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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

العدد: 16351
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الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
المسلحة  القائد األعلى للقوات  المعظم 
الــركــن  إلـــى المشير  رســالــة شــكــر وتــقــديــر 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة تخريج 
الـــدفـــعـــة الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن مــرشــحــي 
عيسى  بكلية  القادسية(،  )سرية  الضباط 

العسكرية الملكية، هذا نصها:
الــشــيــخ  ــركـــن  الـ الــمــشــيــر  مــعــالــي األخ 
ــد آل خــلــيــفــة -حــفــظــه  ــمـ خــلــيــفــة بــــن أحـ

اهلل- القائد العام لقوة دفاع البحرين..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

خالص  عــن  لــكــم  نعبر  أن  لــنــا  يطيب 
الــشــكــر والــتــقــديــر عــلــى حــضــوركــم حفل 
تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 
ــة الــقــادســيــة(،  ــريـ مــرشــحــي الـــضـــبـــاط )سـ
بالنيابة  الملكية  العسكرية  عيسى  بكلية 
بــكــل اإلعــجــاب واالعـــتـــزاز،  عــنــا، مشيدين 
وبالمستوى  الحفل،  هــذا  تنظيم  بحسن 
ــع الــــــــــذي ظـــهـــر بـــه  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ االحــــــتــــــرافــــــي الـ
الخريجون.. آملين نقل تحياتنا وتهانينا 
الــكــرام،  ذويــهــم  وإلـــى  الخريجين  ألبنائنا 
الشقيقة،  العربية  الـــدول  مــن  وإخــوانــهــم 
بمناسبة التخرج والنجاح، ولما أبدوه من 
خدمة  األداء،  مــن  ومــشــرف  عــال  مستوى 

واقــتــداٍر،  بكفاءٍة  لألمانة  وحمال  للوطن، 
ــر الــكــلــيــة،  ــا يــبــذلــه آمــ مــقــدريــن كـــذلـــك مـ
وأعــضــاء هيئة الــتــدريــب وكــافــة األســاتــذة، 
بعون  األفضل  نحو  السير  على  والحرص 
اهلل تعالى، مجددين الشكر لمعاليكم على 
وتقدم  لرقي  كبيرٍة  من جهود  تبذلونه  ما 
منذ  الباسلة،  البحرين  دفــاع  قــوة  مسيرة 

مرحلة التأسيس.
وأن  يحفظكم  أن  تعالى  اهلل  سائلين 
ودمتم  خطاكم،  الخير  طريق  على  يسدد 

سالمين.
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

الملك يبعث ر�شالة �شكر وتقدير اإلى القائد العام لقوة دفاع البحرين

ج�����ال�����ت�����ه ي����ه����ن����ئ خ�����ري�����ج�����ي دف������ع������ة م���ر����ش���ح���ي 

ال�������س���ب���اط »����س���ري���ة ال���ق���اد����س���ي���ة« وذوي����ه����م واإخ���وان���ه���م

الخارجية وزارة  في  �شفير  بتعيين  ملكي  مر�شوم 

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
بتعيين   2022 لسنة   )87( رقم  المعظم مرسوم  البالد  خليفة ملك 
الخارجية،  وزير  على عْرض  بناًء  وذلك  الخارجية،  وزارة  في  سفير 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

ن الشيخ خليفة بن محمد بن عطية اهلل آل خليفة سفيرًا  ُيعيَّ
في وزارة الخارجية.
المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ــة مــــن حــضــرة  ــمـ ــريـ ــايــــة كـ بــــرعــ
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
الـــبـــالد  ــل  ــاهـ عــيــســى آل خــلــيــفــة عـ
ــعـــة حــثــيــثــة مــن  ــابـ ــتـ ــعـــظـــم، ومـ الـــمـ
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة 
خليفة  آل  إبـــراهـــيـــم  بــنــت  ســبــيــكــة 
قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة 
الــمــجــلــس االســـتـــشـــاري لــلــمــبــادرة 
الزراعي،  القطاع  لتنمية  الوطنية 
ــادرة الـــوطـــنـــيـــة مــوعــد  ــبــ ــمــ تــعــلــن الــ
الدولي للحدائق  البحرين  معرض 
4 مارس   - الفترة من 1  وذلــك في 
الــعــالــمــي  الــبــحــريــن  بــمــركــز   2023

للمعارض بمنطقة الصخير.
ويــتــخــذ الــمــعــرض هــــذا الــعــام 
»الماء.. تجديد الحياة« شعارا  من 
لــــه، حــيــث ســيــجــري الــتــركــيــز على 
المحافظة  وكيفية  المياه،  أهمية 
عــلــيــهــا لــضــمــان اســتــدامــتــهــا. كما 
المواضيع  مــن  عـــدد  عـــرض  سيتم 
المتعلقة بالمياه من ضمنها: إدارة 
بالبيئة  المياه  وعالقة  االستهالك، 
والتغير  والمياه  والطاقة،  والطعام 
ــرق  الــمــنــاخــي، وجــــــودة الـــمـــيـــاه وطـ
االستخدام  إلى  باإلضافة  صرفها، 
اآلمـــــن لــلــمــيــاه الــمــعــالــجــة وطـــرق 

الــمــنــازل  فــي  الصحيحة  الــتــرشــيــد 
ــة والــصــنــاعــة  ــ ــزراعـ ــ ــال الـ ــجـ ــي مـ ــ وفـ
ــيــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى  وتــــشــــجــ

االستثمار في خدمات المياه.
الــضــوء  الــمــعــرض  كــمــا يسلط 
التقنيات  مختلف  على  العام  هــذا 
فـــي تنمية  تــســهــم  الـــتـــي  ــيـــة  الـــزراعـ
واســـتـــدامـــة الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي في 
المنتجات  واســتــعــراض  الــمــمــلــكــة، 
والحلول واالبتكارات الزراعية التي 
المحلية  الــشــركــات  كــبــرى  تقدمها 
والــخــارجــيــة الــتــي تــشــارك فــي هــذا 
من  أنــه  وخصوصا  المهم،  الــحــدث 
العام عدد  المتوقع أن يشارك هذا 
كــبــيــر مـــن الـــعـــارضـــيـــن الــمــحــلــيــيــن 
والــخــارجــيــيــن الــمــهــتــمــيــن بــعــرض 
وتقنياتهم  ومنتجاتهم  تصاميمهم 
المنتجات  لتسويق  وابــتــكــاراتــهــم، 
والشتالت  الــزهــور  مثل  المختلفة 
وأثاث  واألصــص  الزراعية  واألدوات 

الحدائق.
ويــعــد الــمــعــرض فــرصــة مثلى 
ــرويـــج لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة  ــتـ ــلـ لـ
المنتجات  وكـــل  اإلضــــاءة  ومــعــدات 
والــخــدمــات الــزراعــيــة الــتــي يرغب 
ــا،  ــهـ ــي الـــــتـــــرويـــــج لـ ــ ــون فــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الــ

وفـــرصـــة الكــتــســاب الــمــعــرفــة نــظــرًا 
ــتــــوائــــه عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن  إلـــــى احــ
تشارك  حيث  التثقيفية،  الجوانب 
والتعليمية  الــرســمــيــة  الــمــؤســســات 

في  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
والتثقيف  الــتــوعــيــة  بــرامــج  عـــرض 
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا هـــذه  والــــخــــدمــــات الــ

الجهات.

برعاية الملك ومتابعة الأميرة �سبيكة

انطالق معر�ض البحرين الدولي للحدائق 1 مار�ض القادم بمركز المعار�ض بال�شخير

} �سمو الأميرة �سبيكة بنت اإبراهيم.

استقبل السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون 
اإلسالمية واألوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، السفير عبدالحميد 
أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الجزائري، مشيًدا 
والشعبين  البلدين  بين  تــربــط  الــتــي  األخـــوة  عــالقــات  بمستوى 
الشقيقين، وما تشهده من تقدم مستمر في مختلف المجاالت.
المجالين  في  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  وجــرى 

العدلي والقانوني.

ــركــــن  اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــ
ــد آل  ــمــ ــن أحــ ــ الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـ
لــقــوة دفــاع  الــعــام  الــقــائــد  خليفة 
بنت  جليلة  الــدكــتــورة  الــبــحــريــن 
السيد جواد حسن وزيرة الصحة، 

وذلــــك صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء 28 
ديسمبر 2022م.

القائد  الــلــقــاء رحـــب  وخـــالل 
بوزيرة  البحرين  دفاع  لقوة  العام 
ــة، وتــــــــم خــــــــالل الـــلـــقـــاء  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

ــتــــعــــاون  ــــراض عـــــالقـــــات الــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
والتنسيق المشترك بين قوة دفاع 
حضر  الــصــحــة.  ووزارة  البحرين 
اللقاء اللواء الركن حسن محمد 
سعد مدير ديوان القيادة العامة.

وزي����رة م����ع  ي��ش�تع����ر�ض  الع�����ام  ال�ق�ائ����د 

ال�����ش��ح��ة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق ال��م�����ش��ت��رك

الم���لحق ي�ش�ت�ق�ب���ل  الأرك���ان  رئي���ض 

م�شر ل���دى  ال��ب��ح��ري��ن��ي  ال��ع�����ش��ك��ري 

النعيمي رئيس هيئة  ذياب بن صقر  الركن  الفريق  استقبل 
الملحق  العجمي  فيصل حسن  الدكتور  الركن  العميد  األركــان، 
الشقيقة  الــعــربــيــة  مــصــر  جــمــهــوريــة  لـــدى  البحريني  الــعــســكــري 
بمناسبة تعيينه، وذلك صباح أمس األربعاء 28 ديسمبر 2022م.

ال������دك������ت������ور ال���������ش����ي����خ خ��ل��ي��ف��ة 

خليفة اآل  اهلل  ع��ط��ي��ة  ب��ن  م��ح��م��د  ب��ن 

البيانات الشخصية:
تاريخ الميالد: 21 أغسطس 

1983
الحالة االجتماعية: متزوج

اللغات:
اإلنــجــلــيــزيــة / الــفــرنــســيــة / 

باإلضافة إلى العربية
المؤهالت العلمية:

األعمال  إدارة  في  دكــتــوراه   *
تــــخــــصــــص عــــــالقــــــات دولــــــيــــــة – 
للتعليم  الــســويــســريــة  الــمــدرســة 

العالي – سويسرا سنة 2018.
ــة  ــبـ ــراقـ تــنــفــيــذ ومـ دبــــلــــوم   *
اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية 
المملكة   – نوتنغهام  جــامــعــة   –

المتحدة سنة 2012.
 – ويــبــســتــر  جــامــعــة   – الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  إدارة  فــي  ماجستير   *

سويسرا سنة 2008.
جامعة   – اإلنسان  وحقوق  الدولية  العالقات  في  بكالوريوس   *

ويبستر – سويسرا سنة 2006.
– جامعة  والــالجــئــيــن  الــدولــيــة للهجرة  الــعــالقــات  فــي  دبــلــوم   *

ويبستر – سنة 2006.
 – الملكية  العسكرية  ساندهيرست  أكاديمية  عسكري  تأهيل   *

المملكة المتحدة سنة 2002.
* دبلوم الثانوية العامة – مدرسة البحرين سنة 2001.

الهيكل الحكومي:
* وزارة الدفاع سنة 2001 – 2011.

* أمر ملكي رقم )48/ع( لسنة 2011 بنقل ضابط من قوة دفاع 
حقوق  منظمات  مدير   – االجتماعية  التنمية  وزارة  إلــى  البحرين 

اإلنسان سنة 2011 – 2012.
وإدارة  والمتابعة  التنسيق  إدارة  – مدير  اإلنسان  وزارة حقوق   *

العالقات سنة 2012 – 2016.
* تقاعد من وزارة حقوق اإلنسان بدرجة وكيل وزارة وذلك بسبب 

إلغاء الوزارة.

} الشيخ خليفة بن محمد.

وزي�����ر ال���ع���دل ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ف��ي��ر

ال�����ج�����زائ�����ري ل�������دى ال��م��م��ل��ك��ة

لبعثة  رئ��ي�����ض  بتعيين  م��ل��ك��ي  م��ر���ش��وم 

م�شر ل���دى  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن 

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
خليفة ملك البالد المعظم مرسوم رقم )86( لسنة 2022، بتعيين 
لدى جمهورية مصر  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  للبعثة  رئيس 
ــر الــخــارجــيــة وبــعــد موافقة  الــعــربــيــة، وذلـــك بــنــاًء عــلــى تــرشــيــح وزيـ

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

ُتعين السفير فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسا للبعثة الدبلوماسية 
فوق  سفير  بلقب  العربية  مصر  جمهورية  لــدى  البحرين  لمملكة 

العادة مفّوض.
المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

وكـــان قــد صــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك حمد بن 
لسنة   )85( رقــم  مــرســوم  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
2022 بتعيين سفير في وزارة الخارجية، وذلك بناًء على عْرض وزير 

الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

ن السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل سفيرا في وزارة الخارجية. ُتعيَّ
المادة الثانية:

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
في  الوطني  الــحــرس  رئــيــس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
مكتبه بمعسكر الصخير صباح أمس )28 ديسمبر(، 
العام  المدير  مالك  الرحمن  أنيق  محمد  الــلــواء 
لــقــوة مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان 

اإلسالمية الشقيقة.
بالمدير  الوطني  الــحــرس  رئيس  سمو  ورّحـــب 
العام لقوة مكافحة المخدرات والوفد المرافق له، 
إليها  وصــلــت  الــتــي  المتقدمة  المستويات  مــؤكــدًا 
وما  الشقيقين،  البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات 
أثــمــر عــنــهــا مــن زيــــادة مــســتــويــات الــتــعــاون وتــبــادل 

الخبرات بين الجانبين.

الرحمن  أنيق  محمد  الــلــواء  عّبر  جانبه،  مــن 
مــالــك الــمــديــر الـــعـــام لــقــوة مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـالمـــيـــة الــشــقــيــقــة، عن 
حرصه  على  الوطني  الــحــرس  رئيس  لسمو  شكره 
البلدين  التعاون بين  واهتمامه بتطوير مستويات 

الشقيقين.
المواضيع  من  عدد  مناقشة  اللقاء،  كما شهد 

ذات االهتمام المشترك بين الجانبين.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء الـــســـيـــد مــحــمــد أيــــــوب ســفــيــر 
ــيـــة الــشــقــيــقــة لــدى  جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـالمـ
السعد  راشــد  عبدالرحمن  الركن  واللواء  المملكة 

مدير مكتب سمو رئيس الحرس الوطني.

رئ��ي�����ض ال��ح��ر���ض ال��وط��ن��ي ي�����ش��ت��ق��ب��ل م��دي��ر 

ق����وة م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي

ــًذا ألمـــــــــر صــــاحــــب  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
الــوزراء بإطالق  رئيس مجلس 
خطة تطوير لبيوت اهلل في كل 
الــبــحــريــن،  مملكة  مــحــافــظــات 
ــراءات بناء  ــ ــار اســتــكــمــال إجــ جـ
ــــدد 3 مـــســـاجـــد فــــي مــنــطــقــة  عـ
إسكان شرق الحد تحت إشراف 
ومتابعة إدارة األوقاف السنية.

 وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أشــــاد 
ــن مــحــمــد  بــ راشــــــد  د.  الـــشـــيـــخ 
ــن فــطــيــس الـــهـــاجـــري رئــيــس  بـ
ــلــــس األوقــــــــــــــاف الـــســـنـــيـــة  مــــجــ
يوليه  الــذي  الكبير  باالهتمام 
حضرة صاحب الجاللة الملك 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 

ملك البالد المعظم، وصاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
لبيوت  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
اهلل، حيث يواكب هذا االهتمام 
العمرانية  التوسعة  اهلل  ببيوت 
التي تشهدها مملكة البحرين، 
األمـــــــــر الـــــــــذي يـــحـــتـــم وجــــــود 
هذه  فــي  والــجــوامــع  المساجد 
ــة لــمــا  ــيــ ــانــ ــكــ ــع اإلســ ــاريــ ــشــ ــمــ الــ
فــاعــل في  دور  مـــن  لــلــمــســاجــد 
تنمية الوعي الديني الصحيح، 
والتكاتف  الــتــعــاون  قيم  ونــشــر 
والوحدة والتكافل والبناء بين 
أفــــــراد الــمــجــتــمــع، وإســهــامــهــا 
الــفــاعــل فــي تــعــزيــز الــمــواطــنــة 

الصالحة.

ــه  أنـ ــــري،  ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ د.  وأكـــــــد 
في  الفعلي  بالعمل  الــبــدء  تــم 
مــشــروع بــنــاء مــســجــد فــي حي 

ــار الــعــمــل على  ــ الــجــلــيــعــة، وجـ
في  البناء  ــراءات  إجــ استكمال 
مــشــروع بــنــاء مــســجــد فــي حي 
العمل  السوالي، وأيضًا جار  أم 
ــات  ــومــ عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الــــرســ
ــاء  ــنـ ــروع بـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــــدســ ــهــ الــ
ــد فـــي حـــــي الـــجـــلـــيـــعـــة.  ــســـجـ مـ
اإلجمالية  القيمة  تبلغ  حيث 
التقديرية للمشاريع: 980 ألف 

دينار بحريني.
ــهـــاجـــري،  الـ د.  أشــــــاد  ــد  ــ وقـ
الــكــرام  المتبرعين  بإسهامات 
ــاب األيـــــــادي الــبــيــضــاء  ــحــ وأصــ
دعــم سخي  مــن  يقدمونه  ومــا 
والمساجد،  الجوامع  بناء  في 
هــــذا  ــل  ــعـ ــجـ يـ أن  اهلل  ســـــائـــــاًل 
ــي مـــيـــزان  الـــعـــمـــل الــــمــــبــــارك فــ

أعمالهم  حسناتهم وصحائف 
يوم القيامة.

يذكر أن المشروع األول في 
الجليعة  حي  في  مسجد  بناء 
ويحتوي  طابقين  مــن  يــتــكــون 
الــطــابــق األرضــــي عــلــى مصلى 
ــق  ــ ــرافـ ــ ــي لـــــلـــــرجـــــال، ومـ ــســ ــيــ رئــ
خـــدمـــيـــة ومــــواقــــف لــلــســيــارات 
ــة، ومــصــلــى  ــاريــ ــجــ ومــــحــــالت تــ
للنساء ويحتوي الطابق األول 
على سكن، حيث تبلغ مساحة 

األرض 1038.2 متر مربع.
ــانــــي  ــثــ ــروع الــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ أمــــــــا الــ
ــاء مــســجــد  ــنـ والــمــتــمــثــل فــــي بـ
يــتــكــون  الـــســـوالـــي  أم  فــــي حــــي 
الطابق  ويحتوي  طابقين  من 
رئيسي  عــلــى مــصــلــى  ــي  ــ األرضـ

ــلــــرجــــال، ومـــجـــلـــس ومــصــلــى  لــ
ــة  ــيـ ــاء ومـــــــرافـــــــق خـــدمـ ــســ ــنــ ــلــ لــ
ويحتوي  لــلــســيــارات،  ومــواقــف 
الطابق األول على سكن حيث 
 1707.3 األرض  تبلغ مساحة 

متر مربع.
ــالــــث،  ــثــ ــروع الــ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ أمـــــــا الـ
مسجد في  بناء  في  والمتمثل 
حي الجليعة فيتكون المشروع 
الطابق  ويحتوي  طابقين  من 
رئيسي  عــلــى مــصــلــى  ــي  ــ األرضـ
لــــلــــرجــــال، ومـــصـــلـــى لــلــنــســاء 
ــــف  ــواقـ ــ ــة ومـ ــيــ ومــــــرافــــــق خــــدمــ
لــلــســيــارات، ويــحــتــوي الــطــابــق 
ســــــكــــــن اإلمــــــام  عـــــلـــــى  األول 
تــبــلــغ مساحة  والـــمـــؤذن حــيــث 

األرض 1139.9مترا مربعا.

تنفيًذا لأمر ولي العهد رئي�س الوزراء

م�����ش��اج��د   3 ب���ن���اء  اإج����������راءات  ت�����ش��ت��ك��م��ل  ال�����ش��ن��ي��ة  الأوق���������اف 

دي���ن���ار  األ������ف   ٩٨٠ ب��ك��ل��ف��ة  ال���ح���د  ����ش���رق  اإ����ش���ك���ان  م��ن��ط��ق��ة  ف����ي 

} الشيخ د. راشد الهاجري.
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بــنــت السيد  الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة  أكــــدت 
المهم  الـــدور  الصحة  وزيـــرة  حسن  جـــواد 
لتنمية  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  لــبــرنــامــج 
الكوادر الحكومية في إثراء خبرات وقدرات 
الكوادر الحكومية الواعدة وتنميتها، الفتًة 
إلى أن البرنامج يجسد بشكل جلّي الرؤى 
الطموحة لصاحب السمو الملكي األمير 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــوزراء لــتــطــويــر الــكــوادر  ــ رئــيــس مــجــلــس الــ
الحكومية وإتاحة الفرصة أمامها لتعزيز 
خبراتها ومهاراتها ومشاركتها في تحقيق 

أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ــــال لــقــائــهــا مــنــتــســبــي  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ

الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس 
حيث  الحكومية،  الــكــوادر  لتنمية  الـــوزراء 
مختلف  فــي  بمشاركتهم  الــوزيــرة  أشـــادت 
التدريبية  والــــدورات  والــبــرامــج  المشاريع 
الــتــي تــعــزز مــهــاراتــهــم وتــصــقــلــهــا وتــنــمــي 
إسهاماتهم  يــعــزز  بما  العملية  خبراتهم 
لهم  متمنًية  الحكومي،  األداء  تطوير  في 
التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية.

وخـــال الــلــقــاء اســتــعــرضــت الــدكــتــورة 
جـــلـــيـــلـــة بـــنـــت الـــســـيـــد جـــــــواد حـــســـن مــع 
ــنــــة مــخــتــلــف  ــامــ ــثــ مـــنـــتـــســـبـــي الــــدفــــعــــة الــ
الصحي،  بالقطاع  المتعلقة  المواضيع 
مــســلــطــًة الــضــوء عــلــى أهـــم الــمــســؤولــيــات 

ــة لـــتـــطـــويـــر  ــحــ ــصــ ــة بـــــــــــــوزارة الــ ــوطــ ــنــ ــمــ الــ
الصحي،  للقطاع  المستدامة  السياسات 
ــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة  ــ كـــمـــا تـــطـــرقـــت إلـ
التنسيق  وجوانب  المملكة،  في  المقدمة 
لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل فــيــمــا بــيــنــهــا لــتــعــزيــز 

جودتها وكفاءتها. 
وزارة  دور  الــــوزيــــرة  اســتــعــرضــت  كــمــا 
الصحة في ظل مشروع الضمان الصحي 
الوطني الذي يهدف إلى توفير المتطلبات 
الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق 
مملكة  فــي  الــشــامــلــة  الــصــحــيــة  التغطية 
أكــبــر وأهــم  الــبــحــريــن، والــــذي يعتبر مــن 
الـــمـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة فـــي الــقــطــاع 

الصحي بمملكة البحرين.
الدفعة  منتسبو  أعـــرب  جانبهم،  مــن 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
شكرهم  عــن  الــحــكــومــيــة  الـــكـــوادر  لتنمية 
السيد  بنت  جليلة  لــلــدكــتــورة  وتــقــديــرهــم 
جــــواد حــســن وزيـــــرة الــصــحــة عــلــى حسن 
واهتمام  أبدته من حرص  االستقبال وما 
الصحة  بـــوزارة  العمل  لمسارات  وتوضيح 
أفضل  لتقديم  حــافــزًا  لهم  يمثل  والـــذي 
طــوال  مشاركاتهم  خــال  مــن  المستويات 
التجارب  فــي  بالبرنامج  التحاقهم  فــتــرة 
بمهنية  لهم  المتاحة  والعملية  العلمية 

ومسؤولية.

} وزيرة الصحة خال لقاء منتسبي برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

وزي�����رة ال�����ش��ح��ة ت�����ش��ي��د ب����دور ب��رن��ام��ج رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ك����وادر ف���ي اإث�������راء ال���خ���ب���رات وال����ق����درات 

مبارك  بن  محمد  الدكتور  استقبل 
األستاذة  والتعليم  التربية  وزيــر  جمعة 
ــي رئـــيـــســـة لــجــنــة  ــولــ ــهــ هـــنـــد مـــحـــمـــد الــ
لـــدول  الـــتـــعـــاون  ــدات دول مــجــلــس  ــرشـ مـ
الخليج العربية وعضوات اللجنة، وذلك 
بــمــنــاســبــة زيـــارتـــهـــن لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي االجـــــتـــــمـــــاع الـــســـابـــع  ــ ــلــــمــــشــــاركــــة فــ لــ
العاصمة  استضافته  الـــذي  والــعــشــريــن 

المنامة.
ــاء، ثـــــّمـــــن الـــــوزيـــــر  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــال الــ
االجتماعات  هــذه  مثل  عقد  استمرارية 
التي تجّسد اللحمة والترابط بين دول 
بما  منّوهًا  الخليجي،  التعاون  مجلس 
المنطقة  في  المرشدات  به حركة  تقوم 

من برامج وفعاليات ثرية.
بالقرار الصادر من المجلس  وأشاد 
الخليج  التعاون لدول  الوزاري لمجلس 
ـــ153 بــضــم تبعية  ــ الــعــربــيــة فــي دورتــــه الـ
بدول  المرشدات  ولجنة  الكشافة  لجنة 
التربية  وزراء  للجنة  الــتــعــاون  مجلس 
الـــُخـــطـــوة  هـــــذه  أن  مــــؤكــــدًا  والـــتـــعـــلـــيـــم، 
للحركتين  المجلس  دول  تقدير  ُتجسد 
اإلرشــــاديــــة والــكــشــفــيــة والـــحـــرص على 

متابعتها عن قرب.
حضر اللقاء األستاذة كفاية العنزور 

الوكيل المساعد للخدمات التعليمية.

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ي�����ض��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س واأع�������ض���اء 

ال��خ��ل��ي��ج��ي ال����ت����ع����اون  م��ج��ل�����س  دول  م����ر�����ض����دات  ل���ج���ن���ة 

ــة مـــحـــمـــد  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــت كـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
العام لمجلس  العباسي األمين 
ــيــــة  ــل خــــاصــ ــيــ ــعــ ــفــ الـــــــــشـــــــــورى تــ
اإلنجليزية  اللغة  إلى  الترجمة 
عبر  المجلس  جلسات  لــوقــائــع 
مــنــصــة الــيــوتــيــوب وذلــــك عقب 
انتهاء أعمال كل جلسة، مؤكدة 
أن ذلك يأتي تفعيا لتوجيهات 
رئيس  الصالح  صــالــح  بــن  علي 
كل  وتفعيل  بــإدخــال  المجلس 
في  والضرورية  الازمة  األدوات 
لفعاليات  اإلعامية  التغطيات 
الــمــجــلــس بـــهـــدف إطـــــاع أكــبــر 
شــريــحــة مـــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع 

على أعمال مجلس الشورى.
هـــــذه  أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــــارت 
الــخــاصــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تم 
الفصل  انـــطـــاق  مـــع  إضــافــتــهــا 
التشريعي السادس، تعتمد على 
خال  من  االصطناعي،  الذكاء 
ــبــــرامــــج الــمــنــاســبــة  تـــوظـــيـــف الــ
الصحيح  الــنــقــل  تــحــقــق  الــتــي 
اللغة  إلــى  الجلسات  لــمــداوالت 

بالسرعة  اإلنجليزية، وتوفيرها 
اليوتيوب  منصة  على  الــازمــة 
 Bahrain المجلس  حساب  عبر 

  .shura council
اهتمام  العباسي  أكــدت  كما 
األمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة لـــمـــجـــلـــس 
الــهــمــم  ذوي  بــحــقــوق  الــــشــــورى 
على  والبكم،  الصم  فئة  ومنهم 
وأساسيا  مهما  جــزءا  اعتبارهم 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  المجتمع،  مــن 
كـــل الــجــلــســات الـــتـــي يــتــم بثها 
الــيــوتــيــوب مدعمة  عــبــر مــنــصــة 
بترجمة فورية إلى لغة اإلشارة، 
والــتــي مــن خــالــهــا يــتــم إطــاع 
مــخــتــلــف  ــى  ــلــ عــ ــم  ــمــ ــهــ الــ ذوي 
وقـــائـــع الــجــلــســات ومــــا يــجــري 
ومــا يتخذه  مـــداوالت،  فيها من 
قــرارات، موضحة  من  المجلس 
أنـــه الــتــزام يــهــدف إلـــى تحقيق 
الوعي الكامل لذوي الهمم بما 
يقوم به مجلس الشورى من دور 
في  التشريعية  السلطة  ضمن 

مملكة البحرين.

ــى أن  ــ ولـــفـــتـــت الـــعـــبـــاســـي إلـ
ــة  ــيــ ــامــ هـــــــذه الـــــخـــــدمـــــات اإلعــ
تــصــب فـــي دعــــم كـــل الــمــســاعــي 
الوعي  تعزيز  إلــى  تــهــدف  الــتــي 
لــــدى الــمــجــتــمــع بـــالـــدور الـــذي 
التشريعية  تضطلع به السلطة 
فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والــتــي 
ــرز ثــمــار الــمــشــروع  تــعــد أحـــد أبــ
ــي لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــ ــــاحـ اإلصـ

الجالة عاهل الباد المعظم.
ــه، أشـــارت  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
األمـــــانـــــة  أن  إلــــــــى  الــــعــــبــــاســــي 
على  عــمــلــت  للمجلس  الــعــامــة 
ــل عـــضـــو مــجــلــس  ــيــ تـــطـــويـــر »دلــ
مــا يتطلب  وإدخـــــال  الـــشـــورى«، 
ليتناسب  عــلــيــه  تــعــديــات  مـــن 
التشريعي  الفصل  انطاق  مع 
وأيــة مستجدات على  الــســادس، 
تقدمها  التي  الخدمات  صعيد 
يأتي هذا  العامة، حيث  األمانة 
المقدم  للدعم  تكريًسا  الدليل 
ــاء  ــادة أعــــضــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ألصـــــحـــــاب الـ
تنمية  يــحــقــق  بــمــا  الــمــجــلــس، 
األداء البرلماني، ودعم استمرار 
ــات الـــعـــمـــل  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــر مـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ

التشريعي بالمجلس.
ويــتــضــمــن الــدلــيــل تــعــريــًفــا 
بنظام عمل المجلس، والعاقات 
ــات،  ــلـــطـ ــسـ ــة بــــيــــن الـ ــركـ ــتـ الـــمـــشـ
ــاء،  ــقــــوق وواجـــــبـــــات األعــــضــ وحــ
ــى الــتــعــريــف بــدور  بــاإلضــافــة إلـ
المجلس،  رئيس  واختصاصات 

وإجـــــــــراءات الــعــمــل الــبــرلــمــانــي 
ــا يـــتـــضـــمـــن أهـــــــم األحــــكــــام  ــمــ بــ
عضو  بعمل  المتعلقة  والــمــواد 
مــجــلــس الـــــشـــــورى، وذلــــــك مــن 
سير  على طريقة  التعرف  أجل 
الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة واألســـس 
ــة لــــوضــــع الـــتـــشـــريـــعـــات  ــامــ ــعــ الــ
ــي تـــســـهـــم فــي  ــتــ ــن الــ ــيــ ــوانــ ــقــ والــ
التشريعية،  المنظومة  تطوير 
الديمقراطية  الــمــســيــرة  ودعـــم 

بمملكة البحرين.
وحـــرصـــت األمـــانـــة الــعــامــة 
الــدلــيــل على  يــشــتــمــل  أن  عــلــى 
فصل كامل يعنى بتعامل عضو 
ــع وســـائـــل  مــجــلــس الــــشــــورى مــ
ــــب فــصــل  ــانـ ــ اإلعــــــــــــام، إلـــــــى جـ
لـــلـــتـــعـــريـــف بـــالـــخـــدمـــات الــتــي 
تقدمها األمانة العامة ألعضاء 
الــمــجــلــس، بــهــدف مــســانــدتــهــم 
في أداء وتنفيذ ومتابعة العمل 
ــومـــون  ــقـ ــانــــي الــــــــذي يـ ــبــــرلــــمــ الــ
ــهــــم  ــاتــ ــتــــصــــاصــ بـــــــه وفــــــقــــــا الخــ

الدستورية.
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} كريمة العباسي.

ــي بــــــــن صــــالــــح  ــ ــلــ ــ أشـــــــــــــاد عــ
الشورى،  مجلس  رئيس  الصالح 
ــيــــة،  ــتــــراتــــيــــجــ بــــالــــعــــاقــــات االســ
والشراكات التاريخية التي تربط 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــجــمــهــوريــة 
الهند الصديقة، وما يثمر عنها 
مـــن تـــعـــاون وتــنــســيــق ُيــســهــم في 
تـــعـــزيـــز الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة، 
بين  التنموية  المجاالت  ويدعم 
أنَّ  مــؤكــًدا  الصديقين،  البلدين 
ــروابــــط الــمــتــيــنــة بين  تــنــامــي الــ
ومساندة  دعــًمــا  يعكس  البلدين 
مــتــمــيــزة مـــن قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن 
الــصــديــقــيــن، وحـــرًصـــا مــشــهــوًدا 
أرحـــب للتعاون  آفـــاق  فــتــح  عــلــى 
الثنائي، وبما يعود بالخير على 

البلدين والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــال 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، صباح 
سفير  شريفاستاف  بيوش  أمس 
لدى  الصديقة  الهند  جمهورية 

مملكة البحرين. 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وأوضـــــــــــــح رئــ
البحرينية  العاقات  أَنّ  الشورى 
الــهــنــديــة الــمــمــتــدة مــنــذ عــقــود 
ــًوا  ــمـ ــا ونـ ــقـــدًمـ ــلـــة، تــشــهــد تـ طـــويـ
ــاالت  ــجــ ــمــ ــن الــ ــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
التجارية  وخــصــوًصــا  الــحــيــويــة، 

منّوًها  واالستثمارية،  والثقافية 
التفاهم  ومــذكــرات  باالتفاقيات 
والـــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة الــمــوقــعــة 
التي  الصديقين،  البلدين  بين 
تـــرّســـخ عــمــق ومـــتـــانـــة الـــروابـــط 

والعاقات الثنائية.
وأكد رئيس مجلس الشورى 
ــــرص الــمــجــلــس عـــلـــى تــقــويــة  حـ
العاقات البرلمانية بين مملكة 
ــة الــهــنــد،  ــوريـ ــهـ ــمـ الـــبـــحـــريـــن وجـ
تنسيق  عــلــى  الــعــمــل  ومـــواصـــلـــة 
ــاه  ــتــــركــــة تـــجـ الـــــمـــــواقـــــف الــــمــــشــ
المهمة  والموضوعات  القضايا 
ــل  ــافـ ــحـ ــمـ ــث فــــــي الـ ــحــ ــبــ ــ ــي ُت ــ ــتـ ــ الـ

البرلمانية. 

السفير  تــقــدم  جــانــبــه،  مـــن 
ــيـــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف بــخــالــص  بـ
ــيــــس مــجــلــس  الـــتـــهـــانـــي إلــــــى رئــ
الملكية  الــثــقــة  لنيله  الـــشـــورى، 
ــا  ــًســ ــيــ ــه رئــ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
للمجلس في الفصل التشريعي 
السادس، مشيًدا بالدور والجهود 
ــيــــس مــجــلــس  ــي يـــبـــذلـــهـــا رئــ ــتــ الــ
الشورى في تعزيز عمل السلطة 
الــتــشــريــعــيــة، وتــرســيــخ الــمــكــانــة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــة،  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
وحضورها الفاعل والمشّرف في 
اإلقليمية  البرلمانية  المحافل 

والدولية.

تاريخي��ة �ض��راكات  ال�ض��ورى:  مجل���س  رئي���س 

بالهن�د البحري�ن  ترب�ط  ا�ض�تراتيجية  وعالق�ات 

} رئيس مجلس الشورى خال لقاء السفير الهندي.

أعــــــــرب أحــــمــــد بـــــن ســلــمــان 
المسلم رئيس مجلس النواب عن 
الدعم النيابي المستمر لتطوير 
ــاريـــع  ــمـــشـ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـ
الــتــنــمــويــة، فـــي كـــافـــة الــمــيــاديــن 
ــاالت، فـــي ظـــل الــمــســيــرة  ــجـ ــمـ والـ
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بــ
ومتابعة  وجهود  المعظم،  الباد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الـــــوزراء..  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
مـــؤكـــدا حــــرص مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى تــحــقــيــق ضـــمـــان اســتــدامــة 
باعتباره محورا  التحتية،  البنية 
أســاســيــا فـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة، 
مملكة  تشهده  ما  أن  إلى  مشيرا 
الـــبـــحـــريـــن مــــن تــشــيــيــد الــعــديــد 
مـــن الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة، وفــق 
الــمــتــطــلــبــات الــعــصــريــة، وتــواكــب 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، 
الخدمات  مــن  المزيد  يوفر  بما 
ــة لــجــذب  ــمـ ــداعـ والــتــســهــيــات الـ
المشاريع  وفــرص  االســتــثــمــارات، 
المشتركة، وضع مملكة البحرين 
فــي مــراتــب مــتــقــدمــة فــي مجال 

الــتــطــور الــعــمــرانــي واإلنــشــائــي.. 
مشيدا بجهود وزارة األشغال في 
تطوير الخدمات العامة، وما تم 
في  وبــرامــج  مشاريع  من  تنفيذه 
الـــبـــاد، مثمنا  كــافــة مــحــافــظــات 
ــروع فـــــي بـــنـــاء  ــ ــشــ ــ دورهـــــــــا فـــــي الــ
الــذي  الــوطــنــي،  المجلس  مبنى 
ــة مــعــمــاريــة حــضــاريــة  يــمــثــل داللــ
الديمقراطي في مملكة  للتطور 

البحرين.
ــه،  ــائـ ــقـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال لـ
بمكتبه أمس، المهندس إبراهيم 
األشغال،  وزير  الحواج  بن حسن 

ــد حــــرص الـــــــوزارة على  حــيــث أكــ
تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة 
وتوجيهات  السامية  والتطلعات 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو 
الــــــــــــــــــوزراء، مــــعــــربــــا عــــــن شـــكـــره 
مجلس  وأعضاء  لرئيس  وتقدير 
ــنـــواب، والــعــمــل ضــمــن الــفــريــق  الـ
ــاون  ــعـ ــتـ ــد، والـ ــ ــواحـ ــ الـــجـــمـــاعـــي الـ
التنفيذية  السلطة  بــيــن  الــبــنــاء 
والـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، وبــحــث 
ــيـــاجـــات الــعــمــرانــيــة  ــتـ ــافـــة االحـ كـ
واإلنشائية في مدن وقرى مملكة 

البحرين.

رئي�س مجل�س النواب:

البنية  ا���ض��ت��دام��ة  ل�����ض��م��ان  ن��ي��اب��ي  دع���م 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���م�������ض���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة

} رئي�س مجل�س النواب يلتقي وزير الأ�شغال.

أكد جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس 
تناولها  الــتــي  الــمــحــاور  مــحــاكــاة  الــشــورى  مجلس 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  خطاب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــعــظــم لــدى 
أعـــمـــال دور االنــعــقــاد  بــافــتــتــاح  تــفــضــل جــالــتــه 
الـــعـــادي األول مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســادس 
أن  إلــى  مــشــيــرًا  الــراهــنــة،  المرحلة  متطلبات  مــع 
أعضاء  بــه  يهتدي  مضيئا  نبراسا  يعد  الخطاب 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي مــبــاشــرة صــاحــيــاتــهــم 
في  الحكومة  مع  بالتعاون  والرقابية  التشريعية 
سبيل تحقيق التطلعات المرجوة ورفع التحديات 
المعظم على  الــبــاد  عــاهــل  الــتــي حــرص  الكبرى 
لصالح  المنجزات  تحقيق  أجــل  من  بها  التذكير 

الوطن والمواطن.

لرئيس  األول  النائب  تـــرؤس  لــدى  ذلــك  جــاء 
مجلس الشورى اجتماع لجنة الرد على الخطاب 
الملكي السامي، الذي تم خاله مناقشة ودراسة 
ما ورد بالخطاب السامي من موضوعات ومحاور 
والنظر في ماحظات ومقترحات أعضاء اللجنة 
ــرد، إلــى  ــ بــشــأن الــصــيــاغــة الــمــقــتــرحــة لــمــشــروع الـ

جانب مرئيات أعضاء المجلس.
وقـــــــررت الــلــجــنــة بـــعـــد االســــتــــمــــاع لــمــرئــيــات 
ــروع فـــي إعــــداد  ــشـ ومــــداخــــات أعـــضـــاء الــلــجــنــة الـ
مـــســـّودة مـــشـــروع الــــرد لــمــنــاقــشــتــه فـــي االجــتــمــاع 
ابتسام محمد صالح  الــدكــتــورة  واخــتــيــار  الــقــادم، 
الدالل مقررا أصليا وإجال عيسى بوبشيت مقررا 
الصيغة  مـــن  االنــتــهــاء  يــتــم  أن  عــلــى  احــتــيــاطــيــا، 

النهائية في أقرب وقت ممكن.    

نـــاقـــشـــت لــجــنــة الـــمـــرافـــق 
ــئــــة بــمــجــلــس  ــيــ ــبــ الــــعــــامــــة والــ
أمس  اجتماعها  فــي  الــشــورى 
ــاء(، بــرئــاســة الــدكــتــور  ــعــ )األربــ
محمد علي حسن علي مشروع 

تمويل  صندوق  بإنشاء  قانون 
البيوت اآليلة للسقوط.

حــــيــــث تــــــــــــدارس أعــــضــــاء 
الــلــجــنــة الــهــدف مــن الــقــانــون 
الذي يحفظ حق المواطنين 

مــن ذوي الــدخــل الــمــحــدود أو 
الـــذيـــن ال يــمــلــكــون دخــــا في 
الائق  السكن  على  الحصول 
والــــحــــيــــاة الــــكــــريــــمــــة، بـــوضـــع 
حـــل لــمــشــكــلــة الــبــيــوت اآليــلــة 
لــلــســقــوط والــتــي تــحــتــاج إلــى 
الترميم أو إعادة بناء من خال 
صــنــدوق يــنــشــأ لــهــذا الــغــرض 
وإعادة  الترميم  تمويل  يتولى 
الــبــنــاء، حــفــاظــا عــلــى حــقــوق 
توفير  فــي  المواطنين  هـــؤالء 
السكن اآلمن لهم من ناحية، 
والحفاظ على المباني كثروة 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى،  ــة مــ ــاريـ ــقـ عـ
الجهات  دعــوة  اللجنة  وقـــررت 
الــمــعــنــيــة لــمــنــاقــشــة مـــشـــروع 
ــــك لــاســتــئــنــاس  الـــقـــانـــون وذلـ
ــول إلــــى صيغ  بــرأيــهــا والــــوصــ

توافقية لمشروع القانون.
ــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــت الـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــا نـ ــ ــمـ ــ كـ
بــعــض  االجـــــتـــــمـــــاع  ذات  ــي  ــ فــ
التعديات على مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام المرسوم 
 2002 لسنة   )20( رقم  بقانون 
واستغال  تنظيم صيد  بشأن 
ــروة الـــبـــحـــريـــة،  ــ ــثـ ــ وحـــمـــايـــة الـ
والــــــــــــــذي يــــحــــقــــق الــــضــــمــــان 
االجتماعي وحماية األرملة أو 

األبناء القصر.
ــت الــلــجــنــة  ــ ــدارسـ ــ فـــيـــمـــا تـ
بتعديل  آخــــر  قـــانـــون  مـــشـــروع 
بـــــعـــــض أحــــــــكــــــــام الـــــمـــــرســـــوم 
1996م  لسنة   )2( رقــم  بقانون 
العامة  الــطــرق  إشــغــال  بــشــأن 
ــوء االقــــتــــراح  ــ )الـــمـــعـــد فــــي ضـ
بــقــانــون الــمــقــدم مــن مجلس 
الــــــشــــــورى(، وأجــــــــرت الــلــجــنــة 
بعض التعديات على مشروع، 
المرونة  صفة  لمنحه  وذلـــك 
النفاذ،  فــي حــال دخــولــه حيز 
الجهات  دعــوة  اللجنة  وقـــررت 
لمناقشة  بــالــقــانــون  المعنية 
وجــــهــــة نـــظـــرهـــم فــــي مـــشـــروع 

القانون.

م����راف����ق ال���������ض����ورى ت���ن���اق�������س »ال����ب����ي����وت الآي����ل����ة 

ل��ل�����ض��ق��وط« وق����ان����ون »ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��ي��د ال���ب���ح���ري«

ل��ج��ن��ة ال������رد ع���ل���ى ال���خ���ط���اب ال�����ض��ام��ي 

ف���ي »ال�������ض���ورى« ت��ع��د م�������ض���ّودة ت��ق��ري��ره��ا
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أكـــــــد أحــــمــــد بـــــن ســـلـــمـــان 
ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ ــم رئـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
النواب، أن المشاريع التنموية 
واإلســـــكـــــانـــــيـــــة، ومـــــــا تـــشـــهـــده 
مــن تــســريــع فــي وتــيــرة العمل 
واالنـــــجـــــاز، فــــي ظــــل الـــرعـــايـــة 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة مــــن لـــدن 
ــة  ــالــ ــجــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــود الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة  ــ ــهـ ــ وجـ
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
ــــي مـــحـــل تــقــديــر  الـــــــــــــوزراء، هـ
واهتمام ودعم نيابي متواصل، 

وهدف وطني مشترك.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وأشـــــــــــــار رئــ
ــواب إلـــــى ضــــــــرورة ســرعــة  ــ ــنـ ــ الـ
ــات الــتــي  ــدمــ ــخــ ــر كــــل الــ ــيـ تـــوفـ
المواطنين،  احتياجات  تلبي 
ــرق  ــروع »شــ ــشــ وخــــاصــــة فــــي مــ
الــــــــحــــــــد«، وكـــــــــل الــــمــــشــــاريــــع 
ـــة فـــــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــانـ ــ ـــكـــ ــ اإلســ

البحرين.
وزارة  بــــجــــهــــود  مــــشــــيــــدا 
اإلسكان والتخطيط العمراني 
ــة االحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــيــ ــبــ ــلــ فـــــــي تــ
البحرينية،  لألسرة  اإلسكانية 
ومواصلة الخطط التطويرية 

لـــقـــطـــاع اإلســـــكـــــان، بــحــلــولــهــا 
ــا  ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــكــــرة واســ ــتــ ــبــ ــمــ الــ
ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ الــــضــــخــــمــــة، بـ
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، لــتــأمــيــن 
ــم  ــائــ ــمــ ــق والــ ــ ــائــ ــ ــن الــ ــكــ ــســ الــ
للمواطنين، وطرح المزيد من 
الخيارات التمويلية للخدمات 
اإلسكانية، تنفيذا للتوجيهات 

الملكية السامية.

جــــاء ذلــــك خــــال لــقــائــه، 
ــمــــد  ــت أحــ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــس، آمــــــنــــــة بـ
الـــرمـــيـــحـــي وزيـــــــــرة اإلســــكــــان 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والــــتــــخــــطــــيــــط الـ
ــي أكـــــــدت شـــــــروع الـــــــــوزارة  ــتــ الــ
الخدمات  كافة  توفير  بسرعة 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي احـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـــــــتـــــــي تـ
مشروع »شرق  في  المواطنين 
الحد« اإلسكاني، التي طرحها 

ــه  ــتـ ــفـ ــلـــس بـــصـ ــمـــجـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
ممثا عن مدينة الحد وشرق 
المحرق،  محافظة  فــي  الحد 
وفـــــي الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة 
ــمـــحـــرق، وكــافــة  بــمــحــافــظــة الـ

محافظات الباد.
ــوزارة  كــمــا أكـــدت حـــرص الــ
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات 
ــر  ــ الـــمـــلـــكـــيـــة الــــســــامــــيــــة، وأمــ

صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
فــي مــضــاعــفــة الــعــمــل لــتــوزيــع 
وتقديم  اإلسكانية،  المشاريع 
الــخــدمــات الــتــمــويــلــيــة لــزيــادة 
وبالشراكة  المستفيدين،  عدد 
مــع الــقــطــاع الــخــاص، وإتــاحــة 
المواطنين  لحصول  الفرصة 
ــيـــة  ــانـ ــكـ ــهـــم اإلسـ ــتـ عـــلـــى خـــدمـ
استعرضت  كــمــا  انــتــظــار.  دون 
والخطط  الــمــشــاريــع  الـــوزيـــرة 

والبرامج اإلسكانية.
ــان  ــكــ وأكـــــــــدت وزيـــــــــرة االســ
والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي أنـــه 
سيتم عقد لقاءات مع النواب 
مــمــثــلــي جــمــيــع الــمــحــافــظــات 
وبحضور  المقبلة،  األيـــام  فــي 
ووزيــرة  الــنــواب  رئيس مجلس 
االسكان والتخطيط العمراني 
ومــــســــؤولــــي الـــــــــــــوزارة، لــبــحــث 
كـــافـــة احـــتـــيـــاجـــات الــمــشــاريــع 
ــي مـــحـــافـــظـــات  ــ ــيــــة فـ ــانــ ــكــ اإلســ

مملكة البحرين.
ــة عـــــــن تــــقــــديــــرهــــا  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
وامـــتـــنـــانـــهـــا لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
النواب والنواب، للحرص على 
تــعــزيــر مـــســـارات الـــتـــعـــاون في 
المجال اإلسكاني والتخطيط 
الـــعـــمـــرانـــي، وبـــمـــا يـــصـــب فــي 

صالح الوطن والمواطنين.
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نــظــم الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
زيارة تنسيقية لعدد من المسؤولين 
»أثـــر«،  البحرينية  الــمــرأة  نصب  إلــى 
ــة الـــســـمـــو  ــبــ ــاحــ ــه صــ ــتــ ــنــ والــــــــــذي دشــ
ابراهيم  الملكي األميرة سبيكة بنت 
الـــبـــاد  عــــاهــــل  قـــريـــنـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل 
الــمــعــظــم، رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى 
المرأة  يــوم  بمناسبة  مؤخرا  للمرأة، 
ثقافيًا  رمـــزًا  بــات  الـــذي  البحرينية، 
والمشرفة  المشرقة  للمسيرة  بـــارزًا 

للمرأة البحرينية.
ونــقــلــت هــالــة األنـــصـــاري األمــيــن 
الــــعــــام لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــة الـــسـ ــبـ ــاحـ ــيـــات صـ تـــحـ
األمــــيــــرة ســبــيــكــة بـــنـــت إبـــراهـــيـــم آل 
المعظم  الباد  عاهل  قرينة  خليفة 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة، 
الــذي ضم  الــزائــر  الــى أعضاء الوفد 
كــا مــن الــمــهــنــدس كــمــال بــن أحمد 
محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء، 
المبارك  ناصر  بن  وائــل  والمهندس 
ــلـــديـــات والـــــزراعـــــة،  ــبـ وزيــــــر شــــــؤون الـ
والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج 
جعفر  بنت  وفاطمة  األشــغــال،  وزيـــر 
ــرة الــســيــاحــة، وحــمــد  ــ الــصــيــرفــي وزيـ
مكتب  عــام  مــديــر  المحميد  يعقوب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، والـــدكـــتـــور 
ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، 
الرئيس  البنخليل  محمد  ويــوســف 
الوطني،  االتصال  لمركز  التنفيذي 
آل خليفة  والشيخ خليفة بن أحمد 

رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
وأحمد خالد العريفي نائب الرئيس 

التنفيذي لمركز االتصال الوطني.
وخــــــــــال االســـــتـــــقـــــبـــــال، قـــدمـــت 
ــنـــصـــب  األنــــــــصــــــــاري شـــــرحـــــا عــــــن الـ
»أثـــر«،  البحرينية  لــلــمــرأة  الــتــذكــاري 
الـــــذي جــــاء نـــتـــاج مــســابــقــة شــبــابــيــة 
هندسية إبداعية حملت اسم »فخر« 
ونــظــمــهــا الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار العام 2017، كنشاط مصاحب 

لــفــعــالــيــات يـــوم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، 
بالمرأة في  الذي خصص لاحتفاء 

المجال الهندسي.
وتــــــعــــــرف الــــــوفــــــد الـــــــزائـــــــر عــلــى 
ــيـــمـــه  ــــب عـــــــن قـــــــــــرب، وتـــصـــمـ ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــي  ــراعـ ــي الــــفــــريــــد الـــــــذي يـ ــنـــدسـ ــهـ الـ
جــوانــب الــحــداثــة والــمــحــافــظــة على 
البيئة، ويترجم رؤية شبابية عصرية 
تستلهم حماسها من إنجازات الرواد 
للمزيد  ثقة  بكل  للمستقبل  وتنظر 
ــرى خـــال الـــزيـــارة  مـــن الــعــطــاء. وجــ

استعراض مجاالت التعاون لتعظيم 
االستفادة من نصب المرأة البحرينية 
ذلك  بما في  الوطني،  الصعيد  على 
ضمن  وطني  كصرح  النصب  اعتماد 
الثقافية  الــوطــنــيــة  الــمــعــالــم  قــائــمــة 
والسياحية الحديثة، وإدراجه ضمن 
خطط الترويج واالستثمار السياحي 
والثقافي لمملكة البحرين سواًء في 
اإلقليمية  أو  الــمــحــلــيــة  الــفــعــالــيــات 
والـــدولـــيـــة، واســتــثــمــاره فــي الــبــرامــج 

اإلعامية.
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} جانب من الزيارة.

فعاليات  مــؤخــرا  اختتمت 
التقني  التعليمي  الــمــعــســكــر 
 »TechFuture« الـــشـــامـــل 
تكنولوجيا  كلية  الذي نظمته 
الـــمـــعـــلـــومـــات فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
األهــلــيــة بــالــتــعــاون مــع منصة 
كــيــرنــي الــشــبــابــيــة فـــي الــفــتــرة 
ديسمبر   8 إلــى  أكتوبر   30 من 
الشباب  تعليم  بهدف  2022م  
مهاراتهم  وتــطــويــر  وتــدريــبــهــم 
ــــف مـــــــجـــــــاالت  ــلــ ــ ــتــ ــ ــخــ ــ فـــــــــــي مــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وتــحــضــيــرهــم 
المهني  تخصصهم  الخــتــيــار 
ــراف الــمــســتــقــبــلــي في  ــتــ واالحــ

هذا المجال.
وقــــد أقـــيـــم حــفــل الــخــتــام 
فـــي الــجــامــعــة األهـــلـــيـــة تحت 
رعـــايـــة الـــبـــروفـــيـــســـور عــبــداهلل 
ــواج، الـــرئـــيـــس الــمــؤســس  ــحــ الــ
الجامعة  أمناء  رئيس مجلس 
األهــلــيــة بــحــضــور الــمــتــدربــيــن 
وفـــريـــق الــعــمــل الــمــشــارك في 

تنظيم البرنامج.
احــــــــــــتــــــــــــوى الـــــمـــــعـــــســـــكـــــر 
الــتــعــلــيــمــيــة الــتــقــنــي الــشــامــل 
برامج  على   »TechFuture«
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تـــخـــصـــصـــيـــة عــلــى 
يـــد مــجــمــوعــة مـــن الــمــدربــيــن 
ــن فـــــي مــــجــــاالت  ــيـ ــرفـ ــتـ ــحـ ــمـ الـ
ــي، الــــذكــــاء  ــرانـ ــبـ ــيـ ــسـ ــن الـ ــ ــ األمـ
البيانات،  وعلوم  االصطناعي 

ــمــــل  ــعــ الــ ورش  مــــــــن  وعـــــــــــــدد 
والـــــمـــــحـــــاضـــــرات اإلضــــافــــيــــة 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــريـــف 
المشاركين بمختلف مجاالت 
بسوق  وارتباطها  التكنولوجيا 
الــعــمــل فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وخارجها. 
ــد  ــبــــة أكــ ــنــــاســ ــذه الــــمــ ــ ــهــ ــ وبــ
الـــبـــروفـــيـــســـور الـــــحـــــواج عــلــى 
مــنــذ  األهـــلـــيـــة  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ أن 
الـــــتـــــأســـــيـــــس تـــــضـــــع خــــدمــــة 
الــمــجــتــمــع ضــمــن أولــويــاتــهــا، 

فــالــجــامــعــات لـــم تــعــد أبـــراجـــًا 
عـــاجـــيـــة بـــعـــيـــدة عــــن الــــنــــاس، 
فــهــي جـــزء ال يــتــجــزأ مــن هــذا 
الناس هي  المجتمع، وخدمة 
خـــدمـــة لــلــوطــن الـــغـــالـــي على 
الــجــمــيــع، وتــمــاشــيــًا مـــع رؤى 
ــدة وخــطــطــه  ــيــ ــرشــ ــيــــادتــــه الــ قــ
التنموية المستقبلية للتطور 

واالزدهار. 
من جهتها رحبت الدكتورة 
وســــــــن عــــــــــواد عــــمــــيــــدة كــلــيــة 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات في 

بالحضور  األهــلــيــة  الــجــامــعــة 
وهــــــنــــــأت الــــمــــشــــاركــــيــــن عــلــى 
إتـــمـــام الــبــرنــامــج بــنــجــاح رغــم 
أثــنــاء الفصل  الــتــحــديــات  كــل 
ـــي، مـــؤكـــدًة دعــــم كلية  ــدراسـ الــ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات في 
الجامعة األهلية لهذه النوعية 
ــــن الــــبــــرامــــج لـــمـــا تــحــتــويــه  مـ
مـــن مــواضــيــع مــهــمــة وحــيــويــة 
تــفــيــد األفــــــــراد والـــمـــؤســـســـات 

والمجتمع بشكل عام. 
ــا مــن  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وتــــابــــعــــت »انـ

ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــة تـ ــيــ ــلــ حــــــــرص كــ
الـــمـــعـــلـــومـــات فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــة وهـــــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ األهــ
فـــي مملكة  األولـــــى  الــخــاصــة 
الــــبــــحــــريــــن عــــلــــى الــــشــــراكــــة 
مهمة  أن  حــيــث  الــمــجــتــمــعــيــة 
والبحث  التعليم  هــي  الكلية 
ــة الــمــجــتــمــع  الــعــلــمــي وخــــدمــ
بشتى الطرق، يسرني أن أعلن 
لــكــم عـــن االســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
طرحه  سيتم  حيث  البرنامج، 
شريحة  ليشمل  الــصــيــف  فــي 
أكبر من الشباب والشابات في 

مملكتنا الغالية«.
ــادق  ــ ــن جـــانـــبـــه قــــــال صـ ــ مـ
ــاريــــع  ــم رئـــــيـــــس الــــمــــشــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ الـ
ــتـــدريـــب  اإلبــــداعــــيــــة ودعـــــــم الـ
فـــي مــنــصــة كــيــرنــي الــشــبــابــيــة 
األولــــــى  ــنـــســـخـــة  الـ ــام  ــ ــمـ ــ إتـ إن 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج بـــمـــشـــاركـــة 40 
ــاء الــفــصــل  ــنــ ــة أثــ ــابــ ــًا وشــ ــابــ شــ
متميزًا،  نجاحًا  يعد  الدراسي 
الــنــوعــيــة  وخـــصـــوصـــًا أن هــــذه 
من البرامج عادة ما تكون في 
إال  الصيفية  اإلجـــــازات  فــتــرة 
أن اللجنة المنظمة للمعسكر 
ارتــــــــــأت تـــنـــظـــيـــمـــهـــا فـــــي هــــذه 
المشاركين  لمساعدة  الفترة 
عــــلــــى تــــحــــديــــد تـــوجـــهـــاتـــهـــم 
العام  نهاية  قبل  واختياراتهم 

الدراسي. 

 »TechFuture« �ل�سامل  �لتقني  �لمع�سكر  تختتم  �لأهلية  �لجامعة 

ل��ت��اأه��ي��ل �ل�����س��ب��اب �ل��ب��ح��ري��ن��ي ف���ي م���ج���الت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

وزير  المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  أكد 
شؤون البلديات والزراعة أن غرفة تجارة وصناعة 
البحرين شريك أساسي في دعم مسيرة التنمية 
البحرين، مشيرًا  التي تشهدها مملكة  والتطور 
ــوزارة تــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــمــل مع  ــ إلـــى أن الـ
القطاع  مــع  الــشــراكــة  ــار  إطـ فــي  البحرين  غــرفــة 
الخاص في كل المشاريع البلدية واالستثمارية 

والخدماتية. 
جــاء ذلــك خــال لقاء وزيــر شــؤون البلديات 
والزراعة سمير عبداهلل ناس رئيس غرفة تجارة 
أن  إلــى  المبارك  أشــار  حيث  البحرين،  وصناعة 
وزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص على دعم 

مــن شأنها  الــتــي  والــمــبــادرات  الــبــرامــج  مختلف 
أن تــعــزز الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص وتسهم 
ــع عــجــلــة الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، الفــتــًا إلــى  فــي دفـ
الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم الوزارة 

بتحقيق استراتيجيتها وأهدافها الموضوعة.
رئيس  نــاس  عــبــداهلل  أّكـــد سمير   مــن جانبه، 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن الــحــرص على 
التنموية  الــشــراكــة  تعزيز  فــي  الجهود  مواصلة 
المنشودة  األهـــداف  لتحقيق  العام  القطاع  مع 
وخصوصًا المتعلقة بتوفير المزيد من الفرص 
الوطني  االقــتــصــاد  ودعــم  للمواطنين،  النوعية 

ومن خال تطوير بيئة األعمال واالستثمار.

وزي�����ر �ل��ب��ل��دي��ات ي��ل��ت��ق��ي رئ��ي�����س �ل��غ��رف��ة 

وي�����س��ي��د ب����دوره����ا ف���ي م�����س��ي��رة �ل��ت��ن��م��ي��ة

ــد الــــنــــائــــب عــبــدالــنــبــي  ــ أكــ
لرئيس  األول  الــنــائــب  سلمان 
ســيــاســة  أن  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ مــجــلــس 
ــال الـــمـــجـــديـــن  ــمــ ــعــ تـــكـــريـــم الــ
ــآت  ــشــ ــنــ ــمــ ــن والــ ــيــ ــوقــ ــفــ ــتــ ــمــ والــ
المتميزة في جميع القطاعات 
ــة فــــي الـــــدولـــــة ســــواء  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
الــعــام هي  أو  الــخــاص  القطاع 
التنموية  المسيرة  أسس  أحد 
الـــشـــامـــلـــة لـــحـــضـــرة صـــاحـــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالــ ــجــ الــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 

المعظم.
األول  الـــــنـــــائـــــب  وأشـــــــــــــاد 
لرئيس مجلس النواب بالدعم 
الــعــمــال من  بــه  الـــذي يحظى 
ــبــــاد الــمــعــظــم،  ــــدن مـــلـــك الــ لـ
ــم لـــهـــم فــي  ــ ــدائـ ــ وتــشــجــيــعــه الـ
مختلف مواقع العمل، وهو ما 
كــان لــه أكبر األثــر فــي تحفيز 
اإلنتاجية  للمزيد من  العمال 
فــــي الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات، 
وبــمــا يــــؤدي إلـــى خــلــق أجـــواء 
على  ومــحــفــزة  مشجعة  عــمــل 
الـــعـــطـــاء وبـــــــذل الـــمـــزيـــد مــن 
التميز  إلـــى  إضــافــة  الــجــهــود، 

في أداء العمل.
جــــاء ذلــــك خــــال حــضــور 
ــائــــب عـــبـــدالـــنـــبـــي ســلــمــان  ــنــ الــ
الحفل السنوي الـ)37( لتكريم 

العمال المجدين والمتفوقين 
والــــمــــنــــشــــآت الـــمـــتـــمـــيـــزة فــي 
نيابة  وذلــــك  الــقــطــاع األهـــلـــي 
ــنــــواب  ــيــــس مـــجـــلـــس الــ عــــن رئــ
ــد بــــن ســـلـــمـــان الــمــســلــم،  ــمـ أحـ
ــــس، فـــي مــركــز  ــذي أقـــيـــم أمـ ــ الـ
الــخــلــيــج لــلــمــؤتــمــرات بــفــنــدق 

الخليج.
النائب األول لرئيس  ونوه 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب بــــحــــرص 
وسعيها  التشريعية  السلطة 
ــأن الــعــمــال  ــ ــع شـ ــ ــل رفـ ــ مــــن أجـ

بيئة  وتــحــســيــن  الــمــجــتــهــديــن، 
ــعـــمـــال  ــع الـ ــيـ ــجـ ــشـ ــل، وتـ ــمــ ــعــ الــ
الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن مـــنـــهـــم والــــذيــــن 
يــســهــمــون بــكــل جـــد وإخـــاص 
فـــي تــنــمــيــة الـــبـــاد وتــمــيــزهــم 
ــع الــعــمــل  ــواقــ ــي مــخــتــلــف مــ فــ
اإلنــــتــــاجــــيــــة، مـــثـــمـــنـــًا جـــهـــود 
ــاع الـــخـــاص  ــقــــطــ مـــنـــشـــئـــات الــ
إدارة  فـــي  بــالــمــســاهــمــة  ودوره 
عــجــلــة االقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة 
ــة الــتــي  ــاريـ والـــنـــهـــضـــة الـــحـــضـ

تشهدها مملكة البحرين.

النائب عبد النبي �سلمان:

ت���ك���ري���م �ل���ع���م���ال �ل��م��ت��ف��وق��ي��ن �أح������د �أ���س�����س 

�ل��م�����س��ي��رة �ل��ت��ن��م��وي��ة �ل�����س��ام��ل��ة ل��ل��م��ل��ك �ل��م��ع��ظ��م

ــمــت عــمــيــدة الــعــلــوم  تــســلَّ
ــيــــة فــي  الـــصـــحـــيـــة والــــريــــاضــ
جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــورة 
درع  مـــحـــمـــد خـــنـــجـــي  ــنـــا  ــيـ لـ
التميز في القيادة في تعليم 
مشاركتها  خــال  التمريض، 
فــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي األول 
الــذي  والــقــبــالــة،  للتمريض 
نــظــمــتــه جــمــعــيــة الــتــمــريــض 
ــة  ــايـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، تـــحـــت رعـ
الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
للصحة،  األعــلــى  الــمــجــلــس 
 23-22 مــــــن  الـــــفـــــتـــــرة  فــــــي 

ديسمبر 2022.
التمريض  نقيب  مت  وكرَّ
العربية  مصر  جمهورية  في 
وعـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
ــورة كــوثــر  ــتــ ــدكــ الـــمـــصـــري الــ
العلوم  كلية  محمود، عميدة 
بجامعة  والرياضة  الصحية 
إذ  ــنــــجــــي،  خــ د.  ــبــــحــــريــــن  الــ
الــتــمــيــز  درع  تــســلــيــمــهــا  تـــــمَّ 
ــال الــمــؤتــمــر  ــمـ فـــي خـــتـــام أعـ
الـــذي حــضــره نــحــو 500 من 
الــمــخــتــصــيــن والـــخـــبـــراء في 
ــالــــة مــن  ــبــ ــقــ الـــتـــمـــريـــض والــ
دول  ومـــن  الــبــحــريــن  مملكة 

عربية عدة.   
وجــــــــــاء هــــــــذا الـــتـــكـــريـــم 
تقديرًا لجهود د. خنجي في 
في  والتعلم  التعليم  تطوير 
والتشجيع  التمريض،  علوم 
عـــلـــى إدمـــــــاج الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــــــــعــــــــالــــــــم االفـــــــتـــــــراضـــــــي 
والـــمـــحـــاكـــاة الـــســـريـــريـــة، في 
تــــدريــــب طــلــبــة الـــتـــمـــريـــض، 
والــــســــعــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــيــــة  ــالــــمــ ــعــ االعــــــتــــــمــــــاديــــــة الــ
بجامعة  التمريض  لــبــرامــج 

البحرين.
الــــــدكــــــتــــــورة  أن  يــــــذكــــــر 
خــنــجــي تــشــغــل – بــاإلضــافــة 
لكلية  عميدة  منصبها  إلــى 
والرياضية  الصحية  العلوم 
الـــمـــركـــز  مــــديــــر  مـــنـــصـــب   –
المتعاون مع منظمة الصحة 
التمريض  لتطوير  العالمية 
في إقليم الشرق المتوسط، 
التمريض  قطاع  تمثل  وهــي 
ــي الـــمـــجـــلـــس الــبــحــريــنــي  ــ فـ
لــــلــــدراســــات والــتــخــصــصــات 
ــثـــل مــمــلــكــة  ــيـــة، وتـــمـ الـــصـــحـ
ــي الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
التمريض  لكليات  العلمية 
اتحاد  المنبثقة من  العربية 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة أيــضــًا. 
إسهامات  خنجي  وللدكتورة 
ــي عـــلـــوم  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ بـــحـــثـــيـــة عـ
التمريض والتعليم والتعلم، 
التمريض، وصحة  وممارسة 
شاركت  كما  والطفل.  المرأة 

ــر بـــــرامـــــج قــســم  ــويــ فـــــي تــــطــ
ــمـــريـــض بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم  ــتـ الـ
ولها  والــريــاضــيــة،  الــصــحــيــة 
مــع  ــمــــل  ــعــ الــ فـــــي  بـــــــــارز  دور 
مراجعة  في  القرار  أصحاب 
مــعــايــيــر مـــمـــارســـة ومـــزاولـــه 
مملكة  فــي  التمريض  مهنة 
خنجي  د.  وكــانــت  البحرين. 
ــلــــت عــــلــــى درجــــــة  قــــــد حــــصــ
التمريض  في  البكالوريوس 
القبالة  في  العالي  والدبلوم 
والــتــولــيــد مـــن كــلــيــة الــعــلــوم 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــــصــــحــــيــــة والــ
وأنـــهـــت دراســتــهــا الــعــلــيــا في 
ــرأة  ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــــحـ ــخــــصــــص صـ تــ
والـــطـــفـــل بـــجـــامـــعـــة الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــالــمــمــلــكــة 
ــيـــة الــهــاشــمــيــة، ونــالــت  األردنـ
مـــــــؤهـــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه فـــي 
ــــض مـــــــن جـــامـــعـــة  ــريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــالــ مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر بــ

المتحدة.

ن��ق��ي��ب �ل��ت��م��ري�����س ب��م�����س��ر ت���ك���رم ع��م��ي��دة 

»�ل���ع���ل���وم �ل�����س��ح��ي��ة« ب��ج��ام��ع��ة �ل��ب��ح��ري��ن

} تكريم عميدة كلية العلوم ال�سحية.
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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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 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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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املزارعني  �سوق  حتققه  الذي  الكبري  النجاح  مع 

لكل  ليكون  امل�سروع  تطوير  حول  الأ�سئلة  تتجّدد 

واإبراز  البحرينيني  للمزارعني  دائمة  �سوق  حمافظة 

منتجاتهم ودعمهم.

اخلارج  يف  الأوطان  �شد  حتاك  التي  امل�ؤامرات 

جماعات  من  بالداخل  حتاك  التي  تلك  من  بكثري  اأه�ن 

ال�شري وجبلت عليه،  ال�شيا�شي  العمل  ظالمية احرتفت 

بتدمري  الأوطان  قتل  اإىل  ي�شعى  امل�ؤامرات  من  الن�ع  فهذا 

الأمان  �شمام  ال�اعية  العربية  ال�شع�ب  تبقى  ولكن  ه�ياتها، 

للحفاظ على كل الأوطان #الإخ�ان
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يف  بيكيت  توما�س  القدي�س  اغتيال   -  1170
هرني  امللك  اأتباع  بوا�سطة  كانرتبري  كاتدرائية 

الثاين، وذلك نتيجة ل�سراع معه.

الثورة  الأعيان خالل  انعقاد جمعية   - 1786
الفرن�سية.

التي  اجلريحة،  الركبة  مذبحة  وقوع  ـ   1890
ُقتل فيها ما ل يقل عن 150 من هنود الالكوتا على 

يد اجلي�س الأمريكي.

اإقبال يلقي خطاًبا رئا�سيًا يف  1930 - حممد 
مدينة اهلل اأباد قدم فيه نظرية الدولتني واخلطوط 

العري�سة لروؤية اإن�ساء باك�ستان.

1944 - �سدور اأول عدد من جريدة لوموند 
الفرن�سية.

1989 - انتخاب فات�سالف هافيل كاأول رئي�س 
غري �سيوعي لت�سيكو�سلوفاكيا.

1993 - اختتام حمادثات فل�سطينية/اإ�سرائيلية 
يف القاهرة بني وزير اخلارجية اإ�سرائيلي �سمعون 

برييز وممثل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حممود 

عبا�س دون ت�سوية العقبات املتعلقة بالأمن.

 1250000 بقتل  تبداأ  كونغ  هونغ   -  1997
دجاجة لوقف انت�سار مر�س اإنفلونزا الطيور.

كمبوديا  يف  احلمر  اخلمري  قادة   -  1998
يقدمون اعتذارهم عن املجازر التي ارتكبوها بحق 

عنها  نتج  والتي  ال�سبعينيات  فرتة  اإبان  املدنيني 

حوايل مليون ون�سف املليون قتيل.

ملدة 50 عاًما لعمال النظافة

 عجوز ترتك قطع ب�سكويت يف �سلة القمامة

حافظت �شيدة عج�ز تبلغ من 

�شخي  تقليد  على  عاًما   93 العمر 

النظافة  عمال  اإعطاء  خالل  من 

كل  الب�شك�يت  من  حزمة  املحليني 

اأ�شب�ع، وه� ما فعلته ملدة خم�شني 

ميل«  »ديلي  مل�قع  وفقا  عاًما، 

الربيطانية.

ماني�شرت،  هيالري  مت�ّشكت 

ميكل�فر،  يف  تعي�ص  اأرملة  وهي 

املتمثلة  ال�شخية  بعادتها  ديربي، 

على  النفايات  عمال  ت�شجيع  يف 

اإعطائهم عب�ات  طريقها من خالل 

لأخذ  ياأت�ن  عندما  ب�شك�يت 

�شناديقها.

بعد 670 طفاًل وحفيًدا.. الغالء يوقف اأوغندًيا عن الإجناب

قرر مزارع اأوغندي لديه 102 طفل و568 

اإجناب  اأخرًيا عن  حفيًدا من 12 زوجة الت�قف 

املزيد من الأطفال ب�شبب ارتفاع تكاليف املعي�شة، 

طالًبا من زوجاته ا�شتخدام و�شائل ملنع احلمل، 

اإذا ما اأردن اإطعام ع�ائلهن.

والذي  ح�شاحيا،  م��شى  املزارع  وقال 

يبلغ من العمر 67 عاًما، نقاًل عن »ديلي ميل« 

فاأكرث مبرور  اأكرث  دخلي  »تناق�ص  الربيطانية: 

وكانت  املعي�شة،  غالء  زيادة  ب�شبب  ال�شنني 

اأ�شرتي تكرب وتكرب«.

ل��شاكا  يف  عائلته  مع  الآن  الرجل  يعي�ص 

باأوغندا، وتعي�ص جميع زوجاته يف نف�ص املنزل 

الهروب  حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من 

مع رجال اآخرين، ح�شب ق�له.

وح�ل قراره الأخري، قالت زوجته ال�شغرى 

زليقة وهي اأم لـ 11 من اأولده: »لن اأجنب املزيد 

ال�شيئ  املايل  ال��شع  �شاهدت  لقد  الأطفال.  من 

واأنا الآن اأتناول حب�ب منع احلمل«.

اأطفاله معه يف مزرعته،  يعي�ص حالًيا ثلث 

وترتاوح اأعمارهم بني 6 و51 عاًما، الأكرب بينهم 

يكرب زوجته ال�شغرى بـ21 �شنة. 

عا�سفة ثلجية حتّول 

متجًرا اإىل �سخرة جليدية

ولية  من  فيدي�  بر�ص«  »ا�ش��شيتد  وكالة  ن�شرت 

بحرية  �شفة  على  ملتجر حملي  الأمريكية  وي�شك�ن�شن 

عا�شفة  نتيجة  جليدية  �شخرة  مثل  اأ�شبح  مي�شيغان 

ثلجية �شديدة اجتاحت معظم اأنحاء ال�ليات املتحدة.

رياح  يف  ت�شببت  العا�شفة  اأن  ال�كالة  وذكرت 

 Simply«عاتية واأم�اج �شخمة غطت املتجر امل�شمى بـ

Scandinavian« باملياه والتي جتمدت لي�شبح املتجر 
مغطى باجلليد.

تزامًنا مع دخول مو�سم ال�ستاء وزيادة برودة الأجواء

»ال�سحة اخلليجي« ين�سر دلياًل لفوائد اأبرز امل�سروبات ال�ساخنة
ال�شتاء  ف�شل  دخ�ل  مع  تزامًنا 

هذه  خالل  احلرارة  دراجات  وانخفا�ص 

جمل�ص  لدول  ال�شحة  جمل�ص  ن�شر  الأيام، 

الر�شمية  ح�شاباته  عرب  اخلليجي  التعاون 

يف و�شائل الت�ا�شل الجتماعي دلياًل ح�ل 

جعلها  وكيفية  ال�شاخنة  امل�شروبات  اأ�شهر 

فائدة  من  ن�ع  كل  يحت�يه  وما  �شحية 

�شحية على ج�شم الإن�شان.

وذكر الدليل يف �شفحاته الـ17 العديد 

تتنا�شب  التي  ال�شاخنة  امل�شروبات  من 

اإن  اإذ  الكرك،  منها  ال�شتاء  ف�شل  اأج�اء  مع 

الذي  الزجنبيل  على  احت�اوؤه  ف�ائده  اأبرز 

ويحت�ي  الغثيان  من  التقليل  يف  ي�شهم 

على م�شادات الأك�شدة التي ت�شاعد يف منع 

وخالله  وغريها،  القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة 

�شدد املجل�ص على اختيار حليب غري حملى 

يف الكرك والبتعاد عن اإ�شافة ال�شكر.

ا القه�ة التي ت�شهم  ومن امل�شروبات اأي�شً

يف التقليل من الإ�شابة بالعديد من الأمرا�ص 

عند  الع�شبية  والأمرا�ص  الكتئاب  منها 

تناولها باعتدال، وبح�شب الكميات امل��شى 

اأي ما يعادل  بها وهي 400 ملغم بالي�م، 

4 اأك�اب من القه�ة ال�ش�داء، والبتعاد عن 

اإ�شافة ال�شراب املحلى لها مثل لتيه الفانيال 

وغريه.

مع  ال�شاخنة  ال�ش�ك�لتة  �شراب  كذلك 

على  القرفة  ت�شاعد  اإذ  لها،  القرفة  اإ�شافة 

من  وذلك  الدم،  يف  ال�شكر  م�شت�ى  خف�ص 

ال�شتفادة  على  اجل�شم  خالل حتفيز خاليا 

اأن  اإىل  اإ�شافة  الإن�ش�لني،  هرم�ن  من 

ال�ش�ك�لتة الداكنة غنية مب�شادات الأك�شدة 

القلب  اأرا�ص  من  احلماية  يف  ت�شاعد  التي 

والأوعية والدم�ية.

ت�شتخل�ص  التي  الأع�شاب  وم�شروبات 

املجففة،  والبذور  والف�اكه  النباتات  من 

مثل  الكافيني  على  حتت�ي  ل  وغالًبا 

املعدة  اآلم  يخفف  الذي  الزجنبيل  �شاي 

والنتفاخات والغثيان، و�شاي النعناع الذي 

ي�شاعد يف حالت ع�شر اله�شم والنتفاخات 

والغازات وي�شهم يف التقليل من الت�تر.

الغني  الكركم  م�شروب  اإىل  اإ�شافة 

اللتهابات،  وم�شادات  الأك�شدة  مب�شادات 

الإ�شابة  من  يقلل  الذي  الباب�جن  و�شاي 

القلب لحت�ائه على ن�شبة عالية  باأمرا�ص 

يف  ي�شاعد  قد  ما  الأك�شدة،  م�شادات  من 

التقليل من الإ�شابة باأمرا�ص القلب.

وفاة الفنانة واملغنية 

ال�سهرية ليندا دي �سوزا

واملمثلة  املغنية  وفاة  خرب  اأنباء  وكالت  اأعلنت 

الفرن�شية من اأ�ش�ل برتغالية، ليندا دي �ش�زا، عن عمر 

يناهز الـ74 عاًما.

»ت�فيت  املغنية  فاإن  املت�افرة  للمعل�مات  وتبًعا 

بن�رماندي  امل�شايف  اأحد  يف  الأربعاء  اأم�ص  �شباح 

اإ�شابتها  عن  جنم  رئ�ي  بف�شل  متاأثرة  الفرن�شية، 

بفريو�ص ك�رونا«.

ولدت دي �ش�زا عام 1948 يف الربتغال، وانتقلت 

للعي�ص يف فرن�شا �شنة 1969، وعملت هناك يف جمال 

الغناء والتمثيل حيث حظيت م��شيقاها ب�شعبية كبرية 

�شعبية  اأغاين  وقدمت  املا�شي،  القرن  ثمانينيات  يف 

وفلكل�رية باللغتني الربتغالية والفرن�شية.

وحققت روايتها »احلقيبة الكرت�نية« التي و�شفت 

فيها حياتها وطريقها ال�شعب لعامل الغناء جناًحا كبرًيا، 

وبيعت منها نح� ملي�ين ن�شخة، كما كانت لها العديد 

ا. من الأعمال الفنية الأخرى التي لقت جناًحا كبرًيا اأي�شً

ويف فرباير 2022 كانت دي �ش�زا �شيفة ال�شرف 

والتي  الإليزيه،  ق�شر  يف  اأجريت  التي  الحتفالية  يف 

بني  املتبادلة«  الثقافات  بـ»عام  لالحتفال  خ�ش�شت 

الربتغال وفرن�شا.

اعتمدت النجمة العراقيّة 

رحمة ريا�س اإطاللة دراميّة 

حملت توقيع من�سقة املظهر 

نتايل الدكا�س، اإذ اختارت 

لها جامب�سوت من املخمل 

 Jean الأ�سود حمل توقيع دار

Louis Sabaji ن�سقته مع 
معطف باللون الأحمر من 

Dolce&Gabbana، وحذاء 
اأ�سود �سخم وجموهرات 

من الذهب الأبي�س من 

.Tiffany&Co
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ا�ستقبل مدير قوة مكافحة املخدرات يف باك�ستان.. رئي�س احلر�س الوطني:

م�ستويات متقدمة و�سلت اإليها العالقات الثنائية مع باك�ستان

ال�شيخ  �شمو  الركن  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد 

ال�شخري  مبع�شكر  مكتبه  يف  الوطني، 

الرحمن  اأنيق  حممد  اللواء  الأربعاء،  اأم�س 

املخدرات  مكافحة  لقوة  العام  املدير  مالك 

ال�شقيقة.  الإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 

الوطني  احلر�س  رئي�س  �شمو  ورّحب 

باملدير العام لقوة مكافحة املخدرات والوفد 

املتقدمة  امل�شتويات  مــوؤكــًدا  لــه،  املرافق 

بني  الثنائية  العالقات  اإليها  و�شلت  التي 

زيادة  اأثمر عنها من  ال�شقيقني، وما  البلدين 

بني  اخلربات  وتبادل  التعاون  م�شتويات 

اجلانبني.  

اأنيق  حممد  الــلــواء  عــرّب  جانبه،  من 

مكافحة  لقوة  العام  املدير  مالك  الرحمن 

الإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  املخدرات 

احلر�س  رئي�س  ل�شمو  �شكره  عن  ال�شقيقة 

بتطوير  واهتمامه  حر�شه  على  الوطني 

ال�شقيقني.   البلدين  التعاون بني  م�شتويات 

كما �شهد اللقاء مناق�شة عدد من املوا�شيع 

ذات الهتمام امل�شرتك بني اجلانبني. 

�شفري  ـــوب  اي حمــمــد  الــلــقــاء  ح�شر 

ال�شقيقة لدى  ال�شالمية  باك�شتان  جمهورية 

را�شد  عبدالرحمن  الركن  واللواء  اململكة، 

احلر�س  رئي�س  �شمو  مكتب  مدير  ال�شعد 

الوطني . 

القائد العام ي�ستعر�س 

عالقات التعاون مع وزيرة ال�سحة

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

العام لقوة دفاع  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن 

البحرين، الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد 

اأم�س  �شباح  وذلك  ال�شحة،  وزيرة  ح�شن 

الأربعاء 28 دي�شمرب 2022.

العام  القائد  رّحب  اللقاء،  وخالل 

ومت  ال�شحة،  بوزيرة  البحرين  دفاع  لقوة 

التعاون  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل 

والتن�شيق امل�شرتك بني قوة دفاع البحرين 

ووزارة ال�شحة.

اللواء الركن ح�شن حممد  اللقاء  ح�شر 

�شعد مدير ديوان القيادة العامة.

وزير التنمية االجتماعية يتلقى

ن�سخة من كتاب »جمال الكلمة جمال«

الجتماعية  التنمية  وزير  ا�شتقبل 

يف  الع�شفور،  خلف  اأحمد  بن  اأ�شامة 

حممد  جمال  ال�شحفي  الكاتب  مكتبه، 

لل�شحفيني  العام  الحتاد  ع�شو  الياقوت 

لل�شحفيني،  الدويل  الحتاد  ع�شو  العرب، 

اإذ  ال�شعوديني،  ال�شحفيني  هيئة  ع�شو 

»جمال  كتاب  من  ن�شخة  الوزير  اأهدى 

كلمات  على  املت�شمن  جمال«،  الكلمة 

ال�شور  توثيق  اإىل  اإ�شافة  معربة،  و�شور 

روؤ�شاء  من  عدد  مع  الكاتب  لقاءات  من 

الدول وكبار ال�شخ�شيات.

التنمية  وزير  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل   

الياقوت  الكاتب  باإ�شهامات  الجتماعية 

بجهده  منوًها  الكتاب،  وتاأليف  اإعداد  يف 

لأهمية  وبيانه  الكتاب  هذا  يف  بذله  الذي 

النف�س  العربية وتاأثريها يف  الكلمة  جمال 

الب�شرية، متمنًيا له التوفيق وال�شداد.

جمال  الكاتب  اأعرب  جانبه،  من   

الياقوت عن �شكره وتقديره لوزير التنمية 

للكتاب  وت�شجيعه  دعمه  على  الجتماعية 

وال�شحفيني مبا ي�شهم يف تقدمي املزيد من 

البداعات الفكرية.

خالل رعايته حلفل تكرمي 59 جمعية خريية.. وزير التنمية:

 تقييم العمل التطّوعي لتعزيز اجلودة واأثره االإيجابي

موؤكًدا توظيف خمرجات عمل »درا�سات« خلدمة الغايات الوطنية واال�سرتاتيجية.. د. عبدالـله بن اأحمد:

حتقيق معايري التميز يف جمال البحث العلمي خالل 2023

اأكد وزير التنمية الجتماعية 

الع�شفور  خلف  اأحمد  بن  اأ�شامة 

حّيًزا  ي�شغل  التطوعي  العمل  اأن 

امل�شتويني  على  كربى  واأهميًة 

اأ�شا�س  بو�شفه  والدويل،  املحلي 

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  عمل 

املجتمعية  ال�شراكة  وع�شب 

جانب  -اإىل  ت�شهم  التي  الفاعلة 

تطوير  يف  الر�شمية-  املوؤ�ش�شات 

الأ�ــشــعــدة  ــا  ك على  املجتمع 

تقييم  اأهمية  اإىل  واملجالت، لفًتا 

يف  العاملني  جهود  اأثر  وقيا�س 

املجتمع  على  التطوعي  املجال 

حمرتًفا،  مهنًيا  تقييًما  والتنمية 

ــرامــج  وب خــطــط  ــم  ــش ر� ليتم 

على  بــنــاًء  الأهلية  املنظمات 

ي�شهم  نحو  وعلى  التقييم،  هذا 

العمل  م�شرية  ا�شتمرارية  يف 

اجلــودة  مــن  مبزيد  التطوعي 

والتاأثري الإيجابي املن�شود.

رعاية  مبنا�شبة  ذلــك  جــاء 

حفل  الجتماعية  التنمية  وزير 

جمعية   59 روؤ�ــشــاء  تــكــرمي 

مدينة  جمعية  نّظمته  خريية، 

الجتماعية،  ــة  اخلــريي حمد 

اأع�شاء جمل�س  من  عدد  بح�شور 

طاهر  يو�شف  واأحمد  النواب، 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

مدينة حمد اخلريية الجتماعية، 

واأع�شاء  روؤ�ــشــاء  ومب�شاركة 

املكّرمة،  اخلريية  اجلمعيات 

الجتماعية. والفعاليات 

التنمية  وزيـــر  ـــاد  واأ�ـــش

جمعية  مبــبــادرة  الجتماعية 

الجتماعية  اخلريية  حمد  مدينة 

مملكة  به  تزخر  ما  توؤكد  التي 

ب�شرية  اإمكانات  من  البحرين 

خمتلف  اإدارة  عــلــى  قــــادرة 

يف  الجتماعية  املو�شوعات 

التنموي  العمل  تطوير  �شبيل 

عن  ف�شالً  التطوعي،  والأهلي 

خمتلف  على  ال�شوء  ت�شليط 

املدين  املجتمع  منظمات  جهود 

اخلــريي  املــجــال  يف  العاملة 

تقديًرا  ــك  وذل كافة؛  بجوانبه 

من  املتطوعون  بذله  ملا  وعرفاًنا 

�شك  بال  اأ�شهمت  قيمة  اإجنــازات 

يف  التطوعي  العمل  تعزيز  يف 

البحرين.

مركز  اأمناء  جمل�س  عقد 

ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين 

»درا�شات«،  والطاقة  والدولية 

اجتماعه  املركز،  مقر  يف  اأم�س 

ال�شيخ  الدكتور  برئا�شة  ال�شاد�س 

رئي�س  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

جمل�س الأمناء، وبح�شور الأع�شاء 

اإبراهيم  حممد  الدكتور  من  كل 

بن  فهد  وال�شيخ  الع�شريي، 

والدكتور  خليفة،  اآل  عبدالرحمن 

اإ�شافة  الفا�شل،  علي  بن  خليفة 

اإىل الدكتور حمد اإبراهيم العبداهلل، 

املدير التنفيذي للمركز.

رفع  الجتماع،  بداية  ويف 

الأمناء  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 

ملقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ال�شمو  و�شاحب  املعظم،  البالد 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

البحريني،  وال�شعب  الوزراء، 

املجيد  الوطني  العيد  مبنا�شبة 

جلو�س  وعيد  البحرين  ململكة 

عن  معربني  املعظم،  امللك  جاللة 

اعتزازهم مبا حتقق من منجزات، 

موؤكدين اأن مملكة البحرين ت�شنمت 

بف�شل  الدول  بني  متقدمًة  مكانًة 

فكر  من  ت�شتمدها  التي  احلكمة 

جاللة امللك املعظم وروؤاه، وبروز 

جهود  بف�شل  الأمم  بني  مكانتها 

احلكومة الر�شيدة ومبادراتها، مبا 

اأبناء  على  والنماء  بالنفع  يعود 

املجتمع كافة.

ا�شتعر�س  الجتماع،  وخالل 

جمل�س الأمناء ما مت اجنازه خالل 

 ،2022 عام  من  الرابع  الربع 

املدرجة على  املو�شوعات  وناق�س 

اأعماله، ذلك على النحو الآتي: 

جمل�س  اأع�شاء  دعا  اأوًل: 

تر�شيخ  يف  ال�شتمرار  اإىل  الأمناء 

اأدوات  توظيف  يف  املركز  دور 

البحث العلمي، م�شريين اإىل اأهمية 

مركز  اأجراه  الذي  الراأي  ا�شتطالع 

حول  املواطنني  لراأي  »درا�شات«، 

والبلدية  النيابية  النتخابات 

نوفمرب  �شهر  اإجراءها يف  التي مت 

2022م. 

جمل�س  اأع�شاء  اأ�شاد  ثانًيا: 

الأمناء بالنجاح الكبري الذي حققته 

الطريان:  يف  »البحرين  ندوة 

يف  اأقيمت  التي  والآفاق«  التاريخ 

على  ال�شخري  اجلوية يف  القاعدة 

ملعر�س  ال�شاد�شة  الدورة  هام�س 

 8 يف  للطريان  الدويل  البحرين 

نوفبمر 2022، مب�شاركة اأ�شحاب 

جمال  يف  والخت�شا�س  اخلربة 

الطريان. 

املجل�س  اأع�شاء  نوه  ثالًثا: 

مركز  به  ي�شطلع  الذي  بالدور 

ال�شرديات  توثيق  يف  »درا�شات« 

البحرين،  ململكة  التاريخية 

والوثائق  احلقائق  اإىل  امل�شتندة 

اإىل  م�شريين  الرئي�شة،  التاريخية 

العالقات  من  »جوانب  كتاب  اأن 

عهد  يف  الربيطانية  البحرينية 

بن  حمد  ال�شيخ  البحرين  حاكم 

عي�شى بن علي اآل خليفة 1932-

اإبراهيم  حمد  للدكتور   ،»1942

رودي  بح�شور  املد�شن  العبداهلل، 

املتحدة  اململكة  �شفري  دارموند 

ميثل  البحرين،  مملكة  لدى 

البحرينية  للمكتبة  نوعيًة  اإ�شافًة 

مادة  من  ت�شمنه  ملا  والعربية، 

علمية و�شور ووثائق. 

جمل�س  اأع�شاء  اأثنى  رابًعا: 

الأمناء على تبني املركز لإ�شدارين 

»ال�شراكة  بعنوان  نوعيني 

الناتو  حلف  بني  ال�شرتاتيجية 

و»الأمن  العربي«،  اخلليج  ودول 

العربي«،  اخلليج  لدول  البحري 

حممد  اأ�شرف  الدكتور  ملوؤلفهما 

الدرا�شات  برنامج  مدير  ك�شك 

اإدارة  يف  والدولية  ال�شرتاتيجية 

الدرا�شات والبحوث يف املركز.

ال�شيخ  الدكتور  اأكد  خام�ًشا: 

اأن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

�شراكات املركز البحثية قد �شهدت 

تو�شًعا ملحوًظا خالل عام 2022، 

من  جمموعة  على  التوقيع  بعد 

البحثية مع كل  التعاون  اتفاقيات 

للدرا�شات  عبداهلل  امللك  مركز  من 

»كاب�شارك«،  البرتولية  والبحوث 

ومركز الدرا�شات الُعمانية بجامعة 

ال�شلطان قابو�س، ومعهد ال�شوؤون 

اخلارجية والأمن الوطني والطاقة 

القانون  اأبحاث  ومركز  الكوري، 

الدويل واملقارن يف مو�شكو. 

جمل�س  رئي�س  اأكد  �شاد�ًشا: 

�شارك  قد  املركز  اأن  الأمناء 

املحافل  خمتلف  يف  وبفعالية 

املن�شرمة،  الفرتة  خالل  الدولية 

اإذ �شارك يف كل من منتدى اأ�شيلة 

واجتماع  اأماديو�س  ومنتدى 

املغربية،  اململكة  يف  الإ�شي�شيكو 

من  لعدد  ا�شت�شافته  على  عالوًة 

املهمة وبح�شور نوعي  الفعاليات 

مميز. 

الأمناء  جمل�س  ناق�س  �شابًعا: 

 2023 لعام  ال�شنوية  اخلطة 

اأرقى  حتقيق  اإىل  تهدف  التي 

يف  والتميز  اجلودة  معايري 

مبفهومه  العلمي  البحث  جمال 

طيف  على  وا�شتملت  ال�شامل، 

والفعاليات  الأن�شطة  من  وا�شع 

والإ�شدارات. 
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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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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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Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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
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وزيرة الصحة: دور مهم لبرنامج رئيس الوزراء 
لتنمية الكوادر في إثراء الخبرات والقدرات

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
جليل��ة الس��يد، على ال��دور المهم 
لبرنام��ج رئي��س مجل��س ال��وزراء 
لتنمية الكوادر الحكومية في إثراء 
الحكومية  الك��وادر  وقدرات  خبرات 
الواع��دة وتنميتها، الفت��ًة إلى أن 
البرنامج يجس��د بشكل جلي الرؤى 
الطموحة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
لتطوير الك��وادر الحكومية وإتاحة 
الفرص��ة أمامها لتعزي��ز خبراتها 
تحقيق  ومهاراتها ومشاركتها في 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

ج��اء ذلك، خ��ال لقائها منتس��بي 
برنام��ج  م��ن  الثامن��ة  الدفع��ة 
لتنمي��ة  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
الك��وادر الحكومي��ة، حيث أش��ادت 
بمش��اركتهم في مختلف المشاريع 
التدريبي��ة  وال��دورات  والبرام��ج 
والت��ي تعزز مهاراته��م وتصقلها 
وتنم��ي خبراته��م العملي��ة بم��ا 
يعزز إسهاماتهم في تطوير األداء 
الحكوم��ي، متمنًية له��م التوفيق 

في مسيرتهم العلمية والعملية.
الس��يد مع منتسبي  واس��تعرضت 
الدفعة الثامن��ة مختلف المواضيع 
الصح��ي،  بالقط��اع  المتعلق��ة 

أه��م  عل��ى  الض��وء  مس��لطًة 
ب��وزارة  المناط��ة  المس��ؤوليات 
السياس��ات  لتطوي��ر  الصح��ة 
الصحي، كما  للقطاع  المس��تدامة 
الصحية  الخدم��ات  إل��ى  تطرق��ت 
وجوانب  المملك��ة،  ف��ي  المقدمة 
التنس��يق لتحقي��ق التكام��ل فيما 

بينها لتعزيز جودتها وكفاءتها.
واس��تعرضت دور ال��وزارة في ظل 
مش��روع الضمان الصح��ي الوطني 

الذي يه��دف إلى توفير المتطلبات 
والمقيمين  للمواطني��ن  الصحي��ة 
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وال��ذي  البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي 
يعتب��ر من أكب��ر وأهم المش��اريع 
القطاع الصحي  االس��تراتيجية في 

بمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة 
الثامنة م��ن برنامج رئيس مجلس 
ال��وزراء لتنمية الك��وادر الحكومية 

عن ش��كرهم وتقديره��م للوزيرة، 
على حس��ن االس��تقبال وما أبدته 
م��ن ح��رص واهتم��ام وتوضي��ح 
لمس��ارات العم��ل ب��وزارة الصحة 
وال��ذي يمث��ل لهم حاف��زًا لتقديم 
خ��ال  م��ن  المس��تويات  أفض��ل 
التحاقهم  فترة  مشاركاتهم طوال 
بالبرنام��ج ف��ي التج��ارب العلمية 
له��م بمهنية  المتاحة  والعملي��ة 

ومسؤولية.

 القائد العام يستعرض 
ووزيرة الصحة عالقات التعاون

استقبل القائد العام 
لقوة دف��اع البحرين 
المشير الركن الشيخ 
خليفة ب��ن أحمد آل 
خليف��ة أمس، وزيرة 
الدكت��ورة  الصح��ة 
حيث  الس��يد،  جليلة 
اللق��اء  خ��ال  ت��م 
عاقات  اس��تعراض 
والتنس��يق  التعاون 
المش��ترك بين قوة 
دفاع البحرين ووزارة 

الصحة.
مدير  اللق��اء  وحضر 
القي��ادة  دي��وان 
الركن  اللواء  العامة 

حسن سعد.

 البحرين تترأس الدورة
الـ47 لمجلس أمناء المعهد 

العربي للبحوث اإلحصائية

ترأس��ت مدير إدارة اإلحصاءات الس��كانية والديموغرافية بهيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة دعاء الحرب��ان ممثلة عن 
البحرين، ال��دورة ال�47 لمجلس أمناء المعه��د العربي للتدريب 
والبح��وث اإلحصائي��ة، والت��ي ُعقدت ف��ي العاصم��ة المصرية 
القاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى 

مدبولي.
وأكدت الحربان، أن الدورة ال�47 ش��هدت مش��اركة واس��عة من 
جانب رؤس��اء وممثلي األجهزة اإلحصائية العربية، مش��يرة إلى 
أن انعق��اد اجتماع مجلس األمناء، جاء في ظل االهتمام المتزايد 
باإلحصاءات الرس��مية ف��ي المنطق��ة العربية، وتأكي��دًا للحوار 
والتنسيق والتعاون بين األجهزة اإلحصائية الوطنية واالستفادة 

من الخبرات والتجارب والطاقات المتاحة في المنطقة.
وحول أبرز ما تمت مناقش��ته خال اجتماع مجلس أمناء المعهد 
العرب��ي للتدري��ب والبحوث اإلحصائي��ة، أوضح��ت الحربان بأن 
االجتم��اع تن��اول مجموعة م��ن الموضوعات منه��ا تقرير مدير 
ع��ام المعهد لعام 2022 وبرنامج عم��ل وخطة المعهد لعامي 
2023-2024 باإلضافة إلى مشروع موازنة المعهد لعام 2023. 
كم��ا تم خ��ال االجتماع بحث تقيي��م مجلة العل��وم اإلحصائية 
واس��تعراض األنشطة والمبادرات اإلحصائية في الدول العربية، 

وتحديد موعد انعقاد الدورة 48 خال العام 2023.
يذكر أن البحرين س��تحظى بشرف رئاس��ة أعمال الدورة الحالية 
لمجل��س أمن��اء المعهد العرب��ي للتدريب والبح��وث اإلحصائية 
ط��وال العام الق��ادم، وذلك بعد نقل رئاس��ة ال��دورة ال�47 من 
المملكة األردنية الهاش��مية، كما تم نقل الرئاسة باإلنابة إلى 

الجمهورية التونسية.

السعودية تطلق »أبشر سفر« لحجز 
المواعيد قبل التوجه للبحرين برًا

أعل��ن المتحدث باس��م المديري��ة العامة للجوازات الس��عودية 
ن  الرائد ناصر العتيبي، عن إطاق خدمة »أبشر سفر« التي ُتمكِّ
المواطن والمقيم من حجز موعد قبل االنتقال إلى جوازات جس��ر 

الملك فهد للمغادرة إلى مملكة البحرين، وفقًا لقناة اإلخبارية.
وأوضح أن هذه الخدمة األولى تأتي من بين 3 خدمات جديدة تم 
إطاقها أمس كمرحلة أولى، وسيتم اإلعان عن المراحل التالية 

مستقبًا.
وكش��ف العتيب��ي، أن الخدمة س��تعمل على إرس��ال رس��الة إلى 
المس��تفيد إلباغه في حال وجود ازدحام على جس��ر الملك فهد، 
وتقليل وق��ت االنتظار، بحيث يعمد قائ��د المركبة الرئيس إلى 
حجز موعد وإدراج كامل بيانات التابعين معه س��واء من العائلة 

أو األقارب أو األصدقاء.
وأضاف، أنه تم تدش��ين خدمة الس��داد للمدفوع��ات الحكومية 
داخ��ل منص��ة »أبش��ر« لخدمت��ي إص��دار وتجديد جواز الس��فر 
السعودي، بحيث تس��هل على المس��تفيد عملية تجديد الجواز، 
بعد أن كان التس��ديد سابقًا مقتصرًا على القنوات البنكية، التي 
التزال مس��تمرة في ظل إطاق خدمة السداد عبر »أبشر« كخيار 

للتسهيل على المواطنين.

وزير التربية: برامج وفعاليات ثرية 
لحركة المرشدات بالمنطقة

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعليم محمد جمعة رئيس��ة لجنة 
مرش��دات دول مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية هند 
الهول��ي وعض��وات اللجن��ة، بمناس��بة زيارتهن إل��ى مملكة 
البحري��ن للمش��اركة في االجتماع الس��ابع والعش��رين الذي 

استضافته المملكة.
وخ��ال اللق��اء، ثّم��ن الوزي��ر اس��تمرارية عق��د مث��ل ه��ذه 
االجتماعات التي تجّس��د اللحمة والتراب��ط بين دول مجلس 
التع��اون الخليجي، منّوهًا بما تقوم به حركة المرش��دات في 

المنطقة من برامج وفعاليات ثرية.
وأش��اد بالقرار الصادر من المجلس الوزاري لمجلس التعاون 
لدول الخلي��ج العربية ف��ي دورته ال�153 بض��م تبعية لجنة 
الكش��افة ولجن��ة المرش��دات ب��دول مجلس التع��اون للجنة 
وزراء التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الُخطوة ُتجس��د تقدير 
دول المجلس للحركتين اإلرش��ادية والكشفية والحرص على 

متابعتها عن قرب.

 »دراسات« يناقش خطة 2023 لتحقيق 
أرقى معايير الجودة في البحث العلمي

ناق��ش مجلس أمن��اء مركز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة »دراس��ات« 
الخطة الس��نوية لعام 2023، الت��ي تهدف إلى 
تحقي��ق أرقى معايير الج��ودة والتميز في مجال 
البح��ث العلمي بمفهومه الش��امل، واش��تملت 
عل��ى طي��ٍف واس��ٍع م��ن األنش��طة والفعاليات 

واإلصدارت.
جاء ذلك، خال االجتماع الس��ادس ل�»دراسات« 
أم��س، برئاس��ة رئيس مجلس األمن��اء الدكتور 
الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د آل خليف��ة، وبحضور 
األعضاء الدكتور محمد العس��يري، والشيخ فهد 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، والدكت��ور خليفة 
الفاضل، باإلضافة إلى المدير التنفيذي للمركز 

الدكتور حمد العبداهلل.
ورفع رئي��س وأعض��اء مجلس األمن��اء التهاني 
والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
والش��عب البحرين��ي، بمناس��بة العي��د الوطني 
المجي��د لمملك��ة البحرين وعيد جل��وس جالة 
المل��ك المعظ��م، معربي��ن ع��ن اعتزازهم بما 

تحقق من منجزات.
وأك��دوا أن مملك��ة البحري��ن تس��نمت مكان��ًة 
متقدم��ًة بي��ن ال��دول بفض��ل الحكم��ة الت��ي 
تستمدها من فكر جالة الملك المعظم ورؤاه، 
وبروز مكانتها بين األمم بفضل جهود الحكومة 
الرش��يدة ومبادراتها، بما يع��ود بالنفع والنماء 

على أبناء المجتمع كافة.
واس��تعرض مجل��س األمناء ما ت��م إنجازه خال 
الربع الرابع من عام 2022، وناقش الموضوعات 
المدرجة على أعماله، حيث دعا أعضاء المجلس 
إلى االستمرار في ترسيخ دور المركز في توظيف 
أدوات البح��ث العلم��ي، مش��يرين إل��ى أهمية 
اس��تطاع ال��رأي الذي أج��راه »دراس��ات«، لرأي 
المواطنين ح��ول االنتخابات النيابي��ة والبلدية 

التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي.
وأشاد أعضاء مجلس األمناء بالنجاح الكبير الذي 
حققته ن��دوة »البحرين في الطي��ران: التاريخ 
واآلفاق«، الت��ي أقيمت في القاعدة الجوية في 
الصخير على هامش الدورة السادسة لمعرض 
البحري��ن الدول��ي للطي��ران ف��ي 8 نوفمب��ر، 
بمش��اركة أصح��اب الخب��رة واالختصاص في 

مجال الطيران.
ونوه أعض��اء المجلس بالدور ال��ذي يضطلع به 
»دراس��ات« ف��ي توثي��ق الس��رديات التاريخية 
لمملك��ة البحري��ن، المس��تندة إل��ى الحقائ��ق 
والوثائ��ق التاريخي��ة الرئيس��ة، مش��يرين إلى 
أن كت��اب »جوان��ب م��ن العاق��ات البحريني��ة 
البريطانية في عهد حاكم البحرين الش��يخ حمد 
بن عيس��ى بن علي آل خليف��ة 1932 – 1942«، 
للدكتور حمد العبداهلل، بحضور س��فير المملكة 
المتحدة ل��دى مملكة البحري��ن رودي دارموند، 
يمثل إضافًة نوعيًة للمكتبة البحرينية والعربية، 

لما تضمنه من مادٍة علميٍة وصوٍر ووثائق.
تبن��ي  عل��ى  األمن��اء  مجل��س  أعض��اء  وأثن��ى 
المرك��ز إلصداري��ن نوعيين بعنوان »الش��راكة 
االس��تراتيجية بي��ن حل��ف النات��و ودول الخليج 
العربي«، و»األمن البحري لدول الخليج العربي«، 
لمؤلفهما الدكتور أش��رف كش��ك، مدير برنامج 
الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة ف��ي إدارة 

الدراسات والبحوث في المركز.
وأك��د الدكت��ور الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د، أن 
شراكات المركز البحثية شهدت توسًعا ملحوًظا 
خ��ال عام 2022، بع��د التوقيع عل��ى مجموعٍة 
م��ن اتفاقيات التعاون البحثية مع كل من مركز 
الملك عب��داهلل للدراس��ات والبح��وث البترولية 
»كابسارك«، ومركز الدراسات الُعمانية بجامعة 
الس��لطان قاب��وس، ومعهد الش��ؤون الخارجية 
واألمن الوطني والطاقة الك��وري، ومركز أبحاث 

القانون الدولي والمقارن في موسكو.

وأك��د رئيس مجل��س األمناء، أن المركز ش��ارك 
وبفعالي��ٍة في مختل��ف المحاف��ل الدولية خال 
الفترة المنصرمة، حيث شارك في كٍل من منتدى 
أصيلة ومنتدى أماديوس واجتماع اإلسيس��يكو 
في المملكة المغربية، عاوًة على اس��تضافته 
لعدٍد م��ن الفعالي��ات الهامة وبحض��وٍر نوعٍي 

مميز.
وناق��ش مجلس األمن��اء الخطة الس��نوية لعام 
2023، حيث أكد رئيس مجلس األمناء أن المركز 
ح��رص عل��ى توظي��ف مخرج��ات عمل��ه لخدمة 
الغايات الوطنية واالس��تراتيجية للمملكة، بما 
يؤكد على مواصلة تحقيقه مكانًة مرموقًة على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
للزم��اء  التنفيذي��ة  الائح��ة  المجل��س  وأق��ر 
الفخريي��ن بالمركز، التي تتيح االس��تفادة من 
خبرات وكف��اءات الباحثين في البحرين وخارجها 
في المجاالت األمنية، والدفاعية، واالقتصادية، 

والطاقة، والبيئة، والتاريخ، والجغرافيا.
وأش��اد أعضاء مجلس األمناء بالحضور اإلعامي 
المميز الذي حظي به المركز على مختلف وسائل 
اإلعام المرئية المس��موعة والمق��روءة، فضًا 
عن وس��ائل التواص��ل االجتماعي، نظ��رًا لتنوع 
أنش��طة المركز، ودوره الريادي على الصعيدين 
المحل��ي والعالم��ي، ومس��اهمته البن��اءة ف��ي 
تعمي��ق الح��وار وتعزيز التواص��ل والتفاعل مع 
المؤسس��ات الوطنية والمراكز البحثية الدولية 
كاف��ة، ع��اوًة عل��ى مثابرت��ه المس��تمرة على 

تطوير أدواته وفق رؤًى وأهداٍف واضحتين.
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وزيرة الصحة: دور مهم لبرنامج رئيس الوزراء 
لتنمية الكوادر في إثراء الخبرات والقدرات

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
جليل��ة الس��يد، على ال��دور المهم 
لبرنام��ج رئي��س مجل��س ال��وزراء 
لتنمية الكوادر الحكومية في إثراء 
الحكومية  الك��وادر  وقدرات  خبرات 
الواع��دة وتنميتها، الفت��ًة إلى أن 
البرنامج يجس��د بشكل جلي الرؤى 
الطموحة لصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
لتطوير الك��وادر الحكومية وإتاحة 
الفرص��ة أمامها لتعزي��ز خبراتها 
تحقيق  ومهاراتها ومشاركتها في 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

ج��اء ذلك، خ��ال لقائها منتس��بي 
برنام��ج  م��ن  الثامن��ة  الدفع��ة 
لتنمي��ة  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
الك��وادر الحكومي��ة، حيث أش��ادت 
بمش��اركتهم في مختلف المشاريع 
التدريبي��ة  وال��دورات  والبرام��ج 
والت��ي تعزز مهاراته��م وتصقلها 
وتنم��ي خبراته��م العملي��ة بم��ا 
يعزز إسهاماتهم في تطوير األداء 
الحكوم��ي، متمنًية له��م التوفيق 

في مسيرتهم العلمية والعملية.
الس��يد مع منتسبي  واس��تعرضت 
الدفعة الثامن��ة مختلف المواضيع 
الصح��ي،  بالقط��اع  المتعلق��ة 

أه��م  عل��ى  الض��وء  مس��لطًة 
ب��وزارة  المناط��ة  المس��ؤوليات 
السياس��ات  لتطوي��ر  الصح��ة 
الصحي، كما  للقطاع  المس��تدامة 
الصحية  الخدم��ات  إل��ى  تطرق��ت 
وجوانب  المملك��ة،  ف��ي  المقدمة 
التنس��يق لتحقي��ق التكام��ل فيما 

بينها لتعزيز جودتها وكفاءتها.
واس��تعرضت دور ال��وزارة في ظل 
مش��روع الضمان الصح��ي الوطني 

الذي يه��دف إلى توفير المتطلبات 
والمقيمين  للمواطني��ن  الصحي��ة 
وتحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وال��ذي  البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي 
يعتب��ر من أكب��ر وأهم المش��اريع 
القطاع الصحي  االس��تراتيجية في 

بمملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة 
الثامنة م��ن برنامج رئيس مجلس 
ال��وزراء لتنمية الك��وادر الحكومية 

عن ش��كرهم وتقديره��م للوزيرة، 
على حس��ن االس��تقبال وما أبدته 
م��ن ح��رص واهتم��ام وتوضي��ح 
لمس��ارات العم��ل ب��وزارة الصحة 
وال��ذي يمث��ل لهم حاف��زًا لتقديم 
خ��ال  م��ن  المس��تويات  أفض��ل 
التحاقهم  فترة  مشاركاتهم طوال 
بالبرنام��ج ف��ي التج��ارب العلمية 
له��م بمهنية  المتاحة  والعملي��ة 

ومسؤولية.

 القائد العام يستعرض 
ووزيرة الصحة عالقات التعاون

استقبل القائد العام 
لقوة دف��اع البحرين 
المشير الركن الشيخ 
خليفة ب��ن أحمد آل 
خليف��ة أمس، وزيرة 
الدكت��ورة  الصح��ة 
حيث  الس��يد،  جليلة 
اللق��اء  خ��ال  ت��م 
عاقات  اس��تعراض 
والتنس��يق  التعاون 
المش��ترك بين قوة 
دفاع البحرين ووزارة 

الصحة.
مدير  اللق��اء  وحضر 
القي��ادة  دي��وان 
الركن  اللواء  العامة 

حسن سعد.

 البحرين تترأس الدورة
الـ47 لمجلس أمناء المعهد 

العربي للبحوث اإلحصائية

ترأس��ت مدير إدارة اإلحصاءات الس��كانية والديموغرافية بهيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة دعاء الحرب��ان ممثلة عن 
البحرين، ال��دورة ال�47 لمجلس أمناء المعه��د العربي للتدريب 
والبح��وث اإلحصائي��ة، والت��ي ُعقدت ف��ي العاصم��ة المصرية 
القاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى 

مدبولي.
وأكدت الحربان، أن الدورة ال�47 ش��هدت مش��اركة واس��عة من 
جانب رؤس��اء وممثلي األجهزة اإلحصائية العربية، مش��يرة إلى 
أن انعق��اد اجتماع مجلس األمناء، جاء في ظل االهتمام المتزايد 
باإلحصاءات الرس��مية ف��ي المنطق��ة العربية، وتأكي��دًا للحوار 
والتنسيق والتعاون بين األجهزة اإلحصائية الوطنية واالستفادة 

من الخبرات والتجارب والطاقات المتاحة في المنطقة.
وحول أبرز ما تمت مناقش��ته خال اجتماع مجلس أمناء المعهد 
العرب��ي للتدري��ب والبحوث اإلحصائي��ة، أوضح��ت الحربان بأن 
االجتم��اع تن��اول مجموعة م��ن الموضوعات منه��ا تقرير مدير 
ع��ام المعهد لعام 2022 وبرنامج عم��ل وخطة المعهد لعامي 
2023-2024 باإلضافة إلى مشروع موازنة المعهد لعام 2023. 
كم��ا تم خ��ال االجتماع بحث تقيي��م مجلة العل��وم اإلحصائية 
واس��تعراض األنشطة والمبادرات اإلحصائية في الدول العربية، 

وتحديد موعد انعقاد الدورة 48 خال العام 2023.
يذكر أن البحرين س��تحظى بشرف رئاس��ة أعمال الدورة الحالية 
لمجل��س أمن��اء المعهد العرب��ي للتدريب والبح��وث اإلحصائية 
ط��وال العام الق��ادم، وذلك بعد نقل رئاس��ة ال��دورة ال�47 من 
المملكة األردنية الهاش��مية، كما تم نقل الرئاسة باإلنابة إلى 

الجمهورية التونسية.

السعودية تطلق »أبشر سفر« لحجز 
المواعيد قبل التوجه للبحرين برًا

أعل��ن المتحدث باس��م المديري��ة العامة للجوازات الس��عودية 
ن  الرائد ناصر العتيبي، عن إطاق خدمة »أبشر سفر« التي ُتمكِّ
المواطن والمقيم من حجز موعد قبل االنتقال إلى جوازات جس��ر 

الملك فهد للمغادرة إلى مملكة البحرين، وفقًا لقناة اإلخبارية.
وأوضح أن هذه الخدمة األولى تأتي من بين 3 خدمات جديدة تم 
إطاقها أمس كمرحلة أولى، وسيتم اإلعان عن المراحل التالية 

مستقبًا.
وكش��ف العتيب��ي، أن الخدمة س��تعمل على إرس��ال رس��الة إلى 
المس��تفيد إلباغه في حال وجود ازدحام على جس��ر الملك فهد، 
وتقليل وق��ت االنتظار، بحيث يعمد قائ��د المركبة الرئيس إلى 
حجز موعد وإدراج كامل بيانات التابعين معه س��واء من العائلة 

أو األقارب أو األصدقاء.
وأضاف، أنه تم تدش��ين خدمة الس��داد للمدفوع��ات الحكومية 
داخ��ل منص��ة »أبش��ر« لخدمت��ي إص��دار وتجديد جواز الس��فر 
السعودي، بحيث تس��هل على المس��تفيد عملية تجديد الجواز، 
بعد أن كان التس��ديد سابقًا مقتصرًا على القنوات البنكية، التي 
التزال مس��تمرة في ظل إطاق خدمة السداد عبر »أبشر« كخيار 

للتسهيل على المواطنين.

وزير التربية: برامج وفعاليات ثرية 
لحركة المرشدات بالمنطقة

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعليم محمد جمعة رئيس��ة لجنة 
مرش��دات دول مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية هند 
الهول��ي وعض��وات اللجن��ة، بمناس��بة زيارتهن إل��ى مملكة 
البحري��ن للمش��اركة في االجتماع الس��ابع والعش��رين الذي 

استضافته المملكة.
وخ��ال اللق��اء، ثّم��ن الوزي��ر اس��تمرارية عق��د مث��ل ه��ذه 
االجتماعات التي تجّس��د اللحمة والتراب��ط بين دول مجلس 
التع��اون الخليجي، منّوهًا بما تقوم به حركة المرش��دات في 

المنطقة من برامج وفعاليات ثرية.
وأش��اد بالقرار الصادر من المجلس الوزاري لمجلس التعاون 
لدول الخلي��ج العربية ف��ي دورته ال�153 بض��م تبعية لجنة 
الكش��افة ولجن��ة المرش��دات ب��دول مجلس التع��اون للجنة 
وزراء التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذه الُخطوة ُتجس��د تقدير 
دول المجلس للحركتين اإلرش��ادية والكشفية والحرص على 

متابعتها عن قرب.

 »دراسات« يناقش خطة 2023 لتحقيق 
أرقى معايير الجودة في البحث العلمي

ناق��ش مجلس أمن��اء مركز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة »دراس��ات« 
الخطة الس��نوية لعام 2023، الت��ي تهدف إلى 
تحقي��ق أرقى معايير الج��ودة والتميز في مجال 
البح��ث العلمي بمفهومه الش��امل، واش��تملت 
عل��ى طي��ٍف واس��ٍع م��ن األنش��طة والفعاليات 

واإلصدارت.
جاء ذلك، خال االجتماع الس��ادس ل�»دراسات« 
أم��س، برئاس��ة رئيس مجلس األمن��اء الدكتور 
الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د آل خليف��ة، وبحضور 
األعضاء الدكتور محمد العس��يري، والشيخ فهد 
ب��ن عبدالرحم��ن آل خليف��ة، والدكت��ور خليفة 
الفاضل، باإلضافة إلى المدير التنفيذي للمركز 

الدكتور حمد العبداهلل.
ورفع رئي��س وأعض��اء مجلس األمن��اء التهاني 
والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
والش��عب البحرين��ي، بمناس��بة العي��د الوطني 
المجي��د لمملك��ة البحرين وعيد جل��وس جالة 
المل��ك المعظ��م، معربي��ن ع��ن اعتزازهم بما 

تحقق من منجزات.
وأك��دوا أن مملك��ة البحري��ن تس��نمت مكان��ًة 
متقدم��ًة بي��ن ال��دول بفض��ل الحكم��ة الت��ي 
تستمدها من فكر جالة الملك المعظم ورؤاه، 
وبروز مكانتها بين األمم بفضل جهود الحكومة 
الرش��يدة ومبادراتها، بما يع��ود بالنفع والنماء 

على أبناء المجتمع كافة.
واس��تعرض مجل��س األمناء ما ت��م إنجازه خال 
الربع الرابع من عام 2022، وناقش الموضوعات 
المدرجة على أعماله، حيث دعا أعضاء المجلس 
إلى االستمرار في ترسيخ دور المركز في توظيف 
أدوات البح��ث العلم��ي، مش��يرين إل��ى أهمية 
اس��تطاع ال��رأي الذي أج��راه »دراس��ات«، لرأي 
المواطنين ح��ول االنتخابات النيابي��ة والبلدية 

التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي.
وأشاد أعضاء مجلس األمناء بالنجاح الكبير الذي 
حققته ن��دوة »البحرين في الطي��ران: التاريخ 
واآلفاق«، الت��ي أقيمت في القاعدة الجوية في 
الصخير على هامش الدورة السادسة لمعرض 
البحري��ن الدول��ي للطي��ران ف��ي 8 نوفمب��ر، 
بمش��اركة أصح��اب الخب��رة واالختصاص في 

مجال الطيران.
ونوه أعض��اء المجلس بالدور ال��ذي يضطلع به 
»دراس��ات« ف��ي توثي��ق الس��رديات التاريخية 
لمملك��ة البحري��ن، المس��تندة إل��ى الحقائ��ق 
والوثائ��ق التاريخي��ة الرئيس��ة، مش��يرين إلى 
أن كت��اب »جوان��ب م��ن العاق��ات البحريني��ة 
البريطانية في عهد حاكم البحرين الش��يخ حمد 
بن عيس��ى بن علي آل خليف��ة 1932 – 1942«، 
للدكتور حمد العبداهلل، بحضور س��فير المملكة 
المتحدة ل��دى مملكة البحري��ن رودي دارموند، 
يمثل إضافًة نوعيًة للمكتبة البحرينية والعربية، 

لما تضمنه من مادٍة علميٍة وصوٍر ووثائق.
تبن��ي  عل��ى  األمن��اء  مجل��س  أعض��اء  وأثن��ى 
المرك��ز إلصداري��ن نوعيين بعنوان »الش��راكة 
االس��تراتيجية بي��ن حل��ف النات��و ودول الخليج 
العربي«، و»األمن البحري لدول الخليج العربي«، 
لمؤلفهما الدكتور أش��رف كش��ك، مدير برنامج 
الدراس��ات االس��تراتيجية والدولي��ة ف��ي إدارة 

الدراسات والبحوث في المركز.
وأك��د الدكت��ور الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د، أن 
شراكات المركز البحثية شهدت توسًعا ملحوًظا 
خ��ال عام 2022، بع��د التوقيع عل��ى مجموعٍة 
م��ن اتفاقيات التعاون البحثية مع كل من مركز 
الملك عب��داهلل للدراس��ات والبح��وث البترولية 
»كابسارك«، ومركز الدراسات الُعمانية بجامعة 
الس��لطان قاب��وس، ومعهد الش��ؤون الخارجية 
واألمن الوطني والطاقة الك��وري، ومركز أبحاث 

القانون الدولي والمقارن في موسكو.

وأك��د رئيس مجل��س األمناء، أن المركز ش��ارك 
وبفعالي��ٍة في مختل��ف المحاف��ل الدولية خال 
الفترة المنصرمة، حيث شارك في كٍل من منتدى 
أصيلة ومنتدى أماديوس واجتماع اإلسيس��يكو 
في المملكة المغربية، عاوًة على اس��تضافته 
لعدٍد م��ن الفعالي��ات الهامة وبحض��وٍر نوعٍي 

مميز.
وناق��ش مجلس األمن��اء الخطة الس��نوية لعام 
2023، حيث أكد رئيس مجلس األمناء أن المركز 
ح��رص عل��ى توظي��ف مخرج��ات عمل��ه لخدمة 
الغايات الوطنية واالس��تراتيجية للمملكة، بما 
يؤكد على مواصلة تحقيقه مكانًة مرموقًة على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
للزم��اء  التنفيذي��ة  الائح��ة  المجل��س  وأق��ر 
الفخريي��ن بالمركز، التي تتيح االس��تفادة من 
خبرات وكف��اءات الباحثين في البحرين وخارجها 
في المجاالت األمنية، والدفاعية، واالقتصادية، 

والطاقة، والبيئة، والتاريخ، والجغرافيا.
وأش��اد أعضاء مجلس األمناء بالحضور اإلعامي 
المميز الذي حظي به المركز على مختلف وسائل 
اإلعام المرئية المس��موعة والمق��روءة، فضًا 
عن وس��ائل التواص��ل االجتماعي، نظ��رًا لتنوع 
أنش��طة المركز، ودوره الريادي على الصعيدين 
المحل��ي والعالم��ي، ومس��اهمته البن��اءة ف��ي 
تعمي��ق الح��وار وتعزيز التواص��ل والتفاعل مع 
المؤسس��ات الوطنية والمراكز البحثية الدولية 
كاف��ة، ع��اوًة عل��ى مثابرت��ه المس��تمرة على 

تطوير أدواته وفق رؤًى وأهداٍف واضحتين.
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https://alwatannews.net/Specialist/%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/article/1043981/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%88%D9%8A
https://alwatannews.net/digital/29122022
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/Bahrain/article/1043854/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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ح��ذر األس��تاذ المش��ارك بكلي��ة 
الطب والعلوم الطبية في جامعة 
الخلي��ج العرب��ي د. ط��ارق أحمد 
الش��يباني من تناول المشروبات 
الغازية، موضحًا أنها تحتوي على 
كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد 
الكربون، وه��و الغاز الذي نطرده 
ف��ي كل عملي��ة زفي��ر أي 14 مرة 
ف���������ي الدقيق������ة، منوهًا إلى 

أن تلك المشروبات 
ي��ة  ز لغا ا

لي��س 

لها أي قيمة غذائية؛ فهي خالية 
والفيتامينات وذات  المعادن  من 
نس��بة عالية جدًا من الس��كريات 
وبع��ض  الكربوني��ك  وحم��ض 
المواد الكيماوية الضارة كاأللوان 

والمواد الحافظة.
وأض��اف أن م��ن أخطاره��ا أيضًا 
أنها تحتوي على درجة عالية من 
الحموضة تساوي 3.4، مشيرًا إلى 
أنها تخفف م��ن تركيز اإلنزيمات 
المناس��بة  الدرج��ة  توف��ر  وال 

لعملها.
»وق��ع  وق��ال: 
ي��دي  بي��ن 
باللغ��ة  مق��ال 
عن  اإلنجليزي��ة 
ت  با و لمش��ر ا
وأحببت  الغازية، 
أترجمه��ا  أن 
لكي أحيط القارئ 
علما بم��ا تحويه 
المش��روبات  هذه 
ربم��ا  م��واد  م��ن 
المدى  على  تشكل 
على  خط��رًا  البعيد 
وإليك��م  ًجس��امنا. 
ترجم��ة المق��ال: لو 
إلى  بتمع��ن  نظ��رت 
المش��روبات  زجاج��ة 
 1.5 س��عة  الغازي��ة 
لت��ر الت��ي تصن��ع في 
عل��ى  لق��رأت  الغ��رب 
أنها  المحتويات  ملصق 
حم��ض  عل��ى  تحت��وي 
وعل��ى  الفوس��فوريك 
اإلثيلين  مادة قليلة من 
المادة  وه��ذه  كاليكول، 

األخي��رة توضع في مب��رد ماكينة 
لتمن��ع  »الراديت��ور«  الس��يارات 
تجم��د الم��اء ف��ي دول المناطق 
الب��اردة من العال��م. وهي توضع 
هنا في المش��روبات الغازية لكي 
تجعله��ا تحاف��ظ عل��ى برودتها 
مدة أطول، ولكن الش��يء الغريب 
أن ه��ذه الم��ادة تصن��ف تح��ت 
قائمة السموم البطيئة«. وتابع: 
»فمثاًل إذا ش��ربت 4 لت��رات من 
المش��روبات الغازية التي تحتوي 
على ه��ذه المادة فس��وف تؤدي 
ب��ك إل��ى الم��وت »ه��ل تتصور 
كان��ت  إذا  أدري  وال  ذل��ك؟؟«. 
التي  الغازية  المشروبات  شركات 
تصنع في بلدنا تضع هذه المادة 
في زجاجاتها سعة 1.5 لتر، ألنه 
ال يوج��د ملص��ق عل��ى الزجاجات 
يوضح م��ا فيها م��ن محتويات«. 
وذك��ر أن »الخط��ر اآلخ��ر هو في 
درجة الحموض��ة التي تتميز بها 
هذه المش��روبات الغازي��ة، فلها 
درج��ة حموضة تس��اوي 3.4، أي 
تملك درج��ة عالية من الحموضة 
وبلغة أس��هل للقارئ، إنها قادرة 
على إذابة مواد عظمية كاألسنان 
أجس��امنا  أن  علم��ًا  والعظ��ام 
تتوق��ف عن صناع��ة العظام عند 
س��ن معين، فمع اس��تمرار شرب 
ه��ذه المش��روبات الغازي��ة فإننا 
نس��اعد على عدم نم��و عظامنا، 
وهذه المش��روبات تحت��وي على 
مواد تذي��ب العظ��ام، ولتوضيح 
الصورة فق��د قام أح��د العاملين 
ف��ي المختب��رات العلمي��ة بوضع 
ض��رس ف��ي زجاجة تحت��وي على 
مش��روب غازي وبعد عش��رة أيام 

وجد أن هذا الضرس قد ذاب، هل 
تص��دق ذلك؟! العظام واألس��نان 
ه��ي األج��زاء الوحيدة في جس��م 
اإلنس��ان التي تبق��ى بعد مماتنا 
مدة س��نوات عديدة، وربما مئات 
الس��نين فإذا كان ه��ذا ما يحدث 
للعظ��م القاس��ي فتص��ور كي��ف 
تعمل هذه المشروبات باألنسجة 
واألمع��اء«.  كالمع��دة  اللحمي��ة 
ونوه إلى أن »المشروبات الغازية 
ليس له��ا أي قيمة غذائية، فهي 
خالية من المعادن والفيتامينات 
ف��ي  ج��دًا  عالي��ة  نس��بة  وذات 
الكربونيك  وحم��ض  الس��كريات 
الكيماوية الضارة  المواد  وبعض 

كاأللوان والمواد الحافظة«.
وقال: »إن بعض الناس يحبون أن 
يش��ربوا قنينة باردة جدًا من هذه 
المش��روبات الغازي��ة بعد األكل 
المش��روبات  أن هذه  العتقادهم 
الغازي��ة تس��اعد عل��ى الهض��م 
م��ع العل��م أن عص��ارات الهضم 
»اإلنزيمات« في المعدة واألمعاء 
تعمل عند درجة 37 درجة مئوية 
فبأخذ هذه الكمي��ات الباردة من 
المش��روبات الغازي��ة فإننا نعيق 
عمل هذه العصارات »اإلنزيمات« 
المناس��بة  الح��رارة  درج��ة  عن��د 
لعمله��ا، وذلك ألن درج��ة حرارة 
المش��روبات الغازي��ة تكون عند 
صفر درجة مئوي��ة بينما الحرارة 
اإلنزيم��ات  لعم��ل  المطلوب��ة 
37 درج��ة مئوي��ة، وعلي��ه ف��إن 
المش��روبات الغازي��ة أواًل تخفف 
م��ن تركي��ز اإلنزيم��ات وال توفر 
الدرجة المناسبة لعملها؛ فاألكل 
الموج��ود ف��ي المعدة س��وف ال 

يهضم »بحسب المعتقد السائد« 
وإنما يتخمر، وه��ذا التخمر ينتج 
عنه غازات، ما يجعلنا نتجشأ. كما 
تنتج من عملية التخمر هذه مواد 
ضاره تمتص في األمعاء وتنتقل 
إلى الدم وإلى كل أعضاء الجس��م 
الض��ارة  الم��واد  فه��ذه  وعلي��ه 
تتراك��م ف��ي أنح��اء مختلفة من 
أجس��امنا، وم��ع كثرة اس��تعمال 
هذه المش��روبات يتكاث��ر تراكم 
هذه المواد الضارة في أجسامنا«.

وشدد على أنه »يجب أن نفكر قبل 
أن نش��رب وماذا يجب أن نشرب؟ 
كذل��ك هذه المش��روبات الغازية 
تحتوي على كميات هائلة من غاز 
ثاني أكس��يد الكربون، وهو الغاز 
الذي نطرده ف��ي كل عملية زفير 
أي 14 م��رة في الدقيق��ة، ولكننا 
طواعي��ة نعب من هذا الغاز الذي 
لو زاد تركيزه في دمنا فله عواقب 
وخيمة. فمنذ زمن غير بعيد كانت 
هناك مس��ابقة في جامعة دلهي 
بالهند تحت عنوان »من يستطيع 
أن يشرب أكبر كمية من مشروب 
غ��ازي معروف؟ »ال أس��تطيع ذكر 
اسمه!« وقد شرب الفائز في هذه 
المس��ابقة 8 زجاج��ات م��ن هذا 
المشروب الغازي، ولكنه قد أغمي 
علي��ه في الحال وذلك ألن نس��بة 
ثان��ي أكس��يد الكربون ق��د زادت 
ف��ي دمه، وعليه فق��د قام رئيس 
الجامعة بمنع ذلك المشروب في 
كافتيري��ا الجامع��ة، وبالرغم من 
أن ه��ذا اإلج��راء قاس ض��د هذه 
الش��ركة من قبل رئيس الجامعة 
إال أن الحادث��ة تجعلن��ا نفك��ر«. 
وبالتال��ي »ش��رب 8 ليت��رات من 

أي س��ائل مرة واح��دة ربما يكون 
ض��ارًا، ولكن لي��س بالدرجة التي 

حصلت للطالب«.
وذك��ر أن ه��ذه بع��ض الحقائق 
العلمية الت��ي نقلتها بأمانة من 
مقالة وقعت تح��ت يدي وأحببت 
ف��ي  مع��ي  الق��ارئ  أش��ارك  أن 
اس��تيعابها ووضع إصب��ع الخطر 
على ما يش��ربه المستهلك عندنا 
م��ن غير أن ي��دري، وخصوصا أننا 
نج��د ف��ي بلدن��ا البحري��ن كثيرًا 
من األم��راض الحديث��ة التي لم 
تع��رف م��ن قب��ل عن��د أجدادنا، 
ولكنه��ا قد تفش��ت ف��ي أجيالنا 
المعاص��رة وأتمنى أال ننقلها إلى 
أجيال المس��تقبل، فالوعي في ما 
ن��أكل ونش��رب هو ال��ذي يجعلنا 
أصح��اء جس��ميًا وعقلي��ًا؛ فكأس 
م��ن عصير البرتقال أو الجزر أو أي 
م��ن الفاكهة الطازج��ة له قيمة 
غذائية طبيعية وال يجلب لنا هذه 
السموم التي ندفع ثمنها طواعية 

لكي نشربها مع سمومها«.

10r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري
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ال قيمة غذائية لها باحتوائها على نسبة عالية من السكريات وأحماض مضرة بالصحة

 الشيباني: المشروبات الغازية تحتوي 
على ثاني أكسيد الكربون ومواد كيماوية ضارة

د. طارق الشيباني

النباتيون أكثر عرضة لنقص الكالسيوم

 نياز نضال: التعامل مع األكل العاطفي
عن طريق الدعم النفسي والتغذوي

 فاطمة عيسى -  «
طالبة إعالم بجامعة البحرين

نصحت اختصاصية التغذية العالجية 
نياز نض��ال بضرورة الزي��ارة الدورية 
العالجية من  التغذي��ة  الختصاص��ي 
أج��ل اطمئنان الش��خص على صحته 
وإذا م��ا كان يعاني من أي مش��كالت 
صحية، موضحة أنه ع��ن طريق اتباع 
نظام غ��ذاء صحي باإلم��كان الوقاية 
من األم��راض، الفتة إلى أن النباتيين 
أكث��ر الفئ��ات تعرضًا لنق��ص عنصر 

الكالسيوم.
وأضافت في لق��اء صحفي أنه بإمكان 
الشخص تقليل وزنه من كيلوغرامين 
إل��ى 4 كيلوغرامات ش��هريًا، مش��يرًة 
إل��ى أن عملية تش��خيص المراجعين 
أو المرض��ى في البداية تتم من خالل 
معرفة العمر وال��وزن والطول، مبينًة 
أن التعام��ل مع األكل العاطفي يكون 
عن طريق الدعم النفس��ي والتغذوي. 

وإلى نص اللقاء:
ه��ل تري��ن أن الس��منة مازال��ت في 

ازدياد أم بدأت تقل؟ 
- السمنة مازالت في ازدياد رغم وعي 
الن��اس بمخاط��ر الس��منة وأضرارها، 
وأيضا الن��اس أصبحوا يلج��أون للحل 
السريع مثل اإلبر أو العمليات من غير 

اتباع نظام غذائي من البداية. 
كي��ف يمك��ن للش��خص معرف��ة أنه 

بحاجة لزيارة اختصاصي تغذية؟ 
ل��ي يج��ب عل��ى جمي��ع  - بالنس��بة 
األش��خاص زيارة اختصاصي التغذية 
س��واء كان لدي��ه أم��راض مزمن��ة أو 
ش��خصًا س��ليمًا؛ ألن المريض س��وف 
يتع��رف على أش��ياء ل��م يعرفها عن 

صحته من قبل، وف��ي بعض األحيان 
يأتي المراجعون ألمر ما ويكتش��فون 
أن لديهم أش��ياء أخ��رى يجب عالجها 
وأنص��ح بزي��ارة اختصاص��ي التغذية 

بشكل دوري.  
 كيف تتم عملية تشخيص المراجعين 

قبل البدء بالحمية الغذائية؟ 
- تتم عملية تشخيص المراجعين في 
البداية من خالل معرفة العمر والوزن 
والط��ول، وه��ل هو ش��خص يمارس 
الرياض��ة أم ال ويت��م اس��تخدام جهاز 
»أالن بودي« الستخراج نسبة الدهون 

والعضل والماء في الجسم. 
 هل من الممكن خسارة الوزن بمعدل 

8 كيلوغرامات خالل شهر؟ 
- على حس��ب طبيعة الجس��م، ولكن 
الطبيع��ي فق��دان كيلوغرامين إلى 4 

كيلوغرامات خالل الشهر. 
معه��ا  تك��ون  ح��االت  هن��اك   ه��ل 

العمليات الجراحية أفضل؟ 
- نع��م توج��د ح��االت تحت��اج إل��ى 
العملي��ات، وذل��ك يعتم��د على وزن 
وكتل��ة الجس��م، وعند وج��ود أمراض 

مزمنة. 
عن��د وجود م��رض وراثي ه��ل يمكن 

الوقاية منه بالحمية الغذائية؟ 
والس��كري  الضغ��ط  مث��ل  نع��م   -
وغيرهما م��ن األم��راض؛ فعند اتباع 
نظام غذائي صحي واختيار نمط حياة 
صحي سوف نقي أنفسنا من األمراض. 

 كيف يمكن التعامل مع الس��منة عند 
األطفال؟ 

- م��ن خ��الل المحاول��ة ف��ي تغيي��ر 
توفي��ر  وع��دم  الطف��ل،  س��لوكات 

والبطاط��س  الغازي��ة  المش��روبات 
والحلويات إال مرة واحدة في األسبوع، 
ووضع جدول زمني معين ألكل الطفل 
لك��ي يتبع��ه وتقليل الس��اعات التي 
يجلسها أمام الهاتف أو التلفاز، وعدم 
األكل في أثناء هذه الفترة، وممارسة 
رياضة يحبه��ا الطفل مثل كرة القدم 

أو السلة أو السباحة. 
كيف يمك��ن التعامل م��ع األكل 

العاطفي؟ 
- التعام��ل م��ع األكل العاطف��ي عن 
طري��ق الدع��م النفس��ي والتغ��ذوي، 
وأيض��ًا يحتاج األش��خاص إل��ى إدارة 
الضغط النفس��ي وتس��جيل جميع ما 
يتم أكله خ��الل اليوم والكمية، وعدم 
ترك الوجبات والسناكات خالل اليوم، 
ومحارب��ة المل��ل من خالل ممارس��ة 
الرياضة أو قراءة الكتب أو االنش��غال 

بشيء ما. 
 ما هو النظام الغذائي النباتي؟ 

- يوج��د نوعان من النظ��ام الغذائي 
النباتي، النوع األول هو الفيجيتريان، 
ويتم في هذا النظام عدم أكل اللحوم 
بأنواعه��ا، حيث يت��م أكل المنتجات 
»البي��ض،  مث��ل  فق��ط  الحيواني��ة 
والحليب«، والن��وع الثاني هو الفيجن 
حيث يمتنع األشخاص عن أكل اللحوم 
»اللحم،  الحيواني��ة ومنتجاتها مث��ل 
ف��ود،  والس��ي  والدج��اج،  والس��مك، 

والحليب، والبيض«. 

 ما ه��ي إيجابي��ات النظ��ام الغذائي 
النباتي؟ وما هي سلبياته؟ 

- إيجابيات النظام الغذائي النباتي أنه 
يحت��وي على كمية عالي��ة من األلياف 
وتعتب��ر  والمع��ادن  والفيتامين��ات 
مصادر غنية بمضادات األكس��دة كما 
يحتوي كمية دهون أقل، وكوليسترواًل 
أقل، ودهونًا مشبعة أقل، فهذا سوف 
يقلل من احتمال اإلصابة بالس��منة، 
ما س��وف يقلل من احتم��ال اإلصابة 
باألمراض المزمنة كالسكري وارتفاع 
ضغط الدم والكوليسترول والجلطات، 
ومش��اكل القل��ب، ومش��اكل الكل��ى. 
والنظام الغذائي النباتي أيضًا يساعد 
عل��ى المحافظة عل��ى صح��ة الجهاز 
الهضم��ي والمعدة، وذل��ك يرجع إلى 
أن عملي��ة هض��م األطعم��ة النباتية 
أس��هل من البروتين الحيواني، وأيضًا 
يس��اعد عل��ى التخلص من اإلمس��اك 
بس��بب احت��واء النظ��ام النباتي على 
األلياف، وس��لبياته ف��ي م��ن يعانون 
م��ن مش��اكل ف��ي العظ��ام بس��بب 
نقص الكالسيوم فيحتاجون مكمالت 
غذائية، كما أنهم أكثر عرضة لنقص 
البروتي��ن والحدي��د وفيتامي��ن »بي 
12« والزنك ما يؤدي إلى تس��اقط 
الش��عر وتعب وخم��ول ويصل في 

بعض الحاالت إلى فقر دم. 
ه��ل تنصحي��ن األش��خاص بالنظام 

الغذائي النباتي؟ 
- ال أنص��ح أي ش��خص بنظام غذائي 
غير متكامل أو غي��ر متوازن؛ ألنه 
طالم��ا هنال��ك عناص��ر غذائي��ة 
مفقودة فالنظام س��وف يكون غير 
صح��ي س��واء كان من فق��دان عنصر 
الكربوهيدرات أو البروتين أو الدهون 

ألننا نحتاج العناصر كلها. 
 م��ا هي األطعم��ة التي تزي��د مناعة 

الجسم؟ 
- هي األطعمة الغنية بمصادر الحديد 
والزنك والس��يلينيوم وفيتامين ج وه� 
وأ مث��ل »البيض والحليب واألس��ماك 
والخضروات  والبقوليات  والمكس��رات 

والفواكه المجففة والحبوب«.
ما ه��ي األطعمة األكثر ش��يوعًا لدينا 

وتحتوي على سعرات حرارية عالية؟ 
والبيرغ��ر،  الس��ريعة،  الوجب��ات   -
المقلي��ة،  والبطاط��س  والبيت��زا، 

والزيوت واألجبان. 
ما ه��ي الرياضة الت��ي تنصحين بها 

من أجل جسم سليم؟ 
- ش��خصيًا أنص��ح بالرياض��ة حتى لو 
بالمش��ي يوميًا لمدة نصف ساعة إلى 
س��اعة؛ ألن الدراس��ات أثبتت على أن 
النش��اط الجسدي له القدرة على الحد 
م��ن مخاطر اإلصابة بأم��راض القلب 

واألمراض األخرى. 
إل��ى  الموجه��ة  النصائ��ح   م��ا ه��ي 
الغذائي��ة  الحمي��ة  عل��ى  المقبلي��ن 

حديثًا؟ 
- أتمن��ى من كل ش��خص مقبل على 
الحمي��ة الغذائية أن تكون لديه إرادة 
قوي��ة، ويك��ون لديه ه��دف للوصول 
وعدم االستس��الم ف��ي البداي��ة، وأن 
يك��ون صبورًا مع النتائج؛ ألن الجس��م 
يحتاج لوقت لكي يتأقلم على الحمية 
الغذائي��ة، وأتمنى من األش��خاص أن 
يهتموا بالنزول البطيء للوزن، وأيضًا 
المي��زان لي��س كل ش��يء فقياس��ات 

الجسم هي األهم.
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»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
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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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طال��ب فنان��ون م��ن ذوي الهمم، 
بإتاح��ة  والمخرجي��ن،  المنتجي��ن 
ف��ي  بالتمثي��ل  له��م  الفرص��ة 
المسلس��ات وأن يت��م اختياره��م 
بن��اًء عل��ى موهبته��م دون النظر 
إل��ى إعاقتهم، مؤكدي��ن قدرتهم 
على التمثيل المبنية على الموهبة 
والتي تم إثقالها بالورش والتدريب 
ثبت��ت  وبالدلي��ل  والمحاض��رات 
موهبتهم بع��د فوزهم بجوائز في 
بعض المهرجان��ات، ومنها مؤخرًا 
الخليج��ي  المس��رحي  مهرج��ان 
السادس لألش��خاص ذوي اإلعاقة، 
العاصم��ة  اس��تضافته  وال��ذي 
الرياض، حيث حصدت  الس��عودية 
الفنانة نبيلة البوشي المركز األول 
لفئ��ة أفضل ممثل��ة، والفنان نادر 
الش��يخ المركز الثان��ي لفئة أفضل 
ممثل، والفنانة منى س��بت المركز 

الثالث لفئة أفضل ممثلة.
حيث عرض فريق البيرق المسرحي، 
الوطنية لخدمات  التابع للمؤسسة 
المعوقي��ن مس��رحية: »كش��ته«، 
للمؤلف يعقوب يوسف، والمخرجين 
محمد الصفار وجاسم محمد، وهي 
»رحلة« ذات طاب��ع خيالي، تتحدث 
عن مجموعة ركاب حافلة يتجهون 
الحافل��ة  الودي��ان، وتس��ير  ألح��د 
بالركاب في طريق طويل، بعضهم 
يتف��اءل بق��رب الوص��ول والبعض 
اآلخر يغلب عليه التذمر والتش��اؤم 
لبعد المس��ير وكثرة حوادث السير 

التي تصادفهم.
من جانب��ه، قال نادر أحمد الش��يخ 

عب��داهلل ل�»الوط��ن«: »أنا أعش��ق 
الف��ن والتمثيل من��ذ الصغر، حيث 
كنت أحرص على مش��اهدة األفام 
المصرية وأقوم بتقلي��د الفنانين، 
والف��ن بالنس��بة لي لي��س موهبة 
فقط وإنم��ا قد أثقلت��ه بالتدريب 
ونأس��ف  والمحاض��رات،  وال��ورش 
والمخرجين  المنتجي��ن  على عزوف 
ف��ي  للمش��اركة  اختيارن��ا  ع��ن 

المسلسات«.
وأضاف: »حالي��ًا أعمل بوظيفة في 
إحدى ال��وزارات الحكومي��ة. متزوج 
وأع��ول ث��اث بن��ات ول��دّي إعاقة 
في رجلي تس��ببت في اس��تخدامي 
للكرسي المتحرك، وافتخر بأن أكون 
أول ش��خص عل��ى كرس��ي متحرك 
يمّثل على خش��بة المس��رح، ولقد 
اكتش��ف موهبتي المؤلف والمخرج 
عبداهلل الس��عداوي وش��اركت معه 
في مس��رحية »الحلم« وتم عرضها 

في أس��بوع المعاق العالمي، ولقد 
شاركت في 6 أعمال مسرحية ولكن 
أقربهم إلى قلبي مسرحية »سالفة 

بايج««.
وحول ف��وزه بالمهرج��ان الخليجي 
بالري��اض ق��ال: »كانت س��عادتي 
بالغ��ة بهذا الف��وز، وأهدى نجاحي 
له��ذه  والفن��ي  اإلداري  للطاق��م 
المس��رحية، ولزوجت��ي التي وقفت 
بجانب��ي خ��ال فت��رة »البروفات« 
ومس��تقبًا  بموهبتي،  واهتمامها 
ف��ي  مس��رحيتنا  نع��رض  س��وف 
أح��د  ف��ي  بالمش��اركة  البحري��ن 
المهرجان��ات القريب��ة، ونتمنى أن 

يستمتع الجمهور بالمسرحية«. 
عل��ى  حصل��ُت  »كذل��ك  وأض��اف: 
المرك��ز األول كأفض��ل ممث��ل من 
ع��ن  الخاص��ة  االحتياج��ات  ذوي 
مس��رحية »س��الفة بايج« بالنسبة 
لدول مجل��س التعاون عند عرضها 

بدولة الكوي��ت، وأتمنى مزيدًا من 
النجاح��ات وأن يتم إعط��اء الُمعاق 
فرصة للتمثيل بن��اًء على موهبتنا 

وإبداعنا في المسلسات«.
وفي السياق نفس��ه، قالت الفنانة 
من��ى س��بت إن ف��وزي بمهرج��ان 
الس��ادس  الخليج��ي  المس��رحي 
ش��عور  اإلعاق��ة  ذوي  لألش��خاص 
جميل باإلنج��از والطموح لألفضل، 
ف��ي  توفيق��ي  عل��ى  اهلل  وأحم��د 
المهرجان، وأه��دى نجاحي لكل يد 
ساندتني وكل لسان شجعني لبلوغ 
ه��ذا النجاح، ولقد ف��زت بجائزتين 
بخاف هذه الجائ��زة، حيث حصلت 
عل��ى مركز متق��دم ف��ي مهرجان 
س��مو الش��يخ خالد والمركز الثاني 
الخليج��ي  المس��رحي  بمهرج��ان 

الخامس بالكويت«.
وأوضح��ت: »لقد كان��ت انطاقتي 
المس��رحي  نش��اط  بداي��ة  من��ذ 
للمكفوفي��ن  الصداق��ة  بجمعي��ة 
عندم��ا ش��جعني القائم��ون عل��ى 
تجرب��ة التمثيل، فأن��ا أمتلك هذه 
الموهب��ة لكن لم يك��ن هناك من 
يحتضن موهبت��ي. وفي يوم قالت 
ل��ي ش��ريفة المالكي س��وف نقوم 
بعمل مس��رحي على نط��اق محلي 

داخ��ل جمعية الصداق��ة فأخبرتها 
بأني أمتل��ك هذه الموهب��ة. وأول 
مسرحية شاركت بها داخل جمعية 
الصداق��ة مس��رحية س��يدة القرار 
وكانت تتحدث عن امرأة متسلطة 
على زوجها وتهم��ل أبناءها إلى أن 
وصلوا إل��ى طريق الضي��اع، وأيضًا 
ب�»سكتش« مسرحي داخل جمعية 
الصداقة يتحدث عن العنف األسري 

لبنت من قبل زوجة أبيها«.
وأردف��ت: »م��ن ث��م ش��اركت من 
خ��ال وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة 
ف��ي أول مهرجان ف��ي قطر »قناتنا 
الفضائية« وتح��دث عن عمل قناة 
فضائية من قب��ل ذوي االحتياجات 
الخاص��ة إل��ى أن نجحوا ف��ي ذلك، 
وأيضًا ش��اركت في مسرحية »بيت 
العزلة« بمهرجان الش��يخ خالد بن 
حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، 
وتتحدث هذه المسرحية عن عقوق 
ابن لوالده ويتمنى له الموت، وفي 
هذا المهرج��ان حصلت على جائزة 

فائز مستوى ثاٍن«.
وأضافت: »وأيضًا مثلت »سكتش« 
مس��رحيًا بمناس��بة العيد الوطني، 
»الزي��ارة  مس��رحية  وكذل��ك 

الميمونة« التي تتحدث عن أس��رة 
فقيرة ال تملك س��وى غرفة واحدة، 
ع��ن  »س��كتش«  كذل��ك  ومثل��ت 
قواني��ن الم��رور وكذلك مس��رحية 
مهرج��ان  ف��ي  باي��ق«  »س��الفة 
بالكوي��ت وحصل��ت عل��ى جائ��زة، 
وكذلك شاركت في فيلم قصير تابع 
لجامع��ة البحري��ن ع��ن طفلة في 
الروضة تسّلم أمها شهادتها وهي 

فرحانة«.
وحول الصعوب��ات والتحديات التي 
الفن��ي  مش��وارها  ف��ي  تواجهه��ا 
قال��ت: »التواج��د ف��ي غم��ار الفن 
يحتاج إلى تفري��غ الوقت للتدريب، 
فكان التحدي في تنظيم الوقت مع 
ظروف الفرص المتاحة. مع فقدان 
البصر استطعت أن أنافس ممثلين 
. ما أطالب به  كبارًا وه��ذا أكبر تحدٍّ
هو إدماج ذوي الهمم بش��كل واسع 
في األعمال الفنية المتنوعة وإبراز 
جانب اإلب��داع منهم، فم��ن الرائع 
الحص��ول عل��ى فرص جدي��دة في 
المجال الفن��ي، فأمنيت��ي أن تتاح 
لي الفرصة لكي أمثل بمسلس��ات 
وأطمح للمزي��د من التطور والنجاح 
عبر  المجتم��ع  لخدم��ة  والتوفي��ق 

مختلف المجاالت«.
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بناًء على مواهبهم دون النظر إلى إعاقتهم

 فنانون من ذوي الهمم: أعطونا 
الفرصة للمشاركة في المسلسالت

نادر الشيخ  منى سبت 

 »بسمة أمل« ترتسم على وجوه 
طالبات الدمج في »ابتدائية سار«

»بس��مة أمل« هي الافت��ة التي تزين 
ب��اب صف الطالبات م��ن ذوات العزيمة 
والهمم بمدرسة سار االبتدائية للبنات، 
حيث تق��دم له��ن األس��تاذتان احترام 
الس��اري وفاطم��ة األغت��م العدي��د من 
األنشطة والفعاليات التي تزرع البسمة 
عل��ى وجوههن وأولي��اء أمورهن وجميع 
منتسبات المدرسة، حيث يأتي ذلك في 
إطار سياس��ة الدمج التي تطبقها وزارة 
التربي��ة والتعلي��م، في إط��ار التزامها 

بتوفير التعليم للجميع.
وقالت الس��اري »إن أول هذه المش��اريع 
هو برنامج ب��ذرة عطاء، حيث تم تعليم 
الطالب��ات مب��ادئ الزراع��ة ومهاراتها، 
ومن ثم إشراكهن في زيادة المساحات 
الخضراء بنباتات وزهور من أجل تجميل 
البيئ��ة المدرس��ية، عل��ى أن يتحمل��ن 
مس��ؤولية رعاية هذه المزروعات طوال 
الع��ام الدراس��ي، كم��ا أنهن يش��اركن 
سنويًا بتميز في مسابقة نادي البحرين 

للحدائق.
وتضيف الس��اري أنه بهدف إشراك هذه 
الفئة من الطالبات في الحياة المدرسية 
يت��م تنفي��ذ برنام��ج »ح��زاوي جدتي« 
األسبوعي، حيث تحضر إحدى المعلمات 

م��ع طالبات صفها، وتق��وم بدور الجدة 
التي تحكي حكاي��ات من الزمن الجميل 
وتربطها بالدرس، حيث ساهم ذلك في 
رفع المخ��زون اللغوي للطالبات وتطوير 

مهاراته��ن االجتماعي��ة ورفع مس��توى 
الفهم واالستيعاب.

وبهدف إش��راك ولي األمر ف��ي العملية 
الش��راكة  ولتطوي��ر  التعليمي��ة، 

المجتمعي��ة، يتم تنفي��ذ برنامج »أبي 
يحك��ي حكاي��ة«، حيث يأتي أح��د أولياء 
أم��ور الطالبات أس��بوعيًا لي��روي قصة 

لهن، وتقوم الطالبات بتمثيلها.
بدوره��ا، أكدت األغتم أن لصف بس��مة 
أمل أكث��ر من 20 صديقة م��ن طالبات 
المدرسة يحملن اس��م »لجنة صديقات 
بس��مة أمل«، حي��ث تق��وم الصديقات 
بتنفي��ذ فعالي��ات مبهج��ة معهن مثل 
وق��راءة  الورقي��ة  الطائ��رات  تطيي��ر 
المدرس��ية  الفس��حة  خ��ال  القص��ص 
واللع��ب معه��ن، ومس��اعدتهن عل��ى 
تنمية مهارة الق��راءة والحوار والمبادرة 

واإللقاء.
وأوضحت، أنه من أجل تيس��ير العملية 
التعليمية وتوفير مادة علمية وتوعوية 
يس��هل الوص��ول إليها من قب��ل أولياء 
األم��ور ف��ي المن��زل، فقد دش��نت هي 
ونظيرتها الس��اري »قناة بس��مة أمل« 
لرف��ع  واإلنس��تغرام،  اليوتي��وب  عل��ى 
فيديوات تعليمي��ة وتوعوية في القناة، 
وص��ور إلنج��ازات الطالبات خ��ال اليوم 
الدراس��ي، حيث ساهمت هذه القناة في 
تنمية الوعي بذوي الهمم لدى المجتمع 

المحلي ونشر ثقافة تقبل االختاف.

قل خيرًا وإال....
من المؤسف أننا نعيش في األلفية الثالثة 
والتزال شريحة متعايش��ة في مجتمعاتنا 
تعاني من س��طحية الفكر واالفتقار للقيم 
والمبادئ اإلنس��انية، عبر ما تمارس��ه من 
س��لوكيات خاطئة حيال مواجتها ألشخاص 
من ذوي الفئات الخاصة، س��واء عن طريق 
الصدفة المباش��رة أو خال مواقع التواصل 

االجتماعي. 
ق��رأت في أحد األعداد الماضية قبل بضعة 
أي��ام ف��ي الصحيفة الت��ي طرح��ت مؤخرًا 
موضوع��ًا يتعلق بدعوات أولي��اء أمور ذوي 
االحتياجات الخاصة بتدشين حملة توعوية 

للحد من التنمر على فئة متازمة داون. 
فل��م تك��ن القص��ور الخلقي��ة التي تنش��أ 
من��ذ الوالدة بمش��يئة إلهية، ذنب��ًا مطلقًا 
كي ُيعاق��ب عليها مصاب��و متازمة داون 
وغيرهم من ذوي العزيمة، ليس��مح بقذف 
الجارح��ة،  اللفظي��ة  والعب��ارات  الكلم��ات 
والتعليقات الس��اخرة ف��ي مواقع التواصل 
االجتماعي، من ضعاف األنفس المتنمرين 
في س��بيل إخراج مش��هد فكاهي إلضحاك 
اآلخرين، وتثقل تكاليفه مش��اعر ونفسية 

هؤالء الفئة المستهدفة وذويهم.
ف��إن وجود أش��خاص م��ن ذوي اإلرادة في 
الحي��اة لم يك��ن للنظر من زاوية اإلش��فاق 
والعطف، وال بعين السخرية والتصغير من 

شأنهم. 
ولذل��ك يج��ب إقام��ة الحم��ات اإلعامية 
التوعوي��ة للتصدي لظاهرة التنمر، وغرس 
قي��م االحترام والتعايش بي��ن جميع أفراد 

المجتمع. 
واتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة الازمة حيال 
التعدي عل��ى سالمة الغير والتس��بب في 
الضرر النفس��ي والمعنوي، لردع كل متنمر 

يسيء إلى اآلخرين ويهضم حقوقهم. 
 وبهذا الصدد، أقرت خارجية النواب بقانون 
يقض��ي بعقوبة المتنم��ر بالحبس مدة ال 
تزي��د عن ثاثة أش��هر وبالغرام��ة التي ال 
تقل عن 300 دينار وال تتجاوز 3 آالف دينار.

فه��ؤالء وق��ود اإلص��رار، نس��تلهم منهم 
الطاق��ة اإليجابي��ة التي تقهر المس��تحيل 
لتحوله إلى إنجاز محقق، فهم أسمى معاني 
اإلرادة لتذلي��ل العقبات وتحطيم الصعاب 
للوص��ول إل��ى مضم��ار النج��اح، فأيديهم 

بأيدينا يكتمل بناء الوطن وازدهاره. 

إيمان عبدالعزيز

عالج جيني جديد قد يمنع فقدان السمع الوراثي
حق��ق الباحثون ف��ي معهد س��ولك إنجازًا علمي��ًا مبهرًا، 
يمك��ن أن يؤدي إل��ى تطوير عاج��ات جدي��دة لفقدان 
الس��مع الوراثي. فبحسب ما نشره موقع New Atlas نقًا 
 Molecular Therapy - Methods & Clinical عن دورية
Development، يمك��ن أن يضمن الع��اج الجيني الذي 
يوف��ر بروتين��ًا ميعنًا نمو خايا الش��عر المعيبة بش��كل 

صحيح، مما يسمح بتحسين السمع.
تع��د خاي��ا الش��عر الحس��ية ج��زءًا حيوي��ًا م��ن النظام 
الس��معي، ألنها تبطن س��طح القوقعة بهي��اكل طويلة 
تس��مى »الستريوسيليا«، والتي تهتز استجابة للموجات 
الصوتية وتنتج إشارات كهربائية يتم إرسالها بعد ذلك 
إلى الدماغ. لكن ينش��أ أحد أشكال الصمم الوراثي بسبب 
نق��ص بروتين يس��مى EPS8، والذي ينظ��م طول خايا 
الش��عر الحسية، والذي يؤدي قلة إنتاجه إلى تكون خايا 

الشعر الحسية أقصر من أن تعمل بشكل صحيح.

EPS8 استعادة بروتين
وبالنسبة للدراس��ة الجديدة، درس الباحثون ما إذا كانت 
اس��تعادة EPS8 يمك��ن أن تس��اعد خايا الش��عر هذه 
على النمو إلى طولها الطبيعي وتحس��ين الس��مع. أجرى 

الباحثون تجارب على فئ��ران مختبر تم تصميمها بحيث 
تفتقر إلى بروتي��ن EPS8، وبالتال��ي كانت تعاني من 
الصمم، صماء. قام الباحثون باس��تخدام فيروس مرتبط 
بالغدة كوس��يلة إليص��ال البروتين إل��ى األذن الداخلية 

للفئران التي تعاني من الصمم.
وتبين أن بروتين EPS8 المضاف يجعل الخايا المجسمة 
تنمو لفترة أطول، مع اس��تعادة بعض الوظائف للخايا 
التي تلتقط أصوات��ًا ذات تردد أقل. ولكن ظهر أيضًا أن 
بعض المحاذير، من بينها أن العاج لم ينجح في الفئران 

بعد س��ن معينة، ما يشير إلى أنه من المهم بدء العاج 
مبكرًا قبل أن تنضج خايا الش��عر. في البش��ر، يمكن أن 
يتطل��ب األمر أن يت��م تطبيق العاج الجين��ي في الرحم، 
ألن��ه بالوالدة يك��ون قد فات األوان بالفع��ل، لكن يأمل 
الباحث��ون في أنه مع مزيد من الدراس��ة، يمكن توس��يع 

نافذة العاج.

عالجات جينية للصمم
من جهته، قال كبير الباحثين المش��اركين في الدراس��ة 
أوري مان��ور: »إن EPS8 عب��ارة عن بروتي��ن له العديد 
من الوظائ��ف المختلفة، واليزال هناك الكثير مما يمكن 
اكتش��افه عنه«، معربًا عن تفاؤله بأن نتائج الدراس��ة 
»يمكن أن تس��اعد ف��ي الوصول إلى العاج��ات الجينية 

التي تعيد السمع«.
وس��بق وأن حققت فرق بحثية أخ��رى خطوات واعدة على 
الطريق الس��تعادة الس��مع من خال الع��اج الجيني عن 
طريق اس��تهداف الجينات األخرى، بما يش��مل إعادة نمو 
خايا الش��عر الداخلية أو الخارجي��ة أو تصحيح الطفرات، 
التي تس��بب ع��دم انتظام نم��و خايا الش��عر أو إصاح 

األضرار المرتبطة بالتقدم في العمر.
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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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Link

دراسة إدراجه ضمن الخطط الترويجية للبحرين

“األعلى للمرأة” ينظم زيارة لوفد من المسؤولين لنصب “أثر”

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســـوم رقم )85( لسنة 2022 بتعيين سفير في وزارة الخارجية، وذلك بناًء 

على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

ن السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل سفيًرا في وزارة الخارجية. ُتعيَّ
المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الخارجية تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل به مـــن تاريخ صدوره، 
وُينَشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مرسوم رقم )87( لسنة 2022 بتعيين سفير في وزارة الخارجية، وذلك بناًء 

على عْرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

ـــن الشـــيخ خليفـــة بن محمد بن عطيـــة هللا آل خليفة ســـفيرًا في وزارة  ُيعيَّ
الخارجية.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر الخارجية تنفيـــذ هذا المرســـوم، وُيعمل به مـــن تاريخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، أمـــس األربعاء، 

وزيرة الصحة جليلة السيد.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب القائـــد العـــام 
لقوة دفـــاع البحرين بوزيرة الصحة، 

التعـــاون  عالقـــات  واســـتعراض 
والتنســـيق المشـــترك بين قـــوة دفاع 

البحرين ووزارة الصحة.
حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 
محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيـــادة 

العامة.

فوزية زينل سفيرا في “الخارجية”

خليفة بن محمد بن عطية اهلل سفيراً في “الخارجية”

تعاون وتنسيق بين “الدفاع” و “الصحة”

local@albiladpress.com
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خريجو “سرية القادسية” أظهروا مستوى احترافيا رفيعا
جهود كبيرة للقائد العام في تطوير قوة الدفاع منذ التأسيس ... الملك المعظم:

بعـــث ملـــك البـــالد المعظـــم، القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، رسالة شـــكر وتقدير، للقائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد آل 
خليفة؛ بمناسبة تخريج الدفعة الخامسة عشرة من 
مرشـــحي الضباط )ســـرية القادســـية(، بكلية عيسى 

العسكرية الملكية، هذا نصها:
معالي األخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة حفظه هللا القائد العام لقوة دفاع البحرين..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يطيـــب لنا أن نعبر لكم عن خالص الشـــكر والتقدير، 
علـــى حضوركـــم حفـــل تخريـــج الدفعـــة الخامســـة 
عشرة من مرشحي الضباط )سرية القادسية(، بكلية 
عيســـى العســـكرية الملكيـــة بالنيابـــة عنا، مشـــيدين 
هـــذا  تنظيـــم  بحســـن  واالعتـــزاز،  اإلعجـــاب  بـــكل 
الحفل، وبالمســـتوى االحترافي الرفيع الذي ظهر به 

الخريجون.
آمليـــن نقـــل تحياتنـــا وتهانينـــا ألبنائنـــا الخريجيـــن، 
وإلـــى ذويهم الكـــرام، وإخوانهم من الـــدول العربية 
الشـــقيقة؛ بمناسبة التخرج والنجاح، ولما أبدوه من 
مســـتوى عال ومشـــرف مـــن األداء، خدمـــة للوطن، 
وحمـــال لألمانة بكفـــاءٍة واقتداٍر، مقدريـــن كذلك ما 
يبذلـــه آمر الكليـــة، وأعضـــاء هيئة التدريـــب وكافة 
األفضـــل  نحـــو  الســـير  علـــى  والحـــرص  األســـاتذة، 
بعـــون هللا تعالى، مجددين الشـــكر لمعاليكم على ما 
تبذلونـــه من جهود كبيرٍة لرقي وتقدم مســـيرة قوة 

دفاع البحرين الباسلة، منذ مرحلة التأسيس.
ســـائلين هللا تعالـــى أن يحفظكـــم وأن يســـدد علـــى 

طريق الخير خطاكم، ودمتم سالمين.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

المنامة - بنا

زيــادة مستويــات التعاون مع باكستــان
اســـتقبل رئيس الحـــرس الوطنـــي الفريق 
أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بمعســـكر الصخير 
صبـــاح أمـــس، المدير العام لقـــوة مكافحة 
المخدرات بجمهورية باكستان اإلسالمية 
الشقيقة اللواء محمد أنيق الرحمن مالك.
الوطنـــي  الحـــرس  ورّحـــب ســـمو رئيـــس 
بالمديـــر العـــام لقـــوة مكافحـــة المخدرات 
والوفـــد المرافـــق لـــه، مؤكدًا المســـتويات 
المتقدمـــة التـــي وصلـــت إليهـــا العالقـــات 
الثنائيـــة بين البلدين الشـــقيقين، وما أثمر 
عنها من زيادة مستويات التعاون وتبادل 

الخبرات بين الجانبين.
مـــن جانبه، عّبر المدير العام لقوة مكافحة 
المخدرات بجمهورية باكستان اإلسالمية 
الشقيقة اللواء محمد أنيق الرحمن مالك، 
عن شـــكره لســـمو رئيس الحرس الوطني 
على حرصه واهتمامه بتطوير مستويات 
التعاون بين البلدين الشـــقيقين. كما شهد 
اللقاء، مناقشـــة عـــدد مـــن المواضيع ذات 
االهتمـــام المشـــترك بين الجانبيـــن. حضر 
اللقاء سفير جمهورية باكستان اإلسالمية 
الشـــقيقة لدى المملكة محمد ايوب ومدير 
مكتب سمو رئيس الحرس الوطني اللواء 

الركن عبدالرحمن راشد السعد.

الصخير - الحرس الوطني

رئيس الحرس الوطني يستقبل المدير العام لقوة مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

زيـــارة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  نظـــم 
إلـــى  المســـؤولين  مـــن  لعـــدد  تنســـيقية 
نصـــب المـــرأة البحرينيـــة “أثـــر”، والـــذي 
دشـــنته قرينة ملك البالد المعظم رئيسة 
المجلـــس األعلى للمرأة، صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم 
آل خليفـــة، مؤخرا بمناســـبة يـــوم المرأة 
البحرينيـــة، والذي بات رمزًا ثقافيًا بارزًا 
للمـــرأة  والمشـــرفة  المشـــرقة  للمســـيرة 

البحرينية.
ونقلـــت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للمـــرأة هالة األنصـــاري تحيـــات صاحبة 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
إبراهيم آل خليفـــة ألعضاء الوفد الزائر 
الـــذي ضم كال من رئيـــس هيئة الكهرباء 
والمـــاء كمـــال بـــن أحمـــد محمـــد، وزيـــر 
شـــؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، 
وزيـــر األشـــغال إبراهيم الحـــواج، وزيرة 
الســـياحة فاطمـــة الصيرفـــي، مدير عام 
الـــوزراء حمـــد  مكتـــب رئيـــس مجلـــس 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  المحميـــد، 
ناصـــر  والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن 
قائدي، الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
الوطني يوســـف البنخليـــل، رئيس هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخ خليفة 
الرئيـــس  نائـــب  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 

التنفيذي لمركز االتصـــال الوطني أحمد 
العريفي.

وخـــالل االســـتقبال، قدمـــت األنصـــاري 
للمـــرأة  التـــذكاري  النصـــب  عـــن  شـــرحا 
البحرينية “أثر”، الذي جاء نتاج مسابقة 
شـــبابية هندســـية إبداعيـــة حملت اســـم 
“فخـــر” ونظمهـــا المجلس األعلـــى للمرأة 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار العـــام 2017، كنشـــاط مصاحب 
لفعاليـــات يـــوم المـــرأة البحرينيـــة، الذي 
خصـــص لالحتفـــاء بالمرأة فـــي المجال 

الهندسي.
وتعـــرف الوفـــد الزائـــر علـــى النصب عن 
قـــرب، وتصميمه الهندســـي الفريد الذي 
الحداثـــة والمحافظـــة  يراعـــي جوانـــب 

شـــبابية  رؤيـــة  ويترجـــم  البيئـــة،  علـــى 
عصرية تستلهم حماســـتها من إنجازات 
الرواد وتنظر للمســـتقبل بكل ثقة للمزيد 

من العطاء.
وجرى خالل الزيارة استعراض مجاالت 
التعـــاون لتعظيـــم االســـتفادة من نصب 
المرأة البحرينية علـــى الصعيد الوطني، 
بمـــا فـــي ذلـــك اعتمـــاد النصـــب كصـــرح 
وطنـــي ضمـــن قائمـــة المعالـــم الوطنيـــة 
الثقافية والســـياحية الحديثة، وإدراجه 
واالســـتثمار  الترويـــج  خطـــط  ضمـــن 
الســـياحي والثقافـــي لمملكـــة البحريـــن 
أو  المحليـــة  الفعاليـــات  فـــي  ســـواًء 
فـــي  واســـتثماره  والدوليـــة،  اإلقليميـــة 

البرامج اإلعالمية.

األعلى للمرأة ينظم زيارة تنسيقية لعدد من كبار المسؤولين لموقع النصب التذكاري

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة 
تجـــارة  غرفـــة  أن  المبـــارك  وائـــل 
وصناعة البحرين شريك أساس في 
دعم مســـيرة التنمية والتطور التي 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن، مشـــيًرا 
إلـــى أن الوزارة تحـــرص على تعزيز 
العمـــل مع غرفة البحريـــن في إطار 
الشـــراكة مع القطـــاع الخاص بكافة 
واالســـتثمارية  البلديـــة  المشـــاريع 

والخدماتية. 
جـــاء ذلك خـــالل لقاء وزير شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة، رئيـــس غرفـــة 
ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة  تجـــارة 
أن  إلـــى  المبـــارك  أشـــار  إذ  نـــاس، 
البلديـــات والزراعـــة  وزارة شـــؤون 
تحرص على دعـــم مختلف البرامج 

والمبادرات التي من شـــانها أن تعزز 
الشراكة مع القطاع الخاص وتسهم 
في دفـــع عجلـــة النمـــو االقتصادي، 
المحـــوري  الـــدور  إلـــى  الفًتـــا 
للقطـــاع الخـــاص فـــي دعم الـــوزارة 
بتحقيـــق اســـتراتيجيتها وأهدافهـــا 

الموضوعة.
 من جانبه، أكـــد رئيس غرفة تجارة 

وصناعة البحرين الحرص مواصلة 
الجهود في تعزيز الشراكة التنموية 
مع القطاع العـــام لتحقيق األهداف 
المتعلقـــة  خصوًصـــا  المنشـــودة، 
بتوفيـــر المزيد مـــن الفرص النوعية 
االقتصـــاد  ودعـــم  للمواطنيـــن، 
الوطنـــي ومـــن خـــالل تطويـــر بيئة 

األعمال واالستثمار.

دعم المبادرات الرامية لتعزيز الشراكة مع “الخاص”

المبارك: “الغرفة” شريك أساس في عملية التنمية

جاللة الملك المعظم
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