودع��م وإنجاز ألهالي 
دائرت��ي، وراٍض تمامًا عما اس��تطعت 
بناءه من عالق��ات وتواصل وتعاون مع 
الجميع، ويس��عدني كثيرًا ما التمس��ه 
من إش��ادة وثن��اء من جمي��ع األهالي، 
ب��ل وحت��ى من كب��ار المس��ؤولين في 
الدولة، وأجده وس��ام فخر واعتزاز على 
صدري، ومس��ؤولية كبرى أفخر مخلصًا 
بتحملها والسعي بأن أفي حقها، ولعل 
الكثي��ر مما قم��ت به ال ُيعتب��ر إنجاًزا، 
ألنه ف��ي الحقيقة واجب عل��ى كل فرد 
ف��ي المجتمع يج��د في نفس��ه القدرة 
على مس��اعدة ودعم وتلبية احتياجات 
إخوته وجيرانه وأحبائه بحسب موقعه 

وإمكانياته«.
واس��تدرك الصالح: »أنا أتح��دث اليوم 
بكل ثقة، أنني بعد 4 أعوام فزت برضا 
أواًل،  وتش��جيعهم  ودعمه��م  الن��اس 
وش��اركت بكل أمانة وصدق وش��فافية 
ف��ي تمثي��ل أص��وات المواطنين خالل 
ممارسات العمل التش��ريعي استجابة 
واتس��اًقا م��ع مواقفه��م وطموحاتهم 
وآرائه��م، وتبن��ي المواق��ف الوطني��ة 
وش��فافية،  بموضوعي��ة  والسياس��ية 
والتص��دي ل��كل م��ا يم��س أو يؤث��ر 
عل��ى الحي��اة المعيش��ية واالقتصادية 
للمواطني��ن، وظفرت م��ن خالل العمل 
والمتابعة الحثيثة بمش��روع إس��كاني 
س��يتم  س��كنية  وح��دة   166 يلب��ي 
إقامته ف��ي الدائرة الثالث��ة بمحافظة 
العاصم��ة ويخدم أهاليه��ا، حيث بدأت 
وزارة اإلس��كان فعلي��ًا ف��ي إجراءاته��ا 
األولي��ة لتنفي��ذ المش��روع وذلك بعد 
األراض��ي  اس��تمالك  ق��رارات  ص��دور 
المخصصة للمش��روع التي تم اإلعالن 
عنها في الجريدة الرس��مية، باإلضافة 
إلى اس��تكمال مش��اريع ضخم��ة ُتعنى 
بتطوير ش��بكة الطرق ومص��ارف مياه 
األمط��ار، وكذلك مش��روع كبي��ر لربط 

مجمع��ات بش��بكة الص��رف الصح��ي، 
وتذلي��ل العقبات أمام الكثي��ر والكثير 
م��ن احتياج��ات األهالي على مس��توى 
واألمن  واإلس��كان  والتعلي��م  الصح��ة 
والكهرب��اء واالحتياجات الخاصة، وفتح 
قن��وات التواصل المباش��رة مع مختلف 
المؤسس��ات الرس��مية واألهلي��ة مما 

يسهل إنجاز معامالت المواطنين«.
وأوض��ح الصال��ح أن��ه خ��الل الفص��ل 
ب���125  تق��دم  الخام��س  التش��ريعي 
بصف��ة  بعضه��ا  برغب��ة  اقتراح��ا 
اإلخ��وة  م��ع  بالتع��اون  االس��تعجال، 
الزم��الء أعض��اء مجلس الن��واب، وهي 
ُتعن��ى بموضوع��ات متنوع��ة تم��س 
الحي��اة اليومي��ة للمواطنين، وتس��عى 
لتحقي��ق مزيد م��ن المكتس��بات لهم 
على مس��توى خدمات اإلسكان وشؤون 
البلديات والتعلي��م والصحة والكهرباء 
وغيرها، مش��يًرا  والثقاف��ة  والرياض��ة 
إلى أن االقتراح��ات قائمة على تحقيق 
بالعاصمة،  الثالثة  للدائ��رة  المصلحة 
وكذل��ك بقية الدوائر األخرى س��واء في 
العاصمة أو غيرها م��ن باقي المناطق 
بالمحافظات، حيث تمت الموافقة على 
عدد كبي��ر منها وأحيلت إل��ى الحكومة 

الموقرة.
وأش��ار إلى تقديمه 23 سؤااًل برلمانيًا 
ح��ول موضوع��ات مختلف��ة للحكومة، 
والت��ي ُوجه��ت إل��ى عدد م��ن أصحاب 
منه��م:  ال��وزراء  والس��عادة  المعال��ي 
وزي��ر الداخلية، وزير ش��ؤون مجلس��ي 
اإلس��كان،  وزي��ر  والن��واب،  الش��ورى 
وزيرة الصحة، وزير األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني، وزير 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، وزي��ر 
شؤون الشباب والرياضة، وزير التربية 
والتعليم. وبين أن تفعيل أداة السؤال 
البرلمانية أسهمت في دعم الكثير من 
وجهات النظ��ر إزاء المواضيع التي كان 
ينظر فيها المجلس، ودفعت نحو إحاطة 
عل��م الحكومة الموق��رة بجوانب تمثل 
محط اهتمام من المواطنين وتتطلب 
المزي��د من الرعاي��ة والتنظيم واإلدارة 
اإليضاحات  تقدي��م  الرس��مي، وكذلك 
للرأي الع��ام إزاء الكثير من المعلومات 
واالستفس��ارات الواردة منهم، حيث إن 
األس��ئلة البرلمانية تس��اعد ف��ي إثراء 
وتعزز  البرلمانية،  والحوارات  النقاشات 
مستوى الش��فافية، فهي أداء برلمانية 

رقابية ذات أهمية كبيرة.

حلقات تواصل مفتوحة وقنوات مباشرة مع المسؤولين بالمؤسسات الرسمية واألهالي  

 ممدوح الصالح: على موعد مع الفصل التشريعي السادس.. 
وبرنامج عمل برلماني موضوعي ومشاريع جاٍر تنفيذها

صورة جوية لموقع األرضين الذي سيقام عليه اإلسكان في الدائرة جانب من حضور أبناء الدائرة الثالثة للمكتب ومناقشة موضوع الشقق المؤقتة بالسنابس

زيارة ميدانية لـ»األشغال« بحضور ممدوح الصالحصورة جماعية بعد تكريم كبار الالعبين في السنابس
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

أكد وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة 
أن القطـــاع الصحـــي مـــن القطاعـــات 
المهمـــة التي تحظـــى بالدعـــم الكبير 
المشـــاريع  تنفيـــذ  أولويـــة  ضمـــن 
التنمويـــة الكبرى وفق خطة التعافي 
االقتصـــادي، مبيًنا أن العمل مســـتمر 
للبنـــاء على مـــا تحقق نحـــو مواصلة 
تنفيذ شـــتى المتطلبات التنموية في 
مختلـــف القطاعـــات بمـــا يســـهم في 

مواصلة مسار النمو االقتصادي.
جـــاء ذلك لـــدى لقائـــه أمـــس، رئيس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  األطبـــاء 

األمريكيـــة  اإلرســـالية  لمستشـــفى 
ومجلس إدارة المستشفى بالواليات 
المتحـــدة األمريكية جورج شـــريان، 
حيـــث نوه بالدور البارز الذي يضطلع 
بـــه مستشـــفى اإلرســـالية األمريكية 

الطبيـــة  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  والعالجيـــة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، الفًتـــا إلى أن 
مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد 
الـــذي تـــم اإلعـــالن عنه ضمـــن خطة 

التعافـــي االقتصـــادي يأتـــي امتـــداًدا 
لمـــا يحظى به هذا الصرح الطبي من 
ســـمعه طيبـــة عـــززت من إســـهاماته 

ضمن منظومة القطاع الصحي.
مـــن جانبه، أعـــرب شـــريان وأعضاء 
شـــكرهم  عـــن  اإلدارة  مجلـــس 
عـــن  معربيـــن  للوزيـــر،  وتقديرهـــم 
مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق  تطلعهـــم 
النجاحات التي تصب لصالح القطاع 
الصحي في المملكة ودعم العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 

الصديقة.

القطاع الصحي ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تعزيز 
مســـارات عالقات الصداقة والتعاون 
كافـــة  علـــى  وتنميتهـــا  اليابـــان  مـــع 
األصعـــدة، منوًها ســـموه بمـــا وصلت 
إليـــه العالقـــات الثنائية بيـــن البلدين 
والشـــعبين الصديقين من مستويات 
متميـــزة، وأهميـــة الســـعي المتبـــادل 
لمواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقق من 
قدًمـــا  بـــه  والدفـــع  مشـــترك  تعـــاوٍن 
نحـــو اآلفاق التـــي تحقـــق التطلعات 
المشـــتركة، فـــي إطـــار مـــا يحظى به 
هـــذا التعـــاون مـــن اهتمـــاٍم مـــن ملك 
البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة. 

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه رئيس 
وزراء اليابـــان فوميـــو كيشـــيدا فـــي 
تـــم  حيـــث  امـــس،  أكاســـاكا  قصـــر 
اســـتعراض الســـبل الكفيلـــة بتعزيـــز 
أفـــق التعاون والتنســـيق الثنائي بين 
الصعـــد، وأكـــد  البلديـــن علـــى كافـــة 
سموه في هذا الصدد مواصلة تنمية 
التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة 
يدعـــم  بمـــا  الثنائيـــة  االقتصاديـــة 
توجهـــات البلديـــن المشـــتركة تجـــاه 

التنمية والتطور.
وأضـــاف ســـموه أن مملكـــة البحرين 
شـــراكتها  تعزيـــز  إلـــى  تســـعى 
االســـتراتيجية مـــع اليابـــان في إطار 
مـــن  البلديـــن الصديقيـــن  مـــا يربـــط 
عالقات تاريخية طويلة وما تشـــهده 
مـــن تقـــدم فـــي مختلـــف المجـــاالت، 

منوًها ســـموه باألهمية التي يشـــكلها 
والتجـــاري  االقتصـــادي  التعـــاون 
بيـــن البلديـــن فـــي تقويـــة عالقاتهما 
والذي على أساســـه تحـــرص كال من 
مملكة البحريـــن واليابان على تقوية 
هـــذا التعـــاون بمـــا يحقق مزيـــًدا من 
التـــي  االزدهـــار للعالقـــات الوطيـــدة 

تربط البلدين وشعبيهما الصديقين.
وخـــالل اللقـــاء، تم اســـتعراض آفاق 
المملكـــة  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 
علـــى  والمســـتجدات  واليابـــان 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  الســـاحتين 
البلديـــن  مـــن  المبذولـــة  والجهـــود 
للتعاطـــي مع مختلـــف التطورات مع 
المضـــي قدًما فـــي مســـارات التنمية 

المختلفة.

المنامة - بنا

تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البحرين واليابان

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى قمة األمن السيبراني ديسمبر المقبل

سموه استعرض مع كيشيدا آفاق التعاون ومجمل التطورات... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

بمشاركة متحدثين عالميين من بينهم الشريك المؤسس لـ “أبل” ستيف وزنياك

المنامة - بنا

تحــت رعايــة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
ســتقام القمــة العربيــة الدوليــة لألمــن الســيبراني 2022 فــي الفتــرة مــن 6 إلــى 8 ديســمبر 2022، بحضــور 

متحدثين من ذوي المكانة العالمية.

وسيتم تنظيم هذا الحدث من قبل شركة “فعاليات”، 
الشركة الرائدة في تنظيم الفعاليات، وشركة “ميسي 
فرانكفـــورت”، وذلك في “إكسيبشـــن ورلد” بالعاصمة 

المنامة.
وســـيتضمن الحـــدث، والـــذي يســـتمر لمـــدة 3 أيـــام، 
محتـــوى عالمـــي المســـتوى ومتحدثيـــن عالميين من 
بينهـــم “ســـتيف وزنيـــاك” مـــن شـــركة “آبـــل”، و”مـــارك 
راندولـــف” من شـــركة “نيتفلكـــس”، والدكتـــور محمد 
فـــي  الســـيبراني  األمـــن  مجلـــس  رئيـــس  الكويتـــي 
اإلمـــارات العربية المتحدة، والعديـــد من المتحدثين 
اآلخريـــن الذيـــن ســـوف يجذبـــون اآلالف مـــن كبـــار 
المسؤولين والعاملين في المجال السيبراني والذين 

يمتلكون قوة شرائية عالية.
وســـيتناول المتحدثـــون العديـــد مـــن الموضوعـــات 
المهمة التي ستكون بمثابة أكبر اتفاقية في المنطقة 
للمنظميـــن الحكوميين والمتخصصيـــن في الصناعة 
ومقدمـــي الحلـــول لمناقشـــة ووضـــع اســـتراتيجيات 

اإللكترونيـــة وتكنولوجيـــا  التحتيـــة  البنيـــة  لتأميـــن 
المعلومات الخاصة بهم.

وســـيكون الموضـــوع الرئيـــس الذي ســـيتم تســـليط 
الضـــوء عليه هو تمكيـــن التعاون العالمـــي في األمن 
السيبراني، حيث ستقدم المناسبة نظرة عامة عالمية 
علـــى جميـــع جوانـــب األمـــن الســـيبراني والتسلســـل 

الهرمي ألمن المعلومات في أي منظمة.
يذكـــر أن ســـتيفن جـــاري وزنيـــاك، أحـــد المتحدثيـــن 
الرئيســـيين في المناسبة، أســـس مع شريكه التجاري 
ســـتيف جوبز شـــركة “أبل كمبيوتـــر”، والتي أصبحت 
فيمـــا بعـــد أكبـــر شـــركة تقنيـــة فـــي العالم مـــن حيث 
اإليـــرادات وأكبر شـــركة في العالم مـــن حيث القيمة 
الســـوقية، ومـــن خالل عمله في شـــركة “أبل” اشـــتهر 
علـــى نطـــاق واســـع بأنـــه أحـــد أبـــرز رواد المعلومات، 
ونمـــت شـــركة التكنولوجيـــا الشـــهيرة لتبلـــغ قيمتهـــا 

السوقية أكثر من 850 مليار دوالر.
كمـــا انضـــم إلـــى القمـــة المؤســـس المشـــارك لشـــركة 

وكارولينـــا  راندولـــف  بيرنايـــز  مـــارك  نيتفلكـــس 
موجزيسوفيتش، نائبة رئيس الوحدة المسؤولة عن 

حماية البيانات في المفوضية األوروبية.
وخالل القمة ستتاح للمشاركين الفرصة للتعلم ورفع 
مســـتوى األمـــن الســـيبراني من خـــالل زيـــادة الوعي 
والتعليـــم، وســـتكون القمة أيًضا بمثابـــة دعوة للعمل 
لضمـــان أن يتمكـــن الجميع من االســـتفادة من فوائد 
المجـــال الرقمـــي ولضمـــان اســـتمرار تكويـــن الفرص 

اإليجابية في هذا المجال.
وتعليًقـــا علـــى ذلـــك، قال مديـــر المشـــروع األول في 
شـــركة فعاليات براديبميدامارثي “إن النسخة األولى 
من القمة العربية الدولية لألمن الســـيبراني ستشـــهد 
ســـتجمع  حيـــث  المتحدثيـــن،  مـــن  نخبـــة  مشـــاركة 
بيـــن كبار الخبـــراء والمســـؤولين والقادة فـــي العالم، 
وســـتحدد رؤيتهـــم بالتأكيد ســـبل معالجـــة البحرين 

وبقية العالم لألمن السيبراني للسنوات المقبلة”.
ويمكن معرفة معلومات عامة عن الفعالية والجدول 
https: //www.arab-cy-  الزمنـــي والمشـــاركة علـــى
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تعميم الصحة

local@albiladpress.com 10
الخميس 29 سبتمبر 2022 - 3 ربيع األول 1444 - العدد 5098

أكـــدت اللجنـــة المنظمـــة لمؤتمـــر العمـــل التطوعي 
ســـترة  بجمعيـــة  والتنميـــة  والتحديـــات  الطمـــوح 
الخيريـــة، الـــذي ينطلق تحت رعاية وزيـــر التنمية 
اللمســـات  وضـــع  العصفـــور،  أســـامة  االجتماعيـــة 
األخيـــرة على برنامج المؤتمـــر المؤمل انعقاده في 
8 شـــهر أكتوبـــر المقبل في قاعة نـــادي الخريجين، 
وذلك بمشـــاركة المفكـــر البحرينـــي رئيس مجلس 

إدارة صحيفـــة “البـــاد” عبدالنبي الشـــعلة متحدثا 
رئيسا في الجلسة العلمية األولى.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر بجمعيـــة 
ســـترة الخيرية عباس حسين “إن مشاركة األستاذ 
عبدالنبي الشـــعلة من واقع تنظيره للواقع المحلي 
وخبرتـــه الطويلـــة فـــي هـــذا المجـــال وعلـــى وجه 
الخصـــوص تجربتـــه الغنية فـــي العمـــل الحكومي 
ا  الســـابق وممارســـته للعمل الصحافي والنشر حاليًّ

مة وكبيرة”.  ســـيثري المؤتمر، ويعتبر إضافة قيِّ
وأردف عبـــاس أن “المؤتمـــر يتضمـــن خمس 

جلسات علمية، حيث تم تخصيص الجلسة 
العملية األولى لألســـتاذ عبدالنبي الشعلة، 
فيمـــا تتنـــاول الجلســـات األربـــع األخـــرى 
12 ورقـــة بحـــث مختلفـــة من مشـــاركين 

بحرينييـــن من مختلـــف التخصصات ومن 
الجنسين”.

سترة - جمعية سترة الخيرية

الشعلـة متحدثا رئيسا 
فـي مؤتمـر العمـل التطوعـي

ينعقد 8 أكتوبر برعاية وزير التنمية

منال الشيخ   |   تصوير: محمد الدرازي

أقامت جمعية البحرين الخيرية وتحت رعاية كريمة من رئيس الجمعية الوجيه فوزي كانو 
مساء الثالثاء  حفاًل لتوزيع فئات جائزة عبدهللا بن علي كانو لإلعالم التطوعي والخيري، 
التــي تعــد واحــدة ضمن باقــة من الجوائز الجديــدة التي أطلقتها الجمعيــة بغية تعزيز قيم 

العطاء وتحفيز الجمعيات واألفراد على بذل المزيد في المجال الخيري.

الفضل هلل والبحرين

وأوضـــح رئيـــس جمعيـــة البحريـــن الخيريـــة 
فـــوزي كانـــو أنهـــم اعتـــادوا على دعـــم العمل 
التطوعي والخيري منذ ســـنوات عدة واألكثر 

أنهم توارثوا ذلك من آبائهم وأجدادهم.
وأشـــار إلـــى أن المرحـــوم يوســـف بـــن أحمـــد 
كانـــو كتب فـــي وصيتـــه أن يعملوا لـــه أعماال 
خيريـــة ولذلك ســـلكوا هذا المشـــوار ومازالوا 

مستمرين فيه.
وقـــال “هذه األعمـــال ال تفرض على اإلنســـان 
كونهـــا نابعـــة مـــن صميـــم قلبـــه”، مؤكـــدا أن 
األعمـــال التطوعية تعود بالخيـــر والنفع على 

البلد.
وأرجـــع كانـــو الفضـــل لمـــا يقومـــون بـــه مـــن 

مســـاجد،  كبنـــاء  وخيريـــة  تطوعيـــة  أعمـــال 
ومستشـــفيات وغيرهـــا إلى المولـــى عز وجل 

أواًل والحكومة وخير مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أنهم بنوا مستشـــفيات، ومساجد 
تتمثـــل  الســـنن  كبـــار  تخـــدم  ومؤسســـات 
بمؤسســـة يوســـف بن أحمـــد كانو ومؤسســـة 
عبدالرحمن كانو الخيرية التي يرأسها عاوة 
على مـــا قدموه لكبار الســـن خصوًصا بمدينة 

حمد.
وأكـــد ســـعيهم الـــدؤوب فـــي الوقـــت الحالي 
لبنـــاء أمور تختـــص باألطفال والمـــرأة، الفًتا 

إلى أن هذا اتجاههم الجديد.

صحيفة رائدة 

بـــدوره، قـــال األمين العـــام لجمعيـــة البحرين 

الخيرية حسن كمال: إن وجود صحيفة غراء 
مثـــل صحيفـــة “الباد” بقيـــادة رئيس مجلس 
اإلدارة عبدالنبـــي الشـــعلة ورئيـــس التحريـــر 
الصحافـــة  أن  علـــى  لدليـــل  المـــردي  مؤنـــس 
البحرينيـــة لهـــا باع طويل ومهـــم وعميق في 
األنشـــطة الخيرية واإلنســـانية على مســـتوى 

الوطن.
وتابـــع “نحـــن نعتز ونفتخر بجمعيـــة البحرين 
الخيريـــة بهذه الصحيفـــة الرائدة التـــي دائًما 
وذات  وناجحـــة  فاعلـــة،  مشـــاركة  تشـــارك 
بعـــد إنســـاني كبير فـــي خدمة قضايـــا الوطن 

وقضايا المجتمع البحريني”.
وهنـــأ كمـــال صحيفـــة “البـــاد” لحصولها على 
إحدى الجوائـــز متمنًيا التوفيـــق والنجاح لها 

في مستقبل األيام. 

التعليم والتدريب 

مـــن جهتـــه، أوضـــح مؤســـس منصـــة التعليم 
مســـتقبل البحريـــن فاضـــل حبيـــب أنـــه فـــاز 
بالجائـــزة من خـــال منصة التعليم مســـتقبل 

البحرين على “االنســـتغرام” التي تنشر أخبارا 
وتغطيـــات تخص التعليـــم والتدريب بمملكة 
البحريـــن وتبـــرز اإلنجازات وقصـــص النجاح 

في الحقلين التعليمي والتدريبي.
وشـــكر جمعية البحرين الخيرية على تكريمه 

ضمن الفائزين بالجائزة. 

20 عاما 

إلى ذلك، شـــكر مدير اإلعـــام بجمعية الكلمة 
الطيبة علي بوهزاع جمعية البحرين الخيرية 
على هـــذا التكريم والوجيه فـــوزي كانو على 
الدعم والتشـــجيع وحســـن كمال على جهوده 

الواضحة في الجمعية.
وقال بوهزاع “الحمد لله الجمعية استطاعت 
أن تنـــال أفضل منصة إلكترونية تدعم العمل 
الخيـــري والتطوعـــي، وهـــذا تتويج لعشـــرين 
ســـنة حافلـــة مرت بهـــا الجمعية مـــن تكريس 
لقيـــم العمـــل التطوعـــي والخيري واإلنســـاني 

في جميع المجاالت”.
واختتـــم “نطمح للمزيد واألفضـــل في القادم 

بعون هللا”.

500 فيديو 

A Ac�  إلى ذلك ذكر الرئيس التنفيذي لشركة
adamy للتعليـــم والتدريـــب عبدهللا المناعي 
“الحمـــد للـــه حظينـــا بشـــرف الفـــوز بالمركـــز 
األول بجائـــزة عبـــدهللا بن علـــي كانو لإلعام 
جهـــود  أن  شـــك  وال  والخيـــري  التطوعـــي 

القائمين على الجائزة جبارة ومشكورة”.
وأرجع المناعي فوز شـــركته للمولى عز وجل 
وجهود فريقه طيلة السبع سنوات في العمل 
التطوعـــي. وأوضح أنـــه تم من خال منصته 
علـــى “اليوتيـــوب” عمل أكثر مـــن 500 فيديو 
يتضمـــن شـــرح لمـــواد مختلفة لطلبـــة جامعة 
البحرين والثانوية العامة وبشكل مجاني من 
قبل طلبة متميزين أحبوا مســـاعدة إخوانهم 
الطاب من خال استخدام منصات التواصل 

االجتماعي.
ولفـــت إلى أن عدد المشـــاهدات تجاوز خال 

السبع سنوات 1.5 مليون مشاهدة.

األعمـال الخيريـة عـادة توارثناهـا مـن اآلبـاء واألجـداد
“^” تحاور الفائزين بفئات جائزة عبداهلل بن علي كانو لإلعالم... فوزي كانو:

علي بوهزاع حسن كمال  عبدالله المناعيفوزي كانوفاضل حبيب

جمعيـــة  رئيســـة  أّكـــدت 
البحرينية جميلة  التمريـــض 
مجلـــس  قـــرار  أّن  مخيمـــر، 
الـــوزراء برئاســـة ولـــي العهد 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
الشـــامل  التحديـــث  بشـــأن 
الشـــهادات  علـــى  للتدقيـــق 
والمؤهـــات  الجامعيـــة 
اهتمـــام  يعكـــس  العلميـــة، 
بتطويـــر  البحريـــن  مملكـــة 
القطاع التعليمي في المملكة 

وتحفيـــز العنصر البشـــري على التســـلح بالعلم 
والمعرفة. 

التمريـــض  جمعيـــة  إن  مخيمـــر  وقالـــت 
البحرينية، تدعـــم دور الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية كعنصر شـــريك في 
التحديث الشامل للتحّقق من كفاءة المعنيين 
الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك بعـــد خضوعهم 

المتحـــان منـــح التراخيـــص، 
اإلجـــراءات  مـــن  وغيرهـــا 
الفتـــًة  الازمـــة،  األخـــرى 
الـــكادر  تأميـــن  أهميـــة  إلـــى 
الصحـــي المؤهـــل فـــي جميع 
مـــن  الطبيـــة؛  التخصصـــات 
أجـــل تقديم أفضـــل خدمات 
الرعاية الصحية في المملكة.

وأعربـــت عـــن دعـــم الجمعية 
لقرار المجلس بشأن تفويض 
للتدقيق  الجامعات المحليـــة 
علـــى الشـــهادات والمؤهات 
العلميـــة، عبـــر االســـتناد إلـــى 
للتعليـــم  الوطنيـــة  المعاييـــر 
العالـــي إلى جانـــب المعاييـــر المعتمـــدة دوليًا، 
وذلك للتأكد من اســـتيفاء المقررات األساسية 
للمهـــن التخصصيـــة الصحية، مشـــيرًة إلى أن 
آليـــة التحديـــث الجديـــدة تمثل خطـــوة مهمة 
فـــي تســـريع عمليـــة التحقـــق مـــن الشـــهادات، 
وبالتالي تســـريع توظيـــف المواطنين  بما يعزز 
مـــن مشـــاركتهم البناءة في حاضر ومســـتقبل 

البحرين.

مشيدة بقرار مجلس الوزراء... رئيسة “التمريض”:

تحديث آلية التدقيق على الشهادات يعكس االهتمام بتطوير التعليم

جميلة مخيمر

المنامة - جمعية التمريض محرر الشؤون المحلية

علمـــت “الباد” بأن المـــدارس العامة والخاصة، 
قد شـــددت على أولياء األمور بضرورة إرســـال 
الدارســـين  للطلبـــة  العامـــة  التطعيـــم  أوراق 
بهـــا بالمرحلـــة االبتدائيـــة؛ للتأكـــد مـــن أخذهم 
الحصبـــة،  خصوصـــا  الازمـــة،  التطعيمـــات 
بنـــاء علـــى تعليمـــات وزارة الصحـــة. وأرفـــق 
المعلمـــون المشـــرفون علـــى الطلبة، اســـتمارة 
تحمل تســـاؤالت مركزة حـــول التطعيم الذي 
أخـــذه األطفـــال، ونوعيـــة األمـــراض المزمنة 
التي يعانـــون منها، وإذ ما كانت هنالك أدوية 
يتناولونها، ونوعها، وكذلك أســـباب عدم أخذ 

التطعيمات إن كانت هنالك حاالت بذلك.
واضطـــر بعـــض أوليـــاء األمـــور، ممن ليســـت 
لديهـــم شـــهادات التطعيـــم، للذهـــاب للمراكز 
الصحية، قســـم رعاية األمومة، وطلب نسخ 
منهـــا عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي الحكومـــي، 

وختمها بختم المركز.
وتأتـــي هـــذه اإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي 
سياق االهتمام بحماية األطفال، من تفشي 
األمراض، ونقلها، أو إصابة الطلبة بالعدوى، 

وهو أمر جيد وحكيم.

اهتمام بحماية األطفال من تفشي األمراض ونقلها

المدارس تشدد على ضرورة استالم شهادة التطعيم للطلبة

عبدالنبي 
الشعلة
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