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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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ال���م���ل���ك ي��ه��ن��ئ ب���ذك���رى 
ا����س���ت���ق���ال ج�����زر ف��ي��ج��ي

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية  المعظم  البالد  ملك  خليفة 
ذكرى  بمناسبة  فيجي  رئيس جمهورية جزر  كاتونيفيري  وليام 
تهانيه  أطــيــب  عــن  البرقية  فــي  جاللته  أعـــرب  بـــالده،  استقالل 
المناسبة  بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور  لفخامته  وتمنياته 

الوطنية.

وك����ي����ل »ال����ع����م����ل« ي��ل��ت��ق��ي 
رئ��ي�����س »ال���ح���ر ل��ل��ن��ق��اب��ات«

التقى سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، 
وكيل وزارة العمل، بالسيد يعقوب يوسف محمد، رئيس المجلس 
في  وذلـــك  البحرين،  عــمــال  لنقابات  الــحــر  لالتحاد  التنفيذي 

مكتب سموه بالوزارة.
الجهود  دعــم  فــي  االســتــمــرار  أهمية  تأكيد  الــلــقــاء،  وتــنــاول 
المشتركة لتعزيز المكتسبات والحقوق العمالية، وبما يسهم في 
الثالثة، واالرتقاء بسوق  بالعالقة بين أطراف اإلنتاج  النهوض 
والتميز  العطاء  على  المحفزة  وبيئته  أنظمته  وتطوير  العمل 
ذلك  في  بما  االجتماعي  الــحــوار  وتعزيز  الــخــاص،  القطاع  في 
دعم العمل النقابي، وتحسين مستويات اإلنتاجية في مختلف 

القطاعات االقتصادية والتجارية.

} جاللة الملك المعظم خالل استقبال الرئيس األعلى للكنيسة األرثوذكسية الهندية.

ــب الــجــاللــة  ــاحـ ــرة صـ اســتــقــبــل حـــضـ
عاهل  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
المعظم في قصر الصافرية أمس  البالد 
ــار بــاســيــلــيــوس  ــ ــبـــابـــا مـــــــوران مـ قــــداســــة الـ
األعلى  الرئيس  الثالث  ماثيوز  مارثوما 
بمناسبة  الهندية،  األرثوذكسية  للكنيسة 
كنيسة  احتفال  لحضور  للمملكة  زيــارتــه 
سنت ماري األرثوذكسية السورية بمناسبة 
مرور 63 عامًا على تأسيسها في البحرين.
ورحب جاللة الملك المعظم بقداسة 
عن  معربًا  باسيليوس،  مــار  مـــوران  البابا 

في  طيبة  جــهــود  مــن  يبذله  لما  تــقــديــره 
الخير  قيم  وترسيخ  اإلنسانية  المجاالت 
والمحبة والتسامح، منوهًا جاللته بالدور 
ــــذي تــضــطــلــع بـــه كــنــيــســة ســـانـــت مـــاري  الـ
في  األخرى  الكنائس  وبقية  االرثوذكسية 
والمحبة  الــتــعــايــش  تــعــزيــز  فــي  المملكة 

والتسامح الديني بين أتباع األديان.
 وأعـــــرب عــاهــل الـــبـــالد الــمــعــظــم عن 
اعـــتـــزازه بــمــا تــنــعــم بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــن حـــريـــة كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد مــمــارســة 
على  األديـــان  لمختلف  الدينية  الشعائر 

بأنها  وتفتخر  الــعــريــق،  تاريخها  امــتــداد 
ــاء  تــحــتــضــن مــخــتــلــف الــــديــــانــــات وإنــــشــ
ورعاية دور العبادة والعيش كأسرة واحدة 
مــتــحــابــة ومــنــفــتــحــة عــلــى الــعــالــم، ضمن 
ــــوي  ــائـــم عـــلـــى الـــتـــالحـــم األخـ مــجــتــمــع قـ
بــفــضــل وعـــي شــعــبــهــا وإيــمــانــه بــالــمــبــادئ 
احترام  على  القائمة  النبيلة  اإلنسانية 
كــافــة الــشــعــوب واألديــــــان. وأشــــاد جاللته 
ومبادراتها  المتواصلة  المملكة  بجهود 
النبيلة في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب 
والعيش المشترك والحوار بين الديانات 

ــزام نـــهـــج الــوســطــيــة  ــ ــتـ ــ والــــحــــضــــارات، والـ
فيه  لما  المتبادل  واالحــتــرام  واالعــتــدال 

خير البشرية جمعاء.
ــا مـــــــــوران مـــار  ــابــ ــبــ ــة الــ ــ ــداسـ ــ  أشــــــــاد قـ
ــيـــوز الــثــالــث  ــا مـــاثـ بـــاســـيـــلـــيـــوس مــــارثــــومــ
األرثــوذكــســيــة  للكنيسة  األعــلــى  الــرئــيــس 
البحرين من  بما تشهده مملكة  الهندية 
بدور  واالهتمام  الديانات  بأتباع  ترحيب 
العبادة وما وصلت إليه من تقدم وازدهار 
الملك  لجاللة  الحكيمة  القيادة  بفضل 

المعظم.

الملك ي�ستقبل الرئي�س الأعلى للكني�سة الأرثوذك�سية الهندية..

جالته: البحرين تنعم بحرية كبيرة على �سعيد ممار�سة ال�سعائر الدينية
ق���دا����س���ة ال���ب���اب���ا م��������وران ي�����س��ي��د ب���م���ا ت�����س��ه��ده 
ال���ب���ح���ري���ن م����ن ت���رح���ي���ب ب����اأت����ب����اع ال����دي����ان����ات

ــان بــن  ــمــ ــلــ ــد ســ ــيــ ــســ رفـــــــع الــ
ــيـــســـى بـــــن هــــنــــدي الـــمـــنـــاعـــي  عـ
ــافـــظ مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق  مـــحـ
باسمه وباسم أهالي المحافظة 
خالص التهاني والتبريكات الى 
المقام السامي لحضرة صاحب 
المعظم  الــبــالد  عاهل  الجاللة 
ــلــــى تـــحـــقـــيـــق أبـــــنـــــاء الــــوطــــن  عــ
والعالمية،  الــقــاريــة  لــإنــجــازات 
مـــشـــيـــديـــن بـــفـــوز ســـمـــو الــشــيــخ 
لــلــقــدرة،  الــعــالــم  ببطولة  نــاصــر 
العسومي  عـــادل  الــنــائــب  وبــفــوز 
لدورة  العربي  البرلمان  برئاسة 
ثانية والشيخ سلمان بن إبراهيم 
لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  برئاسة 
ــدورة ثــالــثــة  ــ ــقـــدم بــالــتــزكــيــة لــ الـ
الدكتوراه  السالم  جامعة  ومنح 
ــا بــنــت  ــ ــة لــلــشــيــخــة رنــ ــريـ ــفـــخـ الـ

عيسى آل خليفة.
كما أبدى األهالي اعتزازهم 
على  الشقيقة  لــلــدول  وشكرهم 
دعــمــهــم لــلــمــشــاريــع الــوطــنــيــة، 
ــة  ــدولــ مـــشـــيـــديـــن وشـــــاكـــــريـــــن لــ
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
بناء  بتمويل  دعمهم  الشقيقة 
ــدة  ــارب األربـــعـــمـــائـــة وحــ ــقــ ــا يــ مــ
ــرق الــحــد  ــ ســكــنــيــة بـــمـــديـــنـــة شــ

اإلسكانية.
ــــظ شـــكـــر  ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ورفـــــــــــع الـ
صاحب  إلــى  المحافظة  أهــالــي 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــلــى  رئــ
خطوات سموه المباركة وأوامره 
الــكــريــمــة لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل  تــصــريــح  بــإلــغــاء  الــعــمــل 
المناسبة  البيئة  وتوفير  المرن 
ــراعـــي حــقــوقــهــم  لــلــعــمــال بــمــا يـ
ويـــزيـــد مـــن فــعــالــيــة دورهـــــم في 
وتسجيل  االقتصادية،  التنمية 
بالشراكة  الوافدة  العمالة  كافة 
وتكثيف  الـــخـــاص  الــقــطــاع  مـــع 
وتشديد  التفتيشية  الــحــمــالت 
الــتــعــامــل مـــع الــمــخــالــفــيــن من 
وربــط  والعمال  العمل  أصــحــاب 
رخص العمل المهنية بالمعايير 

والمؤهالت.
المجلس  ذلـــك خـــالل  جـــاء 
المحرق  لمحافظة  األســبــوعــي 
والـــذي أكــد مــن خــاللــه األهــالــي 
أهمية المرافق والبنية التحتية 
بالمشاريع  توافرها  يجب  التي 
اإلســكــانــيــة، الفــتــيــن الـــى ازديـــاد 
ــد  ــى مـــــركـــــز الـــحـ ــلــ ــغــــط عــ ــضــ الــ

الصحي بسبب الكثافة السكانية 
والسياحية  السكنية  بالمشاريع 
يتسبب  الــذي  األمــر  بالمنطقة، 
ــيـــد الــطــبــيــة  فــــي تـــأخـــر الـــمـــواعـ
ــاب األمــــــراض  ــحــ ـــة ألصــ ــاصـ وخــ

المزمنة والحاالت الطارئة.
ــرح  ــ مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر طــ
العمالة  تسول  ظــاهــرة  األهــالــي 
تخوفهم  الى  مشيرين  الــوافــدة، 
من سرعة انتشارها بمدن وقرى 

قـــرار  الــمــحــافــظــة، مــؤكــديــن أن 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  سمو 
الـــــــوزراء إلـــغـــاء تــصــريــح الــعــمــل 
المرن سيسهم في القضاء على 

تلك الظاهرة.
وفي هذا السياق أكد العميد 
عــــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة الـــجـــيـــران 
ــب مـــــحـــــافـــــظ مــــحــــافــــظــــة  ــ ــ ــائـ ــ ــ نـ
األهالي  تــعــاون  أهمية  المحرق 
مع رجال األمن في التبليغ عن 

تلك الظاهرة، مؤكدا أن مديرية 
تقوم  المحرق  محافظة  شرطة 
ــه عن  بــواجــبــهــا عــلــى أكـــمـــل وجــ
الراجلة  الدوريات  طريق تسيير 
والـــمـــتـــحـــركـــة بـــكـــافـــة الــمــنــاطــق 
ـــواق  ــ ــاء الــســكــنــيــة واألسـ ــيــ واألحــ

التجارية.
ــابـــق  ــيــــس الـــسـ ــرئــ وأشـــــــــاد الــ
ــالـــس األهــــلــــيــــة الـــســـيـــد  ــمـــجـ ــلـ لـ
رجــال  بــتــعــاون  بوطبنية  جــاســم 

ــة الــمــجــتــمــع في  ــرطـ األمـــــن وشـ
التصدي لتلك الظاهرة، مشيدا 
القضاء  في  السريع  بالتجاوب 
ــالـــة  ــلــــك الـــعـــمـ ــلــــى تـــــواجـــــد تــ عــ
بــالــقــرب مــن الــمــســاجــد بغرض 

التسول.
خالد  الــســيــد  أشـــاد  بينما 
ــالـــح الـــزيـــانـــي بــــقــــرار وقـــف  صـ
تــصــريــح الــعــمــل الــمــرن، األمــر 
ــي تــرشــيــد  ــ الــــــــذي ســـيـــســـهـــم فـ
توافد تلك العمالة، بينما أشار 
االجــتــمــاعــي عبداهلل  الــنــاشــط 
ــاء  الــــحــــل جـ أن  الــــــى  مـــحـــمـــد 
رئيس  العهد  ولــي  بــقــرار سمو 
لــمــا سببته  الــــــــوزراء،  مــجــلــس 
على  ضغط  من  العمالة  تلك 
والصحية  األمــنــيــة  الــخــدمــات 

والمرافق العامة.
جعفر  الـــنـــاشـــط  واخـــتـــتـــم 
ــداخـــالت  ــمـ ــراز الـ ــ ــــخـ حــبــيــب الـ
ــم الـــــشـــــكـــــر لــــــوزيــــــرة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـ
بشأن  تجاوبها  على  السياحة 
الــمــتــاحــف الــمــنــزلــيــة ودراســــة 
تــطــويــر الــفــكــرة لــتــكــون مــــزارا 

سياحيا. 

كــشــف الــمــهــنــدس وائـــل بن 
ــؤون  نـــاصـــر الـــمـــبـــارك وزيــــــر شــ
البلديات والزراعة عن االنتهاء 
من كل اإلجراءات والتراخيص 
ــر وتـــجـــمـــيـــل  ــويــ ــطــ لــــمــــشــــروع تــ
تقاطع شارع الشيخ عيسى بن 
الــشــيــخ سلمان  ــارع  ســلــمــان وشــ
مشيرًا إلى أن العمل بالمشروع 

 2022 سبتمبر   11 بــتــاريــخ  بــدأ 
شهرا   12 ــدة  مـ يستمر  والــــذي 
من   2023 سبتمبر  شــهــر  حــتــى 
الـــعـــام الـــقـــادم إذ مـــن الــمــؤمــل 
االنتهاء منه خالل هذه الفترة.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل جـــولـــة 
تفقدية قام بها الوزير المبارك 
لــلــمــشــروع لـــالطـــالع عــلــى سير 

ــلــــة  ــر الــــمــــرحــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــيــــة تـ ــلــ عــــمــ
يرافقه  المنطقة،  مــن  األولــــى 
البلديات  لشؤون  الـــوزارة  وكيل 
الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــحــمــد بن 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة وعــــــدد مــن 

مسؤولي الوزارة.
األعمال  الــوزيــر  تفقد  كما 
وتجهيزات  للمشروع  اإلنشائية 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــمــحــطــات 
الخرسانية  والــخــزنــات  الــمــيــاه 
لتجميع مياه الصرف الصحي 
الــمــعــالــجــة الســتــخــدامــهــا في 
تأهيل  واعــمــال  ــري  الـ عمليات 
ــورات الــمــائــيــة  ــافــ ــنــ وإصـــــــالح الــ
وخـــزانـــات مــيــاه الـــري األرضــيــة 
وشــــبــــكــــات الــــــــري وتــــمــــديــــدات 
تطوير  مشروع  من  الكهربائية 

وتجميل التقاطع.
الــتــطــويــر  أعـــمـــال  وأكــــد ان 
ــمــــل عـــلـــى  ــتــ والــــتــــجــــمــــيــــل تــــشــ
األرض  وتــــســــويــــة  اســــتــــصــــالح 
وتشجير وزراعة المنطقة على 
مساحة تقدر بحوالي 224,000 
متر مربع كما يشمل على زراعة 
أنـــواع  مختلف  مــن   5000 عـــدد 
خطة  فــي  المعتمدة  األشــجــار 
الــتــشــجــيــر لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لمناخ  بمالءمتها  تتميز  والتي 

المملكة .
»إن  الــــــــمــــــــبــــــــارك:  وقـــــــــــــال 
شـــــؤون  وزارة  ــيــــة  ــتــــراتــــيــــجــ اســ
الــبــلــديــات والـــزراعـــة تــركــز على 

االهـــتـــمـــام بــتــجــمــيــل الــــشــــوارع 
ــيــــة  ــيــــســ ــرئــ ــات الــ ــ ــعــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ
ــات مـــــن االشــــجــــار  ــ ــزروعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
ـــراء  ــضــ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــ ــحـ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
مملكة  مــحــافــظــات  بــمــخــتــلــف 
الــبــحــريــن، وذلـــك حــرصــًا منها 
الجمالي  المظهر  إضفاء  على 
عــلــى الــــشــــوارع وزيــــــادة الــرقــعــة 
ــا يـــســـهـــم فــي  ــمــ الـــــخـــــضـــــراء مــ

الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة وزيــــادة 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي لــلــنــبــاتــات 

المحلية«.
ــارك عـــلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وشــــــــــــدد الـ
ــوزارة جــهــودهــا في  ــ مــواصــلــة الــ
تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة 
بالبيئة  لــالرتــقــاء  الــمــســتــدامــة 
ــراء،  ــضــ ــخــ ــة الــ ــعــ ــرقــ وزيـــــــــــادة الــ
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ والـــــــــتـــــــــوســـــــــع فــــــــــي مــ

الشوارع  في مختلف  التشجير 
ــات والــــمــــشــــاريــــع  ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــدد  ــة عــ ــفــ ــاعــ ــضــ الــــبــــلــــديــــة، ومــ
األشجار من 1.8 مليون شجرة 
ماليين   3.6 قــرابــة  إلــى  حاليا 
 ،2035 عـــــــام  ــلــــول  بــــحــ شــــجــــرة 
الــتــزامــات مملكة  وذلـــك ضمن 
األمــم  أهـــداف  ضمن  البحرين 

االطارية بشأن تغير المناخ.

اأهالي محافظة المحرق ي�سيدون بقرار اإلغاء ت�سريح العمل المرن

} مجلس محافظة المحرق.

االنتهاء من اإجراءات م�سروع تطوير تقاطع �سارعي ال�سيخ عي�سى بن �سلمان وال�سيخ �سلمان

الريادة ال�سبابية تطلق الن�سخة الثالثة من برنامج الوعي المالي »ديناري«
أولــى  الشبابية  الــريــادة  جمعية   بـــدأت 
فعاليات النسخة الثالثة من برنامج الوعي 
االربــعــاء  يـــوم  »ديـــنـــاري«  الــمــالــي الشخصي 
وشابة  شابا   35 قبول  تــم  أن  بعد  أكتوبر   5
للمشاركة في البرنامج، الذي يأتي بشراكة 
)تمكين(  العمل  صــنــدوق  مــع  استراتيجية 
وزين البحرين ومبرة عبدالرحيم الكوهجي 
ــنـــاري« إلــى  الــخــيــريــة.  ويــهــدف بــرنــامــج »ديـ
تعزيز الوعي المالي لدى الشباب البحريني 
إدارة  عــلــى  الــجــنــســيــن، ومــســاعــدتــهــم  مـــن 
فعال،  بشكل  الشخصية  المالية  شؤونهم 
واألدوات  بــالــمــعــرفــة  تــزويــدهــم  خـــالل  مـــن 
يقدمها  عمل  وورش  دورات  عبر  والمهارات 
والتي  المجال،  الخبراء في هذا  نخبة من 
ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى قــراراتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة. وأكــــــدت أمـــيـــرة مــحــمــود رئــيــســة 
أن  الشبابية  الــريــادة  جمعية  إدارة  مجلس 
البرنامج  من  السابقتين  النسختين  نجاح 
واالقبال الكبير الذي شهده على التسجيل 

إلى مثل  البحرين  في  الشباب  أكــدا حاجة 
هذه البرامج ودفعنا إلى العمل على تنفيذ 
نسخة جديدة من البرنامج، باإلضافة الى 
فتح مجال أكبر للمشاركة من خالل قبول 

فئة عمرية جديدة، وهي 18-40 عاما.
 وأضافت أن الوعي المالي يعتبر مفتاح 
ــراد  الــنــجــاح ألنـــه يشكل أســـاس عــالقــة األفـ
فهم  القدرة على  وذلــك من خــالل  بالمال، 
واستخدامها  المختلفة  المالية  المهارات 
إلــى  الــبــرنــامــج يسعى  أن  مــبــيــنــًة  بــفــعــالــيــة، 
الشباب  لــدى  الــمــهــارات  مــن  العديد  تعزيز 
السلوكيات  تنمية  تشمل  والتي  البحريني 
اإليــجــابــيــة تــجــاه الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة 
وتــحــســيــن الــتــفــكــيــر الــنــقــدي نــحــو تحقيق 
واإلقدام  التغيير  وتقليل مقاومة  األهــداف 

على المخاطرة وبناء الثقة المالية.
الــزاكــي عضو مجلس  أشــارت شهد  كما 
الـــبـــرامـــج  لـــجـــنـــة  رئــــيــــس  الــجــمــعــيــة  إدارة 
االقتصاديين  الــخــبــراء  أن  إلــى  والــشــراكــات 

ــرورة تــعــزيــز الــوعــي  والــمــالــيــيــن يـــؤكـــدون ضــ
الفرد  يزود  مبكرة، ألنه  في مرحلة  المالي 
بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة األموال 
يؤثر  أن  الممكن  مــن  إذ  وكـــفـــاءة،  بفعالية 
الوعي المالي على حياة الجميع، من خالل 
الديون  وسداد  واإلنفاق،  الربح  فهم مقدار 
واإلفالس،  الديون  من  والحماية  وتجنبها، 
والـــعـــمـــل نــحــو تــقــاعــد آمـــــن، واالســـتـــثـــمـــار، 
وغــيــرهــا. وكشفت شهد  الــمــيــزانــيــة،  ووضـــع 
بالتعاون  وتطويره  إعــداده  تم  البرنامج  أن 
مع عدد من الخبراء في االقتصاد واإلدارة، 
فرصة  للمشتركين  البرنامج  سيوفر  حيث 
لــلــتــدريــب حـــول مــواضــيــع تــركــز عــلــى إدارة 
والطرق  الذكي  والتسوق  المال واالستثمار 
األهــــــــداف  لــتــحــقــيــق  الـــــالزمـــــة  واألدوات 

االقتصادية.
ســيــخــتــتــم  الـــبـــرنـــامـــج  أن   وأوضـــــحـــــت 
مــن خـــالل إقــامــة حــلــقــة نــقــاشــيــة والــحــفــل 

الختامي بتاريخ 5 نوفمبر 2022.

} وزير البلديات خالل تفقده المشروع.

حروب للذاكرة وحرب للفناء!
فوزية رشيد
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} قبل أيام استعدنا ذاكرة حرب أكتوبر 1973، وهي 
الــحــروب في المنطقة،  »الــســادات« كآخر  أرادهـــا  حــرب 
»كامب  في  السالم  اتفاقيات  أطلقت  خاصرتها  من  إذ 
تجمدت  التي  أوسلو«  »اتفاقية  بعدها  لتأتي  ديفيد«، 
بنودها، واتفاقية »وادي عربة« وانطلقت بعدها بعقود 
الحروب  ذاكــرة  ولتظل  التطبيع،  مسار  هو  آخــر  مسار 
باقية!، وحيث ما بعد حرب أكتوبر 73 وإلى اآلن، امتألت 
الذاكرة ذاتها بتفاصيل صراعات وحروب عديدة، منها 
حرب الخليج بداية الثمانينيات وغزو الكويت وحرب 
الــعــراق  على  والــحــرب  الــصــحــراء«،  »عاصفة  التحرير 
التدمير  وصــراعــات  الجديدة،  األلفية  بــدايــات  وغــزوه 
المضافة إليها بعد ما ُسمي بـ »الربيع العربي«، وأزمات 

كبرى في اليمن وليبيا والعراق ولبنان وسوريا.. إلخ!
ولم  تأمن  ولــم  تهدأ  لــم  المنطقة  أن  والخالصة 
تستقر!، وإنما التشظّي والصراعات ومواجهة اإلرهاب، 
أن  وللطرافة  ونوعية!  وجديدة  أخــرى  سياقات  دخلت 
)اليد المحركة( لكل ذلك، )هي ذات اليد التي زرعت 
»الكيان الصهيوني« في منتصف الجغرافيا العربية(! 
وحـــّولـــت الــمــشــهــد الــرئــيــســي فـــي الـــصـــراع الــعــربــي / 
ومــجــّزأة  جانبية  مــشــاهــد  إلـــى  ذلـــك،  بــعــد  الصهيوني 
إلى  الرئيسي  العدو  يتوارى  والصراعات،  الحروب  من 
الخلف، وإن كانت أصابعه داخلة في كل تلك المشاهد 

الجانبية!
} أطل على األمة العربية )أعداء ُجدد( في سياق 
ذاكـــرة الــحــروب »الــشــرق أوســطــيــة« والـــذي هــو »الــشــرق 
ــوه الــصــراع  لــتــبــرز وجـ ــة،  الــعــربــي« بتسميته األكــثــر دقـ
»القاعدة« مرة ثم في »داعــش« مرة أخرى  متمثلة في 
)حركة  لتكتسب  إليـــران،  الموالين  ثــم  ــوان«  »اإلخــ ثــم 
التوسع االستعماري اإليراني( أرًضا وساحة كبيرة في 
دول  واقتطاع  العربي،  الوطن  في  الــدائــرة  الصراعات 
إيــران، بسبب خيانات  عربية منه، وقعت تحت هيمنة 
العربية، ومثلهم فعل  ووالءات لها من داخل األوطان 
الخليج  ويسقط  مصر  تسقط  أن  وكـــادت  »اإلخــــوان«، 
بفعل عبث »العمالء« الجدد الذين استبدل الصهاينة 
الحروب العسكرية المباشرة بهم وبإرهابهم وفوضاهم!
} فــهــل انــتــهــت ذاكــــرة الـــحـــروب والـــصـــراعـــات من 
أخرى  تناسلها بحروب  أن  أم   ،73 بعد حرب  المنطقة 
ُيطاق  ال  بما  العربية  الــذاكــرة  أتخمت  المنطقة،  فــي 
الــعــّدو المتربّص  الــحــســبــان؟! ألن  لــم يــكــن فــي  وبــمــا 
متربًصا،  هو  كما  بقي  المنطقة،  واستقرار  بأمن  ذاته 

وإن بسيناريوهات أخرى!، ليس المهم فيها قيام حرب 
مواجهة كبرى، فحروب الجيل الرابع والخامس حلّت 

محلّها!
كـــأدوات  والطامعين،  المتربصين  ــداد  أعـ وتــزايــد 
»الــحــكــومــة  أو  الــعــالــمــيــة«  »الــنــخــبــة  رؤوس  تــحــركــهــا 
الـــخـــفـــّيـــة«، لــتــبــقــى هــــذه الــمــنــطــقــة رهــيــنــة الــنــزاعــات 
)نتاج  كلها  وكأنها  واإلرهــــاب،  والــفــوضــى  والــصــراعــات 
في  ولكنها  منها،  في جــزء  كذلك  وهــي  عربي محلي( 
الــنــخــبــة الــخــفــّيــة( التي  ذات الــوقــت وبـــاألصـــل )نــتــاج 

تعبث بالعالم!
ــوم يــقــف الـــعـــالـــم وتـــقـــف الــبــشــريــة ولــيــس  ــيـ } الـ
العرب وحدهم، على شفا حرب كبرى وصفها الرئيس 
تواجه  )البشرية  أن  باستخفاف  أيـــام  قبل  األمــريــكــي 
خطر نهاية العالم( ولنا وقفة أخرى مع هذا التوصيف 

الخطير!
ــرة تختزن  الــحــرب لــن تبقى هــنــاك ذاكــ مــع هـــذه 
مــآســيــهــا وبــطــوالتــهــا، أو تــعــيــد لــلــتــاريــخ أوصــافــهــا، أو 
تستخلص الشعوب دروًسا منها، ألنه في حينها نكون 
أمــــام الــمــقــولــة الــســافــرة لــمــســرحــيــة ســـاخـــرة )انــتــهــى 

الدرس يا غبي(!
الفناء، هي واحدة من اختراعات  ويبدو أن حرب 
»الحكومة الخفّية«، التي تريد جعل األزمة األوكرانية 
من  ومــدروس  محكم  باستفزاز  )الشيطانية(  شعلتها 

الغرب وأمريكا لروسيا!
} ورغـــم ذلــك نــعــود بــالــذاكــرة إلــى حــرب 73، وإن 
كانت بالفعل آخر الحروب، أم انتقالة إلى حروب أخرى 
أخــرى  وصــراعــات  حــروب  قلنا؟!  كما  بعدها  شهدناها 
من  ستر  واألول( خلف  الحقيقي  )العدو  فيها  تــوارى 
وديني! حتى  بل  وإعالمي  ودبلوماسي  سياسي  ضباب 
الذي  الوقت  في  السالم!  أنــه حمامة  لكثيرين  تــراءى 
فيه الذاكرة العربية امتألت ومنذ عقود القرن الماضي 
ــكـــوارث ومــــآس وشـــتـــات لــلــشــعــوب،  والـــقـــرن الــجــديــد، بـ
ذلــك جاء  كل  ولكن  مثيل،  له  يسبق  لم  عربي  وتمّزق 
)مــغــلــًفــا( بـــدوره بــالــضــبــاب، وانــقــالب الــمــوازيــن! حتى 
تّقاس بما يدور  العسكرية، ال  أصبحت حروب األرض 
وعلى  والعالمي،  العربي  العقل  اليوم من حروب على 
الهّوية والنوع اإلنساني، وعلى الدين والقيم! واحتالل 
العقول واألرواح أكثر وطأة بكثير من احتالل األرض! 
الــدروس؟!  أو الستخالص  للذاكرة  فهل سيبقى شيء 
ومن لم يعرف عدوه فلن يعرف أبًدا كيف ينتصر عليه!

أكثر من سبع سنوات  اليمن  الحرب في  مضى على 
كبيرة،  ومــاديــة  بشرية  خسائر  اآلن  حتى  وراءهـــا  خلفت 
جـــرت خـــالل الــســنــوات الــســبــع مــن انــــدالع هـــذه الــحــرب 
الــنــزاع  أطـــراف  وجــمــع  الــمــحــاوالت إليقافها  مــن  الكثير 
إلى  التوصل  أجــل  من  المفاوضات  طاولة  على  اليمني 
من  الــمــزيــد  الشقيق  اليمني  الشعب  أبــنــاء  يجنب  حــل 
أطــراف  جميع  كانت  والممتلكات،  األرواح  في  الخسائر 
الـــصـــراع تــقــريــبــا عــلــى قــنــاعــة مــن أن حــل أزمــــة الــصــراع 
بمشاركة جميع  يكون سلميا  أن  إال  يمكن  ال  اليمن  في 
مع  الجهود،  هــذه  جميع  لكن  اليمني،  الشعب  مكونات 
األسف باءت بالفشل، واألسباب ال تعود كلها إلى أطراف 
قناعة  على  أنها  المؤكد  شبه  من  التي  اليمنية  الصراع 
بكل  اليمني  الشعب  أبناء  يخدم  ال  الصراع  هــذا  أن  من 

تأكيد.
إخفاق  إلــى  اآلن،  أدت، حتى  التي  األسباب  أهــم  من 
مختلف الجهود لوضع حد لهذا الصراع، هو التدخالت 
في  الخارجية  القوى  بعض  ورغبة  والدولية  اإلقليمية 
على  جيوسياسية  مكاسب  تحقيق  أجــل  مــن  اســتــمــراره 
)هــذه  مبالية  غير  اليمني،  الشعب  أبــنــاء  أرواح  حــســاب 
تام  انهيار  من  الصراع  إليه  يــؤدي  أن  يمكن  بما  القوى( 
اليمني إلى  اليمنية وتفكك المجتمع  الدولة  لمقومات 
»كانتونات«، وما يمكن أن ينجم عن مثل هذه التطورات، 
للشعب  المجتمعية  التركيبة  على  ليس  مخاطر،  مــن 
الشقيق فحسب، وإنما على مجمل األوضاع في المنطقة 

وعلى شعوبها أيضا.

رغــم كــل الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت الــجــهــود الهادفة 
إال  اليمن،  فــي  واالقــتــصــادي  البشري  النزيف  وقــف  إلــى 
أن الــكــثــيــر مــن الــمــراقــبــيــن وقــطــاعــات واســعــة مــن أبــنــاء 
الشعب اليمني استبشرت خيرا بما توصلت إليه أطراف 
عنه هدنة  تفاهم تمخضت  وقــت سابق من  في  الــصــراع 
أبريل  شهر  فــي  المتصارعة  األطـــراف  بين  شهرين  مــدة 
مماثلة، حيث  مــدة  أخـــرى  مــرة  تمديدها  وتــم  الــمــاضــي 
مثلت الهدنتين بالنسبة إلى أبناء الشعب اليمني بارقة 
أمل في إمكانية أن تكون هذه بداية النهاية لهذا الصراع، 
وعــلــى الــرغــم مما واجــهــتــه الــهــدنــتــان مــن صــعــوبــات، إال 
سكتت  حيث  اليمنيين  صالح  فــي  صبت  شــك،  بــال  أنها 
بشكل شبه تام أصوات المدافع وتوقفت أعمال القصف 
المتبادل، وبشكل عام تنفس اليمنيون شيئا من نسمات 
الــهــدوء بــعــيــًدا عــن روائـــح الـــبـــارود، لكن مــع األســـف فإن 

األمل يكاد يتبدد.
ــام لــألمــم  ــعــ ــن الــ ــيــ فـــالـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم األمــ
قال  صحفي  مؤتمر  فــي  دوجــاريــك  ستيفان  الــمــتــحــدة، 
يتفقا  لــم  الطرفين  نــرى  أن  لــآمــال  المخيب  »لمن  إنــه 
وتوسيعها،  الهدنة  لتمديد  الجديدة  المقترحات  على 
التي قدمها المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، 
لكن المفاوضات مستمرة وستبقى مستمرة مع مواصلة 
الطرفين«،  إلــى  بالنسبة  المقبولة  الخيارات  في  النظر 
عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، يشكل بكل تأكيد 
الهادفة  واإلقليمية  األممية  للجهود  سياسية  انتكاسة 
إلـــى وضـــع حــد لــهــذا الـــصـــراع، فــالــهــدنــة، وهـــو مــا يعني 

الوقف المؤقت لالقتتال، ال يمكن إال أن تصب في صالح 
أبناء الشعب اليمني، بغض النظر عن المالحظات التي 
أن  يــرى  التي  المطالب  أو  ذاك  أو  الطرف  هــذا  يطلقها 

الهدنتين السابقتين لم تحققاها.
حال  هــو  كما  شائكة،  قضية  فــي  التسوية  إنــجــاز  إن 
بالقضية  هي  وال  السهل  باألمر  ليس  اليمنية،  الحرب 
الــتــي يــمــكــن اإلتـــيـــان بــحــلــول جــاهــزة لــهــا، فــهــذه قضية 
تعقدت على مدى السبع سنوات من الحرب والتي عانت 
الحروب  ويالت  اليمني من  الشعب  فيها جميع مكونات 
ومـــا تسببه مــن مـــآس بــشــريــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
وبالتالي فإن تسويتها والوصول بها إلى الحل الذي يلبي 
مصالح جميع مكونات الشعب اليمني، وإعادة بناء الثقة 
بين أطراف الصراع، من ناحية، ومن ناحية أخرى على 
صدق النوايا بحيث تضع جميع األطراف، مصلحة أبناء 
اليمني في مقدمة اهتماماتها، وتفصلها تماما  الشعب 

عن مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة.
ما يجب تأكيده هنا، أن عدم توصل أطراف الصراع 
أن  يجب  ال  وتوسيعها  الــهــدنــة  تمديد  على  تفاهم  إلــى 
بمثابة  ويعتبره  الــصــراع  أطـــراف  مــن  طــرف  أي  يستغله 
إشارة إلى استئناف األعمال القتالية، فإسكات المدافع 
تعبيرا عن صدق  يمثل  والتدمير  القتل  عمليات  ووقــف 
نـــوايـــا أطـــــراف الــــصــــراع، والـــتـــي عــلــيــهــا أن تــســتــغــل هــذا 
ــة صــالــحــة لـــوضـــع حد  ــيـ ــل خــلــق أرضـ اإلســــكــــات مـــن أجــ
الصراع  من  المتضرر  هو  الــذي  اليمني  الشعب  لمعاناة 

والمستفيد من إيقافه.

تضعها  الـــتـــي  والــمــعــايــيــر  الـــمـــواصـــفـــات 
الدول في كل القطاعات سواء أكانت بيئية، أو 
تتحرك،  ال  ليست جامدة  غذائية  أو  صحية، 
وليست ثابتة ال تتغير، وليست أبدية ومخلدة 
وقتية  اجتهادات  هي  وإنما  الدهر،  أبــد  تبقى 
وتحددها  العلمية،  ــة  األدلـ َتحُكمها  ومــؤقــتــة 
ــاديـــة والــتــقــنــيــة فـــي تلك  ــتـــصـ ــروف االقـ ــظــ الــ
الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة، ولــــذلــــك فـــالـــمـــواصـــفـــات 
والتبديل،  للتغيير  قابلة  ديناميكية  عملية 
ومعرضة لعملية التحديث والتجديد في أي 
وحديثة،  جــديــدة  معلومات  تــوافــرت  إذا  وقــت 
التعريفات  صياغة  وإعــادة  مراجعتها  فيجب 
هذه  تــواكــب  لكي  بها  المتعلقة  والمعلومات 
الميدانية  األبحاث  استنتاجات  المواصفات 
العلمية،  الــمــســتــجــدات  وتــالحــق  الــمــســتــمــرة، 
واألجــهــزة  التقنية  المبتكرات  مــع  وتتماشى 

الحديثة.
ــئــــي عــــلــــى ســبــيــل  ــيــ ــبــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــفــــي الـ
بعض  على  وتغيرات  تــطــورات  حــَدثــْت  المثال 
الجوي  الــهــواء  بــجــودة  الخاصة  المواصفات 
ُتـــوضـــع  ــيـــس هــــو أن كــــل مـــواصـــفـــة  لــســبــب رئـ
ُتعارضها بعد سنوات األدلة العلمية واألبحاث 
الــمــواصــفــة غير  هـــذه  أن  تــؤكــد  الــتــي  الطبية 
وهي  وضعها  مــن  الــهــدف  تحقق  وال  صالحة 

حماية صحة اإلنسان.
فغاز األوزون ُيعد من الملوثات الثانوية، 
األوزون  ينبعث منها غاز  أي ال توجد مصادر 
تــفــاعــل بعض  يــتــكــون نتيجة  وإنــمــا  مــبــاشــرة، 
الملوثات التي تنبعث من السيارات ومحطات 
توليد الكهرباء مثل ثاني أكسيد النيتروجين 
تتفاعل  حيث  المتطايرة،  العضوية  والغازات 
الــغــازات مــع بعض عند وجــود الشمس،  هــذه 
الملوثات  من  ومدمرًا  معقدًا  خليطًا  ن  فُتكوِّ
والحيوان  والنبات  اإلنسان  صحة  تهدد  التي 
والـــمـــواد. ولــذلــك عــنــدمــا أَصــــــدرْت الــواليــات 
ــانــــون  الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة فـــي عــــام 1970 قــ
الهواء النظيف، وضعْت مواصفة جودة الهواء 
الضوئية  الكيميائية  »الــمــؤكــســدة  للملوثات 
يتعدى 80 جزءًا  تركيز ال  وبمتوسط  الكلية«، 
فـــي الــبــلــيــون فـــي الــســاعــة الــــواحــــدة، ثـــم في 
خاصة  لتكون  المواصفة  تغيير  عام 1979 تم 
البليون،  في  وبتركيز 120 جزءًا  األوزون،  بغاز 

ــذه الـــمـــواصـــفـــة  ــ ــا تــــم تــغــيــيــر وخــــفــــض هــ ــمـ كـ
التركيز  عــام 1997 لــيــكــون  فــي  الثالثة  للمرة 
ــزءًا في  ــاوز 80 جـ ــتـــجـ فـــي مـــدة 8 ســـاعـــات ال يـ
البليون. وبعد ذلك أجمعت الدراسات أن غاز 
بمستويات  اإلنــســان  صحة  فــي  يــؤثــر  األوزون 
أقل من هذه المواصفة، ما اضطرت الجهات 
رابع  المعنية في عــام 2008 إلــى إجــراء تغييٍر 
في  فأصبحت 75 جزءًا  المواصفة،  هذه  على 
األبحاث  وتواصلت  خــالل 8 ســاعــات.  البليون 
الــعــلــمــيــة فـــي مـــجـــال االنـــعـــكـــاســـات الــصــحــيــة 
البشر  عــلــى  األوزون  لــغــاز  الـــضـــارة  والــبــيــئــيــة 
ــدت أيــضــًا مــن جديد  والــشــجــر والــحــجــر، وأكــ
التي ُوضعْت في عام 2008 ُتعد  أن المواصفة 
غــيــر صــالــحــة وغــيــر مــجــديــة وال تــفــي بهدف 
حماية  وكــالــة  فقامت  الــنــاس،  صحة  حماية 
ــــي عــــام 2015 لــــلــــمــــرة  الـــبـــيـــئـــة األمــــريــــكــــيــــة فـ
الخامسة بالتغيير، فانخفض معدل التركيز 
فترة 8 ساعات.  في  البليون  في  إلــى 70 جــزءًا 
ــن قــبــل  ــاوالت مــســتــمــرة مــ ــحــ ــمــ ومـــــا زالــــــت الــ
األطباء وعلماء البيئة ورجال القانون إلجراء 
إن  المواصفة، حيث  هــذه  على  ســادس  تغييٍر 
آخر الدراسات واألبحاث أشارت من جديد بأن 
وقديمة  بالية  أصبحت  السابقة  المواصفة 
وغير صالحة لالستعمال، فالمقترح الجديد 
إلــى 60 جــزءًا من غاز األوزون  أن ُتخفض  هو 

في البليون جزء من الهواء الجوي.
تغييرات  الــيــوم  تقع  التغذية  قطاع  وفــي 
مشابهة لما حدث لغاز األوزون، حيث أصدرْت 
الــتــابــعــة  األمـــريـــكـــيـــة  والــــــــدواء  ــذاء  ــغــ الــ إدارة 
إعالنًا  اإلنسانية  والــخــدمــات  الصحة  لـــوزارة 
»ُمقترح  عــنــوان:  تحت   2022 سبتمبر   28 فــي 
اشــتــراطــات عــالمــات الــغــذاء: دعـــاوى محتوى 
»صحي«.  مصطلح  تعريف  الغذائية،  الــمــواد 
ــــالن الــحــالــي ُيــعــد مــراجــعــة أولــيــة  ــذا اإلعـ وهــ
شــامــلــة، وإعــــادة تــعــريــف وتــحــديــث لمصطلح 
الــمــنــتــج الـــغـــذائـــي »الـــصـــحـــي« الــــذي وضــعــتــه 
في  التركيز  كــان  1994، حيث  عــام  فــي  اإلدارة 
ذلك الزمن على نسبة الدهون الموجودة في 

الطعام.
وهــــــذا اإلعــــــــالن يـــتـــزامـــن مــــع الــمــؤتــمــر 
عنوان:  تحت  األبــيــض  البيت  فــي  ُعقد  الــذي 
التغذية  الجوع،  البيت األبيض حول  »مؤتمر 

والصحة« في 28 سبتمبر 2022، والذي يهدف 
التغذية  وتحسين  الــجــوع،  على  القضاء  إلــى 
والنشاط البدني، إضافة إلى خفض األمراض 
إلى  المؤتمر  يهدف  كما  بــالــغــذاء،  المتعلقة 
تدشين استراتيجية قومية حول القضاء على 
الجوع، ورفع مستوى ونسبة التغذية الصحية 

والنشاط البدني بحلول عام 2030.
ــديـــري هـــنـــاك ســـبـــبـــان رئــيــســان  ــقـ وفـــــي تـ
وإعــادة  »الصحي«،  الــغــذاء  على  اآلن  للتركيز 
الــنــظــر فــي الــتــعــريــف والــمــواصــفــة الــقــديــمــة، 
للُمنتج  الــســابــقــة  الــمــواصــفــة  أن  أواًل  وهــمــا 
الـــغـــذائـــي »الـــصـــحـــي« ال تــفــي بـــالـــغـــرض، وال 
تستقيم مع نتائج البحوث الغذائية الموثقة، 
فالمواطن األمريكي، كما هو الحال بالنسبة 
والثرية،  الغنية  الــدول  الناس في معظم  إلى 
وفي مقدمتها دول الخليج، يعاني من أنماٍط 
غير  غذائية  وعـــادات  وسلوكيات  صحية،  غير 
سليمة وال تقي من األمراض المزمنة. وثانيًا 
فإن المواطن األمريكي والكثير من البشر في 
التي  األسقام  وطــأة  تحت  يقعون  العالم  دول 
الغذاء من  نوعية  استهالك  بسوء  لها عالقة 
جهة، واإلفراط في استهالكه من جهة أخرى، 
ولــذلــك فــي هـــذه الــــدول، وبــخــاصــة األطــفــال 

اإلصابة  تفاقم  مــن  يقاسون  منهم  والــشــبــاب 
ــراٍض الــتــي لــهــا عــالقــة بــالــغــذاء نوعيًا  ــاألمـ بـ
أوبئة  إلى  العلل تحولت  وكميًا، حتى إن هذه 
والشباب خاصة،  عامة يسقط فيها األطفال 
مثل البدانة والسمنة والوزن الزائد، والسكري 

من النوع الثاني، وأمراض القلب.
ولذلك وحسب التعريف الجديد للُمنتج 
الغذائي »الصحي«، يجب أن يحتوي على حٍد 
لوقاية  الــضــروريــة  المكونات  بعض  مــن  أدنــى 
صحة اإلنسان ونموه، وبالتحديد الخضروات، 
إلى  إضافة  البروتينات،  أو  واأللبان  والفواكه، 
المشبعة،  الــدهــون  مــحــتــويــات  كمية  تــحــديــد 
الطبيعي  غير  المضاف  والسكر  والصوديوم، 
رقائق  المثال،  سبيل  فعلى  الُمنتج.  هــذا  في 
السيريل(  أو  فالكس،  )ُكـــورن  والحبوب  الــذرة 
واحــد  مــن جـــرام  أكــثــر  أال تحتوي على  يجب 
من  ميليجرامًا   230 و  المشبعة،  الدهون  من 
المضاف.  السكر  2.5 جرام من  و  الصوديوم، 
فإذا التزم الُمصنع لهذه المادة الغذائية بهذه 
كلمة  إطــالق  عندئٍذ  له  فُيسمح  المحتويات، 
»صحي« على العلبة، أو وضع ملصق وعالمة 

رمزية تفيد بأنه منتج »صحي«.
وتــمــاشــيــًا مــع هـــذه الــتــطــورات الــجــديــدة 
ــة حـــول  ــيـ ــكـ ــريـ ــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـ فــ
تغيير  أواًل  علينا  الصحي،  الــغــذائــي  الُمنتج 
من  الــغــذائــيــة  المواطنين  ــادات  وعــ سلوكيات 
ــذاء الــــذي يــتــنــاولــه  ــغـ حــيــث نــوعــيــة وكــمــيــة الـ
الــمــواطــن يــومــيــًا مــن أجـــل وقــايــتــه وحمايته 
المتعلقة  المزمنة  لــألمــراض  الــتــعــرض  مــن 
الغذاء  توفير  بركب  نلحق  أن  وثانيًا  بالغذاء، 
الـــصـــحـــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن حـــســـب الــتــعــريــفــات 
والمواصفات الجديدة، وأن نعمل على تقنين 
ومراقبة دخول أي منتٍج غذائي في البحرين 
الغذائية  الــمــعــايــيــر  هـــذه  مــع  يــتــوافــق  بحيث 
الصحية، واألمر الثالث واألخير هو أن ُنتابع 
العالمية  والتطورات  المستجدات  آخر  دائمًا 
العلمية والتقنية في جميع القطاعات، سواء 
أكانت المتعلقة بالغذاء الصحي، أو معالجة 
البيئة  أو حــمــايــة  مــنــهــا،  والــوقــايــة  األمــــراض 

ومكوناتها الحية وغير الحية.
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الفاتيكان  بــابــا  ــارة  زيــ إعـــالن  تــم  عــنــدمــا 
قداسة البابا فرنسيس إلى مملكة البحرين 
الجاللة  مــن حــضــرة صــاحــب  كريمة  بــدعــوة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  الــمــلــك حــمــد 
ذهني  إلــى  تــبــادر  المعظم  البحرين  مملكة 
البابا  بها  قام  التي  السابقة  الــزيــارات  صــورة 
فرنسيس إلى عدد من دول العالم وما شهدته 
بــالــغــة لقداسته  الـــزيـــارات مــن حــفــاوة  تــلــك 
بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها 
البابا باعتباره رجل سالم وتسامح كان دائما 
وأبدا في مقدمة الشخصيات الرسمية التي 
حــرصــت دائــمــا عــلــى أن تــكــون ضــد الــحــروب 
والصراعات ومع السالم والمحبة والتضامن 
اإلنـــســـانـــي، كــمــا تـــبـــادر إلــــى ذهــنــي أيــضــا أن 
فرنسيس  البابا  قداسة  كبيرة مثل  شخصية 
ال يمكن أن تزور مملكة البحرين إال إذا كانت 
وبقيادة  رفيعة  بمكانة  تحظى  المملكة  هذه 
حــكــيــمــة تــقــيــم الـــعـــدالـــة وتـــنـــشـــر الــتــســامــح 
والسالم وتحتضن جميع األديان والمذاهب 

بكل محبة واقتدار.
إن دعوة حضرة صاحب الجاللة الملك 
مــلــك مملكة  آل خــلــيــفــة  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
البابا  لقداسة  اهلل  أيـــده  المعظم  البحرين 
ستجعل  البحرين  مملكة  لــزيــارة  فرنسيس 
في  مسبوق  غير  تاريخيا  حدثا  الزيارة  هذه 
من  أكثر  له  تأكيد  بكل  وهــو  البحرين  تاريخ 

معنى وداللة:
قيادة  في ظل  البحرين  مملكة  إن  أوال: 
قد نجحت  ورعــاه  اهلل  الملك حفظه  جاللة 
في ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 

ــذه الــمــمــلــكــة الـــصـــغـــيـــرة فــي  ــ فــــي تـــحـــويـــل هـ
إلى  ونهضتها  دورهـــا  فــي  والــكــبــيــرة  حجمها 
على  يشهد  والوئام  والمحبة  السالم  مملكة 
ذلـــك احــتــضــانــهــا بــكــل صـــدق لــكــل أصــحــاب 
الجميع  مع  والتسامح  والمذاهب  الديانات 
الــريــادي في المنطقة حيث  في إطــار دورهــا 
أصبح التسامح الذي عرفت به البحرين من 
قديم الزمان عنوانا رئيسيا لمملكة التسامح 
والسالم وما زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى 
الصورة  هــذه  نجاح  على  دليال  إال  البحرين 
المحاوالت  من  بالرغم  للبحرين  اإليجابية 
لتشويه  العمالء  لبعض  واليائسة  البائسة 

ــاذيــــب  ــذه الــــصــــورة الــنــقــيــة وافـــتـــعـــال األكــ ــ هـ
فــي مــلــف حــقــوق اإلنـــســـان واالدعـــــاء بــوجــود 
تكون عن هذه  ما  أبعد  والبحرين  مخالفات 
أرض  عــلــى  العملية  وتــرجــمــتــهــا  التلفيقات 
الجميع  الــبــحــريــن  تــحــتــضــن  ــواقـــع حــيــث  الـ
والمذاهب  المختلفة  الديانات  أصحاب  من 
وتــتــيــح لــهــم مــمــارســة طــقــوســهــم وشــعــائــرهــم 
بما  يتعلق  فيما  إال  تدخل  دون  من  الدينية 
والشعائر  الممارسات  لهذه  القانون  يحدده 
بــحــيــث ال تــتــســبــب فـــي تــعــكــيــر صــفــو األمـــن 

العام.
الــزيــارة ســوف تجعل من  إن هــذه  ثانيا: 
الــبــحــريــن قــبــلــهــا وخـــاللـــهـــا وبـــعـــدهـــا محط 
إنساني  كنموذج  عالميا  واألضـــواء  االهتمام 
يــحــتــذى بــه لــمــا تــكــرســه الــبــحــريــن مــن قيم 
ونــظــم وقــوانــيــن جــعــلــت مــنــهــا مثلما أشــرنــا 
بين  والــتــعــايــش  والــتــســامــح  المحبة  مملكة 
أهمية  لــهــا  الــبــابــا  زيــــارة  كــانــت  وإذا  الجميع 
في مجال التسامح الديني والتضامن ونشر 
المحبة وثقافة السالم، فإنها أيضا بالنسبة 
البحرين  أبناء  المسيحيين من  األخــوة  إلى 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي أمـــن وســــالم هــي هدية 
مــتــمــيــزة يــتــمــنــاهــا كـــل مــســيــحــي عــلــى هــذه 
األرض فإذا بها تتحقق على أرض البحرين 

الحبيبة.
الكريمة  الــزيــارة  هــذه  من  ننتظر  ثالثا: 
ــبـــابـــا فــرنــســيــس مــــع الــمــشــاركــة  لـــقـــداســـة الـ
الفعالة لفضيلة شيخ األزهر الدكتور أحمد 
مــحــمــد الــطــيــب تــأكــيــدا إضــافــيــا عــلــى هــذا 
المسيحية  بين  التضامن  وهــذا  االحتضان 

واإلســــالم وإن عــالــم الــيــوم يــحــتــاج إلـــى مثل 
أبناء  بين  الطيبة  والعالقات  التضامن  هذا 
على  ليلتقوا  ديــانــاتــهــم  كــانــت  مهما  الــبــشــر 
طـــريـــق الــمــحــبــة والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي هــذا 
من  الروحية  القيادات  من  عــدد  إلــى  إضافة 
تكون  أن  ينتظر  الــتــي  االتــجــاهــات  مختلف 
حاضرة ومشاركة لتكون هذه الزيارة محفال 
للتسامح الديني والتضامن بين بني البشر 
وما يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة من نتائج 
إيجابية على عالقات الناس بعضهم ببعض 
الـــزيـــارة مناسبة إلعــالن  حــيــث ســتــكــون هـــذه 
معارضة الحروب والصراعات وتعزيز السالم 

والمحبة بين الديانات المختلفة.
إيــضــاح أن هذه  أيــضــا  رابــعــا: مــن المهم 
الزيارة الكريمة لبابا الفاتيكان تعني تقديرا 
كــبــيــرا مــن الــفــاتــيــكــان لــــدور ومــكــانــة مملكة 
الــبــحــريــن ولـــــدور حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  الــمــلــك حــمــد 
نشر  صعيد  على  المعظم  البحرين  مملكة 
ــذا مـــا يــؤهــل  ــ ثــقــافــة الــتــســامــح والـــســـالم وهـ
ــزا لــجــمــيــع  ــركــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــتـــكـــون مــ
الــديــانــات والــحــريــات والــتــعــايــش خــاصــة وإن 
الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات والــمــؤتــمــرات الــتــي 
احتضنتها البحرين خالل السنوات الماضية 
قــد أكــــدت وكــرســت هـــذه الـــصـــورة اإليــجــابــيــة 
لجاللة  الحكيمة  القيادة  ظل  في  للبحرين 
البابا  الملك المعظم فأهال وسهال بقداسة 
فرنسيس بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ األزهر 
الدكتور أحمد الطيب وكل القيادات الروحية 

التي ستتشرف مملكة البحرين بزيارتهم.

الهدنة في اليمن ل�صالح اليمنيين
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»ال�صح��ي«؟ الغ��ذاء  موا�صف��ات  تعري��ف  تعي��د  اأمري��كا 

يــكــتــســب الـــبـــحـــر األحـــمـــر 
ليس  فهو  استراتيجية،  أهمية 
إذ يربط  عـــاديـــًا  بــحــريــًا  مــمــرًا 
بــيــن قــــــارات ثــــالث وهــــي آســيــا 
وإفــريــقــيــا وأوروبــــــــا، وتــتــعــاظــم 
البحر  الرتــبــاط  األهمية  تلك 
ــر بـــمـــمـــريـــن  مــائــيــيــن  ــ ــمـ ــ األحـ
بـــالـــغـــي األهـــمـــيـــة وهــــمــــا قــنــاة 
الشمال، ومضيق  السويس في 
ــنـــوب،  ــاب الـــمـــنـــدب فــــي الـــجـ ــ بــ
فــــضــــاًل عـــــن احــــــتــــــواء الـــبـــحـــر 
األحــمــر عــلــى عـــدد مــن الــجــزر 
االســتــراتــيــجــيــة  األهــمــيــة  ذات 
المنظور  ومــن  وجنوبًا،  شمااًل 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي يــتــكــامــل 
اإلفــريــقــي  الــقــرن  منطقة  مــع 
ــنـــافـــس  ــتـ ــلـ لــــيــــمــــثــــالن بـــــــــــؤرة لـ
ــيـــمـــي والـــعـــالـــمـــي ضــمــن  ــلـ اإلقـ

تنامي أهمية البحار عمومًا.
وثمة مؤشرات تعكس تنامي االهتمام اإلقليمي 
افــتــتــاح  أولـــهـــا:  الــبــحــر األحــمــر  والــعــالــمــي بمنطقة 
الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي قــاعــدة 
برنيس العسكرية في يناير 2020 على ساحل البحر 
وتبلغ  المصرية  أســـوان  مدينة  مــن  بالقرب  األحــمــر 
تأمين  أهدافها  بين  ومــن  فــدان  ألــف   150 مساحتها 
إلى قناة  البحر األحمر وصــواًل  المالحة عبر  حركة 
السويس، وثانيها: استحواذ أمن البحر األحمر على 
جــانــب مــهــم مـــن االســتــراتــيــجــيــات الــبــحــريــة لــلــدول 
الروسية  البحرية  العقيدة  الكبرى ومن ذلك  إشارة 
في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أصدرها  التي 
الخمسة  أهدافها  بين  مــن  أنــه  إلــى   2022 يوليو   31
األحمر،  البحر  في  لوجيستية  ضمان  نقاط  وجــود 
فضاًل عما تضمنته االستراتيجية البريطانية لألمن 
البحري التي صدرت في 15 أغسطس 2022 بأنه من 
بين التهديدات التي تواجه األمن البحري لبريطانيا 
بالنسبة  حيوية  بحرية  ممرات  في  المالحة  عرقلة 
إلـــى بــريــطــانــيــا ومــضــيــقــي بـــاب الــمــنــدب وهــرمــز من 
خالل الهجمات على ناقالت النفط، وثالثها: كثافة 
البحر  شهدها  التي  البحرية  العسكرية  الــمــنــاورات 
الماضية  القليلة  الــســنــوات  وخــاصــة خــالل  األحــمــر 
ولــعــل أبـــرزهـــا تــلــك الــتــي أجــريــت فــي فــبــرايــر 2022 
 60 ومــشــاركــة  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  بقيادة 
دولة  من خالل 9000 عنصر، و50 سفينة واستمرت  
الــجــديــد فيها هــو أنها  يــومــًا، وكـــان األمـــر  زهـــاء 18 
»الــدرونــز« في  تضمنت  دور الطائرات من دون طيار 

تأمين المالحة البحرية. 
ــادة أهــمــيــة البحر  ــ وتــعــكــس تــلــك الـــمـــؤشـــرات زيـ
ــــالق مـــبـــادرتـــيـــن مــهــمــتــيــن  ــذي شـــهـــد إطــ ــ األحــــمــــر الــ
ــن نــطــاقــه  ــمـ ــه أو ضـ ــيـ الــــمــــالحــــة فـ لـــتـــأمـــيـــن  ســـــــواء 
جيبوتي   مدونة  تأسيس  األولــى:  الجيواستراتيجي  
عام 2009  وتضم 21 دولة بهدف مواجهة القرصنة 
ــي الــمــحــيــط الــهــنــدي  ــربـ والـــســـطـــو الــمــســلــح فــــي غـ
بأمن  وثيقة  ذات صلة  وهما منطقتان  وخليج عدن 
على  دواًل  عضويتها  في  تضم  حيث  األحمر،  البحر 

المستويين اإلقليمي والعالمي.
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــبــادرة  والــثــانــيــة: 
لتأسيس مجلس الدول المطلة على البحر األحمر 
ــن الــــريــــاض في  ــدأ عــمــلــه مـ ــذي بــ ــ ــدن والــ وخــلــيــج عــ
»تأمين  ويستهدف  دول    7 جانب  إلــى    2020 يناير 
الدولي  المائي  الممر  في  البحرية  المالحة  حركة 

والتنسيق والتشاور حول ذلك الممر الحيوي«.
ومع أهمية تلك المبادرات ووجود توافق إقليمي 
البحري  الممر  ذلــك  تأمين  أهمية  على  عالمي   -
االســتــراتــيــجــي فــإنــه ال تـــزال هــنــاك مــعــوقــات يتعين 
مواجهتها ومنها احتدام التنافس  اإلقليمي والعالمي 

بالقرب من مضيق باب المندب 
الجهود،  بما يعني عسكرة تلك 
ــد الــتــقــاريــر تــوجــد في  فــفــي أحـ
ــي 19  ــقـ ــريـ مــنــطــقــة الــــقــــرن اإلفـ
قاعدة عسكرية تديرها 16 دولة، 
وأخذًا في االعتبار تطبيق تلك 
الـــــدول قـــواعـــد مــنــع االشــتــبــاك 
الــعــســكــري فــي الــجــو بــمــا يتيح 
الـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــســــكــــري فــيــمــا 
الــوجــود  كــثــافــة ذلـــك  فـــإن  بينها 
تــعــكــس تــنــاقــض الــمــصــالــح من 
األمــن  مسألة  وتــوظــيــف  ناحية 
الـــبـــحـــري لــلــمــزيــد مـــن الــنــفــوذ 
اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي فـــي  تلك 
ــن نـــاحـــيـــة ثــانــيــة،  الــمــنــطــقــة مــ
فـــضـــاًل عـــن نــوعــيــة الــتــهــديــدات 
ــه األمــــــن الــبــحــري  ــواجــ الـــتـــي تــ
وخاصة توظيف الجماعات دون 
الدول للتكنولوجيا الحديثة في تهديدات المالحة 
الـــبـــحـــريـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى االرتــــبــــاط الـــوثـــيـــق بين 
األزمات اإلقليمية وأمن البحر األحمر، ولعل إعالن 
تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 207 لغم زرعها 
الحوثيون في البحر األحمر يعكس مخاطر تهديد 

الجماعات دون الدول ألمن المالحة البحرية.
والــذي  البحر األحــمــر  أمــن  أن  ويعني  مــا سبق 
كشريان  دوره  تنامي  ظــل  فــي  جزئية  مــبــادرات  شهد 
بممرات  الرتــبــاطــه  الــعــالــم  دول  لكل  رئيسي  بــحــري 
حيوية أخرى اليزال بحاجة إلى المزيد من التعاون 
أكثر شمواًل  المختلفة إليجاد صيغة  بين األطــراف 
لتحقيق األمن البحري في ذلك الممر وال ينفصل 
األمــن  تأثير  أولــهــا:  أمـــور متكاملة  ثــالثــة  عــن  ذلــك 
أن  ذلــك  يعنيه  بما  الــبــحــري،  األمــن  على  اإلقليمي 
نحو  على  ترتبط  البحري  األمــن  تهديدات  مواجهة 
منبع  أن  وخــاصــة  اإلقليمية  األزمــــات  بــمــســار  وثــيــق 
ــدول على  تــلــك الــتــهــديــدات هــو عـــدم قـــدرة بــعــض الــ
الممتدة، وثانيها: ضرورة  البحرية  حماية سواحلها 
الــدول المطلة على البحر  وجــود حــوار مستمر بين 
األحمر سواء من خالل المبادرات التي تم تأسيسها 
وتــطــويــر الــشــق الــبــحــري مــنــهــا، أو اســتــحــداث آلــيــات 
اآلخذة  البحرية  التهديدات  وطبيعة  تتالءم  جديدة 
الــتــي تم  الــتــنــامــي، وثــالــثــهــا: تفعيل الــشــراكــات  فــي 
أن  إلــى  بالنظر  البحرية  المالحة  لحماية  إعالنها 
طبيعة العمل في البحار تتطلب مثل تلك الشراكات 
مقارنة بالتهديدات البرية التي تتيح للدولة المزيد 

من الخيارات والتي تنتفي في المجال البحري.
وفي تصوري أن البحر األحمر كوحدة جغرافية 
متكاملة يقدم نموذجًا للتعاون اإلقليمي - العالمي، 
لمفهوم  تطبيقيًا  نــمــوذجــًا  يــقــدم  أن  يمكن  إنـــه  بــل 
األمن اإلقليمي الذي يتكامل مع األمن العالمي وال 
يتناقض معه وخاصة  في ظل زيادة اعتماد كل دول 
العالم على النقل البحري والذي يرتبط على نحو 
النقل  تأمين طرق  دون  الغذائي، فمن  باألمن  وثيق 
فإن األمن الغذائي يظل مهددًا وخاصة للدول التي 
احتياجاتها  معظم  اســتــيــراد  عــلــى  تعتمد  تـــزال  ال 

الغذائية عبر االستيراد.
ومــجــمــل مــا ســبــق أن الــمــمــرات الــبــحــريــة بقدر 
والدولية  اإلقليمية  للمصالح  مميزات  من  فيها  ما 
تحديات  فــي طياتها  تحمل  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  فــإنــهــا 
الــجــهــود لمواجهتها  تــضــافــر  إلـــى  تــحــتــاج  ومــخــاطــر 
الجهود  تلك  هــدف  هــو  التنافس  ال  التعاون  ليكون 

وغايتها المنشودة.

االستراتيجية  ــات  الـــدراسـ بــرنــامــج  مــديــر   {

االستراتيجية  للدراسات  البحرين  بمركز  والدولية 
والدولية والطاقة »دراسات«

م����ب����ادرات اأم�����ن ال��ب��ح��ر االأح���م���ر

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك }

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311555
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1311580
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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

Link

Link

P  20

Link

Link

بالغراء  يديهما  مناخيان  ناشطان  ألصق 
بيكاسو  بابلو  للوحة  الزجاجية  الحماية  على 
المعروضة في متحف في  كــوريــا«  في  »مــجــزرة 
ــد، من  مــديــنــة مــلــبــورن األســتــرالــيــة أمـــس األحــ
أعلنت  ما  على  باللوحة،  ضــرر  أي  إلحاق  دون 

الشرطة والمتظاهرون والمتحف. 
»إكستنكشن  حركة  نشرتها  صــور  وأظــهــرت 
ريبيلين« على الشبكات االجتماعية، الناشطين 
يرتديان مالبس سوداء وأيديهما ملتصقة على 
العمل المعروض في غرفة في معرض فيكتوريا 

الوطني في ملبورن. 
قميصًا  يــرتــدي  رجــل  منهما  بالقرب  وكــان 
المناخ،  أجــل  مــن  الناشطة  الحركة  رمــز  عليه 
ــرة. وتــحــت  ــ ــدائـ ــ ــة رمـــلـــيـــة مـــحـــاطـــة بـ ــاعـ ــو سـ ــ وهـ
شعار  تحمل  ســــوداء  الفــتــة  ُوضــعــت  قدميهما، 

»فوضى المناخ = حرب + مجاعة«. 
وقـــالـــت نــاطــقــة بــاســم الــشــرطــة فـــي واليـــة 
فيكتوريا »يبدو أن المتظاهرين الثالثة دخلوا 

أن  قبل  المتحف(  )مــن  األرضـــي  الــطــابــق  عبر 
يــلــصــق رجـــل وامـــــرأة أيــديــهــمــا بــحــمــايــة لــوحــة 

بيكاسو«. 
وقـــالـــت الــشــرطــة إن الــمــتــظــاهــَريــن، وهــمــا 
امــرأة تبلغ 49 عامًا من نيو ســاوث ويلز ورجل 
في سن 59 عامًا من ملبورن، »ُأبعدا من اللوحة« 

بعد أكثر من ساعة من بدء تحركهما.
رجل  جــانــب  إلــى  الشخصين،  أن  وأضــافــت 
ويساعدون  »أوقفوا  ملبورن،  من  عاما   49 يبلغ 

الشرطة في تحقيقها«. 
وأغلق  بالشرطة  اتصل  إنه  المتحف  وقــال 

المعرض أمام الجمهور خالل الحادث. 
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�صالح

السعودية وكذلك دول أوبك بلس هي 
دول مستقلة ولها الحق في اتخاذ القرارات 
وأهــدافــهــا  مصالحها  مــع  تتماشى  الــتــي 
والسعودية دولة يشهد لها تاريخها بأنها 
حريصة على المواثيق واألعراف الدولية 
دولة  أي  اعــتــداء على  بــأي  تقم  لم  وأنها 
من دول الجوار وكانت حريصة دائما على 
أن يعيش العالم في سالم، لكن السعودية 
بلس  أوبـــك  فــي  معها  الــتــي  والمجموعة 
ــرارات الــتــي  ــقــ مـــن حــقــهــم أن يــتــخــذوا الــ
تناسب مصالحهم وتناسب الحفاظ على 
ومــن حق هذه  وهــو سلعة ناضبة  النفط 

الدول الحفاظ عليها.
لكن الواليات المتحدة ال تريد ذلك 
كما  النفط  مع  التعامل  يظل  أن  وتريد 
مصالحها  مــع  يتناسب  وكــمــا  هــي  تــريــد 
اآلخــريــن  مصالح  عــن  النظر  بغض  هــي 
كسلعة  النفط  على  الحفاظ  مصالح  أو 
تريد  بــل  بــذلــك  تكتفي  ال  وهـــي  نــاضــبــة 
اآلخــريــن ألجــل تحقيق  أن تضغط على 
عليهم  وتشن  مصالحها  مع  يتناسب  ما 
حــمــالت شــرســة وهـــو مــا حـــدث بــعــد قــرار 
أوبــك بلس  لــدول  النفط األخير  خفض 
أمريكية حملة شرسة  دوائــر  قــادت  حيث 
ضــد الــســعــوديــة وقـــد دعـــا كــاتــب أمــريــكــي 
بــايــدن إلـــى ضـــرب الــســعــوديــة تــحــت زعــم 
ميلها إلـــى روســيــا وإعــــالن خــفــض إنــتــاج 
النفط وقد اعتبر مراقبون أن ما يحدث 
يندرج في إطار االستراتيجية التي دأبت 
أمـــريـــكـــا عــلــى اتــبــاعــهــا بــمــحــاولــة فــرض 
واإلكراه  بالعدوان  الدول  على  مصالحها 
أو مصالح  قيم  مــراعــاة ألي  أي  دون  مــن 

للدول األخرى أو للقانون الدولي.

عبداملنعم إبراهيم

�أمريكا تهاجم �ل�صعودية بينما هي تبيع �لغاز �إلى �أوروبا ب�صعر 4 �أ�صعاف!
ِة تجاه السعودية في العالم..  ثمَة تناقٌض فاضُح للسياسِة األمريكيَّ
امتعاَضه  بــايــدن(  )جــو  األمريكي  الرئيُس  فيه  أظهر  الــذي  الــوقــِت  ففي 
وشعوَره بخيبِة األمِل من قراِر منظمة )أوبك بلس( مؤخرًا خفض إنتاج 
ُة السعوديَة ودوَل  ا، وانتقدت اإلدارُة األمريكيَّ النفط مليوني برميل يومّيً
رغبته  للنفط بشكل خاص لعدم تجاوبها مع  المنتجة  العربي  الخليج 
فإن  ا،  عالمّيً النفط  أسعار  ارتفاع  احتواء  بقصد  النفط  إنتاج  زيــادِة  في 
)واشنطن( في االتجاه اآلخر تعهدت بتوفيِر الغاز لالتحاد األوروبي ولكن 
بأسعاٍر خيالية تتجاوُز سعَر الغاز الروسي بأضعاٍف مضاعفة!! مما حدا 
بالرئيِس الفرنسي )إيمانويل ماكرون( ومعه المستشار األلماني )أوالف 
تطلبها  الــتــي  الخيالية  األســعــاِر  رفَضهما  صــراحــًة  يعلنا  أن  شــولــتــس( 
في  )ماكرون(  وقال  األوروبية،  للقارة  األمريكي  الغاز  لتوفير  )واشنطن( 
خطاٍب أثناء اجتماع القادة األوروبيين في )براغ( منذ يومين: )نشكُركم 
دفع  َل  تحمُّ نستطيُع  ال  لكن  الــروســي..  للغاز  البديل  الغاز  تقديِم  على 
ثمنه الذي يتجاوز 4 أضعاف ما تبيعه )واشنطن( إلى الشركات األمريكية 

داخل أمريكا(!!
العربي  الخليج  ودوِل  السعودية  أمريكا تصبُّ جاَم غضبها على  إذن 
تحديًدا في منظمة )أوبك( لخفض اإلنتاج 2 مليون برميل يوميًا ابتداًء 
من شهر نوفمبر المقبل، وتعتبر ذلك أنانيًة اقتصادية على حساب حاجة 
رحيمًة حتى بحلفائها  تكن  لم  )أمريكا(  بينما هي  الطاقة!  إلى  العالم 
األوروبيين، إذ تبتُزهم بتحديد أسعار مبالغ فيها للغاز األمريكي كبديل 

للغاز الروسي!
أمريكا صنعت من روسيا الشيطاَن األكبر في أزمِة الحبوب والقمح 
العالمية، حين منعت هي وأوروبا استقباَل الحبوب الروسية ومقاطعتها، 
من  الــروســيــة  والــحــبــوب  بالقمح  المحملة  الــروســيــة  السفَن  ومنعت  بــل 
العبور أو الرسو في الموانئ األوروبية واألمريكية والبريطانية، وطالبت 
دوَل العالم بمقاطعة الصادرات الروسية بما فيها الحبوب!! وها هي اآلن 
تحاوُل أمريكا أن تصنَع من السعودية ودول الخليج العربي )تحديدًا في 
داخل منظمة أوبك( الشيطان النفطي الذي يحرم العالَم من زيادة إنتاج 

الطاقة والنفط بشكل خاص!!
ٍة  إنها سياسُة )شيطنة( اآلخرين كلما مرت إدارة بايدن بأزمٍة سياسيَّ
كثير  في  األسعار  زيــادة  عن  تتحدُث  ال  وأمريكا  أمريكا..  في  ة  واقتصاديَّ
الطبخ  وزيـــوت  والحليب  والحبوب  والــغــاز  كالغذاء  الحيوية  الــمــواد  مــن 
العالم.. وإذا تحدثت عنها فإنها تعتبر )روسيا(  والكهرباء على مستوى 
فإن  بالنفط  األمــر  يتعلُق  حين  ولكن  أوكــرانــيــا!!  بغزوها  عنها  مسؤولة 
ضد  لقراراتها  الــرضــوَخ  الخليج  ودول  السعودية  من  تنتظر  )واشنطن( 
حلفاءها  تــرحــم  لــم  )واشــنــطــن(  بينما  االقــتــصــاديــة!!  الخليج  مــصــالــح 
األوروبيين حين قررت زيادة أسعار الغاز األمريكي 4 أضعاف كبديل للغاز 

الروسي!!
المتخصصة  إنتليجنس(  )إنــرجــي  مؤسسة  فــي  الــخــبــيــرِة  وبحسب 
يوميًا(  برميل  مليون   2( اإلنتاج  قــراَر خفض  فإن  بكر(  )أمينة  بالطاقة 
يمنُح مجموعَة )أوبك بلس( مزيًدا من الطاقة االحتياطية التي يمكن 
ــادِة الــتــوازن إلــى األســــواق. وأضــافــت: )إنـــه منذ  اســتــخــداُمــهــا الحــًقــا إلعــ

بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 
احتواء  في  النفطي  الكارتل  قــرارات  ساعدت 
تقلبات أسعار النفط على عكس أسعار الغاز 

والفحم(.
السبت  يوم  نشر  لها  تقرير  قالت في  بــرس( فقد  )فرانس  وكالة  أما 
الماضي: عانت اقتصادات مجلس التعاون الخليجي جراء انهيار األسعار 
خالل مرحلة تفشي وباء كوفيد 19، علمًا بأن األسعار شهدت انخفاضًا 
اقتصادات هذه  أن تحقق  المتوقع  قبل ذلك منذ عام 2014، ومن  كبيرًا 
الدول نموا بنسبة 6,9 في المائة هذا العام، و3,7 في المائة في عام 2023 
التي  اإلضافية  اإليــرادات  وتشكل  الدولي..  البنك  توقعات  وفقًا ألحــدث 
يمكن أن تتجاوز ألف مليار دوالر بحلول عام 2026، وفقًا لصندوق النقد 
عمان  )سلطنة  للمستقبل  لالستعداد  المنطقة  لــقــادة  وسيلة  الــدولــي 
بصدد شراء جزء من ديونها، والسعودية توفر احتياطات لدعم مشاريعها 
أصول  وفــي  الــخــارج  في  لالستثمار  مــدخــرات  تبني  واإلمـــارات  التنموية، 

استراتيجية في المنطقة(.
مصالحها  فــي  تــفــكــَر  أن  حقها  مــن  المنطقة  ودول  الــســعــوديــة  إذن 
االقتصادية أيضًا، تمامًا مثلما تفكر أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
في مصالحها االقتصادية.. فلماذا يحق للغرِب أن يستحوَذ على الثرواِت 
بإجبار اآلخرين على التنازالت لصالحه، وكثيرًا ما فعلوا ذلك في قارات 
العالم الخمس، بينما حين يتعلُق األمر بمصالح السعودية ودول الخليج 
العربي، بل وبمصالح دول إفريقية وآسيوية فإننا نصبح نحن )الشيطان 

األكبر( في نظر الغرب.. لماذا؟!
وقد أوضح وزيُر الدولِة للشؤون الخارجية )عادل الجبير( يوم السبت 
اإلضــرار  إلــى  يهدف  النفط ال  إنتاج  السعودية خفض  قــراَر  أن  الماضي 
بالواليات المتحدة.. وأن سبَب ارتفاع الوقود في أمريكا يرجُع إلى خفِض 
إنتاج مصافي تكرير النفط األمريكية وليس المملكة.. وأكد الجبير أن 
التكرير..  في  عجٌز  لديكم  النفط..  ســوق  تسييَس  تحاوُل  ال  السعوديَة 
أنتم لم تبنوا مصافي نفطية منذ عقود.. النفط ليس سالًحا.. إنه ليس 
طائرة حربية وليس دبابة.. ال يمكن إطالق النار عليه وال يمكن فعل أي 
شيء حياله.. نحن ننظر إلى النفط على أنه سلعة.. ننظر إليه على أنه 

مهم لالقتصاد العالمي الذي نمتلك حصة كبيرة فيه(.
هذه  يــدركــون  األبيض  البيت  في  السياسي  الــقــرار  أصحاب  هل  لكن 
الحقائق التي نوه إليها )عادل الجبير(؟.. كال.. فهم فقط يبحثون عن 
طرف يصبون عليه جام غضبهم حين يتعلق األمر بالنفط.. وهذه المرة 
ُيلقى عليها  )إن لم يكن في كل مرة( تكون السعودية هي الطرف الذي 
لتلبي  أمريكا!!  في  كافية  النفط  لتكرير  تتوافر مصاف  ال  باللوم حين 
حاجات المواطنين األمريكية في السوق المحلية األمريكية!! لذا سوف 
والكونجرس  األبيض  البيِت  في  شرسًة  المقبلة حملًة  األيــام  في  نشهد 
ضد  الــعــقــوبــات  مــع  اآلن  يفعلون  مثلما  الــســعــوديــة  لمعاقبِة  األمــريــكــي 

روسيا!!

فو�صى غير م�صبوقة ت�صرب �أحد �أكبر �لمطار�ت في �أوروبا

باإخالء  �صيدني مطالبون  �صّكان 
�لفي�صانات  ب��ص�ب�ب  م�ن�ازل�ه�م 
أوامــر إخــالء لسكان  أصــدرت خدمات الطوارئ األسترالية األحــد 
األحــيــاء فــي سيدني وخــارجــهــا بسبب الــفــيــضــانــات، وفــي ظــّل ارتــفــاع 
منسوب األنهار بعد أيام من األمطار الغزيرة. وأفاد المسؤولون عن 28 
عملية إنقاذ خالل 24 ساعة في شرق والية نيو ساوث ويلز، شمل قسم 

كبير منها افرادا حاولوا القيادة على طرق غمرتها المياه. 
كارلين  ويلز  نيو ساوث  والية  في  الطوارئ  وقالت مفوضة خدمة 
ونشهد  للغاية على طرقنا  »الوضع خطير  مؤتمر صحفي  في  يــورك 
الــكــثــيــر مــن الــفــيــضــانــات ومـــن الـــواضـــح أّن األنـــهـــار ال تــــزال تــرتــفــع«. 
كانت سارية في  اإلخــالء  أوامــر  أّن عشرات  الــطــوارئ  وأضــافــت خدمة 
األحياء المنخفضة على األطراف الشمالية الغربية لسيدني وأجزاء 
أخرى من نيو ساوث ويلز. كذلك، أصدرت تحذيرات لنحو 20 منطقة 
وأفــاد مركز األرصــاد الجوية في  الــواليــة.  أخــرى معّرضة للخطر في 
تزال  ال  الفيضانات  مياه  لكّن  انخفض،  األمطار  هطول  بــأّن  الوالية 
الوسطى من  وفــي األجـــزاء  الــداخــل  فــي  المرتفعة  األنــهــار  فــي  تصّب 
األعــوام  أكثر  بالفعل  ويلز. وسّجلت مدينة سيدني  ســاوث  نيو  ساحل 
العام  في  األمــطــار  موسم  عن  المعلومات  تسجيل  بــدأ  أن  منذ  مطرًا 
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علماء يكت�صفون عالجا جديد� لخاليا 
ع�صلة �لقلب عن طريق حقنة ب�صيطة

الخلوية  البرمجة  إعـــادة  مــجــال  فــي  كبيرا  تقدما  عــلــمــاء،  حقق 
وتجديد األعضاء، يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في األدوية المستقبلية 
لعالج خاليا عضلة القلب عن طريق حقنة بسيطة. وبحسب صحيفة 
»ديلي تايمز«، اكتشف العلماء في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة 
برمجة  إلعــادة  وفعالة  انسيابية  طريقة  الطبية،  الجذعية«  »الخاليا 
خاليا األنسجة الندبية )الخاليا الليفية( لتصبح خاليا عضلة القلب 
بفشل  يتسبب  الليفية نسيجا صلبا  الخاليا  تنتج  ما  وعــادة  سليمة. 
القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض تصيب العضلة. وتركز الدراسة 
على التالعب بهذا النسيج الصلب وتحويله إلى خاليا عضلية للقلب، 
.»Ascl1« باالعتماد على بروتين يتحكم في نشاط الجينات يسمى

زاد   »Ascl1« الــبــروتــيــن  أن  اكــتــشــفــوا  عــنــدمــا  الــعــلــمــاء  وفــوجــئ 
بشكل كبير من كفاءة إعادة البرمجة -نسبة الخاليا التي تمت إعادة 
مؤلفي  كبير  قــال  وبــــدوره،  أضــعــاف.   10 مــن  بأكثر  بنجاح-  برمجتها 
الدراسة لي تشيان، األستاذ في قسم علم األمراض بجامعة كارولينا 
يكون مفيدا في تطوير عالجات  أن  »يتوقع  االكتشاف:  إن  الشمالية، 
القلب المستقبلية وأنواع أخرى محتملة من إعادة البرمجة الخلوية 

العالجية«.

} مياه الفيضانات تغمر أحد أحياء المدينة.

} الطفلة الناجية من المذبحة.

} طوابير في مطار سخيبول.

فوضى  حالة  عن  تقارير  كشفت 
مطار  يشهدها  مسبوقة  غير  عارمة 
أمــســتــردام  فــي  الــهــولــنــدي  سخيبول 
منذ فترة، بسبب نقص العمالة، ما 
الطلب  إلـــى  الــمــطــار  بسلطات  دفـــع 
الــعــامــلــة إلــى  مــن جميع الــخــطــوط 

تقليص عملياتها. 
في  إن«  إن  »ســــي  شــبــكــة  ــالـــت  وقـ
تقرير لها ان: »طوابير طويلة لألمن 
تحت  الــخــارج  وتصل  لساعات  تمتد 
الـــخـــيـــام«.. أعــــداد ال حــصــر لــهــا من 
اصطفوا  الــذيــن  الغاضبين  الــركــاب 
فـــي طـــوابـــيـــر وفــاتــتــهــم رحـــالتـــهـــم.. 
ــة لــســلــطــات الــمــطــار من  ــ وســـط إدانـ
قبل شركات الطيران الكبرى وأبرزها 

شركة »ك أل أم الهولندية«. 
إلـــى أن نقص  الــشــبــكــة  وأشـــــارت 
الــعــمــالــة هـــو الــســبــب الــرئــيــســي في 
تــأجــيــج الـــفـــوضـــى غــيــر الــمــســبــوقــة 
التي بدأت في فصل الربيع، ما دفع 
والمطلعين  المسافرين  من  العديد 
في مجال الطيران إلى التساؤل عما 
حدث لمطار يعتبر منذ فترة طويلة 
وأكثرها  كفاءة  المطارات  أكثر  أحــد 
ــا إن لــم يــكــن في  احــتــراًمــا فــي أوروبــ

العالم.

ط��ف��ل��ة م��ع��ج��زة ن��ج��ت من 
م��ذب��ح��ة ت��اي��الن��د وه��ي 
ن���ائ���م���ة ت���ح���ت �ل��غ��ط��اء 
العمر ثالث سنوات  تبلغ من  تمكنت طفلة 
من النجاة من مذبحة وقعت االسبوع الماضي 
بنومها  تايالند  فــي شــمــال شــرق  رعــايــة  دار  فــي 

تحت غطاء في زاوية أحد الفصول.
باسم  وتعرف  سوبولونج   بافينوت  الطفلة 
)امـــــــي(  عـــــادة مـــا يـــكـــون نــومــهــا خــفــيــفــا  لكن 
اقتحم  الخميس عندما  يوم  القيلولة  وقت  في 
قــتــل 22 طفال  فـــي  ــدأ  ــ وبـ الـــرعـــايـــة  دار  الــقــاتــل 
غفت بسرعة والغطاء على وجهها حسبما قال 
والداها. هذا الغطاء على األرجح أنقذ حياتها. 
وكانت الطفلة الوحيدة في دار الرعاية التي 
نجت بدون أن تصاب بأذى بعد أن قتل ضابط 
الــشــرطــة الــســابــق بــانــيــا خـــمـــراب أكــثــر مـــن 30 
وقع  هجوم  في  األطفال  من  معظمهم  شخصا 

في بلدة أوتاي ساوان. 
ــي بــانــومــبــاي ســيــتــونــج أنــا  وقــالــت والــــدة امـ
العائالت  على  باألسى  أشعر  صدمة.  حالة  في 
االخرى... أنا سعيدة الن ابنتي نجت. انه شعور 

مختلط بين الحزن واالمتنان. 
المأساة  تتذكر  انــهــا ال  امــي  والـــدا  وأوضـــح 
ــادر الــقــاتــل وجــدهــا  عــلــى مــا يــبــدو. وبــعــد أن غــ
ــة بــعــيــدة بالفصل  ــ شــخــص مـــا تــتــقــلــب فـــي زاويـ
تــر جثث  فلم  رأســهــا  والــغــطــاء على  ثــم حملها 

زمالئها. 
ومن بين 22 طفال قتلوا طعنا حتى الموت 
الــــدراســــي حيث  الــفــصــل  فـــي  تـــوفـــي 11 طــفــال 
كانت تغفو وفقا للشرطة. ونقل طفالن اخران 
في  بجروح خطيرة  اصابتهما  بعد  للمستشفى 

الرأس.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16271/pdf/1-Supplime/16271.pdf?fixed9247
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/LSTP
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16271/pdf/3-MAIN/20.pdf?fixed05602#page=1&zoom=auto,-17,1663
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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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تفّقد اأعمال تطوير تقاطع �سارعي عي�سى بن �سلمان وال�سيخ �سلمان.. املبارك:

تعزيز التنميـــة احل�سريــة وزيـــادة الرقعـــة اخل�ســراء

ك�صف املهند�س وائل بن نا�صر 

البلديات  �ص�ؤون  وزير  املبارك 

كل  من  النتهاء  عن  والزراعة 

مل�صروع  والرتاخي�س  الإجراءات 

�صارع  تقاطع  وجتميل  تط�ير 

و�صارع  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ 

ال�صيخ �صلمان، م�صرًيا اإىل اأن العمل 

بامل�صروع بداأ بتاريخ 11 �صبتمرب 

�صهًرا   12 ملدة  وي�صتمر   ،2022

اإذ   ،2023 �صبتمرب  �صهر  حتى 

النتهاء منه خالل هذه  امل�ؤمل  من 

الفرتة.

تفّقدية  ج�لة  خالل  ذلك  جاء 

للم�صروع  املبارك  ال�زير  بها  قام 

تط�ير  عملية  �صري  على  لالطالع 

يرافقه  املنطقة،  من  الأوىل  املرحلة 

البلديات  ل�ص�ؤون  ال�زارة  وكيل 

املهند�س ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة وعدد من م�ص�ؤويل ال�زارة.

الأعمال  ال�زير  تفّقد  كما 

وجتهيزات  للم�صروع  الإن�صائية 

املياه  ملحطات  التحتية  البنية 

لتجميع  اخلر�صانية  واخلزنات 

املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مياه 

عمليات  يف  ل�صتخدامها 

واإ�صالح  تاأهيل  واأعمال  الري 

مياه  وخزانات  املائية  الناف�رات 

الري  و�صبكات  الأر�صية  الري 

والتمديدات الكهربائية من م�صروع 

تط�ير وجتميل التقاطع.

التط�ير  اأعمال  اأن  واأكد 

ا�صت�صالح  على  ت�صتمل  والتجميل 

وت�ص�ية الأر�س وت�صجري وزراعة 

بح�ايل  تقدر  م�صاحة  على  املنطقة 

ي�صمل  كما  مربع،  224،000 مرت 

على زراعة عدد 5000 من خمتلف 

خطة  يف  املعتمدة  الأ�صجار  اأن�اع 

والتي  البحرين  ململكة  الت�صجري 

تتميز مبالءمتها ملناخ اململكة.

وقال املبارك: »اإن ا�صرتاتيجية 

والزراعة  البلديات  �ص�ؤون  وزارة 

بتجميل  الهتمام  على  تركز 

الرئي�صية  والتقاطعات  ال�ص�ارع 

الأ�صجار  من  باملزروعات 

مبختلف  اخل�صراء  وامل�صطحات 

وذلك  البحرين،  مملكة  حمافظات 

املظهر  اإ�صفاء  على  منها  ا  حر�صً

وزيادة  ال�ص�ارع  على  اجلمايل 

يف  ي�صهم  مما  اخل�صراء،  الرقعة 

احلفاظ على البيئة وزيادة التن�ع 

البي�ل�جي للنباتات املحلية«.

م�ا�صلة  على  املبارك  و�صدد 

ال�زارة جه�دها يف تعزيز التنمية 

لالرتقاء  امل�صتدامة  احل�صرية 

اخل�صراء،  الرقعة  وزيادة  بالبيئة 

الت�صجري  م�صاريع  يف  والت��صع 

والتقاطعات  ال�ص�ارع  خمتلف  يف 

وامل�صاريع البلدية، وم�صاعفة عدد 

�صجرة  ملي�ن   1.8 من  الأ�صجار 

حاليا اإىل قرابة 3.6 ملي�ن �صجرة 

�صمن  وذلك   ،2035 عام  بحل�ل 

�صمن  البحرين  مملكة  التزامات 

تغري  ب�صاأن  الإطارية  الأمم  اأهداف 

املناخ.

امل�ساريع الإ�سكانية بحاجة اإىل مرافق وخدمات 

اأهايل حمافظة املحرق ُي�سيدون بقرار اإلغاء ت�سريح العمل املرن

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

املحافظة  اأهايل  وبا�صم  با�صمه  املحرق  حمافظ 

ال�صامي  املقام  اىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

املعظم  البالد  عاهل  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

ال�طن  اأبناء  حتقيق  على  ورعاه  اهلل  حفظه 

بف�ز  م�صيدين  والعاملية،  القارية  لالإجنازات 

للقدرة،  العامل  ببط�لة  نا�صر  ال�صيخ  �صم� 

وبف�ز النائب عادل الع�ص�مي برئا�صة الربملان 

العربي لدورة ثانية وال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم 

بالتزكية  القدم  الآ�صي�ي لكرة  الإحتاد  برئا�صة 

الدكت�راه  ال�صالم  جامعة  ومنح  ثالثة  لدورة 

الفخرية لل�صيخة رنا بنت عي�صى اآل خليفة. 

كما اأبدى الأهايل اعتزازهم و�صكرهم للدول 

ال�طنية،  للم�صاريع  دعمهم  على  ال�صقيقة 

العربية  الإمارات  لدولة  و�صاكرين  م�صيدين 

املتحدة ال�صقيقة دعمهم بتم�يل بناء ما يقارب 

احلد  �صرق  مبدينة  �صكنية  وحدة  الأربعمائة 

الإ�صكانية. 

اإىل  املحافظة  اأهايل  �صكر  املحافظ  ورفع 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

اهلل ورعاه على خط�ات �صم�ه املباركه واأوامره 

باإلغاء  العمل  �ص�ق  تنظيم  لهيئة  الكرمية 

املنا�صبة  البيئة  وت�فري  املرن  العمل  ت�صريح 

فعالية  من  ويزيد  حق�قهم  يراعي  مبا  للعمال 

دورهم يف التنمية القت�صادية، وت�صجيل كافة 

اخلا�س  القطاع  مع  بال�صراكة  ال�افدة  العمالة 

التعامل  وت�صديد  التفتي�صية  احلمالت  وتكثيف 

مع املخالفني من اأ�صحاب العمل والعمال وربط 

رخ�س العمل املهنية باملعايري وامل�ؤهالت. 

جاء ذلك خالل املجل�س الإ�صب�عي ملحافظة 

املحرق والذي اأكد من خالله الأهايل على اأهمية 

ت�فرها  يجب  التي  التحتية  والبنية  املرافق 

بامل�صاريع الإ�صكانية، لفتني اىل ازدياد ال�صغط 

على مركز احلد ال�صحي ب�صبب الكثافة ال�صكانية 

بامل�صاريع ال�صكنية وال�صياحية باملنطقة، الأمر 

خا�صة  الطبية  امل�اعيد  بتاأخر  يت�صبب  الذي 

لالأمرا�س املزمنة واحلالت الطارئة. 

من جانب اآخر طرح الأهايل ظاهرة ت�ص�ل 

العمالة ال�افدة، م�صريين اىل تخ�فهم من �صرعة 

باأن  م�ؤكدين  املحافظة،  وقرى  مبدن  انت�صارها 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صم�  قرار 

باإلغاء ت�صريح العمل املرن �صي�صهم يف الق�صاء 

على تلك الظاهرة. 

بن  عبداهلل  العميد  اأكد  ال�صياق  هذا  ويف 

على  املحرق  حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة 

اأهمية تعاون الأهايل مع رجال الأمن يف التبليغ 

�صرطة  مديرية  باأن  م�ؤكًدا  الظاهرة،  تلك  عن 

حمافظة املحرق تق�م ب�اجبها على اأكمل وجه 

عن طريق ت�صيري الدوريات الراجلة واملتحركة 

والأ�ص�اق  ال�صكنية  والأحياء  املناطق  بكافة 

التجارية. 

الأهلية  للمجال�س  ال�صابق  الرئي�س  واأ�صاد 

و�صرطة  الأمن  رجال  بتعاون  ب�طبنية  جا�صم 

م�صيًدا  الظاهرة،  لتلك  الت�صدي  يف  املجتمع 

بالتجاوب ال�صريع يف الق�صاء على ت�اجد تلك 

العمالة بالقرب من امل�صاجد بغر�س الت�ص�ل. 

بقرار  الزياين  �صالح  خالد  اأ�صاد  بينما 

وقف ت�صريح العمل املرن، الأمر الذي �صي�صهم 

برت�صيد ت�افد تلك العمالة، بينما اأ�صار النا�صط 

الجتماعي عبداهلل حممد اىل اأن احلل جاء بقرار 

ملا  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صم� 

اخلدمات  على  �صغط  من  العمالة  تلك  �صببته 

الأمنية وال�صحية واملرافق العامة. 

مدير املباحث والأدلة اجلنائية ي�سارك 

يف اأعمال املوؤمتر الدويل الـ24 لطب الإدمان

معي�ف  عبدالعزيز  العميد  �صارك 

الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

الدويل  امل�ؤمتر  اأعمال  يف  اجلنائية  والأدلة 

الـ24 لطب الإدمان، والذي عقد م�ؤخًرا يف 

مدينة فاليتا عا�صمة دولة مالطا، بح�ص�ر 

املجال  يف  وخمت�صني  خرباء  وم�صاركة 

الطبي والأمني من خمتلف دول العامل.

العامة  الإدارة  عام  مدير  واأو�صح 

للمباحث والأدلة اجلنائية اأن امل�ؤمتر الذي 

 2022 اأكت�بر   7-4 الفرتة  خالل  عقد 

على  ال�ص�ء  لت�صليط  كبرية  فر�صة  �صكل 

فهم  يف  وامل�صتجدات  التط�رات  اأحدث 

وعالج ا�صطرابات الإدمان، وذلك مب�صاركة 

من  املجال  هذا  يف  املخت�صني  من  العديد 

ال�ص�ؤون  يف  والباحثني  العامل  دول  كل 

على  والطالع  والأكادميية،  القان�نية 

العلمية يف هذا  الآفاق والكت�صافات  اأحدث 

الإدمان  واقع  على  ال�ص�ء  وت�صليط  املجال 

عدة  غطى  امل�ؤمتر  اأن  واأ�صاف  وم�صكالته. 

الأولية  الرعاية  �صملت  رئي�صية  م�ا�صيع 

املخدرات،  لفح��س  اجلديدة  والطرق 

الأ�صري  والعالج  النتكا�صات  وبرامج 

على  ال�ص�ء  اإلقاء  اإىل  بالإ�صافة  لالإدمان، 

التدريب  اأ�صا�س  التي هي  العلمية  الأبحاث 

الربامج  لأحدث  وفًقا  للخربات،  والتط�ير 

على  ال�ص�ء  ت�صليط  عن  ف�صالً  العاملية، 

التعاون ما بني النظامني الأمني والق�صائي 

وكذلك  والعالجي،  ال�صحي  اجلانب  مع 

ت�جهات ال�صحة العامة يف عالج الإدمان و 

الأفكار اجلديدة يف نف�س املجال مع الرتكيز 

على الفئات الأكرث عر�صة لالإدمان وتغيري 

نظرة املجتمع للمدمن.

اأ�ساد بدور القيادة احلكيمة يف توفري البيئة املالئمة لتطور اجلامعات

انتخاب احلواج رئي�ًسا للمكتب التنفيذي لرابطة املوؤ�س�سات العربية 

انتخبت  الأهلية،  للجامعة  اإجناز جديد  يف 

العربية  امل�ؤ�ص�صات  لرابطة  العم�مية  اجلمعية 

عبداهلل  الربوفي�ص�ر  العايل  للتعليم  اخلا�صة 

ي��صف احل�اج الرئي�س امل�ؤ�ص�س رئي�س جمل�س 

للرابطة  التنفيذي  للمكتب  رئي�ًصا  الأمناء، 

الأردنية  اململكة  عا�صمة  يف  مقرها  يقع  والتي 

الها�صمية ال�صقيقة عمان، حيث ياأتي هذا القرار؛ 

واإجنازاته  احل�اج  الربوفي�ص�ر  جله�د  تقديًرا 

يف دعم جه�د الرابطة، واعتزاًزا من اجلامعات 

الرابطة  يف  املن�ص�ية  العربية  وامل�ؤ�ص�صات 

اجلامعة  حققتها  التي  والجنازات  بالنجاحات 

للربوفي�ص�ر  املتميزة  القيادة  ظل  يف  الأهلية 

احل�اج لهذه اجلامعة الفتية.

عبداهلل  الربوفي�ص�ر  وّجه  املنا�صبة،  وبهذه 

والعرفان  والتقدير  ال�صكر  خال�س  احل�اج 

املعظم  البالد  عاهل  يف  ممثلة  البحرين  لقيادة 

ت�فري  على  ال�زراء  رئي�س  العهد  ويل  و�صم� 

البيئة املالئمة لتبّ�ء مملكة البحرين وجامعاتها 

بكل  من�ًها  وعامليا،  اإقليميا  املرم�قة  املكانة 

التي حظي بها ط�ال م�صريته  الدعم وامل�صاندة 

العلمية والأكادميية من احلك�مة امل�قرة.

 واأ�صاف الربوفي�ص�ر احل�اج قائالً: »هذه 

الثقة وهذا النتخاب ثمرة جه�د جميع اأ�صاتذة 

وطلبة وخريجي اجلامعة الأهلية الذين حقق�ا 

لنا جتربة رائدة ومميزة، كما ل ميكننا تنا�صي 

من  اجلامعة  بها  حتظى  التي  وامل�صاندة  الدعم 

جمل�س التعليم العايل واأمانته العامة ودورهم 

البحرينية  اجلامعات  تط�ير  يف  املتنامي 

وتعزيز مكانتها حملًيا وعاملًيا«.

اجلامعة  رئي�س  اأكد  املنا�صبة  وبهذه   

هذا  اأن  العايل  من�ص�ر  الربوفي�ص�ر  الأهلية 

التي  الإجنازات  من  ل�صل�صلة  اإ�صافة  الجناز 

احل�اج  الربوفي�ص�ر  بقيادة  اجلامعة  حققتها 

رئي�صها امل�ؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

وربان �صفينتها منذ انطالقتها يعزز من طم�ح 

ين�صجم  مبا  املراتب  اأعلى  تب�ء  نح�  اجلامعة 

واحلك�مة  احلكيمة  البالد  قيادة  ت�جيهات  مع 

اجلامعة  طلبة  تطلعات  مع  يتفق  امل�قرة ومبا 

اإليهم  تنظر  الذين  اأم�رهم واخلريجني  واأولياء 

اجلامعة ب��صفها �صركاء اأ�صا�صيني يف جناحها.

قد  احل�اج  عبداهلل  الربوفي�ص�ر  وكان 

جامعة  من  العل�م  يف  الفخرية  الدكت�راه  نال 

برونيل الربيطانية اإحدى اأعرق جامعات العامل 

يف العام 2019، حيث ُتعد الدكت�راه الفخرية 

اأعلى تقدير علمي متنحه اجلامعات الربيطانية 

ال�صتثنائيني،  والأكادمييني  واملفكرين  للعلماء 

واإ�صهامات  لإجنازات  تت�يجا  ذلك  جاء  وقد 

الربوفي�ص�ر احل�اج الرائدة يف جمالت العل�م 

العلم  خدمة  يف  وامل�صتمر  احلافل  وتاريخه 

الأهلية  اجلامعة  لتف�ق  وتقديًرا  والإن�صانية؛ 

مب�ا�صفات  حملي  تعليم  وتقدميها  ورياديتها 

عاملية وباأعلى درجات اجل�دة والحرتافية.

اجلامعات  قيادات  من  عدد  واأ�صاد   

العربية  امل�ؤ�ص�صات  رابطة  �صمن  املن�ص�ية 

اخلا�صة للتعليم العايل بالجنازات التي حققها 

العلمية  م�صريته  ط�ال  احل�اج  الربوفي�ص�ر 

مما اأ�صهم يف و�صع التعليم اجلامعي يف مملكة 

البحرين واملنطقة على من�صات التميز.

 يذكر اأن الربوفي�ص�ر عبداهلل ي��صف احل�اج 

الدكت�راه يف عل�م  كان قد ح�صل على �صهادة 

الربيطانية،  مان�ص�صرت  جامعة  من  الريا�صيات 

بجامعة  الأكادميية  املنا�صب  يف  وتدرج 

وقد  اأ�صتاذ،  درجة  اإىل  و�صل  حتى  البحرين 

والت�صجيل  والقب�ل  الطلبة  ل�ص�ؤون  كان عميًدا 

مملكة  يف  خا�صة  جامعة  اأول  ي�ؤ�ص�س  اأن  قبل 

اأن  بعد  وذلك  الأهلية،  اجلامعة  وهي  البحرين 

مت اختياره بقرار �صام من �صاحب اجلاللة امللك 

العمل  مليثاق  العليا  اللجنة  يف  ع�صً�ا  املعظم 

ال�طني وممثالً لقطاع التعليم يف مطلع الألفية 

مما اأ�صهم يف اإدراج بند وا�صح يف امليثاق ي�صجع 

على تاأ�صي�س اجلامعات اخلا�صة والأهلية على 

اعتبار اأنها مراكز اإ�صعاع علمي وح�صاري.

 الربوفي�سور عبداهلل احلواج

الياقوت ُيهنئ نا�سر بن حمد بتتويجه

 بلقب بطولة العامل ل�سباقات القدرة

حممد  بن  جمال  ال�صحفي  الكاتب  رفع 

الياق�ت ع�ص� هيئة ال�صحفيني ال�صع�ديني 

ع�ص�  لل�صحفيني  الدويل  الحتاد  ع�ص� 

اأ�صمى  العرب  لل�صحفيني  العام  الحتاد 

عدد  عن  نيابًة  والتربيكات  التهاين  اآيات 

من ال�صحفيني والإعالميني اإىل �صم� ال�صيخ 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك  نا�صر بن حمد 

قائد  ال�صباب  و�ص�ؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

تت�يج  مبنا�صبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�صم�ه بلقب بط�لة العامل ل�صباقات القدرة 

مل�صافة 120 كم، والتي اأقيمت يف اأ�صبانيا، 

م�صرًيا باأن هذه النتيجة امل�صرفة التي حّققها 

دللت  ه�  اللقب  على  وح�ص�له  �صم�ه 

ال�صامية  امللكية  الرعاية  على  وا�صحة 

�صاحب  من  الالحمدود  والدعم  والهتمام 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

من  واحلر�س  واملتابعة  املعظم  البالد  ملك 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأكد الياق�ت باأن من هذا املنطلق تب�اأ 

الإجناز  هذا  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صم� 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  ليج�ّصد  الفريد 

املحافل  الدولية والإقليمية املختلفة والتي 

يف حمّل الفخر والعتزاز.

جمال ياقوت

عا�سق اللغات اإبراهيم اجلودر

بعد العربية والإجنليزية.. يتعلم الرو�سية

املتف�قني  البحرين  طلبة  �صمن 

و�صقلت  احت�صنتهم  الذين  واملبدعني 

الطالب  بداأ  احلك�مية،  املدار�س  قدراتهم 

اللغة  تعلّم  يف  اجل�در  تركي  اإبراهيم 

الرو�صية، بعد اأن اأثبت متيزه يف اللغتني 

العربية والإجنليزية. 

العمر  يبلغ من  الذي  اإبراهيم  ويق�ل 

11 �صنة اإنه �صغ�ف بتعلّم اللغات التي 

ُتعينه على القراءة والبحث والطالع يف 

جمالت معرفية وا�صعة ومتن�عة. 

ملدر�صة  وتقديره  �صكره  عن  وُيعرب 

للبنني،  الإعدادية  البتدائية  ال�صيل  وادي 

فمنذ التحاقه بها يف عام 2018، وّفرت 

له ولزمالئه البيئة املحّفزة على اكت�صاف 

و�صقلها  اخلالقة  والطاقات  امل�اهب 

وتط�يرها. 

قد  الدعم  هذا  ظل  يف  اأنه  وُي�صيف 

الدرا�صي  التف�ق  �صعيد  على  جنمه  بزغ 

البارزة يف خمتلف الفعاليات  وامل�صاركة 

داخل املدر�صة وخارجها، حيث فاز بعّدة 

وال�زارة،  املدر�صة  م�صت�ى  على  ج�ائز 

اللغة  يف  الأول  املركز  اأهمها  ومن 

مما  اململكة،  م�صت�ى  على  الإجنليزية 

اأك�صبه �صهرًة وتقديًرا يف اأو�صاط املعلمني 

والطلبة. 

يتمتع مب�هبة  اأنه  اإىل  كذلك  وي�صري 

ت�ص�ير  يف  ا�صتثمرها  التي  الت�ص�ير، 

املدر�صية  للفعاليات  فيدي�ات  وم�نتاج 

بكل حرفية، وطم�حه اأن ي�صبح م�ص�ًرا 

والعامل،  البحرين  م�صت�ى  على  معروًفا 

دورة  يف  م�صاركة  �صهادة  يحمل  وه� 

كان�ن الدولية للت�ص�ير. 

الإدارة  دور  اإبراهيم  ين�صى  ول 

الدعم  كل  منحه  يف  واملدر�صني  املدر�صية 

املدر�صة  ا�صم  لرفع  والت�صجيع،  والتقدير 

وال�زارة واململكة عالًيا، وال�صكر م��ص�ل 

ل�الديه.

اإبراهيم اجلودر

ال�ساعر اللبناين جودت فخرالدين 

�سيف بيت اإبراهيم العري�ض اليوم

د. جودت فخرالدين

يلتقي بيت ال�صعر بيت اإبراهيم العري�س 

فخرالدين  ج�دت  الدكت�ر  اللبناين  بال�صاعر 

يف »اأم�صية �صعرية«، ياأتي ذلك �صمن امل��صم 

الثقايف »قف على نا�صية احللم وقاتل« ملركز 

للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�صيخ 

اأكت�بر 2022،  والبح�ث، الي�م الإثنني 10 

عند ال�صاعة الثامنة م�صاًء، يف بيت ال�صعر.

من  فخرالدين  ج�دت  الدكت�ر  اأن  يذكر 

م�اليد لبنان، جمع العلم والأدب يف درا�صته، 

حيث حاز على �صهادة املاج�صتري يف الفيزياء 

ومن ثّم �صهادة الدكت�راه يف الأدب العربي.

حمليات 04www.alayam.com

الأثنني 14 ربيع الأول 1444 ـ العدد 12238

Monday 10th October 2022 - No. 12238

تفّقد اأعمال تطوير تقاطع �سارعي عي�سى بن �سلمان وال�سيخ �سلمان.. املبارك:

تعزيز التنميـــة احل�سريــة وزيـــادة الرقعـــة اخل�ســراء

ك�صف املهند�س وائل بن نا�صر 

البلديات  �ص�ؤون  وزير  املبارك 

كل  من  النتهاء  عن  والزراعة 

مل�صروع  والرتاخي�س  الإجراءات 

�صارع  تقاطع  وجتميل  تط�ير 

و�صارع  �صلمان  بن  عي�صى  ال�صيخ 

ال�صيخ �صلمان، م�صرًيا اإىل اأن العمل 

بامل�صروع بداأ بتاريخ 11 �صبتمرب 

�صهًرا   12 ملدة  وي�صتمر   ،2022

اإذ   ،2023 �صبتمرب  �صهر  حتى 

النتهاء منه خالل هذه  امل�ؤمل  من 

الفرتة.

تفّقدية  ج�لة  خالل  ذلك  جاء 

للم�صروع  املبارك  ال�زير  بها  قام 

تط�ير  عملية  �صري  على  لالطالع 

يرافقه  املنطقة،  من  الأوىل  املرحلة 

البلديات  ل�ص�ؤون  ال�زارة  وكيل 

املهند�س ال�صيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة وعدد من م�ص�ؤويل ال�زارة.

الأعمال  ال�زير  تفّقد  كما 

وجتهيزات  للم�صروع  الإن�صائية 

املياه  ملحطات  التحتية  البنية 

لتجميع  اخلر�صانية  واخلزنات 

املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مياه 

عمليات  يف  ل�صتخدامها 

واإ�صالح  تاأهيل  واأعمال  الري 

مياه  وخزانات  املائية  الناف�رات 

الري  و�صبكات  الأر�صية  الري 

والتمديدات الكهربائية من م�صروع 

تط�ير وجتميل التقاطع.

التط�ير  اأعمال  اأن  واأكد 

ا�صت�صالح  على  ت�صتمل  والتجميل 

وت�ص�ية الأر�س وت�صجري وزراعة 

بح�ايل  تقدر  م�صاحة  على  املنطقة 

ي�صمل  كما  مربع،  224،000 مرت 

على زراعة عدد 5000 من خمتلف 

خطة  يف  املعتمدة  الأ�صجار  اأن�اع 

والتي  البحرين  ململكة  الت�صجري 

تتميز مبالءمتها ملناخ اململكة.

وقال املبارك: »اإن ا�صرتاتيجية 

والزراعة  البلديات  �ص�ؤون  وزارة 

بتجميل  الهتمام  على  تركز 

الرئي�صية  والتقاطعات  ال�ص�ارع 

الأ�صجار  من  باملزروعات 

مبختلف  اخل�صراء  وامل�صطحات 

وذلك  البحرين،  مملكة  حمافظات 

املظهر  اإ�صفاء  على  منها  ا  حر�صً

وزيادة  ال�ص�ارع  على  اجلمايل 

يف  ي�صهم  مما  اخل�صراء،  الرقعة 

احلفاظ على البيئة وزيادة التن�ع 

البي�ل�جي للنباتات املحلية«.

م�ا�صلة  على  املبارك  و�صدد 

ال�زارة جه�دها يف تعزيز التنمية 

لالرتقاء  امل�صتدامة  احل�صرية 

اخل�صراء،  الرقعة  وزيادة  بالبيئة 

الت�صجري  م�صاريع  يف  والت��صع 

والتقاطعات  ال�ص�ارع  خمتلف  يف 

وامل�صاريع البلدية، وم�صاعفة عدد 

�صجرة  ملي�ن   1.8 من  الأ�صجار 

حاليا اإىل قرابة 3.6 ملي�ن �صجرة 

�صمن  وذلك   ،2035 عام  بحل�ل 

�صمن  البحرين  مملكة  التزامات 

تغري  ب�صاأن  الإطارية  الأمم  اأهداف 

املناخ.

امل�ساريع الإ�سكانية بحاجة اإىل مرافق وخدمات 

اأهايل حمافظة املحرق ُي�سيدون بقرار اإلغاء ت�سريح العمل املرن

املناعي  هندي  بن  عي�صى  بن  �صلمان  رفع 

املحافظة  اأهايل  وبا�صم  با�صمه  املحرق  حمافظ 

ال�صامي  املقام  اىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

املعظم  البالد  عاهل  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

ال�طن  اأبناء  حتقيق  على  ورعاه  اهلل  حفظه 

بف�ز  م�صيدين  والعاملية،  القارية  لالإجنازات 

للقدرة،  العامل  ببط�لة  نا�صر  ال�صيخ  �صم� 

وبف�ز النائب عادل الع�ص�مي برئا�صة الربملان 

العربي لدورة ثانية وال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم 

بالتزكية  القدم  الآ�صي�ي لكرة  الإحتاد  برئا�صة 

الدكت�راه  ال�صالم  جامعة  ومنح  ثالثة  لدورة 

الفخرية لل�صيخة رنا بنت عي�صى اآل خليفة. 

كما اأبدى الأهايل اعتزازهم و�صكرهم للدول 

ال�طنية،  للم�صاريع  دعمهم  على  ال�صقيقة 

العربية  الإمارات  لدولة  و�صاكرين  م�صيدين 

املتحدة ال�صقيقة دعمهم بتم�يل بناء ما يقارب 

احلد  �صرق  مبدينة  �صكنية  وحدة  الأربعمائة 

الإ�صكانية. 

اإىل  املحافظة  اأهايل  �صكر  املحافظ  ورفع 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه 

اهلل ورعاه على خط�ات �صم�ه املباركه واأوامره 

باإلغاء  العمل  �ص�ق  تنظيم  لهيئة  الكرمية 

املنا�صبة  البيئة  وت�فري  املرن  العمل  ت�صريح 

فعالية  من  ويزيد  حق�قهم  يراعي  مبا  للعمال 

دورهم يف التنمية القت�صادية، وت�صجيل كافة 

اخلا�س  القطاع  مع  بال�صراكة  ال�افدة  العمالة 

التعامل  وت�صديد  التفتي�صية  احلمالت  وتكثيف 

مع املخالفني من اأ�صحاب العمل والعمال وربط 

رخ�س العمل املهنية باملعايري وامل�ؤهالت. 

جاء ذلك خالل املجل�س الإ�صب�عي ملحافظة 

املحرق والذي اأكد من خالله الأهايل على اأهمية 

ت�فرها  يجب  التي  التحتية  والبنية  املرافق 

بامل�صاريع الإ�صكانية، لفتني اىل ازدياد ال�صغط 

على مركز احلد ال�صحي ب�صبب الكثافة ال�صكانية 

بامل�صاريع ال�صكنية وال�صياحية باملنطقة، الأمر 

خا�صة  الطبية  امل�اعيد  بتاأخر  يت�صبب  الذي 

لالأمرا�س املزمنة واحلالت الطارئة. 

من جانب اآخر طرح الأهايل ظاهرة ت�ص�ل 

العمالة ال�افدة، م�صريين اىل تخ�فهم من �صرعة 

باأن  م�ؤكدين  املحافظة،  وقرى  مبدن  انت�صارها 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صم�  قرار 

باإلغاء ت�صريح العمل املرن �صي�صهم يف الق�صاء 

على تلك الظاهرة. 

بن  عبداهلل  العميد  اأكد  ال�صياق  هذا  ويف 

على  املحرق  حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة 

اأهمية تعاون الأهايل مع رجال الأمن يف التبليغ 

�صرطة  مديرية  باأن  م�ؤكًدا  الظاهرة،  تلك  عن 

حمافظة املحرق تق�م ب�اجبها على اأكمل وجه 

عن طريق ت�صيري الدوريات الراجلة واملتحركة 

والأ�ص�اق  ال�صكنية  والأحياء  املناطق  بكافة 

التجارية. 

الأهلية  للمجال�س  ال�صابق  الرئي�س  واأ�صاد 

و�صرطة  الأمن  رجال  بتعاون  ب�طبنية  جا�صم 

م�صيًدا  الظاهرة،  لتلك  الت�صدي  يف  املجتمع 

بالتجاوب ال�صريع يف الق�صاء على ت�اجد تلك 

العمالة بالقرب من امل�صاجد بغر�س الت�ص�ل. 

بقرار  الزياين  �صالح  خالد  اأ�صاد  بينما 

وقف ت�صريح العمل املرن، الأمر الذي �صي�صهم 

برت�صيد ت�افد تلك العمالة، بينما اأ�صار النا�صط 

الجتماعي عبداهلل حممد اىل اأن احلل جاء بقرار 

ملا  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �صم� 

اخلدمات  على  �صغط  من  العمالة  تلك  �صببته 

الأمنية وال�صحية واملرافق العامة. 

مدير املباحث والأدلة اجلنائية ي�سارك 

يف اأعمال املوؤمتر الدويل الـ24 لطب الإدمان

معي�ف  عبدالعزيز  العميد  �صارك 

الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

الدويل  امل�ؤمتر  اأعمال  يف  اجلنائية  والأدلة 

الـ24 لطب الإدمان، والذي عقد م�ؤخًرا يف 

مدينة فاليتا عا�صمة دولة مالطا، بح�ص�ر 

املجال  يف  وخمت�صني  خرباء  وم�صاركة 

الطبي والأمني من خمتلف دول العامل.

العامة  الإدارة  عام  مدير  واأو�صح 

للمباحث والأدلة اجلنائية اأن امل�ؤمتر الذي 

 2022 اأكت�بر   7-4 الفرتة  خالل  عقد 

على  ال�ص�ء  لت�صليط  كبرية  فر�صة  �صكل 

فهم  يف  وامل�صتجدات  التط�رات  اأحدث 

وعالج ا�صطرابات الإدمان، وذلك مب�صاركة 

من  املجال  هذا  يف  املخت�صني  من  العديد 

ال�ص�ؤون  يف  والباحثني  العامل  دول  كل 

على  والطالع  والأكادميية،  القان�نية 

العلمية يف هذا  الآفاق والكت�صافات  اأحدث 

الإدمان  واقع  على  ال�ص�ء  وت�صليط  املجال 

عدة  غطى  امل�ؤمتر  اأن  واأ�صاف  وم�صكالته. 

الأولية  الرعاية  �صملت  رئي�صية  م�ا�صيع 

املخدرات،  لفح��س  اجلديدة  والطرق 

الأ�صري  والعالج  النتكا�صات  وبرامج 

على  ال�ص�ء  اإلقاء  اإىل  بالإ�صافة  لالإدمان، 

التدريب  اأ�صا�س  التي هي  العلمية  الأبحاث 

الربامج  لأحدث  وفًقا  للخربات،  والتط�ير 

على  ال�ص�ء  ت�صليط  عن  ف�صالً  العاملية، 

التعاون ما بني النظامني الأمني والق�صائي 

وكذلك  والعالجي،  ال�صحي  اجلانب  مع 

ت�جهات ال�صحة العامة يف عالج الإدمان و 

الأفكار اجلديدة يف نف�س املجال مع الرتكيز 

على الفئات الأكرث عر�صة لالإدمان وتغيري 

نظرة املجتمع للمدمن.

اأ�ساد بدور القيادة احلكيمة يف توفري البيئة املالئمة لتطور اجلامعات

انتخاب احلواج رئي�ًسا للمكتب التنفيذي لرابطة املوؤ�س�سات العربية 

انتخبت  الأهلية،  للجامعة  اإجناز جديد  يف 

العربية  امل�ؤ�ص�صات  لرابطة  العم�مية  اجلمعية 

عبداهلل  الربوفي�ص�ر  العايل  للتعليم  اخلا�صة 

ي��صف احل�اج الرئي�س امل�ؤ�ص�س رئي�س جمل�س 

للرابطة  التنفيذي  للمكتب  رئي�ًصا  الأمناء، 

الأردنية  اململكة  عا�صمة  يف  مقرها  يقع  والتي 

الها�صمية ال�صقيقة عمان، حيث ياأتي هذا القرار؛ 

واإجنازاته  احل�اج  الربوفي�ص�ر  جله�د  تقديًرا 

يف دعم جه�د الرابطة، واعتزاًزا من اجلامعات 

الرابطة  يف  املن�ص�ية  العربية  وامل�ؤ�ص�صات 

اجلامعة  حققتها  التي  والجنازات  بالنجاحات 

للربوفي�ص�ر  املتميزة  القيادة  ظل  يف  الأهلية 

احل�اج لهذه اجلامعة الفتية.

عبداهلل  الربوفي�ص�ر  وّجه  املنا�صبة،  وبهذه 

والعرفان  والتقدير  ال�صكر  خال�س  احل�اج 

املعظم  البالد  عاهل  يف  ممثلة  البحرين  لقيادة 

ت�فري  على  ال�زراء  رئي�س  العهد  ويل  و�صم� 

البيئة املالئمة لتبّ�ء مملكة البحرين وجامعاتها 

بكل  من�ًها  وعامليا،  اإقليميا  املرم�قة  املكانة 

التي حظي بها ط�ال م�صريته  الدعم وامل�صاندة 

العلمية والأكادميية من احلك�مة امل�قرة.

 واأ�صاف الربوفي�ص�ر احل�اج قائالً: »هذه 

الثقة وهذا النتخاب ثمرة جه�د جميع اأ�صاتذة 

وطلبة وخريجي اجلامعة الأهلية الذين حقق�ا 

لنا جتربة رائدة ومميزة، كما ل ميكننا تنا�صي 

من  اجلامعة  بها  حتظى  التي  وامل�صاندة  الدعم 

جمل�س التعليم العايل واأمانته العامة ودورهم 

البحرينية  اجلامعات  تط�ير  يف  املتنامي 

وتعزيز مكانتها حملًيا وعاملًيا«.

اجلامعة  رئي�س  اأكد  املنا�صبة  وبهذه   

هذا  اأن  العايل  من�ص�ر  الربوفي�ص�ر  الأهلية 

التي  الإجنازات  من  ل�صل�صلة  اإ�صافة  الجناز 

احل�اج  الربوفي�ص�ر  بقيادة  اجلامعة  حققتها 

رئي�صها امل�ؤ�ص�س ورئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

وربان �صفينتها منذ انطالقتها يعزز من طم�ح 

ين�صجم  مبا  املراتب  اأعلى  تب�ء  نح�  اجلامعة 

واحلك�مة  احلكيمة  البالد  قيادة  ت�جيهات  مع 

اجلامعة  طلبة  تطلعات  مع  يتفق  امل�قرة ومبا 

اإليهم  تنظر  الذين  اأم�رهم واخلريجني  واأولياء 

اجلامعة ب��صفها �صركاء اأ�صا�صيني يف جناحها.

قد  احل�اج  عبداهلل  الربوفي�ص�ر  وكان 

جامعة  من  العل�م  يف  الفخرية  الدكت�راه  نال 

برونيل الربيطانية اإحدى اأعرق جامعات العامل 

يف العام 2019، حيث ُتعد الدكت�راه الفخرية 

اأعلى تقدير علمي متنحه اجلامعات الربيطانية 

ال�صتثنائيني،  والأكادمييني  واملفكرين  للعلماء 

واإ�صهامات  لإجنازات  تت�يجا  ذلك  جاء  وقد 

الربوفي�ص�ر احل�اج الرائدة يف جمالت العل�م 

العلم  خدمة  يف  وامل�صتمر  احلافل  وتاريخه 

الأهلية  اجلامعة  لتف�ق  وتقديًرا  والإن�صانية؛ 

مب�ا�صفات  حملي  تعليم  وتقدميها  ورياديتها 

عاملية وباأعلى درجات اجل�دة والحرتافية.

اجلامعات  قيادات  من  عدد  واأ�صاد   

العربية  امل�ؤ�ص�صات  رابطة  �صمن  املن�ص�ية 

اخلا�صة للتعليم العايل بالجنازات التي حققها 

العلمية  م�صريته  ط�ال  احل�اج  الربوفي�ص�ر 

مما اأ�صهم يف و�صع التعليم اجلامعي يف مملكة 

البحرين واملنطقة على من�صات التميز.

 يذكر اأن الربوفي�ص�ر عبداهلل ي��صف احل�اج 

الدكت�راه يف عل�م  كان قد ح�صل على �صهادة 

الربيطانية،  مان�ص�صرت  جامعة  من  الريا�صيات 

بجامعة  الأكادميية  املنا�صب  يف  وتدرج 

وقد  اأ�صتاذ،  درجة  اإىل  و�صل  حتى  البحرين 

والت�صجيل  والقب�ل  الطلبة  ل�ص�ؤون  كان عميًدا 

مملكة  يف  خا�صة  جامعة  اأول  ي�ؤ�ص�س  اأن  قبل 

اأن  بعد  وذلك  الأهلية،  اجلامعة  وهي  البحرين 

مت اختياره بقرار �صام من �صاحب اجلاللة امللك 

العمل  مليثاق  العليا  اللجنة  يف  ع�صً�ا  املعظم 

ال�طني وممثالً لقطاع التعليم يف مطلع الألفية 

مما اأ�صهم يف اإدراج بند وا�صح يف امليثاق ي�صجع 

على تاأ�صي�س اجلامعات اخلا�صة والأهلية على 

اعتبار اأنها مراكز اإ�صعاع علمي وح�صاري.

 الربوفي�سور عبداهلل احلواج

الياقوت ُيهنئ نا�سر بن حمد بتتويجه

 بلقب بطولة العامل ل�سباقات القدرة

حممد  بن  جمال  ال�صحفي  الكاتب  رفع 

الياق�ت ع�ص� هيئة ال�صحفيني ال�صع�ديني 

ع�ص�  لل�صحفيني  الدويل  الحتاد  ع�ص� 

اأ�صمى  العرب  لل�صحفيني  العام  الحتاد 

عدد  عن  نيابًة  والتربيكات  التهاين  اآيات 

من ال�صحفيني والإعالميني اإىل �صم� ال�صيخ 

اآل خليفة ممثل جاللة امللك  نا�صر بن حمد 

قائد  ال�صباب  و�ص�ؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

تت�يج  مبنا�صبة  للقدرة،  امللكي  الفريق 

�صم�ه بلقب بط�لة العامل ل�صباقات القدرة 

مل�صافة 120 كم، والتي اأقيمت يف اأ�صبانيا، 

م�صرًيا باأن هذه النتيجة امل�صرفة التي حّققها 

دللت  ه�  اللقب  على  وح�ص�له  �صم�ه 

ال�صامية  امللكية  الرعاية  على  وا�صحة 

�صاحب  من  الالحمدود  والدعم  والهتمام 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

من  واحلر�س  واملتابعة  املعظم  البالد  ملك 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأكد الياق�ت باأن من هذا املنطلق تب�اأ 

الإجناز  هذا  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صم� 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  ليج�ّصد  الفريد 

املحافل  الدولية والإقليمية املختلفة والتي 

يف حمّل الفخر والعتزاز.

جمال ياقوت

عا�سق اللغات اإبراهيم اجلودر

بعد العربية والإجنليزية.. يتعلم الرو�سية

املتف�قني  البحرين  طلبة  �صمن 

و�صقلت  احت�صنتهم  الذين  واملبدعني 

الطالب  بداأ  احلك�مية،  املدار�س  قدراتهم 

اللغة  تعلّم  يف  اجل�در  تركي  اإبراهيم 

الرو�صية، بعد اأن اأثبت متيزه يف اللغتني 

العربية والإجنليزية. 

العمر  يبلغ من  الذي  اإبراهيم  ويق�ل 

11 �صنة اإنه �صغ�ف بتعلّم اللغات التي 

ُتعينه على القراءة والبحث والطالع يف 

جمالت معرفية وا�صعة ومتن�عة. 

ملدر�صة  وتقديره  �صكره  عن  وُيعرب 

للبنني،  الإعدادية  البتدائية  ال�صيل  وادي 

فمنذ التحاقه بها يف عام 2018، وّفرت 

له ولزمالئه البيئة املحّفزة على اكت�صاف 

و�صقلها  اخلالقة  والطاقات  امل�اهب 

وتط�يرها. 

قد  الدعم  هذا  ظل  يف  اأنه  وُي�صيف 

الدرا�صي  التف�ق  �صعيد  على  جنمه  بزغ 

البارزة يف خمتلف الفعاليات  وامل�صاركة 

داخل املدر�صة وخارجها، حيث فاز بعّدة 

وال�زارة،  املدر�صة  م�صت�ى  على  ج�ائز 

اللغة  يف  الأول  املركز  اأهمها  ومن 

مما  اململكة،  م�صت�ى  على  الإجنليزية 

اأك�صبه �صهرًة وتقديًرا يف اأو�صاط املعلمني 

والطلبة. 

يتمتع مب�هبة  اأنه  اإىل  كذلك  وي�صري 

ت�ص�ير  يف  ا�صتثمرها  التي  الت�ص�ير، 

املدر�صية  للفعاليات  فيدي�ات  وم�نتاج 

بكل حرفية، وطم�حه اأن ي�صبح م�ص�ًرا 

والعامل،  البحرين  م�صت�ى  على  معروًفا 

دورة  يف  م�صاركة  �صهادة  يحمل  وه� 

كان�ن الدولية للت�ص�ير. 

الإدارة  دور  اإبراهيم  ين�صى  ول 

الدعم  كل  منحه  يف  واملدر�صني  املدر�صية 

املدر�صة  ا�صم  لرفع  والت�صجيع،  والتقدير 

وال�زارة واململكة عالًيا، وال�صكر م��ص�ل 

ل�الديه.

اإبراهيم اجلودر

ال�ساعر اللبناين جودت فخرالدين 

�سيف بيت اإبراهيم العري�ض اليوم

د. جودت فخرالدين

يلتقي بيت ال�صعر بيت اإبراهيم العري�س 

فخرالدين  ج�دت  الدكت�ر  اللبناين  بال�صاعر 

يف »اأم�صية �صعرية«، ياأتي ذلك �صمن امل��صم 

الثقايف »قف على نا�صية احللم وقاتل« ملركز 

للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�صيخ 

اأكت�بر 2022،  والبح�ث، الي�م الإثنني 10 

عند ال�صاعة الثامنة م�صاًء، يف بيت ال�صعر.

من  فخرالدين  ج�دت  الدكت�ر  اأن  يذكر 

م�اليد لبنان، جمع العلم والأدب يف درا�صته، 

حيث حاز على �صهادة املاج�صتري يف الفيزياء 

ومن ثّم �صهادة الدكت�راه يف الأدب العربي.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12238/pdf/INAF_20221010010325489.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/982165/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/982161/News.html
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الأثنني 14 ربيع الأول 1444 ـ العدد 12238

20 صفحة .  220 فلًسا

@ManafMAlqahtani

عدد غري م�شب�ق من �ملرت�شحني.. مبا ي�ؤ�ّشر �إىل 

�النتخابات  مع  و�لتفاعل  �لكبري  �ل�شعبي  �الإلتفاف 

�أ�شا�شية يف �مل�شرية �لدميقر�طية  �لتي ت�شّكل ركيزًة 

ململكة �لبحرين.

قابلة  وفريو�شات  وبائية  حتديات  عّدة  ي�اجه  العامل 

لالنت�شار:

#جدري_القرود،  فريو�ص  #ك�فيد_19،  فريو�ص   -

#�شلل_ فريو�ص  النزفية،  احلمى  #اإيب�ل  فريو�ص 

بكترييا  عدوى  #حمى_ال�شنك،  فريو�ص   ،)Polio( الأطفال 

#اللي�شتريية، وهناك حاجة ملّحة اإىل اإقامة ُنظم �شحية قادرة على ال�شم�د 
وق�ية.
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فرن�شا  �إىل  ي�شل  ب�نابرت  نابلي�ن   -  1799
عائًد� من م�شر.

للمملكة  روما  �شّم  �إعالن  �شدور   -  1870
�الإيطالية.

حاكم  بني  �جلهر�ء  معركة  وق�ع   -  1920
�لك�يت �ل�شيخ �شامل �ملبارك �ل�شباح و�الإخ��ن يف 

�جلهر�ء.

م�شر  يف  �شيا�شية  �أزمة  �ندالع   -  1950
�لتي  �لفا�شدة  �الأ�شلحة  ف�شيحة  عن  �لك�شف  بعد 

�تهمت  كبرية  �شيا�شية  �شخ�شيات  فيها  ت�رطت 

�مل�شري  للجي�ش  فا�شدة  وذخائر  �أ�شلحة  ب�شر�ء 

�لق��ت  هزمية  يف  �أ�شهم  مما   1948 حرب  �أثناء 

�مل�شرية.

1980 - زلز�ل ب�الية �ل�شلف �جلز�ئرية ر�ح 
�شحيته نح� 3000 قتيل.

1987 - فيجي تتحّ�ل �إىل جمه�رية.
�مل�شرية  �الأوبر�  د�ر  مبنى  �فتتاح   -  1988

�جلديدة باجلزيرة.

2001 - �جلرن�ل برفيز م�شّرف يت�ىل رئا�شة 
باك�شتان.

�تفاقات  ت�قعان  وتركيا  �أرمينيا   -  2009
ثنائية لتطبيع عالقاتهما بعد قرن من �لعد�ء ب�شبب 

�لعثمانية  �لق��ت  قيام  �لناجمة عن  �الأرمن  مذ�بح 

بقتل جماعي لالأرمن يف �حلرب �لعاملية �الأوىل.

�ل�شيار�ت  ل�شناعة  �ليابانية  ت�ي�تا   -  2012
تعلن عن تنفيذ �أ�شخم حملة ل�شحب �ل�شيار�ت عرب 

�لعامل منذ عام 1996، ب�شبب خطر �إمكانية ن�ش�ب 

يف  �لن��فذ  الإغالق  �لكهربائي  �لنظام  يف  حريق 

م�ديليها ك�روال وكامري.

الروبوت »اأميكا« يرّحب بزوار متحف امل�ستقبل
�شيك�ن زوار متحف امل�شتقبل على م�عد مع روب�ت جديد »اأميكا«، متقدم ي�شتخدم 

خ�ارزميات الذكاء ال�شطناعي للتفاعل مع الب�شر.

اأكرث  باأنه   ،)Arts Engineered( »اأميكا«  للروب�ت  امل�شنعة  ال�شركة  ت�شف 

البتكارات  اإليه  و�شلت  ما  اأف�شل  ميثل  وباأنه  العامل،  م�شت�ى  على  متقدم  روب�ت 

ال�شبيهة بالب�شر، حيث يتميز ب�جه يحاكي ال�جه  الروب�تات  يف جمال تكن�ل�جيا 

ا على �شكل ج�شم الإن�شان. الب�شري وتعابريه وج�شم روب�تي م�شمم اأي�شً

و�شتق�م الروب�ت »اأميكا« بالرتحيب بزوار املعر�ص والتفاعل معهم واإر�شادهم 

اإظهار  قادرة على  �شتك�ن  الي�م«، كما  »امل�شتقبل  اأ�شئلتهم يف معر�ص  والإجابة عن 

تعابري وجه حتاكي التعابري الب�شرية، بالإ�شافة اإىل ح�ص فكاهة مميز.

متحف  يطرحها  التي  املميزة  التجارب  اأحد  الي�م«  »امل�شتقبل  معر�ص  ويعد 

امل�شتقبل، حيث يركز املعر�ص على الطرق املتباينة التي تر�شخ فيها التكن�ل�جيا اآفاق 

م�شتقبلنا عرب امل�شاهمة يف حل التحديات الجتماعية والبيئية.

ومنها  ومن�ذًجا،  منتًجا   50 من  اأكرث  كذلك  امل�شتقبل  مبتحف  املعر�ص  وي�شم 

مناذج اأولية ومنتجات مبتكرة تركز على م�شتقبل خم�ص جمالت حي�ية يف جمتمعات 

امل�شتقبل الذكية وامل�شتدامة وهي اإدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والزراعة، 

وتخطيط املدن.

فنجان قوة يحّول 

زوجني بريطانيني اإىل اأثرياء!

كنز  على  م�ؤخًرا  بريطانيا  يف  زوجان  عرث 

نقدية  قطعة   264 وجدا  فقد  مت�قعة،  غري  بطريقة 

املطبخ. اأر�شية  حتت  خمباأة  كانت  ذهبية، 

القطع  على  الزوجني  عث�ر  يف  الف�شل  ويع�د 

األف  بـ754  قيمتها  تقّدر  التي  الذهبية  النقدية 

فنجان  �شق�ط  اإىل  دولر(  األف   836( اإ�شرتليني 

يع�د  الذي  القدمي  باملنزل  املطبخ  اأر�شية  على 

ع�شر. الثامن  القرن  اإىل  تاريخه 

اأر�شية  من  جزء  ك�شر  يف  الفنجان  وت�شبب 

اإ�شالحه،  يحاول  الزوج  جعل  الذي  الأمر  املطبخ، 

اخلزف  من  ك�ب  يف  معدنية  عمالت  ليكت�شف 

»ال�شن«  �شحيفة  ذكرت  ما  بح�شب  امل�شق�ل، 

نية. الربيطا

املتخ�ش�شة  ال�شركات  باإحدى  الزوجان  وات�شل 

تع�د  الذهبية  العمالت  اأن  خبري  اأكد  اإذ  باملزادات، 

 ،1727 اإىل   1610 عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  اإىل 

ني�ز. ل�شكاي  وفًقا 

تع�د  الذهبية  العمالت  اأن  اإىل  اخلبري  واأ�شار 

لعه�د جيم�ص وت�شارلز الأول وحتى ج�رج الأول.

كبرًيا،  اإقباًل  بالعمالت  اخلا�ص  املزاد  و�شهد 

بح�شب  العامل،  ح�ل  من  اأ�شخا�ص  فيه  �شارك  اإذ 

حتقيقه  اإىل  اأ�شارت  التي  الربيطانية  ال�شحيفة 

امل�شرتين. ه�ية  اأو  عنه  الك�شف  دون  جيًدا  رقًما 

200 �سخ�ص يقتلون »اآكل الب�سر«
قتلت ال�شرطة الهندية، ال�شبت، منًرا لقبه كثريون يف ت�شامباران ب�لية بيهار الهندية بـ»اآكل الب�شر«، بعدما ت�شبب 

مبقتل 9 اأ�شخا�ص على الأقل.

و�شارك يف عملية قتل النمر 200 �شخ�ص بع�شهم كان يتنقل على ظهر الفيلة.

وت�شبب مبقتل  الهند،  ب�شرق  ت�شامباران  للنم�ر يف  فامليكي  ال�شكان يف حميط حممية  بني  الرعب  احلي�ان  وزرع 

اأ�شخا�ص بينهم امراأة وابنها البالغ 8 �شن�ات ال�شبت.

وحتى قبل حالتي ال�فاة الأخريتني، و�شفت ال�شلطات النمر - الذي يعتقد اأنه ذكر يف الثالثة اأو الرابعة من العمر 

- باأنه »اآكل للب�شر«.

واأو�شح قائد ال�شرطة املحلية كريان ك�مار ل�كالة »فران�ص بر�ص« اأن »فريقني دخال الغابة على ظهر اثنني من الفيلة 

بعد ظهر ال�شبت، وانتظر ثالث يف النقطة التي كنا نعتقد اأن النمر �شيخرج منها، واأطلقتا النار لقتله هناك«.

وقال ك�مار اإنه بينما كان القروي�ن ي�شرب�ن حاويات �شفيح، احتاج الفريق املك�ن من 8 قنا�شني وح�ايل 200 

ع�ش� من اإدارة الغابات اإىل ما يقرب من 6 �شاعات لإكمال العملية.

وتداول رواد م�اقع الت�ا�شل الجتماعي يف الهند فيدي� للنمر القتيل وقد جتمع ح�له عدد من ال�شكان الذين بدوا 

غا�شبني وهم يلم�ش�ن احلي�ان.

�سو�سن بدر ُتبحر يف تاريخ اأم الدنيا

يف  الدنيا«  »اأم  �شل�شلة  من  الأوىل  احللقات  جنحت 

حتقيق ن�شبة م�شاهدة عالية، اإذ يركز العمل على احل�شارة 

امل�شرية القدمية، ويربز كيف �شنع قدماء امل�شريني مرياًثا 

�شخًما من الآثار اخلالدة.

ال�ثائقية  ال�شل�شلة  يف  بدر  �ش��شن  الفنانة  وت�شارك 

التي بداأ عر�شها منذ 29 �شبتمرب، اإذ قالت يف حديث مل�قع 

»�شكاي ني�ز عربية«: »اأهم �شبب مل�شاركتي يف )اأم الدنيا( 

واأي  النا�ص،  لكل  جًدا  مهمة  م�شاألة  وهي  التاريخ،  قراءة 

تاريخ مهم جًدا فما بالنا بتاريخ م�شر، ولذلك اأقدمت على 

امل�شاركة يف العمل باهتمام و�شغف �شديدين«.

من  جميًعا  علينا  يتعنّي  باأنه  »اأعتقد  بدر:  واأ�شافت 

ب�شكل  تاريخنا  نفهم  اأن  �شخ�ص  لأكرب  �شخ�ص  اأ�شغر 

مب�شط  ب�شكل  التاريخ  تقدمي  على  عملنا  و�شادق.  حقيقي 

و�شهل لكي يفهمه اجلميع«.

وعن ال�شدى ال�ا�شع الذي حققته �شل�شلة »اأم الدنيا«، 

اأ�شارت بدر اإىل اأنها مل تكن تت�قع اأن يحقق العمل كل هذا 

ال�شباب،  �شف�ف  يف  خا�ص  وب�شكل  والنجاح  النت�شار 

م��شحة يف ال�قت نف�شه اأن »هذا العمل مهم جًدا لالأجيال 

لتزويدهم باملعل�مات التي ل يعرف�نها عن تاريخ م�شر«.

حتّدثت �لنجمة �لعاملية جينيفر 

ل�ر�ن�ش، عن �جلانب �ملظلم 

عندما حققت �لنج�مية �لعاملية 

 The« من خالل �شل�شلة

Hunger Games« بعد 
عر�ش �لفيلم يف عام 2012، 

حيث �عرتفت باأنها �شعرت 

باأنها »�شلعة« وفقدت �إح�شا�شها 

بال�شيطرة، وذلك ح�شبما قالت 

يف ت�شريحات خالل مهرجان 

لندن �ل�شينمائي.
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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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مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة النف�سية

ال�سيد ي�سيد بدور القيادة يف خلق الأجواء الإيجابية للعمل يف املوؤ�س�سة

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة النف�سية 

ويقام  اأكتوبر  �سهر  من  العا�سر  امل�سادف 

وال�سحة  »الرفاهية  �سعار  حتت  العام  هذا 

م�سطفى  الدكتور  تقدم  للجميع«،  النف�سية 

ال�سيد الأمني العام للموؤ�س�سة امللكية للأعمال 

الإن�سانية بخال�ص ال�سكر والتقدير حل�سرة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب 

اهلل ورعاه،  املعظم حفظه  البلد  ملك  خليفة 

للأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئي�ص 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل  الإن�سانية، 

العهد  اآل خليفة ويل  �سلمان بن حمد  الأمري 

�سمو  واإىل  املوقر،  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة 

ال�سباب،  و�سوؤون  الإن�سانية  للأعمال  امللك 

الإيجابية  الأجواء  خلق  على  حلر�سهم 

املحفزة للعمل يف خمتلف اجلهات احلكومية 

والأهلية، وملوظفي املوؤ�س�سة امللكية للأعمال 

خلل  من  وذلك  خا�سة،  ب�سورة  الإن�سانية 

والإنتاجية  للإبداع  ملهمة  بيئة  يف  العمل 

خلدمة  والعتزاز  والفخر  وال�سعادة، 

باأعلى  املحتاجة  والفئات  والأيتام  الأرامل 

واملحافظة  وامل�سداقية،  املهنية  درجات 

اخلدمات  خمتلف  وتوفري  كرامتهم،  على 

والأ�سرية  وال�سحية  والتعليمية  املعي�سية 

مت�سي  املوؤ�س�سة  باأن  موؤكًدا  والرتويحية، 

قدًما للمزيد من الإنتاجية والتطور وحتر�ص 

الفريق  بروح  العمل  على  احلر�ص  اأ�سد 

خلل  من  العمل  اإنتاجية  وزيادة  الواحد 

طرح العديد من املبادرات الإبداعية من خلل 

بيئة عمل �سحية �سعيدة ت�ساعد على حتفيز 

املوظفني وتنمي قدراتهم على الإبداع وطرح 

املنا�سبة  هذه  مع  وتزامًنا  اجلديدة.  الأفكار 

الإن�سانية  للأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  نظمت 

للدرا�سات  البحرين  معهد  )بيتك( يف  بقاعة 

بح�سور 300   ،)BIBF( واملالية  امل�سرفية 

املوؤ�س�سة  موظفي  من  وم�ساركة  م�سارك 

احلكومية  اجلهات  موظفي  من  والعديد 

فيها  حتدث  تدريبية  عمل  ور�سة  والأهلية، 

يف  تاأملت  عن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور 

تطرق  العمل،  بيئة  والإيجابية يف  ال�سعادة 

من  ي�ستطيع  مهارات  عدة  اإىل  خللها  من 

ويكون  بوظيفته  ي�سعد  اأن  املوظف  خللها 

منتًجا وقادًرا على العطاء باإيجابية و�سعادة. 

م�ست�سار  النغيم�ص  حممد  الدكتور  قدم  ثم 

الإن�سات  جمعية  وع�سو  والقيادة  الإدارة 

ور�سة  ال�سقيقة،  الكويت  دولة  من  الدولية 

يف  الإن�سات  »متعة  بعنوان  تدريبية  عمل 

بيئة العمل« حتدث من خللها حول العديد 

واأثرها  بالإن�سات  اخلا�سة  املنهجيات  من 

يف الرتقاء مبنظومة العمل، ودورها املحفز 

على  قادرة  �سحية  اإدارية  بيئة  خلق  يف 

العام  الأمني  قام  كما  والعطاء.   الإنتاجية 

املتعاونني  من  ومدربة  مدرًبا   30 بتكرمي 

والور�ص  الدورات  تقدمي  يف  املوؤ�س�سة  مع 

التدريبية ملنت�سبي املوؤ�س�سة وخلل جائحة 

كورونا ب�سورة خا�سة، مثنًيا على �سراكتهم 

اخلري  لعمل  وحبهم  املوؤ�س�سة  مع  الدائمة 

وتنمية مهارات الأرامل والأيتام.

كما نظمت املوؤ�س�سة على هام�ص املنا�سبة 

ثلث ور�ص تدريبية للأرامل والأيتام وعموم 

طه  نبيل  الدكتور  فيها  حتدث  املجتمع، 

الإيجابي  النف�ص  علم  يف  الدويل  املحا�سر 

عمل  وور�سة  الداخلي«،  »البناء  حول 

»القيم الوطنية يف تعزيز ال�سحة النف�سية« 

و�سائل  اإدارة  مدير  حممد  يو�سف  للدكتور 

»الرفاهية  وور�سة  الإعلم،  بوزارة  الإعلم 

للأ�ستاذة  احلياة«  عجلة  وموازنة  النف�سية 

احلياتية  املهارات  مدربة  حميد  اإ�سراء 

والقيادة والتطوير ال�سخ�سي واملوؤ�س�سي.

ا�ستقبل جمعية املكاتب الهند�سية.. الع�سفور:

ال�سراكة املجتمعيــة حتقـــــق التاأثيــــر الإيجـــابـي على التنميــــة 

الجتماعية  التنمية  وزير  ا�ستقبل 

رئي�ص  الع�سفور،  خلف  اأحمد  بن  اأ�سامة 

الهند�سية  املكاتب  جمعية  اإدارة  جمل�ص 

بح�سور  العمران،  اأحمد  مازن  املهند�ص 

عدد من اأع�ساء جمل�ص الإدارة، لبحث �سبل 

ي�سهم  نحو  على  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 

يف الرتقاء مب�ستوى اخلدمات املهنية التي 

تقدمها اجلمعية.

برامج  ا�ستعرا�ص  اللقاء  خلل  ومت 

مبا  تنفذها  التي  اجلمعية  وم�ساريع 

يتنا�سب مع اأهدافها الرامية اإىل تطوير قطاع 

الدعم  تقدمي  خلل  من  الهند�سية،  املكاتب 

الفني للكفاءات الوطنية العاملة يف احلقل 

الذي  الدور  باأهمية  اإمياًنا  وذلك  الهند�سي، 

ي�سطلع به القطاع املهني عرب تعزيز فر�ص 

واخلربة  املعرفة  لك�سب  التدريب  تطوير 

امليادين،  من  العديد  يف  والعملية  العلمية 

ذات  املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  جانب  اإىل 

الوزارة  تقدمة  الذي  الفني  بالدعم  العلقة 

وتعزيز  لتمكينها  املدين،  املجتمع  ملنظمات 

تنمية  يف  فاعًل  �سريًكا  لتكون  قدرتها 

املجتمع.

التنمية  وزير  اأ�ساد  جانبه،  من 

جمعية  وجهود  باإ�سهامات  الجتماعية 

القطاع  تعزيز  جمال  يف  الهند�سية  املكاتب 

يف  الداعمة  القطاعات  اإحدى  كونه  املهني 

املجتمع، وم�سانًدا لعملية النه�سة التنموية، 

اجلودة  من  عال  م�ستوى  من  يكت�سبه  ملا 

اأهمية  ال�سياق  هذا  يف  موؤكًدا  والكفاءة، 

و�سع  ت�ستلزم  التي  املجتمعية  ال�سراكة 

ي�سهم  كافة مبا  القطاعات  بني  واآلية  روؤية 

التنمية  على  اليجابي  التاأثري  حتقيق  يف 

التي  اخلدمات  اأبرز  ا  م�ستعر�سً امل�ستدامة، 

امل�سجلة  الأهلية  للمنظمات  الوزارة  تقدمها 

لديها، ومنها برنامج املنح املالية للم�ساريع 

املتميزة  للمنظمات  يقدم  الذي  التنموية، 

ت�سجيعها  بهدف  التنموية،  مب�سروعاتها 

يف  الوطنية  اجلهود  مل�ساندة  البتكار  على 

حتقيق الأهداف التنموية مبفهومها ال�سامل.

الجتماعية  التنمية  وزير  اأكد  كما 

العقبات  كل  تذليل  على  الوزارة  حر�ص 

التي قد تواجه منظمات املجتمع املدين، مبا 

ميكنها من حتقيق اأهدافها الجتماعية التي 

الأنظمة  وفق  وذلك  املحلي،  للمجتمع  تقدم 

دعم  جمال  يف  بها  املعمول  والقوانني 

اجلمعيات الأهلية.

مملكة البحرين ت�سارك دول العامل الحتفال باليوم العاملي لل�سحة النف�سية

ت�سارك مملكة البحرين دول العامل الحتفال باليوم 

كل  من  اأكتوبر   10 امل�سادف  النف�سية  لل�سحة  العاملي 

»جعل  �سعار  حتت  العام  هذا  به  الحتفال  ويتم  عام، 

عاملية«،  اأولوية  للجميع  والرفاهية  النف�سية  ال�سحة 

اإذ يتيح فر�سة لإذكاء الوعي بق�سايا ال�سحة النف�سية 

وتعبئة اجلهود من اأجل دعم ال�سحة النف�سية، كما ياأتي 

وما  النف�سية  بال�سحة  الهتمام  اإطار  يف  الحتفال  هذا 

ت�سكله من اأهمية بالن�سبة لل�سحة ب�سكل عام وتاأثرياتها 

ال�سحة  �سلمة  على  واملتباينة  املختلفة  وانعكا�ساتها 

اجل�سدية للأفراد مبختلف الفئات العمرية.

واملنظمات  واملخت�سون  اخلرباء  ويتطلع   

والرفاهية  النف�سية  ال�سحة  جمال  يف  املتخ�س�سة 

وهي  ملهمة  لروؤية  جديدة  انطلقة  اليوم  هذا  جلعل 

اأولوية  املجتمع  اأفراد  ورفاهية  النف�سية  ال�سحة  جعل 

اأفراد  ذات قيمة عالية ي�سوق لها ويحميها اجلميع من 

الفرد  حماية  النف�سية  ال�سحة  ت�سمل  اإذ  ومنظمات، 

والقلق  الكتئاب  مثل  النف�سية  الأمرا�ص  من  وعلجه 

النف�سية  لل�سحة  العاملي  اليوم  ويتو�سع  وغريها، 

مل�سطلح الرفاهية وهو م�سطلح يعربرّ عن �سعور الفرد 

بالر�سا وال�سعادة عن جودة احلياة.

 وقد قامت مملكة البحرين بخطوات رائدة على هذا 

ال�سعيد، وذلك من خلل توفري كل الإمكانات واملبادرات 

التوعوية التي ت�سهم يف احلفاظ على ال�سحة النف�سية 

لأفراد املجتمع وحمايتهم عرب توفري اخلدمات ال�سحية 

الداعمة  الوقائية والت�سخي�سية والعلجية والتاأهيلية 

ملختلف الفئات. وكل ما حتقق من جناحات واإجنازات 

يعك�ص ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بال�سحة 

النف�سية لأفراد املجتمع، وذلك من خلل تبني الأ�ساليب 

اجلديدة وال�ساملة واملمار�سات املعززة لل�سحة والكفيلة 

بتحقيق �سبل الوقاية من الأمرا�ص النف�سية، يف ظل اأن 

اليوم العاملي لل�سحة النف�سية وبح�سب منظمة ال�سحة 

الأ�سخا�ص  لتمكني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  ي�سعى  العاملية 

الدعم  وتقدمي  النف�سية  ب�سحتهم  للعتناء  وحتفيزهم 

جودة  مب�ستوى  الرتقاء  لتحقيق  �سعًيا  الآخرين،  اإىل 

امل�ستويات  كل  على  النف�سية  ال�سحة  خدمات  وكفاءة 

واملعايري و�سوًل للأهداف املن�سودة يف ا�ستمرار تقدمي 

رعاية �سحية ونف�سية متميزة جلميع ال�سكان.

خدمات  تطوير  مبوا�سلة  ال�سحة  وزارة  وتهتم 

توافًقا مع  البحرين  املقدمة يف مملكة  النف�سية  ال�سحة 

توجهات احلكومة يف تطوير منظومة متكاملة وم�ستدامة 

كما  والتاأهيلية.  والت�سخي�سية  العلجية  اخلدمات  من 

حتر�ص الوزارة بهذه املنا�سبة على تنظيم �سل�سلة من 

التعليمية  منها  والأن�سطة  الربامج  متعددة  الفعاليات 

�سحية  جهات  مب�ساركة  واملجتمعية  والتثقيفية 

فر�سة  مًتثل  الأن�سطة  هذه  اإن  اإذ  وخا�سة،  حكومية 

الأمرا�ص  عن  املجتمع  اأفراد  وتثقيف  لتوعية  �سانحة 

عمل  ور�ص  الربامج  تت�سمن  كذلك  ال�سائعة،  النف�سية 

يف م�ست�سفى الطب النف�سي تهدف لت�سليط ال�سوء على 

نحو  وامل�ساعي  ال�سحية  الرعاية  يف  املتقدمة  النماذج 

تبنيها بالتزامن مع التغريات والتطورات الإيجابية يف 

املجال العلمي واملمار�سات ال�سحية يف اجلانب النف�سي.

متام ابو�سايف

�سجالت جتارية 

خمالفة حتى تثبت براءتها

الرقابي  ال��دور  اهمية  على  البداية  منذ  لنتفق 

على  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  به  تقوم  ال��ذي 

من  التاأكد  اج��ل  من  التجارية  واملن�صاآت  املحال 

على  اي�ًصا  ولنتفق  والقوانني،  بالأنظمة  تقيدها 

بحق  الوزارة  مفت�صو  ي�صدرها  التي  املخالفات  ان 

املن�صاآت املخالفة تاأتي يف �صياق هذا الدور الرقابي 

يحتاجه  كما  متاًما  كجمهور  نحن  نحتاجه  ال��ذي 

امل�صوؤولون و�صناع القرار يف الوزارة كاأداة لتقييم 

واقعية  قراءة  واعطائهم  الرقابية،  اجهزتهم  اأداء 

تزيد  واأين  املخالفات،  الرتاجع يف  او  الزيادة  حول 

على  مبني  علمي  اأ�صا�س  على  تقل  واأين  فر�صها، 

امام خمالفات  انف�صنا  وجدنا  لو  ماذا  لكن  الأرقام. 

مل  اأ�صدرها  الذي  املفت�س  ان  على  م�صمونها  يدلل 

بحقه  حرر  الذي  التجاري  املحل  او  املن�صاأة  يزر 

املخالفة؟ 

الذي دفعنا باجتاه هذا ال�صتنتاج كرثة الأخطاء 

من  مفت�صون  يحررها  التي  املخالفات  يف  ترد  التي 

واملحال  املن�صاآت  بحق  والتجارة  ال�صناعة  وزارة 

يتقدم  ان  بعد  لح��ًق��ا  ال��غ��اوؤه��ا  ويتم  التجارية، 

ان ما ورد  ليثبت  بالتظلم  املحل  او  املن�صاأة  �صاحب 

املخالفات  هذه  احدى  �صحيحا.  لي�س  املخالفة  يف 

�صد  ح��ررت  منها-  ن�صخة  على  ح�صلنا  -التي 

من�صاأة جتارية تقع يف جممع جتاري ي�صم عيادات 

يف  ورد  ما  لكن  ومطاعم،  جتارية  وحمال  ومكاتب 

»ان  فيها  ورد  حيث  متاًما،  خمتلفا  كان  املخالفة 

املن�صاأة  املن�صاأة تقع يف مبنى مهجور بالكامل، وان 

قد اغلقت دون اخطار الوزارة« انتهى القتبا�س، ما 

ي�صعنا امام تف�صريين، اما ان املفت�س مل يُزر املجمع 

اأي  يبذل  ومل  ب�»املهجور«  و�صفه  الذي  التجاري 

اتهامه للمن�صاأة قبل حترير  جهد للتحقق من �صحة 

وفق  املخالفة  بنى  قد  املفت�س  ان  اما  او  املخالفة، 

عقود  بعد  غريه  او  املجمع  لهذا  م�صتقبلية  توقعات 

من الزمن. 

ذات  على  اأي�����ص��ا  ت��دل��ل  اأخ���رى  ح���الت  ويف 

ال�صتنتاج حني ي�صدر مفت�س الوزارة خمالفة يزعم 

التجاري املدون على »يافطة« املحل  فيها ان ال�صم 

ثم  التجاري،  ال�صجل  يف  الوارد  ال�صم  عن  يختلف 

»اليافطة«  ي�صور  ان  املن�صاأة  �صاحب  على  يتعني 

عدم  ليثبت  اللكرتوين  النظام  اىل  �صوًرا  وير�صل 

املخالفة. �صحة 

للمن�صاآت  تتيح  ال���وزارة  انظمة  ان  �صك  بال   

العرتا�س وتقدمي تظلم يثبت عدم �صحة ما ورد يف 

املخالفة، ويتم على ا�صا�صه اإلغاء املخالفة من النظام 

هل  ال�صوؤال  لكن  التجارية،  لل�صجالت  اللكرتوين 

املتف�صني  التجارية من قبل  املن�صاآت  يعقل ان تعامل 

براءتها؟  اأ�صحابها  يثبت  حتى  خمالفة  كمن�صاآت 

من  التاأكد  هو  املخالفة  لتحرير  القانوين  فاملفهوم 

ا�صتخدام  ولي�س  املخالفة،  حترير  قبل  وقوعها 

�صلطة حتريرها للتحقق ما اذا كان اأ�صحاب املن�صاآت 

يتقيدون بالأنظمة والقوانني عرب خمالفتهم، ومن ثم 

يرتك لهم حق العرتا�س، واثبات عدم �صحة ما يرد 

يف املخالفة.

الغاء  على  ق��ادرا  اللكرتوين  النظام  كان  واذا 

فهل  وقوعها،  �صحة  ع��دم  ثبوت  بعد  املخالفات 

حالة  اي�ًصا  مي�صح  ان  اللكرتوين  النظام  ي�صتطيع 

املن�صاآت جراء  اأ�صحاب  املواطنني من  لدى  ال�صتياء 

املفت�صني؟  بع�س  قبل  من  اخلاطئة  املمار�صات  هذه 

النظام  عرب  تظلما  املواطن  يقدم  ان  ال�صهل  من  نعم 

اللكرتوين ويثبت ان �صجله بريء من املخالفة التي 

النطباعات  تغري  ان  ال�صهل  من  لي�س  لكن  حررت، 

لدى النا�س حتى وان كانت ناجمة عن اأخطاء فردية. 

وا�صواأ تفا�صيل هذه النطباعات هي العتقاد ان ل 

م�صاءلة اإدارية تقع على املفت�س عندما يحرر خمالفة 

ال�صجل  الغاوؤها بعد ان يتقدم �صاحب  ومن ثم يتم 

يدفعنا  ما  وهذا  فيها.  ورد  ما  �صحة  عدم  باإثبات 

للت�صاوؤل: اذا كانت اح�صاءات اعداد املخالفات تدلل 

اح�صاءات  هناك  فهل  الرقابي،  اجلهاز  فعالية  على 

عدم  ثبوت  بعد  الغاوؤها  يتم  التي  املخالفات  لأعداد 

على  وجدت،  واذا  فيها؟  املخالفني  اأورده  ما  �صحة 

ماذا تدلل؟

باجلهود  �صك  ذرة  منلك  ل  البداية،  منذ  قلناها 

التي تبذلها وزارة ال�صناعة والتجارة بقيادة �صعادة 

الزياين  را�صد  بن  زايد  والتجارة  ال�صناعة  وزير 

مع  واملتعاملني  امل�صتهلكني  جمهور  حماية  اجل  من 

الرقابي  الدور  اأهمية  من  نقلل  ول  املحلي.  ال�صوق 

نحتاجه  ال��ذي  التجارية  وامل��ح��ال  املن�صاآت  على 

التي تبنى على افرتا�صات  املخالفات  كجمهور، لكن 

للجهاز  ت�صيء  واقعيًا  هي  اوردن��اه��ا-  -كالتي 

الرقابي ومهنية العاملني فيه، حتى وان مت الغاوؤها، 

لأن يف نهاية اليوم النا�س �صوف ت�صاأل ملاذا �صدرت 

بحق �صجالتنا خمالفة اذا مل تقع املخالفة ا�صال؟

»الأ�سغال«: �سيانة خم�سة مرافئ بحرية خالل العام احلايل
اأكد املهند�ص ال�سيخ م�سعل بن حممد اآل خليفة وكيل وزارة الأ�سغال اأن حكومة مملكة البحرين تويل 

اهتماًما كبرًيا لحتياجات املواطنني وذلك �سمن اخلطط والربامج احلكومية املتعلقة بالقطاع اخلدمي، لفًتا 

اإىل اأن نهج احلكومة يف اإدارة القطاع اخلدمي بهدف دفع امل�سرية التنموية وحتقيق تطلعات اأبناء اململكة. 

وذكر وكيل الوزارة عن خطة الوزارة هذا العام ل�سيانة خم�سة مرافئ بحرية كمرحلة اأوىل وفًقا لربنامج 

�سبتمرب  �سهر  مطلع  امل�ساريع  اإ�سدار  قد مت  اأنه  ذاكًرا  لعام 2022،  الأ�سغال  بوزارة  املباين  اإدارة �سيانة 

اجلاري، على اأن يتم النتهاء من اأعمال ال�سيانة لتلك امل�ساريع خلل الربع الأخري من العام احلايل 2022.

واأو�سح املهند�ص ال�سيخ م�سعل بن حممد اآل خليفة اأن املرحلة الأوىل ت�ستمل على تنفيذ اأعمال ال�سيانة 

ال�ساملة لكٍل من مرفاأ املحرق لل�سيادين، ومرفاأ احلد لل�سيادين، ومرفاأ البديع لل�سيادين، بالإ�سافة ملرفاأ 

بندر الدار لل�سيادين، ومرفاأ ع�سكر لل�سيادين، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت بـ390،053 ديناًرا )ثلثمائة 

تاأتي  ال�سيد  اإن خطة �سيانة مرافئ  الوزارة  ديناًرا بحرينًيا(. وقال وكيل  األًفا وثلثة وخم�سني  وت�سعني 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  برنامج  �سمن 

القائد الأعلى رئي�ص جمل�ص الوزراء وفق اخلطط ال�سرتاتيجية للمملكة لدعم امل�سرية التنموية، مو�سًحا 

اأن احلكومة املوقرة تويل اأهمية كبرية ل�سيانة املرافئ بجميع مناطق اململكة لكون تطويرها �سي�سهم ب�سكل 

مبا�سر يف احلفاظ على مهنة ال�سيد، موؤكًدا على التن�سيق الدائم مع وزارة �سوؤون البلديات والزراعة لو�سع 

خطة ا�سرتاتيجية ل�سيانة وتطوير عدد من املرافئ يف خمتلف املناطق مبا يلبي احتياجات ال�سيادين.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12238/pdf/20.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/982156/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12238/pdf/INAF_20221010010325489.pdf
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12
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معايير وآليات دقيقة 
الختيار األطباء إلكمال 

الدراسة في فرنسا

 منيرة السبيعي لـ                     :
التنسيق بين البحرين 

وفرنسا الستفادة األطباء  
من 5 مقاعد سنويًا

الطبيب المبتعث يحصل 
على درجة استشاري بعد 

الدراسة والتدريب

على الطبيب المبتعث 
اجتياز برنامج تعليم اللغة 

الفرنسية لمدة 15 شهرًا
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لمدة 6 سنوات وفقًا التفاقية التعاون الصحي بين المنامة وباريس

 4 أطباء بحرينيين بمستشفيات حكومية
يكملون دراسة تخصصات مختلفة بفرنسا

وليد صبري «

اس��تقبل س��فير جمهورية فرنس��ا لدى مملكة البحرين 
جي��روم كوش��ارد، بحضور، الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة د. مريم 
الجالهم��ة، األطب��اء البحرينيي��ن األربع��ة المش��اركين 
في برنامج اإلقامة الفرنس��ية، حيث ت��م منحهم دبلوم 
المس��توى B2 ف��ي اللغ��ة الفرنس��ية، مم��ا أت��اح لهم 
االلتحاق بالمستش��فيات الفرنس��ية، ابتداء من نوفمبر 
2022، إلكم��ال الدراس��ة ف��ي تخصصاته��م الطبي��ة 
المختلفة، وفق��ًا للبرنامج الطب��ي واالتفاقية في مجال 
التدري��ب الصح��ي والطب��ي والتي ت��م توقيعها ضمن 
مجموعة من االتفاقيات األخرى بين البلدين خالل زيارة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

ملك البالد المعظم إلى فرنسا في عام 2019.
وهنأ السفير كوش��ارد األطباء البحرينيين على حصولهم 
على مستوى B2 في اللغة الفرنسية، مشددًا على أهمية 
التعاون ف��ي العالقات بين فرنس��ا والبحرين في مجال 
الصحة في وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 50 عامًا على 

العالقات الدبلوماسية.  
وق��ال إن��ه »بفضل عم��ل معلم��ي االليانس فرانس��يز 
البحرين، وصل األطباء بنجاح إلى هذا المس��توى اللغوي 
المطلوب من اجل بداية تجربة مهنية بالمستش��فيات 

الفرنسية«.
وأضاف أن »المستش��فيات الفرنس��ية تق��ف على أهبة 
االستعداد الستقبال األطباء إدراكًا منها لإلثراء المتبادل 
ال��ذي يتيحه هذا التع��اون والتبادل ل��كال البلدين، من 

إثراء فكري وعلمي وثقافي«. 
ونوه إلى أن جميع األطباء المرش��حين للسفر إلى فرنسا 
إلكم��ال دراس��اتهم الطبي��ة المختلفة اجت��ازوا بنجاح 
اختبارات اللغة وبنتائج رائعة، وس��يتوجهون إلى فرنسا 

في نوفمبر المقبل لبدء مشوارهم الطبي.
وذكر أن األطباء البحرينيين، د. حمد الحمد من مستشفى 
الملك حمد الجامعي، ود. منيرة ربيعة من المستش��فى 
العسكري، ود. منار السليطي من المستشفى العسكري، 
ود. أبو بكر جاد اهلل من مستشفى الملك حمد الجامعي، 
س��وف يكمل��ون دراس��اتهم الطبية ف��ي تخصصاتهم 

الطبية المختلفة لمدة 4 إلى 6 س��نوات في مستشفيات 
فرنسية مختلفة قبل العودة إلى المملكة.

م��ن جانبها، قال��ت د. منيرة أحم��د الس��بيعي، القائم 
بتصري��ف أعم��ال التدريب ف��ي وزارة الصح��ة، وضابط 
االتصال في متابعة اتفاقية التدريب في المجال الصحي 
بي��ن مملكة البحري��ن وجمهوري��ة فرنس��ا، إن األطباء 
األربعة س��وف يتوجهون إلى فرنس��ا إلكمال الدراس��ات 

الطبي��ة والعلمي��ة والصحية ف��ي مج��ال تخصصاتهم 
المختلف��ة بعدما أكملوا دراس��ة اللغة الفرنس��ية حيث 
اش��تمل البرنامج عل��ى اللغة الفرنس��ية العامة واللغة 
العلمي��ة المتعلق��ة بدراس��ة الط��ب، والب��د أن يجتاز 
الطبيب المتقدم لالبتعاث إلكمال الدراسة التخصصية 
في فرنس��ا البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الفرنس��ية 

حيث تصل مدته إلى نحو 15 شهرًا.

ونوهت إلى أن الدراس��ة تخصصية حيث يحصل الطبيب 
على درج��ة استش��اري وفق��ًا لالتفاقي��ة الموقعة بين 
مملكة البحرين وجمهورية فرنسا، حيث تتم االستفادة 
من المقاعد المتاحة والتي ال تتعدى 5 مقاعد س��نويًا، 
مش��يرة إل��ى أن تقدي��م الطلب��ات يعتمد عل��ى حاجة 

المستشفى الحكومي والتخصصات المطلوبة فيها.
وتحدث��ت ع��ن معايي��ر وآلي��ات دقيقة الختي��ار األطباء 
في المستش��فيات بناء على ترش��يحات المستش��فيات 
الحكومي��ة لألطب��اء الذين لديه��م، حيث تك��ون هناك 
تنافس��ية في الدراس��ة م��ع الجانب الفرنس��ي، منوهة 
بأهمي��ة االتفاقي��ة وبالمخرج��ات والتج��ارب المتميزة 
إلكم��ال دراس��ة الطب ف��ي التخصص��ات المختلفة في 

المستشفيات الفرنسية.
وثمنت د. منيرة الس��بيعي تفعي��ل االتفاقية باعتبارها 
مب��ادرة طيبة أن يتم إضافة مج��ال التدريب الصحي في 
االتفاقي��ات لم��ا له من أث��ر طيب ف��ي المخرجات حيث 
يحصل الطبيب على درجة استشاري من خالل الممارسة 

والتدريب المتميز في فرنسا.
م��ن جانبه، قال د. حمد الحم��د، المتخصص في جراحة 
الص��در والمريء في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
إن��ه س��وف يكمل دراس��ة تخصصه في 3 مستش��فيات 
في مدينة مارسيليا بفرنس��ا، حيث إنه من المرتقب أن 
يعود إلى البحرين بعد انتهاء الدراسة، واالستفادة من 
الخبرات الطبية المكتسبة في المستشفيات الفرنسية.

بدوره��ا، أعرب��ت د. من��ار الس��ليطي، المتخصص��ة في 
الجراحة العامة بالمستش��فى العس��كري عن سعادتها 
بإكم��ال دراس��ة تخصصه��ا في مستش��فى »س��ي أش 
أو« ف��ي مدينة نيس الفرنس��ية، مؤك��دة حرصها على 
اكتس��اب المزيد من الخبرات العلمية والطبية في مجال 
تخصصها حتى تعود بخبرات كبيرة تستطيع من خاللها 

أن تخدم وطنها في المجال الصحي والطبي.
من جهته، أكد د. أبوبكر جاداهلل، المتخصص في جراحة 
التجميل، في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، حرصه 
على اكتس��اب المزي��د من الخب��رات الطبي��ة والعلمية 
والصحية خالل إكمال دراس��ة تخصصه في المستشفى 
الجامعي في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمتد الدراسة 

إلى نحو 6 سنوات.

د. أبوبكر جاداهللد. حمد الحمد د. منار السليطي

البحرين ُتشارك دول العالم 
االحتفال باليوم العالمي 

للصحة النفسية
ُتش��ارك مملكة البحري��ن دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للصحة النفس��ية؛ والذي ُيصادف 10 أكتوبر م��ن كل عام، ويتم 
االحتف��ال به ه��ذا العام تحت ش��عار »جع��ل الصحة النفس��ية 
والرفاهي��ة للجمي��ع أولوية عالمي��ة«، حيث يتي��ح فرصة إلذكاء 
الوع��ي بقضايا الصحة النفس��ية وتعبئة الجه��ود من أجل دعم 
الصحة النفس��ية، كم��ا يأتي ه��ذا االحتفال في إط��ار االهتمام 
بالصحة النفس��ية وما ُتشكله من أهمية بالنسبة للصحة بشكل 
عام وتأثيراتها وانعكاس��اتها المختلفة والمتباينة على سالمة 

الصحة الجسدية لألفراد بمختلف الفئات العمرية.
ويتطلع الخبراء والمختص��ون والمنظمات المتخصصة في مجال 
الصحة النفس��ية والرفاهي��ة، لجعل هذا الي��وم انطالقة جديدة 
لرؤية ملهمة وهي جعل الصحة النفسية ورفاهية أفراد المجتمع 
أولوي��ة ذات قيمة عالية يس��وق لها ويحميه��ا الجميع من أفراد 
ومنظمات، حيث تشمل الصحة النفسية حماية الفرد وعالجه من 
األمراض النفس��ية مثل االكتئاب والقلق وغيرها، ويتوسع اليوم 
العالمي للصحة النفس��ية لمصطلح الرفاهية وهو مصطلح ُيعّبر 

عن شعور الفرد بالرضا والسعادة عن جودة الحياة.
وقامت البحري��ن بخطوات رائدةمن خالل توفير كافة اإلمكانيات 
والمب��ادرات التوعوي��ة التي ُتس��هم ف��ي الحفاظ عل��ى الصحة 
النفسية ألفراد المجتمع وحمايتهم عبر توفير الخدمات الصحية 
الوقائية والتش��خيصية والعالجية والتأهيلي��ة الداعمة لمختلف 
الفئ��ات. وكل م��ا تحقق من نجاحات وإنج��ازات يعكس ما توليه 
البحري��ن من اهتم��ام بالغ بالصحة النفس��ية ألف��راد المجتمع، 
وذلك من خالل تبني األس��اليب الجديدة والش��املة والممارسات 
المع��ززة للصحة والكفيلة بتحقيق س��بل الوقاي��ة من األمراض 
النفس��ية، في ظل أن اليوم العالمي للصحة النفس��ية وبحس��ب 
منظم��ة الصحة العالمية يس��عى إل��ى إتاحة الفرص��ة لتمكين 

األشخاص وتحفيزهم لالعتناء بصحتهم النفسية. 

 »المهندسين العرب«: قمة األمن السيبراني
تعزز مسيرة البحرين نحو التحول الرقمي

أكدت رئيس جمعية المهندسين 
البحريني��ة رئيس لجنة االتصاالت 
والمعلومات باتحاد المهندس��ين 
الع��رب الدكتورة رائ��دة العلوي، 
أن القمة العربي��ة الدولية لألمن 
الس��يبراني والت��ي س��تعقد ف��ي 
البحري��ن خالل الفت��رة من 6 – 8 
ديسمبر المقبل تحت رعاية صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء بمرك��ز البحرين 
العالم��ي للمعارض، س��تعزز من 
مس��اعي البحرين ومسيرتها نحو 

التحول الرقمي.
وأشادت بتأسيس المركز الوطني 
لألمن السيبراني بوزارة الداخلية، 

وإط��الق االس��تراتيجية الوطني��ة 
باإلضاف��ة  الس��يبراني،  لألم��ن 

لعدد من المب��ادرات الهادفة إلى 
رفع مس��توى أمن المعلومات من 
أجل اس��تدامة البيئة اإللكترونية 
بمملك��ة  الموثوق��ة  الحكومي��ة 
ه��ذا  ف��ي  وريادته��ا  البحري��ن، 
الجانب على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
ثقته��ا  ع��ن  العل��وي  وأعرب��ت 
ف��ي ق��درة البحرين عل��ى تنظيم 
وإنجاح القمة التي ستس��هم إبراز 
جه��ود المملكة ف��ي مجال األمن 
الس��يبراني، وفت��ح وتعزيز مجال 
الدول��ي لمواجهة مثل  التع��اون 
تلك التهدي��دات، والخروج بنتائج 
تس��اهم في معالج��ة التهديدات 
السيبرانية واالس��تجابة الحاسمة 

لتقلي��ل مخاطرها على المنظمات 
وبما  عام،  بش��كل  والمؤسس��ات 
تس��اهم في زيادة تكامل الجهود 
بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخاص 
ف��ي البحرين وتوفي��ر الحد األعلى 
م��ن الحماية الممكن��ة بقطاعات 
والتعلي��م  والمص��ارف  الطاق��ة 
والصح��ة وغيرها م��ن القطاعات 
المختلف��ة ف��ي البالد، نظ��رًا لما 
يش��كله األم��ن الس��يبراني م��ن 
أهمي��ة كب��رى بالنس��بة لألم��ن 
القوم��ي والتنمي��ة االقتصادي��ة، 
وارتب��اط أم��ن وازده��ار المملكة 
بوجود البني��ة التحتية اآلمنة في 
المعلومات  تكنولوجي��ا  مج��االت 

واالتصاالت.

رائدة العلوي

د. منيرة السبيعي خالل تصريحاتها لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

الياقوت يهنئ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب 
بطولة العالم لسباقات القدرة في إسبانيا

رف��ع الكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت، عضو 
هيئة الصحفيين الس��عوديين، عض��و االتحاد الدولي 
للصحفيي��ن، عضو االتحاد الع��ام للصحفيين العرب، 
أس��مى آيات التهان��ي والتبري��كات، نياب��ًة عن عدد 
من الصحفيين واإلعالميين، إلى س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، قائد الفري��ق الملكي 
للقدرة، بمناس��بة تتويج س��موه بلقب بطولة العالم 
لسباقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في 
إس��بانيا، مش��يرًا إلى أن هذه النتيجة المش��رفة التي 

حققها س��موه وحصوله على اللقب هو داللة واضحة 
عل��ى الرعاي��ة الملكية الس��امية واالهتم��ام والدعم 
الالمح��دود من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، والمتابعة والحرص من صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، مؤكدًا أن م��ن ه��ذا المنطلق فقد 
تبوء س��موه هذا اإلنجاز الفريد ليجسد مكانة مملكة 
البحرين ف��ي المحافل الدولي��ة واإلقليمية المختلفة 

جمال الياقوتوالتي هي محل الفخر واإلعتزاز.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/10/watan-20221010.pdf?1665375866
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/1030982
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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

1011

5

4

11

3
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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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معايير وآليات دقيقة 
الختيار األطباء إلكمال 

الدراسة في فرنسا

 منيرة السبيعي لـ                     :
التنسيق بين البحرين 

وفرنسا الستفادة األطباء  
من 5 مقاعد سنويًا

الطبيب المبتعث يحصل 
على درجة استشاري بعد 

الدراسة والتدريب

على الطبيب المبتعث 
اجتياز برنامج تعليم اللغة 

الفرنسية لمدة 15 شهرًا
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لمدة 6 سنوات وفقًا التفاقية التعاون الصحي بين المنامة وباريس

 4 أطباء بحرينيين بمستشفيات حكومية
يكملون دراسة تخصصات مختلفة بفرنسا

وليد صبري «

اس��تقبل س��فير جمهورية فرنس��ا لدى مملكة البحرين 
جي��روم كوش��ارد، بحضور، الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات الصحي��ة د. مريم 
الجالهم��ة، األطب��اء البحرينيي��ن األربع��ة المش��اركين 
في برنامج اإلقامة الفرنس��ية، حيث ت��م منحهم دبلوم 
المس��توى B2 ف��ي اللغ��ة الفرنس��ية، مم��ا أت��اح لهم 
االلتحاق بالمستش��فيات الفرنس��ية، ابتداء من نوفمبر 
2022، إلكم��ال الدراس��ة ف��ي تخصصاته��م الطبي��ة 
المختلفة، وفق��ًا للبرنامج الطب��ي واالتفاقية في مجال 
التدري��ب الصح��ي والطب��ي والتي ت��م توقيعها ضمن 
مجموعة من االتفاقيات األخرى بين البلدين خالل زيارة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

ملك البالد المعظم إلى فرنسا في عام 2019.
وهنأ السفير كوش��ارد األطباء البحرينيين على حصولهم 
على مستوى B2 في اللغة الفرنسية، مشددًا على أهمية 
التعاون ف��ي العالقات بين فرنس��ا والبحرين في مجال 
الصحة في وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 50 عامًا على 

العالقات الدبلوماسية.  
وق��ال إن��ه »بفضل عم��ل معلم��ي االليانس فرانس��يز 
البحرين، وصل األطباء بنجاح إلى هذا المس��توى اللغوي 
المطلوب من اجل بداية تجربة مهنية بالمستش��فيات 

الفرنسية«.
وأضاف أن »المستش��فيات الفرنس��ية تق��ف على أهبة 
االستعداد الستقبال األطباء إدراكًا منها لإلثراء المتبادل 
ال��ذي يتيحه هذا التع��اون والتبادل ل��كال البلدين، من 

إثراء فكري وعلمي وثقافي«. 
ونوه إلى أن جميع األطباء المرش��حين للسفر إلى فرنسا 
إلكم��ال دراس��اتهم الطبي��ة المختلفة اجت��ازوا بنجاح 
اختبارات اللغة وبنتائج رائعة، وس��يتوجهون إلى فرنسا 

في نوفمبر المقبل لبدء مشوارهم الطبي.
وذكر أن األطباء البحرينيين، د. حمد الحمد من مستشفى 
الملك حمد الجامعي، ود. منيرة ربيعة من المستش��فى 
العسكري، ود. منار السليطي من المستشفى العسكري، 
ود. أبو بكر جاد اهلل من مستشفى الملك حمد الجامعي، 
س��وف يكمل��ون دراس��اتهم الطبية ف��ي تخصصاتهم 

الطبية المختلفة لمدة 4 إلى 6 س��نوات في مستشفيات 
فرنسية مختلفة قبل العودة إلى المملكة.

م��ن جانبها، قال��ت د. منيرة أحم��د الس��بيعي، القائم 
بتصري��ف أعم��ال التدريب ف��ي وزارة الصح��ة، وضابط 
االتصال في متابعة اتفاقية التدريب في المجال الصحي 
بي��ن مملكة البحري��ن وجمهوري��ة فرنس��ا، إن األطباء 
األربعة س��وف يتوجهون إلى فرنس��ا إلكمال الدراس��ات 

الطبي��ة والعلمي��ة والصحية ف��ي مج��ال تخصصاتهم 
المختلف��ة بعدما أكملوا دراس��ة اللغة الفرنس��ية حيث 
اش��تمل البرنامج عل��ى اللغة الفرنس��ية العامة واللغة 
العلمي��ة المتعلق��ة بدراس��ة الط��ب، والب��د أن يجتاز 
الطبيب المتقدم لالبتعاث إلكمال الدراسة التخصصية 
في فرنس��ا البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الفرنس��ية 

حيث تصل مدته إلى نحو 15 شهرًا.

ونوهت إلى أن الدراس��ة تخصصية حيث يحصل الطبيب 
على درج��ة استش��اري وفق��ًا لالتفاقي��ة الموقعة بين 
مملكة البحرين وجمهورية فرنسا، حيث تتم االستفادة 
من المقاعد المتاحة والتي ال تتعدى 5 مقاعد س��نويًا، 
مش��يرة إل��ى أن تقدي��م الطلب��ات يعتمد عل��ى حاجة 

المستشفى الحكومي والتخصصات المطلوبة فيها.
وتحدث��ت ع��ن معايي��ر وآلي��ات دقيقة الختي��ار األطباء 
في المستش��فيات بناء على ترش��يحات المستش��فيات 
الحكومي��ة لألطب��اء الذين لديه��م، حيث تك��ون هناك 
تنافس��ية في الدراس��ة م��ع الجانب الفرنس��ي، منوهة 
بأهمي��ة االتفاقي��ة وبالمخرج��ات والتج��ارب المتميزة 
إلكم��ال دراس��ة الطب ف��ي التخصص��ات المختلفة في 

المستشفيات الفرنسية.
وثمنت د. منيرة الس��بيعي تفعي��ل االتفاقية باعتبارها 
مب��ادرة طيبة أن يتم إضافة مج��ال التدريب الصحي في 
االتفاقي��ات لم��ا له من أث��ر طيب ف��ي المخرجات حيث 
يحصل الطبيب على درجة استشاري من خالل الممارسة 

والتدريب المتميز في فرنسا.
م��ن جانبه، قال د. حمد الحم��د، المتخصص في جراحة 
الص��در والمريء في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، 
إن��ه س��وف يكمل دراس��ة تخصصه في 3 مستش��فيات 
في مدينة مارسيليا بفرنس��ا، حيث إنه من المرتقب أن 
يعود إلى البحرين بعد انتهاء الدراسة، واالستفادة من 
الخبرات الطبية المكتسبة في المستشفيات الفرنسية.

بدوره��ا، أعرب��ت د. من��ار الس��ليطي، المتخصص��ة في 
الجراحة العامة بالمستش��فى العس��كري عن سعادتها 
بإكم��ال دراس��ة تخصصه��ا في مستش��فى »س��ي أش 
أو« ف��ي مدينة نيس الفرنس��ية، مؤك��دة حرصها على 
اكتس��اب المزيد من الخبرات العلمية والطبية في مجال 
تخصصها حتى تعود بخبرات كبيرة تستطيع من خاللها 

أن تخدم وطنها في المجال الصحي والطبي.
من جهته، أكد د. أبوبكر جاداهلل، المتخصص في جراحة 
التجميل، في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، حرصه 
على اكتس��اب المزي��د من الخب��رات الطبي��ة والعلمية 
والصحية خالل إكمال دراس��ة تخصصه في المستشفى 
الجامعي في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمتد الدراسة 

إلى نحو 6 سنوات.

د. أبوبكر جاداهللد. حمد الحمد د. منار السليطي

البحرين ُتشارك دول العالم 
االحتفال باليوم العالمي 

للصحة النفسية
ُتش��ارك مملكة البحري��ن دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي 
للصحة النفس��ية؛ والذي ُيصادف 10 أكتوبر م��ن كل عام، ويتم 
االحتف��ال به ه��ذا العام تحت ش��عار »جع��ل الصحة النفس��ية 
والرفاهي��ة للجمي��ع أولوية عالمي��ة«، حيث يتي��ح فرصة إلذكاء 
الوع��ي بقضايا الصحة النفس��ية وتعبئة الجه��ود من أجل دعم 
الصحة النفس��ية، كم��ا يأتي ه��ذا االحتفال في إط��ار االهتمام 
بالصحة النفس��ية وما ُتشكله من أهمية بالنسبة للصحة بشكل 
عام وتأثيراتها وانعكاس��اتها المختلفة والمتباينة على سالمة 

الصحة الجسدية لألفراد بمختلف الفئات العمرية.
ويتطلع الخبراء والمختص��ون والمنظمات المتخصصة في مجال 
الصحة النفس��ية والرفاهي��ة، لجعل هذا الي��وم انطالقة جديدة 
لرؤية ملهمة وهي جعل الصحة النفسية ورفاهية أفراد المجتمع 
أولوي��ة ذات قيمة عالية يس��وق لها ويحميه��ا الجميع من أفراد 
ومنظمات، حيث تشمل الصحة النفسية حماية الفرد وعالجه من 
األمراض النفس��ية مثل االكتئاب والقلق وغيرها، ويتوسع اليوم 
العالمي للصحة النفس��ية لمصطلح الرفاهية وهو مصطلح ُيعّبر 

عن شعور الفرد بالرضا والسعادة عن جودة الحياة.
وقامت البحري��ن بخطوات رائدةمن خالل توفير كافة اإلمكانيات 
والمب��ادرات التوعوي��ة التي ُتس��هم ف��ي الحفاظ عل��ى الصحة 
النفسية ألفراد المجتمع وحمايتهم عبر توفير الخدمات الصحية 
الوقائية والتش��خيصية والعالجية والتأهيلي��ة الداعمة لمختلف 
الفئ��ات. وكل م��ا تحقق من نجاحات وإنج��ازات يعكس ما توليه 
البحري��ن من اهتم��ام بالغ بالصحة النفس��ية ألف��راد المجتمع، 
وذلك من خالل تبني األس��اليب الجديدة والش��املة والممارسات 
المع��ززة للصحة والكفيلة بتحقيق س��بل الوقاي��ة من األمراض 
النفس��ية، في ظل أن اليوم العالمي للصحة النفس��ية وبحس��ب 
منظم��ة الصحة العالمية يس��عى إل��ى إتاحة الفرص��ة لتمكين 

األشخاص وتحفيزهم لالعتناء بصحتهم النفسية. 

 »المهندسين العرب«: قمة األمن السيبراني
تعزز مسيرة البحرين نحو التحول الرقمي

أكدت رئيس جمعية المهندسين 
البحريني��ة رئيس لجنة االتصاالت 
والمعلومات باتحاد المهندس��ين 
الع��رب الدكتورة رائ��دة العلوي، 
أن القمة العربي��ة الدولية لألمن 
الس��يبراني والت��ي س��تعقد ف��ي 
البحري��ن خالل الفت��رة من 6 – 8 
ديسمبر المقبل تحت رعاية صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء بمرك��ز البحرين 
العالم��ي للمعارض، س��تعزز من 
مس��اعي البحرين ومسيرتها نحو 

التحول الرقمي.
وأشادت بتأسيس المركز الوطني 
لألمن السيبراني بوزارة الداخلية، 

وإط��الق االس��تراتيجية الوطني��ة 
باإلضاف��ة  الس��يبراني،  لألم��ن 

لعدد من المب��ادرات الهادفة إلى 
رفع مس��توى أمن المعلومات من 
أجل اس��تدامة البيئة اإللكترونية 
بمملك��ة  الموثوق��ة  الحكومي��ة 
ه��ذا  ف��ي  وريادته��ا  البحري��ن، 
الجانب على المستويين اإلقليمي 

والعالمي.
ثقته��ا  ع��ن  العل��وي  وأعرب��ت 
ف��ي ق��درة البحرين عل��ى تنظيم 
وإنجاح القمة التي ستس��هم إبراز 
جه��ود المملكة ف��ي مجال األمن 
الس��يبراني، وفت��ح وتعزيز مجال 
الدول��ي لمواجهة مثل  التع��اون 
تلك التهدي��دات، والخروج بنتائج 
تس��اهم في معالج��ة التهديدات 
السيبرانية واالس��تجابة الحاسمة 

لتقلي��ل مخاطرها على المنظمات 
وبما  عام،  بش��كل  والمؤسس��ات 
تس��اهم في زيادة تكامل الجهود 
بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخاص 
ف��ي البحرين وتوفي��ر الحد األعلى 
م��ن الحماية الممكن��ة بقطاعات 
والتعلي��م  والمص��ارف  الطاق��ة 
والصح��ة وغيرها م��ن القطاعات 
المختلف��ة ف��ي البالد، نظ��رًا لما 
يش��كله األم��ن الس��يبراني م��ن 
أهمي��ة كب��رى بالنس��بة لألم��ن 
القوم��ي والتنمي��ة االقتصادي��ة، 
وارتب��اط أم��ن وازده��ار المملكة 
بوجود البني��ة التحتية اآلمنة في 
المعلومات  تكنولوجي��ا  مج��االت 

واالتصاالت.

رائدة العلوي

د. منيرة السبيعي خالل تصريحاتها لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

الياقوت يهنئ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب 
بطولة العالم لسباقات القدرة في إسبانيا

رف��ع الكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت، عضو 
هيئة الصحفيين الس��عوديين، عض��و االتحاد الدولي 
للصحفيي��ن، عضو االتحاد الع��ام للصحفيين العرب، 
أس��مى آيات التهان��ي والتبري��كات، نياب��ًة عن عدد 
من الصحفيين واإلعالميين، إلى س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة المل��ك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، قائد الفري��ق الملكي 
للقدرة، بمناس��بة تتويج س��موه بلقب بطولة العالم 
لسباقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في 
إس��بانيا، مش��يرًا إلى أن هذه النتيجة المش��رفة التي 

حققها س��موه وحصوله على اللقب هو داللة واضحة 
عل��ى الرعاي��ة الملكية الس��امية واالهتم��ام والدعم 
الالمح��دود من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، والمتابعة والحرص من صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، مؤكدًا أن م��ن ه��ذا المنطلق فقد 
تبوء س��موه هذا اإلنجاز الفريد ليجسد مكانة مملكة 
البحرين ف��ي المحافل الدولي��ة واإلقليمية المختلفة 

جمال الياقوتوالتي هي محل الفخر واإلعتزاز.
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 أهالي المحرق: إلغاء »التصريح 
المرن« يقضي على ظاهرة التسول

أك��د أهالي محافظة المح��رق، أن أمر صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء، بإلغاء 
تصري��ح العمل المرن سيس��اهم في القضاء 

على ظاهرة تسول العمالة الوافدة.
جاء ذلك، خالل المجلس األسبوعي لمحافظة 
المحرق، حيث أكد خالله األهالي على أهمية 
المرافق والبنية التحتي��ة التي يجب توفرها 
بالمش��اريع اإلس��كانية، الفتين إل��ى ازدياد 
الضغ��ط عل��ى مركز الح��د الصحي بس��بب 
الس��كنية  بالمش��اريع  الس��كانية  الكثاف��ة 
والس��ياحية بالمنطق��ة، األمر الذي يتس��بب 
بتأخ��ر المواعي��د الطبي��ة خاص��ة لألمراض 

المزمنة والحاالت الطارئة.
وأك��د نائب محافظ المح��رق العميد عبداهلل 
الجي��ران على أهمية تعاون األهالي مع رجال 
األم��ن في التبليغ عن تل��ك الظاهرة، مؤكدا 
أن مديري��ة ش��رطة محافظ��ة المحرق تقوم 
بواجبه��ا عل��ى أكمل وجه عن طريق تس��يير 
الدوريات الراجلة والمتحركة بكافة المناطق 

واألحياء السكنية واألسواق التجارية.
وأش��اد الرئيس الس��ابق للمجال��س األهلية 

جاسم بوطبنية، بتعاون رجال األمن وشرطة 
المجتمع في التصدي لتلك الظاهرة، مشيدا 
بالتج��اوب الس��ريع ف��ي القضاء عل��ى وجود 
تل��ك العمالة بالقرب من المس��اجد بغرض 

التسول.

ورف��ع محاف��ظ المحرق س��لمان ب��ن هندي، 
باس��مه وباس��م أهالي المحافظ��ة التهاني 
والتبري��كات إل��ى المق��ام الس��امي لحضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المعظم عل��ى تحقيق 

أبن��اء الوطن لإلنج��ازات القاري��ة والعالمية، 
مش��يدين بفوز س��مو الش��يخ ناصر ببطولة 
العالم للقدرة، وبفوز النائب عادل العسومي 
برئاس��ة البرلم��ان العرب��ي ل��دورة ثاني��ة، 
والشيخ س��لمان بن إبراهيم برئاسة االتحاد 

اآلس��يوي لكرة القدم بالتزكي��ة لدورة ثالثة 
ومن��ح جامع��ة الس��الم الدكت��وراه الفخرية 

للشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.
كما أبدى األهالي اعتزازهم وش��كرهم للدول 
الش��قيقة على دعمهم للمش��اريع الوطنية، 
مشيدين وش��اكرين لدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة الش��قيقة دعمها بتموي��ل بناء ما 
يقارب األربعمائة وحدة سكنية بمدينة شرق 

الحد اإلسكانية.
كما رفع المحافظ، شكر أهالي المحافظة إلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
على خطوات س��موه المباركة وأوامره لهيئة 
تنظي��م س��وق العمل بإلغ��اء تصريح العمل 
الم��رن وتوفير البيئة المناس��بة للعمال بما 
يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في 
التنمية االقتصادية، وتسجيل كافة العمالة 
الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف 
الحم��الت التفتيش��ية وتش��ديد التعامل مع 
المخالفي��ن م��ن أصح��اب العم��ل والعمال 
ورب��ط رخ��ص العم��ل المهني��ة بالمعايير 

والمؤهالت.

»الشباب والرياضة« تطلق المنتدى 
الشبابي في الحوكمة اليوم

فعالي��ات  الي��وم،  تنطل��ق 
ف��ي  الش��بابي  المنت��دى 
يق��ام  وال��ذي  الحوكم��ة 
بالش��راكة بين وزارة شؤون 
الش��باب والرياض��ة ومبادرة 
بي��رل من اإلم��ارات العربية 
وبدعم  الش��قيقة  المتح��دة 
شركة تراكس البحرين وذلك 
في إطار التعاون المش��ترك 

لتنمية مهارات الشباب.
ويه��دف المنت��دى - وال��ذي 
يعتب��ر األول من نوعه - إلى 
تنمي��ة مهارات الش��باب في 

أسس استدامة الشركات والمشاريع الريادية عن طريق مفهوم 
»حوكمة الش��ركات«، وتنمية المهارات الريادية والقيادية لدى 
الش��باب، وكيفية العمل الجماعي، واألخذ بالمسؤولية في صنع 
الق��رار وتخطي التحديات باإلضافة إلى مهارات البحث والكتابة، 
وأخالقيات العمل، عالوة على اكتس��اب الشباب لمهارات التعلم 

التجريبي.
وس��يتضمن المنتدى، ورش عمل وجلس��ات تعليمية وأنش��طة 
جماعي��ة وجلس��ات تفاعلي��ة مع مرش��دين وكبار المس��ؤولين 
التنفيذيين والشخصيات القيادية لبناء المهارات والمعرفة حول 
حوكمة الش��ركات ذات الصلة والش��فافية المتعلقة بالمساءلة 
وأسس استدامة المش��اريع الريادية وربطها مع أهداف التنمية 

المستدامة.
وبعد انتهاء المنتدى، س��يتم اختيار مجموعة من المش��اركين 
للتأه��ل إل��ى مس��ابقة تحدي مس��اري كمرحل��ة لتنمية وصقل 
مه��ارات المتأهلين، وهي ج��زء من التعاون بين وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة م��ع مب��ادرة بي��رل ومدتها ش��هران، حيث 
ينخرط مجموعة مختارة من الش��باب في فرق من بعد المنتدى 
والعمل مع كبار المس��ؤولين في 6 ش��ركات مخت��ارة وخبراء في 
مجال حوكمة الش��ركات إلعداد دراس��ة على أفضل حالة لشركة 
وفرصة الفوز بجائزة قدرها 2500 دينار بحريني، ويعد المنتدى 
المنطل��ق األول للمتأهلين للمرحلة القادمة من تحدي مس��اري 

كمحطة الكتساب مهارات والمعرفة في المجال.

مدير المباحث ُيشارك بالمؤتمر 
الدولي لطّب اإلدمان بمالطا

شارك مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية العميد 
عبدالعزيز الرميحي في المؤتمر الدولي 24 لطب اإلدمان والذي 
عقد ف��ي مدينة فاليتا عاصمة دولة مالطا خالل الفترة 4 إلى 7 
أكتوبر، بحضور ومش��اركة خبراء ومختصين ف��ي المجال الطبي 

واألمني من مختلف دول العالم.
وأوض��ح أن المؤتمر يش��كل فرصة كبيرة لتس��ليط الضوء على 
أح��دث التط��ورات والمس��تجدات في فه��م وع��الج اضطرابات 
اإلدمان، بمش��اركة العديد م��ن المختصين في هذا المجال من 
كافة دول العالم والباحثين في الشؤون القانونية واألكاديمية، 
واإلطالع على أحدث اآلفاق واالكتشافات العلمية في هذا المجال 

وتسليط الضوء على واقع اإلدمان ومشكالته.
وأضاف مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية أن 
المؤتمر يهدف إلى تغطية عدة مواضيع رئيس��ة تشمل الرعاية 
األولية والطرق الجديدة لفحوص المخدرات، وبرامج االنتكاسات 
والعالج األس��ري لإلدمان باإلضافة إلى إلقاء الضوء على األبحاث 
العلمي��ة التي هي أس��اس التدري��ب والتطوير للخب��رات، وفقًا 
ألحدث البرامج العالمية، فضاًل عن تسليط الضوء على التعاون 
ما بين النظام األمن��ي والقضائي مع الجانب الصحي والعالجي، 
وكذل��ك توجه��ات الصح��ة العامة في ع��الج اإلدم��ان واألفكار 
الجدي��دة في نفس المجال مع التركيز على الفئات األكثر ُعرضة 

لإلدمان وتغيير نظرة المجتمع للمدمن.

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. 
»المؤسسة الملكية« ُتنظم ورش عمل تدريبية

نظم��ت المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
في قاع��ة »بيتك« بمعه��د البحرين للدراس��ات 
المصرفي��ة والمالي��ة »BIBF«، وبحض��ور 300 
مشارك ومشاركة من موظفي المؤسسة والعديد 
من موظفي الجهات الحكومية واألهلية، ورش��ة 
عمل تدريبية، بمناس��بة الي��وم العالمي للصحة 
النفس��ية ال��ذي يص��ادف 10 أكتوب��ر ويقام هذا 
العام تحت ش��عار »الرفاهية والصحة النفس��ية 
للجميع«، بجانب العديد من ورش العمل األخرى.
وتحدث ف��ي الورش��ة، األمين العام للمؤسس��ة 
الدكت��ور مصطف��ى الس��يد، ع��ن تأم��الت ف��ي 
الس��عادة واإليجابية في بيئة العمل، تطرق من 
خالله��ا إلى عدة مهارات يس��تطيع م��ن خاللها 
الموظف أن يسعد بوظيفته ويكون ُمنتجًا وقادرًا 

على العطاء بإيجابية وسعادة.
فيما قدم مستشار اإلدارة والقيادة وعضو جمعية 
اإلنص��ات الدولي��ة من دول��ة الكويت الش��قيقة 
الدكت��ور محمد النغيمش، ورش��ة عمل تدريبية 
بعنوان »متعة اإلنصات في بيئة العمل« تحدث 
من خاللها ح��ول العديد من المنهجيات الخاصة 
باإلنصات وأثرها ف��ي االرتقاء بمنظومة العمل، 
ودورها الُمحفز في خلق بيئة إدارية صحية قادرة 

على اإلنتاجية والعطاء.
وبمناس��بة الي��وم العالم��ي للصح��ة النفس��ية، 
ق��دم الس��يد الش��كر والتقدي��ر لحض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد الُمعظ��م الرئي��س الفخ��ري للمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية، وإلى صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب لحرصهم 

على خل��ق األجواء اإليجابي��ة الُمحفزة للعمل في 
مختل��ف الجهات الحكومي��ة واألهلية، ولموظفي 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية بصورة 
خاصة، من خالل العمل في بيئة ُملهمة لإلبداع 
واإلنتاجية والس��عادة، والفخ��ر واالعتزاز لخدمة 
األرامل واأليتام والفئات المحتاجة بأعلى درجات 
المهنية والمصداقية، والمحافظة على كرامتهم، 
وتوفير مختلف الخدمات المعيش��ية والتعليمية 

والصحية واألسرية والترويحية.
وأكد أن المؤسس��ة تمضي قدمًا نحو المزيد من 
اإلنتاجي��ة والتط��ور وتحرص أش��د الحرص على 
العمل بروح الفريق الواحد وزيادة إنتاجية العمل 
من خ��الل طرح العديد من الُمب��ادرات اإلبداعية 
من خالل بيئة عمل صحية س��عيدة تساعد على 
تحفي��ز الموظفين وتنم��ي قدراتهم على اإلبداع 

وطرح األفكار الجديدة.

كما ق��ام األمين العام بتكريم 30 مدربا ومدربة 
م��ن المتعاوني��ن م��ع المؤسس��ة ف��ي تقديم 
الدورات والورش التدريبية لمنتس��بي المؤسسة 
وخالل جائحة »كورونا« بصورة خاصة، ُمثنيا على 
ش��راكتهم الدائمة مع المؤسسة وحبهم لعمل 

الخير وتنمية مهارات األرامل واأليتام.
كما نظمت المؤسس��ة على هامش المناس��بة، 
وعم��وم  واأليت��ام  لألرام��ل  تدريبي��ة  ورش   3
المجتمع، تحدث فيه��ا المحاضر الدولي في علم 
النف��س اإليجابي الدكتور نبيل ط��ه حول »البناء 
الداخلي«، وورشة عمل »القيم الوطنية في تعزيز 
الصحة النفس��ية« لمدي��ر إدارة وس��ائل اإلعالم 
ب��وزارة اإلع��الم الدكتور يوس��ف محمد، وورش��ة 
»الرفاهية النفسية وموازاة عجلة الحياة« لمدربة 
المهارات الحياتية والقيادة والتطوير الش��خصي 

والمؤسسي إسراء حميد.

»الريادة الشبابية« تطلق النسخة الثالثة من »ديناري«
ب��دأت جمعية الريادة الش��بابية أول��ى فعاليات 
النس��خة الثالث��ة م��ن برنام��ج الوع��ي المال��ي 
الش��خصي »ديناري« يوم األربع��اء 5 أكتوبر بعد 
أن تم قبول 35 شابًا وشابة للمشاركة بالبرنامج، 
ال��ذي يأتي بش��راكة اس��تراتيجية م��ع صندوق 
العمل »تمكين« وزين البحرين ومبرة عبدالرحيم 

الكوهجي الخيرية.
ويهدف برنامج »ديناري« إلى تعزيز الوعي المالي 
لدى الشباب البحريني من الجنسين، ومساعدتهم 
على إدارة ش��ؤونهم المالية الش��خصية بش��كل 
فعال، من خ��الل تزويدهم بالمعرف��ة واألدوات 
والمه��ارات عبر دورات وورش عمل يقدمها نخبة 
من الخب��راء في هذا المجال، والتي س��يكون لها 

تأثير إيجابي على قراراتهم اليومية.
وأك��دت رئيس��ة مجل��س إدارة جمعي��ة الريادة 
الش��بابية أمي��رة محم��ود أن نج��اح النس��ختين 
الس��ابقتين من البرنام��ج واإلقب��ال الكبير الذي 
ش��هده على التس��جيل، أك��د حاجة الش��باب في 
البحري��ن لمثل هذه البرام��ج ودفعنا للعمل على 
تنفيذ نس��خة جديدة من البرنامج، باإلضافة إلى 
فت��ح مجال أكبر للمش��اركة من خ��الل قبول فئة 

عمرية جديدة وهي 18 - 40 عامًا.
وأضاف��ت أن الوعي المالي يعتب��ر مفتاح النجاح 

ألنه يش��كل أس��اس عالقة األفراد بالمال، وذلك 
م��ن خالل الق��درة على فه��م المه��ارات المالية 
أن  مبين��ًة  بفعالي��ة،  واس��تخدامها  المختلف��ة 
البرنامج يس��عى إلى تعزيز العديد من المهارات 
ل��دى الش��باب البحرين��ي والت��ي تش��مل تنمية 
السلوكيات اإليجابية تجاه التحديات االقتصادية 

وتحس��ين التفكير النقدي نح��و تحقيق األهداف 
وتقليل مقاوم��ة التغيير واإلقدام على المخاطرة 

وبناء الثقة المالية.
كما أش��ارت ش��هد الزاك��ي عضو مجل��س إدارة 
الجمعية ورئيس لجنة البرامج والشراكات، إلى أن 
الخب��راء االقتصاديين والماليين يؤكدون ضرورة 
تعزيز الوعي المالي في مرحلة مبكرة، ألنه يزود 
الفرد بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة األموال 
بفعالي��ة وكف��اءة، حيث م��ن الممك��ن أن يؤثر 
الوع��ي المالي على حي��اة الجميع، من خالل فهم 
مق��دار الربح واإلنفاق، وس��داد الديون وتجنبها، 
والحماي��ة من الدي��ون واإلف��الس، والعمل نحو 
تقاع��د آم��ن، واالس��تثمار، ووض��ع الميزاني��ة، 

وغيرها.
وكشفت ش��هد أن البرنامج تم إعداده وتطويره 
بالتع��اون م��ع ع��دد من الخب��راء ف��ي االقتصاد 
واإلدارة، حيث سيوفر البرنامج للمشتركين فرصة 
للتدري��ب ح��ول مواضي��ع تركز عل��ى إدارة المال 
واالس��تثمار والتس��وق الذكي والط��رق واألدوات 

الالزمة لتحقيق األهداف االقتصادية.
وأوضح��ت أن البرنامج س��يختتم من خالل إقامة 
حلقة نقاش��ية والحفل الختام��ي تاريخ 5 نوفمبر 

.2022
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

التشـــريع  هيئـــة  رئيـــس  شـــارك 
والـــرأي القانوني المستشـــار نواف 
عبدهللا حمزة في االجتماع الثاني 
والعشرين للجنة الدائمة لمسؤولي 
مجلـــس  بـــدول  التشـــريع  إدارات 
التعاون الذي عقد اليوم األحد في 
الريـــاض، بحضـــور األمانـــة العامة 
لمجلس التعاون. وناقش االجتماع 

عـــدًدا مـــن الموضوعـــات المتعلقة 
المدرجة  والقوانيـــن  بالتشـــريعات 
إدارات  أعمـــال  جـــدول  علـــى 
التشـــريع بدول المجلـــس. علًما أن 
الهيئة تشـــارك فـــي االجتماع بوفد 
برئاســـة رئيـــس الهيئـــة المستشـــار 
نواف حمزة، وعضوية المستشـــار 

المساعد إبراهيم  البوسميط.

البحرين تشارك في اجتماع مسؤولي 
إدارات التشريع بدول المجلس

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مســـاعد رئيس األمن 
العمليـــات  لشـــؤون  العـــام 
محمـــد  العميـــد  والتدريـــب 
عبدهللا الحرم، بحضور الوكيل 
المســـاعد للتخطيـــط والتنظيم 
الشـــيخة  الداخليـــة  بـــوزارة 
مشـــاعل بنـــت خليفة بـــن حمد 
آل خليفـــة، وفـــًدا مـــن موظفي 
األميركـــي،  الشـــيوخ  مجلـــس 
وذلك في إطار زيارتهم لمملكة 

البحرين.
رحـــب  اللقـــاء،  وفـــي مســـتهل 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد 
لشـــؤون العمليـــات والتدريـــب، 
بأعضاء الوفـــد، وأطلعهم على 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  جهـــود 
العـــام  والنظـــام  األمـــن  حفـــظ 
وتأمين الســـامة العامة، حيث 
انخفض المعدل العام للجريمة 
األربـــع  الســـنوات  مـــدى  علـــى 
الســـابقة بنســـبة 30 %، مشيًرا 
في هذا الشـــأن إلـــى توجيهات 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة ودعمـــه المســـتمر لـــكل 

الكفـــاءة  رفـــع  شـــأنه  مـــن  مـــا 
األمنيـــة  القـــدرات  وتعزيـــز 
األداء  مســـتويات  وتطويـــر 
ببرامـــج  االرتقـــاء  خـــال  مـــن 
أحـــدث  واســـتخدام  التدريـــب 
والتقنيات، واالنفتاح  المعدات 
علـــى خبـــرات وتجـــارب الدول 
الجانـــب  هـــذا  فـــي  المتقدمـــة 
ومتابعة ســـعادة رئيـــس األمن 

العام في تنفيذ ذلك.
وفـــد  اطلـــع  اللقـــاء،  وخـــال 
موظفي مجلس الشـــيوخ على 
تطبيـــق  فـــي  التوســـع  جهـــود 
والتدابيـــر  العقوبـــات  قانـــون 
تنفيـــذ  فـــي  والبـــدء  البديلـــة 
المفتوحـــة،  الســـجون  برنامـــج 
والجهـــود المبذولـــة فـــي تعزيز 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  منهـــج 
كمبـــدأ للتواصـــل الفعـــال بيـــن 
رجـــال األمـــن وأفـــراد المجتمع 
المدني، باإلضافـــة إلى الجهود 
فـــي  بالتحـــول  المتعلقـــة 
الناحيـــة  مـــن  الداخليـــة  وزارة 
التنظيمية والتطوير في مجال 

التحول للمدن الذكية.

معيـــوف  عبدالعزيـــز  العميـــد  شـــارك 
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  الرميحـــي 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية فـــي أعمال 
اإلدمـــان  لطـــب   )24( الدولـــي  المؤتمـــر 
والـــذي عقـــد فـــي مدينة فاليتـــا عاصمة 
دولـــة مالطـــا خـــال الفتـــرة 7-4 أكتوبر 
خبـــراء  ومشـــاركة  بحضـــور  الجـــاري، 
ومختصيـــن في المجال الطبي واألمني 

من مختلف دول العالم.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأوضـــح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أن المؤتمر 
يشـــكل فرصـــة كبيـــرة لتســـليط الضوء 
علـــى أحدث التطـــورات والمســـتجدات 
فـــي فهـــم وعـــاج اضطرابـــات اإلدمان، 
وذلك بمشـــاركة العديد مـــن المختصين 
في هـــذا المجال مـــن كافـــة دول العالم 
القانونيـــة  الشـــؤون  فـــي  والباحثيـــن 
أحـــدث  علـــى  واألكاديميـــة، واإلطـــاع 
اآلفـــاق واالكتشـــافات العلميـــة في هذا 

المجـــال وتســـليط الضـــوء علـــى واقـــع 
اإلدمان ومشكاته.

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأضـــاف 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة أن المؤتمر 
مواضيـــع  عـــدة  تغطيـــة  إلـــى  يهـــدف 
رئيسية تشـــمل الرعاية األولية والطرق 
الجديدة لفحوص المخـــدرات، وبرامج 
االنتكاســـات والعـــاج األســـري لإلدمان 
علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  إلـــى  باإلضافـــة 
أســـاس  هـــي  التـــي  العلميـــة  األبحـــاث 
وفًقـــا  للخبـــرات،  والتطويـــر  التدريـــب 
ألحـــدث البرامـــج العالميـــة، فضـــاً عـــن 
تســـليط الضـــوء علـــى التعـــاون مـــا بين 
النظـــام األمنـــي والقضائـــي مـــع الجانب 
الصحـــي والعاجـــي، وكذلـــك توجهات 
الصحـــة العامـــة فـــي عـــاج اإلدمـــان و 
األفـــكار الجديـــدة فـــي نفـــس المجـــال 
مـــع التركيز علـــى الفئات األكثـــر ُعرضة 
لإلدمان وتغيير نظرة المجتمع للمدمن.

وفد الكونغرس يطلع على جهود 
التوسع في تطبيق “العقوبات البديلة”

مؤتمر مالطا يستعرض آخر المستجدات في عالج اإلدمان

حمزة: 561 مترشًحا لالنتخابات في عدد قياسي منذ 2002

فتـــح بــــاب الطعــــون االنتخـــابيــــة

تحقيــق في دعايــة انتخابيــة بمدرســــة

عرض قوائم المترشحين اليوم مع فتح “االعتراض” و“الطعون”

اعتبارًا من اليوم وحتى األربعاء المقبل... وكيل العدل:

لالنتخابــات  التنفيــذي  المديــر  القانونــي  التشــريع والــرأي  رئيــس هيئــة  أعلــن 
النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف حمزة، أن العدد الكلي لطلبات الترشح 
لالنتخابات النيابية والبلدية بلغ 561، في رقم قياسي تجاوز جميع االنتخابات 

السابقة، بعد انتهاء فترة الترشح أمس في تمام الساعة التاسعة مساًء.

كما كشف المدير التنفيذي لانتخابات، 
عـــن تســـجيل زيـــادة بلغـــت أكثـــر مـــن 
المترشـــحات  عـــدد  فـــي  الضعـــف 
لانتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة مقارنة 
باالنتخابات الســـابقة، إذ وصل عددهن 
إلى 107 مترشـــحات مـــن إجمالي عدد 

المترشحين في انتخابات 2022.
المترشـــحين  قوائـــم  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـُتعرض اليـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 10 
أكتوبـــر فـــي اللجان اإلشـــرافية حســـب 
كل محافظـــة، وذلـــك لمـــدة ثاثـــة أيام 
متتاليـــة، مـــع فتح بـــاب تقديـــم طلبات 
االعتراض بشـــأنها، وكذلك الطعن على 
قـــرارات اللجان اإلشـــرافية بشـــأن هذه 

الطلبات أمام المحكمة المختصة.
وقـــال المدير التنفيـــذي لانتخابات إن 
اللجان اإلشرافية على سامة االنتخاب 
لعضويـــة  للترشـــح  طلًبـــا   369 تلقـــت 
التشـــريعي  للفصـــل  النـــواب  مجلـــس 
الســـادس، منهـــم 83 امـــرأة، وذلـــك عن 
بمحافظـــات  األربعيـــن  الدوائـــر  جميـــع 

المملكـــة، كمـــا تلقت 192 طلًبا للترشـــح 
لعضويـــة المجالـــس البلديـــة، منهـــم 24 

امرأة.
لانتخابـــات  التنفيـــذي  المديـــر  وأكـــد 
أن هـــذا اإلقبال الواســـع على الترشـــح، 
يجســـد  المحافظـــات،  جميـــع  وفـــي 
الوعي واالهتمام الوطني باالســـتحقاق 
االنتخابـــي ودوره فـــي عمليـــة التطـــور 
الديمقراطـــي، والمســـاهمة الفعالـــة في 
البنـــاء على مـــا تحقق عبر المؤسســـات 

الدستورية.
وثمـــن المستشـــار نـــواف حمـــزة مـــدى 
البحرينيـــة  للمـــرأة  البـــارز  الحضـــور 
والبلديـــة،  النيابيـــة  االنتخابـــات  فـــي 
ومشـــاركتها السياســـية وإسهاماتها في 

البناء الديمقراطي الوطني.
وطبًقا للقانون، فإنه يحق لكل من تقدم 
للترشـــح، ولـــم يـــرد اســـمه في الكشـــف 
المعـــد لذلـــك فـــي الدائـــرة االنتخابيـــة 
التـــي تقـــدم للترشـــح فيهـــا، أن يطلـــب 
مـــن اللجنة اإلشـــرافية التابعة له إدراج 

اســـمه ضمن المترشحين، أو االعتراض 
على إدراج اسم أي من المترشحين في 
ذات دائرتـــه، وذلـــك خال مـــدة عرض 
كشوف المترشحين من تاريخ 10 حتى 
12 أكتوبـــر 2022، على أن تقوم اللجنة 
بالفصل في طلب اإلدراج أو االعتراض 
خـــال ثاثـــة أيام مـــن تاريـــخ تقديمه، 
وُيعتبـــر عدم إصـــدار اللجنة قرارها في 

ذلك األجل قراًرا ضمنًيا بالرفض.
فيمـــا يحـــق لصاحب الشـــأن الطعن في 
أو  -الصريـــح  بالرفـــض  اللجنـــة  قـــرار 
الضمني- خـــال موعد ال يتجاوز ثاثة 
أيـــام من تاريـــخ صدوره أمـــام محكمة 

وتفصـــل  المدنيـــة،  العليـــا  االســـتئناف 
المحكمـــة فـــي هذا الطعن خال ســـبعة 
أيـــام مـــن تاريـــخ إقامة الدعـــوى بحكم 

نهائي غير قابل للطعن.
المترشـــحين  أحـــد  قـــام  حـــال  وفـــي 
باالعتـــراض على مترشـــح آخر وقامت 
اللجنة اإلشـــرافية المختصة بالموافقة 
علـــى طلـــب االعتراض ومن ثـــم رفعت 
اسمه من كشـــوف المترشحين، فيجوز 
لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة 
أمام محكمة االســـتئناف العليا المدنية 
فـــي موعد ال يتجـــاوز 3 أيام من تاريخ 

صدور قرار اللجنة.

أعلن وكيل العدل والشـــؤون اإلسامية 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة 
واألوقاف القاضي عيسى المناعي، عن 
فتـــح باب تقديم الطعـــون أمام محكمة 
االستئناف العليا المدنية على القرارات 
الصـــادرة عـــن اللجـــان اإلشـــرافية على 
ســـامة االنتخـــاب، فيما يتعلـــق بقوائم 
المترشـــحين، والتي مـــن المقرر عرضها 
اعتبـــاًرا من اليـــوم اإلثنين 10 حتى 12 

أكتوبر في لجان اإلشراف.
ولفت وكيل العـــدل إلى أن خدمة “رفع 
دعـــوى قضائيـــة” المقدمـــة مـــن الوزارة 
عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، تتيح 
تقديم جميع أنواع الطعون االنتخابية، 

مبيًنـــا أن الخدمـــة اإللكترونية المشـــار 
إليهـــا متاحة علـــى مدار الســـاعة خال 
الفتـــرة المحـــددة قانوًنـــا، علـــى أن يتم 
تقديـــم الطعون االنتخابيـــة وفًقا للمدة 

التي حددها القانون.
وفي هذا الصدد، أشـــار إلـــى أن الوزارة 
ا يتضمن خطوات  أصدرت دليًا إرشاديًّ
تقديم طعون المرشحين، والذي يتوفر 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  موقـــع  علـــى 

.moj.gov.bh اإلسامية واألوقاف
ووفًقـــا للقانـــون، فإنـــه يحـــق لـــكل مـــن 
تقـــدم للترشـــيح، ولـــم يـــرد اســـمه فـــي 
الكشـــف المعـــد لذلـــك، أن يطلـــب مـــن 
إدراج  لـــه  التابعـــة  اإلشـــرافية  اللجنـــة 
اســـمه ضمن المرشـــحين، أو االعتراض 

على إدراج اســـم أي من المرشحين في 
دائرته، وذلك خال مدة عرض كشوف 
 12 إلـــى   10 تاريـــخ  مـــن  المرشـــحين 

أكتوبـــر الجـــاري، على أن تقـــوم اللجنة 
بالفصل في طلب اإلدراج أو االعتراض 
خـــال ثاثـــة أيام مـــن تاريـــخ تقديمه، 
وُيعتبـــر عدم إصـــدار اللجنة قرارها في 

ذلك األجل قراًرا ضمنًيا بالرفض.
وبنـــاًء عليه، فإنه يحق لصاحب الشـــأن 
الطعـــن فـــي القرار الصـــادر عـــن اللجنة 
اإلشـــرافية فـــي ضوء ذلك ســـواء أكان 
بالرفـــض -الصريـــح أم الضمنـــي- خال 
موعـــد ال يتجاوز ثاثة أيـــام من تاريخ 
صدوره أمام محكمة االســـتئناف العليا 
المدنيـــة، حيث وبموجـــب القانون يتم 
الفصل في هذا الطعن خال سبعة أيام 
مـــن تاريخ إقامة الدعـــوى بحكم نهائي 

غير قابل للطعن.

فـــي  التحقيـــق  لجنـــة  رئيـــس  العـــام  المحامـــي  صـــرح 
الجرائـــم االنتخابيـــة المشـــكلة بقـــرار النائـــب العـــام بأن 
اللجنـــة قد تلقت إخطارا مـــن إدارة الجرائم االلكترونية 
بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي 
واإللكترونيـــات بـــوزارة الداخليـــة برصـــد مقطـــع مرئـــي 
بمواقـــع التواصـــل االجتماعـــي يتضمـــن مشـــاهد ألحـــد 
المترشحين في االنتخابات النيابية في إحدى المدارس 
وإلـــى جواره شـــخص يباشـــر الدعايـــة االنتخابيـــة لذلك 

المترشـــح وســـط جمـــع مـــن النـــاس، وقـــد بـــدأت اللجنة 
التحقيق في هذه الواقعة لما تشكله من جريمة مخالفة 
ألحـــكام القانـــون فـــي شـــأن الدعايـــة االنتخابيـــة، حيث 
اســـتدعت المترشـــح وكذلـــك المتهـــم الثانـــي المتحدث 
بذلـــك المقطع وواجهتهما بمـــا تضمنه وما ثبت لديها من 
ممارســـتهما للدعاية االنتخابية المخالفة للقانون تمهيدا 

إلحالتهما لمحاكمة عاجلة.
وأشـــار إلـــى أن المرســـوم بقانـــون رقـــم 15 لســـنة 2002 
بشأن مجلسي الشورى والنواب يحظر على المترشحين 

فـــي إطار الدعاية االنتخابية تنظيم أو عقد االجتماعات 
االنتخابيـــة أو إلقاء الخطـــب االنتخابية في دور العبادة 
والجامعـــات والمعاهـــد العلميـــة والمـــدارس الحكوميـــة 
والخاصـــة أو فـــي المياديـــن والشـــوارع والطـــرق العامة 
وكذلـــك فـــي األبنية التـــي تشـــغلها الـــوزارات واإلدارات 
التابعة لها واألجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسســـات 
العامـــة، فيمـــا يعاقب القانـــون على مخالفة هـــذا الحظر 
بالحبـــس مـــدة تصل إلـــى ســـنة وبغرامة تصـــل إلى ألف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المنامة - هيئة التشريع والرأي القانوني

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - بنا

رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني

عيسى المناعي

تسليط الضوء على المهارات الكفيلة بإسعاد الموظفين
خلق بيئة محفزة لإلنتاجية والعطاء

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 
الذي يصادف العاشـــر من شهر أكتوبر 
ويقام هذا العام تحت شعار “الرفاهية 
والصحـــة النفســـية للجميـــع”، نظمـــت 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
في قاعـــة )بيتك( في معهـــد البحرين 
 )BIBF( للدراسات المصرفية والمالية
ومشـــاركة  مشـــارك   300 وبحضـــور 
مـــن موظفـــي المؤسســـة والعديد من 
موظفي الجهات الحكومية واألهلية، 
ورشـــة عمـــل تدريبيـــة تحـــدث فيهـــا 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد 
عـــن تأمات في الســـعادة واإليجابية 
فـــي بيئـــة العمـــل، تطـــرق مـــن خالها 
إلى عدة مهارات يســـتطيع من خالها 
الموظـــف أن يســـعد بوظيفته ويكون 
ُمنتًجـــا وقادًرا على العطـــاء بإيجابية 

وسعادة. 
ثـــم قـــدم مستشـــار اإلدارة والقيـــادة 
الدوليـــة  اإلنصـــات  وعضـــو جمعيـــة 
مـــن دولـــة الكويـــت الشـــقيقة محمد 
تدريبيـــة  عمـــل  ورشـــة  النغيمـــش، 

بعنـــوان “متعـــة اإلنصـــات فـــي بيئـــة 
مـــن خالهـــا حـــول  العمـــل” تحـــدث 
الخاصـــة  المنهجيـــات  مـــن  العديـــد 

االرتقـــاء  فـــي  وأثرهـــا  باإلنصـــات 
بمنظومـــة العمـــل، ودورهـــا الُمحفـــز 
فـــي خلق بيئة إداريـــة صحية قادرة 

م  وكـــرَّ والعطـــاء.  اإلنتاجيـــة  علـــى 
ومدربـــة  مدرًبـــا   30 العـــام  األميـــن 
مـــن المتعاونيـــن مـــع المؤسســـة في 
تقديـــم الدورات والـــورش التدريبية 
لمنتســـبي المؤسســـة وخال جائحة 
كورونـــا بصـــورة خاصـــة، ُمثنًيا على 
المؤسســـة  مـــع  الدائمـــة  شـــراكتهم 
وحبهم لعمل الخيـــر وتنمية مهارات 

األرامل واأليتام.
كمـــا نظمـــت المؤسســـة علـــى هامش 
تدريبيـــة  ورش  ثـــاث  المناســـبة 
لألرامـــل واأليتـــام وعمـــوم المجتمع، 
طـــه  نبيـــل  الدكتـــور  فيهـــا  تحـــدث 
المحاضـــر الدولـــي فـــي علـــم النفس 
اإليجابـــي حـــول “البنـــاء الداخلـــي”، 
وورشـــة عمـــل “القيـــم الوطنيـــة في 
ليوســـف  النفســـية”  الصحـــة  تعزيـــز 
محمـــد مديـــر إدارة وســـائل اإلعـــام 
بـــوزارة اإلعـــام، وورشـــة “الرفاهية 
الحيـــاة”  عجلـــة  ومـــوازة  النفســـية 
المهـــارات  مدربـــة  حميـــد  إلســـراء 
والتطويـــر  والقيـــادة  الحياتيـــة 

الشخصي والمؤسسي.
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