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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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أشــــــاد الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــن 
ــنــــدي الــمــنــاعــي  عـــيـــســـى بــــن هــ
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
بالحراك الوطني الذي تشهده 
ــــرى الــمــحــافــظــة  كـــافـــة مــــدن وقـ
استعدادا للعرس الديمقراطي 
النيابية  باالنتخابات  المتمثل 
والبلدية، داعيا بالتوفيق لكافة 
الــمــتــرشــحــيــن لــخــدمــة الــوطــن 

والمواطنين.
جــاء ذلــك خــال المجلس 
المحرق  لمحافظة  األسبوعي 
ــد عــــبــــداهلل  ــيــ ــمــ ــعــ بــــحــــضــــور الــ
ــن خـــلـــيـــفـــة الــــجــــيــــران نـــائـــب  ــ بـ
األهــالــي،  مــن  وعــدد  المحافظ 
حيث أشار المحافظ الى اهمية 
عــدم إغــفــال األســـواق القديمة 
السياحي  النشاط  فــي  ــا  ودورهـ
لما تجذبه من زوار من الخارج، 
مــؤكــدا أهــمــيــة إيــجــاد الــمــرافــق 
والخدمات الصحية لكي تكون 

تلك المرافق مكتملة األركان.
ــائــــب  ــه أكـــــــــد نــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ

المحافظة  أن  على  المحافظ 
تــتــابــع بــشــكــل دائــــم مــاحــظــات 
ومقترحات األهالي والمقيمين 
عـــبـــر تـــواصـــلـــهـــا الــــدائــــم ســــواء 
عبر  أو  الــمــبــاشــرة  بـــالـــلـــقـــاءات 
بــرنــامــج تـــواصـــل وكـــذلـــك عبر 
مجلسها األسبوعي وأيضا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتـــحـــدث الــرئــيــس األســبــق 
ــة الــســيــد  ــيــ ــلــ لـــلـــمـــجـــالـــس األهــ

دور  عــــــن  ــيــــة  ــنــ ــبــ بــــوطــ جـــــاســـــم 
المجالس التثقيفي والتوعوي 
خاصة خال فترة االنتخابات، 
مــؤكــدا أن الــمــجــالــس األهــلــيــة 
ــد حـــــراكـــــا ومــــحــــاضــــرات  ــهـ ــشـ تـ
مستمرة من خال المرشحين 

والناخبين.
وطـــــالـــــب األهــــــالــــــي خــــال 
الـــمـــجـــلـــس بـــتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة 
من  وخــاصــة  المتسولين  على 

مؤكدين  ــوافـــدة،  الـ الــجــنــســيــات 
الـــســـيـــاح  يـــنـــّفـــر  وجـــــودهـــــم  أن 
الجهات  كــمــا طــالــبــوا  والــــــزوار، 
المعنية بعدم تحويل الحدائق 
ومحال  ورش  الــى  والمنتزهات 
حديقة  الــى  مشيرين  تجارية، 
قام  والذي  )الكازينو(  المحرق 
أحد المستثمرين بإنشاء ورش 
لــغــســيــل الـــســـيـــارات بــالــمــواقــف 

التابعة لها.

ــم الـــــرائـــــد مــحــمــد  ــتــ ــتــ واخــ
عادل المير من مديرية شرطة 
المداخات  المحرق  محافظة 
تــرصــد  الـــمـــديـــريـــة  أن  بــتــأكــيــد 
معها  وتتعامل  التسول  حــاالت 
بالتواجد  منوها  القانون،  وفق 
األمني عند المدارس واألسواق 
لضمان  المرورية  والتقاطعات 
ســيــر الــحــركــة الــمــروريــة ومنع 

االزدحامات.

محافظ واأهالي المحرق خالل مجل�سهم الأ�سبوعي

م��دن وق��رى المحافظ��ة ت�س��تعد للعر���س الديمقراط��ي

جليلة  ــتـــورة  الـــدكـ تـــرأســـت 
وزيرة  السيد جــواد حسن  بنت 
البحرين  مملكة  وفــد  الصحة 
المشارك في أعمال االجتماع 
الــثــامــن لــــوزراء الــصــحــة بــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية واالجتماع 85 لمجلس 
مجلس  لــــدول  الــصــحــة  وزراء 
التعاون لدول الخليج العربية 
والذي عقد في الرياض خال 

الفترة 21 -22 اكتوبر 2022.
ــاع، ألــقــت  ــمـ ــتـ ــــال االجـ وخـ
وزيــــــرة الــصــحــة كــلــمــة أعــربــت 
فيها عن بالغ شكرها وتقديرها 
لــلــجــهــود الــمــثــمــرة والــمــمــيــزة 
أعمال  تنظيم  في  ُبذلت  التي 
ــات الــمــهــمــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــذه االجــ ــ هــ
الخليجية  األهـــداف  وتحقيق 

المشتركة.
إلى  الصحة  وزيــرة  ونوهت 
أن أعمال االجتماعات تتضمن 
محاور مختلفة ترتبط ارتباطًا 
صحية  نــمــاذج  بتطوير  وثيقًا 
خليجية رائدة لمواصلة تقدم 
القطاعات الصحية الخليجية 
بما يلبي الطموحات والغايات 

الصحية والتنموية المنشودة.
وأشــــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــى 
التعاون  تعزيز  أهمية مواصلة 
الــصــحــي الــخــلــيــجــي وتــطــويــر 
ــارات الــتــنــســيــق الــثــنــائــي  ــ ــسـ ــ مـ
بالقطاع  ــاء  ــقـ االرتـ يــكــفــل  بــمــا 
ومستوى  الخليجي  الــصــحــي 
كـــفـــاءة األنــظــمــة واإلجـــــــراءات 
ــانـــب  ــا إلـــــــى جـ ــهــ ــول بــ ــمــ ــعــ ــمــ الــ
المقدمة  الصحية  الــخــدمــات 

بدول المجلس.

ــد تـــم خــــال االجــتــمــاع  وقــ
استعراض تقرير أداء المجلس 
وموازنة  ومشاريع   ،2022 لعام 
استعراض  وكــذلــك   2023 عــام 
قــــــــــرارات الــــــــــــوزراء وعــــــــدد مــن 
والمشاريع  الــمــوضــوعــات  أهــم 

والمبادرات المشتركة.
الــصــحــة  وزراء  دشــــن  كــمــا 
ــتــــعــــاون، فــي  ــدول مــجــلــس الــ ــ بــ
بالرياض،  العامة  مقر األمانة 
من  للوقاية  الخليجي  المركز 

والــذي  ومكافحتها  األمــــراض 
تــم اعــتــمــاد إنــشــائــه بــقــرار من 
الـــدورة  فــي  األعــلــى،  المجلس 
ــة واألربــــعــــيــــن »قــمــة  ــاديــ ــحــ الــ
ــابــــوس والــشــيــخ  الـــســـلـــطـــان قــ
صباح« )العا - يناير 2021(، 
ــيـــق،  ــنـــسـ ــتـ بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز الـ
األدلــة  وإنــتــاج  المعرفة  وبــنــاء 
ــن الــــوقــــايــــة مــن  لــلــتــمــكــيــن مــ
األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة وغـــيـــر 
دول  ــع  ــيـ ــمـ جـ فـــــي  ــعــــديــــة  الــــمــ

مجلس التعاون.
ويـــــــضـــــــم وفــــــــــــد مـــمـــلـــكـــة 
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
أعــمــال االجــتــمــاعــات كــا من 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 
والدكتورة  وزارة الصحة  وكيل 
مــــريــــم إبــــراهــــيــــم الـــهـــاجـــري 
ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــصــحــة  ــوكـ الـ
علي  مريم  واألســتــاذة  العامة 
المناصير مدير إدارة االتصال 

بوزارة الصحة.

ال��م��رك��ز  ي���د����س���ن���ون  ال���ت���ع���اون  ب������دول  ال�����س��ح��ة  وزراء 

ال���خ���ل���ي���ج���ي ل���ل���وق���اي���ة م����ن الأم������را�������س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا

العربي  الــعــقــل  يــتــســاءل 
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ بــــــاســــــتــــــمــــــرار عــــــــن كـ
الديمقراطية  مــع  الــتــعــامــل 
كـــنـــظـــام اجـــتـــمـــاعـــي يــبــحــث 
لقيم  عميقة  مــمــارســات  عــن 
ــتـــوصـــل  ــلـ هـــــــــذا الــــــنــــــظــــــام، لـ
ــة« حــقــيــقــيــة  ــحـ ــالـ إلـــــى »مـــصـ
ــع جـــوهـــر الــديــمــقــراطــيــة  مــ
و»روحــــــــــــهــــــــــــا« بــــاســــتــــيــــعــــاب 
صعوباتها،  وفهم  متطلباتها 
ــاد صـــيـــغـــة مــنــطــقــيــة  ــ ــجـ ــ وإليـ
لاستمرار  وقابلة  ومقبولة 
للخروج  الطبيعي،  والتطور 
من مأزق »ال ديمقراطية من 

دون ديمقراطيين«.  
ــة، كــمــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــالـ فـ
يؤكد الضالعون في علومها، 

وإدارة  المجتمع  لتنظيم  كوسيلة  تنجح  لــن 
شئونه، إال إذا ترسخت – بدايًة – كمنظومة قيم 
واستعداد  فردية  وقناعة  حياة  ونمط  وسلوك 
كما  وعــلــيــنــا،  كــكــل،  للمجتمع  وفــكــري  نفسي 
يطرح الدكتور محمد ج. األنصاري في العديد 
االجتماعي  قاعنا  في  نغوص  أن  كتاباته،  من 
التاريخية  مواقفه  من  الفكري  تراثنا  وننقح 
دنيانا،  شــئــون  إلدارة  كوسيلة  السياسة  تــجــاه 
وهذا أمر يتطلب معالجات عميقة ليتخلص 
التكوين العربي من أزمته النفسية السياسية 

التي طال أمدها. 
ولكن قبل الشروع في ذلك، ينبه األنصاري 
المعالجات،  تلك  بــه  تــأخــذ  أن  يجب  مــا  إلــى 
ــلـــى رأســــهــــا، مـــســـألـــة الـــمـــمـــارســـة الــفــعــلــيــة  وعـ
ــول اآلخــــــر كــمــدخــل  ــبــ لـــســـلـــوك الـــتـــســـامـــح وقــ
حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة  لمجتمعات  لــلــوصــول 
ـــي الـــتـــربـــيـــة الـــمـــبـــكـــرة وفـــي  يـــبـــدأ غـــراســـهـــا فـ
االجتماعية  العاقات  تنظيم  ولــدى  التعليم، 
والثقافي  الفكري  والتنوع  االخــتــاف  لتألف 
تؤمن  لمجتمعات  سنصل  حينها  والعقائدي، 
القدرة  ولديها  وفعًا،  سلوكًا  بالديمقراطية، 
يفعل«،  يـــقـــال.. وال  »مـــا  بــيــن  الــهــوة  ردم  عــلــى 
فيها  يتساوى  التي  المدنية  الــدولــة  إطــار  في 

المواطنون في الحقوق والواجبات.
ــد  ــديـ ــعـ ــل هـــــــذا الـــــطـــــرح الـ ــثـ ــمـ ــم لـ ــنــــضــ ويــ
مــن الــمــفــكــريــن الــبــاحــثــيــن عــن حــلــول عملية 
لــهــذا اإلشـــكـــال الــمــزمــن إليـــجـــاد طـــرق إنــفــاذ 
المجتمعات  تركيبة  صلب  في  الديمقراطية 
ــعـــة بين  الـــعـــربـــيـــة، لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة الـــواسـ
الــتــنــظــيــر الــســيــاســي والـــمـــمـــارســـة الــواقــعــيــة 
قــادر  ديمقراطي  نــظــام  تأسيس  على  بالعمل 
والتعارضات.  التعدديات  بين  التوليف  على 
فالديمقراطية الصحيحة، بحسب تقديرهم، 
يجب أن تمارس من أسفل الهرم، على مستوى 
وكنمط  واجتماعي  ثقافي  كمعتقد  ــراد،  األفــ
ــوى الــمــجــتــمــع  ــ ــشـــرط أن تــعــمــل قـ ــاتـــي، بـ ــيـ حـ
بتعبير  أو  انــضــاجــه،  على  الفاعلة  المدينية 
آخر »استنباته«، لبلورة نموذج سياسي يقتبس 

عـــنـــاصـــره مــــن خــصــوصــيــتــه 
الـــوطـــنـــيـــة، ويـــطـــور تــجــربــتــه 
ضـــمـــن إطــــارهــــا الـــدســـتـــوري 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والـــــــقـــــــانـــــــونـــــــي لـ
ــة،  ــيـ شــعــبــيــة مــتــحــضــرة وواعـ
النهائية  للمحصلة  وصـــواًل 
لــلــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
واالستقرار والسام وال شيء 

غير ذلك.
ــاء  ــنــ ــبــ وهـــــــكـــــــذا، فــــــــإن الــ
الديمقراطي السليم يطمح، 
أواًل وأخيرًا، إلى توفير المناخ 
مستويات  الستقرار  المائم 
الــتــنــمــيــة.. الــتــنــمــيــة الــتــي ال 
التي  التنمية  أحـــدا..  تنسى 
يستطيع كل فرد أن يستشعر 
آثارها اإليجابية على جوانب حياته، لينطلق 
ــاق الــمــشــاركــة الــعــامــة،  مــن تــحــت ظــالــهــا آلفــ
هي  التي  السياسية،  المشاركة  صورها  وأحــد 
بجدواها  ويــؤمــن  أصولها  يتقن  لمن  بحاجة 
أركان  في حماية مصلحة المجتمع وتأسيس 

الحكم الرشيد. 
إذن، فالعملية الديمقراطية عملية عميقة 
وممارستها تتطلب فهمًا واضحًا بأن صناديق 
الــطــريــق ولــيــس نهايته،  االقـــتـــراع هــي بــدايــة 
اإلرادة  لــصــابــة  الحقيقي  االمــتــحــان  وبــأنــهــا 
الشعبية التي تطمح للمزيد من اإلصاحات، 
المصلحة  ضــرورات  االعتبار  في  تأخذ  والتي 
من  المواطنين  تطلعات  عن  والتعبير  العامة 
أجل تطوير النموذج الديمقراطي الذي يزّود 
دورة الحياة السياسية بالخبرات والممارسات، 
التي  العابرة  الظواهر والمظاهر  وينقيها من 
إما  معه  وتتعامل  البرلماني  العمل  ترتجل 
بسطحية، أو بكونه مصدرًا للشهرة والوجاهة.
الديمقراطية  الــمــمــارســة  فـــإن  وبــالــتــالــي، 
الــســلــيــمــة هــي مــســئــولــيــة وطــنــيــة يــشــتــرك في 
انــضــاجــهــا كـــافـــة أفـــــراد الــمــجــتــمــع عــنــد بــنــاء 
مــنــظــومــتــه الــمــدنــيــة بــمــفــرداتــهــا الــســيــاســيــة 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة، ومـــا  ــتـــمـــاعـ والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـ
المشاركة السياسية إال أعلى هرمها، وتتجسد 
مــــن خـــالـــهـــا أعــــمــــق الـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المتمثلة في المساواة في الحقوق والواجبات 
وحــمــايــة الــحــريــات وإرســــاء الــعــدالــة وتحقيق 
الـــرخـــاء اإلنــســانــي، وال يــمــكــن بـــأي شــكــل من 
العمل  من  الممارسة  هــذه  نصف  أن  األشكال 
الــســيــاســي الـــجـــاد، بـــ»الــعــرس الــديــمــقــراطــي«، 
وهـــو تعبير، نــجــده، يــتــكــرر بــكــثــرة عــنــد وصــف 
دون شك  التي هي  االنتخابات،  في  المشاركة 
بين  شــتــان  ولــكــن  ومشجعة،  مفرحة  مناسبة 
فرحة العرس أو الزفاف واحتفاالته المؤقتة، 
الديمقراطية  العملية  ووجــاهــة  جــديــة  وبــيــن 

والمشاركة السياسية. 
} عضو مؤسس لدارة محمد جابر 

األنصاري للفكر والثقافة. 

الديمقراطية قيم و�سلوك وم�سوؤولية وطنية

بقلم:
 هالة م. ج. األنصاري }

استقبلت آمنة بنت أحمد 
ــان  ــكــ ــيـــحـــي وزيــــــــرة اإلســ ــرمـ الـ
ــــط الــــعــــمــــرانــــي  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ والـ
وفــــــــدًا مــــن شــــركــــة الــبــحــريــن 
)إدامـــة(  الــعــقــاري  لاستثمار 
ــريــــض  ــعــ بـــــرئـــــاســـــة أمـــــيـــــن الــ
للشركة،  التنفيذي  الــرئــيــس 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــحــضــور 
والتطوير  التخطيط  لهيئة 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس أحــمــد 
الخياط ووكيل وزارة اإلسكان 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حـــمـــود آل 

خليفة.

وخــــال الــلــقــاء تـــم بحث 
عــــدد مـــن الـــمـــوضـــوعـــات ذات 
الــصــلــة بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك 
بين وزارة اإلسكان والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي وشــــركــــة »إدامــــــــة«، 
إمكانية تنفيذ عدد من  منها 
في  االستراتيجية  المشاريع 
مدن البحرين اإلسكانية، بما 
يـــخـــدم قــاطــنــي تــلــك الــمــدن 

وزوارها.
ــة  ــ ــنــ ــ وقــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــادت آمــ
ــة  ــركـ ــود شـ ــهــ ــجــ ــي بــ ــحــ ــيــ ــرمــ الــ
العقاري  لاستثمار  البحرين 

المشاريع  تنفيذ  في  )إدامـــة( 
المملكة،  فــي  االستراتيجية 
الوطني  االقتصاد  ترفد  التي 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ وتــــــعــــــزز الــ
بــالــمــمــلــكــة، فــيــمــا ثـــمـــن مــن 
جانبه أمين العريض الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة جــهــود 
والــتــخــطــيــط  اإلســـكـــان  وزارة 
العمراني في توفير الخدمات 
ــن،  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
ــــال تــنــفــيــذ الــخــطــط  مــــن خـ
ــبــــرامــــج اإلســـكـــانـــيـــة الــتــي  والــ

تطرحها الحكومة.

} وزيرة الإ�شكان ت�شتقبل وفدا من �شركة اإدامة.

الإ���س��ك��ان واإدام������ة ت��ب��ح��ث��ان ال��ت��ع��اون

ال�س�تراتيجية الم�س�اريع  لتنفي�ذ  الم�س�ترك 

جليلة  الـــدكـــتـــورة  اجــتــمــعــت 
بــنــت الــســيــد جـــواد حــســن وزيـــرة 
ــع الــــدكــــتــــور أحـــمـــد  ــ الـــصـــحـــة مـ
عــــبــــدالــــوهــــاب الــــعــــوضــــي وزيـــــر 
الصحة بدولة الكويت الشقيقة، 
ــــش انـــعـــقـــاد  ــامـ ــ ــى هـ ــلــ وذلـــــــــك عــ
االجتماع الثامن لوزراء الصحة 
ــاون لــــدول  ــعـ ــتـ ــدول مــجــلــس الـ ــ بــ
 85 واالجــتــمــاع  العربية  الخليج 
مجلس  لــدول  الصحة  لمجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
ــاء، أكــــدت  ــقــ ــلــ فــــي بــــدايــــة الــ
وزيــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة مـــــــا يـــجـــمـــع 
الكويت  ودولــة  البحرين  مملكة 
تاريخية  عــاقــات  مــن  الشقيقة 
راســـخـــة، وتـــعـــاون مــســتــمــر، على 
كافة المستويات، وال سيما على 

صعيد التعاون الصحي.
ــان  ــبــ ــانــ وقــــــــد تــــبــــاحــــث الــــجــ
ــات ذات  ــوعــ ــمــــوضــ الــ مــــن  عــــــــددًا 
تضمنت  الــمــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ االهـ
مواصلة تبادل الخبرات الطبية، 
واستمرار تبادل الزيارات، وتعزيز 
مختلف أوجه التعاون الصحي.

ــــرب الــدكــتــور  مـــن جــانــبــه أعـ
أحــــمــــد عــــبــــدالــــوهــــاب الـــعـــوضـــي 
ــتــــي عــن  ــكــــويــ وزيــــــــر الــــصــــحــــة الــ
للتعاون  وتــقــديــره  شــكــره  عميق 
البلدين  بين  القائم  المشترك 
الــعــاقــات  ــار  إطــ فــي  الشقيقين 
األخـــــــويـــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
تــجــمــعــهــم، مـــنـــوهـــًا إلــــى أهــمــيــة 
مواصلة تعزيز التعاون الصحي 

بما يحقق األهداف المشتركة.

وزيرة ال�سحة تبحث مع نظيرها الكويتي تعزيز التعاون ال�سحي

بــنــاًء على دعـــوة مــن رئيس 
ــة الـــــعـــــامـــــة لــــأمــــم  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المتحدة، حضرت الشيخة هيا 
رئيسة  خــلــيــفــة،  آل  ــد  راشــ بــنــت 
العامة  للجمعية  الـــ)61  الــدورة 
ــم الــــمــــتــــحــــدة، اجـــتـــمـــاع  ــ ــــأمـ لـ
مــجــلــس الـــــرؤســـــاء الــســابــقــيــن 
ُعقد  الـــذي  الــعــامــة،  للجمعية 
في مقر األمم المتحدة بمدينة 

نيويورك.
وجــــــــرى خــــــال االجـــتـــمـــاع 
إعادة انتخاب السيد هانغ سانغ 
ســـو رئــيــســا لــمــجــلــس الـــرؤســـاء 
ــاب الــســيــد  ــتـــخـ الــســابــقــيــن، وانـ
جـــــان كــــافــــان نـــائـــبـــا لــلــرئــيــس. 

تعزيز  أهــمــيــة  مناقشة  تــم  كــمــا 
لــأمــم  الـــعـــامـــة  الــجــمــعــيــة  دور 
الــمــتــحــدة وتــســخــيــر خــبــراتــهــا 
عالمًيا،  الدول  لخدمة مصالح 
ــرارات  ــقــ وخـــاصـــة مـــن خــــال الــ
الــتــي مـــن شــأنــهــا صــنــع السلم 
ــيـــن، اســتــعــانــًة  ــيـ واألمـــــــن الـــدولـ
ــاء  ــ ــرؤسـ ــ ــارب الـ ــ ــجــ ــ ــرات وتــ ــبــ ــخــ بــ
لدعم  كمستشارين  السابقين 

أعمال الجمعية العامة. 
ــم خـــــال االجـــتـــمـــاع  كـــمـــا تــ
تــأكــيــد أهــمــيــة تــطــبــيــق مــبــادئ 
حــقــوق اإلنــســان وااللـــتـــزام بها، 
وعدم استغالها لطمس حقوق 
ميثاق  لمبادئ  وفــًقــا  اآلخــريــن، 

األمـــــم الــمــتــحــدة الـــــذي يــؤكــد 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة 
ــع بـــالـــرقـــي االجــتــمــاعــي  ــدفــ والــ

ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ قـــــــــدًمـــــــــا لــــــــرفــــــــع الـ
المعيشي في جو يسوده األمن 

واالستقرار.

ال�����س��ي��خ��ة ه��ي��ا ب��ن��ت را����س���د ت��ح�����س��ر اج���ت���م���اع ال���روؤ����س���اء

ال�������س���اب���ق���ي���ن ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�����أم����م ال��م��ت��ح��دة

قـــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
لمدينة خليفة،  تفقدية  بجولة 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
ــائــــب الـــمـــحـــافـــظ،  ــري نــ ــ ــدوســ ــ الــ
اطلع سموه على مستوى  حيث 
ــودة الـــخـــدمـــات فـــي الــمــرافــق  ــ جـ
العامة ومشاريع البنية التحتية 
ــًة لـــتـــطـــلـــعـــات  ــبــــيــ ــلــ ــة تــ ــامــ ــقــ ــمــ الــ
والـــمـــواطـــنـــيـــن، ضمن  ــالــــي  األهــ
سلسلة الزيارات الميدانية التي 
ــوه بــتــوفــيــر  ــمـ ــــرص سـ تــعــكــس حـ
ــات بــالــتــنــســيــق  أفــــضــــل الــــخــــدمــ
والــســعــي  المعنية  الــجــهــات  مــع 
الحتياجاتهم  تلبيًة  لتطويرها 
عدد  بحضور  وذلـــك  الــخــدمــيــة، 
وزارة  ــن  ــ مــ ــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ الــ ــن  ــ مــ

االشغال والمحافظة.
ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ وأكــــــــــــــــد ســـــــمـــــــو مـ
الشاملة  التنمية  إن  الجنوبية 
ــة الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة تــأتــي 
ــيــــذًا لـــتـــوجـــيـــهـــات حـــضـــرة  ــنــــفــ تــ

صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
ــم مــن  ــدعــ ــاد الـــمـــعـــظـــم، وبــ ــبــ الــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لتوفير مقومات الحياة الكريمة 

للمواطنين حاضرًا ومستقبًا.
ــافــــظ  ــحــ ــمــ ونــــــــــــوه ســـــمـــــو الــ

بـــإن الــمــحــافــظــة حــريــصــة على 
الجهات  مختلف  مــع  التنسيق 
الحكومية التي قدمت أنموذجًا 
مــتــمــيــزًا لــلــخــدمــات الــمــقــدمــة 
خليفة،  بمدينة  األهالي  لعموم 
المرافق  تنوع  بأن  سموه  منوهًا 
المزمع  أو  المنفذة  والخدمات 
دور  على  شــاهــدًا  يعد  تنفيذها 
استجابة  سرعة  في  المحافظة 

احــتــيــاجــات األهـــالـــي مــن جهة، 
وداللــــــة عــلــى مــتــابــعــة الــجــهــات 
ــق تــلــك  ــيـ ــقـ الـــمـــعـــنـــيـــة فــــــي تـــحـ
الواقع  أرض  على  االحتياجات 

من جهة ثانية.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
تفعيًا  يعد  باألهالي  االلتقاء 
وتــعــزيــزا  المجتمعية  لــلــشــراكــة 
ــل الـــمـــســـتـــمـــر،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــج الـ ــهـ ــنـ لـ

الـــتـــواصـــل  أن  ــوه  ــمـ سـ ــًا  مـــوضـــحـ
ــدانـــي ضـــمـــن أبــــــرز جــهــود  ــيـ ــمـ الـ
ــة لــــــــاطــــــــاع عـــن  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــعـــمـــل  ــرب لــــاحــــتــــيــــاجــــات والـ ــ ــ قـ
عــلــى تــوفــيــرهــا بــالــشــكــل الـــذي 
يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
بعدد  ســمــوه  التقى  بــعــدهــا، 
أهالي مدينة خليفة، حيث  من 
اســـتـــمـــع مـــنـــهـــم إلــــــى عــــــدد مــن 
اآلراء والماحظات التي تتعلق 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن الـــمـــرافـــق 
ــيــــة والـــبـــنـــيـــة  ــة والــــخــــدمــ ــامــ ــعــ الــ
ــة وتــــطــــويــــر الـــمـــنـــفـــذ  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ
مـــنـــهـــا شـــاكـــريـــن حـــــرص ســمــوه 
ــهـــود الــمــحــافــظــة  الــمــســتــمــر وجـ
ــي الــتــنــســيــق والـــمـــتـــابـــعـــة مــع  فــ
سموه  مؤكدًا  الجهات،  مختلف 
التنموية  الــمــشــاريــع  جميع  أن 
تلبي  المحافظة  تشهدها  التي 
وبمواصفات  األهــالــي،  تطلعات 
ــودة الـــتـــي تــســهــم فــي  ــ ــجـ ــ مــــن الـ
تقديم أرقى الخدمات التنموية 

للمواطنين.

�س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة يتفق���د احتياج���ات مدين���ة خليف���ة

»ال�ب�ح�ري��ن ال�وط�ن��ي« الأول 

عربي�ا ف�ي ج�م�ي��ع ال��قطاعات 
ــريـــن  ــبـــحـ ــنــــك الـ ــل بــ حــــصــ
الوطني على المركز األول في 
العالم  فــي  الــقــطــاعــات  جميع 
العربي بحسب نتائج تصنيف 
شـــركـــة ريــفــيــنــيــتــيــف لــمــجــال 
الحوكمة البيئية واالجتماعية 

.)ESG( وحوكمة الشركات
وخـــال هـــذا الــربــع ارتــفــع 
 76 إلــــــى   72 ــن  ــ مـ الـــمـــجـــمـــوع 
ــة نــظــيــر تــنــفــيــذ مـــبـــادرات  درجــ
مـــــتـــــعـــــددة والـــــــتـــــــي ســـاهـــمـــت 
البيئية  الــمــمــارســات  بــتــعــزيــز 
عن  فــضــًا  للبنك  الــمــســؤولــة 
توفير منتجات صديقة للبيئة 

للعماء.
وقال جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
الــوطــنــي »ُيـــــدرك بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي أهــمــيــة تــبــنــي أســالــيــب 
وخارجًيا.  داخلًيا  إيجابًيا  تأثيًرا  تخلق  أن  شأنها  من  مستدامة 
بالحوكمة  المتعلقة  والــخــدمــات  الــمــنــتــجــات  مــجــمــوعــة  وبــفــضــل 
من  تمكّنا   ،)ESG( الــشــركــات  وحــوكــمــة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية 
أيًضا  والمساهمة  الكربونية،  االنبعاثات  من  للحد  شركائنا  دعم 

بتحقيق قيمة ملموسة في مجتمعنا«.

وزراء �شحة دول التع�اون ي�د�ش�ن�ون المركز 

الخليجي ل�ل�وق�اي�ة م�ن الأمرا�ض ومكافحتها

الخليج  لــــدول  الــتــعــاون  مــجــلــس  بــــدول  الــصــحــة  وزراء  دشـــن 
العربية، أمس في مقر األمانة العامة بالرياض، المركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها، والذي تم اعتماد إنشائه بقرار 
بــهــدف تعزيز  الــحــاديــة واألربــعــيــن،  ــدورة  الــ المجلس األعــلــى، فــي 
من  الوقاية  مــن  للتمكين  األدلـــة  وإنــتــاج  المعرفة  وبــنــاء  التنسيق 
األمراض المعدية وغير المعدية، والتخفيف من حاالت الطوارئ 
الصحية العامة، وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع 

أنحاء دول مجلس التعاون.
جاء ذلك ضمن فعاليات انعقاد االجتماع الثامن للجنة وزراء 
الصحة بدول مجلس التعاون، برئاسة فهد الجاجل وزير الصحة 
وبحضور  الــحــالــيــة،  الــــدورة  رئــيــس  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة 
لمجلس  العام  األمين  الحجرف  نايف  الدكتور  ومشاركة  الـــوزراء، 

التعاون لدول الخليج العربية. 
نــاقــش الــمــجــتــمــعــون عــــددا مـــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام 
المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، في مقدمتها تنفيذ 
ودعم  الصحي،  المجال  في  األعلى  المجلس  وتوجيهات  قـــرارات 
متابعة  إلــى  إضافة  المشتركة،  المستقبلية  العمل  خطة  وتنفيذ 
التعاون  مشاريع  ودعــم   ،)2005( الدولية  الصحية  اللوائح  تنفيذ 
للتخصصات  والتصنيف  التسجيل  وتنظيم  الصحية  المدن  في 
الداعمة لاستمرار  القرارات  المجلس، فضا عن  الصحية بدول 
في التعاون والتنسيق للعمل بين دول المجلس والدول الشقيقة 

والصديقة والتعاون الدولي في المجال الصحي.

اتـــهـــم  )رويــــــــتــــــــرز(:   - دبــــــي 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري اإليـــــرانـــــي 
ــن ســنــيــا بــالــتــحــريــض  ــل ديــ رجــ
ــن أن  ــد الـــنـــظـــام وحــــــــذره مــ ضــ
ذلــــك قـــد يــكــلــفــه ثــمــنــا بــاهــظــا 
الـــديـــن إن  قــــال رجــــل  بــعــد أن 
ــهـــم الـــزعـــيـــم  ــنـ ــيـ ــن بـ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
المسؤولية  يتحملون  األعــلــى 
بمدينة  الـــعـــشـــرات  مــقــتــل  عـــن 

زاهدان الشهر الماضي. 
ــة الـــعـــفـــو  ــمـ ــنـــظـ ــت مـ ــ ــالــ ــ وقــ
قتلت  األمــن  قــوات  إن  الدولية 
فــي حملة قمع  األقــل  66 على 
ــعـــة فــي  أعـــقـــبـــت صــــــاة الـــجـــمـ
زاهــــــدان، جــنــوب شـــرق الــبــاد، 
يوم 30 سبتمبر، في أحد أعنف 

االضــــطــــرابــــات خـــــال خــمــســة 
أسابيع من االحتجاجات التي 

أشعلتها وفاة مهسا أميني. 
عبدالحميد  مـــوالي  وقـــال 
الــبــارز في  الــديــن السني  رجــل 
الجمعة  خــال خطبة  زاهـــدان 
بــيــنــهــم  مــــــن  مــــســــؤولــــيــــن  إن 
المرشد اإليراني علي خامنئي 
مسؤولون أمام اهلل عن القتلى 
الذين سقطوا يوم 30 سبتمبر. 
ووصـــــــف ســــقــــوط الــقــتــلــى 
مذبحة،  بــأنــه  سبتمبر   30 فــي 
قائا إنه تم إطاق أعيرة نارية 
على الـــرؤوس والــصــدور. وقــال 
موقعه  على  ُنــشــرت  فــي خطبة 
العشرات  »ُقــتــل  اإلنــتــرنــت  على 

هنا. ليس لدي العدد الدقيق. 
تــحــدث الــبــعــض عــن 90، وقــال 
البعض إن العدد أقل من ذلك، 

والبعض يقول إنه أكثر«. 
على  مقتضب  بــيــان  ــاد  وأفــ
مــوقــع »ســـبـــاه نـــيـــوز« اإلخـــبـــاري 
ــوري  ــ ــثـ ــ ــلــــحــــرس الـ الــــرســــمــــي لــ
تشجيع  عبدالحميد،  »السيد 
الــــشــــبــــاب وتــــحــــريــــضــــهــــم ضــد 
جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــران اإلســـامـــيـــة 
ــد يــكــلــفــك ثــمــنــا  الـــمـــقـــدســـة قــ
ــو الـــتـــحـــذيـــر  ــ ــا! هــــــذا هـ ــاهــــظــ بــ

األخير!«.

قــــام وفــــد مـــن شــركــة بــتــلــكــو بــرئــاســة رئــيــس 
آل  خليفة  بــن  عــبــداهلل  الــشــيــخ  اإلدارة  مــجــلــس 
خليفة بزيارة للمقر الرئيسي لشركة »إريكسون« 
بالسويد،   Ericsson Imagine Studio
بــالــشــراكــة  اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ أشــــــاد  ــد  ــ وقـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع شـــركـــتـــي بــتــلــكــو 
وإريكسون، وبما شهده خال الزيارة من تقنيات 
وحـــلـــول مــبــتــكــرة اســتــعــرضــهــا خـــبـــراء وشـــركـــاء 

إريكسون.
التطور  أن  بــن خليفة  عــبــداهلل  الشيخ  وأكــد 
الرقمي في البحرين يعد عنصرا مهما في دعم 
االقــتــصــاد الــرقــمــي، مــشــددا على أنــه مــع توافر 
البحرين  في   5G الخامس  للجيل  قوية  شبكة 

الــرقــمــي  الــنــمــو  ــع  وضـ فــي  بتلكو  تستمر  ســـوف 
كركيزة أساسية في رحلة تحول الشركة.

قدم فريق إريكسون من الخبراء والمختصين 
عدد من طرق االستخدام المبتكرة التي وضحت 
المنتجات والحلول المستقبلية والسيناريوهات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، مما  الــشــركــة  الــتــي تعكس رؤيـــة 
المحدودة  غير  اإلمكانات  لتجربة  فرصة  يقدم 
لتكنولوجيا االتصاالت بكافة أنواعها، واالطاع 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قــدرات  على 

)ICT( في مختلف القطاعات والصناعات.

كتب علي عبداخلالق:

إحــدى  البحرين،  دانــة  شركة  أصبحت 
الشركات الرائدة في التطوير العقاري في 
مملكة البحرين، أول شركة بحرينية رسميا 
تــقــبــل الـــمـــدفـــوعـــات عـــن طـــريـــق الــعــمــات 
ــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد تــوقــيــعــهــا شـــراكـــة  ــمـ الـــرقـ
عملة  أول  »زمــــزم«  عملة  مــع  استراتيجية 

رقمية إسامية في العالم.
وجــــاءت الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
الــشــركــتــيــن لــتــتــيــح لــلــراغــبــيــن فــــي شــــراء 
عقارات من قبل شركة دانة البحرين قبول 
المدفوعات من خال عملة زمزم الرقمية، 
مملكة  فــي  نوعها  مــن  أولــى  سابقة  لتكون 

البحرين والمنطقة. 
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
المرزوق،  نــواف  البحرين  لدانة  التنفيذي 
ــول الــعــمــات  ــبـ ــدأ قـ ــبـ تـ ــوف  ــ أن الـــشـــركـــة سـ
الرقمية وبعملة زمزم تحديدًا كونها عملة 
سيتم  أنــه  إلــى  مشيرًا  مضمونة،  إسامية 
تنتهي  حالما  العمات  تلك  بقبول  البدء 
ــراءات الــرســمــيــة عــلــى أن يتم  ــ ــ بــعــض اإلجـ
الــنــوع مــن الــمــدفــوعــات خال  العمل بــهــذا 

شهر نوفمبر المقبل.
مـــن جــهــتــه قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لعملة زمزم حامد فخرو: »إن هذه االتفاقية 
ــام بـــاقـــي الــشــركــات  ــ ــبـــاب أمـ ســــوف تــفــتــح الـ
المستقبلية،  الدفع  خيارات  على  للتعرف 
البحرينية  الــشــركــات  يضع  ســوف  أنــه  كما 
الدولية في مواكبة مثياتها  الساحة  على 

تــعــدد خــيــارات  العالمية فــي  الــشــركــات  مــن 
ــع«. وتــــوقــــع فــــخــــرو، أن تـــصـــل قــيــمــة  ــ ــدفـ ــ الـ
الرقمية  بالعمات  اإلجمالية  المعامات 
دينار  مايين   5 حــوالــي  إلــى  البحرين  فــي 

خال العام القادم.

لأول مرة في البحرين.. قبول �شراء العقارات والأرا�شي بالعمالت الرقمية

البحري�ن والإمارات.. اأخوة وتفاهم وتن�ش�يق م�ش�ترك

لتحميله خامنئي م�شوؤولية ال�دماء.. الحر�ض الثوري 

ي�ه�دد رج�ل دي�ن �ش�ن�ي�ا: »ه�ذا هو التحذير الأخير«
�����ش����راك����ة ا����ش���ت���رات���ي���ج���ي���ة ب��ي��ن 

ب��ت��ل��ك��و واإري����ك���������ش����ون ال�����ش��وي��دي��ة

اإلى جانب البحرين الملك ي�شيد بالمواقف الم�شرفة للإمارات 

} جان كريستوف دوراند.

} وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

ص١0 عربية ودوليةص9 ص9المال واالقتصاد المال واالقتصاد
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} وفد شركة بتلكو يزور مقر شركة إريكسون.

كتب عبداألمير الساطنة:

ــد عــمــال تطوير  أحـ لــقــي 
الـــطـــرق مــصــرعــه وأصـــيـــب 4 
بأعمال  قيامهم  أثناء  آخرون 
ــارع  ــرق عـــلـــى شــ ــطــ تـــطـــويـــر الــ
ــيـــخ عـــيـــســـى بــــن ســلــمــان  الـــشـ
بــالــقــرب مـــن الـــبـــاد الــقــديــم 
بـــاتـــجـــاه جــســر الــمــلــك فــهــد، 
إثـــــــر حـــــــــادث مــــــــــروري نـــاجـــم 
انـــحـــراف مــركــبــة تحمل  عـــن 
إلى  أدى  ما  خليجية،  أرقــامــا 
ودوريـــة  بالعمال  اصــطــدامــهــا 
بواجبها  تــقــوم  كــانــت  مــروريــة 

في الموقع.
ــدد مــــن الــعــمــال  ــ وكــــــان عـ
بعملهم  يقومون  اآلسيويين 
ــر شـــــــــارع الـــشـــيـــخ  ــويــ فـــــي تــــطــ
ــن ســـلـــمـــان بــاتــجــاه  عــيــســى بــ
جسر الملك فهد في الساعة 
صباح  من  والنصف  السابعة 
أمــــــــــــس، وفـــــــجـــــــأة انــــحــــرفــــت 

الــمــركــبــة تــجــاه الــعــمــال قبل 
مــــرور  بـــــدوريـــــة  تـــصـــطـــدم  أن 
ــن مـــوقـــع  ــيــ ــأمــ ــتــ مـــــــوجـــــــودة لــ
بخمسة  واصطدمت  العمال، 
وفـــاة  إلـــى  ذلـــك  عـــمـــال، وأدى 
أحـــدهـــم فـــي مـــوقـــع الـــحـــادث 
ــة وتـــــم نــقــلــهــم  ــعــ ــيــــب أربــ وأصــ

ــاف الــوطــنــي  ــعـ بــواســطــة اإلسـ
إلــــــــى الـــمـــســـتـــشـــفـــى لــتــلــقــي 
العاج الازم، وتضررت دورية 
الخليجية  والــســيــارة  الــمــرور 

بتلفيات كبيرة.
وفـــــــــــور وقـــــــــــوع الــــــحــــــادث 
ــرت ســــــــيــــــــارات شــــرطــــة  ــ ــضــ ــ حــ

النجدة وقام أفرادها بتسهيل 
ــى حــيــن  ــ ــر الـــمـــركـــبـــات الــ ــيـ سـ
وصول شرطة المرور والدفاع 
ـــع الــجــثــة  ــ ـــم رفـ ــ ــي، وتـ ــدنــ ــمــ الــ
مجمع  مــشــرحــة  إلـــى  ونقلها 
وفتحت  الــطــبــي،  الــســلــمــانــيــة 

الجهات الرسمية التحقيق.

} شراكة استراتيجية بين شركة دانة البحرين وعملة »زمزم«.

ص١8 التكنولوجيا والتقنية المالية

وف�اة اآ�ش�يوي واإ�شاب�ة اآخري�ن م�ن عم�ال تطوي�ر الط�رق �شدمتهم �ش�يارة 

أكد حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم اعتزازه بالعاقات التاريخية 
األخـــويـــة الــراســخــة الــتــي تــجــمــع بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وشــقــيــقــتــهــا دولــــة 
اإلمارات العربية المتحدة، التي ترتكز 
على دعــائــم قوية مــن األخـــوة والــرؤى 

والتفاهم والتنسيق المشترك.
استقبال حضرة  ذلــك خــال  جــاء 
صــاحــب الــجــالــة أمـــس ســمــو الشيخ 
ــر  ــ نـــهـــيـــان وزيـ آل  زايـــــــد  ــن  ــ بـ ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي بــدولــة 
بمناسبة  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
زيــــــارتــــــه لـــلـــمـــمـــلـــكـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
العليا  للجنة  العاشرة  الــدورة  اجتماع 
المشتركة بين مملكة البحرين ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
الطيبة  بــالــنــتــائــج  وأشــــاد جــالــتــه 
الجــتــمــاع الــلــجــنــة الــعــلــيــا الــمــشــتــركــة 
تعزيز  صعيد  على  المثمرة  وجهودها 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل وفــتــح 
في  المتبادل  للتنسيق  جــديــدة  آفـــاق 

بالخير  يــعــود  بما  الــجــوانــب  مختلف 
واالزدهـــــــار عــلــى الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
المواقف  جالته  مثمنا  الشقيقين، 
إلــى جانب  ــارات  اإلمــ لــدولــة  المشرفة 
في  مثنيا  وشعبها،  البحرين  مملكة 
الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى دورهــــــا الــمــحــوري 
الــفــاعــل عــلــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي 
الدفاع  في  الخيرة  وجهودها  والدولي 
العربي  عن قضايا األمة ودعم العمل 
ــاء دعــائــم  ــ ــن إرســ الــمــشــتــرك فــضــا عـ

األمن واالستقرار في المنطقة.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب ســمــو الــشــيــخ 
عــبــداهلل بــن زايـــد آل نــهــيــان عــن بالغ 
لما  الجالة  صاحب  لحضرة  تقديره 
ــــرص لــتــعــزيــز  يـــولـــيـــه جـــالـــتـــه مــــن حـ
ــيــــق الــــعــــاقــــات الــــوطــــيــــدة بــيــن  ــوثــ وتــ

البلدين الشقيقين.

ص2 أخبار البحرين

ــركــــزي شــركــة  ــمــ ــبـــحـــريـــن الــ ــنـــح مــــصــــرف الـ مـ
»صفقات« ترخيص »شركة مساندة للقطاع المالي 
- مــشــغــل مــنــصــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي« وســتــكــون 
كما  الساعة،  مــدار  على  متوفرة  الشركة  خدمات 
يمكن للمستثمرين االنضمام واستخدام خدمات 
أو  اإللكتروني  الموقع  خال  من  صفقات  منصة 

.iOSتطبيقات الهواتف الذكية األندرويد أو الـ
ـــاق  ــ ــــت إطــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــد أعـ ــ ــ ــت »صــــــفــــــقــــــات« قـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
www.safaghat.« اإللــكــتــرونــيــة  مــنــصــتــهــا 

ــاعـــي  ــمـ الـــجـ والــــتــــمــــويــــل  ــثــــمــــار  ــتــ لــــاســ  »com
الــرقــابــيــة  الــبــيــئــة  فــــي   »Crowdfunding«

وتهدف  المركزي.  البحرين  لمصرف  التجريبية 
إلكترونية  اســتــثــمــاريــة  قــنــاة  تــوفــيــر  إلـــى  المنصة 
خدماتها  وتوفر  بحرينية،  كــفــاءات  قبل  من  تــدار 
بصورة رقمية سهلة وآمنة وبنفس الوقت متوافقة 
كما  التقليدية.  االستثمارية  الصفقات  عمل  مع 
تعمل الشركة على خلق بيئة استثمارية تنافسية 
إثراء  في  ما يسهم  المستثمرين،  متاحة لجميع 
البحرين  لمملكة  واالقــتــصــادي  الــمــالــي  الــنــظــام 

الذي يتوافق مع الرؤية االقتصادية 2030.

ال���ت���رخ���ي�������ض ل��������»����ش���ف���ق���ات« ب��ت�����ش��غ��ي��ل 

م��ن�����ش��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وال��ت��م��وي��ل ال��ج��م��اع��ي

ص9 المال واالقتصاد

} جالة الملك المعظم خال استقبال سمو الشيخ عبداهلل بن زايد.

ص6 أخبار البحرين
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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يــعــقــوب الحمر  يـــن  نــبــيــل  أكـــد 
مـــســـتـــشـــار جـــالـــة الـــمـــلـــك لـــشـــؤون 
األوكــــرانــــيــــة  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ أن  اإلعـــــــــام 
هـي  اللحظـة  هـذه  حتـى  المستعرة 
جديــد،  عالمـي  نظـام  تشكـل  بدايـة 
ينتصـر  ــن  مـــ عـــــن  ــر  الــنــظـــ وبــغـــــض 
أمـام حقبـة  العالـم  فـإن  اليـوم  فيهـا 
تتغيـر فيهـا  سياسيـة جديـدة سـوف 
مـــواقـــــــع بعـض  ــزز  وتــتــعـــ الـــمـــوازيـــــــن 

القـوى وتفقــد أخرى مواقعها.
مشاركته  خـــال  الــحــمــر  ــال  وقــ
التي  الــنــدوة  فــي  رئيسي  كمتحدث 
بالمملكة  أصــيــلــة  مــنــتــدى  نــظــمــهــا 
الــمــغــربــيــة الــشــقــيــقــة تــحــت عــنــوان 
الشرق  بين  العربي  الخليج  »نـــدوة 
ــيــــة  األوكــــرانــ ــرب  ــحــ الــ إن  والـــــغـــــرب« 
العالم  مــواقــف  مــن  الكثير  كشفت 
الغربي وخاصة ما يتعلق بالحريات 
وحـــقـــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة 
والمبادئ والمفاهيم واإلعام الحر 
التي ذهبت كلها أدراج الرياح عندما 

المست الحرب العالم الغربي.
ورأى الحمر أن أهم ما كشفته 
أن  هو  أوكرانيا،  في  الدائرة  الحرب 
يجر  أن  يستطع  لم  الغربي  العالم 
العرب إلى جانبه في ساحة الحرب، 
وهــــذه كــانــت عــامــة بــــارزة جــــدًا في 
مــســيــرة الـــتـــحـــوالت الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــيـــن الـــشـــرق  ــيـــة بـ مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـ

والغرب.
وأشــار إلى أن الغـرب قد مارس 
ضغوطــات كبيــرة علــى دول الخليــج 
تحوالت  إحـــداث  أجــل  مــن  خاصــة 
إلى  بالنسبة  مواقفها  فــي  رئيسية 
الضغوطــات  هذه  وتنوعت  الحـــرب، 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــــــــــة  ـــ ــن الــعــســكــريـــ ـــ بــيـــ
وحتــى  ـــــة  ـــ واإلعــامــيـــ والــســيــاســيـــــــــــة 
الغرب  قيــام  هــو  واألهــم  المثليــة، 
بفتــح الساحــة العربيــة إليــران مــن 

أجــل أن تعيث فيها إرهابا ودمارًا.
الحمر  نبيل  المستشار  ــال  وقـ
إنــــــه لـــــم يـــكـــن مـــــن مـــصـــلـــحـــة دول 
الــخــلــيــج أن تــدخــل طــرفــًا فــي هــذه 
الــحــرب أو فــي الــصــراع الــدائــر بين 

تملك  الــدول  فهذه  الكبرى،  الــدول 
اقتصادية  وعــاقــات  طــيــبــًا  تــاريــخــًا 
أو الصين  مستقرة سواء مع روسيا 
ــدول الــشــرقــيــة، وطـــوال  ــ أو ســائــر الـ
حاولت  الخليج  دول  فــإن  تاريخها 
الـــصـــراعـــات وســيــاســات  تــتــجــنــب  أن 
ــة جــهــة كــانــت،  االســتــقــطــاب مـــن أيــ
قائمة  متوازنة  بعاقات  واحتفظت 
ــدم  ــادل وعــ ــبـ ــتـ ــمـ عـــلـــى االحـــــتـــــرام الـ
مع  الداخلية  الــشــؤون  في  التدخل 

الجميع.
وأضـــاف قــائــًا.. فـــإذا مــا كانت 
عليه  يطلق  كــان  لما  حسنة  هــنــاك 
الربيع العربـي والذي خطـط له من 
الدول  لتدميـر  الغربيـة  الـدول  قبـل 
خلقت  فإنها  وانــهــيــارهــا..،  العربية 
تحوالت إيجابية جديدة في عالمنا 
العربي، فيما يخص تعزيز الجبهة 
عن  بها  والــنــأي  العربية  الداخلية 
الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة، وتــكــثــيــف 
االتــــصــــاالت والــتــنــســيــق فــيــمــا بين 
دولــنــا مــن أجـــل خــلــق مــواقــف أكثر 
الخارج  مــع  الحديث  فــي  انسجاما 
إلى جانب الوعي العربي العام الذي 

تشكل في أعقاب ذلك.
وأكد أن االستقرار واألمن الذي 
طويلة  لعقود  الخليج  دول  رسخته 

ومثالية  كبيرة  تنموية  نهضة  خلق 
انــعــكــســت إيـــجـــابـــيـــًا عــلــى الــشــعــوب 
حول  والتفافها  التحامها  زاد  التي 
ــوت فـــرصـــا كــثــيــرة  أنــظــمــتــهــا مــمــا فــ
لــضــرب هـــذه األنــظــمــة الــمــســتــقــرة، 
فــيــمــا كـــانـــت الــشــقــة تــتــبــاعــد أكــثــر 
وأكثر بين النظام اإليراني والشعب 
الـــذي عــانــى مــن فــقــر مــدقــع وذلــك 
لقيام هذا النظام بصرف مدخرات 
إيـــــــران عـــلـــى مــنــظــمــاتــه الـــمـــوالـــيـــة 
وأهــــدافــــه الــتــوســعــيــة فـــي الــخــلــيــج 
وزعزعة األمن واالستقرار فيه، هذا 
شهدت  والتنمية  واالستقرار  األمن 
دولية  ــراف  أطـ قبل  مــن  عبثا  أيــضــا 
أحــزاب  ذلــك  فــي  ساعدتها  متعددة 
ومنظمات تعتنق أيدولوجيات هرئة 
ــي ســــدة الــحــكــم  ــا فـ ــت يـــومـــا مـ ــانـ وكـ
مجتمع  أي  تخلق  أن  تستطع  ولــم 
مثالي، فانهارت بعد أن انقلبت على 

ما ادعته من مبادئ تقدمية.
ــر أن  ــمـ ــد الـــحـ ــيـ ــسـ ــا أكــــــد الـ ــمـ كـ
حراكًا  الــيــوم  يقود  العربي  الخليج 
غــربــيــًا،  دبــلــومــاســيــًا ال شــرقــيــًا وال 
ومصالح  شعوبه  مصالح  يضع  بــل 
األمة العربية في المقدمة، وانتهج 
ــة عــلــى  ــمــ ــائــ ــد قــ ــعــ ســــيــــاســــات لـــــم تــ
رد الــفــعــل بــل الــفــعــل، والــعــمــل بما 

أي  إزاء  الــداخــلــيــة  جبهته  يحصن 
محاوالت ال تتماشى مع مصالحه.

األيــــــدولــــــوجــــــيــــــات  إن  وقـــــــــــال 
ــتــــي أضـــــــرت بـــدولـــنـــا  واألحـــــــــــزاب الــ
ــهــــت..  ــتــ ــد ولـــــــــت.. وانــ ــ وشـــعـــوبـــنـــا قـ
ــة  ــفــ ــزائــ ــفــــت شــــعــــاراتــــهــــا الــ ــشــ ــكــ وانــ
ــم يــبــق غير  ــام.. ولـ ــعـ ــام الــــرأي الـ أمــ
متسائا..  أنــفــاســهــا..  تلفظ  فــلــول 
أيــــــن أحـــــــــزاب اإلســـــــــام الـــســـيـــاســـي 
كـــــاإلخـــــوان.. وأيـــــن األحـــــــزاب الــتــي 
نفسها  ونــصــبــت  الــتــقــدمــيــة  ــــت  ادعـ
العربية  األمـــة  قضايا  عــن  مــدافــعــة 
كحزب البعث وغيرهم من األحزاب 
والديمقراطية  التقدمية  مــدعــيــة 
ــواء الـــعـــروبـــة والــقــومــيــة  ــ وحــمــلــت لـ
ــت تــعــقــد  ــ ــوقــ ــ ــفــــس الــ ــي نــ ــ ــن فــ ــ ــكـ ــ ولـ
وما  إيـــران  صنيعة  مــع  التحالفات 
يطلق عليه حــزب اهلل وتصمت عن 
جرائمه المخزية في دولنا العربية 

وما يرتكبه من مذابح واغتياالت.
أمــام  كلمته  فــي  الــحــمــر  ورأى   
العربي  الخليج  أن  أصيلة  منتدى 
يشهد اليوم تحوالت تسير في نسق 
بل  الكثيرين،  فاجأ  وسريع  طبيعي 
ــذه الــتــحــوالت  ــاق تــوقــعــاتــهــم، هــ ــ وفـ
ــن الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة  ــ تـــخـــتـــلـــف عـ
السابقة، لتشق اليوم طريقها بقوة 

وثبات وثقة وتصبح رقمًا صعبًا في 
السياسات الدولية.

إن الخليج جغرافيا  إلى  وأشار 
ــرق والــــغــــرب  ــ ــشـ ــ عــــــرف أنــــــه بـــيـــن الـ
يعزز  فإنه  والــيــوم  المميز،  بموقعه 
واقــتــصــاديــًا  سياسيًا  المسألة  هــذه 
وفق موقف مستقل ومتوازن يرفض 
بشدة محاوالت التدخل في شؤونه 
أية ضغوطات  أو ممارسة  الداخلية 

عليه مهما كانت أشكالها.
وأضاف أيضًا أن الخليج عرف 
نحــو  ــرة  ـــ الــخــيـــ بــمــســاعــيــــــــه  كـــذلـــك 
والتاقي  والتسامح  التقارب  تعزيز 
والتعايــش  الحــوار  ثقافــة  وتعزيز 
بين الشرق والغرب، مشيرًا في هذا 
التاريخيـة  الزيــارة  إلــى  الخصوص 
بها  سيقــوم  الــتــي  المسبــوقة  غيـر 
ــــــة الـــبـــابـــا فــرانــســــــــيــس بــابــا  ــــ قـــداسـ
الثالث من  للبحرين في  الفاتيكان 
نــوفــمــبــر الـــقـــادم لــمــدة أربــعــــــــة أيــــــــام 
صاحــب  حضــرة  مــن  لدعــوة  تلبيــة 
عيســـى  بن  حمــد  المــلك  الجالــة 
المعظــم  الباد  عاهـــل  خليفــــة  آل 
فــي  للمشاركـــة  ــاه  ورعــ اهلل  حفظه 
مــلــتــقــــــــى الــبــحــريــــــــن »حـــــوار الــشــرق 
ــايــــش  ــعــ ــتــ والــــــــغــــــــرب مـــــــن أجــــــــــل الــ

اإلنساني«.

اأمام منتدى اأ�شيلة بالمغرب.. م�شت�شار الملك ل�ش�ؤون الإعالم:

الخلي��ج العرب��ي يق��ود الي��وم ح��راكا دبلوما�ش��يا ال �ش��رقيا وال غربي��ا

وي�ش��ع م�شال��ح �ش��عوبه وم�شال��ح االأم��ة العربي��ة ف��ي المقدم��ة

استقبل الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزيـــر  النعيمي 
ــلـــس أمـــــنـــــاء مــجــلــس  رئــــيــــس مـــجـ
الدكتورة  بحضور  العالي،  التعليم 
دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة 
لمجلس  الــعــام  األمــيــن  آل خليفة 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
ــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي،  ــنـ أمـ
ــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن يــوســف  ــتــ ــدكــ والــ
إســـمـــاعـــيـــل نـــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة 
اإلداريـــة،  للشؤون  العربي  الخليج 
اهلل  ضــيــف  عبدالحليم  والــدكــتــور 
الطبية  والعلوم  الطب  كلية  عميد 
بــالــجــامــعــة، وفـــد لــجــنــة االعــتــمــاد 
والــذي  اإليرلندية،  الطب  لكليات 
يــضــم فـــي عــضــويــتــه الــبــروفــيــســور 
باترك  والبروفيسور  دونهيو،  جون 
موراي، والبروفيسور توني بيكوك، 
الميدانية  زيارتهم  بمناسبة  وذلك 

ــلــــوم الــطــبــيــة  ــعــ لــكــلــيــة الـــطـــب والــ
لدراسة  العربي،  الخليج  بجامعة 
ــتــــمــــاد بـــرنـــامـــجـــهـــا األكــــاديــــمــــي  اعــ

»دكتور في الطب«.
ــد رّحــــــب الــــوزيــــر بــأعــضــاء  ــ وقـ
لــجــنــة االعـــتـــمـــاد لــكــلــيــات الــطــب 
اإليــرلــنــديــة، وهـــي إحــــدى الــلــجــان 
الــمــعــتــرف بــهــا مـــن قــبــل االتـــحـــاد 
مقدمًا  الطبي،  للتعليم  العالمي 
جــامــعــة  دور  حــــــول  ــًا  ــ ــرحـ ــ شـ لـــهـــم 
وأبـــرز  وبــرامــجــهــا  الــعــربــي  الخليج 
مدينة  إلــى  تطرق  كما  إنجازاتها، 
الـــمـــلـــك عــــبــــداهلل بــــن عــبــدالــعــزيــز 
ــتـــي تــشــّكــل تــجــســيــدًا  الــطــبــيــة، والـ
ــة بــيــن  ــ ــويـ ــ ــات األخـ ــعــــاقــ لـــعـــمـــق الــ
مملكة البحرين والمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، مــــؤكــــدًا 
اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــدعــم 
جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، الــتــي 

الخليجي  للتعاون  نموذجًا  تعتبر 
ومشيدًا  التعليمي،  الصعيد  على 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا لــارتــقــاء 

جودة  على  وحرصها  بمخرجاتها، 
األكاديمية،  برامجها  في  التعليم 
مشيرًا في الوقت ذاته إلى االهتمام 

الذي يبديه مجلس أمناء مجلس 
ــالـــي وســـعـــيـــه لــدعــم  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ

جميع مؤسسات التعليم العالي.

وزي�ر التربي�ة ي�ش�تقبل لجن�ة االعتم�اد لكلي�ات الط�ب االإيرلندية

رئيس  آل خليفة  الشيخ أحمد بن حمد  شــارك 
الــعــالــمــيــة في  الــجــمــارك  رئــيــس منظمة  الــجــمــارك 
الجمارك  منظمة  أقامتها  التي  النقاشية  الجلسة 
العالمية مع طلبة جامعة هولندا بعنوان )لقاء مع 
منظمة  ومعرض  مؤتمر  هامش  على  وذلــك  قائد(، 
الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2022، والذي عقد 
 18 من  الفترة  في  بهولندا  ماستريخت  مدينة  في 

إلى 20 أكتوبر 2022م.
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الـــجـــمـــارك خــــال الــجــلــســة 
تزكيته  منذ  وإنجازاته  الحافلة  مسيرته  النقاشية 
العالمية  الجمارك  رئيسًا لمجلس منظمة  ليصبح 
مـــرات على  ثـــاث  المنظمة  رئــاســة  عــلــى  وحــصــولــه 

المنصب  تــولــيــه  مــنــذ  إلـــى سعيه  وتــطــرق  الــتــوالــي، 
إلـــى ضــمــان اســتــقــرار ســيــر األعــمــال وســاســتــهــا مع 
وتــبــادل  العالمية،  الــجــمــارك  منظمة  أعــضــاء  كــافــة 
ــتـــي مـــن شــأنــهــا خــدمــة  الــمــعــلــومــات والـــخـــبـــرات الـ
تحقيق  نحو  الــدؤوب  والعمل  المشتركة  المصلحة 
مكانتها  على  والمحافظة  المنظمة  ــداف  أهـ كــافــة 

العالمية.
الجدير بالذكر أن اللقاء قد شارك فيه عشرون 
اتيحت  حيث  هولندا،  جامعات  مــن  وطالبة  طالبا 
الفرصة لكل طالب بتوجيه سؤال لرئيس الجمارك، 
وقــــد تــمــحــورت األســئــلــة حــــول مــســيــرتــه الــدراســيــة 

والعملية لغاية تزكيته لرئاسة مجلس المنظمة.

الجل�شة  ف��ي  ي�����ش��ارك  ال��ج��م��ارك  رئ��ي�����س 

ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة م���ع ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة ه��ول��ن��دا

محميد احملميد

ــخ وثــابــت،  الــتــضــامــن الــعــربــي، مــبــدأ راســ
الخليجية  دولنا  تمارسه  ومستمر،  متواصل 
واإلمـــارات،  والسعودية  كالبحرين  خصوصا، 
ــدول الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، انــطــاقــا  ــ مـــع كـــل الـ
التضامن  مبدأ  بتفعيل  األصيل،  إيمانها  من 

العربي على أرض الواقع.
ولطالما واجهت الدول العربية الشقيقة 
أزمات وتحديات، وحتى تدخات، فكانت دولنا 
واإلمـــارات«  والسعودية  »البحرين  الخليجية 
ــا، فـــضـــا عــــن مــواقــفــهــا  ــمــ فــــي الـــمـــقـــدمـــة دائــ
الدول  تواجهه  فيما  الحكيمة،  الدبلوماسية 

الصديقة األخرى من تحديات كذلك.
ــا واضــحــة  ــنـ ولــطــالــمــا كـــانـــت مـــواقـــف دولـ
ومعلنة بشأن تحقيق التضامن العربي، كدعم 
ــيـــه، وفـــي حق  الــمــلــف الــمــغــربــي ووحــــدة أراضـ
تحقيق  وفي  النيل،  مياه  في  والسودان  مصر 
األمن واالستقرار في اليمن، بجانب الموقف 
وغــيــرهــا  الفلسطيني،  الــحــق  مــع  الــتــاريــخــي 

العديد من المواقف التضامنية العملية.
ــارات  وبــاألمــس الــقــريــب قــدمــت دولـــة اإلمـ
في  رفيعا  درســـا  الشقيقة  المتحدة  العربية 
التضامن العربي، حينما أكدت وزارة الخارجية 
يتعلق  فيما  األردن  مع  تضامنها  اإلمــاراتــيــة، 
بــرفــض تــصــريــحــات الــســفــيــر الــهــولــنــدي في 
الهولندي  السفير  باستدعاء  وقــامــت  عــّمــان، 
لدى اإلمارات، وأبلغته استنكارها واحتجاجها 
عّمان  لــدى  بـــاده  سفير  لتدخل  الــشــديــديــن 
وأكدت تضامن  الداخلية لألردن،  الشؤون  في 
اإلمارات مع األردن، واحتجاجها الشديد على 
عن  والــخــارجــة  الــمــســؤولــة  غير  التصريحات 
األعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير 
والتي تعد  الجاري،  أكتوبر  الهولندي يوم 19 

تدخا سافرا في الشؤون الداخلية لألردن.
التضامن  فــي  الـــرائـــع  ــي  ــاراتـ ــدرس اإلمـ الــ
الــعــربــي، يــشــكــل حــلــقــة جـــديـــدة، وتــطــور غير 
ووقف  العربي،  التضامن  تفعيل  في  مسبوق 
دول  بعض  تشجع  أن  شأنها  من  تــطــورات  أي 

لــلــتــدخــل فــي الــشــأن األردنـــــي، فــجــاء الـــدرس 
تفكر  دولــة  أي  أمــام  الطريق  اإلماراتي لقطع 
-مـــجـــرد تــفــكــيــر- فـــي الـــدخـــول عــلــى الــخــط، 
ليس  األردن  أن  للجميع  اإلمــــــارات  ولــتــؤكــد 
الــــدول  فـــي شـــــؤون  ــتـــدخـــات  الـ ــدا، وأن  ــيــ وحــ
وبوصلتها،  وجهتها  شكلها  كــان  أيــا  العربية، 

مرفوضة رفضا قاطعا.
يؤكد  والمؤثر،  الرفيع  اإلمــاراتــي  الــدرس 
أن الدبلوماسية الخليجية اليوم، تتجه نحو 
التأثير  إلــى  واالنــتــقــال  الحكيمة،  الفاعلية 
الــفــعــل فقط،  وردود  الــتــأثــر  ولــيــس  والـــقـــرار، 
وأن مـــا حــصــل فـــي مــرحــلــة ســابــقــة مــاضــيــة، 
في  األجنبية  الــتــدخــات  حــيــال  الصمت  مــن 
أن  له  ولن يسمح  يتكرر  لن  العربية،  الشؤون 
ووسيلة،  منصة  أو  ونافذة،  باب  أي  من  يعود، 

مهما كانت التبريرات والمسوغات. 
العربي،  التضامن  اإلمــاراتــي في  الــدرس 
رسالة قوية تؤكد أن أمن الدول العربية جزء 
العاقات  وأن  البعض،  بعضه  عن  يتجزأ  ال 
ترتكز  الــعــربــيــة،  واالستراتيجية  التاريخية 
على التضامن التام، وأن الحدود الجغرافية، 
ال تــمــنــع مـــن اتـــخـــاذ الــمــوقــف الــعــمــلــي، في 
رفض أي تدخل يهدد أمن واستقرار أي دولة 

عربية. 
الدبلوماسي  التحرك  من يتابع ويرصد 
ــعــــربــــي،  ــي الـــــيـــــوم، الـــخـــلـــيـــجـــي والــ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ اإلمـ
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، يــجــد وبــصــورة واضــحــة 
هو  كما  تماما  العربي،  التضامن  أن  وجلية، 
الــتــضــامــن اإلنــســانــي، مــبــادئ وقــيــم، راســخــة 
وأصيلة، في الدبلوماسية اإلماراتية، وكذلك 

في الدبلوماسية البحرينية والسعودية.
وصـــــدق الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي حــيــنــمــا قـــال: 
))بـــاُد الــُعــرِب أوطــانــي، مــن الــشــام لبغدان.. 
ومن نجد إلى يمن، إلى مصر فتطوان.. فا 
اِد  الَضّ لسان  يفّرقنا،  ديــٌن  وال  يباعُدنا،  حــٌد 
لدولة  فشكرا  وعــدنــاِن..((..  اٍن  بغَسّ يجمُعنا 

اإلمارات على هذا الدرس البليغ.

malmahmeed7@gmail.com

در�س اإماراتي في الت�شامن العربي

خـــارجـــيـــة  وزارة  أدانـــــــــــت 
ــن بــــشــــدة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ مــ
الـــــهـــــجـــــوم اإلرهــــــــابــــــــي الــــــذي 
ــا الــــحــــوثــــي  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ نــــفــــذتــــه مـ
اإلرهابية بطائرتين مسيرتين 
ميناء  استهدفتا  مفخختين 
محافظة  في  النفطي  الضبة 
حـــــضـــــرمـــــوت بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة 
انتهاك  الشقيقة، في  اليمنية 

ــراف  ــ صـــريـــح لــلــقــوانــيــن واألعــ
الـــــدولـــــيـــــة، وتــــهــــديــــد خــطــيــر 
ــارة  ــتـــجـ ــة والـ ــمـــاحـ لـــحـــركـــة الـ

العالمية والبيئة البحرية.
الــخــارجــيــة  وزارة  وتـــؤكـــد 
الــــذي شنته  الــهــجــوم  ــذا  هـ أن 
تصعيد  هــو  الــحــوثــي  مليشيا 
الجهود  مــع  يــتــعــارض  خطير 
إلـــى تمديد  الــرامــيــة  الــدولــيــة 

ــال  ــ ــة فــــي الـــيـــمـــن وإحـ ــهـــدنـ الـ
الــــســــام واالســـــتـــــقـــــرار، ورفــــع 
اليمني  الشعب  عــن  الــمــعــانــاة 
الــــشــــقــــيــــق، مــــــجــــــددة مـــوقـــف 
ــبــــحــــريــــن الــــداعــــم  مـــمـــلـــكـــة الــ
اليمنية الستعادة  للجمهورية 
تطلعات  وتــحــقــيــق  الــشــرعــيــة، 
الــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق في 

األمن واالستقرار واالزدهار.

ال��خ��ارج��ي��ة ت���دي���ن ال��ه��ج��وم االإره���اب���ي 

ال��ح��وث��ي ع��ل��ى م��ي��ن��اء ال�����ش��ب��ة ال��ي��م��ن��ي

نظمت شؤون الجمارك بوزارة 
المجلس  مــع  بالتعاون  الداخلية 
األعلى للمرأة لقاء تعريفيا حول 
الـــذي يعتزم  الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج 
بــهــدف تطوير  تــنــفــيــذه  الــطــرفــيــن 
البحرينية  الـــمـــرأة  ــدرات  ــ قـ وبـــنـــاء 
الجمركي،  التخليص  مــجــال  فــي 
المهني  اإلرشـــاد  برنامج  إطــار  في 
نسخته  فـــي  الــبــحــريــنــيــة  لـــلـــمـــرأة 
الــلــقــاء تعريف  الــثــالــثــة. وتــضــمــن 
الـــمـــشـــاركـــات بــمــهــنــة الــتــخــلــيــص 
ــال واعـــــــد أمــــام  ــمـــجـ ــي كـ ــركـ ــمـ الـــجـ
ــرأة الــبــحــريــنــيــة ســــــواء عــلــى  ــ ــمـ ــ الـ
خاصة  لشركات  تأسيسها  صعيد 
العمل  أو  الــجــمــركــي،  بالتخليص 
فــــي إحـــــــدى شــــركــــات الــتــخــلــيــص 
ــة. وتـــعـــرفـــت  ــمــ ــائــ ــقــ الـــجـــمـــركـــي الــ
ــات فـــــي الــــلــــقــــاء عــلــى  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــوبـــة إلنـــجـــاز  ــلـ ــمـــطـ الــــمــــؤهــــات الـ

ــيـــق الـــمـــعـــامـــات، وخـــطـــوات  وتـــوثـ
التخليص  رخصة  على  الحصول 
القانونية  وااللتزامات  الجمركي، 
عــلــى الــمــخــلــص الــجــمــركــي أثــنــاء 
قـــــيـــــامـــــه بــــــأعــــــمــــــال الـــتـــخـــلـــيـــص 
عليه  إيقاعها  الممكن  والعقوبات 
إضافة  النظام،  مخالفة  حــال  في 
إلى عدد من اإلرشادات ذات الصلة 
باألعمال الجمركية. كما استمعت 
الــمــشــاركــات فـــي هـــذا الــلــقــاء إلــى 
شـــــرح حـــــول الــــقــــانــــون الــجــمــركــي 
ــبـــات  ــــذي يــتــضــمــن حـــقـــوق وواجـ الـ
الــمــخــلــص، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــرفــة 
والقيود  واالتــفــاقــيــات  الجمركية، 
الــجــمــركــيــة، والـــبـــيـــان الــجــمــركــي، 
ونظام »أفق«، واإلجراءات المالية، 
وصحة البيانات الجمركية وأثرها 
وكيفية  الــخــارجــيــة،  الــتــجــارة  فـــي 
تــطــبــيــق إجــــــراءات تــنــظــيــم الــبــيــان 

ــام عــمــلــيــة دفـــع  ــ ــمـ ــ الـــجـــمـــركـــي وإتـ
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة والـــضـــرائـــب، 
إضــافــة إلـــى الــــدور الـــذي تــقــوم به 

جمعية المخلصين الجمركيين.
ويـــــهـــــدف بــــرنــــامــــج اإلرشـــــــــاد 
الــمــهــنــي لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة إلــى 
للمرأة  االقتصادية  المشاركة  رفع 
مساهمتها  واستدامة  البحرينية 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل واالقـ
ــة  ــيـ ــوعـ ــتـ ــن خـــــــال الـ ــ ــــي مــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الواعدة  العمل  بفرص  والتعريف 
وأطلقت  الحيوية،  القطاعات  في 
األعلى  للمجلس  العامة  األمــانــة 
هذا  مــن  الثالثة  النسخة  لــلــمــرأة 
ــامــــج بــــنــــاء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج  ــرنــ ــبــ الــ
البرنامج  حققها  التي  اإليجابية 
فــــي نــســخــتــيــه األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
والتي استفادت منها أكثر من 260 

مشاركة.

»�ش�وؤون ال�ج��مارك« و»االأع�ل��ى للم�راأة« ينظم�ان

الجمركي  التخلي�س  بمجال  للتوعية  تعريفيا   لقاء 

تأسيس  فعاليات  في  الشورى  يشارك مجلس 
المشابهة  المجالس  أو  الشورى  مجالس  منتدى 
ــذي ســيــنــعــقــد فـــي مدينة  ــ بــالــعــالــم اإلســـامـــي والـ
بـــانـــدونـــدج بــجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا خـــال الــفــتــرة 
بــمــشــاركــة  وذلــــــك  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ ــر  ــوبـ ــتـ أكـ  26-24 مــــن 
التعاون  الــدول األعضاء لمنظمة  رؤســاء مجالس 
العليا  المجالس  أو  الشيوخ  ومجالس  اإلسامي 
فعاليات  وســتــتــزامــن  االســتــشــاريــة.  الــمــجــالــس  أو 
تأسيس المنتدى الذي يشارك فيه جمال محمد 
مع  الــشــورى،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  فخرو 
إندونيسيا  في  العشرين  اجتماع مجموعة  انعقاد 
ــالـــس الـــــشـــــورى أو  ــجـ ــيـــث ســيــبــحــث أعــــضــــاء مـ حـ
اجتماعهم  أجـــنـــدة  الــمــشــابــهــة ضــمــن  الــمــجــالــس 
لرفع  عملية  نتائج  الستخراج  المهمة  التحديات 
رؤساء  توصيات رسمية متكاملة موجهة الجتماع 

الدول األعضاء بمجموعة العشرين.
وأشــــــار جـــمـــال مــحــمــد فـــخـــرو الـــنـــائـــب األول 
لــرئــيــس الــمــجــلــس إلــــى حــــرص مــجــلــس الــشــورى 
الدولية  والفعاليات  اللقاءات  في  المشاركة  على 

التعاون  منظمة  دعم  نحو  تدفع  التي  واإلقليمية 
ــي لــتــلــبــيــة الـــطـــمـــوح وتـــوفـــيـــر الــمــظــلــة  ــ ــامـ ــ االسـ
تحقيق  فــي  رغــبــة  للمنتدى  الــتــابــعــة  التشريعية 
احتياجات ورفعة شعوب دولها. وسيبحث االجتماع 
المستند المرجعي حول تأسيس منتدى مجالس 
الشورى العالمي والمسمى المتفق عليه، والذي 
األعــضــاء  الــــدول  ليشمل  تأسيسه  فــكــرة  تنطلق 
لنظام  الــمــطــبــقــة  اإلســـامـــي  الــتــعــاون  لمنظمة 
الغرفتين البرلمانيتين، وذلك بهدف بناء التعاون 
بين مجلس الشورى ومجالس وهيئات متشابهة 
لتعزيز مجال  المسلمة  األغلبية  ذات  الــدول  في 
االنسان  وحــقــوق  والديمقراطية  واألمـــن  التعلم 
وقــيــم الــوســطــيــة والــتــســامــح والــثــقــافــة ومــجــاالت 

التنمية األخرى في تلك الدول.
وتــنــطــلــق أهــمــيــة تــأســيــس مــنــتــدى مــجــالــس 
الشورى العالمي أو منتدى المجالس االستشارية 
العالمية، لاهتمام بقضايا وهموم المسلمين في 
السام  وللمساهمة في تحقيق  األعضاء،  الــدول 

واألمن لرفاهية البشرية.

لمجال�س م��ن��ت��دى  ت��اأ���ش��ي�����س  ف��ي  ي�����ش��ارك  »ال�����ش��ورى« 

ال�������ش���ورى ب��ال��ع��ال��م االإ����ش���ام���ي ف���ي اإن��دون��ي�����ش��ي��ا

العام  األمين  العباسي  محمد  كريمة  أكــدت 
لــمــجــلــس الــــشــــورى أن األمــــانــــة الـــعـــامـــة ضــمــن 
االســــتــــعــــدادات الــلــوجــســتــيــة والـــفـــنـــيـــة الـــازمـــة 
مــن  األول  ــادي  ــ ــعـ ــ الـ االنــــعــــقــــاد  دور  الســـتـــقـــبـــال 
العديد من  اتخذت  السادس،  التشريعي  الفصل 
الخطوات والمبادرات التي ستحدث تقدًما نوعًيا 
في دور األمانة العامة الداعم ألعضاء المجلس 
التنمية  مسيرة  ضمن  الوطني  دورهـــم  أداء  فــي 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
مــؤكــدة الــحــرص عــلــى أن تــكــون تــرتــيــبــات حفل 
الجلسات  وانعقاد  المقبل،  االنعقاد  دور  افتتاح 
العامة للمجلس، وبرامج الدعم لألعضاء بكامل 
لتطوير  المعتمدة  للخطط  وفــقــًا  جــاهــزيــتــهــا، 

منظومة العمل واإلجراءات المتعلقة بها.
جاء ذلك خال االجتماع الذي عقد برئاسة 

في  المسؤولين  كبار  مع  للمجلس  العام  األمين 
االستعدادات  آخر  على  للوقوف  العامة،  األمانة 
التي تمت الستقبال الفصل التشريعي السادس، 
بن  علي  توجيهات  أن  الــعــام  األمــيــن  بينت  حيث 
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى أكـــدت 
ــرورة تــحــقــيــق مـــســـتـــوى جـــديـــد مــــن الــتــطــور  ــ ــ ضـ
القادمة،  الفترة  خــال  العامة  األمــانــة  أداء  فــي 
التي  اإلمكانيات  كافة  توظيف  وذلــك من خــال 
وتــوفــر  الــمــســانــد،  بالعمل  تــرتــقــي  أن  مــن شــأنــهــا 
للبناء على  المجلس،  الخدمات ألعضاء  أفضل 
مدار  على  تحققت  التي  والنجاحات  اإلنــجــازات 
البحرين.  مملكة  في  التشريعي  العمل  مسيرة 
العامة ضمن  األمــانــة  أن  إلــى  العباسي  ــارت  وأشـ
السادس  التشريعي  الفصل  الستقبال  جهودها 
صعيد  على  نوعية  مــبــادرة  تنفيذ  على  ستعمل 
إقامة برنامج تعريفي متكامل ألعضاء المجلس 

بتعيينهم،  الــســامــي  الــمــلــكــي  األمـــر  بــعــد صـــدور 
التشريعي،  العمل  آليات  يتضمن إطاعهم على 
العامة،  األمــانــة  تقدمها  الــتــي  الــدعــم  وخــدمــات 
ــم جـــمـــعـــهـــا ضـــمـــن دلــــيــــل مــســتــحــدث  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ والـ
للسياسات والخدمات، إلى جانب توظيف الذكاء 
والتطبيقات  البرامج  من  عــدد  في  االصطناعي 
ــاء فـــي نــطــاق  ــادة األعــــضــ الــمــوجــهــة لـــدعـــم الــــســ
عملهم، فيما يتم استكمال عدد من التجهيزات 
اللوجستية لحفل االفتتاح بالتعاون مع األمانة 
العام  األمــيــن  ونــوهــت  الــنــواب.   العامة لمجلس 
التي يبذلها منتسبو  لمجلس الشورى بالجهود 
ــن تـــقـــدم على  ــانــــة الـــعـــامـــة، ومــــا حــقــقــوه مـ األمــ
والــمــهــارات  اإلمــكــانــيــات  وتــطــويــر  األداء  مستوى 
خال فترة اإلجازة التشريعية، مؤكدة أن تحقيق 
للعمل  والــشــعــار  الــغــايــة  دائــمــا  األفــضــل سيبقى 

المساند للدور التشريعي.

اأمين عام ال�شورى: مبادرات نوعية �شمن  ا�شتعدادات ا�شتقبال الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س

} اأمين عام ال�شورى.
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أشــــــاد الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــن 
ــنــــدي الــمــنــاعــي  عـــيـــســـى بــــن هــ
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
بالحراك الوطني الذي تشهده 
ــــرى الــمــحــافــظــة  كـــافـــة مــــدن وقـ
استعدادا للعرس الديمقراطي 
النيابية  باالنتخابات  المتمثل 
والبلدية، داعيا بالتوفيق لكافة 
الــمــتــرشــحــيــن لــخــدمــة الــوطــن 

والمواطنين.
جــاء ذلــك خــال المجلس 
المحرق  لمحافظة  األسبوعي 
ــد عــــبــــداهلل  ــيــ ــمــ ــعــ بــــحــــضــــور الــ
ــن خـــلـــيـــفـــة الــــجــــيــــران نـــائـــب  ــ بـ
األهــالــي،  مــن  وعــدد  المحافظ 
حيث أشار المحافظ الى اهمية 
عــدم إغــفــال األســـواق القديمة 
السياحي  النشاط  فــي  ــا  ودورهـ
لما تجذبه من زوار من الخارج، 
مــؤكــدا أهــمــيــة إيــجــاد الــمــرافــق 
والخدمات الصحية لكي تكون 

تلك المرافق مكتملة األركان.
ــائــــب  ــه أكـــــــــد نــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ

المحافظة  أن  على  المحافظ 
تــتــابــع بــشــكــل دائــــم مــاحــظــات 
ومقترحات األهالي والمقيمين 
عـــبـــر تـــواصـــلـــهـــا الــــدائــــم ســــواء 
عبر  أو  الــمــبــاشــرة  بـــالـــلـــقـــاءات 
بــرنــامــج تـــواصـــل وكـــذلـــك عبر 
مجلسها األسبوعي وأيضا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتـــحـــدث الــرئــيــس األســبــق 
ــة الــســيــد  ــيــ ــلــ لـــلـــمـــجـــالـــس األهــ

دور  عــــــن  ــيــــة  ــنــ ــبــ بــــوطــ جـــــاســـــم 
المجالس التثقيفي والتوعوي 
خاصة خال فترة االنتخابات، 
مــؤكــدا أن الــمــجــالــس األهــلــيــة 
ــد حـــــراكـــــا ومــــحــــاضــــرات  ــهـ ــشـ تـ
مستمرة من خال المرشحين 

والناخبين.
وطـــــالـــــب األهــــــالــــــي خــــال 
الـــمـــجـــلـــس بـــتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة 
من  وخــاصــة  المتسولين  على 

مؤكدين  ــوافـــدة،  الـ الــجــنــســيــات 
الـــســـيـــاح  يـــنـــّفـــر  وجـــــودهـــــم  أن 
الجهات  كــمــا طــالــبــوا  والــــــزوار، 
المعنية بعدم تحويل الحدائق 
ومحال  ورش  الــى  والمنتزهات 
حديقة  الــى  مشيرين  تجارية، 
قام  والذي  )الكازينو(  المحرق 
أحد المستثمرين بإنشاء ورش 
لــغــســيــل الـــســـيـــارات بــالــمــواقــف 

التابعة لها.

ــم الـــــرائـــــد مــحــمــد  ــتــ ــتــ واخــ
عادل المير من مديرية شرطة 
المداخات  المحرق  محافظة 
تــرصــد  الـــمـــديـــريـــة  أن  بــتــأكــيــد 
معها  وتتعامل  التسول  حــاالت 
بالتواجد  منوها  القانون،  وفق 
األمني عند المدارس واألسواق 
لضمان  المرورية  والتقاطعات 
ســيــر الــحــركــة الــمــروريــة ومنع 

االزدحامات.

محافظ واأهالي المحرق خالل مجل�سهم الأ�سبوعي

م��دن وق��رى المحافظ��ة ت�س��تعد للعر���س الديمقراط��ي

جليلة  ــتـــورة  الـــدكـ تـــرأســـت 
وزيرة  السيد جــواد حسن  بنت 
البحرين  مملكة  وفــد  الصحة 
المشارك في أعمال االجتماع 
الــثــامــن لــــوزراء الــصــحــة بــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية واالجتماع 85 لمجلس 
مجلس  لــــدول  الــصــحــة  وزراء 
التعاون لدول الخليج العربية 
والذي عقد في الرياض خال 

الفترة 21 -22 اكتوبر 2022.
ــاع، ألــقــت  ــمـ ــتـ ــــال االجـ وخـ
وزيــــــرة الــصــحــة كــلــمــة أعــربــت 
فيها عن بالغ شكرها وتقديرها 
لــلــجــهــود الــمــثــمــرة والــمــمــيــزة 
أعمال  تنظيم  في  ُبذلت  التي 
ــات الــمــهــمــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــذه االجــ ــ هــ
الخليجية  األهـــداف  وتحقيق 

المشتركة.
إلى  الصحة  وزيــرة  ونوهت 
أن أعمال االجتماعات تتضمن 
محاور مختلفة ترتبط ارتباطًا 
صحية  نــمــاذج  بتطوير  وثيقًا 
خليجية رائدة لمواصلة تقدم 
القطاعات الصحية الخليجية 
بما يلبي الطموحات والغايات 

الصحية والتنموية المنشودة.
وأشــــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــى 
التعاون  تعزيز  أهمية مواصلة 
الــصــحــي الــخــلــيــجــي وتــطــويــر 
ــارات الــتــنــســيــق الــثــنــائــي  ــ ــسـ ــ مـ
بالقطاع  ــاء  ــقـ االرتـ يــكــفــل  بــمــا 
ومستوى  الخليجي  الــصــحــي 
كـــفـــاءة األنــظــمــة واإلجـــــــراءات 
ــانـــب  ــا إلـــــــى جـ ــهــ ــول بــ ــمــ ــعــ ــمــ الــ
المقدمة  الصحية  الــخــدمــات 

بدول المجلس.

ــد تـــم خــــال االجــتــمــاع  وقــ
استعراض تقرير أداء المجلس 
وموازنة  ومشاريع   ،2022 لعام 
استعراض  وكــذلــك   2023 عــام 
قــــــــــرارات الــــــــــــوزراء وعــــــــدد مــن 
والمشاريع  الــمــوضــوعــات  أهــم 

والمبادرات المشتركة.
الــصــحــة  وزراء  دشــــن  كــمــا 
ــتــــعــــاون، فــي  ــدول مــجــلــس الــ ــ بــ
بالرياض،  العامة  مقر األمانة 
من  للوقاية  الخليجي  المركز 

والــذي  ومكافحتها  األمــــراض 
تــم اعــتــمــاد إنــشــائــه بــقــرار من 
الـــدورة  فــي  األعــلــى،  المجلس 
ــة واألربــــعــــيــــن »قــمــة  ــاديــ ــحــ الــ
ــابــــوس والــشــيــخ  الـــســـلـــطـــان قــ
صباح« )العا - يناير 2021(، 
ــيـــق،  ــنـــسـ ــتـ بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز الـ
األدلــة  وإنــتــاج  المعرفة  وبــنــاء 
ــن الــــوقــــايــــة مــن  لــلــتــمــكــيــن مــ
األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة وغـــيـــر 
دول  ــع  ــيـ ــمـ جـ فـــــي  ــعــــديــــة  الــــمــ

مجلس التعاون.
ويـــــــضـــــــم وفــــــــــــد مـــمـــلـــكـــة 
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
أعــمــال االجــتــمــاعــات كــا من 
المانع  خليفة  وليد  الدكتور 
والدكتورة  وزارة الصحة  وكيل 
مــــريــــم إبــــراهــــيــــم الـــهـــاجـــري 
ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــصــحــة  ــوكـ الـ
علي  مريم  واألســتــاذة  العامة 
المناصير مدير إدارة االتصال 

بوزارة الصحة.

ال��م��رك��ز  ي���د����س���ن���ون  ال���ت���ع���اون  ب������دول  ال�����س��ح��ة  وزراء 

ال���خ���ل���ي���ج���ي ل���ل���وق���اي���ة م����ن الأم������را�������س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا

العربي  الــعــقــل  يــتــســاءل 
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ بــــــاســــــتــــــمــــــرار عــــــــن كـ
الديمقراطية  مــع  الــتــعــامــل 
كـــنـــظـــام اجـــتـــمـــاعـــي يــبــحــث 
لقيم  عميقة  مــمــارســات  عــن 
ــتـــوصـــل  ــلـ هـــــــــذا الــــــنــــــظــــــام، لـ
ــة« حــقــيــقــيــة  ــحـ ــالـ إلـــــى »مـــصـ
ــع جـــوهـــر الــديــمــقــراطــيــة  مــ
و»روحــــــــــــهــــــــــــا« بــــاســــتــــيــــعــــاب 
صعوباتها،  وفهم  متطلباتها 
ــاد صـــيـــغـــة مــنــطــقــيــة  ــ ــجـ ــ وإليـ
لاستمرار  وقابلة  ومقبولة 
للخروج  الطبيعي،  والتطور 
من مأزق »ال ديمقراطية من 

دون ديمقراطيين«.  
ــة، كــمــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــالـ فـ
يؤكد الضالعون في علومها، 

وإدارة  المجتمع  لتنظيم  كوسيلة  تنجح  لــن 
شئونه، إال إذا ترسخت – بدايًة – كمنظومة قيم 
واستعداد  فردية  وقناعة  حياة  ونمط  وسلوك 
كما  وعــلــيــنــا،  كــكــل،  للمجتمع  وفــكــري  نفسي 
يطرح الدكتور محمد ج. األنصاري في العديد 
االجتماعي  قاعنا  في  نغوص  أن  كتاباته،  من 
التاريخية  مواقفه  من  الفكري  تراثنا  وننقح 
دنيانا،  شــئــون  إلدارة  كوسيلة  السياسة  تــجــاه 
وهذا أمر يتطلب معالجات عميقة ليتخلص 
التكوين العربي من أزمته النفسية السياسية 

التي طال أمدها. 
ولكن قبل الشروع في ذلك، ينبه األنصاري 
المعالجات،  تلك  بــه  تــأخــذ  أن  يجب  مــا  إلــى 
ــلـــى رأســــهــــا، مـــســـألـــة الـــمـــمـــارســـة الــفــعــلــيــة  وعـ
ــول اآلخــــــر كــمــدخــل  ــبــ لـــســـلـــوك الـــتـــســـامـــح وقــ
حقيقية،  ديــمــقــراطــيــة  لمجتمعات  لــلــوصــول 
ـــي الـــتـــربـــيـــة الـــمـــبـــكـــرة وفـــي  يـــبـــدأ غـــراســـهـــا فـ
االجتماعية  العاقات  تنظيم  ولــدى  التعليم، 
والثقافي  الفكري  والتنوع  االخــتــاف  لتألف 
تؤمن  لمجتمعات  سنصل  حينها  والعقائدي، 
القدرة  ولديها  وفعًا،  سلوكًا  بالديمقراطية، 
يفعل«،  يـــقـــال.. وال  »مـــا  بــيــن  الــهــوة  ردم  عــلــى 
فيها  يتساوى  التي  المدنية  الــدولــة  إطــار  في 

المواطنون في الحقوق والواجبات.
ــد  ــديـ ــعـ ــل هـــــــذا الـــــطـــــرح الـ ــثـ ــمـ ــم لـ ــنــــضــ ويــ
مــن الــمــفــكــريــن الــبــاحــثــيــن عــن حــلــول عملية 
لــهــذا اإلشـــكـــال الــمــزمــن إليـــجـــاد طـــرق إنــفــاذ 
المجتمعات  تركيبة  صلب  في  الديمقراطية 
ــعـــة بين  الـــعـــربـــيـــة، لــتــقــلــيــص الـــفـــجـــوة الـــواسـ
الــتــنــظــيــر الــســيــاســي والـــمـــمـــارســـة الــواقــعــيــة 
قــادر  ديمقراطي  نــظــام  تأسيس  على  بالعمل 
والتعارضات.  التعدديات  بين  التوليف  على 
فالديمقراطية الصحيحة، بحسب تقديرهم، 
يجب أن تمارس من أسفل الهرم، على مستوى 
وكنمط  واجتماعي  ثقافي  كمعتقد  ــراد،  األفــ
ــوى الــمــجــتــمــع  ــ ــشـــرط أن تــعــمــل قـ ــاتـــي، بـ ــيـ حـ
بتعبير  أو  انــضــاجــه،  على  الفاعلة  المدينية 
آخر »استنباته«، لبلورة نموذج سياسي يقتبس 

عـــنـــاصـــره مــــن خــصــوصــيــتــه 
الـــوطـــنـــيـــة، ويـــطـــور تــجــربــتــه 
ضـــمـــن إطــــارهــــا الـــدســـتـــوري 
ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والـــــــقـــــــانـــــــونـــــــي لـ
ــة،  ــيـ شــعــبــيــة مــتــحــضــرة وواعـ
النهائية  للمحصلة  وصـــواًل 
لــلــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة 
الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
واالستقرار والسام وال شيء 

غير ذلك.
ــاء  ــنــ ــبــ وهـــــــكـــــــذا، فــــــــإن الــ
الديمقراطي السليم يطمح، 
أواًل وأخيرًا، إلى توفير المناخ 
مستويات  الستقرار  المائم 
الــتــنــمــيــة.. الــتــنــمــيــة الــتــي ال 
التي  التنمية  أحـــدا..  تنسى 
يستطيع كل فرد أن يستشعر 
آثارها اإليجابية على جوانب حياته، لينطلق 
ــاق الــمــشــاركــة الــعــامــة،  مــن تــحــت ظــالــهــا آلفــ
هي  التي  السياسية،  المشاركة  صورها  وأحــد 
بجدواها  ويــؤمــن  أصولها  يتقن  لمن  بحاجة 
أركان  في حماية مصلحة المجتمع وتأسيس 

الحكم الرشيد. 
إذن، فالعملية الديمقراطية عملية عميقة 
وممارستها تتطلب فهمًا واضحًا بأن صناديق 
الــطــريــق ولــيــس نهايته،  االقـــتـــراع هــي بــدايــة 
اإلرادة  لــصــابــة  الحقيقي  االمــتــحــان  وبــأنــهــا 
الشعبية التي تطمح للمزيد من اإلصاحات، 
المصلحة  ضــرورات  االعتبار  في  تأخذ  والتي 
من  المواطنين  تطلعات  عن  والتعبير  العامة 
أجل تطوير النموذج الديمقراطي الذي يزّود 
دورة الحياة السياسية بالخبرات والممارسات، 
التي  العابرة  الظواهر والمظاهر  وينقيها من 
إما  معه  وتتعامل  البرلماني  العمل  ترتجل 
بسطحية، أو بكونه مصدرًا للشهرة والوجاهة.
الديمقراطية  الــمــمــارســة  فـــإن  وبــالــتــالــي، 
الــســلــيــمــة هــي مــســئــولــيــة وطــنــيــة يــشــتــرك في 
انــضــاجــهــا كـــافـــة أفـــــراد الــمــجــتــمــع عــنــد بــنــاء 
مــنــظــومــتــه الــمــدنــيــة بــمــفــرداتــهــا الــســيــاســيــة 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة، ومـــا  ــتـــمـــاعـ والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـ
المشاركة السياسية إال أعلى هرمها، وتتجسد 
مــــن خـــالـــهـــا أعــــمــــق الـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المتمثلة في المساواة في الحقوق والواجبات 
وحــمــايــة الــحــريــات وإرســــاء الــعــدالــة وتحقيق 
الـــرخـــاء اإلنــســانــي، وال يــمــكــن بـــأي شــكــل من 
العمل  من  الممارسة  هــذه  نصف  أن  األشكال 
الــســيــاســي الـــجـــاد، بـــ»الــعــرس الــديــمــقــراطــي«، 
وهـــو تعبير، نــجــده، يــتــكــرر بــكــثــرة عــنــد وصــف 
دون شك  التي هي  االنتخابات،  في  المشاركة 
بين  شــتــان  ولــكــن  ومشجعة،  مفرحة  مناسبة 
فرحة العرس أو الزفاف واحتفاالته المؤقتة، 
الديمقراطية  العملية  ووجــاهــة  جــديــة  وبــيــن 

والمشاركة السياسية. 
} عضو مؤسس لدارة محمد جابر 

األنصاري للفكر والثقافة. 

الديمقراطية قيم و�سلوك وم�سوؤولية وطنية

بقلم:
 هالة م. ج. األنصاري }

استقبلت آمنة بنت أحمد 
ــان  ــكــ ــيـــحـــي وزيــــــــرة اإلســ ــرمـ الـ
ــــط الــــعــــمــــرانــــي  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ ــتـ ــ والـ
وفــــــــدًا مــــن شــــركــــة الــبــحــريــن 
)إدامـــة(  الــعــقــاري  لاستثمار 
ــريــــض  ــعــ بـــــرئـــــاســـــة أمـــــيـــــن الــ
للشركة،  التنفيذي  الــرئــيــس 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــحــضــور 
والتطوير  التخطيط  لهيئة 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس أحــمــد 
الخياط ووكيل وزارة اإلسكان 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حـــمـــود آل 

خليفة.

وخــــال الــلــقــاء تـــم بحث 
عــــدد مـــن الـــمـــوضـــوعـــات ذات 
الــصــلــة بــالــتــعــاون الــمــشــتــرك 
بين وزارة اإلسكان والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي وشــــركــــة »إدامــــــــة«، 
إمكانية تنفيذ عدد من  منها 
في  االستراتيجية  المشاريع 
مدن البحرين اإلسكانية، بما 
يـــخـــدم قــاطــنــي تــلــك الــمــدن 

وزوارها.
ــة  ــ ــنــ ــ وقــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــادت آمــ
ــة  ــركـ ــود شـ ــهــ ــجــ ــي بــ ــحــ ــيــ ــرمــ الــ
العقاري  لاستثمار  البحرين 

المشاريع  تنفيذ  في  )إدامـــة( 
المملكة،  فــي  االستراتيجية 
الوطني  االقتصاد  ترفد  التي 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ وتــــــعــــــزز الــ
بــالــمــمــلــكــة، فــيــمــا ثـــمـــن مــن 
جانبه أمين العريض الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة جــهــود 
والــتــخــطــيــط  اإلســـكـــان  وزارة 
العمراني في توفير الخدمات 
ــن،  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
ــــال تــنــفــيــذ الــخــطــط  مــــن خـ
ــبــــرامــــج اإلســـكـــانـــيـــة الــتــي  والــ

تطرحها الحكومة.

} وزيرة الإ�شكان ت�شتقبل وفدا من �شركة اإدامة.

الإ���س��ك��ان واإدام������ة ت��ب��ح��ث��ان ال��ت��ع��اون

ال�س�تراتيجية الم�س�اريع  لتنفي�ذ  الم�س�ترك 

جليلة  الـــدكـــتـــورة  اجــتــمــعــت 
بــنــت الــســيــد جـــواد حــســن وزيـــرة 
ــع الــــدكــــتــــور أحـــمـــد  ــ الـــصـــحـــة مـ
عــــبــــدالــــوهــــاب الــــعــــوضــــي وزيـــــر 
الصحة بدولة الكويت الشقيقة، 
ــــش انـــعـــقـــاد  ــامـ ــ ــى هـ ــلــ وذلـــــــــك عــ
االجتماع الثامن لوزراء الصحة 
ــاون لــــدول  ــعـ ــتـ ــدول مــجــلــس الـ ــ بــ
 85 واالجــتــمــاع  العربية  الخليج 
مجلس  لــدول  الصحة  لمجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
ــاء، أكــــدت  ــقــ ــلــ فــــي بــــدايــــة الــ
وزيــــــــــــــرة الـــــصـــــحـــــة مـــــــا يـــجـــمـــع 
الكويت  ودولــة  البحرين  مملكة 
تاريخية  عــاقــات  مــن  الشقيقة 
راســـخـــة، وتـــعـــاون مــســتــمــر، على 
كافة المستويات، وال سيما على 

صعيد التعاون الصحي.
ــان  ــبــ ــانــ وقــــــــد تــــبــــاحــــث الــــجــ
ــات ذات  ــوعــ ــمــــوضــ الــ مــــن  عــــــــددًا 
تضمنت  الــمــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ االهـ
مواصلة تبادل الخبرات الطبية، 
واستمرار تبادل الزيارات، وتعزيز 
مختلف أوجه التعاون الصحي.

ــــرب الــدكــتــور  مـــن جــانــبــه أعـ
أحــــمــــد عــــبــــدالــــوهــــاب الـــعـــوضـــي 
ــتــــي عــن  ــكــــويــ وزيــــــــر الــــصــــحــــة الــ
للتعاون  وتــقــديــره  شــكــره  عميق 
البلدين  بين  القائم  المشترك 
الــعــاقــات  ــار  إطــ فــي  الشقيقين 
األخـــــــويـــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
تــجــمــعــهــم، مـــنـــوهـــًا إلــــى أهــمــيــة 
مواصلة تعزيز التعاون الصحي 

بما يحقق األهداف المشتركة.

وزيرة ال�سحة تبحث مع نظيرها الكويتي تعزيز التعاون ال�سحي

بــنــاًء على دعـــوة مــن رئيس 
ــة الـــــعـــــامـــــة لــــأمــــم  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المتحدة، حضرت الشيخة هيا 
رئيسة  خــلــيــفــة،  آل  ــد  راشــ بــنــت 
العامة  للجمعية  الـــ)61  الــدورة 
ــم الــــمــــتــــحــــدة، اجـــتـــمـــاع  ــ ــــأمـ لـ
مــجــلــس الـــــرؤســـــاء الــســابــقــيــن 
ُعقد  الـــذي  الــعــامــة،  للجمعية 
في مقر األمم المتحدة بمدينة 

نيويورك.
وجــــــــرى خــــــال االجـــتـــمـــاع 
إعادة انتخاب السيد هانغ سانغ 
ســـو رئــيــســا لــمــجــلــس الـــرؤســـاء 
ــاب الــســيــد  ــتـــخـ الــســابــقــيــن، وانـ
جـــــان كــــافــــان نـــائـــبـــا لــلــرئــيــس. 

تعزيز  أهــمــيــة  مناقشة  تــم  كــمــا 
لــأمــم  الـــعـــامـــة  الــجــمــعــيــة  دور 
الــمــتــحــدة وتــســخــيــر خــبــراتــهــا 
عالمًيا،  الدول  لخدمة مصالح 
ــرارات  ــقــ وخـــاصـــة مـــن خــــال الــ
الــتــي مـــن شــأنــهــا صــنــع السلم 
ــيـــن، اســتــعــانــًة  ــيـ واألمـــــــن الـــدولـ
ــاء  ــ ــرؤسـ ــ ــارب الـ ــ ــجــ ــ ــرات وتــ ــبــ ــخــ بــ
لدعم  كمستشارين  السابقين 

أعمال الجمعية العامة. 
ــم خـــــال االجـــتـــمـــاع  كـــمـــا تــ
تــأكــيــد أهــمــيــة تــطــبــيــق مــبــادئ 
حــقــوق اإلنــســان وااللـــتـــزام بها، 
وعدم استغالها لطمس حقوق 
ميثاق  لمبادئ  وفــًقــا  اآلخــريــن، 

األمـــــم الــمــتــحــدة الـــــذي يــؤكــد 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة 
ــع بـــالـــرقـــي االجــتــمــاعــي  ــدفــ والــ

ــوى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ قـــــــــدًمـــــــــا لــــــــرفــــــــع الـ
المعيشي في جو يسوده األمن 

واالستقرار.

ال�����س��ي��خ��ة ه��ي��ا ب��ن��ت را����س���د ت��ح�����س��ر اج���ت���م���اع ال���روؤ����س���اء

ال�������س���اب���ق���ي���ن ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل�����أم����م ال��م��ت��ح��دة

قـــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
لمدينة خليفة،  تفقدية  بجولة 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
ــائــــب الـــمـــحـــافـــظ،  ــري نــ ــ ــدوســ ــ الــ
اطلع سموه على مستوى  حيث 
ــودة الـــخـــدمـــات فـــي الــمــرافــق  ــ جـ
العامة ومشاريع البنية التحتية 
ــًة لـــتـــطـــلـــعـــات  ــبــــيــ ــلــ ــة تــ ــامــ ــقــ ــمــ الــ
والـــمـــواطـــنـــيـــن، ضمن  ــالــــي  األهــ
سلسلة الزيارات الميدانية التي 
ــوه بــتــوفــيــر  ــمـ ــــرص سـ تــعــكــس حـ
ــات بــالــتــنــســيــق  أفــــضــــل الــــخــــدمــ
والــســعــي  المعنية  الــجــهــات  مــع 
الحتياجاتهم  تلبيًة  لتطويرها 
عدد  بحضور  وذلـــك  الــخــدمــيــة، 
وزارة  ــن  ــ مــ ــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ الــ ــن  ــ مــ

االشغال والمحافظة.
ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ وأكــــــــــــــــد ســـــــمـــــــو مـ
الشاملة  التنمية  إن  الجنوبية 
ــة الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــدامـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة تــأتــي 
ــيــــذًا لـــتـــوجـــيـــهـــات حـــضـــرة  ــنــــفــ تــ

صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
ــم مــن  ــدعــ ــاد الـــمـــعـــظـــم، وبــ ــبــ الــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لتوفير مقومات الحياة الكريمة 

للمواطنين حاضرًا ومستقبًا.
ــافــــظ  ــحــ ــمــ ونــــــــــــوه ســـــمـــــو الــ

بـــإن الــمــحــافــظــة حــريــصــة على 
الجهات  مختلف  مــع  التنسيق 
الحكومية التي قدمت أنموذجًا 
مــتــمــيــزًا لــلــخــدمــات الــمــقــدمــة 
خليفة،  بمدينة  األهالي  لعموم 
المرافق  تنوع  بأن  سموه  منوهًا 
المزمع  أو  المنفذة  والخدمات 
دور  على  شــاهــدًا  يعد  تنفيذها 
استجابة  سرعة  في  المحافظة 

احــتــيــاجــات األهـــالـــي مــن جهة، 
وداللــــــة عــلــى مــتــابــعــة الــجــهــات 
ــق تــلــك  ــيـ ــقـ الـــمـــعـــنـــيـــة فــــــي تـــحـ
الواقع  أرض  على  االحتياجات 

من جهة ثانية.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
تفعيًا  يعد  باألهالي  االلتقاء 
وتــعــزيــزا  المجتمعية  لــلــشــراكــة 
ــل الـــمـــســـتـــمـــر،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــج الـ ــهـ ــنـ لـ

الـــتـــواصـــل  أن  ــوه  ــمـ سـ ــًا  مـــوضـــحـ
ــدانـــي ضـــمـــن أبــــــرز جــهــود  ــيـ ــمـ الـ
ــة لــــــــاطــــــــاع عـــن  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــعـــمـــل  ــرب لــــاحــــتــــيــــاجــــات والـ ــ ــ قـ
عــلــى تــوفــيــرهــا بــالــشــكــل الـــذي 
يــحــقــق تـــطـــلـــعـــات الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
بعدد  ســمــوه  التقى  بــعــدهــا، 
أهالي مدينة خليفة، حيث  من 
اســـتـــمـــع مـــنـــهـــم إلــــــى عــــــدد مــن 
اآلراء والماحظات التي تتعلق 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن الـــمـــرافـــق 
ــيــــة والـــبـــنـــيـــة  ــة والــــخــــدمــ ــامــ ــعــ الــ
ــة وتــــطــــويــــر الـــمـــنـــفـــذ  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ
مـــنـــهـــا شـــاكـــريـــن حـــــرص ســمــوه 
ــهـــود الــمــحــافــظــة  الــمــســتــمــر وجـ
ــي الــتــنــســيــق والـــمـــتـــابـــعـــة مــع  فــ
سموه  مؤكدًا  الجهات،  مختلف 
التنموية  الــمــشــاريــع  جميع  أن 
تلبي  المحافظة  تشهدها  التي 
وبمواصفات  األهــالــي،  تطلعات 
ــودة الـــتـــي تــســهــم فــي  ــ ــجـ ــ مــــن الـ
تقديم أرقى الخدمات التنموية 

للمواطنين.

�س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة يتفق���د احتياج���ات مدين���ة خليف���ة
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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
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ب�شرى للحوامل

وفي  ولكنني  حبلى،  ــرأة  امـ رأيـــت  كلما  طــربــا  قلبي  يهتز 
الوقت نفسه أشيل الهم نيابة عنها، فما أفدحها من مسؤولية 
وهش  عليه،  عزيزًا  آخر  إنسانًا  في جوفه  اإلنسان  يحمل  أن 
التكوين يقاسمه صحوه ومنامه، ويشفط منه معظم المواد 
ذات القيمة الغذائية العالية، ثم يحرمه المنام اثناء الحمل 
بالرفس، وبعدها ولنحو خمس سنوات بالبكاء بسبب الجوع 
حتى  جزئيا  تنتهي  ال  الحمل  فتبعات  البلل،  او  المرض  او 
إذا كان  »المحمول« نحو خمس سنوات، وتكون مصيبة  يبلغ 
الزوج الذي هو األب، طفاًل كبيرًا ال يشبع من التدليل، ويريد 
الذي  القدر من االهتمام  أن تعطيه نفس  الزوجة  األم/  من 
النفسانيون  األطباء  )يقول  الرضيع  الصغير  للوليد  تعطيه 
وعلماء االجتماع أن بعض األزواج يغارون من اهتمام زوجاتهم 
خنها« بالتركيز  المستمر بصغارهم، وأن بعض الزوجات »يمسِّ
العيال  بقية  ومــعــه  الـــزوج  وإهــمــال  المهد،  طفل  على  فقط 

تماما(.
ربما مرد تعاطفي مع النساء الحوامل، هو أنني، وطوال 
مرحلة الطفولة والصبا، استمعت إلى عويل عشرات النساء 
فـــي بــلــدتــنــا فـــي شــمــال الـــســـودان الــنــوبــي حــيــنــمــا يــداهــمــهــن 
المخاض:  يا اهلل أيقا، يا اهلل أيقا )أغثني يا اهلل(، ويعانين 
الويل على أيدي دايات )قابالت( مسلحات بسكاكين صدئة، 
ــراض تكمن  بــأن األمـ لــم يكن فيه تعقيم وال درايـــة  فــي زمــن 
ودوانــة  أن فالنة وعالنة  وكــم من مــرة سمعنا فيها  الــدم،  في 
ودانة ومرجانة توفين أثناء الوالدة )دانة ودوانة أسماء نوبية، 
فإنها  الــلــؤلــؤة  تعني  الخليج  منطقة  فــي  الــدانــة  كــانــت  وإذا 
القدح  يشبه  دائــري،  للشرب جمياًل نصف  إنــاًء  عندنا  تعني 
ذات شكل  القرع،  نبتة من فصيلة  ثمرة  الصغير، يصنع من 
ليشكال  متساويين  نصفين  إلى  قطعه  يتم  االستدارة،  كامل 
وعاءين/ إناءين(، ولو تناهت إلى مسامعي لياًل صرخة امرأة 
ذهني  إلى  يتبادر  ما  أول  فإن  التلفزيون،  كان مصدرها  ربما 
أو فقدت عائلتها بقراتها  هو أن امرأة ما في حالة مخاض، 
الفيضان في  النيل، ففي موسم  الساقية في  انهارت  أن  بعد 
الصيف، وقبل أن نعرف المضخات التي تعمل بالوقود، كانت 
منطقتنا،  فــي  الوحيدة  الــري  أداة  هــي  )النواعير(  السواقي 
ينخر  بــل  األراضــــي،  بغمر  الفيضان  عند  يكتفي  ال  والــنــيــل 
البعض  »الهدام«، ويظل  في بعضها ويجرفها، في ما نسميه 
قد  وفــجــأة  قلوبهم،  على  وأيــديــهــم  سواقيهم  قــرب  يــرابــطــون 
يبدأ هيكل الساقية الضخم في التداعي والتفكك واالنهيار 
ليبتلعه النيل، وكثيرًا ما يحدث هذا دون سابق إنذار فتروح 
مــع الــســاقــيــة األبــقــار الــتــي كــانــت تــجــرهــا، ولـــن تــعــرف حجم 
لم  مــا  المنهارة  للساقية  المالكة  للعائلة  بالنسبة  الــكــارثــة 
يستغرق  الواحدة  الساقية  ومكونات  إعــداد حلقات  أن  تعرف 
كانت  واحـــدة  عائلة  وليست  عــائــالت  حياة  وأن  سنتين،  زهــاء 
أن  كما  الساقية،  لجر  اثنتين  أو  بقرة  امــتــالك  على  تتوقف 

الهدام يعني ضياع أجزاء غزيرة من األرض إلى األبد.
مــنــاســبــة الــكــالم الــنــكــدي أعــــاله، أنــنــي عــثــرت عــلــى خبر 
البريطانية  لــيــدز  جــامــعــة  فــي  عــلــمــاء  أن  ومـــفـــاده  أفــرحــنــي، 
بين  يميز  بطنها،  في  الحامل  الــمــرأة  تضعه  جــهــازًا  ابتكروا 
الناجمة عن أسباب أخــرى، مثل  آالم وأوجــاع الطلق، واآلالم 
عسر الهضم والغازات والتسمم الغذائي، بل يستطيع الجهاز 
أن يحدد على نحو دقيق وقبل 15 يومًا من الموعد المحدد 
حــســابــيــًا لــإنــجــاب، تــاريــخ الـــــوالدة، ذلـــك أن الــجــهــاز يرصد 
صغير  كمبيوتر  ويــقــوم  الــرحــم،  لعضلة  الكهربائي  النشاط 
ليتوصل  وتحليالت  قــراءات  بإجراء  بالجهاز،  ملحق  ودقيق 
إلـــى مــوعــد الـــــوالدة، وســيــكــون هـــذا الــجــهــاز مــفــيــدًا جـــدًا في 
المعتادة،  التسعة  أشهره  الجنين  إكمال  قبل  الــوالدة  حــاالت 
وقد  لكونها مفاجئة  للخطر  األم  فيها  تتعرض  وهي حاالت 

يتم خطأ اعتبارها عرضًا لمرض.
شكرا لكل من نايجل سيمسون وجميس ووكر من جامعة 
بسبل  معني  غيرهم  بينما  مهمًا  جــهــازًا  ابــتــكــرا  فقد  لــيــدز، 
أن  من  بــداًل  تبيض  النعاج  أو جعل  المترهلة،  النهود  تكوير 

تلد حمالنًا!

ــال الــبــاحــث الــفــلــكــي علي  قـ
ربــيــع  قـــمـــر شـــهـــر  الـــحـــجـــري إن 
هــجــريــة   1444 لــــعــــام  ــي  ــانــ ــثــ الــ
ــاء  ــ ــنـ ــ ســــيــــقــــتــــرن بــــالــــشــــمــــس أثـ
يوم  في  الشمس  مراحل كسوف 
الــثــالثــاء الــقــادم 25 أكــتــوبــر في 
تمام الساعة )02:37( ظهرا، وإن 
االستهالل سيكون مستحيال في 
يــوم الــكــســوف نــظــرا إلــى تزامن 
أفـــــول الــقــمــر وغــــــروب الــشــمــس 
ــائــــق،  دقــ  4 يـــتـــجـــاوز  ال  والــــــــذي 
صعبا  االستهالل  سيكون  بينما 
الجوية  الــظــروف  على  ويعتمد 
فــي مــســاء يـــوم األربـــعـــاء الــقــادم 
26 أكتوبر الجاري، ارتفاع القمر 
المنخفض عند غروب الشمس 
في تمام الساعة )05:01( مساء 
وفترة  دقيقة،  و49  درجــات  سبع 
دقــيــقــة،   43 الـــقـــصـــيـــرة  الـــمـــكـــث 
ــرا زاويــــــة االســـتـــطـــالـــة 14  ــيــ وأخــ
مقتصرا  الــرصــد  ليكون  درجـــة، 
ــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــلـــســـكـــوب  عــ
العين  أو  بالتصوير  فقط ســواء 
الجو  صــفــاء  بــشــرط  المسلحة 

التام. 
غــرتــيــن  هـــنـــاك  أن  وأضــــــاف 
لــشــهــر ربـــيـــع الـــثـــانـــي هــــي غـــرة 
الفلكية  الــتــقــاويــم  لــمــعــتــمــدي 
الجاري  أكتوبر   26 األربعاء  يوم 
الشمس  كــســوف  ظــاهــرة  بسبب 
ــران،  ــتــ ورصـــــد الــقــمــر وقــــت االقــ
ــون غـــــــرة الـــشـــهـــر  ــكــ ــتــ ــا ســ ــمـ ــنـ ــيـ بـ

يوم  العينية  الــرؤيــة  لمعتمدي 
الـــجـــاري  أكــتــوبــر  الــخــمــيــس 27 
ــهــــالل إال  ــد الــ ــ ــدم رصـ ــ بــســبــب عـ
واالســتــعــانــة  المسلحة  بــالــعــيــن 
للرصد  والبعيد  القريب  باألفق 
الباحث  ودعا  المجردة.  بالعين 
بالظواهر  المهتمين  الحجري 
الفعالية  حــضــور  إلـــى  الــفــلــكــيــة 
الشمس  كسوف  لرصد  الفلكية 
ــن فــي  ــريــ ــحــ ــبــ ـــي الــ ــي فـــ ــ ــزئـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــمـــواقـــف الــخــلــفــيــة لــمــدرســة 
للبنين  الثانوية  عيسى  مدينة 
الــمــطــلــة عـــلـــى شــــــارع الـــقـــدس، 
ــادم  ــقــ وذلـــــــك يــــــوم الــــثــــالثــــاء الــ
ــاري  الـــجـ أكـــتـــوبـــر   25 الـــمـــوافـــق 
ـــدة ظـــهـــرا إلــى  ــواحـ ــن الــ بـــــدءا مـ

ــرا، حـــيـــث ســيــتــم  ــصــ الــــرابــــعــــة عــ
توزيع النظارات الخاصة لرصد 
الحضور،  على  الشمس  كسوف 
باإلضافة إلى العمل على رصد 
فلكي  بتلسكوب  الــظــاهــرة  هـــذه 
بقطر 8 إنش ومزود أيضا بفلتر 

شمسي.
وحــــذر الــحــجــري مـــن رصــد 
كسوف الشمس الجزئي بالعين 
المجردة أو من خالل النظارات 
الشمسية المعتادة وذلك بسبب 
عــــدم حــمــايــة الــعــيــن مـــن أشــعــة 
الــشــمــس الـــضـــارة عــنــد الــرصــد 
المباشر للشمس والتي تتسبب 
بينما  الــعــيــن،  شبكية  تــلــف  فــي 
يــمــكــن رصـــــد كـــســـوف الــشــمــس 

ــثـــال بــواســطــة  عـــلـــى ســبــيــل الـــمـ
الرقم  باستخدام  اللحام  نظارة 
آمــنــة  لـــتـــكـــون   14 إلـــــى   11 مــــن 
لــلــعــيــن فـــي عــمــلــيــة الـــرصـــد، أو 
الــبــحــث عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
بــالــطــرق غــيــر الــمــبــاشــرة لرصد 
كسوف الشمس وهي آمنة أيضا، 
مشيرا الى أن البحرين ستشهد 
كــســوف الــشــمــس الــجــزئــي على 
مدى ساعتين و18 دقيقة ليكون 
بداية الكسوف الجزئي للشمس 
الساعة )01:32( ظهرا  تمام  في 
 )02:44( ســـاعـــة  فـــي  ويــنــتــصــف 
الساعة  تمام  في  لينتهي  ظهرا 

)03:50( عصرا.
الــحــســابــات  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
أن  تــؤكــد  أجــراهــا  الــتــي  الفلكية 
للشمس  القمر  احتجاب  نسب 
متشابهة  ستكون  كسوفها  عند 
ــرة  ــ ــزيـ ــ فـــــــي جــــمــــيــــع أرجــــــــــــــاء جـ
ما  تــتــراوح  وهــي  األم،  البحرين 
فـــي مــديــنــة  أقــــل مـــن %39  بــيــن 
إلى  البحرين  وشــمــال  المحرق 
جنوب  أقصى  في   %38 من  أكبر 
شمال  أقصى  عدا  ما  البحرين، 
ــمــــحــــرق لـــتـــكـــون نــســبــة  ديـــــــار الــ
وهـــي   )%39.08( االحــــتــــجــــاب 
ــبــــر نــســبــة احــتــجــاب  أفـــضـــل وأكــ
ــــن، وأصـــــــغـــــــر نـــســـبـــة  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
في   )%37.73( وبنسبة  احتجاب 

أقصى جنوب جزيرة حوار.

ضـــمـــن مـــهـــرجـــان الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة 
فــي دورتـــه الــحــاديــة والــثــالثــيــن، قـــّدم الفنان 
البحريني القدير أحمد الجميري مع فرقة 
زياد  المايسترو  بقيادة  للموسيقى  البحرين 
 21 الموافق  الجمعة  األول  أمس  يوم  زيمان 
أكتوبر 2022م حفاًل استرجع أجمل األلحان 
البحرينية األصيلة، وذلك على خشبة مسرح 
المصرية  العاصمة  المصرية في  األوبرا  دار 
دار  بين  مــا  بتعاون  الحفل  وأقــيــم  الــقــاهــرة. 

األوبرا وهيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وكان مهرجان الموسيقى العربية انطلق 
يوم 20 أكتوبر الجاري بحضور وزيرة الثقافة 
مجدي  والدكتور  الكيالني  نيفين  المصرية 
ــر الــمــصــريــة ورئــيــس  ــ صــابــر رئــيــس دار األوبـ
وذلك  العربية،  الموسيقى  ومؤتمر  مهرجان 
موسيقية  فقرات  تضمن  حافل  برنامج  عبر 
استعراضية  ومقاطع  كبار  لفنانين  غنائية 

لفرقة باليه أوبرا القاهرة. 
الفنان  تكريم  تم  االفتتاح  وخــالل حفل 
ــرة  ــ ــد الـــجـــمـــيـــري مــــن قـــبـــل مـــعـــالـــي وزيـ ــمـ أحـ
شخصية   16 إلــى  إضــافــة  المصرية  الثقافة 
في  الفنية  الحياة  إثــراء  في  أسهمت  عربية 
الوطن العربي. وجاء تكريم الفنان الجميري 
االرتـــقـــاء بالمشهد  فــي  تــقــديــرًا إلســهــامــاتــه 

الــفــنــي والــمــوســيــقــي الـــعـــربـــي والــبــحــريــنــي، 
أجـــل تعميق  الـــدائـــم مــن  إلـــى عمله  إضــافــة 
وتعزيز العالقات الثقافية العربية من خالل 

الفن واإلبداع.
الجميري  أحــمــد  الفنان  حفل  وتضمن 
وعزف  غناء  للموسيقى  البحرين  فرقة  مع 
مقاطع بحرينية أصيلة من بينها: عنو على 
يــالــتــدرون  الــنــهــار ويالخلق  تــو  الــبــال، كــوكــو، 

وغيرها.
العربية  الــمــوســيــقــى  مــهــرجــان  ويــســتــمــر 

الــقــادم  نوفمبر   3 والــثــالثــيــن حتى  الــحــادي 
متضمنًا 39 حفاًل غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 
تــســع دول عــربــيــة هـــي: مصر،  فــنــانــًا مــن   99
تونس، المغرب، األردن، العراق، سوريا، لبنان، 

البحرين والسعودية. 
الــمــهــرجــان يــقــام مؤتمر  وعــلــى هــامــش 
العام  هذا  يناقش  الــذي  العربية  الموسيقى 
الغنائي  »المسرح  بشعار  المحاور  من  عــددًا 
عالمة فارقة في مسيرة الموسيقى العربية« 
بمشاركة باحثين من مصر والوطن العربي.

اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت مــــــــبــــــــادرة 
لجمعية  الــتــابــعــة  »ابــتــســامــة« 
والمعنية  الشبابية  المستقبل 
ــم الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي  ــقــــديــ ــتــ بــ
ــال  ــ ــفـ ــ ــــأطـ واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي لـ
وأولياء  بالسرطان  المصابين 
البحرين،  مملكة  في  أمــورهــم 
في مقرها بالمنامة، عددا من 
كوادر شركة البحرين الوطنية 
وشــركــاتــهــا   )BNH( الــقــابــضــة 
ــة؛ شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
 ،)bni( لــلــتــأمــيــن  الـــوطـــنـــيـــة 
وشــــركــــة الـــبـــحـــريـــن الــوطــنــيــة 
 ،)bnl( الحياة  على  للتأمين 
والذين أقاموا فعالية ترفيهية 
لــأطــفــال مــنــتــســبــي الــمــبــادرة 
بهدف دعمهم وإدخال البهجة 

والسرور إلى نفوسهم.
كــمــا جـــرى خـــالل الـــزيـــارة، 
ــاون مـــع »شـــغـــف الـــفـــن«،  ــعـ ــتـ وبـ
رســم حر تحفز  تنظيم جلسة 
مهارتهم  إبـــراز  على  األطــفــال 
ــة  ــرصـ ــفـ ــة، وإتــــــاحــــــة الـ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
أمـــامـــهـــم لــمــمــارســة هــوايــتــهــم 
واالستمتاع  مواهبهم  وتنمية 
مفيد  هــو  بــمــا  ومــلــؤه  بوقتهم 

ونافع.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــفــعــالــيــة 
»أطفالنا  برنامج حملة  ضمن 
أطلقتها  والــتــي   ،»9 كــالــذهــب 
مــــــبــــــادرة »ابــــتــــســــامــــة« مــطــلــع 
بهدف  الــفــائــت  سبتمبر  شــهــر 
نــشــر الـــوعـــي بــمــرض ســرطــان 
ــلـــف  ــتـ األطـــــــــفـــــــــال لــــــــــدى مـــخـ
الشرائح في مملكة البحرين.

المستقبل  جمعية  رئيس 

عبدالرحمن  صــبــاح  الشبابية 
ــة هــــذه  ــيــ ــمــ الـــــزيـــــانـــــي أكـــــــد أهــ
الدعم  تقديم  فــي  الفعاليات 
ــال أبـــطـــال  ــفــ ــي لــــأطــ ــسـ ــفـ ــنـ الـ
ــي بــيــئــة  مـــرضـــى الـــســـرطـــان فــ
الفعال  والتواصل  المرح،  من 
مـــــع ٌأقـــــرانـــــهـــــم ومـــحـــيـــطـــهـــم، 
ومساعدتهم على االندماج في 
المجتمع وأن يكونوا أشخاصا 
فاعلين ومساهمين في تنمية 

وطنهم.
وثمن الزياني هذه البادرة 
ــة الــبــحــريــن  ــركــ مــــن كــــــــوادر شــ
 )BNH( الــقــابــضــة  الــوطــنــيــة 
الدعم  تقديم  على  وحرصهم 
ــاء االبــــتــــســــامــــة عــلــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ وإضـ
وجـــــــوه األطـــــفـــــال، مــــؤكــــدا أن 
جـــمـــعـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل تــســعــى 
لتوسعة نشاطها التزاما بدعم 
ــال الــمــصــابــيــن بــمــرض  ــفـ األطـ

المجتمع  وتــوعــيــة  الــســرطــان، 
بــــــدوره فـــي الــمــســاهــمــة بــرفــع 
الــــــــروح الـــمـــعـــنـــويـــة لــلــمــرضــى 
الصغار، ودعم أهليهم، وإيجاد 
بشأن  واعية  مجتمعية  شراكة 

السرطان.
مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا أعــــــربــــــت 
اآلنـــســـة بــشــايــر ضـــيـــف، مــديــر 
ــي  ــسـ ــؤسـ ــمـ الـ ــال  ــ ــــصـ ــالتـ ــ لـ أول 
البحرين  بشركة  واالســتــدامــة 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــقـــــابـــــضـــــة عـــن 
الفعالية  بإقامة هذه  سعادتها 
الــتــرفــيــهــيــة لــأبــطــال الــصــغــار 
ــادرة »ابــتــســامــة«  ــبــ مــنــتــســبــي مــ
لفريق  الفرصة  اتاحت  والتي 
المجموعة  مــن  الــمــتــطــوعــيــن 
الوقت  بعض  وقضاء  للتعرف 
ــالــــت »جـــــــاءت هـــذه  مـــعـــهـــم، وقــ
الــخــطــوة فـــي إطــــار مــبــادراتــنــا 
بفئة  واهــتــمــامــنــا  اإلنـــســـانـــيـــة 

ــارهــــم جــيــل  ــبــ ــتــ ــاعــ الــــصــــغــــار بــ
أطفال  فيهم  بمن  المستقبل، 
مرضى السرطان الذين ارتأينا 
الـــتـــواصـــل مــعــهــم لــلــمــســاهــمــة 
قلوبهم  إلـــى  البهجة  بــإدخــال 
مريحة  ــواًء  أجــ لهم  نــوفــر  وأن 
ــيــــف بـــعـــض  ــفــ ــتــــخــ ــة لــ ــعــ ــتــ ــمــ مــ
مــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم وتــشــجــيــعــهــم 
ــع أهـــالـــيـــهـــم عـــلـــى مــواجــهــة  مــ

المرض«.

ك�ان��و  خ�ال��د  ف�ي��ش��ل  د. 

عل�ى  البحري�ن  عل�م  يرف�ع 

ك�ل�ي�م��نجارو ج�ب��ل  ق�م��ة 
ــن تــســلــق جــبــل  تــمــكــن الـــدكـــتـــور فــيــصــل خـــالـــد كـــانـــو مــ
قمة جبل  أعلى  على  البحرين  مملكة  علم  ورفع  كليمنجارو 
ارتفاعها 5895 مترًا عن سطح  في قارة أفريقيا، والتي يبلغ 
البحر، حيث استغرقت رحلة الصعود 7 أيام في درجة حرارة 
- 15، مشيرا إلى أنهم كانوا يبيتون في الخيام طوال فترة الـ 

7 أيام، وعبر التسلق بمعدل عشر ساعات يوميًا.
وصرح الدكتور كانو قائاًل »لقد حققت هدفي في الوصول 
إلى قمة أعلى جبل في قارة إفريقيا، وأهدي هذا اإلنجاز إلى 

القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين«.
إلى  التسلق، نظرا  أنه واجه صعوبات كبيرة في  وأضــاف 
طول ارتفاع جبل كيليمانجارو فى تنزانيا، والذي يعتبر أعلى 
جبل منفرد لوحده في العالم في وسط السهول اإلفريقية. 
وقال الدكتور كانو إن جبل كليمنجارو من الجبال التي تعرف 
بأن تسلقها تحدي كبير، لذا فإن جبل كليمنجارو من الجبال 
التي يجب أن يتسلقها أصحاب القلوب القوية، كما أن هناك 
كليمنجارو  جبل  صــعــود  حــاولــوا  الــذيــن  الشباب  مــن  الكثير 

ولكنهم فشلوا ولم يستطيعوا التسلق.
أن  يجب  كليمنجارو  جبل  تسلق  أن  كــانــو  الــدكــتــور  وأكـــد 
وعزيمة  قوية  إرادة  ويتطلب  الشخص  داخل  من  نابعا  يكون 

كبيرة، إضافة إلى اللياقة البدنية العالية.

الحجري يوؤكد ا�شتحالة ا�شتهالل قمر ربيع الثاني في يوم الك�شوف الثالثاء

الفن�ان اأحم�د الجمي�ري يحل�ق بالألح�ان البحريني�ة

بالقاه�رة العربي�ة  المو�ش�يقى  مهرج�ان  �ش�ماء  ف�ي 

���ش��رك��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��وط��ن��ي��ة ت��ح��ت��ف��ي ب��الأط��ف��ال 
الأب������ط������ال م��ن��ت�����ش��ب��ي م�����ب�����ادرة »اب���ت�������ش���ام���ة«

الإعالمي اللبناني طاهر بركة يناق�ش 

»ت�شكيل الوعي الجماعي العربي بين 

الذاكرة« في بيت عبداهلل الزايد غدا

الصحفي  الــبــحــريــن  لــتــراث  الــزايــد  عــبــداهلل  بــيــت  يستضيف 
»تشكيل  عنوانها  محاضرة  فــي  بــركــة،  طاهر  اللبناني  اإلعــالمــي 
إلى  خاللها  من  يتطرق  الــذاكــرة«،  بين  العربي  الجماعي  الوعي 
للهويات  ثقافيًا  هاجسًا  باتت  التي  الجماعية  الــذاكــرة  صناعة 

العربية. 
إبراهيم  الشيخ  لمركز  الثقافي  الــمــوســم  ضمن  ذلــك  يــأتــي 
الحلم  بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث »قف على ناصية 
وقاتل«، غدا االثنين 24 أكتوبر 2022، عند الساعة الثامنة مساًء، 

في بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي.
يذكر أن طاهر بركة هو مذيع وإعالمي لبناني، درس اإلعالم 
واألدب العربي في الجامعة اللبنانية، وتنقل بين عدد من القنوات 
والمؤسسات اإلعالمية اللبنانية والعربية قبل أن يستقر في قناة 
»العربية« منذ أكثر من عقد من الزمن. نال طاهر جائزة أفضل 

مذيع في المهرجان العربي الرابع لإعالم في بيروت.
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أعـــلـــن وزيـــــر شـــــؤون الــبــلــديــات 
ــنــــدس وائــــــــل بــن  ــهــ والــــــــزراعــــــــة الــــمــ
الــــوزارة تستعد  أن  الــمــبــارك  نــاصــر 
إلطالق النسخة العاشرة من سوق 
المزارعين البحرينيين في ديسمبر 
النباتية،  البديع  بحديقة  المقبل 
ــادرة  ــبــ ــمــ ــع الــ ــ ــة مـ ــراكــ ــالــــشــ وذلــــــــك بــ

الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
ــد الــــوزيــــر الــــتــــزام الـــــــوزارة  ــ وأكــ
الملكية  الــتــوجــيــهــات  مــن  انــطــالقــًا 
الــســامــيــة مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
ــبـــالد الــمــعــظــم  آل خــلــيــفــة مــلــك الـ
صاحب  مــن  المستمرة  والمتابعة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــتــقــديــم الــدعــم 
ومساندة  البحرينيين  للمزارعين 
جـــــهـــــودهـــــم إلدخــــــــــــال الـــتـــقـــنـــيـــات 
الـــزراعـــيـــة الــحــديــثــة فـــي عــمــلــيــات 
في  دعمهم  إلــى  باإلضافة  اإلنــتــاج، 

تسويق منتجاتهم.
ــؤون الــبــلــديــات  ــ ــر شـ ــ وثـــمـــن وزيـ
من  الكريمة  التوجيهات  والــزراعــة 
قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة 
الــمــجــلــس االســــتــــشــــاري لــلــمــبــادرة 
الــزراعــي  القطاع  لتنمية  الوطنية 

صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
في  تترجم  الــتــي  التوجيهات  وهــي 
الــشــراكــة والـــدعـــم الــكــبــيــر مــن قبل 
القطاع  لتنمية  الوطنية  الــمــبــادرة 
ــزراعـــي ومــســاهــمــاتــهــا فــي إنــجــاح  الـ
فــعــالــيــات الـــســـوق خــــالل الــســنــوات 
ــدًا أن هـــذا الــدعــم  ــؤكـ الــمــاضــيــة، مـ
كـــان لـــه األثــــر الــكــبــيــر فـــي تحقيق 
النجاحات وتطور السوق على مدى 

النسخ السابقة. 
من جهتها، عّبرت األمين العام 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة 
عيسى  بنت  مــرام  الشيخة  الزراعي 

لبدء  سعادتها  بالغ  عن  خليفة  آل 
االســتــعــداد إلطــالق نسخة جديدة 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســوق  مــن 
ــّول عــلــيــه لــيــكــون منصة  ــعـ ــذي يـ ــ الـ
الزراعية  المنتجات  لتسويق  مهمة 
يشكله  ما  إلى  باإلضافة  المحلية، 
البحرينيين  للمزارعين  حافز  من 
ــاج  ــتـ لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى زيـــــــادة اإلنـ
الــذي  األمــر  وهــو  وتنوعه،  المحلي 
كان مشهودًا خالل النسخ الماضية 

من السوق.
وثـــمـــنـــت الــشــيــخــة مــــــرام بــنــت 
الــتــي  الـــجـــهـــود  عــيــســى آل خــلــيــفــة 
الـــبـــلـــديـــات  شـــــــؤون  وزارة  تـــبـــذلـــهـــا 
ــــدت حـــرص الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة  وأكـ
ــي عــلــى  ــ ــزراعــ ــ لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــ
ــوزارة في  ــ اســتــمــرار الــشــراكــة مــع الــ
اإلعــــــداد والــتــنــظــيــم لــهــذا الــحــدث 
النبيلة  بــاألهــداف  إيمانًا  الوطني، 
ــوق الـــمـــزارعـــيـــن  ــ ــتـــي يــحــمــلــهــا سـ الـ

البحرينيين. 
وختمت حديثها بالقول: نضع 
أيــديــنــا فـــي يـــد جــمــيــع الـــمـــبـــادرات 
الـــخـــّيـــرة الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع على 
ــرام  ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــنــ ــريــــن ومــــواطــ ــبــــحــ الــ

بالخير.

�سوق  م��ن  ج��دي��دة  ن�سخة  ال��ب��ل��دي��ات:  وزي���ر 
دي�سمبر ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن  ال��م��زارع��ي��ن 

} وزير البلديات.

ســتــقــام فــعــالــيــة الــتــوعــيــة 
تنظمها  التي  الثدي  بسرطان 
ــــالل لـــلـــمـــؤتـــمـــرات  ــهـ ــ ــة الـ ــركــ شــ
في  مجاًنا   )HCE( والمعارض 
المنامة  جراند  ويــنــدام  فندق 
أكــتــوبــر من  الــثــالثــاء 25  يـــوم 
حــتــى  صـــــبـــــاًحـــــا   9 الـــــســـــاعـــــة 
باللغة  صباًحا   10:30 الساعة 

اإلنجليزية.
ــة مـــن  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ســــــــتــــــــدار الـ
قــبــل الـــدكـــتـــورة غـــفـــران أحــمــد 
ـــة طـــب  ــ ــاريـ ــ ـــشــ ــ ــتـ ــ جـــــــاســـــــم، اســ
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ األســــــــــــــرة فـــــــي الـ
الملكي التخصصي. ستسلط 
الــضــوء عــلــى أهمية  الــجــلــســة 
فحص سرطان الثدي وعوامل 
الخطر واألعراض التي يجب 
االنـــتـــبـــاه إلــيــهــا، كــمــا ســتــوجــه 
ــة مــــنــــاقــــشــــات حــــول  ــلــــســ الــــجــ
العقلية والقلق الذي  الصحة 
يــؤثــر فــي الــمــرضــى فــي حالة 
الـــشـــفـــاء أو مـــع ظـــهـــور نــتــائــج 

سلبية. 
وســــتــــتــــضــــمــــن الـــجـــلـــســـة 
ــة  ــنــ ــة آمــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة واألجـــــــوبـــــــة، حــيــث  ــلـ ــئـ لـــأسـ
ــور مـــن  ــ ــ ــضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ســــيــــتــــمــــكــــن الـ

غفران  الدكتورة  مع  التواصل 
مباشرة.

تقول حوراء نعمة، مديرة 
الــتــســويــق فـــي شـــركـــة الــهــالل 
لــــلــــمــــؤتــــمــــرات والـــــمـــــعـــــارض: 
سرطان  عــن  المبكر  »الــكــشــف 
الـــثـــدي يـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 
ــالـــة  ــــالج. هـــــذه رسـ ــعـ ــ نــــجــــاح الـ
جميًعا  المشاركين  نحن  نــود 
أن   »Think Pink»شـــــــهـــــــر ــــي  فـ
ــي  ــأتــ ــا. وتــ ــ ــهـ ــ ــاس بـ ــ ــنــ ــ ــر الــ ــ ــذكـ ــ نـ
جــلــســة الــتــوعــيــة هــــذه كــجــزء 
مــحــور  »الــصــحــة  حملتنا  مـــن 
اهــتــمــامــنــا »الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 
في  والعافية  الصحة  لتعزيز 

المملكة«.
كــمــا يــضــيــف جـــبـــران عبد 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــرحــمــن، 
ــهــــالل لــلــمــؤتــمــرات  لـــشـــركـــة الــ
إلهام  هو  »هدفنا  والــمــعــارض: 
استباقية  أكثر  ليكونوا  الناس 
تـــــزال  وال  ــم.  ــهـ ــتـ صـــحـ بــــشــــأن 
هــذه  الصحية  الــدعــوة  حملة 
ــرة«. وُتـــــعـــــد الـــصـــحـــة  ــمــ ــتــ ــســ مــ
شركائها  »مع  اهتمامنا  محور 
مــنــصــة مــنــاصــرة تــلــعــب دورهـــا 
الوطني األكبر في  الجهد  في 

وواعــيــة  متعلمة  األمــــة  إبــقــاء 
بـــالـــمـــوارد الــصــحــيــة الــمــتــاحــة 

لهم«. 
ــة الـــتـــوعـــيـــة  ــلـــسـ ــقـــد جـ ــعـ تـ
مع بالشراكة  الثدي  بسرطان 
Healthcapita Bahrain وتحظى 
 Gulf صحيفة  شركائها  بدعم 
جــرانــد  وويـــنـــدام   Daily News

المنامة.
ــى  ــ ــرجــ ــ ــل، يــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ــل ــ لــ
مــــــســــــح رمــــــــــــز االســـــتـــــجـــــابـــــة 
اتـــبـــاع  أو  الـــمـــرفـــق  الـــســـريـــعـــة 
الـــرابـــط فـــي الـــوصـــف عــلــى @

.healthmattersbh

تنظ��م والمعار���ض«  للموؤتم��رات  »اله��ال 

فعالي�ة التوعي�ة ب�س�رطان الث�دي 25 الجاري

} غفران جاسم.

نـــفـــذت هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل حملة 
تفتيشية على عدد من المحال التجارية ومواقع 
بالتعاون  وذلــك  العاصمة،  محافظة  في  العمل 
مــــع شـــــــؤون الــجــنــســيــة والـــــــجـــــــوازات واإلقــــامــــة 
ــوزارة الــداخــلــيــة، ومــديــريــة شــرطــة الــعــاصــمــة  ــ بــ
بــهــدف الــتــأكــد مــن الــتــزامــاهــم بــأحــكــام القانون 
الـــنـــافـــذة فـــي مملكة  واالشـــتـــراطـــات واألنـــظـــمـــة 

البحرين  
ــرت الـــحـــمـــلـــة عــــن ضـــبـــط عـــــدد مــن  ــ ــفـ ــ  وأسـ
قــانــون هيئة  بــأحــكــام  تتعلق  الــتــي  الــمــخــالــفــات 
ــوق الــعــمــل وقـــانـــون اإلقـــامـــة بمملكة  تــنــظــيــم سـ
القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  وجـــاري  البحرين، 

بشأنها.
 وتستمر الحمالت التفتيشية التي تنظمها 
وبالتعاون  الداخلية  وزارة  مع  بالشراكة  الهيئة 
القضاء  بهدف  الحكومية  الجهات  مختلف  مع 
الــعــمــالــة غــيــر النظامية فــي ســوق  عــلــى ظــاهــرة 

المخالفين من  عــلــى  الــرقــابــة  وتــشــديــد  الــعــمــل 
الــعــمــالــة وأصـــحـــاب الــعــمــل مـــن خــــالل تكثيف 
العمل  بيئة  لتطوير  التفتيشية سعيًا  الحمالت 
والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي 
من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدالة ومرونة 
سوق العمل، عالوة على تأثيراتها السلبية على 

األمن االجتماعي.
دعوتها  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  وجــددت   
الجهات  دعم جهود  إلى  المجتمع  أفــراد  جميع 
القانونية  غير  للممارسات  للتصدي  الحكومية 
في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية 
أية  داعية الجمهور لإلبالغ عن  للمجتمع ككل، 
والعمالة  العمل  تتعلق بمخالفات سوق  شكاوى 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة مــــن خـــــالل مـــــلء االســـتـــمـــارة 
الموقع  على  لــإلبــالغ  المخصصة  االلكترونية 
أو االتصال على   www.lmra.bh للهيئة  الرسمي 

مركز اتصال الهيئة 17506055. 

على  ال��ع��ا���س��م��ة  ف���ي  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  ح��م��ل��ة 

ال���م���ح���ال ال���ت���ج���اري���ة وم����واق����ع ال��ع��م��ل

�سوتوا للنائب ال�سمكة 

فقط  نــاس..  بال  منصوبة  خيام  مهجورة..  انتخابية  مقار 
ــوار تــســتــنــزف الــكــثــيــر مــن الــطــاقــة  ــ ــاوالت وأنـ ــ مــجــرد كــراســي وطـ

الكهربائية!
صور ضخمة بالحجم الفاخر تزدحم بها الطرقات!

مخالفات بإشغال الطرق!
خيام تسبب ازدحاما في أماكن قريبة من مدارس تضاعف 

مشكلة الحركة المرورية.
غياب الحوار بين كثير من المرشحين والناخبين!

متحدثون في بعض المقار نائبين عن المرشحين!
تلك بعض اللقطات والمشاهدات التي تلفت النظر مؤخرا 
والتي  للمرشحين،  االنتخابية  الدعايات  بدأت حمالت  أن  منذ 
تنم عن محدودية الوعي بالعملية االنتخابية، وعن غياب الدور 
السؤال  ليبقى  والمرشح،  الناخب  من  لكل  والفعال  الحقيقي 

المطروح بقوة هو:
أين البرامج االنتخابية ألصحاب هذه الصور التي تالحقنا 

في كل مكان؟
أين أهدافهم وخططهم في حالة فوزهم بمقاعد البرلمان 

الجديد؟
هل المفترض من الناخب أن ينتخب مجرد اسم أو صورة؟!

األجمل  الــصــورة  صاحب  الناخب  يختار  أن  المطلوب  هــل 
واألكثر وسامة؟!

هل؟ وهل؟
وأسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، وسط الحالة االنتخابية 
وال  الــســابــقــة،  تجاربنا  مــن  نستفيد  وكــي  الــيــوم،  نعيشها  الــتــي 
ويختفون  بالوعود،  يتحفوننا  الذين  البعض  بأالعيب  ننخدع 
على  مؤخرا  قرأتها  التي  الرسالة  هــذه  نقرأ  دعونا  الــفــوز،  بعد 
حساب االنستجرام لسيدة فاضلة وأعجبتني بشدة لما وراءها 

من معاني في الصميم:
تناشد صاحبة الرسالة كل من يهمه األمر قائلة: 

»القائد الناجح هو الذي يعرف الفرق بين الموظف السمكة، 
والموظف الفرخة، والموظف الديك، والموظف العصفور.

ال  صمت،  فــي  المياه  تحت  بيضة  مليون  تبيض  فالسمكة 
أحد يسمعها أو يراها وهي تحقق أعلي معدالت اإلنتاج.

»تــوكــوك  وتستمر  واحــــدة،  بيضة  تبيض  فــهــي  الــفــرخــة  أمـــا 
وتكاكي« للفت االنتباه واألنظار!

في حين الديك ال يبيض أصال، لكنه يسبب لغيره صداعا 
طول اليوم صياحا بل ويخانق من حوله من الفراخ. 

نعرفه،  أنــنــا  يعلم  وهـــو  جــيــدا،  عــنــه  نعلم  الــعــصــفــور  بينما 
وأحيانا  أو جهد،  عمل  دون  من  وهناك،  هنا  من  رزقــه  ويلتقط 

يشتغل فقط على إفساد روح الفريق.
المرشحين  بعض  عن  فقط  ليس  تعبر  إنما  الرسالة  تلك 
الذين يحاولون الوصول إلى مقاعد البرلمان، أو الذين احتلوها 
بالفعل، بل عن كثير ممن يشغلون مناصب كانت تتطلب منهم 
الــتــفــانــي فــي الــعــمــل لــخــدمــة الـــنـــاس، وبـــدال مــن ذلـــك نجدهم 

يمارسون أدوار الفرخة والديك والعصفور.
تكليفا  بــل  تشريفا  ليس  الكرسي  ولــهــؤالء،  ألولــئــك  نــقــول 
أم تحت قبة  كــان فــي جهة مــا،  ومسؤولية قبل كــل شــيء، ســواء 
إنــجــازك وعطاؤك  يبقي بحق هو  ومــا  يــدوم،  وهــو ال  البرلمان، 

وسيرتك!!
النائب  بين  سباق  هو  بالفعل  االنتخابي  السباق  كــان  وإذا 
السمكة والفرخة والديك والعصفور، فدعونا نصوت بوعي لمن 

يتحلون بصفات السمكة!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

لـــلـــســـنـــة الــــخــــامــــســــة عــلــى 
العلوم  جامعة  واصلت  التوالي، 
التطبيقية تقدمها في تصنيف 
الــعــربــيــة  لــلــجــامــعــات  إس  كـــيـــو 
جامعة  كأفضل  صنفت  أن  بعد 
الترتيب  إلــى  وارتــقــت  بحرينية 
19 على مستوى الوطن العربي، 
لتصبح بذلك واحدة من أفضل 
 2023 لـــعـــام  عــربــيــة  جــامــعــة   20
شملها  جــامــعــة   199 أصــــل  مـــن 
الــتــقــيــيــم، مــواصــلــة الــتــقــدم في 
هذا التصنيف على مدار خمس 

سنوات متتالية.
ويــعــتــبــر تــصــنــيــف كـــيـــو إس 
واحًدا من أهم ثالثة تصنيفات 
ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ لــــلــــجــــامــــعــــات حـــــــــول الـ
ويــــصــــدر ســـنـــوًيـــا عــــن مــؤســســة 
 )Quacquarelli Symonds(
الــمــخــتــصــة بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ــر الــتــصــنــيــف تــمــيــز  ــهـ حـــيـــث أظـ
على  الخامسة  للسنة  الجامعة 
التوالي بتقدمها من المركز 45 
في عام 2019، إلى المركز 37 في 
عام 2020، ثم المركز 29 في عام 
2021، فالمركز 22 في عام 2022، 
تصنيف  في   19 المركز  وأخــيــرًا 

عام 2023.
رئيس  هنأ  المناسبة  وبهذه 
مجلس األمناء األستاذ الدكتور 
الجامعة  رئيس  الخاجة  وهيب 
ــواد  األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور غـــســـان عـ
بهذا  الــجــامــعــة  منتسبي  وكــافــة 
اإلنجاز، مشيرًا إلى أن الجامعة 
المنظومة  تطوير  على  عــازمــة 
ــا، وتــحــســيــن  ــهـ ــيـ ــة فـ ــيــ ــمــ ــاديــ األكــ
بالمخرجات  واالرتـــقـــاء  األداء، 
الحكومية  القطاعات  تمد  التي 
والـــخـــاصـــة بـــالـــكـــوادر الــمــؤهــلــة، 
كـــــمـــــا قــــــــــدم شـــــــكـــــــره ألعـــــضـــــاء 
واإلداريـــة  األكــاديــمــيــة  الهيئتين 
ــي الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى الـــجـــهـــود  ــ فـ
ــنــــهــــوض بـــاســـم  ــلــ ــة لــ ــ ــــذولـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الجامعة محليًا وعربيًا، مشيرًا 
تميز  يؤكد  اإلنجاز  هــذا  أن  إلــى 

ويشير  البحرينية،  الــجــامــعــات 
قبل  من  المبذولة  الجهود  إلــى 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فـــي تــطــويــر 
ــي بــالــبــحــريــن،  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
ويــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي على 
الطلبة، والمخرجات التعليمية 

للجامعة.
ــأ رئــــيــــس  ــ ــنـ ــ ــه هـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الجامعة األستاذ الدكتور غسان 
ــن رئـــيـــس مــجــلــس  ــال مــ عــــــواد كــ
اإلدارة السيد سمير ناس ورئيس 
مجلس األمناء األستاذ الدكتور 
أعضاء  وجميع  الخاجة  وهيب 
بهذا  واألمــنــاء  اإلدارة  مجلسي 
أن تصنيف  إلى  منوهًا  اإلنجاز، 
الــــجــــامــــعــــة بـــــهـــــذا الـــمـــســـتـــوى 
الــمــتــمــيــز يـــأتـــي نــتــيــجــة الــعــمــل 
الــمــشــتــرك مـــع شــركــائــهــا على 
والعالمي،  العربي  المستويين 
ومواءمة مخرجاتها الحتياجات 
بالشكر  مــتــقــدمــًا  الــعــمــل،  ســـوق 
األعــلــى  المجلس  إلـــى  الــجــزيــل 

لتطوير التعليم والتدريب، وإلى 
وزارة التربية والتعليم، ومجلس 
التعليم العالي، واألمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي، وهيئة 
على  والــتــدريــب  التعليم  جـــودة 
الــمــبــذولــة لخدمة  الــجــهــود  كــل 

التعليم في مملكة البحرين.
بدوره أعرب الدكتور محمد 
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــــف أحـ ــوسـ ــ يـ
ــلــــشــــؤون اإلداريـــــــــة  الـــجـــامـــعـــة لــ
ــة الــمــجــتــمــع  والـــمـــالـــيـــة وخــــدمــ
الجامعة  بتصنيف  اعتزازه  عن 
المستوى  عــلــى   19 الــمــركــز  فــي 
ــــى أن هـــذا  إلـ ــًا  الـــعـــربـــي، مـــنـــوهـ
ــأتـــي فـــي إطـــــار رؤيـــة  ــاز يـ ــجــ اإلنــ
تحقيق  فــي  للمضي  الــجــامــعــة 
ــادة فــــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ ــريـ ــ الـ
وضـــــمـــــن مــــســــاعــــي الـــجـــامـــعـــة 
الجامعات  بين  لتعزيز مكانتها 

العربية والعالمية.
وبــــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــجـــديـــد 
تكون جامعة العلوم التطبيقية 

ــهـــرًا مــن  ــبـ ــقــــدًا مـ قــــد أكـــمـــلـــت عــ
المجاالت  مختلف  فــي  التميز 
ــيــــة، حــيــث  ــاديــــمــ الــعــلــمــيــة واألكــ
الدولي  االعــتــمــاد  على  حصلت 
التعليم  جــــودة  ضــمــان  لــوكــالــة 
 ،QAA ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ ــي  ــالــ ــعــ الــ
ثــالث  بــيــن  مــن  واحــــدة  لتصبح 
عشرة 13 مؤسسة من مؤسسات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي الـــعـــالـــم، 
مملكة  في  الوحيدة  والجامعة 
البحرين التي تحصل على هذا 
االعــتــمــاد، إضــافــة إلــى تصنيف 
الـــمـــرتـــبـــة 561  ــي  ــ فـ الـــجـــامـــعـــة 
في  الــعــالــم  مستوى  على   570-
 QS World Universityتصنيف
وتــصــنــيــفــهــا   ،2023  Rankings
ــعـــة  ــامـ جـ  150 أفـــــضـــــل  ضــــمــــن 
ناشئة تحت عمر 50 عاما على 
 ،2021 لـــعـــام  ــم  ــالـ ــعـ الـ مـــســـتـــوى 
كــمــا ُصــنــفــت ضــمــن أفــضــل 550 
جامعة على مستوى العالم في 
قابلية  لمدى  إس  كيو  تصنيف 

ــيــــف الـــخـــريـــجـــيـــن لــســنــة  تــــوظــ
الــمــرتــبــة  فــــي  وُصـــنـــفـــت   ،2022
البحرين  مستوى  على  الثالثة 
وضمن أفضل 5000 جامعة على 
مستوى العالم في تصنيف ويب 
تم  كــمــا  لــعــام 2022،  مــاتــريــكــس 
 150-101 المركز  في  تصنيفها 
الجامعات  أفــضــل  مــن  كــواحــدة 
فـــي الـــعـــالـــم فـــي حــقــل الــفــنــون 
اإلصــدار  على  بناًء  والتصميم، 
كيو  تصنيف  مــن  عــشــر  الــثــانــي 
حسب  للجامعات  العالمي  إس 
ــل الــــمــــعــــرفــــي، ونــجــحــت  ــقـ ــحـ الـ
التقدم  في  العام  هذا  الجامعة 
تصنيف  في   ،+201 المركز  إلــى 
الــتــايــمــز الــعــالــمــي فـــي الــتــأثــيــر 
ــيــــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  وتــــحــــقــ
ترتيبا  حققت  كما  المستدامة، 
ــي تــصــنــيــف جــريــن  مــتــقــدمــا فــ
مــاتــريــك الــعــالــمــي لــلــجــامــعــات 
بتقدمها   ،2021 لعام  الخضراء 

إلى المركز 459 عالميًا. 

في ت�صنيف كيو اإ�س للجامعات العربية..

جامع�ة العل�وم التطبيقي�ة تح�س�د المرك�ز الأول عل�ى م�س�توى الجامعات

العرب�ي الوط�ن  جامع�ات  م�س�توى  عل�ى  ع�س�ر  والتا�س�ع  البحريني�ة.. 

تــــرأس الــســيــد جــمــيــل بـــن محمد 
علي حميدان، وزير العمل، في مكتبه، 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــتــنــســيــق والــمــتــابــعــة 
خليفة  الشيخ  سمو  بحضور  بالوزارة، 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
المسئولين  جانب  الــى  الــــوزارة،  وكيل 

المعنيين بالوزارة.
ــاع مــنــاقــشــة  ــمــ ــتــ وتـــــم خـــــالل االجــ
مـــبـــادرات وبـــرامـــج الـــــوزارة فــي تسريع 
وادماجهم  المواطنين  توظيف  وتيرة 
ــذه  ــر هــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــل، وتـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي ســــــــوق الـ
الـــمـــبـــادرات بــمــا يــتــمــاشــى مــع مرحلة 
أطلقتها  الــتــي  االقــتــصــادي  الــتــعــافــي 
الــحــكــومــة، حــيــث تــم اســتــعــراض آخــر 
الــتــي تنفذها  الــمــبــادرات  مــســتــجــدات 
الرئيسين  شــركــاءهــا  مــع  العمل  وزارة 
صــنــدوق الــعــمــل )تــمــكــيــن( والــشــركــات 
ــات الـــعـــامـــلـــة فــــي الــقــطــاع  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
ــاص، ومــــؤشــــرات نــجــاح مـــبـــادرات  ــخـ الـ
ــيـــف، والــتــحــديــات  ــتـــوظـ ــدريـــب والـ ــتـ الـ

الحلول  ووضــع  تنفيذها  تواجه  التي 
المناسبة لها.

وفي هذا السياق، أكد حميدان أن 
برامجها  تنفيذ  فــي  مستمرة  الــــوزارة 
ــال تــوظــيــف  ــجــ ــــي مــ ومـــشـــروعـــاتـــهـــا فـ
الــمــواطــنــيــن وتــأهــلــيــهــم مــهــنــيــًا لسوق 
المقررة  الزمنية  الخطة  وفــق  العمل 
وذلـــــك لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات أصــحــاب 
للقطاعات  األولــويــة  وتحديد  العمل 
الجاذبة للمواطنين والقطاعات التي 
تشهد نموا في نشاطها لتسريع وتيرة 
إلى  الفــتــًا  فيها،  المواطنين  توظيف 
االقتصادي  التعافي  بفضل خطة  أنه 
ــتـــي اطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، بــرئــاســة  الـ
الملكي األمير سلمان  صاحب السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، فقد انتعشت الحركة 
فـــي مملكة  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة 
الــبــحــريــن واســتــقــطــبــت الـــعـــديـــد من 

فرص االستثمار المولدة للوظائف.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تسعى 
تقدمها  التي  التسهيالت  خــالل  ومــن 
تدريب  لتوفير  اإلنتاجية  للقطاعات 
مــجــانــي لــلــقــوى الــعــامــلــة ودعــــم أجــور 

الــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــكــثــيــف إدمــــاج 
إلى  داعــيــًا  المنشآت،  فــي  المواطنين 
تــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص 
لتحقيق  الــمــقــبــلــة  الــمــرحــلــة  خــــالل 

تأهيل  صعيد  على  المرجوة  الغايات 
وتوظيف البحرينيين في إطار الجهود 
الــمــواطــن  الــمــبــذولــة لجعل  الــوطــنــيــة 

الخيار األول في سوق العمل.

وزير العمل يتراأ�س لجنة التن�صيق بالوزارة

زي����ادة وت��ي��رة ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي ظ��ل خ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي

} وزير العمل يترأس لجنة التنسيق بالوزارة.
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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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وزير الرتبية ي�ستقبل وفد جلنة 

العتماد لكليات الطب الإيرلندية

اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  ا�ستقبل 

بح�سور  النعيمي،  علي  بن  ماجد  العايل  التعليم  جمل�س 

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

اأمناء جمل�س التعليم العايل، والدكتور عبدالرحمن يو�سف 

لل�سئون  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  نائب  اإ�سماعيل 

الإدارية، والدكتور عبداحلليم �سيف اهلل عميد كلية الطب 

لكليات  العتماد  جلنة  وفد  باجلامعة،  الطبية  والعلوم 

الربوف�سور  ع�سويته  يف  ي�سم  والذي  الإيرلندية،  الطب 

والربوف�سور  موراي،  باترك  والربوف�سور  دونهيو،  جون 

توين بيكوك، وذلك مبنا�سبة زيارتهم امليدانية لكلية الطب 

اعتماد  لدرا�سة  العربي،  اخلليج  بجامعة  الطبية  والعلوم 

برناجمها الأكادميي »دكتور يف الطب«.

وقد رّحب الوزير باأع�ساء جلنة العتماد لكليات الطب 

الإيرلندية، وهي اإحدى اللجان املعرتف بها من قبل الحتاد 

العاملي للتعليم الطبي، مقدماً لهم �سرحاً حول دور جامعة 

اخلليج العربي وبراجمها واأبرز اإجنازاتها، كما تطرق اإىل 

ت�سّكل  والتي  الطبية،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مدينة 

البحرين  مملكة  بني  الأخوية  العالقات  لعمق  جت�سيداً 

واململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

لدى زيارتها ل�سركة »بنفت«.. الأمني العام ملجل�س التعليم العايل: 

حري�سون على تعميق ال�سراكة بني القطاع العام واخلا�س
�سمن جهود جمل�س التعليم العايل يف تعزيز ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س، قامت الدكتورة 

ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س 

التعليم العايل، بزيارة اإىل مقر �سركة »بنفت« يف �ساحية ال�سيف برفقة عدد من روؤ�ساء اجلامعات وممثليها.

واأكدت الأمني العام ملجل�س التعليم العايل، اأن الزيارة التي قامت بها ل�سركة »بنفت« والتي تعد من اأبرز 

ال�سركات الإقليمية يف عامل التكنولوجيا املالية، جاءت لتعميق ال�سراكة الفاعلة بني القطاع العام واخلا�س ملا لها 

دور يف ا�ستدامة التنمية الجتماعية والقت�سادية، والرتقاء باخلدمات من خالل جمع اخلربات واملوارد املتاحة 

لتحقيق تطلعات املواطن واملقيم، وبناء بنية حتتية كفيلة بتلبية احتياجات املجتمع. واطلعت خالل الزيارة التي 

كان يف مقدمي ا�ستقبالها ال�سيد عبدالواحد اجلناحي الرئي�س التنفيذي ل�سركة بنفت وعدد من املدراء يف ال�سركة، 

على اآلية عمل �سركة »بنفت« واأبرز الأ�ساليب احلديثة املتبعة يف توظيف التكنولوجيا الرقمية يف عامل املال. كما 

التقت بعدد من املوظفني املتخ�س�سني يف جمالت التكنولوجيا املالية للتعرف على مهام عملهم، واطلعت كذلك 

الأمني العام على اأبرز اخلطط التي تبنتها ال�سركة، والروؤية امل�ستقبلية التي تعمل �سركة »بنفت« على حتقيقها، 

اإ�سافة اإىل التخ�س�سات التكنولوجية اجلديدة املطلوبة يف ال�سركة.

يف ت�سنيف كيو اإ�س للجامعات العربية

»العلوم التطبيقية« حت�سل على املركز الأول على م�ستوى اجلامعات البحرينية
العلوم  جامعة  وا�سلت  التوايل،  على  اخلام�سة  لل�سنة 

العربية  للجامعات  اإ�س  كيو  ت�سنيف  تقدمها يف  التطبيقية 

بعد اأن �سنفت كاأف�سل جامعة بحرينية وارتقت اإىل الرتتيب 

العربي، لت�سبح بذلك واحدة من  الوطن  19 على م�ستوى 

اأف�سل 20 جامعة عربية لعام 2023 من اأ�سل 199 جامعة 

�سملها التقييم، موا�سلة التقدم يف هذا الت�سنيف على مدار 

خم�س �سنوات متتالية.

ويعترب ت�سنيف كيو اإ�س واحًدا من اأهم ثالثة ت�سنيفات 

موؤ�س�سة  عن  �سنوًيا  وي�سدر  العامل،  حول  للجامعات 

العايل،  بالتعليم  املخت�سة   )Quacquarelli Symonds(

على  اخلام�سة  لل�سنة  اجلامعة  الت�سنيف متيز  اأظهر  حيث 

التوايل بتقدمها من املركز 45 يف عام 2019، اإىل املركز 37 

يف عام 2020، ثم املركز 29 يف عام 2021، فاملركز 22 

يف عام 2022، واأخرًيا املركز 19 يف ت�سنيف العام 2023.

الأ�ستاذ  الأمناء  جمل�س  رئي�س  هناأ  املنا�سبة  وبهذه 

الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  اخلاجة  وهيب  الدكتور 

م�سرًيا  الإجناز،  بهذا  اجلامعة  منت�سبي  وكافة  عواد  غ�سان 

الأكادميية  املنظومة  تطوير  على  عازمة  اجلامعة  اأن  اإىل 

متد  التي  باملخرجات  والرتقاء  الأداء،  وحت�سني  فيها، 

قدم  كما  املوؤهلة.  بالكوادر  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات 

اجلامعة  يف  والإدارية  الأكادميية  الهيئتني  لأع�ساء  �سكره 

حملًيا  اجلامعة  با�سم  للنهو�س  املبذولة  اجلهود  على 

وعربًيا، لفًتا اإىل اأن هذا الإجناز يوؤكد على متيز اجلامعات 

اجلهات  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اإىل  وي�سري  البحرينية، 

املعنية يف تطوير التعليم العايل بالبحرين، وينعك�س ب�سكل 

اإيجابي على الطلبة، واملخرجات التعليمية للجامعة.

الدكتور غ�سان  الأ�ستاذ  من جانبه هناأ رئي�س اجلامعة 

ورئي�س  نا�س  �سمري  الإدارة  جمل�س  رئي�س  من  كالً  عواد 

وجميع  اخلاجة  وهيب  الدكتور  الأ�ستاذ  الأمناء  جمل�س 

باأن  منوًها  الإجناز،  بهذا  والأمناء  الإدارة  جمل�سي  اأع�ساء 

العمل  نتيجة  ياأتي  املتميز  امل�ستوى  يف  اجلامعة  ت�سنيف 

والعاملي،  العربي  امل�ستويني  على  �سركائها  مع  امل�سرتك 

متقدًما  العمل،  �سوق  احتياجات  مع  خمرجاتها  ومواءمة 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س  اإىل  اجلزيل  بال�سكر 

التعليم  الرتبية والتعليم، وجمل�س  واإىل وزارة  والتدريب، 

العايل، والأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل، وهيئة جودة 

التعليم والتدريب.

رئي�س  نائب  اأحمد  الدكتور حممد يو�سف  اأعرب  بدوره 

عن  املجتمع  وخدمة  واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة 

امل�ستوى  على   19 املركز  يف  اجلامعة  بت�سنيف  اعتزازه 

العربي، منوًها باأن هذا الإجناز ياأتي يف اإطار روؤية اجلامعة 

للم�سي يف حتقيق الريادة يف التعليم العايل و�سمن م�ساعي 

اجلامعة لتعزيز مكانتها بني اجلامعات العربية والعاملية.

التطبيقية  العلوم  جامعة  تكون  اجلديد  الإجناز  وبهذا 

قد اأكملت عقًدا مبهًرا من التميز يف خمتلف املجالت العلمية 

لوكالة  الدويل  العتماد  على  ح�سلت  حيث  والأكادميية، 

لت�سبح   ،QAA الربيطانية  العايل  التعليم  جودة  �سمان 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة   13 بني  من  واحدة 

التي  البحرين  مملكة  يف  الوحيدة  واجلامعة  العامل،  يف 

اإىل ت�سنيف اجلامعة يف  اإ�سافة  حت�سل على هذا العتماد، 

 QSت�سنيف يف  العامل  م�ستوى  على   570-561 املرتبة 

وت�سنيفها   ،  2023  World University Rankings
�سمن اأف�سل 150 جامعة نا�سئة حتت عمر 50 عاًما على 

نفت �سمن اأف�سل 550  م�ستوى العامل لعام 2021، كما �سُ

جامعة على م�ستوى العامل يف ت�سنيف كيو اإ�س ملدى قابلية 

نفت يف املرتبة الثالثة  توظيف اخلريجني ل�سنة 2022، و�سُ

على  جامعة   5000 اأف�سل  و�سمن  البحرين  م�ستوى  على 

 ،2022 لعام  ماتريك�س  ويب  ت�سنيف  يف  العامل  م�ستوى 

كذلك مت ت�سنيفها يف املركز 101-150 كواحدة من اأف�سل 

الفنون والت�سميم، بناًء على  العامل يف حقل  اجلامعات يف 

الإ�سدار الثاين ع�سر من ت�سنيف كيو اإ�س العاملي للجامعات 

ح�سب احلقل املعريف.

 ويل العهد رئي�س الوزراء

بعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ميلوين  جورجيا  اإىل  تهنئة  برقية 

اإيطاليا  جمهورية  وزراء  رئي�سة 

اليمني  اأدائها  مبنا�سبة  ال�سديقة، 

واأعرب  للوزراء.  رئي�سًة  الد�ستورية 

�سموه يف الربقية عن خال�س تهانيه، 

والنجاح  التوفيق  لها  �سموه  متمنًيا 

النماء  من  املزيد  حتقيق  ملوا�سلة 

و�سعبها  اإيطاليا  والتقدم جلمهورية 

ال�سديق.

ال�سيخة هيا بنت را�سد ت�سارك يف اجتماع جمل�س

 الروؤ�ساء ال�سابقني للجمعية العامة للأمم املتحدة

اجلمعية  رئي�س  من  دعوة  على  بناًء 

ال�سيخة  ح�سرت  املتحدة،  لالأمم  العامة 

الدورة  رئي�سة  خليفة،  اآل  را�سد  بنت  هيا 

املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  الـ)61( 

اجتماع جمل�س الروؤ�ساء ال�سابقني للجمعية 

املتحدة  الأمم  مقر  يف  ُعقد  الذي  العامة، 

مبدينة نيويورك.

انتخاب  اإعادة  الجتماع   وجرى خالل 

الروؤ�ساء  جمل�س  كرئي�س  �سو  �سانغ  هانغ 

نائًبا  كافان  جان  وانتخاب  ال�سابقني، 

اأهمية تعزيز دور  للرئي�س. كما مت مناق�سة 

وت�سخري  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

خرباتها خلدمة م�سالح الدول عاملًيا، خا�سة 

�سنع  �ساأنها  من  التي  القرارات  خالل  من 

بخربات  ا�ستعانًة  الدوليني،  والأمن  ال�سلم 

م�ست�سارين  ال�سابقني  الروؤ�ساء  وجتارب 

لدعم اأعمال اجلمعية العامة. 

كما مت خالل الجتماع التاأكيد على اأهمية 

تطبيق مبادئ حقوق الإن�سان واللتزام بها، 

الآخرين،  حقوق  لطم�س  ا�ستغاللها  وعدم 

وفًقا ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة الذي يوؤكد 

والدفع  وامل�ساواة  العدالة  حتقيق  على 

امل�ستوى  لرفع  قدًما  الجتماعي  بالرقي 

املعي�سي يف جو ي�سوده الأمن وال�ستقرار.

حميدان: زيادة وترية التوظيف يف ظل خطة التعايف القت�سادي

علي  حممد  بن  جميل  تراأ�س 

مكتبه،  يف  العمل،  وزير  حميدان 

واملتابعة  التن�سيق  جلنة  اجتماع 

ال�سيخ  �سمو  بح�سور  بالوزارة، 

اآل  حممد  بن  �سلمان  بن  خليفة 

جانب  اىل  الوزارة،  وكيل  خليفة 

امل�سوؤولني املعنيني بالوزارة.

مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 

يف  الوزارة  وبرامج  مبادرات 

املواطنني  توظيف  وترية  ت�سريع 

وادماجهم يف �سوق العمل، وتطوير 

مع  يتما�سى  مبا  املبادرات  هذه 

التي  القت�سادي  التعايف  مرحلة 

اأطلقتها احلكومة، اإذ مت ا�ستعرا�س 

التي  املبادرات  م�ستجدات  اآخر 

�سركائها  مع  العمل  وزارة  تنفذها 

الرئي�سني �سندوق العمل )متكني( 

وال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة يف 

القطاع اخلا�س، وموؤ�سرات جناح 

والتوظيف،  التدريب  مبادرات 

تنفيذها  تواجه  التي  والتحديات 

وو�سع احللول املنا�سبة لها.

ويف هذا ال�سياق، اأكد حميدان 

تنفيذ  يف  م�ستمرة  الوزارة  ان 

جمال  يف  وم�سروعاتها  براجمها 

توظيف املواطنني وتاأهليهم مهنًيا 

ل�سوق العمل وفق اخلطة الزمنية 

احتياجات  لتلبية  وذلك  املقررة 

الأولوية  وحتديد  العمل  اأ�سحاب 

للمواطنني  اجلاذبة  للقطاعات 

يف  منوا  ت�سهد  التي  والقطاعات 

توظيف  وترية  لت�سريع  ن�ساطها 

املواطنني فيها، لفًتا اإىل انه بف�سل 

التي  القت�سادي  التعايف  خطة 

اطلقتها احلكومة، برئا�سة �ساحب 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

انتع�ست  فقد  الوزراء،  جمل�س 

والتجارية  القت�سادية  احلركة 

وا�ستقطبت  البحرين  مملكة  يف 

ال�ستثمار  فر�س  من  العديد 

وزير  واأكد  للوظائف.  املولدة 

العمل ان الوزارة ت�سعى من خالل 

الت�سهيالت التي تقدمها للقطاعات 

جماين  تدريب  لتوفري  الإنتاجية 

للقوى العاملة ودعم اأجور العمالة 

الوطنية، وتكثيف اإدماج املواطنني 

تعزيز  اإىل  داعًيا  املن�ساآت،  يف 

التعاون مع القطاع اخلا�س خالل 

الغايات  لتحقيق  املقبلة  املرحلة 

تاأهيل  �سعيد  على  املرجوة 

اإطار  يف  البحرينيني  وتوظيف 

جلعل  املبذولة  الوطنية  اجلهود 

�سوق  يف  الأول  اخليار  املواطن 

العمل.

وزيرة الإ�سكان تبحث مع »اإدامة« التعاون لتنفيذ امل�ساريع ال�سرتاتيجية

والتخطيط  الإ�سكان  وزيرة  ا�ستقبلت   

من  وفًدا  الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة  العمراين 

»اإدامة«  العقاري  لال�ستثمار  البحرين  �سركة 

التنفيذي  الرئي�س  العري�س  اأمني  برئا�سة 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  لل�سركة، 

اأحمد  املهند�س  العمراين  والتطوير  التخطيط 

اخلياط ووكيل وزارة الإ�سكان ال�سيخ خالد بن 

حمود اآل خليفة.

وخالل اللقاء مت بحث عدد من املو�سوعات 

وزارة  بني  امل�سرتك  بالتعاون  ال�سلة  ذات 

الإ�سكان والتخطيط العمراين و�سركة »اإدامة«، 

امل�ساريع  من  عدد  تنفيذ  اإمكانية  ومنها 

ال�سرتاتيجية يف مدن البحرين الإ�سكانية، مبا 

يخدم قاطني تلك املدن وزوارها.

�سركة  بجهود  الرميحي  اآمنة  اأ�سادت  وقد 

يف  »اإدامة«  العقاري  لال�ستثمار  البحرين 

اململكة،  يف  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  تنفيذ 

البنية  وتعزز  الوطني  القت�ساد  ترفد  والتي 

اأمني  جانبه  من  ثمن  فيما  باململكة،  التحتية 

جهود  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  العري�س 

توفري  العمراين يف  والتخطيط  الإ�سكان  وزارة 

خالل  من  املواطنني،  من  الإ�سكانية  اخلدمات 

تنفيذ اخلطط والربامج الإ�سكانية التي تطرحها 

احلكومة املوقرة.

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ رئي�سة

 وزراء اإيطاليا مبنا�سبة اأدائها اليمني الد�ستورية

البحرين تدين الهجوم الإرهابي 

على ميناء ال�سبة النفطي باليمن

الهجوم  ب�سدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

الإرهابي الذي نفذته ميلي�سيا احلوثي الإرهابية بطائرتني 

يف  النفطي  ال�سبة  ميناء  ا�ستهدفتا  مفخختني  م�سريتني 

يف  ال�سقيقة،  اليمنية  باجلمهورية  ح�سرموت  حمافظة 

انتهاك �سريح للقوانني والأعراف الدولية، وتهديد خطري 

حلركة املالحة والتجارة العاملية والبيئة البحرية.

وتوؤكد وزارة اخلارجية على اأن هذا الهجوم الذي �سنته 

اجلهود  مع  يتعار�س  ت�سعيد خطري  هو  احلوثي  ملي�سيا 

الدولية الرامية اإىل متديد الهدنة يف اليمن واإحالل ال�سالم 

ال�سقيق،  اليمني  ال�سعب  عن  املعاناة  ورفع  وال�ستقرار، 

اليمنية  للجمهورية  الداعم  البحرين  موقف مملكة  جمددة 

اليمني  ال�سعب  تطلعات  وحتقيق  ال�سرعية،  ل�ستعادة 

ال�سقيق يف الأمن وال�ستقرار والزدهار.
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مبنا�شبة حملة »اأكتوبر الوردي« العاملية

حمافظة العا�شمة تنظم حما�شرة للتوعية ب�شرطان الثدي

حما�ضرة  العا�ضمة  حمافظة  نظمت 

عن  املبكر  الك�ضف  اأهمية  حول  توعوية 

خاتون  الدكتورة  قدمتها  الثدي،  �ضرطان 

املحافظة  منت�ضبات  مب�ضاركة  جعفر، 

موظفات  من  وعدد  الأهايل  من  وجمع 

تفاعل  �ضمن  وذلك  احلكومية،  اجلهات 

املحافظة مع ال�ضهر العاملي للتوعية حول 

�ضرطان الثدي الذي ي�ضادف �ضهر اأكتوبر 

املدين  عبداهلل  ح�ضن  وقال  عام.  كل  من 

املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  املحافظ، يف  نائب 

اإن حملة »اأكتوبر الوردي« العاملية فر�ضة 

لدى  املر�ض  هذا  خماطر  حول  للتوعية 

وللتاأكيد  منه،  الوقاية  و�ضبل  الن�ضاء 

املنتظمة  الفحو�ضات  اإجراء  اأهمية  على 

اأف�ضل  فر�ضة  يوفر  مبا  املبكر،  والك�ضف 

معدلت  اإىل  والو�ضول  املر�ض  ملعاجلة 

جناة مرتفعة.

الدكتورة  اأو�ضحت  جهتها،  من 

مر�ض  اأن  املحا�ضرة  خالل  جعفر  خاتون 

اأمرا�ض ال�ضرطان  اأكرث  �ضرطان الثدي من 

تطرقت  كما  العامل،  م�ضتوى  على  �ضيوًعا 

ومراحله  واأعرا�ضه  املر�ض  م�ضببات  اإىل 

الفح�ض  وكيفية  منه،  الوقاية  وطرق 

الذاتي، اإىل جانب التاأكيد على اأهمية اإجراء 

الك�ضف املبكر؛ كونه ي�ضهل عالجه يف حال 

اكت�ضف يف مراحله الأوىل.

مركز »داما�س« الطبي يحتفي

 بالذكرى االأوىل النطالقته يف البحرين

احتفل مركز »داما�ض« الطبي بالذكرى 

مملكة  يف  انطالقته  على  الأوىل  ال�ضنوية 

من  املركز  كوادر  بح�ضور  البحرين، 

مع  وفنيني  وممر�ضني  واأخ�ضائيني  اأطباء 

عائالتهم، اإذ ثمن الرئي�ض التنفيذي للمركز 

الدكتور  والفكني  الأ�ضنان  تقومي  اأخ�ضائي 

منت�ضبي  جميع  جهود  اجلا�ضم  حممد 

والنت�ضار  النجاح  حتقيق  يف  »داما�ض« 

يف  وا�ضعة  مناطق  لدى  الرائدة  وال�ضمعة 

على  ق�ضرية  فرتة  خالل  البحرين  مملكة 

انطالقته.

البيئة  اأن  اإىل  اجلا�ضم  الدكتور  واأ�ضار 

اإ�ضافة  البحرين،  اجلاذبة يف  ال�ضتثمارية 

ال�ضحية  الرعاية  خدمات  تطور  اإىل 

والطبية، �ضّجعته على تاأ�ضي�ض هذا املركز 

يف منطقة توبلي مبحافظة العا�ضمة، وفقا 

بكادر  ودعمه  العاملية،  املعايري  لأف�ضل 

باأحدث  وتزويده  متكامل  و�ضحي  طبي 

اأوىل  وجهة  منه  يجعل  مبا  التجهيزات 

للمر�ضى واملراجعني.

هام�ض  على  له  ت�ضريح  يف  وقال 

الحتفال: »فخورون بقدرتنا على الإ�ضهام 

مملكة  يف  العالجية  ال�ضياحة  تن�ضيط  يف 

مر�ضى  ا�ضتقطاب  خالل  من  البحرين 

اململكة،  وخارج  داخل  من  ومراجعني 

بجودة  تناف�ضية  �ضحية  خدمات  وتقدمي 

عالية جتعل منهم خري ر�ضل لنا، جنًبا اإىل 

جنب مع التزامنا الرا�ضخ باأخالقيات املهنة 

الوطنية  الهيئة  وتوجيهات  وا�ضرتاطات 

لتنظيم اخلدمات الطبية وال�ضحية«.

متثل حلقة ربط بني االأهايل..

عودة احلياة اإىل ديوانية الع�شفور بالدراز بعد انقطاع عامني

عبا�ض العري�ض:

الع�ضفور  اآل  ديوانية  اإىل  جمدًدا  احلياة  عادت 

بالدراز اخلمي�ض املا�ضي بعد انقطاع ملدة عامني ب�ضبب 

ظروف جائحة كورونا. وقال ع�ضو جمل�ض ال�ضورى 

متثل  الجتماعات  هذه  اإن  الع�ضفور،  علي  ال�ضابق 

فر�ضة للقاء الأهايل ببع�ضهم البع�ض وتبادل اأطراف 

وو�ضائل  والعمل  احلياة  �ضغوط  عن  بعيًدا  احلديث 

التوا�ضل الجتماعي وتزيد من اأوا�ضر املودة والقرب 

يف املجتمع.

 ويح�ضر املجل�ض الذي ي�ضكل حلقة و�ضل وترابط، 

عدد من ال�ضخ�ضيات واأع�ضاء ال�ضلطة الت�ضريعية من 

�ضوريني ونواب واأهايل املنطقة، وذلك كل يوم خمي�ض 

وجمعة يف املحافظة ال�ضمالية مبنطقة الدراز. 

»زين البحرين« تدعو جميع املدار�س للم�شاركة 

يف اأكرب م�شابقة الإعادة تدوير املخلفات االإلكرتونية 

البيئة  حماية  لتعزيز  جهودها  �ضمن 

زين  تدعو  العني«،  يف  »الزينة  وال�ضتدامة 

للبيئة  الأعلى  املجل�ض  مع  بالتعاون  البحرين، 

املدار�ض  جميع  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

للم�ضاركة يف اأكرب م�ضابقة لإعادة تدوير املخلفات 

الإلكرتونية للمدار�ض يف اململكة التي �ضتقام من 

اأكتوبر 2022 واإىل اأبريل 2023.

زين  حملة  من  الثالثة  الن�ضخة  اإطالق  مت 

الإلكرتونية  املخلفات  تدوير  لإعادة  البحرين 

بور�ضة عمل يف برج زين البحرين يوم الأربعاء، 

تاأثري  عن  الوعي  لزيادة   ،2022 اأكتوبر   19

املخلفات الإلكرتونية على البيئة واأهمية ممار�ضة 

طرق اإعادة التدوير الآمنة. ويف هذا العام، تهدف 

املخلفات  تدوير  لإعادة  البحرين  زين  م�ضابقة 

نف�ض  ت�ضادف  التي   »Z-Waste« الإلكرتونية 

ال�ضهر لليوم العاملي للنفايات الإلكرتونية.

بهذه املنا�ضبة، قال ال�ضيخ عبداهلل بن خالد اآل 

وعالقات  الت�ضال  لإدارة  التنفيذي  املدير  خليفة 

م�ضابقة  »تهدف  البحرين:  زين  يف  امل�ضتثمرين 

Z-Waste لالإ�ضهام يف معاجلة م�ضكلة املخلفات 
الإلكرتونية ون�ضر املعرفة التي تعزز امل�ضوؤولية 

البيئية يف املجتمع وبالأخ�ض بني ال�ضباب، وهذا 

البحرين لدمج  ياأتي كجزء من ا�ضرتاتيجية زين 

املهند�ضة  اأ�ضادت  جانبها،  من  البيئية«.  املعايري 

الرقابة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  املحرو�ض  ملى 

وحماية البيئة  باملجل�ض الأعلى للبيئة باجلهود 

اأجل  من  البحرين  زين  �ضركة  بها  تقوم  التي 

على  واحلفاظ  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

البيئة، لفتة اإىل اأن م�ضابقة زين بن�ضختها الثالثة 

اإطار برامج التعاون امل�ضتمر مع �ضركة  تاأتي يف 

توعية  بهدف  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  زين 

اأجل  من  املخلفات  تدوير  اإعادة  باأهمية  املجتمع 

احلفاظ على البيئة.

مبنا�شبة �شهر التوعية ب�شرطان الثدي

»جمعية البحرين اخلريية« تنظم حما�شرة توعوية

اخلريية  البحرين  جمعية  نظمت 

�ضرطان  حول  وحما�ضرة  توعوية  فعالية 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  األقاها  الثدي، 

ملراكز  الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  عبدالوهاب 

م�ضتهل  ويف  الأولية.  ال�ضحية  الرعاية 

اإبراهيم  ح�ضن  الدكتور  رحب  الفعالية، 

باحل�ضور  للجمعية  العام  الأمني  كمال 

�ضرطان  مكافحة  اأن  واأكد  وامل�ضاركني، 

النظام  يوليها  التي  الأولويات  من  الثدي 

العناية  جل  البحرين  مبملكة  ال�ضحي 

تقام  عام  كل  يف  اأنه  مبيًنا  والهتمام، 

الفعاليات والأن�ضطة للوعي حول �ضرطان 

به،  املرتبطة  اخلطورة  وعوامل  الثدي 

والك�ضف  الدوري  الفح�ض  باأهمية  منوًها 

ال�ضيطرة  يف  بدوره  ي�ضهم  الذي  املبكر 

التي  م�ضاعفاته  من  والتقليل  املر�ض  على 

الدكتور  واأكد  الوفاة.  خطر  اإىل  ت�ضل  قد 

مملكة  اأن  حممد  عبدالوهاب  املحا�ضر 

البحرين م�ضتمرة يف ت�ضخري كل الإمكانات 

حياة  على  احلر�ض  �ضبيل  يف  واملوارد 

اأن �ضرطان الثدي  �ضحية للجميع، خا�ضة 

الأورام امل�ضجلة عاملًيا  اأنواع  اأكرث  ُيعد من 

تكامل  م�ضتوى  اإىل  م�ضرًيا  الن�ضاء،  بني 

يف  البحرين  مملكة  تقدمها  التي  اخلدمات 

املبكر  الك�ضف  خالل  من  اخل�ضو�ض  هذا 

مراكز  خالل  من  ال�ضرطانات  من  لعدد 

مع  بالتكامل  الأولية  ال�ضحية  الرعاية 

يف  متمثلة  الثانوية  ال�ضحية  الرعاية 

مع  وبال�ضراكة  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات 

القطاع ال�ضحي اخلا�ض.

ت�شوير: ح�شن قربان

»ال�شحة« تنظم حملة »اطمئنان« للتوعية ب�شرطان الثدي وعنق الرحم

ال�ضيد  بنت  جليلة  الدكتورة  رعاية  حتت 

جواد ح�ضن وزيرة ال�ضحة، نظمت اإدارة تعزيز 

ال�ضحة  بوزارة  الفر�ض  تكافوؤ  وجلنة  ال�ضحة 

وزارة  ملوظفات  »اطمئنان«  حملة  فعالية 

ال�ضحة للتوعية ب�ضرطان الثدي وعنق الرحم، 

�ضهر  مع  تزامًنا  نهتم«  »م�ضروع  �ضمن  وذلك 

التوعية ب�ضرطان الثدي.

وبهذه املنا�ضبة، اأكدت وزيرة ال�ضحة اأهمية 

تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف اإىل تعزيز 

اأن مملكة  اإىل  لفتًة  واملقيمني،  املواطنني  �ضحة 

البحرين ت�ضارك دول العامل الحتفال مبنا�ضبة 

ي�ضادف  الذي  الثدي  ب�ضرطان  التوعية  �ضهر 

زيادة  اإىل  ويهدف  عام،  كل  من  اأكتوبر  �ضهر 

الوعي حول �ضرطان الثدي، ودعم الأبحاث التي 

ت�ضعى اإىل اإيجاد العالج له، وتثقيف املعر�ضني 

الت�ضجيع على  اأن  خلطر الإ�ضابة به، مو�ضحًة 

الروتينية  الفحو�ضات  واإجراء  املبكر  الك�ضف 

والدورية ملختلف الفئات العمرية ي�ضهم ب�ضكل 

على  وال�ضيطرة  املبكر  الكت�ضاف  يف  اأ�ضا�ضي 

املر�ض وتقليل م�ضاعفاته.

الهاجري  الدكتورة مرمي  من جانبها، قالت 

جلنة  ورئي�ض  العامة  لل�ضحة  امل�ضاعد  الوكيل 

مبنا�ضبة  اإنه  ال�ضحة  بوزارة  الفر�ض  تكافوؤ 

وزارة  حتر�ض  الثدي،  ب�ضرطان  التوعية  �ضهر 

ال�ضحة على اإقامة وتنظيم العديد من الفعاليات 

والإ�ضهام  التوعوية  واحلمالت  والأن�ضطة 

بالتعاون  تنظيمها  يتم  التي  املبادرات  باإطالق 

واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

ن�ضر  نحو  �ضعًيا  الثدي؛  ب�ضرطان  للتوعية 

التثقيف والتوعية حول املر�ض، مع التاأكيد على 

اإمكانية ال�ضفاء عند اكت�ضاف املر�ض يف مراحله 

الأوىل من خالل اإجراء الفحو�ضات والت�ضخي�ض 

املبكر واكت�ضاف املر�ض مبكًرا.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12251/PDF/INAF_20221023005157194.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/983906/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/983957/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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مبنا�شبة حملة »اأكتوبر الوردي« العاملية

حمافظة العا�شمة تنظم حما�شرة للتوعية ب�شرطان الثدي

حما�ضرة  العا�ضمة  حمافظة  نظمت 

عن  املبكر  الك�ضف  اأهمية  حول  توعوية 

خاتون  الدكتورة  قدمتها  الثدي،  �ضرطان 

املحافظة  منت�ضبات  مب�ضاركة  جعفر، 

موظفات  من  وعدد  الأهايل  من  وجمع 

تفاعل  �ضمن  وذلك  احلكومية،  اجلهات 

املحافظة مع ال�ضهر العاملي للتوعية حول 

�ضرطان الثدي الذي ي�ضادف �ضهر اأكتوبر 

املدين  عبداهلل  ح�ضن  وقال  عام.  كل  من 

املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  املحافظ، يف  نائب 

اإن حملة »اأكتوبر الوردي« العاملية فر�ضة 

لدى  املر�ض  هذا  خماطر  حول  للتوعية 

وللتاأكيد  منه،  الوقاية  و�ضبل  الن�ضاء 

املنتظمة  الفحو�ضات  اإجراء  اأهمية  على 

اأف�ضل  فر�ضة  يوفر  مبا  املبكر،  والك�ضف 

معدلت  اإىل  والو�ضول  املر�ض  ملعاجلة 

جناة مرتفعة.

الدكتورة  اأو�ضحت  جهتها،  من 

مر�ض  اأن  املحا�ضرة  خالل  جعفر  خاتون 

اأمرا�ض ال�ضرطان  اأكرث  �ضرطان الثدي من 

تطرقت  كما  العامل،  م�ضتوى  على  �ضيوًعا 

ومراحله  واأعرا�ضه  املر�ض  م�ضببات  اإىل 

الفح�ض  وكيفية  منه،  الوقاية  وطرق 

الذاتي، اإىل جانب التاأكيد على اأهمية اإجراء 

الك�ضف املبكر؛ كونه ي�ضهل عالجه يف حال 

اكت�ضف يف مراحله الأوىل.

مركز »داما�س« الطبي يحتفي

 بالذكرى االأوىل النطالقته يف البحرين

احتفل مركز »داما�ض« الطبي بالذكرى 

مملكة  يف  انطالقته  على  الأوىل  ال�ضنوية 

من  املركز  كوادر  بح�ضور  البحرين، 

مع  وفنيني  وممر�ضني  واأخ�ضائيني  اأطباء 

عائالتهم، اإذ ثمن الرئي�ض التنفيذي للمركز 

الدكتور  والفكني  الأ�ضنان  تقومي  اأخ�ضائي 

منت�ضبي  جميع  جهود  اجلا�ضم  حممد 

والنت�ضار  النجاح  حتقيق  يف  »داما�ض« 

يف  وا�ضعة  مناطق  لدى  الرائدة  وال�ضمعة 

على  ق�ضرية  فرتة  خالل  البحرين  مملكة 

انطالقته.

البيئة  اأن  اإىل  اجلا�ضم  الدكتور  واأ�ضار 

اإ�ضافة  البحرين،  اجلاذبة يف  ال�ضتثمارية 

ال�ضحية  الرعاية  خدمات  تطور  اإىل 

والطبية، �ضّجعته على تاأ�ضي�ض هذا املركز 

يف منطقة توبلي مبحافظة العا�ضمة، وفقا 

بكادر  ودعمه  العاملية،  املعايري  لأف�ضل 

باأحدث  وتزويده  متكامل  و�ضحي  طبي 

اأوىل  وجهة  منه  يجعل  مبا  التجهيزات 

للمر�ضى واملراجعني.

هام�ض  على  له  ت�ضريح  يف  وقال 

الحتفال: »فخورون بقدرتنا على الإ�ضهام 

مملكة  يف  العالجية  ال�ضياحة  تن�ضيط  يف 

مر�ضى  ا�ضتقطاب  خالل  من  البحرين 

اململكة،  وخارج  داخل  من  ومراجعني 

بجودة  تناف�ضية  �ضحية  خدمات  وتقدمي 

عالية جتعل منهم خري ر�ضل لنا، جنًبا اإىل 

جنب مع التزامنا الرا�ضخ باأخالقيات املهنة 

الوطنية  الهيئة  وتوجيهات  وا�ضرتاطات 

لتنظيم اخلدمات الطبية وال�ضحية«.

متثل حلقة ربط بني االأهايل..

عودة احلياة اإىل ديوانية الع�شفور بالدراز بعد انقطاع عامني

عبا�ض العري�ض:

الع�ضفور  اآل  ديوانية  اإىل  جمدًدا  احلياة  عادت 

بالدراز اخلمي�ض املا�ضي بعد انقطاع ملدة عامني ب�ضبب 

ظروف جائحة كورونا. وقال ع�ضو جمل�ض ال�ضورى 

متثل  الجتماعات  هذه  اإن  الع�ضفور،  علي  ال�ضابق 

فر�ضة للقاء الأهايل ببع�ضهم البع�ض وتبادل اأطراف 

وو�ضائل  والعمل  احلياة  �ضغوط  عن  بعيًدا  احلديث 

التوا�ضل الجتماعي وتزيد من اأوا�ضر املودة والقرب 

يف املجتمع.

 ويح�ضر املجل�ض الذي ي�ضكل حلقة و�ضل وترابط، 

عدد من ال�ضخ�ضيات واأع�ضاء ال�ضلطة الت�ضريعية من 

�ضوريني ونواب واأهايل املنطقة، وذلك كل يوم خمي�ض 

وجمعة يف املحافظة ال�ضمالية مبنطقة الدراز. 

»زين البحرين« تدعو جميع املدار�س للم�شاركة 

يف اأكرب م�شابقة الإعادة تدوير املخلفات االإلكرتونية 

البيئة  حماية  لتعزيز  جهودها  �ضمن 

زين  تدعو  العني«،  يف  »الزينة  وال�ضتدامة 

للبيئة  الأعلى  املجل�ض  مع  بالتعاون  البحرين، 

املدار�ض  جميع  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

للم�ضاركة يف اأكرب م�ضابقة لإعادة تدوير املخلفات 

الإلكرتونية للمدار�ض يف اململكة التي �ضتقام من 

اأكتوبر 2022 واإىل اأبريل 2023.

زين  حملة  من  الثالثة  الن�ضخة  اإطالق  مت 

الإلكرتونية  املخلفات  تدوير  لإعادة  البحرين 

بور�ضة عمل يف برج زين البحرين يوم الأربعاء، 

تاأثري  عن  الوعي  لزيادة   ،2022 اأكتوبر   19

املخلفات الإلكرتونية على البيئة واأهمية ممار�ضة 

طرق اإعادة التدوير الآمنة. ويف هذا العام، تهدف 

املخلفات  تدوير  لإعادة  البحرين  زين  م�ضابقة 

نف�ض  ت�ضادف  التي   »Z-Waste« الإلكرتونية 

ال�ضهر لليوم العاملي للنفايات الإلكرتونية.

بهذه املنا�ضبة، قال ال�ضيخ عبداهلل بن خالد اآل 

وعالقات  الت�ضال  لإدارة  التنفيذي  املدير  خليفة 

م�ضابقة  »تهدف  البحرين:  زين  يف  امل�ضتثمرين 

Z-Waste لالإ�ضهام يف معاجلة م�ضكلة املخلفات 
الإلكرتونية ون�ضر املعرفة التي تعزز امل�ضوؤولية 

البيئية يف املجتمع وبالأخ�ض بني ال�ضباب، وهذا 

البحرين لدمج  ياأتي كجزء من ا�ضرتاتيجية زين 

املهند�ضة  اأ�ضادت  جانبها،  من  البيئية«.  املعايري 

الرقابة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  املحرو�ض  ملى 

وحماية البيئة  باملجل�ض الأعلى للبيئة باجلهود 

اأجل  من  البحرين  زين  �ضركة  بها  تقوم  التي 

على  واحلفاظ  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

البيئة، لفتة اإىل اأن م�ضابقة زين بن�ضختها الثالثة 

اإطار برامج التعاون امل�ضتمر مع �ضركة  تاأتي يف 

توعية  بهدف  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  زين 

اأجل  من  املخلفات  تدوير  اإعادة  باأهمية  املجتمع 

احلفاظ على البيئة.

مبنا�شبة �شهر التوعية ب�شرطان الثدي

»جمعية البحرين اخلريية« تنظم حما�شرة توعوية

اخلريية  البحرين  جمعية  نظمت 

�ضرطان  حول  وحما�ضرة  توعوية  فعالية 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  األقاها  الثدي، 

ملراكز  الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  عبدالوهاب 

م�ضتهل  ويف  الأولية.  ال�ضحية  الرعاية 

اإبراهيم  ح�ضن  الدكتور  رحب  الفعالية، 

باحل�ضور  للجمعية  العام  الأمني  كمال 

�ضرطان  مكافحة  اأن  واأكد  وامل�ضاركني، 

النظام  يوليها  التي  الأولويات  من  الثدي 

العناية  جل  البحرين  مبملكة  ال�ضحي 

تقام  عام  كل  يف  اأنه  مبيًنا  والهتمام، 

الفعاليات والأن�ضطة للوعي حول �ضرطان 

به،  املرتبطة  اخلطورة  وعوامل  الثدي 

والك�ضف  الدوري  الفح�ض  باأهمية  منوًها 

ال�ضيطرة  يف  بدوره  ي�ضهم  الذي  املبكر 

التي  م�ضاعفاته  من  والتقليل  املر�ض  على 

الدكتور  واأكد  الوفاة.  خطر  اإىل  ت�ضل  قد 

مملكة  اأن  حممد  عبدالوهاب  املحا�ضر 

البحرين م�ضتمرة يف ت�ضخري كل الإمكانات 

حياة  على  احلر�ض  �ضبيل  يف  واملوارد 

اأن �ضرطان الثدي  �ضحية للجميع، خا�ضة 

الأورام امل�ضجلة عاملًيا  اأنواع  اأكرث  ُيعد من 

تكامل  م�ضتوى  اإىل  م�ضرًيا  الن�ضاء،  بني 

يف  البحرين  مملكة  تقدمها  التي  اخلدمات 

املبكر  الك�ضف  خالل  من  اخل�ضو�ض  هذا 

مراكز  خالل  من  ال�ضرطانات  من  لعدد 

مع  بالتكامل  الأولية  ال�ضحية  الرعاية 

يف  متمثلة  الثانوية  ال�ضحية  الرعاية 

مع  وبال�ضراكة  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات 

القطاع ال�ضحي اخلا�ض.

ت�شوير: ح�شن قربان

»ال�شحة« تنظم حملة »اطمئنان« للتوعية ب�شرطان الثدي وعنق الرحم

ال�ضيد  بنت  جليلة  الدكتورة  رعاية  حتت 

جواد ح�ضن وزيرة ال�ضحة، نظمت اإدارة تعزيز 

ال�ضحة  بوزارة  الفر�ض  تكافوؤ  وجلنة  ال�ضحة 

وزارة  ملوظفات  »اطمئنان«  حملة  فعالية 

ال�ضحة للتوعية ب�ضرطان الثدي وعنق الرحم، 

�ضهر  مع  تزامًنا  نهتم«  »م�ضروع  �ضمن  وذلك 

التوعية ب�ضرطان الثدي.

وبهذه املنا�ضبة، اأكدت وزيرة ال�ضحة اأهمية 

تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف اإىل تعزيز 

اأن مملكة  اإىل  لفتًة  واملقيمني،  املواطنني  �ضحة 

البحرين ت�ضارك دول العامل الحتفال مبنا�ضبة 

ي�ضادف  الذي  الثدي  ب�ضرطان  التوعية  �ضهر 

زيادة  اإىل  ويهدف  عام،  كل  من  اأكتوبر  �ضهر 

الوعي حول �ضرطان الثدي، ودعم الأبحاث التي 

ت�ضعى اإىل اإيجاد العالج له، وتثقيف املعر�ضني 

الت�ضجيع على  اأن  خلطر الإ�ضابة به، مو�ضحًة 

الروتينية  الفحو�ضات  واإجراء  املبكر  الك�ضف 

والدورية ملختلف الفئات العمرية ي�ضهم ب�ضكل 

على  وال�ضيطرة  املبكر  الكت�ضاف  يف  اأ�ضا�ضي 

املر�ض وتقليل م�ضاعفاته.

الهاجري  الدكتورة مرمي  من جانبها، قالت 

جلنة  ورئي�ض  العامة  لل�ضحة  امل�ضاعد  الوكيل 

مبنا�ضبة  اإنه  ال�ضحة  بوزارة  الفر�ض  تكافوؤ 

وزارة  حتر�ض  الثدي،  ب�ضرطان  التوعية  �ضهر 

ال�ضحة على اإقامة وتنظيم العديد من الفعاليات 

والإ�ضهام  التوعوية  واحلمالت  والأن�ضطة 

بالتعاون  تنظيمها  يتم  التي  املبادرات  باإطالق 

واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

ن�ضر  نحو  �ضعًيا  الثدي؛  ب�ضرطان  للتوعية 

التثقيف والتوعية حول املر�ض، مع التاأكيد على 

اإمكانية ال�ضفاء عند اكت�ضاف املر�ض يف مراحله 

الأوىل من خالل اإجراء الفحو�ضات والت�ضخي�ض 

املبكر واكت�ضاف املر�ض مبكًرا.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12251/PDF/INAF_20221023005157194.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/983902/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بح�شور وزير التجارة وحمافظ العا�شمة وال�شمالية 

م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي يحتفل مبرور 20 عاما على تاأ�شي�شه

ت�شوير: عبدعلي قربان

خديجة العرادي:

البحرين  م�شت�شفى  احتفل 

ع�شرين  مرور  بذكرى  التخ�ش�شي 

وذلك  ت�أ�شي�شه،  على  ع�م�   20

بح�شور بح�شور رئي�س جمل�س اإدارة 

الزي�ين،  را�شد  بن  ح�مد  امل�شت�شفى 

ووزير التج�رة زايد الزي�ين، وحم�فظ 

بن  را�شد  ال�شيخ  الع��شمة  حم�فظة 

وحم�فظ  خليفة،  اآل  عبدالرحمن 

حم�فظة ال�شم�لية علي بن عبداحل�شني 

را�شد  جن�ح  والدكتورة  الع�شفور، 

الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ن�ئب  الزي�ين 

الدكتور  للم�شت�شفى  املنتدب  والع�شو 

ق��شم عرداتي، وعدد من اأع�ش�ء جمل�س 

وال�شت�ش�ريني  والأطب�ء  الإدارة 

يف  الع�ملني  من  وجمع  واملمر�شني 

يف  وذلك  والإعالمي،  الطبي  املج�لني 

فندق   - للموؤمترات  اخلليج  مركز 

املوافق  امل��شي  اخلليج يوم اخلمي�س 

20 اأكتوبر 2022.

رئي�س  األقى  املن��شبة،  وبهذه 

جمل�س اإدارة امل�شت�شفى ح�مد بن را�شد 

الزي�ين كلمة هن�أ فيه� اإدارة امل�شت�شفى 

على مرور 20 ع�م� لت�أ�شي�س وافتت�ح 

وم�  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

رافقه من تطور وازده�ر.

ال�شكر  ب�لغ  عن  الزي�ين  واأعرب   

والقي�دة  للحكومة  الكبري  والتقدير 

الر�شيدة للدعم املتوا�شل والتوجيه�ت 

�ش�حب  ح�شرة  لدن  من  ال�شديدة 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ورع�ه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

واملت�بعة امل�شتمرة من �ش�حب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلم�ن بن حمد اآل خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

حفظه اهلل، جلميع اجلهود املبذولة من 

اأجل اإن�ش�ء هذا ال�شرح الطبي.

الزي�ين  الدكتورة جن�ح  األقت  كم� 

البحرين  م�شت�شفى  رئي�س  ن�ئب 

فيه�  عربت  �شكر  كلمة  التخ�ش�شي 

عن امتن�نه� من اجلهود اجلب�رة التي 

وفريق  الطبي  الفريق  قبل  من  تبذل 

امل�شت�شفى  جلعل  امل�ش�ندة  اخلدم�ت 

م�شتوي�ت  اأعلى  تقدمي  على  ق�درا 

الرع�ية الطبية، متمنية لهم املزيد من 

التوفيق.

وم�  امل�شت�شفى  جن�ح  اأن  واأكدت 

و�شل اإليه الآن من تطور م�شهود، ج�ء 

والوا�شحة،  القوية  للروؤية  نتيجة 

الذين  الأفراد  من  خمل�س  وفريق 

ويعتزون  امل�شرتك  بهدفهم  يوؤمنون 

الإ�شرار،  من  كبري  وكم  يفعلون،  مب� 

وهو ب�لت�أكيد نت�ج اجلهود والإخال�س 

املبذولني ل حمظ ال�شدفة، م�شتعر�شة 

يف الوقت ذاته اإجن�زات امل�شت�شفى منذ 

عدد  يف  زي�دة  حقق  حيث  ت�أ�شي�شه، 

العديد  ا�شتقط�ب  وا�شتط�ع  املر�شى 

وغري  البحرينيني  ال�شت�ش�ريني  من 

العديد  اإق�مة  عن  ف�شال  البحرينيني، 

وغريه�  العمل  وور�س  املوؤمترات  من 

من الإجن�زات.

املنتدب  الع�شو  األقى  ج�نبه،  من 

التخ�ش�شي  البحرين  مل�شت�شفى 

الدكتور ق��شم عرداتي كلمة ا�شتعر�س 

افتت�حه  منذ  امل�شت�شفى  م�شرية  فيه� 

وتطلع�ته  امل��شيني  العقدين  خالل 

الذي  امللحوظ  والتطور  امل�شتقبلية 

اجلزيل  ب�ل�شكر  متقدم�  فيه،  حدث 

امل�شتمر  الدعم  على  الر�شيدة  للقي�دة 

القط�ع  يف  الطبية  للموؤ�ش�ش�ت 

اخل��س. 

اإىل  عرداتي  الدكتور  واأ�ش�ر 

حلقت  التي  والإجن�زات  التطورات 

على  امل��شية  الفرتة  يف  ب�مل�شت�شفى 

على  املرحلة  �شعوبة  من  الرغم 

ال�شحي  القط�ع  يف  الع�ملني  جميع 

والتحدي�ت التي واجهه� القط�ع الطبي 

اأنه  ذاته  الوقت  يف  موؤكدا  اخل��س، 

وخطط  اأ�ش��شية  اأهداف  هن�ك  لزالت 

ن�شب  امل�شت�شفى  ي�شعه�  م�شتقبلية 

البحرين  يف  للطب  كواجهة  عينيه 

و�شرح وطني يدار ب�أيد خمل�شة.

من  املر�شى  جميع  ب�أن  واأكد 

مرحب  والزائرين  واملقيمني  املواطنني 

بهم يف امل�شت�شفى والذي �شمم ليكون 

اإىل  والراحة،  الفخ�مة  من  مزيج� 

اإليه  تو�شل  م�  اأحدث  توافر  ج�نب 

العلم من تقني�ت الت�شخي�س والعالج 

واجلراحة خلدمة جميع اأفراد الع�ئلة.

لعدد  تكرمي  احلفل  وتخلل 

يف  القدامى  املميزين  املوظفني  من 

فيديوه�ت  وعر�س  امل�شت�شفى، 

امل�شت�شفى  م�شرية  تن�ولت  ق�شرية، 

منذ ت�أ�شي�شه.

كم�ل  ح�شن  الدكتور  األقى  كم� 

فيه�  ثمن  كلمة  الإدارة  جمل�س  ع�شو 

التي  العظيمة  واجلهود  الكبري  الدور 

ق�مت به� ع�ئلة الزي�ين وامل�ش�همني يف 

الكبري  الطبي  ال�شرح  هذا  مثل  اإن�ش�ء 

وللجميع  لهم  متمني�  البحرين،  يف 

دوام التوفيق والنج�ح.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12251/PDF/INAF_20221023005157194.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/983933/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 بوخماس: مبادرات ناصر بن حمد 
تعزز الهوية البحرينية لدى الشباب

ثم��ن الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة 
البحري��ن للعم��ل التطوعي حس��ن 
بوخماس، إعالن س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة 
اإلنس��انية وشؤون  لألعمال  الملك 
الشباب، عن مبادرة جديدة لتدريس 
التجوي��د وتحفيظ الق��رآن الكريم، 
تفاعاًل من س��موه لمطالب للش��يخ 
تعليم  بض��رورة  الحس��يني  حس��ن 
الناشئة والشباب التجويد والحفظ، 
عل��ى اعتب��ار أنهما يحافظ��ان على 
ويكس��بان  العربية،  واللغة  الهوية 
والبيان  الفصاحة  والناشئة  الشباب 
والمه��ارات اللغوي��ة، فض��اًل ع��ن 
فهم قواع��د اللغة العربية وتدريب 

اللسان على الفصاحة والبيان.
وأك��د بوخماس أن جمي��ع مبادرات 
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو 

الموجهة للش��باب البحريني، تجيء 
في إط��ار تنفيذ رؤي��ة جاللة الملك 
المعظ��م تجاه الش��باب في مملكة 
البحري��ن، بمن��ح الش��باب الفرصة 

كامل��ة ليكون��وا العنصر األساس��ي 
في تحقيق التنمية واألمن الوطني، 
الس��مو  صاح��ب  بدع��م  وتتع��زز 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى، رئيس ال��وزراء، الذي جعل 
تمكي��ن الش��باب ركنًا أساس��يًا في 
برنام��ج عم��ل الحكوم��ة. وذكر أن 
هذه المبادرة الت��ي تطبق الحديث 
النبوي الش��ريف: »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، س��وف تحصن جيل 
الشباب من التطرف، وتعزز هويته 
البحرينية العربية، من خالل تزكية 
األنف��س، وتعزيز الصحة النفس��ية 
لجي��ل الناش��ئة والش��باب، وتقوية 
العقلية  ذاكرتهم ورف��ع مهاراتهم 
والفكرية، ودفعه��م لتعلم العلوم 

االجتماعية والكونية.

واعتب��ر أن جمي��ع مب��ادرات س��مو 
وتمكي��ن  لرعاي��ة  ناص��ر  الش��يخ 
الش��باب تتي��ح له��م فرص��ًا كبيرة 
للمش��اركة والفاعلية، والتعبير عن 
أنفسهم، فضاًل عن تعزيز شعورهم 
بالمسؤولية، وتسليحهم بالمهارات 
العالية، التي تمكنهم من الوصول 

إلى أعلى المواقع والمناصب.
وطالب سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
الموهوبي��ن ف��ي الحفظ  بتكري��م 
والتجويد في يوم الشباب البحريني 
في نسخته السنوية القادمة، مارس 
2022م حي��ث أق��ر مجلس ال��وزراء 
مبادرة سموه بتخصيص يوم سنوي 
والمتميزي��ن  المبدعي��ن  لتكري��م 
النماذج  الش��باب واس��تعراض  من 
المشرفة منهم، تقديرًا لدورهم في 

مسيرة التنمية واإلصالح.

»المحرق الخيرية«: مبادرة 
كريمة لناصر بن حمد بإطالق 

مشروع تدريس التجويد
رفع��ت جمعية المحرق الخيرية خالص الش��كر واالمتنان إلى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب مستش��ار األم��ن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة على اهتمام سموه 

الكريم وتأكيد سموه على أهمية التجويد.
وأش��ادت الجمعية بمقطع الفيديو الذي نش��ره س��موه على 
حسابه بتطبيق«اإلنستغرام« عن أهمية التجويد، مؤكدة أن 
مبادرة س��موه الكريمة والمباركة والمهمة بإطالق مش��روع 
تدريس التجوي��د وتحفيظ القرآن لها عظيم األثر في تحقيق 
المقاصد الشرعية وترس��يخ األجواء اإليجابية لمراكز وحلقات 

القرآن الكريم.
وأك��دت أن مثل ه��ذه المب��ادرات الخيرة هي اس��تمرار لنهج 
أصيل وحكيم من العائلة الحاكمة الكريمة وفي ظل ما يوليه 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم من رعاية ش��ديدة واهتم��ام دائم لكتاب اهلل 
وللمراكز القرآنية وتجويد القرآن الكريم ونش��ر علومه، وفي 
ظ��ل متابعة واهتم��ام كبير م��ن الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بخدمة كتاب اهلل تعالى ونشر تعاليمه 
وقيمه بي��ن مختلف فئات المجتمع والعناي��ة بحفاظ القرآن 

الكريم وحملته.

 بوحسين: البحرين سّباقة 
في رعاية القرآن الكريم 

بتوجيهات من الملك
أّكد عضو مجلس الشورى 
بوحس��ين،  جواد  الش��يخ 
البحري��ن  مملك��ة  أن 
صاحب  حض��رة  بقي��ادة 
الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م، تول��ي 
رعاي��ًة  الكري��م  الق��رآن 
خاّص��ة تتجّل��ى في إعالء 
مبادئ��ه وقيم��ه وتوفير 
كاّفة المقوم��ات الالزمة 
علومه  ونش��ر  لتعليم��ه 

ومعارفه.
وأشار إلى أن جاللة الملك المعّظم يحرص على رعاية البرامج 
والفعاليات والمس��ابقات القرآنية على الدوام، وتقديم كاّفة 
أش��كال الدع��م والمس��اندة للمعاه��د اإلس��المية والجوامع 
والمس��اجد والمآتم ومراكز تحفي��ظ القرآن الكريم، حيث جاء 
اختياره في وقٍت سابق من قبل الهيئة العليا لتحفيظ القرآن 
بالمملكة العربية السعودية شخصية العام في خدمة القرآن 
الكري��م تقديرًا ل��دور جاللته وجه��وده ومبادراته وتوجهاته 

السامية.
وأشاد بالمشروع الذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، وهو المشروع الذي 

يتبّنى تعليم تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.
وأوضح بوحس��ين أن هذا المش��روع، يأتي استكمااًل لمشاريع 
عديدة أطلقتها البحرين في رعاية القرآن الكريم، ومن أبرزها 
مش��روع جائزة البحرين الكبرى للق��رآن الكريم برعاية جاللة 
الملك المعظم، وهي المسابقة التي سُتقام هذا العام وتقع 
تح��ت مظلتها س��بع مس��ابقات للذكور واإلناث ف��ي مجاالت 

متعددة من القرآن الكريم.
وأشاد باالهتمام الكبير الذي يبديه سمو الشيخ ناصر بن حمد 
بتعليم القرآن الكريم ونش��ر علومه ومعارفه والمشاركة في 
التوعية به من خالل حسابه على وسائل التواصل االجتماعي 
وحّث المس��لمين على تعليم أبنائهم للقرآن الكريم، وحرصه 
أن يك��ون نموذجًا وقدوة عملية من خ��الل أخذ أبنائه لتعّلم 

التجويد.
وأّك��د أن البحري��ن س��تبقى بلد الس��الم والمحّب��ة واالعتزاز 
بالهوية اإلس��المية بالتمّس��ك بمبادئها الس��محاء والقرآن 
الكريم الذي جاء حاويًا وشاماًل لجميع القيم اإلنسانية النبيلة.

 جمعية خدمة القرآن: 
مشروع ناصر بن حمد لتحفيظ 

كتاب اهلل يصقل المواهب
أكدت جمعية خدمة القرآن الكريم، أن إعالن سمو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، عن إطالق مش��روع خاص لتدريس التجويد 
وتحفي��ظ القرآن الكريم، س��يكون له األثر البال��غ في التكوين 

الشخصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية واللغوية.
وأش��اد رئيس مجلس إدارة الجمعية  إس��حاق الكوهجي ما جاء 
على لس��ان سمو الش��يخ ناصر بن حمد وموقفه الداعم للقرآن 
الكريم وعلومه وما ينتج عن ذلك االهتمام باالهتمام بالنشء 
والشباب وتنمية مداركهم وتوسيع المفاهيم العربية والمعاني 
اللغوية وتصحيح النطق وزيادة القدرة على االس��تخدام األمثل 
لتعابي��ر اللغة العربي��ة الفصحى وه��ي اللغة الت��ي أنزل بها 
الق��رآن الكريم، كما لتعل��م لقرآن الكريم وعلوم��ه األثر البالغ 
في التكوين الش��خصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية 
واللغوي��ة. وثمن م��ا تم تداوله من رغبة س��مو الش��يخ ناصر 
بإطالقه مش��روعه الخ��اص بالقرآن الكريم وأك��د بأن اهتمام 
س��موه يأتي اس��تكمااًل للمشوار الذي أسس��ه جده سمو الشيخ 
عيس��ى بن س��لمان طيب اهلل ثراه والذي جاء في إحدى كلماته 
أن خدمة القرآن الكريم ش��رف ال يدانيه شرف واقتداء بالجهود 
المباركة في خدمة الق��رآن وأهله في ظل العهد الزاهر لجاللة 
المل��ك المعظم من االهتم��ام بالمس��ابقات القرآنية المحلية 
والدولية وإنش��اء المؤسسات والمراكز القرآنية الرسمية ودعم 
جه��ود المؤسس��ات األهلية بالقي��ام بدورها المن��اط بها في 
خدمة الق��رآن الكريم وعلوم��ه وحفظته، وال��ذي كان له األثر 
البالغ في حصول مملكة البحرين على مراكز متقدمة المستوى 

العربي والدولي.

 تدشين المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها بالرياض

دش��ن وزراء الصح��ة ب��دول مجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، 
أم��س ف��ي مق��ر األمان��ة العام��ة 
بالرياض، المرك��ز الخليجي للوقاية 
والذي  ومكافحته��ا،  األم��راض  من 
تم اعتماد إنش��ائه بق��رار المجلس 
الحادي��ة  ال��دورة  ف��ي  األعل��ى، 
واألربعي��ن، بهدف تعزيز التنس��يق 
األدل��ة  وإنت��اج  المعرف��ة  وبن��اء 
للتمكين م��ن الوقاية من األمراض 
المعدية وغي��ر المعدية، والتخفيف 
من حاالت الطوارئ الصحية العامة، 
المحلي��ة  المجتمع��ات  وتعزي��ز 
الصحية في جميع أنحاء دول مجلس 

التعاون.
وجاء تدشين المركز ضمن فعاليات 
انعقاد االجتماع الثامن للجنة وزراء 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون، 
برئاس��ة وزي��ر الصحة الس��عودي، 
رئيس الدورة الحالية فهد الجالجل، 
وبحضور ال��وزراء ومش��اركة األمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية نايف الحجرف. 
وفي بداي��ة االجتم��اع رفع ال��وزراء 
أسمى آيات الش��كر والعرفان لقادة 
دول المجلس على الدعم المس��تمر 
والق��رارات المباركة الموجهة لدعم 
القطاع الصحي، واالرتقاء بمس��يرة 
العمل الصحي الخليجي المش��ترك، 
واهتمامه��م وحرصه��م وعنايتهم 

بصحة اإلنس��ان وتقديم كافة أنواع 
الدع��م للقط��اع الصح��ي ف��ي دول 

مجلس التعاون.
ع��ددًا  المجتمع��ون  ناق��ش  ث��م 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات  م��ن 
القرارات  واتخذوا بشأنها  المشترك 
المناس��بة، ف��ي مقدمته��ا تنفي��ذ 
المجل��س  وتوجيه��ات  ق��رارات 
األعلى ف��ي المجال الصح��ي، ودعم 
وتنفيذ خط��ة العمل المس��تقبلية 
المش��تركة، إضاف��ة إل��ى متابع��ة 
تنفي��ذ اللوائ��ح الصحي��ة الدولي��ة 

»2005«، ودع��م مش��اريع التعاون 
وتنظي��م  الصحي��ة  الم��دن  ف��ي 
للتخصصات  والتصني��ف  التس��جيل 
الصحية ب��دول المجلس، فضاًل عن 
الق��رارات الداعم��ة لالس��تمرار في 
التع��اون والتنس��يق للعم��ل بي��ن 
الش��قيقة  وال��دول  المجل��س  دول 
والصديق��ة والتع��اون الدول��ي في 

المجال الصحي.
الحجرف  أش��اد  المناس��بة،  وبه��ذه 
بجهود وزارة الصحة الس��عودية في 
تدش��ين »المركز الخليج��ي للوقاية 

من األم��راض ومكافحته��ا«، كونه 
مركزًا إقليميًا للصحة العامة يهدف 
إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة 
والمؤش��رات  السياس��ات  لوض��ع 
المع��ارف  وتب��ادل  المش��تركة 
مجل��س  دول  بي��ن  والمعلوم��ات 
التعاون، ودوره اله��ادف في تقييم 
المخاط��ر وتفعي��ل البرامج وخطط 
العم��ل المش��ترك، إضافة إلى دعم 
وتعزيز وتطوير التدريب، واستخدام 
بيان��ات الصحية لوضع المؤش��رات 

والبحوث الخليجية المشتركة.

 وزيرة الصحة: مواصلة تبادل 
الخبرات الطبية بين البحرين والكويت

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
يجم��ع  م��ا  عل��ى  الس��يد،  جليل��ة 
مملك��ة البحري��ن ودول��ة الكويت 
الش��قيقة م��ن عالق��ات تاريخي��ة 
راسخة، وتعاون مستمر، على كافة 
المس��تويات، ال س��يما على صعيد 

التعاون الصحي.
جاء ذلك، خالل لقائها وزير الصحة 
بدول��ة الكويت الش��قيقة الدكتور 
هام��ش  عل��ى  العوض��ي،  أحم��د 
ل��وزراء  الثامن  االجتم��اع  انعق��اد 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون 
واالجتماع  العربي��ة  الخلي��ج  لدول 
85 لمجلس الصح��ة لدول مجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
م��ن  ع��ددًا  الجانب��ان،  وتباح��ث 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات 
تبادل  مواصلة  المشترك تضمنت 
تبادل  واس��تمرار  الطبية،  الخبرات 
أوجه  مختل��ف  وتعزي��ز  الزي��ارات، 

التعاون الصحي.
م��ن جانب��ه، أع��رب العوضي عن 
شكره وتقديره للتعاون المشترك 
القائم بين البلدين الشقيقين في 
إط��ار العالقات األخوي��ة التاريخية 
الت��ي تجمعه��م، منوه��ًا بأهمية 
التع��اون الصحي  مواصل��ة تعزيز 

بما يحقق األهداف المشتركة.

 اجتماع يستعرض تقارير 
مؤشرات األداء لمجلس الصحة الخليجي

اس��تعرض وزراء الصح��ة بدول مجل��س التعاون، 
خ��الل اجتماعهم ال���85 في مقر األمان��ة العامة 
بالرياض، برئاسة وزير الصحة بالمملكة العربية 
الس��عودية  رئيس ال��دورة الحالية  فهد الجالجل، 
استعراض تقارير مؤشرات األداء لمجلس الصحة 

الخليجي للعام 2022.
كما استعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات 
المدرجة على ج��دول أعمالهم،  إلى جانب الخطة 
التشغيلية للمش��اريع التي رفعها المجلس للعام 

.2023
 وشراك في االجتماع، كل من وزير الصحة ووقاية 
المجتم��ع ف��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
عبدالرحم��ن العوي��س، وزير الصحة ف��ي مملكة 
البحرين الدكتورة جليلة السيد، وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد 
الحوس��ني، مس��اعد وزير الصحة العامة للشؤون 
الصحي��ة في دولة قطر الدكتور صالح المري، وزير 
الصحة ف��ي دولة الكويت الدكتور أحمد العوضي، 
نائب وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية 

اليمنية الدكتور عبداهلل دحان.
كما شارك في االجتماع، األمين المساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية باألمان��ة العامة لمجلس 
التعاون خليفة العبري، ومدير عام مجلس الصحة 

لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل.
وأكد وزراء الصحة، على أهمية اس��تمرار التعاون 

والتنس��يق بي��ن وزارات الصح��ة، بما يع��ود على 
مواطني ومقيمي دول مجل��س التعاون بالفائدة 
تنفي��ذًا  للمجل��س،  الدولي��ة  المكان��ة  ويع��زز 
لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون، وتحقيقًا لمنظومة التكامل 

والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.

جواد بوحسين

حسن بوخماس
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 بوخماس: مبادرات ناصر بن حمد 
تعزز الهوية البحرينية لدى الشباب

ثم��ن الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة 
البحري��ن للعم��ل التطوعي حس��ن 
بوخماس، إعالن س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة 
اإلنس��انية وشؤون  لألعمال  الملك 
الشباب، عن مبادرة جديدة لتدريس 
التجوي��د وتحفيظ الق��رآن الكريم، 
تفاعاًل من س��موه لمطالب للش��يخ 
تعليم  بض��رورة  الحس��يني  حس��ن 
الناشئة والشباب التجويد والحفظ، 
عل��ى اعتب��ار أنهما يحافظ��ان على 
ويكس��بان  العربية،  واللغة  الهوية 
والبيان  الفصاحة  والناشئة  الشباب 
والمه��ارات اللغوي��ة، فض��اًل ع��ن 
فهم قواع��د اللغة العربية وتدريب 

اللسان على الفصاحة والبيان.
وأك��د بوخماس أن جمي��ع مبادرات 
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو 

الموجهة للش��باب البحريني، تجيء 
في إط��ار تنفيذ رؤي��ة جاللة الملك 
المعظ��م تجاه الش��باب في مملكة 
البحري��ن، بمن��ح الش��باب الفرصة 

كامل��ة ليكون��وا العنصر األساس��ي 
في تحقيق التنمية واألمن الوطني، 
الس��مو  صاح��ب  بدع��م  وتتع��زز 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى، رئيس ال��وزراء، الذي جعل 
تمكي��ن الش��باب ركنًا أساس��يًا في 
برنام��ج عم��ل الحكوم��ة. وذكر أن 
هذه المبادرة الت��ي تطبق الحديث 
النبوي الش��ريف: »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، س��وف تحصن جيل 
الشباب من التطرف، وتعزز هويته 
البحرينية العربية، من خالل تزكية 
األنف��س، وتعزيز الصحة النفس��ية 
لجي��ل الناش��ئة والش��باب، وتقوية 
العقلية  ذاكرتهم ورف��ع مهاراتهم 
والفكرية، ودفعه��م لتعلم العلوم 

االجتماعية والكونية.

واعتب��ر أن جمي��ع مب��ادرات س��مو 
وتمكي��ن  لرعاي��ة  ناص��ر  الش��يخ 
الش��باب تتي��ح له��م فرص��ًا كبيرة 
للمش��اركة والفاعلية، والتعبير عن 
أنفسهم، فضاًل عن تعزيز شعورهم 
بالمسؤولية، وتسليحهم بالمهارات 
العالية، التي تمكنهم من الوصول 

إلى أعلى المواقع والمناصب.
وطالب سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
الموهوبي��ن ف��ي الحفظ  بتكري��م 
والتجويد في يوم الشباب البحريني 
في نسخته السنوية القادمة، مارس 
2022م حي��ث أق��ر مجلس ال��وزراء 
مبادرة سموه بتخصيص يوم سنوي 
والمتميزي��ن  المبدعي��ن  لتكري��م 
النماذج  الش��باب واس��تعراض  من 
المشرفة منهم، تقديرًا لدورهم في 

مسيرة التنمية واإلصالح.

»المحرق الخيرية«: مبادرة 
كريمة لناصر بن حمد بإطالق 

مشروع تدريس التجويد
رفع��ت جمعية المحرق الخيرية خالص الش��كر واالمتنان إلى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب مستش��ار األم��ن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة على اهتمام سموه 

الكريم وتأكيد سموه على أهمية التجويد.
وأش��ادت الجمعية بمقطع الفيديو الذي نش��ره س��موه على 
حسابه بتطبيق«اإلنستغرام« عن أهمية التجويد، مؤكدة أن 
مبادرة س��موه الكريمة والمباركة والمهمة بإطالق مش��روع 
تدريس التجوي��د وتحفيظ القرآن لها عظيم األثر في تحقيق 
المقاصد الشرعية وترس��يخ األجواء اإليجابية لمراكز وحلقات 

القرآن الكريم.
وأك��دت أن مثل ه��ذه المب��ادرات الخيرة هي اس��تمرار لنهج 
أصيل وحكيم من العائلة الحاكمة الكريمة وفي ظل ما يوليه 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم من رعاية ش��ديدة واهتم��ام دائم لكتاب اهلل 
وللمراكز القرآنية وتجويد القرآن الكريم ونش��ر علومه، وفي 
ظ��ل متابعة واهتم��ام كبير م��ن الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بخدمة كتاب اهلل تعالى ونشر تعاليمه 
وقيمه بي��ن مختلف فئات المجتمع والعناي��ة بحفاظ القرآن 

الكريم وحملته.

 بوحسين: البحرين سّباقة 
في رعاية القرآن الكريم 

بتوجيهات من الملك
أّكد عضو مجلس الشورى 
بوحس��ين،  جواد  الش��يخ 
البحري��ن  مملك��ة  أن 
صاحب  حض��رة  بقي��ادة 
الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م، تول��ي 
رعاي��ًة  الكري��م  الق��رآن 
خاّص��ة تتجّل��ى في إعالء 
مبادئ��ه وقيم��ه وتوفير 
كاّفة المقوم��ات الالزمة 
علومه  ونش��ر  لتعليم��ه 

ومعارفه.
وأشار إلى أن جاللة الملك المعّظم يحرص على رعاية البرامج 
والفعاليات والمس��ابقات القرآنية على الدوام، وتقديم كاّفة 
أش��كال الدع��م والمس��اندة للمعاه��د اإلس��المية والجوامع 
والمس��اجد والمآتم ومراكز تحفي��ظ القرآن الكريم، حيث جاء 
اختياره في وقٍت سابق من قبل الهيئة العليا لتحفيظ القرآن 
بالمملكة العربية السعودية شخصية العام في خدمة القرآن 
الكري��م تقديرًا ل��دور جاللته وجه��وده ومبادراته وتوجهاته 

السامية.
وأشاد بالمشروع الذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، وهو المشروع الذي 

يتبّنى تعليم تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.
وأوضح بوحس��ين أن هذا المش��روع، يأتي استكمااًل لمشاريع 
عديدة أطلقتها البحرين في رعاية القرآن الكريم، ومن أبرزها 
مش��روع جائزة البحرين الكبرى للق��رآن الكريم برعاية جاللة 
الملك المعظم، وهي المسابقة التي سُتقام هذا العام وتقع 
تح��ت مظلتها س��بع مس��ابقات للذكور واإلناث ف��ي مجاالت 

متعددة من القرآن الكريم.
وأشاد باالهتمام الكبير الذي يبديه سمو الشيخ ناصر بن حمد 
بتعليم القرآن الكريم ونش��ر علومه ومعارفه والمشاركة في 
التوعية به من خالل حسابه على وسائل التواصل االجتماعي 
وحّث المس��لمين على تعليم أبنائهم للقرآن الكريم، وحرصه 
أن يك��ون نموذجًا وقدوة عملية من خ��الل أخذ أبنائه لتعّلم 

التجويد.
وأّك��د أن البحري��ن س��تبقى بلد الس��الم والمحّب��ة واالعتزاز 
بالهوية اإلس��المية بالتمّس��ك بمبادئها الس��محاء والقرآن 
الكريم الذي جاء حاويًا وشاماًل لجميع القيم اإلنسانية النبيلة.

 جمعية خدمة القرآن: 
مشروع ناصر بن حمد لتحفيظ 

كتاب اهلل يصقل المواهب
أكدت جمعية خدمة القرآن الكريم، أن إعالن سمو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، عن إطالق مش��روع خاص لتدريس التجويد 
وتحفي��ظ القرآن الكريم، س��يكون له األثر البال��غ في التكوين 

الشخصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية واللغوية.
وأش��اد رئيس مجلس إدارة الجمعية  إس��حاق الكوهجي ما جاء 
على لس��ان سمو الش��يخ ناصر بن حمد وموقفه الداعم للقرآن 
الكريم وعلومه وما ينتج عن ذلك االهتمام باالهتمام بالنشء 
والشباب وتنمية مداركهم وتوسيع المفاهيم العربية والمعاني 
اللغوية وتصحيح النطق وزيادة القدرة على االس��تخدام األمثل 
لتعابي��ر اللغة العربي��ة الفصحى وه��ي اللغة الت��ي أنزل بها 
الق��رآن الكريم، كما لتعل��م لقرآن الكريم وعلوم��ه األثر البالغ 
في التكوين الش��خصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية 
واللغوي��ة. وثمن م��ا تم تداوله من رغبة س��مو الش��يخ ناصر 
بإطالقه مش��روعه الخ��اص بالقرآن الكريم وأك��د بأن اهتمام 
س��موه يأتي اس��تكمااًل للمشوار الذي أسس��ه جده سمو الشيخ 
عيس��ى بن س��لمان طيب اهلل ثراه والذي جاء في إحدى كلماته 
أن خدمة القرآن الكريم ش��رف ال يدانيه شرف واقتداء بالجهود 
المباركة في خدمة الق��رآن وأهله في ظل العهد الزاهر لجاللة 
المل��ك المعظم من االهتم��ام بالمس��ابقات القرآنية المحلية 
والدولية وإنش��اء المؤسسات والمراكز القرآنية الرسمية ودعم 
جه��ود المؤسس��ات األهلية بالقي��ام بدورها المن��اط بها في 
خدمة الق��رآن الكريم وعلوم��ه وحفظته، وال��ذي كان له األثر 
البالغ في حصول مملكة البحرين على مراكز متقدمة المستوى 

العربي والدولي.

 تدشين المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها بالرياض

دش��ن وزراء الصح��ة ب��دول مجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، 
أم��س ف��ي مق��ر األمان��ة العام��ة 
بالرياض، المرك��ز الخليجي للوقاية 
والذي  ومكافحته��ا،  األم��راض  من 
تم اعتماد إنش��ائه بق��رار المجلس 
الحادي��ة  ال��دورة  ف��ي  األعل��ى، 
واألربعي��ن، بهدف تعزيز التنس��يق 
األدل��ة  وإنت��اج  المعرف��ة  وبن��اء 
للتمكين م��ن الوقاية من األمراض 
المعدية وغي��ر المعدية، والتخفيف 
من حاالت الطوارئ الصحية العامة، 
المحلي��ة  المجتمع��ات  وتعزي��ز 
الصحية في جميع أنحاء دول مجلس 

التعاون.
وجاء تدشين المركز ضمن فعاليات 
انعقاد االجتماع الثامن للجنة وزراء 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون، 
برئاس��ة وزي��ر الصحة الس��عودي، 
رئيس الدورة الحالية فهد الجالجل، 
وبحضور ال��وزراء ومش��اركة األمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية نايف الحجرف. 
وفي بداي��ة االجتم��اع رفع ال��وزراء 
أسمى آيات الش��كر والعرفان لقادة 
دول المجلس على الدعم المس��تمر 
والق��رارات المباركة الموجهة لدعم 
القطاع الصحي، واالرتقاء بمس��يرة 
العمل الصحي الخليجي المش��ترك، 
واهتمامه��م وحرصه��م وعنايتهم 

بصحة اإلنس��ان وتقديم كافة أنواع 
الدع��م للقط��اع الصح��ي ف��ي دول 

مجلس التعاون.
ع��ددًا  المجتمع��ون  ناق��ش  ث��م 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات  م��ن 
القرارات  واتخذوا بشأنها  المشترك 
المناس��بة، ف��ي مقدمته��ا تنفي��ذ 
المجل��س  وتوجيه��ات  ق��رارات 
األعلى ف��ي المجال الصح��ي، ودعم 
وتنفيذ خط��ة العمل المس��تقبلية 
المش��تركة، إضاف��ة إل��ى متابع��ة 
تنفي��ذ اللوائ��ح الصحي��ة الدولي��ة 

»2005«، ودع��م مش��اريع التعاون 
وتنظي��م  الصحي��ة  الم��دن  ف��ي 
للتخصصات  والتصني��ف  التس��جيل 
الصحية ب��دول المجلس، فضاًل عن 
الق��رارات الداعم��ة لالس��تمرار في 
التع��اون والتنس��يق للعم��ل بي��ن 
الش��قيقة  وال��دول  المجل��س  دول 
والصديق��ة والتع��اون الدول��ي في 

المجال الصحي.
الحجرف  أش��اد  المناس��بة،  وبه��ذه 
بجهود وزارة الصحة الس��عودية في 
تدش��ين »المركز الخليج��ي للوقاية 

من األم��راض ومكافحته��ا«، كونه 
مركزًا إقليميًا للصحة العامة يهدف 
إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة 
والمؤش��رات  السياس��ات  لوض��ع 
المع��ارف  وتب��ادل  المش��تركة 
مجل��س  دول  بي��ن  والمعلوم��ات 
التعاون، ودوره اله��ادف في تقييم 
المخاط��ر وتفعي��ل البرامج وخطط 
العم��ل المش��ترك، إضافة إلى دعم 
وتعزيز وتطوير التدريب، واستخدام 
بيان��ات الصحية لوضع المؤش��رات 

والبحوث الخليجية المشتركة.

 وزيرة الصحة: مواصلة تبادل 
الخبرات الطبية بين البحرين والكويت

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
يجم��ع  م��ا  عل��ى  الس��يد،  جليل��ة 
مملك��ة البحري��ن ودول��ة الكويت 
الش��قيقة م��ن عالق��ات تاريخي��ة 
راسخة، وتعاون مستمر، على كافة 
المس��تويات، ال س��يما على صعيد 

التعاون الصحي.
جاء ذلك، خالل لقائها وزير الصحة 
بدول��ة الكويت الش��قيقة الدكتور 
هام��ش  عل��ى  العوض��ي،  أحم��د 
ل��وزراء  الثامن  االجتم��اع  انعق��اد 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون 
واالجتماع  العربي��ة  الخلي��ج  لدول 
85 لمجلس الصح��ة لدول مجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
م��ن  ع��ددًا  الجانب��ان،  وتباح��ث 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات 
تبادل  مواصلة  المشترك تضمنت 
تبادل  واس��تمرار  الطبية،  الخبرات 
أوجه  مختل��ف  وتعزي��ز  الزي��ارات، 

التعاون الصحي.
م��ن جانب��ه، أع��رب العوضي عن 
شكره وتقديره للتعاون المشترك 
القائم بين البلدين الشقيقين في 
إط��ار العالقات األخوي��ة التاريخية 
الت��ي تجمعه��م، منوه��ًا بأهمية 
التع��اون الصحي  مواصل��ة تعزيز 

بما يحقق األهداف المشتركة.

 اجتماع يستعرض تقارير 
مؤشرات األداء لمجلس الصحة الخليجي

اس��تعرض وزراء الصح��ة بدول مجل��س التعاون، 
خ��الل اجتماعهم ال���85 في مقر األمان��ة العامة 
بالرياض، برئاسة وزير الصحة بالمملكة العربية 
الس��عودية  رئيس ال��دورة الحالية  فهد الجالجل، 
استعراض تقارير مؤشرات األداء لمجلس الصحة 

الخليجي للعام 2022.
كما استعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات 
المدرجة على ج��دول أعمالهم،  إلى جانب الخطة 
التشغيلية للمش��اريع التي رفعها المجلس للعام 

.2023
 وشراك في االجتماع، كل من وزير الصحة ووقاية 
المجتم��ع ف��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
عبدالرحم��ن العوي��س، وزير الصحة ف��ي مملكة 
البحرين الدكتورة جليلة السيد، وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد 
الحوس��ني، مس��اعد وزير الصحة العامة للشؤون 
الصحي��ة في دولة قطر الدكتور صالح المري، وزير 
الصحة ف��ي دولة الكويت الدكتور أحمد العوضي، 
نائب وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية 

اليمنية الدكتور عبداهلل دحان.
كما شارك في االجتماع، األمين المساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية باألمان��ة العامة لمجلس 
التعاون خليفة العبري، ومدير عام مجلس الصحة 

لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل.
وأكد وزراء الصحة، على أهمية اس��تمرار التعاون 

والتنس��يق بي��ن وزارات الصح��ة، بما يع��ود على 
مواطني ومقيمي دول مجل��س التعاون بالفائدة 
تنفي��ذًا  للمجل��س،  الدولي��ة  المكان��ة  ويع��زز 
لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون، وتحقيقًا لمنظومة التكامل 

والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.

جواد بوحسين

حسن بوخماس
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ رئيسة وزراء إيطاليا 
بأدائها اليمين الدستورية

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، برقية تهنئة إلى 
معالي الس��يدة جورجيا ميلوني، رئيس��ة وزراء جمهورية إيطاليا 

الصديقة، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسًة للوزراء.
وأعرب س��موه ف��ي البرقية عن خال��ص تهانيه، متمنيًا س��موه 
لمعاليه��ا التوفي��ق والنجاح لمواصلة تحقي��ق المزيد من النماء 

والتقدم لجمهورية إيطاليا وشعبها الصديق.

توفير تدريب مجاني للقوى العاملة ودعم أجور العمالة الوطنية

 وزير العمل: زيادة وتيرة التوظيف 
في ظل خطة التعافي االقتصادي

ترأس وزي��ر العمل جميل حمي��دان في مكتبه 
اجتم��اع لجن��ة التنس��يق والمتابعة بال��وزارة، 
بحض��ور وكيل الوزارة س��مو الش��يخ خليفة بن 
س��لمان بن محم��د آل خليف��ة، والمس��ؤولين 

المعنيين بالوزارة.
وتم خالل االجتماع مناقش��ة مب��ادرات وبرامج 
ال��وزارة في تس��ريع وتيرة توظي��ف المواطنين 
ودمجه��م ف��ي س��وق العم��ل، وتطوي��ر ه��ذه 
المب��ادرات بم��ا يتماش��ى مع مرحل��ة التعافي 
االقتصادي الت��ي أطلقتها الحكوم��ة، حيث تم 
اس��تعراض آخ��ر مس��تجدات المب��ادرات التي 
تنفذها وزارة العمل مع ش��ركائها الرئيس��يين 
صندوق العمل )تمكين( والشركات والمؤسسات 
العاملة ف��ي القطاع الخاص، ومؤش��رات نجاح 
مب��ادرات التدريب والتوظي��ف، والتحديات التي 

تواجه تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها.
وف��ي ه��ذا الس��ياق أك��د حمي��دان أن ال��وزارة 
مس��تمرة ف��ي تنفي��ذ برامجها ومش��روعاتها 
وتأهليه��م  المواطني��ن  توظي��ف  ف��ي مج��ال 
مهني��ًا لس��وق العم��ل وف��ق الخط��ة الزمني��ة 

المق��ررة، وذل��ك لتلبي��ة احتياج��ات أصح��اب 
العم��ل وتحديد األولوي��ة للقطاع��ات الجاذبة 
للمواطني��ن والقطاعات التي تش��هد نموًا في 
نش��اطها؛ لتس��ريع وتيرة توظي��ف المواطنين 
فيه��ا، الفت��ًا إل��ى أنه بفض��ل خط��ة التعافي 
االقتص��ادي الت��ي أطلقتها الحكومة، برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
فقد انتعشت الحركة االقتصادية والتجارية في 
مملكة البحرين واس��تقطبت العديد من فرص 

االستثمار المولدة للوظائف.
خ��الل  م��ن  تس��عى  العم��ل  وزارة  أن  وأك��د 
التس��هيالت التي تقدمها للقطاعات اإلنتاجية 
لتوفي��ر تدريب مجان��ي للق��وى العاملة ودعم 
أجور العمالة الوطنية، وتكثيف دمج المواطنين 
ف��ي المنش��آت، داعيًا إل��ى تعزي��ز التعاون مع 
القطاع الخاص خ��الل المرحلة المقبلة لتحقيق 
الغاي��ات المرجوة على صعي��د تأهيل وتوظيف 
البحرينيين في إط��ار الجهود الوطنية المبذولة 

لجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل.

 وفد إيرلندي يدرس اعتماد برنامج 
»دكتور في الطب« بـ»الخليج العربي«

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العال��ي  الدكت��ور ماج��د النعيمي، 
الع��ام لمجل��س  األمي��ن  بحض��ور 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العال��ي  التعلي��م  مجل��س  أمن��اء 
الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعيج آل خليف��ة، ونائب رئيس 
جامع��ة الخلي��ج العربي للش��ؤون 
عبدالرحم��ن  الدكت��ور  اإلداري��ة 
الط��ب  كلي��ة  وعمي��د  إس��ماعيل، 
والعل��وم الطبية بالجامعة الدكتور 
عبدالحلي��م ضي��ف اهلل، وف��د لجنة 
االعتماد لكلي��ات الطب اإليرلندية، 
والذي يضم في عضويته البروفسور 
ج��ون دونهيو، والبروفس��ور باترك 

بيكوك،  توني  والبروفس��ور  موراي، 
بمناس��بة زيارتهم الميدانية لكلية 
الطبي��ة بجامعة  والعل��وم  الط��ب 
اعتماد  لدراس��ة  العرب��ي،  الخلي��ج 
برنامجه��ا األكاديم��ي »دكتور في 

الطب«.
وقدم الوزير ألعضاء اللجنة، ش��رحًا 
حول دور الجامع��ة وبرامجها وأبرز 
إنجازاته��ا، كما تطرق إل��ى مدينة 
عبدالعزي��ز  ب��ن  عب��داهلل  المل��ك 

الطبي��ة، والت��ي تش��ّكل تجس��يدًا 
بي��ن  األخوي��ة  العالق��ات  لعم��ق 
مملك��ة البحرين والمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
بدع��م  البحري��ن  اهتم��ام  وأك��د 
الت��ي تعتب��ر نموذج��ًا  الجامع��ة، 
الصعيد  عل��ى  الخليج��ي  للتع��اون 
التي  بالجه��ود  التعليمي، مش��يدًا 
بمخرجاته��ا،  لالرتق��اء  تبذله��ا 
وحرصه��ا عل��ى ج��ودة التعليم في 

برامجها األكاديمية.
االهتم��ام  إل��ى  النعيم��ي،  وأش��ار 
الذي يبدي��ه مجلس أمن��اء مجلس 
التعليم العالي وسعيه لدعم جميع 
مؤسس��ات التعلي��م العال��ي ف��ي 

البحرين.

 خليفة بن علي: جميع المشاريع 
في »الجنوبية« تلبي تطلعات األهالي

 أك��د محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليفة 
آل خليفة، أن جميع المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة 
تلبي تطلعات األهالي، وبمواصفات من الجودة التي تسهم في 
تقديم أرقى الخدمات التنموية للمواطنين. جاء ذلك، أثناء قيامه 
بجول��ة تفقدية لمدينة خليفة، بحض��ور نائب المحافظ العميد 
عيسى الدوس��ري، حيث اطلع سموه على مستوى جودة الخدمات 
في المراف��ق العامة ومش��اريع البني��ة التحتية المقام��ة تلبيًة 
لتطلعات األهالي والمواطنين، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية 
الت��ي تعكس حرص س��موه بتوفير أفضل الخدمات بالتنس��يق 
مع الجهات المعنية والس��عي على تطويرها تلبيًة الحتياجاتهم 
الخدمية. وأكد المحافظ  أن التنمية الش��املة والمستدامة التي 
تش��هدها المحافظة الجنوبي��ة تأتي تنفي��ذًا لتوجيهات حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م، وبدعم من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير مقومات 
الحياة الكريمة للمواطنين حاضرًا ومستقباًل.ونوه بأن المحافظة 
حريصة على التنس��يق مع مختلف الجهات الحكومية التي قدمت 
أنموذج��ًا متمي��زًا للخدمات المقدم��ة لعموم األهال��ي بمدينة 
خليف��ة، منوهًا بأن تنوع المرافق والخدم��ات المنفذة أو المزمع 
تنفيذها يعد ش��اهدًا على دور المحافظة في س��رعة اس��تجابة 

احتياجات األهالي.
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 بوخماس: مبادرات ناصر بن حمد 
تعزز الهوية البحرينية لدى الشباب

ثم��ن الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة 
البحري��ن للعم��ل التطوعي حس��ن 
بوخماس، إعالن س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة 
اإلنس��انية وشؤون  لألعمال  الملك 
الشباب، عن مبادرة جديدة لتدريس 
التجوي��د وتحفيظ الق��رآن الكريم، 
تفاعاًل من س��موه لمطالب للش��يخ 
تعليم  بض��رورة  الحس��يني  حس��ن 
الناشئة والشباب التجويد والحفظ، 
عل��ى اعتب��ار أنهما يحافظ��ان على 
ويكس��بان  العربية،  واللغة  الهوية 
والبيان  الفصاحة  والناشئة  الشباب 
والمه��ارات اللغوي��ة، فض��اًل ع��ن 
فهم قواع��د اللغة العربية وتدريب 

اللسان على الفصاحة والبيان.
وأك��د بوخماس أن جمي��ع مبادرات 
حم��د  ب��ن  ناص��ر  الش��يخ  س��مو 

الموجهة للش��باب البحريني، تجيء 
في إط��ار تنفيذ رؤي��ة جاللة الملك 
المعظ��م تجاه الش��باب في مملكة 
البحري��ن، بمن��ح الش��باب الفرصة 

كامل��ة ليكون��وا العنصر األساس��ي 
في تحقيق التنمية واألمن الوطني، 
الس��مو  صاح��ب  بدع��م  وتتع��زز 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى، رئيس ال��وزراء، الذي جعل 
تمكي��ن الش��باب ركنًا أساس��يًا في 
برنام��ج عم��ل الحكوم��ة. وذكر أن 
هذه المبادرة الت��ي تطبق الحديث 
النبوي الش��ريف: »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«، س��وف تحصن جيل 
الشباب من التطرف، وتعزز هويته 
البحرينية العربية، من خالل تزكية 
األنف��س، وتعزيز الصحة النفس��ية 
لجي��ل الناش��ئة والش��باب، وتقوية 
العقلية  ذاكرتهم ورف��ع مهاراتهم 
والفكرية، ودفعه��م لتعلم العلوم 

االجتماعية والكونية.

واعتب��ر أن جمي��ع مب��ادرات س��مو 
وتمكي��ن  لرعاي��ة  ناص��ر  الش��يخ 
الش��باب تتي��ح له��م فرص��ًا كبيرة 
للمش��اركة والفاعلية، والتعبير عن 
أنفسهم، فضاًل عن تعزيز شعورهم 
بالمسؤولية، وتسليحهم بالمهارات 
العالية، التي تمكنهم من الوصول 

إلى أعلى المواقع والمناصب.
وطالب سمو الش��يخ ناصر بن حمد 
الموهوبي��ن ف��ي الحفظ  بتكري��م 
والتجويد في يوم الشباب البحريني 
في نسخته السنوية القادمة، مارس 
2022م حي��ث أق��ر مجلس ال��وزراء 
مبادرة سموه بتخصيص يوم سنوي 
والمتميزي��ن  المبدعي��ن  لتكري��م 
النماذج  الش��باب واس��تعراض  من 
المشرفة منهم، تقديرًا لدورهم في 

مسيرة التنمية واإلصالح.

»المحرق الخيرية«: مبادرة 
كريمة لناصر بن حمد بإطالق 

مشروع تدريس التجويد
رفع��ت جمعية المحرق الخيرية خالص الش��كر واالمتنان إلى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب مستش��ار األم��ن الوطني 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة على اهتمام سموه 

الكريم وتأكيد سموه على أهمية التجويد.
وأش��ادت الجمعية بمقطع الفيديو الذي نش��ره س��موه على 
حسابه بتطبيق«اإلنستغرام« عن أهمية التجويد، مؤكدة أن 
مبادرة س��موه الكريمة والمباركة والمهمة بإطالق مش��روع 
تدريس التجوي��د وتحفيظ القرآن لها عظيم األثر في تحقيق 
المقاصد الشرعية وترس��يخ األجواء اإليجابية لمراكز وحلقات 

القرآن الكريم.
وأك��دت أن مثل ه��ذه المب��ادرات الخيرة هي اس��تمرار لنهج 
أصيل وحكيم من العائلة الحاكمة الكريمة وفي ظل ما يوليه 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البالد المعظم من رعاية ش��ديدة واهتم��ام دائم لكتاب اهلل 
وللمراكز القرآنية وتجويد القرآن الكريم ونش��ر علومه، وفي 
ظ��ل متابعة واهتم��ام كبير م��ن الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بخدمة كتاب اهلل تعالى ونشر تعاليمه 
وقيمه بي��ن مختلف فئات المجتمع والعناي��ة بحفاظ القرآن 

الكريم وحملته.

 بوحسين: البحرين سّباقة 
في رعاية القرآن الكريم 

بتوجيهات من الملك
أّكد عضو مجلس الشورى 
بوحس��ين،  جواد  الش��يخ 
البحري��ن  مملك��ة  أن 
صاحب  حض��رة  بقي��ادة 
الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الب��الد المعظ��م، تول��ي 
رعاي��ًة  الكري��م  الق��رآن 
خاّص��ة تتجّل��ى في إعالء 
مبادئ��ه وقيم��ه وتوفير 
كاّفة المقوم��ات الالزمة 
علومه  ونش��ر  لتعليم��ه 

ومعارفه.
وأشار إلى أن جاللة الملك المعّظم يحرص على رعاية البرامج 
والفعاليات والمس��ابقات القرآنية على الدوام، وتقديم كاّفة 
أش��كال الدع��م والمس��اندة للمعاه��د اإلس��المية والجوامع 
والمس��اجد والمآتم ومراكز تحفي��ظ القرآن الكريم، حيث جاء 
اختياره في وقٍت سابق من قبل الهيئة العليا لتحفيظ القرآن 
بالمملكة العربية السعودية شخصية العام في خدمة القرآن 
الكري��م تقديرًا ل��دور جاللته وجه��وده ومبادراته وتوجهاته 

السامية.
وأشاد بالمشروع الذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، وهو المشروع الذي 

يتبّنى تعليم تجويد وتحفيظ القرآن الكريم.
وأوضح بوحس��ين أن هذا المش��روع، يأتي استكمااًل لمشاريع 
عديدة أطلقتها البحرين في رعاية القرآن الكريم، ومن أبرزها 
مش��روع جائزة البحرين الكبرى للق��رآن الكريم برعاية جاللة 
الملك المعظم، وهي المسابقة التي سُتقام هذا العام وتقع 
تح��ت مظلتها س��بع مس��ابقات للذكور واإلناث ف��ي مجاالت 

متعددة من القرآن الكريم.
وأشاد باالهتمام الكبير الذي يبديه سمو الشيخ ناصر بن حمد 
بتعليم القرآن الكريم ونش��ر علومه ومعارفه والمشاركة في 
التوعية به من خالل حسابه على وسائل التواصل االجتماعي 
وحّث المس��لمين على تعليم أبنائهم للقرآن الكريم، وحرصه 
أن يك��ون نموذجًا وقدوة عملية من خ��الل أخذ أبنائه لتعّلم 

التجويد.
وأّك��د أن البحري��ن س��تبقى بلد الس��الم والمحّب��ة واالعتزاز 
بالهوية اإلس��المية بالتمّس��ك بمبادئها الس��محاء والقرآن 
الكريم الذي جاء حاويًا وشاماًل لجميع القيم اإلنسانية النبيلة.

 جمعية خدمة القرآن: 
مشروع ناصر بن حمد لتحفيظ 

كتاب اهلل يصقل المواهب
أكدت جمعية خدمة القرآن الكريم، أن إعالن سمو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليف��ة، ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب، عن إطالق مش��روع خاص لتدريس التجويد 
وتحفي��ظ القرآن الكريم، س��يكون له األثر البال��غ في التكوين 

الشخصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية واللغوية.
وأش��اد رئيس مجلس إدارة الجمعية  إس��حاق الكوهجي ما جاء 
على لس��ان سمو الش��يخ ناصر بن حمد وموقفه الداعم للقرآن 
الكريم وعلومه وما ينتج عن ذلك االهتمام باالهتمام بالنشء 
والشباب وتنمية مداركهم وتوسيع المفاهيم العربية والمعاني 
اللغوية وتصحيح النطق وزيادة القدرة على االس��تخدام األمثل 
لتعابي��ر اللغة العربي��ة الفصحى وه��ي اللغة الت��ي أنزل بها 
الق��رآن الكريم، كما لتعل��م لقرآن الكريم وعلوم��ه األثر البالغ 
في التكوين الش��خصي وتنمية الذات وصقل المواهب العقلية 
واللغوي��ة. وثمن م��ا تم تداوله من رغبة س��مو الش��يخ ناصر 
بإطالقه مش��روعه الخ��اص بالقرآن الكريم وأك��د بأن اهتمام 
س��موه يأتي اس��تكمااًل للمشوار الذي أسس��ه جده سمو الشيخ 
عيس��ى بن س��لمان طيب اهلل ثراه والذي جاء في إحدى كلماته 
أن خدمة القرآن الكريم ش��رف ال يدانيه شرف واقتداء بالجهود 
المباركة في خدمة الق��رآن وأهله في ظل العهد الزاهر لجاللة 
المل��ك المعظم من االهتم��ام بالمس��ابقات القرآنية المحلية 
والدولية وإنش��اء المؤسسات والمراكز القرآنية الرسمية ودعم 
جه��ود المؤسس��ات األهلية بالقي��ام بدورها المن��اط بها في 
خدمة الق��رآن الكريم وعلوم��ه وحفظته، وال��ذي كان له األثر 
البالغ في حصول مملكة البحرين على مراكز متقدمة المستوى 

العربي والدولي.

 تدشين المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها بالرياض

دش��ن وزراء الصح��ة ب��دول مجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، 
أم��س ف��ي مق��ر األمان��ة العام��ة 
بالرياض، المرك��ز الخليجي للوقاية 
والذي  ومكافحته��ا،  األم��راض  من 
تم اعتماد إنش��ائه بق��رار المجلس 
الحادي��ة  ال��دورة  ف��ي  األعل��ى، 
واألربعي��ن، بهدف تعزيز التنس��يق 
األدل��ة  وإنت��اج  المعرف��ة  وبن��اء 
للتمكين م��ن الوقاية من األمراض 
المعدية وغي��ر المعدية، والتخفيف 
من حاالت الطوارئ الصحية العامة، 
المحلي��ة  المجتمع��ات  وتعزي��ز 
الصحية في جميع أنحاء دول مجلس 

التعاون.
وجاء تدشين المركز ضمن فعاليات 
انعقاد االجتماع الثامن للجنة وزراء 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون، 
برئاس��ة وزي��ر الصحة الس��عودي، 
رئيس الدورة الحالية فهد الجالجل، 
وبحضور ال��وزراء ومش��اركة األمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية نايف الحجرف. 
وفي بداي��ة االجتم��اع رفع ال��وزراء 
أسمى آيات الش��كر والعرفان لقادة 
دول المجلس على الدعم المس��تمر 
والق��رارات المباركة الموجهة لدعم 
القطاع الصحي، واالرتقاء بمس��يرة 
العمل الصحي الخليجي المش��ترك، 
واهتمامه��م وحرصه��م وعنايتهم 

بصحة اإلنس��ان وتقديم كافة أنواع 
الدع��م للقط��اع الصح��ي ف��ي دول 

مجلس التعاون.
ع��ددًا  المجتمع��ون  ناق��ش  ث��م 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات  م��ن 
القرارات  واتخذوا بشأنها  المشترك 
المناس��بة، ف��ي مقدمته��ا تنفي��ذ 
المجل��س  وتوجيه��ات  ق��رارات 
األعلى ف��ي المجال الصح��ي، ودعم 
وتنفيذ خط��ة العمل المس��تقبلية 
المش��تركة، إضاف��ة إل��ى متابع��ة 
تنفي��ذ اللوائ��ح الصحي��ة الدولي��ة 

»2005«، ودع��م مش��اريع التعاون 
وتنظي��م  الصحي��ة  الم��دن  ف��ي 
للتخصصات  والتصني��ف  التس��جيل 
الصحية ب��دول المجلس، فضاًل عن 
الق��رارات الداعم��ة لالس��تمرار في 
التع��اون والتنس��يق للعم��ل بي��ن 
الش��قيقة  وال��دول  المجل��س  دول 
والصديق��ة والتع��اون الدول��ي في 

المجال الصحي.
الحجرف  أش��اد  المناس��بة،  وبه��ذه 
بجهود وزارة الصحة الس��عودية في 
تدش��ين »المركز الخليج��ي للوقاية 

من األم��راض ومكافحته��ا«، كونه 
مركزًا إقليميًا للصحة العامة يهدف 
إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة 
والمؤش��رات  السياس��ات  لوض��ع 
المع��ارف  وتب��ادل  المش��تركة 
مجل��س  دول  بي��ن  والمعلوم��ات 
التعاون، ودوره اله��ادف في تقييم 
المخاط��ر وتفعي��ل البرامج وخطط 
العم��ل المش��ترك، إضافة إلى دعم 
وتعزيز وتطوير التدريب، واستخدام 
بيان��ات الصحية لوضع المؤش��رات 

والبحوث الخليجية المشتركة.

 وزيرة الصحة: مواصلة تبادل 
الخبرات الطبية بين البحرين والكويت

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
يجم��ع  م��ا  عل��ى  الس��يد،  جليل��ة 
مملك��ة البحري��ن ودول��ة الكويت 
الش��قيقة م��ن عالق��ات تاريخي��ة 
راسخة، وتعاون مستمر، على كافة 
المس��تويات، ال س��يما على صعيد 

التعاون الصحي.
جاء ذلك، خالل لقائها وزير الصحة 
بدول��ة الكويت الش��قيقة الدكتور 
هام��ش  عل��ى  العوض��ي،  أحم��د 
ل��وزراء  الثامن  االجتم��اع  انعق��اد 
الصح��ة ب��دول مجل��س التع��اون 
واالجتماع  العربي��ة  الخلي��ج  لدول 
85 لمجلس الصح��ة لدول مجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
م��ن  ع��ددًا  الجانب��ان،  وتباح��ث 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات 
تبادل  مواصلة  المشترك تضمنت 
تبادل  واس��تمرار  الطبية،  الخبرات 
أوجه  مختل��ف  وتعزي��ز  الزي��ارات، 

التعاون الصحي.
م��ن جانب��ه، أع��رب العوضي عن 
شكره وتقديره للتعاون المشترك 
القائم بين البلدين الشقيقين في 
إط��ار العالقات األخوي��ة التاريخية 
الت��ي تجمعه��م، منوه��ًا بأهمية 
التع��اون الصحي  مواصل��ة تعزيز 

بما يحقق األهداف المشتركة.

 اجتماع يستعرض تقارير 
مؤشرات األداء لمجلس الصحة الخليجي

اس��تعرض وزراء الصح��ة بدول مجل��س التعاون، 
خ��الل اجتماعهم ال���85 في مقر األمان��ة العامة 
بالرياض، برئاسة وزير الصحة بالمملكة العربية 
الس��عودية  رئيس ال��دورة الحالية  فهد الجالجل، 
استعراض تقارير مؤشرات األداء لمجلس الصحة 

الخليجي للعام 2022.
كما استعرض المجتمعون عددًا من الموضوعات 
المدرجة على ج��دول أعمالهم،  إلى جانب الخطة 
التشغيلية للمش��اريع التي رفعها المجلس للعام 

.2023
 وشراك في االجتماع، كل من وزير الصحة ووقاية 
المجتم��ع ف��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
عبدالرحم��ن العوي��س، وزير الصحة ف��ي مملكة 
البحرين الدكتورة جليلة السيد، وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد 
الحوس��ني، مس��اعد وزير الصحة العامة للشؤون 
الصحي��ة في دولة قطر الدكتور صالح المري، وزير 
الصحة ف��ي دولة الكويت الدكتور أحمد العوضي، 
نائب وزير الصحة العامة والسكان في الجمهورية 

اليمنية الدكتور عبداهلل دحان.
كما شارك في االجتماع، األمين المساعد للشؤون 
االقتصادية والتنموية باألمان��ة العامة لمجلس 
التعاون خليفة العبري، ومدير عام مجلس الصحة 

لدول مجلس التعاون سليمان الدخيل.
وأكد وزراء الصحة، على أهمية اس��تمرار التعاون 

والتنس��يق بي��ن وزارات الصح��ة، بما يع��ود على 
مواطني ومقيمي دول مجل��س التعاون بالفائدة 
تنفي��ذًا  للمجل��س،  الدولي��ة  المكان��ة  ويع��زز 
لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجاللة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون، وتحقيقًا لمنظومة التكامل 

والتعاون في القطاع الصحي الخليجي المشترك.

جواد بوحسين

حسن بوخماس

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/search/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/23/watan-20221023.pdf?1666499705
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6161

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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مشروع سمو الشيخ ناصر لتحفيظ القرآن الكريم مبادرة 
تستحق منا جميعًا مساندتها والمساهمة في إنجاحها.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

الَحَمدان الخليفّيان والفاتيكان
ل دعوة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك  ُتش��كِّ
البالد المعظم، لبابا الفاتيكان المحطة الرابعة في تاريخ العالقة المسيحية 

الكاثوليكية مع الحكم الخليفي.
وُتعتب��ر الدعوة ه��ي المحطة الرابعة التي دش��نها حمد بن عيس��ى الكبير، 
فاأُلولى كانت عام 1939 حين ُبنيت أول كنيس��ة كاثوليكية في عهد حمد بن 
عيس��ى الكبير وُأقيم أول قّداس كاثوليكي لرأس السنة المسيحية في الجزيرة 

العربية عام 1940.
ث��م كانت الثاني��ة بتبادل العالقات الدبلوماس��ية بين البحري��ن والفاتيكان 
بع��د أن توّلى جاللة الملك المعظ��م الحكم من بعد وف��اة أبيه المغفور له 
الش��يخ عيس��ى بن س��لمان عام 1999، والمحطة الثالثة هي انتقال الكرسي 
الرس��ولي من الكويت إلى البحرين ليمنح جاللة الملك المعظم قطعة األرض 
في العوالي لُيبنى عليها أكبر مجّمع كنس��ي كاثوليكي في المنطقة بمساحة 
9 آالف متر مربع باس��م س��يدة العرب، أما دعوة جاللة الملك المعظم للبابا 
فرانس��يس التي س��يلبيها ف��ي الثالث من نوفمب��ر إلى الس��ادس منه فهي 

المحطة الرابعة مع الكنيسة الكاثوليكية، ولتلك الزيارة دالالتها.
إذ تعود عالقة الُحكم الخليفي ببقية الطوائف المسيحية إلى عام 1809 حين 
َسَمَح الش��يخ عيس��ى بن علي ببناء المبش��رين األطباء بمستشفى اإلرسالية 
األمريكي��ة ومنحه��م قطع��ة أرض ثم بعد 14 عام��ًا منحهم أرض��ًا لبناء أول 
كنيسة بروتستانية في منطقة الجزيرة العربية عام 1906. وهناك اليوم 30 
لة رسميًا إنما 19 منها فقط من يملك مباني رسمية، ويبلغ عدد  كنيسة مسجَّ

المسيحيين في البحرين ربع مليون نسمة.
ومن المعروف أن تاريخ المس��يحية في الجزي��رة العربية والبحرين ممتد من 
الق��رن الراب��ع الميالدي أي منذ ما قبل اإلس��الم، وقرى مثل الدير وس��ماهيح 
تش��هد على األديرة الرهبانية، بل كانت س��ماهيج مركزًا رئيس��ًا للمس��يحية 

النسطورية.
العالقة التاريخية بين حكام آل خليفة المتعاقبين مع أبناء الديانة المسيحية 
م��ا هي إال امتداد للمظلة الخليفية التي ش��ملت تحت ظلها العديد من أبناء 
الديانات المتعددة، ووضعت ُأس��س التس��امح والتعايش والس��الم في هذه 
الدولة بين البحرينيين وبين اإلنس��انية باختالف تنوعاتها الدينية والعرقية، 

وجعلت من العيش المشترك سمًة رئيسة لهذا البلد وسكانه.
ليكن الحديث عن التعايش والتس��امح والسالم اإلنساني في مملكة البحرين 
ليس حديثًا مس��تحدثًا تتطّلبه الظروف الحالية بل حديثًا له عمقه التاريخي 
المتأّصل الُممتد إلى أكثر من مائة عام، وتش��هد منطقة المنامة على ذلك 
حيث تجتمع الديانات اإلبراهيمية الثالث واقعيًا تكون شاهدًا على ذلك اإلرث 
ال��ذي يبلغ عمره أكثر من مائة عام، بمس��احة جغرافي��ة صغيرة ُبنيت عليها 
كنيس��ة مسيحية ومسجد إسالمي وكنيس يهودي، فال يوجد مثل هذا المثلث 
للديانات الثالث في المنطقة بشكل متقارب مسافيًا كما يوجد في البحرين.

له��ذا، نتمنى وننتهز فرص��ة زيارة البابا فرانس��يس للبحري��ن للتأكيد على 
ل في األمم  أهمية هذا الموقع في وسط المنامة الذي البد أن ُيعنى به وُيسجَّ
المتح��دة، ألصغر مس��احة على وج��ه األرض ُتجَمع عليها األديان الس��ماوية 
الثالثة بسالم وتعايش منذ مائة عام إلى يومنا هذا حيث ال صراع وال تقاتل 
ب��ل أمن وس��الم واحترام متب��ادل يعكس حقيقة هذا الوط��ن ومظلة حكمه 

التاريخية في التعامل مع األديان وتابعيها.
لتبقى البحرين حكمًا وش��عبًا ش��اهدًا اس��تثنائيًا إلمكانية الرق��ي والتحضر 

والتعايش اإلنساني بسالم، حقًا إنها بلد األمان.
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اشتمل على أكبر عدد من عروض الدرونز الباهرة 

حفل افتتاح موسم الرياض يدخل موسوعة غينيس

كش��ف المستش��ار ترك��ي آل الش��يخ، رئي��س 
هيئ��ة الترفي��ه بالمملكة العربية الس��عودية 
عن دخ��ول افتتاح موس��م الرياض موس��وعة 

»غينيس« لألرقام القياسية.
وكتب آل الش��يخ، عبر حس��ابه الش��خصي على 
موقع »تويتر« قائ��اًل: »الحمد هلل، حصلنا على 
شهادة غينيس لألرقام القياسية ألكبر عدد من 
الدرون��ز )طائرات بدون طي��ار( بإطالق األلعاب 

النارية في حفل افتتاح موسم الرياض«.
وأقيم حفل افتتاح موس��م الري��اض هذا العام 
تحت ش��عار »فوق الخيال« واشتمل على عرض 
عالم��ي لس��يرك دو س��وليه، ومجموع��ة م��ن 
ع��روض الدرونز التي بهرت الجماهير العربية، 
كما جذبت األلعاب النارية أنظار الجميع بسبب 

روعة التنفيذ.
ويحتوي موس��م الري��اض 2022 عل��ى العديد 

من الفعاليات واألنش��طة الفني��ة والترفيهية 
التي تناسب أذواق الزائرين المختلفة، وتتنوع 
األعمال الفنية بين مس��رحيات وعروض سيرك 

وحفالت غنائية ألبرز نجوم الغناء في العالم.
ويش��تمل موس��م الري��اض ه��ذا الع��ام أيضًا 
على ع��رض لمباري��ات كأس العال��م وعروض 
مصارع��ة، إل��ى غير ذلك م��ن األنش��طة التي 

تسعد الجمهور.

 فيصل كانو يرفع علم 
البحرين على قمة جبل كليمنجارو

تمكن الدكتور فيصل كانو من تس��ّلق جبل كليمنجارو ورفع علم مملكة البحرين على أعلى قمة 
جب��ل في قارة أفريقيا، والتي يبلغ ارتفاعها 5895 مترًا عن س��طح البحر، حيث اس��تغرقت رحلة 
الصعود 7 أيام في درجة حرارة )-15(، مش��يرًا إلى أنهم كانوا يبيتون في الخيام طوال فترة ال�7 

أيام، وعبر التسلق بمعدل عشر ساعات يوميًا.
وص��رح كانو قائاًل: »لقد حققت هدفي في الوصول إلى قم��ة أعلى جبل في قارة أفريقيا، وأهدي 

هذا اإلنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين«.
وأضاف أنه واجه صعوبات كبيرة في التس��لق، نظرًا لطول ارتف��اع جبل كيليمانجارو في تنزانيا، 

والذي يعتبر أعلى جبل منفرد لوحده في العالم في وسط السهول األفريقية. 
وق��ال بأن جبل كليمنجارو من الجبال التي تعرف بأن تس��لقها تح��دٍّ كبير، وهي من الجبال التي 
يجب أن يتس��لقها أصحاب القلوب القوية، كما أن هناك الكثير من الشباب الذين حاولوا صعود 

جبل كليمنجارو ولكنهم فشلوا ولم يستطيعوا التسّلق.
وأك��د بأن تس��لق جبل كليمنجارو يج��ب أن يكون نابعًا من داخل الش��خص ويتطلب إرادة قوية 

وعزيمة كبيرة، إضافة إلى اللياقة البدنية العالية.

 الجميري وفرقة البحرين 
 للموسيقى يقدمان حفاًل 

بمهرجان الموسيقى العربية

ضم��ن مهرجان الموس��يقى العربية في دورته الحادي��ة والثالثين، قّدم 
الفن��ان البحريني القدي��ر أحمد الجميري م��ع فرقة البحرين للموس��يقى 
بقي��ادة المايس��ترو زي��اد زيمان ي��وم الجمعة حف��اًل اس��ترجع به أجمل 
األلحان البحرينية األصيلة، وذلك على خش��بة مس��رح دار األوبرا المصرية 
في العاصمة المصرية القاهرة. وأقي��م الحفل بتعاون ما بين دار األوبرا 

وهيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وكان مهرجان الموس��يقى العربية انطلق يوم 20 أكتوبر الجاري بحضور 
وزي��رة الثقافة المصري��ة نيفين الكيالن��ي ورئيس دار األوب��ر المصرية 
ورئي��س مهرجان ومؤتمر الموس��يقى العربية مجدي صاب��ر، وذلك عبر 
برنام��ج حافل تضمن فق��رات موس��يقية غنائية لفنانين كب��ار ومقاطع 

استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة. 
وخ��الل حفل االفتتاح تم تكريم الجميري من قبل وزيرة الثقافة المصرية 
إضافة إلى 16 شخصية عربية ساهمت في إدثراء الحياة الفنية في الوطن 
العربي. وجاء تكريم الجميري تقديرًا إلس��هاماته في االرتقاء بالمش��هد 
الفني والموس��يقي العربي والبحريني، إضافة إل��ى عمله الدائم من أجل 

تعميق وتعزيز العالقات الثقافية العربية من خالل الفن واإلبداع.
وتضم��ن حفل الجميري مع فرقة البحرين للموس��يقى غناء وعزف مقاطع 
بحريني��ة أصيلة م��ن بينها: عن��و على الب��ال، كوكو، تو النه��ار ويالخلق 

يالتدرون وغيرها. 

علماء يطّورون بصيالت 
شعر لعالج الصلع

توص��ل علماء مؤخ��را إلى ابت��كار من 
ش��أنه أن يمّث��ل حال محتمال لمش��كلة 

تساقط الشعر.
وق��ام فري��ق م��ن جامع��ة يوكوهام��ا 
الوطنية ف��ي اليابان، بإنت��اج بصيالت 
شعر في المختبر، باستخدام خاليا جلد 

جنينية من الفئران.
وتمّك��ن الفريق من تحقي��ق ذلك عن 
طري��ق التحكم ف��ي الترتي��ب المكاني 
الظهاري��ة  الخالي��ا،  م��ن  لنوعي��ن 
والوس��يطة. والخاليا الظهارية نوع من 
الخاليا التي تغطي داخل وخارج أس��طح 
الجس��م، وتوجد عل��ى الجل��د واألوعية 

الدموية واألعضاء.

ازدياد دخول األطفال 
للمستشفى بسبب 

اإلنفلونزا في بريطانيا
دع��ت الس��لطات الصحية ف��ي المملكة 
للتعجي��ل  واآلب��اء  األمه��ات  المتح��دة 
ف��ي تلقي��ح أطفاله��م ض��د اإلنفلون��زا 
الموس��مية، إذ كشفت بيانات جديدة أن 
معدل دخول المصابي��ن بالفيروس إلى 
المستش��فى ووحدات العناي��ة المركزة، 
يرتفع بشكل أس��رع في صفوف األطفال 

دون الخمس سنوات من العمر.
وتكش��ف أرق��ام جدي��دة منش��ورة ف��ي 
تقري��ر »المراقب��ة الوطني��ة لإلنفلون��زا 
»وكال��ة  ع��ن  الص��ادر  وكوفي��د-19« 
األم��ن الصحي ف��ي المملك��ة المتحدة« 
)UKHSA( أن ح��االت اإلنفلونزا ارتفعت 
بس��رعة في األس��بوع الماضي، ما يشير 
إلى أن الموس��م ق��د بدأ في وق��ت أبكر 
م��ن المعت��اد. وبلغ مع��دل الدخول إلى 
 0.84 اإلنفلون��زا  بس��بب  المستش��فى 
شخص لكل 100 ألف شخص في األسبوع 
ال�41 م��ن عام 2022، ف��ي مقابل 0.52 
لكل 100 ألف ش��خص س��جلها األس��بوع 
الس��ابق. كذلك ُتظهر البيانات أن حاالت 
استش��فاء األطفال لحد السن الرابعة قد 
تج��اوز الثالثة تقريبًا م��ن بين كل 100 

ألف طفل.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

الَحَمدان الخليفّيان والفاتيكان
ل دعوة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك  ُتش��كِّ
البالد المعظم، لبابا الفاتيكان المحطة الرابعة في تاريخ العالقة المسيحية 

الكاثوليكية مع الحكم الخليفي.
وُتعتب��ر الدعوة ه��ي المحطة الرابعة التي دش��نها حمد بن عيس��ى الكبير، 
فاأُلولى كانت عام 1939 حين ُبنيت أول كنيس��ة كاثوليكية في عهد حمد بن 
عيس��ى الكبير وُأقيم أول قّداس كاثوليكي لرأس السنة المسيحية في الجزيرة 

العربية عام 1940.
ث��م كانت الثاني��ة بتبادل العالقات الدبلوماس��ية بين البحري��ن والفاتيكان 
بع��د أن توّلى جاللة الملك المعظ��م الحكم من بعد وف��اة أبيه المغفور له 
الش��يخ عيس��ى بن س��لمان عام 1999، والمحطة الثالثة هي انتقال الكرسي 
الرس��ولي من الكويت إلى البحرين ليمنح جاللة الملك المعظم قطعة األرض 
في العوالي لُيبنى عليها أكبر مجّمع كنس��ي كاثوليكي في المنطقة بمساحة 
9 آالف متر مربع باس��م س��يدة العرب، أما دعوة جاللة الملك المعظم للبابا 
فرانس��يس التي س��يلبيها ف��ي الثالث من نوفمب��ر إلى الس��ادس منه فهي 

المحطة الرابعة مع الكنيسة الكاثوليكية، ولتلك الزيارة دالالتها.
إذ تعود عالقة الُحكم الخليفي ببقية الطوائف المسيحية إلى عام 1809 حين 
َسَمَح الش��يخ عيس��ى بن علي ببناء المبش��رين األطباء بمستشفى اإلرسالية 
األمريكي��ة ومنحه��م قطع��ة أرض ثم بعد 14 عام��ًا منحهم أرض��ًا لبناء أول 
كنيسة بروتستانية في منطقة الجزيرة العربية عام 1906. وهناك اليوم 30 
لة رسميًا إنما 19 منها فقط من يملك مباني رسمية، ويبلغ عدد  كنيسة مسجَّ

المسيحيين في البحرين ربع مليون نسمة.
ومن المعروف أن تاريخ المس��يحية في الجزي��رة العربية والبحرين ممتد من 
الق��رن الراب��ع الميالدي أي منذ ما قبل اإلس��الم، وقرى مثل الدير وس��ماهيح 
تش��هد على األديرة الرهبانية، بل كانت س��ماهيج مركزًا رئيس��ًا للمس��يحية 

النسطورية.
العالقة التاريخية بين حكام آل خليفة المتعاقبين مع أبناء الديانة المسيحية 
م��ا هي إال امتداد للمظلة الخليفية التي ش��ملت تحت ظلها العديد من أبناء 
الديانات المتعددة، ووضعت ُأس��س التس��امح والتعايش والس��الم في هذه 
الدولة بين البحرينيين وبين اإلنس��انية باختالف تنوعاتها الدينية والعرقية، 

وجعلت من العيش المشترك سمًة رئيسة لهذا البلد وسكانه.
ليكن الحديث عن التعايش والتس��امح والسالم اإلنساني في مملكة البحرين 
ليس حديثًا مس��تحدثًا تتطّلبه الظروف الحالية بل حديثًا له عمقه التاريخي 
المتأّصل الُممتد إلى أكثر من مائة عام، وتش��هد منطقة المنامة على ذلك 
حيث تجتمع الديانات اإلبراهيمية الثالث واقعيًا تكون شاهدًا على ذلك اإلرث 
ال��ذي يبلغ عمره أكثر من مائة عام، بمس��احة جغرافي��ة صغيرة ُبنيت عليها 
كنيس��ة مسيحية ومسجد إسالمي وكنيس يهودي، فال يوجد مثل هذا المثلث 
للديانات الثالث في المنطقة بشكل متقارب مسافيًا كما يوجد في البحرين.

له��ذا، نتمنى وننتهز فرص��ة زيارة البابا فرانس��يس للبحري��ن للتأكيد على 
ل في األمم  أهمية هذا الموقع في وسط المنامة الذي البد أن ُيعنى به وُيسجَّ
المتح��دة، ألصغر مس��احة على وج��ه األرض ُتجَمع عليها األديان الس��ماوية 
الثالثة بسالم وتعايش منذ مائة عام إلى يومنا هذا حيث ال صراع وال تقاتل 
ب��ل أمن وس��الم واحترام متب��ادل يعكس حقيقة هذا الوط��ن ومظلة حكمه 

التاريخية في التعامل مع األديان وتابعيها.
لتبقى البحرين حكمًا وش��عبًا ش��اهدًا اس��تثنائيًا إلمكانية الرق��ي والتحضر 

والتعايش اإلنساني بسالم، حقًا إنها بلد األمان.
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اشتمل على أكبر عدد من عروض الدرونز الباهرة 

حفل افتتاح موسم الرياض يدخل موسوعة غينيس

كش��ف المستش��ار ترك��ي آل الش��يخ، رئي��س 
هيئ��ة الترفي��ه بالمملكة العربية الس��عودية 
عن دخ��ول افتتاح موس��م الرياض موس��وعة 

»غينيس« لألرقام القياسية.
وكتب آل الش��يخ، عبر حس��ابه الش��خصي على 
موقع »تويتر« قائ��اًل: »الحمد هلل، حصلنا على 
شهادة غينيس لألرقام القياسية ألكبر عدد من 
الدرون��ز )طائرات بدون طي��ار( بإطالق األلعاب 

النارية في حفل افتتاح موسم الرياض«.
وأقيم حفل افتتاح موس��م الري��اض هذا العام 
تحت ش��عار »فوق الخيال« واشتمل على عرض 
عالم��ي لس��يرك دو س��وليه، ومجموع��ة م��ن 
ع��روض الدرونز التي بهرت الجماهير العربية، 
كما جذبت األلعاب النارية أنظار الجميع بسبب 

روعة التنفيذ.
ويحتوي موس��م الري��اض 2022 عل��ى العديد 

من الفعاليات واألنش��طة الفني��ة والترفيهية 
التي تناسب أذواق الزائرين المختلفة، وتتنوع 
األعمال الفنية بين مس��رحيات وعروض سيرك 

وحفالت غنائية ألبرز نجوم الغناء في العالم.
ويش��تمل موس��م الري��اض ه��ذا الع��ام أيضًا 
على ع��رض لمباري��ات كأس العال��م وعروض 
مصارع��ة، إل��ى غير ذلك م��ن األنش��طة التي 

تسعد الجمهور.

 فيصل كانو يرفع علم 
البحرين على قمة جبل كليمنجارو

تمكن الدكتور فيصل كانو من تس��ّلق جبل كليمنجارو ورفع علم مملكة البحرين على أعلى قمة 
جب��ل في قارة أفريقيا، والتي يبلغ ارتفاعها 5895 مترًا عن س��طح البحر، حيث اس��تغرقت رحلة 
الصعود 7 أيام في درجة حرارة )-15(، مش��يرًا إلى أنهم كانوا يبيتون في الخيام طوال فترة ال�7 

أيام، وعبر التسلق بمعدل عشر ساعات يوميًا.
وص��رح كانو قائاًل: »لقد حققت هدفي في الوصول إلى قم��ة أعلى جبل في قارة أفريقيا، وأهدي 

هذا اإلنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين«.
وأضاف أنه واجه صعوبات كبيرة في التس��لق، نظرًا لطول ارتف��اع جبل كيليمانجارو في تنزانيا، 

والذي يعتبر أعلى جبل منفرد لوحده في العالم في وسط السهول األفريقية. 
وق��ال بأن جبل كليمنجارو من الجبال التي تعرف بأن تس��لقها تح��دٍّ كبير، وهي من الجبال التي 
يجب أن يتس��لقها أصحاب القلوب القوية، كما أن هناك الكثير من الشباب الذين حاولوا صعود 

جبل كليمنجارو ولكنهم فشلوا ولم يستطيعوا التسّلق.
وأك��د بأن تس��لق جبل كليمنجارو يج��ب أن يكون نابعًا من داخل الش��خص ويتطلب إرادة قوية 

وعزيمة كبيرة، إضافة إلى اللياقة البدنية العالية.

 الجميري وفرقة البحرين 
 للموسيقى يقدمان حفاًل 

بمهرجان الموسيقى العربية

ضم��ن مهرجان الموس��يقى العربية في دورته الحادي��ة والثالثين، قّدم 
الفن��ان البحريني القدي��ر أحمد الجميري م��ع فرقة البحرين للموس��يقى 
بقي��ادة المايس��ترو زي��اد زيمان ي��وم الجمعة حف��اًل اس��ترجع به أجمل 
األلحان البحرينية األصيلة، وذلك على خش��بة مس��رح دار األوبرا المصرية 
في العاصمة المصرية القاهرة. وأقي��م الحفل بتعاون ما بين دار األوبرا 

وهيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وكان مهرجان الموس��يقى العربية انطلق يوم 20 أكتوبر الجاري بحضور 
وزي��رة الثقافة المصري��ة نيفين الكيالن��ي ورئيس دار األوب��ر المصرية 
ورئي��س مهرجان ومؤتمر الموس��يقى العربية مجدي صاب��ر، وذلك عبر 
برنام��ج حافل تضمن فق��رات موس��يقية غنائية لفنانين كب��ار ومقاطع 

استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة. 
وخ��الل حفل االفتتاح تم تكريم الجميري من قبل وزيرة الثقافة المصرية 
إضافة إلى 16 شخصية عربية ساهمت في إدثراء الحياة الفنية في الوطن 
العربي. وجاء تكريم الجميري تقديرًا إلس��هاماته في االرتقاء بالمش��هد 
الفني والموس��يقي العربي والبحريني، إضافة إل��ى عمله الدائم من أجل 

تعميق وتعزيز العالقات الثقافية العربية من خالل الفن واإلبداع.
وتضم��ن حفل الجميري مع فرقة البحرين للموس��يقى غناء وعزف مقاطع 
بحريني��ة أصيلة م��ن بينها: عن��و على الب��ال، كوكو، تو النه��ار ويالخلق 

يالتدرون وغيرها. 

علماء يطّورون بصيالت 
شعر لعالج الصلع

توص��ل علماء مؤخ��را إلى ابت��كار من 
ش��أنه أن يمّث��ل حال محتمال لمش��كلة 

تساقط الشعر.
وق��ام فري��ق م��ن جامع��ة يوكوهام��ا 
الوطنية ف��ي اليابان، بإنت��اج بصيالت 
شعر في المختبر، باستخدام خاليا جلد 

جنينية من الفئران.
وتمّك��ن الفريق من تحقي��ق ذلك عن 
طري��ق التحكم ف��ي الترتي��ب المكاني 
الظهاري��ة  الخالي��ا،  م��ن  لنوعي��ن 
والوس��يطة. والخاليا الظهارية نوع من 
الخاليا التي تغطي داخل وخارج أس��طح 
الجس��م، وتوجد عل��ى الجل��د واألوعية 

الدموية واألعضاء.

ازدياد دخول األطفال 
للمستشفى بسبب 

اإلنفلونزا في بريطانيا
دع��ت الس��لطات الصحية ف��ي المملكة 
للتعجي��ل  واآلب��اء  األمه��ات  المتح��دة 
ف��ي تلقي��ح أطفاله��م ض��د اإلنفلون��زا 
الموس��مية، إذ كشفت بيانات جديدة أن 
معدل دخول المصابي��ن بالفيروس إلى 
المستش��فى ووحدات العناي��ة المركزة، 
يرتفع بشكل أس��رع في صفوف األطفال 

دون الخمس سنوات من العمر.
وتكش��ف أرق��ام جدي��دة منش��ورة ف��ي 
تقري��ر »المراقب��ة الوطني��ة لإلنفلون��زا 
»وكال��ة  ع��ن  الص��ادر  وكوفي��د-19« 
األم��ن الصحي ف��ي المملك��ة المتحدة« 
)UKHSA( أن ح��االت اإلنفلونزا ارتفعت 
بس��رعة في األس��بوع الماضي، ما يشير 
إلى أن الموس��م ق��د بدأ في وق��ت أبكر 
م��ن المعت��اد. وبلغ مع��دل الدخول إلى 
 0.84 اإلنفلون��زا  بس��بب  المستش��فى 
شخص لكل 100 ألف شخص في األسبوع 
ال�41 م��ن عام 2022، ف��ي مقابل 0.52 
لكل 100 ألف ش��خص س��جلها األس��بوع 
الس��ابق. كذلك ُتظهر البيانات أن حاالت 
استش��فاء األطفال لحد السن الرابعة قد 
تج��اوز الثالثة تقريبًا م��ن بين كل 100 

ألف طفل.

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/search/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D9%8A%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/23/watan-20221023.pdf?1666499705
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/23/watan-20221023.pdf?1666499705
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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.
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صـــرح وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
بأن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ فكرة 
)Green by Grey( الفائـــزة في مســـابقة 
االبتـــكار الحكومي للنســـخة الرابعة في 
عـــدد مـــن مشـــاريع المبانـــي الحكوميـــة 
المســـتقبلية، مشـــيرًا إلى أنه تم دراســـة 
ومســـتفيضة  شـــاملة  دراســـة  الفكـــرة 
الدوليـــة  الممارســـات  مـــع  ومقارنتهـــا 
الميـــاه  اســـتخدام  بإعـــادة  المرتبطـــة 
الرمادية. وأكد الوزير أن الوزارة تسعى 
 Green by Grey إلى االستفادة من فكرة
وغيرها مـــن التجارب المحلية والدولية 
في االستفادة من المياه الرمادية بشكل 
شـــامل واعتمادهـــا كمصـــدر لـــري أعمال 

التشجير والمساحات الخضراء للمباني 
الحكوميـــة والمســـاحات المتوفـــرة فـــي 

محيطها.
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إشادة دولية بجهود الملك المعظم في إرساء السالم العالمي
المقيمون في البحرين ينعمون باالستقرار والحرية...  مجلة “صوت األزهر”:

إبراهيم الحواج

المنامة - وزارة األشغال

 Green by“ وزير األشغال: تنفيذ فكرة
Grey” الفائزة في مسابقة االبتكار الحكومي

احتفـــت مجلة صـــوت األزهر”، فـــي عددها 
األخير، باستضافة مملكة البحرين لـ“ملتقى 
البحريـــن... حوار الشـــرق والغرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني”، تحت رعاية ســـامية 
مـــن ملك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، يومي 4 
و5 نوفمبر المقبل، بمشـــاركة قداســـة البابا 
فرنســـيس، بابـــا الفاتيـــكان، واإلمـــام األكبر 
أحمد الطيب، شـــيخ األزهر الشريف رئيس 
مجلـــس حكماء المســـلمين، وأكثر من 200 
شـــخصية بـــارزة من قـــادة األديـــان ورموز 

الفكر في العالم.
وأشـــارت المجلـــة فـــي تحقيـــق صحافـــي 
خـــاص عن الفعاليـــة تحت عنوان “ســـفينة 
األخوة اإلنسانية ترسو في محطة جديدة 
علـــى أرض البحريـــن”، إلـــى أن تنظيم هذا 
الملتقـــى يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة 
البحرين وتوجهها االستراتيجي لمد جسور 
الحوار بين قادة األديان والمذاهب ورموز 
الفكـــر والثقافـــة واإلعالم، وذلـــك بالتعاون 
مع األزهر الشـــريف والكنيســـة الكاثوليكية 
ومجلـــس حكماء المســـلمين ومركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، وعـــدد 
من المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بالحوار 

والتعايش اإلنساني والتسامح.
وأكـــدت المجلـــة أن جاللة الملـــك المعظم، 
رّســـخ نهـــج مملكـــة البحريـــن الثابـــت فـــي 
التعايش الســـلمي والحـــوار واالنفتاح على 
العالـــم بجميـــع أديانـــه ومذاهبـــه وطوائفه 
وثقافاتـــه وأعراقه دون تمييـــز أو تعصب، 
جوهـــر  مثلـــت  مرتكـــزات  جاللتـــه  وثّبـــت 
والخارجيـــة  الداخليـــة  السياســـة  مبـــادئ 
للمملكـــة، والتـــي تقـــوم علـــى ضمـــان حـــق 
العبـــادات  وممارســـة  الدينـــي  المعتقـــد 
والعيش على أرض البحرين بســـالم وأمان 
ومحبـــة واحترام، وبذلت مملكـــة البحرين 
جهوًدا كبيرة لتكريس هذه المبادئ والبناء 
عليهـــا كثمـــرة للمســـيرة التنموية الشـــاملة 

التي أرسى دعائمها جاللة الملك المعظم.
البحريـــن  مملكـــة  أن  المجلـــة  أكـــدت  كمـــا 
بفضل جهود جاللة الملك المعظم وبرؤيته 
الحكيمـــة أصبحت تتمتـــع اليوم بقدر رفيع 
مـــن التقدير واالحتـــرام واإلشـــادة الدولية 
التعايـــش  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  بجهودهـــا 
فـــي  بمـــا يســـهم  الشـــعوب،  بيـــن  الســـلمي 
االرتقاء بالمجتمعات ونشـــر ثقافة الســـالم 

في العالم.
وقالـــت مجلـــة “صـــوت األزهـــر”، إن مملكة 
البحريـــن لديهـــا تجربـــة تاريخيـــة فريـــدة 
تمتعـــت بها منذ اآلالف الســـنين في مجال 
مـــر  علـــى  واشـــتهرت  الســـلمي،  التعايـــش 
العصور باحتضان جميع األديان والثقافات 
علـــى أرضها، حتى أصبحـــت وجهة مثالية 
للســـياح والمغتربيـــن والمقيمين يعيشـــون 
فيها باســـتقرار وحرية، يتأثرون ويؤثرون 
ويســـهمون بجهودهم واختـــالف خبراتهم 
ومشـــاربهم في نهضـــة وبنـــاء المملكة عبر 
التعايش اإليجابي الفاعـــل داخل المجتمع 
أهلـــه  يرحـــب  الـــذي  األصيـــل  البحرينـــي 

ويتعايش مع جميع ضيوفه وسكانه.
المنامـــة  مدينـــة  أن  المجلـــة  وأضافـــت 
تقـــف شـــاهًدا حًيـــا على هـــذه الفسيفســـاء 
الفريـــدة لحجـــم التفاعـــل والتمـــازج بيـــن 
والثقافـــات  والطوائـــف  الديانـــات  جميـــع 
والحضـــارات ممـــن تركـــزوا فـــي قلبهـــا من 
األغـــراض  باختـــالف  األرض  بقـــاع  كل 
واألهـــداف، لتشـــكل العاصمـــة المنامة منذ 
القدم إرًثا إنســـانًيا وحضارًيـــا عريًقا، وأنها 

كانت ومازالـــت بمثابة نقطة التقاء جامعة 
لكل مـــن وفد إليها واســـتقر ووجد وجهته 
في دور عبادة آمنة لمختلف األديان بادرت 
المملكة بتشـــييدها، وكانـــت التي تحتضن 

أقدم المساجد والكنائس والمعابد.
وأشـــارت إلى أنـــه تقديًرا لهـــذا الثراء الذي 
تتمتع به المنامـــة واعتبارها نموذًجا نابًضا 
على التعايـــش والتعددية، فقد تم إدراجها 
على قائمـــة “اليونســـكو” التمهيدية للتراث 

العالمي اإلنساني والمدن المبدعة.
ونوهـــت المجلـــة إلـــى أن مبـــادرة مملكـــة 
تعتبـــر  الملتقـــى  إلـــى  بالدعـــوة  البحريـــن 
واحـــدة من ثـــالث مبادرات مهمـــة أطلقتها 
فـــي  تجربتهـــا  لعمـــق  انعكاًســـا  البحريـــن 
األديـــان  بيـــن  والحـــوار  التعايـــش  مجـــال 
وتجســـيًدا لرؤية جاللـــة الملك المعظم في 
هـــذا المجال، حيث جاءت مبادرة تدشـــين 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
عـــام 2018 لتكـــون نقطة انطـــالق للمملكة 
لتصبـــح محطـــة عالميـــة للســـالم والتفاهم 
والحـــوار بيـــن األديـــان، ثـــم تلتهـــا مبـــادرة 
تدشـــين “كرســـي جاللة الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي” في جامعة 
ســـابيانزا اإليطاليـــة بالعاصمـــة روما، أقدم 
الجامعـــات الحكوميـــة فـــي أوروبـــا، والتي 
عبـــرت بجـــالء عـــن اهتمـــام جاللـــة الملـــك 
المعظـــم بالتعليـــم والبحـــث العلمـــي، ونقل 
التعايـــش  فـــي  الرائـــدة  البحريـــن  تجربـــة 
الســـلمي للمجتمـــع الدولي لتكـــون نموذًجا 

يحتذى به.
وقالـــت مجلـــة “صـــوت األزهـــر” إن جهـــود 
جاللة الملك المعظم، لتعزيز ثقافة احترام 
اآلخر والتعايش بسالم لم تتوقف بإطالق 
ورعايـــة هـــذه المبـــادرات فحســـب، بـــل تم 

تدشـــين وإطـــالق عـــدة مبـــادرات وبرامج 
المفهـــوم  هـــذا  تكـــرس  مختلفـــة  عالميـــة 
العالمي للســـالم وعلى رأســـها إطالق مركز 
الملـــك حمـــد العالمي للحـــوار بيـــن األديان 
والتعايـــش الســـلمي لبرنامـــج “الملـــك حمد 
لإليمان فـــي القيادة” بالتعاون مع جامعتي 
ببريطانيـــا،  و”كامبـــردج”  “أكســـفورد” 
للســـالم  حمـــد  الملـــك  “مركـــز  وتأســـيس 
السيبراني؛ لتعزيز التسامح والتعايش بين 

الشباب” في مدينة نيويورك األمريكية.
ولفتـــت المجلـــة إلـــى أن مركـــز الملك حمد 
للتعايش الســـلمي باعتباره الجهة الرسمية 
الداعمـــة والمعنيـــة بتنفيذ برنامـــج الحوار 
العالمـــي  الســـالم  وجهـــود  األديـــان  بيـــن 
فقـــد عمل، وعلـــى مـــدار أربعة أعـــوام منذ 
برامـــج  وإطـــالق  تنفيـــذ  علـــى  تأسيســـه، 
إســـتراتيجية تعنى بفئة الشباب إيماًنا بأن 
التعليم والتدريب والوعي يتشكل من هذه 
الفئـــة العمرية المبكـــرة لصنع أجيال واعية 
ومســـلحة بقيم التعايش السلمي والثقافة 
والعلـــم، وقادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
المختلفة التي تهدد نشر السالم في العالم.

وقالت المجلة إنه إسهاًما في زيادة الوعي 
اإلقليمي والعالمـــي بأهمية احترام األديان 
والوئـــام  الســـالم  لتحقيـــق  اآلخـــر  وتقبـــل 
بيـــن مختلف الشـــعوب والمجتمعـــات، فقد 
أطلـــق مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي فـــي يونيـــو 2021 “وســـام الملـــك 
يعـــد  والـــذي  الســـلمي”،  للتعايـــش  حمـــد 
خيـــرة  لتكريـــم  اســـتثنائي  وســـام  بمثابـــة 
الشـــخصيات والمنظمـــات العالمية الداعمة 
للقيم اإلنســـانية النبيلة التي تتبناها مملكة 
ووصلـــت  الســـنين،  مئـــات  منـــذ  البحريـــن 
ذروتها في ظل العهـــد الزاهر لجاللة الملك 

المعظم.
مـــن  لـــكل  تصريحـــات  المجلـــة  ونشـــرت 
األميـــن  عبدالســـالم،  محمـــد  المستشـــار 
العام لمجلـــس حكماء المســـلمين، وعباس 
شومان، وكيل األزهر األسبق، وعبدالوهاب 
الحـــواج، نائـــب رئيس مجلـــس أمناء مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، 
والمطـــران بـــول هينـــدر، المدبـــر الرســـولي 
لشـــمال شبه الجزيرة العربية، تطرقوا فيها 
إلـــى أهميـــة ملتقـــى البحريـــن ومـــا يحمله 
من رســـائل تعكس الـــدور المحوري لمملكة 
البحرين في مجـــال التعايش والحوار بين 
األديـــان والمذاهـــب والثقافـــات المختلفة، 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن جهـــود لنشـــر الســـالم 
والتســـامح والمحبة كقيم نبيلة ومشتركة 

تحقق الخير والنماء لإلنسانية.
وأكـــدت مجلـــة “صوت األزهر” فـــي الختام 
أن العالـــم أصبـــح بحاجـــة اليـــوم أكثـــر من 
أي وقـــت مضى إلى نشـــر لغة حـــوار مبنية 
الســـلمي مهمـــا  التفاهـــم والتعايـــش  علـــى 
تعددت االختالفات بين األديان والمذاهب 
واألجنـــاس والثقافات وإلى مـــا يؤلف بين 
الشـــعوب ويقربهـــا وليـــس ما يفـــرق بينها، 
ومـــن هنا تنبع أهمية الـــدور المحوري الذي 
يقوم به صاحب الجاللة الملك المعظم، في 
تحقيق هذه الرؤية المســـتقبلية المستنيرة 
الشاملة والمنفتحة على التعايش والسالم 
العالمي، كما تبـــرز أيًضا الجهود التي تقوم 
بها مملكة البحرين ممثلة في ومركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي؛ لتأهيل 
أجيـــال قـــادرة علـــى نشـــر ثقافـــة الحـــوار 
والتعايـــش، ولتكون مملكـــة البحرين بقعة 
الضوء التي تنشـــر السالم والمحبة في كل 

أرجاء المعمورة.

القاهرة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

اجتمعـــت وزيرة الصحـــة جليلة 
الســـيد مع وزيـــر الصحـــة بدولة 
الكويت الشقيقة أحمد العوضي، 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  وذلـــك 
االجتمـــاع الثامن لوزراء الصحة 
لـــدول  التعـــاون  بـــدول مجلـــس 
الخليـــج العربيـــة واالجتماع 85 
لمجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
وفي بداية اللقـــاء، أكدت وزيرة 
الصحة ما يجمع مملكة البحرين 
مـــن  الشـــقيقة  الكويـــت  ودولـــة 
راســـخة،  تاريخيـــة  عالقـــات 
جميـــع  علـــى  مســـتمر،  وتعـــاون 
المســـتويات، السيما على صعيد 

التعاون الصحي.
وقـــد تباحث الجانبـــان عددًا من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
المشترك تضمنت مواصلة تبادل 
واســـتمرار  الطبيـــة،  الخبـــرات 
تبادل الزيارات، وتعزيز مختلف 

أوجه التعاون الصحي.
ومـــن جانبه، أعرب وزير الصحة 
شـــكره  عميـــق  عـــن  الكويتـــي 
وتقديره للتعاون المشترك القائم 
بين البلدين الشـــقيقين في إطار 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
التـــي تجمعهـــم، منوهـــًا بأهميـــة 
مواصلـــة تعزيز التعاون الصحي 

بما يحقق األهداف المشتركة.

عالقات تاريخية راسخة تجمع البحرين والكويت

تعزيز التعاون الصحي الخليجي لالرتقاء بالقطاعات الصحية

ترأســـت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد وفـــد مملكة 
البحريـــن المشـــارك فـــي أعمـــال االجتمـــاع الثامـــن 
لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
الصحـــة  وزراء  لمجلـــس   85 واالجتمـــاع  العربيـــة 
لـــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي 
عقـــد في الرياض خـــالل الفترة مـــن 22-21 أكتوبر 

الجاري.
وخالل االجتماع، ألقت وزيرة الصحة كلمة أعربت 
فيهـــا عـــن بالغ شـــكرها وتقديرهـــا للجهـــود المثمرة 
والمميـــزة التـــي ُبذلـــت فـــي تنظيـــم أعمـــال هـــذه 
االجتماعـــات المهمـــة وتحقيق األهـــداف الخليجية 

المشتركة.
ونوهـــت وزيـــرة الصحـــة بـــأن أعمـــال االجتماعـــات 
تتضمـــن محـــاور مختلفـــة ترتبـــط ارتباطـــًا وثيقـــًا 

بتطويـــر نمـــاذج صحيـــة خليجيـــة رائـــدة لمواصلة 
بمـــا يلبـــي  تقـــدم القطاعـــات الصحيـــة الخليجيـــة 
الطموحات والغايات الصحية والتنموية المنشودة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
التنســـيق  مســـارات  وتطويـــر  الخليجـــي  الصحـــي 
الصحـــي  بالقطـــاع  االرتقـــاء  يكفـــل  بمـــا  الثنائـــي 
الخليجـــي ومســـتوى كفـــاءة األنظمـــة واإلجراءات 
المعمـــول بها إلى جانب الخدمات الصحية المقدمة 

بدول المجلس.
وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض تقريـــر أداء 
المجلـــس للعـــام 2022، ومشـــاريع وموازنـــة العـــام 
2023 وكذلـــك اســـتعراض قـــرارات معالـــي الوزراء 
وعدد من أهم الموضوعات والمشـــاريع والمبادارت 
المشـــتركة.ركما دشـــن أصحاب المعالي والســـعادة 

وزراء الصحـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون، فـــي مقـــر 
األمانـــة العامـــة بالرياض، المركـــز الخليجي للوقاية 
مـــن األمراض ومكافحتها والذي تم اعتماد إنشـــائه 
بقـــرار مـــن المجلـــس األعلـــى، فـــي الـــدورة الحادية 
واألربعين “قمة الســـلطان قابوس والشـــيخ صباح” 
)العـــال - يناير 2021(، بهدف تعزيز التنســـيق، وبناء 
المعرفـــة وإنتـــاج األدلـــة للتمكيـــن مـــن الوقايـــة من 
األمـــراض المعديـــة وغيـــر المعدية فـــي جميع دول 

مجلس التعاون.
ويضـــم وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك فـــي أعمال 
االجتماعات كالً من: وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الصحة، ومريـــم الهاجري الوكيل المســـاعد للصحة 
االتصـــال  إدارة  مديـــر  المناصيـــر  ومريـــم  العامـــة، 

بوزارة الصحة.

تصنيف أكاديمي فوق سطح البحر
Û  على متن الباخرة كوين إليزابيث الثانية وفوق سطح مياه الخليج العربي

الهادئــة بالتحديــد بدولة اإلمارات العربية المتحــدة انعقد مؤخرا المؤتمر 
العربــي لتصنيــف الجامعــات العربية الذي حضرته وفود من أكثر من ١٧٠ 
جامعــة عربيــة وإفريقيــة، وكان لمؤسســة “ كيــو اس “ العالميــة التواجــد 
كمنظــم مشــارك ، تمامــا مثلمــا كان لــي ولرئيــس الجامعــة األهليــة شــرف 
تمثيــل جامعتنــا الفتيــة، حتــى نقــف بأقدام ثابتــة على آخر المســتجدات 
التقديــرات  منــح  وكيفيــة  األكاديمــي  التصنيــف  بعمليــة  تحيــط  التــي 
والتــزكات، عــالوة علــى الوقــوف بدقــة أمــام الهــرم التراتبــي للجامعــات 
العربيــة ومــدى قدرتهــا علــى حصــد المكانة الالئقــة بها، وتلــك التي تؤكد 
بلوغهــا أهــم منصــات جــودة التعليــم، باإلضافــة إلــى وضعهــا البحثي في 

مضامير المشكالت المجتمعية ووسائل عالجها.
Û  لقــد أثبتــت الجامعــات البحرينيــة أنهــا أهــل للمكانــة التــي اعتلتهــا بيــن 

الجامعــات العربيــة خاصــة أن تصنيفا أصبح محتال لموقع يبشــر بالخير ، 
ويفــرض احترامــا إقليميا ودوليا لهــا، تماما مثلما يعضدد تلك التنافســية 

المحمودة بين جامعاتنا والجامعات المشاركة في التصنيف.
Û  بعيدا عن األرقام أو اإلحصاءات ، وعن المراتب التي خرجت بها جامعاتنا

من التصنيف االخير، إال أن المؤشــرات جميعها تؤكد مقدار التحقق الذي 
حظيــت بــه جامعاتنــا الخاصة، وأن هــذا التحقق ما كان لــه أن يجد مكانا 
تحت شمس التألق العلمي واألكاديمي من دون أن يكون للدولة دور في 
تجسير الهوة مع هذه الجامعات وردم الفجوات معها ومنحها االستقاللية 
كمشــغل حصــري وتــرك عملية اإلشــراف والرقابــة لمجلس التعليــم العالي 
الــذي لــم يأُل جهدا في ســبيل منح الحريات لهــذه الجامعات لكي تتحرك 
بأريحيــة أكثــر وبمســئولية أكبــر ، وبحــدود تســتطيع معها التفــرغ الكامل 
لتطوير العملية التعليمية وعالج االختالالت التي فرضتها مراحل معينة 
كان فيهــا الفكر الشــمولي مهيمنا، والســيطرة الحكوميــة على التعليم هي 

القاسم المشترك األعظم في تلك العملية برمتها.
Û  ومــن حســن الطالــع أن الجامعة األهليــة تصل دائما في الوقت المناســب 

مســتفيدة من خبرتها الطويلة التي تجاوز عقدين من الزمان، في ســبيل 
أن يكــون لديهــا ذلــك العــدد مــن البحوث العلميــة المعتبرة، وتلــك اآلليات 
التــي مكنتهــا مــن حصــد تراتبيــة مرتفعــة علــى صعيــد جــودة التعليــم، 
باالضافــة طبعــا إلــى دورهــا فــي إعــادة تشــكيل األســبقية بحصولها على 
االعتماديــة األكاديميــة التــي تؤهلها مباشــرة إلى قبــول الطلبة من الدول 
الشقيقة المجاورة من دون أي تلكؤ أو تأجيل او اعتبارات غير أكاديمية. 
ولعــل فــي التصنيف األكاديمي المتقدم الذي حظيــت به الجامعة األهلية 
خالل الســنوات الماضية وصوال للحاضر الراهن ما يشــير إلى أن العملية 
التعليمية في البحرين تواصل مسيرتها المباركة، وتؤكد مكانتها االقليمية 
المتميــزة، لتصبــح مملكة البحرين بحق بوســطن الخليــج والمنطقة بعون 
هللا، حيــث إن ذلــك ليــس علينــا بكثيــر خاصة فــي ظل الدعــم الالمحدود 
من قائدنا راعي العلم والتعليم مليكنا المعظم، وولي عهده األمين رئيس 
مجلــس الــوزراء حفظهمــا هللا وســدد علــى طريــق اإلنجــاز خطاهــم، إنــه 

سميع مجيب.

د. عبداهلل الحواج

صـــرح وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
بأن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ فكرة 
)Green by Grey( الفائـــزة في مســـابقة 
االبتـــكار الحكومي للنســـخة الرابعة في 
عـــدد مـــن مشـــاريع المبانـــي الحكوميـــة 
المســـتقبلية، مشـــيرًا إلى أنه تم دراســـة 
ومســـتفيضة  شـــاملة  دراســـة  الفكـــرة 
الدوليـــة  الممارســـات  مـــع  ومقارنتهـــا 
الميـــاه  اســـتخدام  بإعـــادة  المرتبطـــة 
الرمادية. وأكد الوزير أن الوزارة تسعى 
 Green by Grey إلى االستفادة من فكرة
وغيرها مـــن التجارب المحلية والدولية 
في االستفادة من المياه الرمادية بشكل 
شـــامل واعتمادهـــا كمصـــدر لـــري أعمال 

التشجير والمساحات الخضراء للمباني 
الحكوميـــة والمســـاحات المتوفـــرة فـــي 

محيطها.
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إشادة دولية بجهود الملك المعظم في إرساء السالم العالمي
المقيمون في البحرين ينعمون باالستقرار والحرية...  مجلة “صوت األزهر”:

إبراهيم الحواج

المنامة - وزارة األشغال

 Green by“ وزير األشغال: تنفيذ فكرة
Grey” الفائزة في مسابقة االبتكار الحكومي

احتفـــت مجلة صـــوت األزهر”، فـــي عددها 
األخير، باستضافة مملكة البحرين لـ“ملتقى 
البحريـــن... حوار الشـــرق والغرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني”، تحت رعاية ســـامية 
مـــن ملك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، يومي 4 
و5 نوفمبر المقبل، بمشـــاركة قداســـة البابا 
فرنســـيس، بابـــا الفاتيـــكان، واإلمـــام األكبر 
أحمد الطيب، شـــيخ األزهر الشريف رئيس 
مجلـــس حكماء المســـلمين، وأكثر من 200 
شـــخصية بـــارزة من قـــادة األديـــان ورموز 

الفكر في العالم.
وأشـــارت المجلـــة فـــي تحقيـــق صحافـــي 
خـــاص عن الفعاليـــة تحت عنوان “ســـفينة 
األخوة اإلنسانية ترسو في محطة جديدة 
علـــى أرض البحريـــن”، إلـــى أن تنظيم هذا 
الملتقـــى يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة 
البحرين وتوجهها االستراتيجي لمد جسور 
الحوار بين قادة األديان والمذاهب ورموز 
الفكـــر والثقافـــة واإلعالم، وذلـــك بالتعاون 
مع األزهر الشـــريف والكنيســـة الكاثوليكية 
ومجلـــس حكماء المســـلمين ومركـــز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، وعـــدد 
من المؤسســـات الدوليـــة المعنيـــة بالحوار 

والتعايش اإلنساني والتسامح.
وأكـــدت المجلـــة أن جاللة الملـــك المعظم، 
رّســـخ نهـــج مملكـــة البحريـــن الثابـــت فـــي 
التعايش الســـلمي والحـــوار واالنفتاح على 
العالـــم بجميـــع أديانـــه ومذاهبـــه وطوائفه 
وثقافاتـــه وأعراقه دون تمييـــز أو تعصب، 
جوهـــر  مثلـــت  مرتكـــزات  جاللتـــه  وثّبـــت 
والخارجيـــة  الداخليـــة  السياســـة  مبـــادئ 
للمملكـــة، والتـــي تقـــوم علـــى ضمـــان حـــق 
العبـــادات  وممارســـة  الدينـــي  المعتقـــد 
والعيش على أرض البحرين بســـالم وأمان 
ومحبـــة واحترام، وبذلت مملكـــة البحرين 
جهوًدا كبيرة لتكريس هذه المبادئ والبناء 
عليهـــا كثمـــرة للمســـيرة التنموية الشـــاملة 

التي أرسى دعائمها جاللة الملك المعظم.
البحريـــن  مملكـــة  أن  المجلـــة  أكـــدت  كمـــا 
بفضل جهود جاللة الملك المعظم وبرؤيته 
الحكيمـــة أصبحت تتمتـــع اليوم بقدر رفيع 
مـــن التقدير واالحتـــرام واإلشـــادة الدولية 
التعايـــش  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  بجهودهـــا 
فـــي  بمـــا يســـهم  الشـــعوب،  بيـــن  الســـلمي 
االرتقاء بالمجتمعات ونشـــر ثقافة الســـالم 

في العالم.
وقالـــت مجلـــة “صـــوت األزهـــر”، إن مملكة 
البحريـــن لديهـــا تجربـــة تاريخيـــة فريـــدة 
تمتعـــت بها منذ اآلالف الســـنين في مجال 
مـــر  علـــى  واشـــتهرت  الســـلمي،  التعايـــش 
العصور باحتضان جميع األديان والثقافات 
علـــى أرضها، حتى أصبحـــت وجهة مثالية 
للســـياح والمغتربيـــن والمقيمين يعيشـــون 
فيها باســـتقرار وحرية، يتأثرون ويؤثرون 
ويســـهمون بجهودهم واختـــالف خبراتهم 
ومشـــاربهم في نهضـــة وبنـــاء المملكة عبر 
التعايش اإليجابي الفاعـــل داخل المجتمع 
أهلـــه  يرحـــب  الـــذي  األصيـــل  البحرينـــي 

ويتعايش مع جميع ضيوفه وسكانه.
المنامـــة  مدينـــة  أن  المجلـــة  وأضافـــت 
تقـــف شـــاهًدا حًيـــا على هـــذه الفسيفســـاء 
الفريـــدة لحجـــم التفاعـــل والتمـــازج بيـــن 
والثقافـــات  والطوائـــف  الديانـــات  جميـــع 
والحضـــارات ممـــن تركـــزوا فـــي قلبهـــا من 
األغـــراض  باختـــالف  األرض  بقـــاع  كل 
واألهـــداف، لتشـــكل العاصمـــة المنامة منذ 
القدم إرًثا إنســـانًيا وحضارًيـــا عريًقا، وأنها 

كانت ومازالـــت بمثابة نقطة التقاء جامعة 
لكل مـــن وفد إليها واســـتقر ووجد وجهته 
في دور عبادة آمنة لمختلف األديان بادرت 
المملكة بتشـــييدها، وكانـــت التي تحتضن 

أقدم المساجد والكنائس والمعابد.
وأشـــارت إلى أنـــه تقديًرا لهـــذا الثراء الذي 
تتمتع به المنامـــة واعتبارها نموذًجا نابًضا 
على التعايـــش والتعددية، فقد تم إدراجها 
على قائمـــة “اليونســـكو” التمهيدية للتراث 

العالمي اإلنساني والمدن المبدعة.
ونوهـــت المجلـــة إلـــى أن مبـــادرة مملكـــة 
تعتبـــر  الملتقـــى  إلـــى  بالدعـــوة  البحريـــن 
واحـــدة من ثـــالث مبادرات مهمـــة أطلقتها 
فـــي  تجربتهـــا  لعمـــق  انعكاًســـا  البحريـــن 
األديـــان  بيـــن  والحـــوار  التعايـــش  مجـــال 
وتجســـيًدا لرؤية جاللـــة الملك المعظم في 
هـــذا المجال، حيث جاءت مبادرة تدشـــين 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
عـــام 2018 لتكـــون نقطة انطـــالق للمملكة 
لتصبـــح محطـــة عالميـــة للســـالم والتفاهم 
والحـــوار بيـــن األديـــان، ثـــم تلتهـــا مبـــادرة 
تدشـــين “كرســـي جاللة الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش السلمي” في جامعة 
ســـابيانزا اإليطاليـــة بالعاصمـــة روما، أقدم 
الجامعـــات الحكوميـــة فـــي أوروبـــا، والتي 
عبـــرت بجـــالء عـــن اهتمـــام جاللـــة الملـــك 
المعظـــم بالتعليـــم والبحـــث العلمـــي، ونقل 
التعايـــش  فـــي  الرائـــدة  البحريـــن  تجربـــة 
الســـلمي للمجتمـــع الدولي لتكـــون نموذًجا 

يحتذى به.
وقالـــت مجلـــة “صـــوت األزهـــر” إن جهـــود 
جاللة الملك المعظم، لتعزيز ثقافة احترام 
اآلخر والتعايش بسالم لم تتوقف بإطالق 
ورعايـــة هـــذه المبـــادرات فحســـب، بـــل تم 

تدشـــين وإطـــالق عـــدة مبـــادرات وبرامج 
المفهـــوم  هـــذا  تكـــرس  مختلفـــة  عالميـــة 
العالمي للســـالم وعلى رأســـها إطالق مركز 
الملـــك حمـــد العالمي للحـــوار بيـــن األديان 
والتعايـــش الســـلمي لبرنامـــج “الملـــك حمد 
لإليمان فـــي القيادة” بالتعاون مع جامعتي 
ببريطانيـــا،  و”كامبـــردج”  “أكســـفورد” 
للســـالم  حمـــد  الملـــك  “مركـــز  وتأســـيس 
السيبراني؛ لتعزيز التسامح والتعايش بين 

الشباب” في مدينة نيويورك األمريكية.
ولفتـــت المجلـــة إلـــى أن مركـــز الملك حمد 
للتعايش الســـلمي باعتباره الجهة الرسمية 
الداعمـــة والمعنيـــة بتنفيذ برنامـــج الحوار 
العالمـــي  الســـالم  وجهـــود  األديـــان  بيـــن 
فقـــد عمل، وعلـــى مـــدار أربعة أعـــوام منذ 
برامـــج  وإطـــالق  تنفيـــذ  علـــى  تأسيســـه، 
إســـتراتيجية تعنى بفئة الشباب إيماًنا بأن 
التعليم والتدريب والوعي يتشكل من هذه 
الفئـــة العمرية المبكـــرة لصنع أجيال واعية 
ومســـلحة بقيم التعايش السلمي والثقافة 
والعلـــم، وقادرة علـــى مواجهـــة التحديات 
المختلفة التي تهدد نشر السالم في العالم.
وقالت المجلة إنه إسهاًما في زيادة الوعي 
اإلقليمي والعالمـــي بأهمية احترام األديان 
والوئـــام  الســـالم  لتحقيـــق  اآلخـــر  وتقبـــل 
بيـــن مختلف الشـــعوب والمجتمعـــات، فقد 
أطلـــق مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي فـــي يونيـــو 2021 “وســـام الملـــك 
يعـــد  والـــذي  الســـلمي”،  للتعايـــش  حمـــد 
خيـــرة  لتكريـــم  اســـتثنائي  وســـام  بمثابـــة 
الشـــخصيات والمنظمـــات العالمية الداعمة 
للقيم اإلنســـانية النبيلة التي تتبناها مملكة 
ووصلـــت  الســـنين،  مئـــات  منـــذ  البحريـــن 
ذروتها في ظل العهـــد الزاهر لجاللة الملك 

المعظم.
مـــن  لـــكل  تصريحـــات  المجلـــة  ونشـــرت 
األميـــن  عبدالســـالم،  محمـــد  المستشـــار 
العام لمجلـــس حكماء المســـلمين، وعباس 
شومان، وكيل األزهر األسبق، وعبدالوهاب 
الحـــواج، نائـــب رئيس مجلـــس أمناء مركز 
الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، 
والمطـــران بـــول هينـــدر، المدبـــر الرســـولي 
لشـــمال شبه الجزيرة العربية، تطرقوا فيها 
إلـــى أهميـــة ملتقـــى البحريـــن ومـــا يحمله 
من رســـائل تعكس الـــدور المحوري لمملكة 
البحرين في مجـــال التعايش والحوار بين 
األديـــان والمذاهـــب والثقافـــات المختلفة، 
ومـــا تقـــوم بـــه مـــن جهـــود لنشـــر الســـالم 
والتســـامح والمحبة كقيم نبيلة ومشتركة 

تحقق الخير والنماء لإلنسانية.
وأكـــدت مجلـــة “صوت األزهر” فـــي الختام 
أن العالـــم أصبـــح بحاجـــة اليـــوم أكثـــر من 
أي وقـــت مضى إلى نشـــر لغة حـــوار مبنية 
الســـلمي مهمـــا  التفاهـــم والتعايـــش  علـــى 
تعددت االختالفات بين األديان والمذاهب 
واألجنـــاس والثقافات وإلى مـــا يؤلف بين 
الشـــعوب ويقربهـــا وليـــس ما يفـــرق بينها، 
ومـــن هنا تنبع أهمية الـــدور المحوري الذي 
يقوم به صاحب الجاللة الملك المعظم، في 
تحقيق هذه الرؤية المســـتقبلية المستنيرة 
الشاملة والمنفتحة على التعايش والسالم 
العالمي، كما تبـــرز أيًضا الجهود التي تقوم 
بها مملكة البحرين ممثلة في ومركز الملك 
حمـــد العالمـــي للتعايـــش الســـلمي؛ لتأهيل 
أجيـــال قـــادرة علـــى نشـــر ثقافـــة الحـــوار 
والتعايـــش، ولتكون مملكـــة البحرين بقعة 
الضوء التي تنشـــر السالم والمحبة في كل 

أرجاء المعمورة.

القاهرة - بنا

المنامة - وزارة الصحة

اجتمعـــت وزيرة الصحـــة جليلة 
الســـيد مع وزيـــر الصحـــة بدولة 
الكويت الشقيقة أحمد العوضي، 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  وذلـــك 
االجتمـــاع الثامن لوزراء الصحة 
لـــدول  التعـــاون  بـــدول مجلـــس 
الخليـــج العربيـــة واالجتماع 85 
لمجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 

التعاون بمدينة الرياض.
وفي بداية اللقـــاء، أكدت وزيرة 
الصحة ما يجمع مملكة البحرين 
مـــن  الشـــقيقة  الكويـــت  ودولـــة 
راســـخة،  تاريخيـــة  عالقـــات 
جميـــع  علـــى  مســـتمر،  وتعـــاون 
المســـتويات، السيما على صعيد 

التعاون الصحي.
وقـــد تباحث الجانبـــان عددًا من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
المشترك تضمنت مواصلة تبادل 
واســـتمرار  الطبيـــة،  الخبـــرات 
تبادل الزيارات، وتعزيز مختلف 

أوجه التعاون الصحي.
ومـــن جانبه، أعرب وزير الصحة 
شـــكره  عميـــق  عـــن  الكويتـــي 
وتقديره للتعاون المشترك القائم 
بين البلدين الشـــقيقين في إطار 
التاريخيـــة  األخويـــة  العالقـــات 
التـــي تجمعهـــم، منوهـــًا بأهميـــة 
مواصلـــة تعزيز التعاون الصحي 

بما يحقق األهداف المشتركة.

عالقات تاريخية راسخة تجمع البحرين والكويت

تعزيز التعاون الصحي الخليجي لالرتقاء بالقطاعات الصحية

ترأســـت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد وفـــد مملكة 
البحريـــن المشـــارك فـــي أعمـــال االجتمـــاع الثامـــن 
لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
الصحـــة  وزراء  لمجلـــس   85 واالجتمـــاع  العربيـــة 
لـــدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي 
عقـــد في الرياض خـــالل الفترة مـــن 22-21 أكتوبر 

الجاري.
وخالل االجتماع، ألقت وزيرة الصحة كلمة أعربت 
فيهـــا عـــن بالغ شـــكرها وتقديرهـــا للجهـــود المثمرة 
والمميـــزة التـــي ُبذلـــت فـــي تنظيـــم أعمـــال هـــذه 
االجتماعـــات المهمـــة وتحقيق األهـــداف الخليجية 

المشتركة.
ونوهـــت وزيـــرة الصحـــة بـــأن أعمـــال االجتماعـــات 
تتضمـــن محـــاور مختلفـــة ترتبـــط ارتباطـــًا وثيقـــًا 

بتطويـــر نمـــاذج صحيـــة خليجيـــة رائـــدة لمواصلة 
بمـــا يلبـــي  تقـــدم القطاعـــات الصحيـــة الخليجيـــة 
الطموحات والغايات الصحية والتنموية المنشودة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
التنســـيق  مســـارات  وتطويـــر  الخليجـــي  الصحـــي 
الصحـــي  بالقطـــاع  االرتقـــاء  يكفـــل  بمـــا  الثنائـــي 
الخليجـــي ومســـتوى كفـــاءة األنظمـــة واإلجراءات 
المعمـــول بها إلى جانب الخدمات الصحية المقدمة 

بدول المجلس.
وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض تقريـــر أداء 
المجلـــس للعـــام 2022، ومشـــاريع وموازنـــة العـــام 
2023 وكذلـــك اســـتعراض قـــرارات معالـــي الوزراء 
وعدد من أهم الموضوعات والمشـــاريع والمبادارت 
المشـــتركة.ركما دشـــن أصحاب المعالي والســـعادة 

وزراء الصحـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون، فـــي مقـــر 
األمانـــة العامـــة بالرياض، المركـــز الخليجي للوقاية 
مـــن األمراض ومكافحتها والذي تم اعتماد إنشـــائه 
بقـــرار مـــن المجلـــس األعلـــى، فـــي الـــدورة الحادية 
واألربعين “قمة الســـلطان قابوس والشـــيخ صباح” 
)العـــال - يناير 2021(، بهدف تعزيز التنســـيق، وبناء 
المعرفـــة وإنتـــاج األدلـــة للتمكيـــن مـــن الوقايـــة من 
األمـــراض المعديـــة وغيـــر المعدية فـــي جميع دول 

مجلس التعاون.
ويضـــم وفـــد مملكـــة البحرين المشـــارك فـــي أعمال 
االجتماعات كالً من: وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الصحة، ومريـــم الهاجري الوكيل المســـاعد للصحة 
االتصـــال  إدارة  مديـــر  المناصيـــر  ومريـــم  العامـــة، 

بوزارة الصحة.

تصنيف أكاديمي فوق سطح البحر
Û  على متن الباخرة كوين إليزابيث الثانية وفوق سطح مياه الخليج العربي

الهادئــة بالتحديــد بدولة اإلمارات العربية المتحــدة انعقد مؤخرا المؤتمر 
العربــي لتصنيــف الجامعــات العربية الذي حضرته وفود من أكثر من ١٧٠ 
جامعــة عربيــة وإفريقيــة، وكان لمؤسســة “ كيــو اس “ العالميــة التواجــد 
كمنظــم مشــارك ، تمامــا مثلمــا كان لــي ولرئيــس الجامعــة األهليــة شــرف 
تمثيــل جامعتنــا الفتيــة، حتــى نقــف بأقدام ثابتــة على آخر المســتجدات 
التقديــرات  منــح  وكيفيــة  األكاديمــي  التصنيــف  بعمليــة  تحيــط  التــي 
والتــزكات، عــالوة علــى الوقــوف بدقــة أمــام الهــرم التراتبــي للجامعــات 
العربيــة ومــدى قدرتهــا علــى حصــد المكانة الالئقــة بها، وتلــك التي تؤكد 
بلوغهــا أهــم منصــات جــودة التعليــم، باإلضافــة إلــى وضعهــا البحثي في 

مضامير المشكالت المجتمعية ووسائل عالجها.
Û  لقــد أثبتــت الجامعــات البحرينيــة أنهــا أهــل للمكانــة التــي اعتلتهــا بيــن 

الجامعــات العربيــة خاصــة أن تصنيفا أصبح محتال لموقع يبشــر بالخير ، 
ويفــرض احترامــا إقليميا ودوليا لهــا، تماما مثلما يعضدد تلك التنافســية 

المحمودة بين جامعاتنا والجامعات المشاركة في التصنيف.
Û  بعيدا عن األرقام أو اإلحصاءات ، وعن المراتب التي خرجت بها جامعاتنا

من التصنيف االخير، إال أن المؤشــرات جميعها تؤكد مقدار التحقق الذي 
حظيــت بــه جامعاتنــا الخاصة، وأن هــذا التحقق ما كان لــه أن يجد مكانا 
تحت شمس التألق العلمي واألكاديمي من دون أن يكون للدولة دور في 
تجسير الهوة مع هذه الجامعات وردم الفجوات معها ومنحها االستقاللية 
كمشــغل حصــري وتــرك عملية اإلشــراف والرقابــة لمجلس التعليــم العالي 
الــذي لــم يأُل جهدا في ســبيل منح الحريات لهــذه الجامعات لكي تتحرك 
بأريحيــة أكثــر وبمســئولية أكبــر ، وبحــدود تســتطيع معها التفــرغ الكامل 
لتطوير العملية التعليمية وعالج االختالالت التي فرضتها مراحل معينة 
كان فيهــا الفكر الشــمولي مهيمنا، والســيطرة الحكوميــة على التعليم هي 

القاسم المشترك األعظم في تلك العملية برمتها.
Û  ومــن حســن الطالــع أن الجامعة األهليــة تصل دائما في الوقت المناســب 

مســتفيدة من خبرتها الطويلة التي تجاوز عقدين من الزمان، في ســبيل 
أن يكــون لديهــا ذلــك العــدد مــن البحوث العلميــة المعتبرة، وتلــك اآلليات 
التــي مكنتهــا مــن حصــد تراتبيــة مرتفعــة علــى صعيــد جــودة التعليــم، 
باالضافــة طبعــا إلــى دورهــا فــي إعــادة تشــكيل األســبقية بحصولها على 
االعتماديــة األكاديميــة التــي تؤهلها مباشــرة إلى قبــول الطلبة من الدول 
الشقيقة المجاورة من دون أي تلكؤ أو تأجيل او اعتبارات غير أكاديمية. 
ولعــل فــي التصنيف األكاديمي المتقدم الذي حظيــت به الجامعة األهلية 
خالل الســنوات الماضية وصوال للحاضر الراهن ما يشــير إلى أن العملية 
التعليمية في البحرين تواصل مسيرتها المباركة، وتؤكد مكانتها االقليمية 
المتميــزة، لتصبــح مملكة البحرين بحق بوســطن الخليــج والمنطقة بعون 
هللا، حيــث إن ذلــك ليــس علينــا بكثيــر خاصة فــي ظل الدعــم الالمحدود 
من قائدنا راعي العلم والتعليم مليكنا المعظم، وولي عهده األمين رئيس 
مجلــس الــوزراء حفظهمــا هللا وســدد علــى طريــق اإلنجــاز خطاهــم، إنــه 

سميع مجيب.
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

معرض البحرين الدولي للطيران.. رؤية متكاملة من اإلبداع
كل مـــا يمكننـــي قوله عن معرض البحرين الدولي للطيران الذي ســـتقام 
نسخته السادسة في الفترة من 9 - 11 نوفمبر القادم، انه رؤية متكاملة 
من اإلبداع والتميز وأهداف منبثقة عن رؤى قيادية متمثلة في سيدي 
جالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــاد المعظـــم حفظه 
هللا ورعاه، وبإشـــراف ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة الممثل 
الشـــخصي لســـيدي جالـــة الملك المعظم رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة 
لمعـــرض البحريـــن الدولـــي للطيـــران، وبتنظيـــم مـــن وزارة المواصات 

واالتصاالت وساح الجو الملكي البحريني.
لقد عاصرت هذا المعرض منذ دورته األولى عام 2010، واســـتطاع في 
فترة قياسية إظهار اسم مملكة البحرين كمركز رئيس لصناعة الطيران 
فـــي المنطقـــة، وتضاعـــف حجـــم المشـــاركات والصفقـــات التجارية بين 
مختلـــف الشـــركات العالمية وكبـــرى القطاعات المنتجـــة للطيران، وفي 
كل دورة مـــن دوراتـــه نحقق المزيـــد من األهداف من تصنيع وتســـويق 
الطيـــران  قطـــاع  وتحريـــك عجلـــة  مشـــتركة  واســـتثمارات ومشـــاريع 
واالرتقـــاء بـــه باعتبـــاره من أهـــم القطاعـــات التي تقوم بـــدور فعال في 

تنويع القاعدة االقتصادية.

النســـخة السادســـة مـــن المعـــرض ســـتكون مختلفـــة بـــكل المواصفـــات 
القياسية والفنية المتنوعة، حيث ستكون هناك منتديات نقاشية خال 
اليوميـــن الثانـــي والثالث من المعرض في مســـاحة مخصصة في صالة 
العرض الرئيســـية، وبمشاركة خبراء ومتحدثين إقليميين ودوليين من 
قطـــاع النقـــل والطيران والفضاء، ممن ســـيقدمون محتوى شـــيقًا حول 
أحدث االتجاهات التي تشكل قطاعي الطيران والفضاء العالمي اليوم، 
حســـب مـــا أعلنت اللجنـــة المنظمـــة، والجميل أيضا تخصيص مســـاحة 
للتعليـــم والتدريـــب للجامعـــات المحليـــة واختيـــار عـــدد مـــن المشـــاريع 
الطابية المتميزة لعرضها بما يتيح للشـــركات المشـــاركة االطاع عليها 
وتبنيهـــا واالســـتثمار فيها، وهذه المبـــادرة مهمة للغايـــة وتنم عن نظرة 
استشـــرافية للمستقبل على اعتبار أن الشـــباب البحريني ركيزة التنمية 
وهو من ســـيقود قاطـــرة التقدم والتطور في وطننـــا العزيز، ناهيك عن 
المشـــاركات الكثيرة من كبرى الشركات العالمية واإلقليمية وغيرها من 

الفعاليات.
معـــرض البحرين الدولـــي للطيران هو بحق قلعة مـــن اإلنجازات، حيث 

جعل البحرين مركزا رائدا في المنطقة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إن أجهـــزة القيـــاس ومكيـــال الموازيـــن تختلـــف باختـــاف األصناف 
واألشـــكال، فالحـــرارة تقاس بالترمومتر وســـرعة الريـــاح باألنوميتر 
والضغط الجـــوي بالباروميتر واألثقال بالكيلوجرام، وهكذا لكل منها 
وحـــدات خاصـــة بها، بعضهـــا دقيقة جـــدًا والبعض باألطنـــان، وهكذا 
نعرف الفارق بين كتلتين والمســـافة بيـــن بعدين، وكلما كانت أدوات 

القياس أتقن صنعًا، كلما كانت النتائج أكثر دقًة.
اإلنســـان هو الكائن الوحيد بين الكائنـــات الذي يصعب التنبؤ بأفعاله 
وســـلوكياته، وبالتالـــي ليـــس من الســـهل إخضاعه لمقيـــاس معين أو 
التكهـــن بـــردود أفعاله تجاه أي فعل صادر، فاإلنســـان متقلب المزاج، 
متغير األحوال وغير مستقر البال، كذلك تتنوع ردود األفعال حسب 
العمـــر والجنس، فـــَردة فعل األنثى تختلف عن الذكر واألطفال كذلك 
يختلفـــون عـــن الكبار، بل لكل فـــرد ردة فعل مختلفة عن اآلخر وذلك 
حســـب نمطـــه الشـــخصي والبيئـــي وعوامل أخـــرى كثيـــرة، ال مجال 

للتنقيب عنها في هذه العجالة.
المقارنة المرجعية الداخلية هي آلية وأسلوب قياس ذاتي مبني على 
مرجعية تخص اإلنســـان نفســـه وتفســـر ردات فعله، فنقول مثاً عن 

شـــخص إنه طيب وخلوق قياســـًا على بيئة كلهم أشـــرار، تمامًا مثلما 
ينعـــت المدرس أحـــد الطلبة بأنه مـــؤدب في فصل كلهم مشـــاغبون، 
هنا المقياس ربما ال يكون دقيقًا، ألن المرجع المعتمد في القياس لم 
يكن مبنيا على حالة خاصة، إنما كانت المرجعية عامة، وهذا يحدث 
كثيـــرا أثنـــاء األحاديـــث العابرة فنقـــول مثاً: كل مـــكان زحمة أو كل 

شيء غال، قياسًا على حالة شعورية عامة مستحوذة علينا.
الشـــاهد أن زمـــن االســـتجابة لـــردود الفعـــل تأتي وفق ســـيكولوجية 
الشـــعور بالذات لدى كل شخص، فالمحصلة من سيكولوجية الشعور 
وزمن االســـتجابة هي المؤشـــر القياســـي المطلوب، بشـــرط أن تكون 
التغذية الراجعة عندنا سليمة وصحية نستطيع من خالها أن نخرج 

بمقارنة موثوقة ومنصفة وهي ما ُتعرف بالمقارنة المرجعية.
مـــا أحوجنا اليوم ونحن نخوض معتـــرك الحياة أمام كثرة المتلونين 
المتاك القدرة الذاتية لاســـتجابة الســـريعة لســـيكولوجية الشـــعور 
وفـــق نموذج قياســـي دقيـــق مبني على مرجعية ذاتية ســـليمة تفتح 
أمامنـــا منصة التداول مع المســـتقبل، كلما واجهتنـــا حالة مقارنة في 

مشوار حياتنا، وما أكثرها.

عصام عبداهلل

المقارنة المرجعية

jarat8alam 
@gmail.com

من أسباب السعادة
فـــي ظل الظـــروف المعيشـــية واالقتصاديـــة الراهنة، وإشـــكالية 
اســـتقدام الخدم وتعقيدات هذ األمر، تعاني الكثير من الزوجات 
من ظروف صعبة، ومعقدة بإدارة شؤون المنزل، وتربية األوالد، 

واالتفاق على آلية محددة مع الزوج حول ذلك.
وكنُت وفي نقاشـــات جانبية مع عدد من األصدقاء بهذا الشـــأن، 
قـــد تلمســـت تصاعدًا ملحوظًا في حجـــم الخافات الزوجية، مع 
عمل الزوجين، وكثرة انشـــغال األب، وزيادة حجم المســـؤوليات 
على األم، وطلبات األوالد. قلت لهم إن التعاون مع الزوجات بكل 
صغيرة وكبيرة في إدارة شـــؤون المنزل، ليس عيبًا أو نقصًا في 
رجولـــة األب، أو قوامتـــه، أو مكانته بين أوالده، بل هو من ســـنة 
النبـــي صلى هللا عليه وســـلم، كقدوة حســـنة لنـــا، حيث كان خير 

الناس ألهله في أعمالهم.
وفـــي رواية بها تفصيـــل بجوانب من تعاون النبـــي الكريم صلى 
هللا عليه وســـلم مع أهل بيته، فقد ســـئلت الســـيدة عائشة رضي 
هللا عنهـــا، مـــا كان النبـــي يعمل في بيتـــه؟ فقالت “كان بشـــرًا من 
البشـــر، يقـــري ثوبه، ويحلب شـــاته، ويخدم نفســـه” وفـــي رواية 
“يخصف نعله، ويرفأ ثوبه، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم”.

وتؤكد العديد من الدراســـات االجتماعيـــة أن غياب التعاون بين 
الزوجيـــن فـــي التربية، وتضارب آرائهم، وكثـــرة خافاتهم، ينتج 
عنـــه طفل غير ســـوي، يبحـــث عن الثغـــرات ويســـتغلها لصالحه. 
وقـــوف الزوج مع زوجته في إدارة شـــؤون المنزل، من الســـمات 
الحســـنة التي تســـاعد على تقويم وحســـن تربيـــة األوالد، وبناء 

أسرة قوية متوازنة يسودها الحب، واأللفة واالحترام والود.
كما أنها إرث خير، يرتكز عليه كاهما لبناء حياة ســـعيدة، يتذكر 
بها كل منهما محاســـن اآلخر في نفســـه، وأمام أوالده واآلخرين، 

ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حتى ال نفقد شابا آخر!
عندمـــا فتحـــت حلبـــة البحريـــن أبوابهـــا حمدنـــا هللا كثيـــرا علـــى تواجد 
مـــكان حقيقي يضم عشـــاق ومحبي رياضـــة الســـيارات، فكانت الحلبة 
لهـــم خير مكان إلجراء ســـباقاتهم، وأخص بالذكر هنا محبي الســـيارات 
الذيـــن وجدوا في تلك الجهة من البحرين ماذا آمنا ألي اســـتعراض أو 
غيره بعيدا عن المدينة وزحامها وشـــوارعها، وحتى في أوقات الســـباق 
الرسمي الدولي يعد المنظر العام في أبهى حالته وتنظيمه، والكل يعمل 
على قدم وساق إلنجاح تلك الفعاليات، واألهم من ذلك كله تواجد سبل 
األمـــن واألمان وســـيارات وفـــرق اإلســـعاف والمتخصصيـــن والمدربين 
وغيرهـــم ألي طـــارئ قـــد يحدث ال ســـمح هللا، لكن الســـؤال اآلن يخص 
مرتـــادي البحـــر، وبالتحديد منطقـــة الدرة التي ال يوجد مشـــفى بها، وال 
علـــم لي عـــن تواجد طواقم طبية إســـعافية تعمل بنظـــام النوبات هناك 
حتى تسعف من ال قدر هللا قد تعرض لحادث أو غيره في عرض البحر.
لقد أثرت في كثيرا وفاة المرحوم مهنا الدوسري الذي كنت وغيري نلقاه 
كثيـــرا في عرض البحر في منطقة بحرين باي، شـــاب بشـــوش وطموح 
وذو طاقة جميلة رحمه هللا، لم أتصور أبدا أن يكون المكان الذي يحب 
هـــو المـــكان الـــذي يلقى نحبه فيـــه، وهو البحـــر، وتوافـــد لمخيلتي عدد 
من األفكار، منها ماذا لو كان في منطقة الدرة مستشـــفى أو إســـعاف أو 
طواقم إســـعافية بحرية منتظمة، ماذا لـــو كان البحر أقل عتمة بطريقة 
أو بأخـــرى، ماذا لو أننا أنشـــأنا نظاما آليـــا حكوميا حرا أو تابعا ألية جهة 
متخصصة كخفر السواحل، لتسجيل أسماء مرتادي البحار في مملكتنا 
وفي أية منطقة.. ماذا لو ورغم أنها تفتح عمل الشيطان إال أنها فتحت 

ممرا عميقا لتساؤالت ال إجابه لها.
هو بالتأكيد قدر هللا ونصيب ذلك الشاب البشوش ابن البحر، رحم هللا 
الفتى مهنا الدوســـري وألهـــم والدته ووالده وأخواته الصبر والســـلوان، 
ولعل تســـاؤالتي وأفـــكاري تلقى صدى واضحا لـــدى المختصين لتأمين 
مرتادي البحار وخصوصا في منطقة الدرة التي تشهد فخامة واهتماما 
فـــي جميـــع تفاصيلها ما عدا ذلـــك الموضوع من وجهـــة نظري الخاصة، 
فالجانـــب الصحـــي يعد عمـــودا مهما في أمر الســـامة، وعليـــه بالتأكيد 

وجب وضع الخطط لتغطية هذا الجانب في تلك المنطقة.

د. سمر األبيوكي

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يحدث أن يتشـــاجر بعض ســـواق السيارات في الشـــارع، وقد يتسبب 
ذلك في أذاهم، بل وفي بعض األحيان يصل هذا األذى إلى ما ال يحمد 

عقباه، وما ال ينفع من بعده الندم والعياذ بالله.
إن الكثيـــر مـــن هـــذه المشـــاجرات يكـــون ســـببها االســـتعجال أو عـــدم 
التســـامح أو التنـــازل إلعطاء أولوية المرور وما شـــابه من إشـــكاليات 
يمكـــن لهـــا أال تقـــع لـــو اتبع الســـواق بعـــض اإلرشـــادات العامـــة، ومنها 
الخروج من المنزل في وقت مبكر قبل أي موعد، وحينها ال داعي إلى 
السرعة وفقد األعصاب في الشارع، وال أن يكون أي شخص طرفًا في 
مشـــاجرة ال تســـتحق أبدًا مع شـــخص آخر ال يعرفه أساسًا وال يختلف 
معه في شيء سوى إشكالية مرورية بسيطة بغض النظر عمن تسبب 
بها، كما يحدث أال يكون الشخص مستعجاً، لكن هو بطبيعته متسارع 

وسريع الغضب وال يطيق االنتظار، وهنا مشكلة أخرى!
لـــو نظرنـــا إلـــى جملة هـــذه األســـباب وغيرهـــا لوجدناها بســـيطة جدًا، 
ال تســـتحق البتـــة الغضـــب أو فقـــدان الصبـــر والمشـــاجرة وغيرها من 
انفعـــاالت، ومـــع ذلـــك فإنه لألســـف الشـــديد تحـــدث في مـــرات بعض 
المشـــاجرات، وهـــو مـــا يتطلب التوعيـــة المجتمعية لتبيان ســـوء ذلك 

والحد منه.
وال ننســـى هنـــا الجهـــود المبذولة والمشـــكورة من قبل الجهـــة المعنية 
فـــي اإلدارة العامـــة للمرور والتـــي تنظم الحمـــات التوعوية بمختلف 
أنواعهـــا، لكن مـــن المفيد جدًا تكثيف التوعية فيمـــا يتعلق بهذا النوع 
من الســـلوكيات والممارسات الخاطئة التي تعرقل حركة السير وتضر 

سواق السيارات بطريقة أو بأخرى.

د. علي الصايغ

الثقافة المرورية

local@albiladpress.com
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قام محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بجولة 
تفقدية لمدينة خليفة، بحضور نائب المحافظ العميد عيسى ثامر الدوسري، 
العامــة  المرافــق  فــي  الخدمــات  جــودة  مســتوى  علــى  ســموه  اطلــع  حيــث 
ومشــروعات البنيــة التحتيــة المقامــة تلبيــًة لتطلعــات األهالــي والمواطنين، 
ضمــن سلســلة الزيــارات الميدانيــة التــي تعكس حــرص ســموه بتوفير أفضل 
الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسعي لتطويرها تلبيًة الحتياجاتهم 
الخدمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من وزارة األشغال والمحافظة.

وأكـــد ســـمو محافـــظ الجنوبية أن 
التنمية الشاملة والمستدامة التي 
تشهدها المحافظة الجنوبية تأتي 
البـــاد  ملـــك  لتوجيهـــات  تنفيـــذًا 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
لتوفيـــر مقومـــات الحيـــاة الكريمة 

للمواطنين حاضرًا ومستقباً.
ونوه سمو المحافظ أن المحافظة 
مـــع  التنســـيق  علـــى  حريصـــة 
مختلـــف الجهـــات الحكومية التي 
قدمت أنموذجـــًا متميزًا للخدمات 
المقدمـــة لعمـــوم األهالـــي بمدينـــة 
خليفـــة، منوهـــًا ســـموه بـــأن تنوع 
المنفـــذة  والخدمـــات  المرافـــق 
أو المزمـــع تنفيذهـــا يعـــد شـــاهدًا 
علـــى دور المحافظـــة فـــي ســـرعة 
األهالـــي  احتياجـــات  اســـتجابة 
مـــن جهـــة، وداللـــة علـــى متابعـــة 
الجهـــات المعنية فـــي تحقيق تلك 
االحتياجات على أرض الواقع من 

جهة ثانية.

وأكـــد ســـمو المحافـــظ أن االلتقاء 
للشـــراكة  تفعيـــاً  يعـــد  باألهالـــي 
المجتمعية وتعزيزًا لنهج التواصل 
أن  ســـموه  موضحـــًا  المســـتمر، 
أبـــرز  ضمـــن  الميدانـــي  التواصـــل 
عـــن  لاطـــاع  المحافظـــة  جهـــود 
قـــرب لاحتياجـــات والعمـــل على 
يحقـــق  الـــذي  بالشـــكل  توفيرهـــا 

تطلعات المواطنين والمقيمين.
بعدها، التقى سموه بعدد من أهالي 
مدينة خليفة، حيث اســـتمع منهم 
إلـــى عدد مـــن اآلراء والماحظات 
مـــن  باحتياجاتهـــم  تتعلـــق  التـــي 
والخدميـــة  العامـــة  المرافـــق 
والبنيـــة التحتيـــة وتطويـــر المنفذ 
ســـموه  حـــرص  شـــاكرين  منهـــا 
المســـتمر وجهـــود المحافظـــة في 
التنســـيق والمتابعـــة مـــع مختلـــف 
الجهـــات، مؤكـــدًا ســـموه أن جميع 
التـــي  التنمويـــة  المشـــروعات 
تشـــهدها المحافظة تلبي تطلعات 
األهالـــي، وبمواصفات من الجودة 
أرقـــى  تقديـــم  فـــي  تســـهم  التـــي 

الخدمات التنموية للمواطنين.

سمو محافظ الجنوبية يتفقد احتياجات مدينة خليفة
لالطالع على مستوى جودة الخدمات في المرافق العامة والخدمية

المنامة - وزارة العمل

تـــرأس وزيـــر العمل جميل حميـــدان، في 
مكتبه، اجتماع لجنة التنســـيق والمتابعة 
بالـــوزارة، بحضـــور ســـمو الشـــيخ خليفة 
بن ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة، وكيل 
الوزارة، إلى جانب المســـؤولين المعنيين 

بالوزارة.
وتم خـــال االجتمـــاع مناقشـــة مبادرات 
وبرامج الوزارة في تسريع وتيرة توظيف 
المواطنيـــن وإدماجهم في ســـوق العمل، 
وتطويـــر هذه المبادرات بما يتماشـــى مع 
مرحلة التعافي االقتصادي التي أطلقتها 
آخـــر  اســـتعراض  تـــم  حيـــث  الحكومـــة، 
مستجدات المبادرات التي تنفذها وزارة 
العمـــل مع شـــركائها الرئيســـيين )صندوق 
العمل )تمكين( والشـــركات والمؤسســـات 
العاملـــة في القطاع الخاص(، ومؤشـــرات 
والتوظيـــف،  التدريـــب  مبـــادرات  نجـــاح 

والتحديات التـــي تواجه تنفيذها ووضع 
الحلول المناســـبة لها. وفي هذا الســـياق، 
أكـــد حميـــدان أن الـــوزارة مســـتمرة فـــي 
تنفيـــذ برامجهـــا ومشـــروعاتها في مجال 
مهنيـــًا  وتأهليهـــم  المواطنيـــن  توظيـــف 
لسوق العمل وفق الخطة الزمنية المقررة 
وذلـــك لتلبية احتياجـــات أصحاب العمل 
الجاذبـــة  للقطاعـــات  األولويـــة  وتحديـــد 
للمواطنيـــن والقطاعات التي تشـــهد نموًا 

توظيـــف  وتيـــرة  لتســـريع  نشـــاطها  فـــي 
المواطنيـــن فيهـــا، الفتـــًا إلـــى أنـــه بفضل 
خطـــة التعافي االقتصـــادي التي أطلقتها 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة، 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة،  فقد 
انتعشـــت الحركة االقتصادية والتجارية 
في مملكـــة البحرين واســـتقطبت العديد 

من فرص االستثمار المولدة للوظائف.

تماشيا مع مرحلة التعافي االقتصادي...وزير العمل:

زيادة وتيرة توظيف المواطنين وإدماجهم بالسوق

وزير العمل مترئسًا االجتماع

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخاص لشـــؤون المناخ محمـــد بن دينه، 
المشـــاركين في البرنامج الوطني “المع”، 
الشـــباب  شـــؤون  وزارة  تنظمـــه  الـــذي 
والرياضة بتوجيه من ممثل جالة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأكـــد وزير النفط والبيئة أن رؤية ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي 
صناعـــة جيل واٍع يتمتع بقـــدرات تمكنه 
فـــي  الوطنيـــة  المســـؤولية  تحمـــل  مـــن 
مختلـــف القطاعات، يعكس إيمان مملكة 
البحرينـــي،  الشـــباب  بقـــدرات  البحريـــن 
وأهميـــة إعداد صفـــوف قيادية متتابعة، 
قـــادرة على قيـــادة المؤسســـات الوطنية 
ومواصلـــة الســـير بهـــا نحـــو مزيـــد مـــن 
النفـــط  وزيـــر  وأشـــاد  والنمـــاء.  التقـــدم 

بهـــا  يتمتـــع  التـــي  بالقـــدرات  والبيئـــة 
الشـــباب البحريني من مهـــارات وطموح 
التجـــارب  خـــوض  مـــن  تؤهلـــه  وإرادة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  التحديـــات،  وتجـــاوز 
إشـــراك الشـــباب فـــي تحمل المســـؤولية 
والقطاعـــات  المياديـــن  مختلـــف  فـــي 
الحكومية والخاصة سيكون له بالغ األثر 
فـــي مواصلة البنـــاء الحضـــاري والتنمية 
المســـتدامة، ال ســـيما أننـــا نعيـــش عصـــر 
التقدم التقني والتكنولوجي الذي يتمتع 
بها شـــريحة من الشـــباب أثبتـــت كفاءته 

في مختلف الميادين المحلية والدولية.
واختتم وزير النفط والبيئة باســـتعراض 
والبيئيـــة  المناخيـــة  التحديـــات  أهـــم 
والنفطية، وأهـــم المنجزات التي حققتها 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
والبيئة على الصعيدين المحلي والدولي، 
وزارة  تبذلهـــا  التـــي  للجهـــود  وملخـــص 
النفط والبيئة لضمان استمرار التقدم في 
هذا الشأن، وأبرز األهداف الطموحة التي 
تتبناها المملكة ودور الشباب في تحقيق 

هذه األهداف التنموية والمستدامة.

لدى استقباله المشاركين في برنامج “المع”... وزير النفط والبيئة:

رؤية ناصر بن حمد تعكس إيمان البحرين بالقدرات الشبابية

المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
ماجـــد النعيمـــي، بحضـــور األميـــن العام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالي 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة. ورّحـــب الوزيـــر بأعضـــاء لجنة 
االعتماد لكليات الطب اإليرلندية، وهي 
إحـــدى اللجـــان المعتـــرف بهـــا مـــن قبل 
االتحـــاد العالمي للتعليـــم الطبي، مقدًما 

لهـــم شـــرًحا عـــن دور جامعـــة الخليـــج 
إنجازاتهـــا،  وأبـــرز  وبرامجهـــا  العربـــي 
كمـــا تطرق إلـــى مدينـــة الملـــك عبدهللا 
بـــن عبدالعزيـــز الطبيـــة، والتـــي تشـــّكل 
تجســـيًدا لعمـــق العاقـــات األخوية بين 
العربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة 
اهتمـــام  مؤكـــًدا  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مملكـــة البحريـــن بدعم جامعـــة الخليج 
العربـــي، التـــي تعتبـــر نموذًجـــا للتعاون 

الخليجي على الصعيد التعليمي.

النعيمي:جامعة الخليج العربي نموذج للتعاون

حريصون على تعميق الشراكة بين “العام” و “الخاص”
لدى زيارتها “بنفت”... أمين “التعليم العالي”:

ضمن جهـــود مجلـــس التعليـــم العالي في 
تعزيز الشـــراكة بين القطاع العام والقطاع 
العـــام لمجلـــس  الخـــاص، قامـــت األميـــن 
التعليم العالي نائـــب رئيس مجلس أمناء 
مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، بزيـــارة إلى 
مقـــر شـــركة “بنفت” فـــي ضاحية الســـيف 
الجامعـــات  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  برفقـــة 
وممثليهـــا. وأكـــدت األمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي أن الزيـــارة التـــي قامـــت 
بهـــا لشـــركة “بنفـــت” والتـــي تعد مـــن أبرز 
الشـــركات اإلقليمية في عالم التكنولوجيا 
الماليـــة، جـــاءت لتعميق الشـــراكة الفاعلة 
لهـــا  لمـــا  والخـــاص  العـــام  القطـــاع  بيـــن 
دور فـــي اســـتدامة التنميـــة االجتماعيـــة 
واالقتصاديـــة، واالرتقـــاء بالخدمـــات من 
خـــال جمـــع الخبـــرات والمـــوارد المتاحة 
لتحقيق تطلعات المواطن والمقيم، وبناء 

بنيـــة تحتيـــة كفيلـــة بتلبيـــة احتياجـــات 
المجتمع.

واطلعت في الزيارة التي كان في مقدمي 
اســـتقبالها الرئيس التنفيذي لشركة بنفت 
عبدالواحد الجناحي، وعدد من المديرين 
في الشـــركة، على آلية عمل شركة “بنفت” 

وأبـــرز األســـاليب الحديثـــة المتبعـــة فـــي 
توظيـــف التكنولوجيـــا الرقميـــة فـــي عالم 
المـــال، كما التقت في عـــدد من الموظفين 
المتخصصيـــن فـــي مجـــاالت التكنولوجيا 
عملهـــم،  مهـــام  علـــى  للتعـــرف  الماليـــة 
واطلعـــت األميـــن العام على أبـــرز الخطط 

التي تبنتها الشـــركة، والرؤية المســـتقبلية 
التي تعمل شـــركة “بنفت” علـــى تحقيقها، 
إلـــى التخصصـــات التكنولوجيـــة  إضافـــة 

الجديدة المطلوبة في الشركة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد عبدالواحـــد الجناحـــي 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بنفـــت بمبادرة 
العالـــي،  التعليـــم  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
من خـــال زيارتها لمقر الشـــركة والتعرف 
على ابرز محطات ومهام الشـــركة، مؤكدا 
أن شـــركة بنفـــت عملـــت علـــى العديد من 
وتســـعى  العـــام،  القطـــاع  مـــع  المبـــادرات 
لتعزيـــز هـــذا التعـــاون من خـــال عدد من 
ســـتنفذها  التـــي  والخطـــط  المبـــادرات 
الشـــركة خـــال المرحلـــة المقبلة، مشـــيدا 
بالدعم اإليجابـــي والمتواصل من القيادة 
وحكومة مملكـــة البحرين لتحقيق أقصى 
درجات التميز في المعامات المالية على 
مستوى العالم وما له من أثر كبير في رفع 

وتطوير اقتصاد مملكة البحرين.

المنامة - بنا

األمين العام لمجلس التعليم العالي تقوم بزيارة الى شركة بنفت
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