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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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محميد احملميد
منذ أن كنا في المرحلة االبتدائية، ونحن 
اقتصاد  اعتماد  تحول  أهمية  عن  ونقرأ  نسمع 
أخرى،  إلى موارد  النفط  الخليجية من  الدول 
بــهــدف الــتــنــويــع االقــتــصــادي، وبـــأن الــنــفــط قد 
ينضب ذات يوم، وال بد من وجود مصادر أخرى، 
والبد من الخوض في مشاريع عديدة، لضمان 

ديمومة القوة االقتصادية للمستقبل.
ومن حين إلى آخر، كنا نسمع ونقرأ ونتابع 
إعالن عديد من الدول الخليجية بأن اإليرادات 
النفطية،  اإليــرادات  فاقت  لديها  النفطية  غير 
تنويع  إلــى  الصائب  التوجه  نتائج  على  كدليل 
االقتصاد، وفتح آفاق أرحب للوظائف النوعية، 
ما  ننشد  وكــنــا  المعيشية..  الــمــســتــويــات  ــع  ورفـ
مملكتنا  فـــي  لــنــحــقــقــه  الــــــدول  تــلــك  تــحــقــقــه 

الغالية.
مــمــلــكــة  تـــمـــكـــنـــت  الــــحــــمــــد،  وهلل  والــــــيــــــوم 
الملك  جاللة  ورؤى  حكمة  وبفضل  البحرين، 
ولي  سمو  وجــهــود  ــاه،  ورعــ اهلل  حفظه  المعظم 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، وبإرادة 
أن  إعــالن  يتم  أن  مــن  البحرين،  فريق  وعزيمة 
 ،%82 بلغت  النفطية  غــيــر  الــقــطــاعــات  إســهــام 
بينما بلغت نسبة إسهام القطاع النفطي %18، 
وعــبــر خطة  الــبــحــريــن  أن مملكة  تــأكــيــد  وهــــذا 
المالي،  الــتــوازن  وبرنامج  االقتصادي  التعافي 
تسير في االتجاه السليم، للحاضر والمستقبل، 

عبر التنوع االقتصادي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
المحلي  الناتج  أن  كشف  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد 
بنسبة  نموًا  سجل  قد  النفطي  غير  اإلجمالي 
7.2%، وتم استقطاب استثمارات تبلغ قيمتها 
وتم   ،2022 عــام  أمريكي خــالل  دوالر  مليار   1.1
بــلــغ ما  تحقيق فــائــض فــي الــمــيــزانــيــة الــعــامــة 

منذ  مرة  بحريني ألول  دينار  مليون   33 يقارب 
المستقبلية  الــنــظــرة  تــعــديــل  مـــع   .2008 عــــام 
القــتــصــاد مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن مــســتــقــرة إلــى 

إيجابية.
في  الــبــارزة  الحكومية  الــجــهــود  أن  شــك  ال 
الجانب االقتصادي تسعد الجميع، وتدفع إلى 
المواطن  ويتمنى  واإلنجاز،  العمل  من  المزيد 
اليوم أن يرى آثار هذا الجهد المتميز، منعكسة 
التوظيف،  مــجــال  على  وأكــبــر  سريعة  وبــصــورة 
وعلى قضية كبح جماح ارتفاع األسعار، ألنهما 
تــرتــبــطــان ارتـــبـــاطـــا مـــبـــاشـــرا بــحــيــاة الــمــواطــن 
واألســــــرة الــبــحــريــنــيــة يــومــيــا، فـــي ظـــل مـــبـــادرة 
السلع  مــن   )94( إعــفــاء  فــي  مــشــكــورة،  حكومية 

األساسية من القيمة المضافة.
صحيح أّن معدالت التضخم كانت مستقرة 
ــم ارتــفــاعــهــا عــالــمــيــًا، وقــــد تمكنت  مــحــلــيــًا رغــ
البحرين من السيطرة على معدالت التضخم، 
المالية في  وزيـــر  ذكــرهــا  عــديــدة  عــوامــل  بسبب 
أرقــام  أن  كذلك  وصحيح  الصحفي..  المؤتمر 
الــتــوظــيــف الـــتـــي ذكـــرهـــا وزيـــــر الــعــمــل حققت 
نتائج مرتفعة.. وصحيح أيضا أن الرقابة على 
أن  التجارة.. إال  األســواق مشددة كما ذكر وزيــر 
الوطنية  الشراكة  من  مزيد  إلــى  بحاجة  األمــر 

والمجتمعية.
نــحــن أمـــــام مـــعـــادلـــة وطــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة.. 
تشهد عمال مضاعفا في مواصلة تنفيذ خطة 
المالي،  الــتــوازن  وبرنامج  االقتصادي  التعافي 
التوظيف  بشأن  مستمرة  شعبية  مطالبات  مع 
واألسعار، وال بد من أن يتسارع اإلنجاز فيهما.. 
في  اإليجابية  النتائج  تسارع  نشهد  كما  تماما 
تــنــفــيــذ خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي والـــتـــوازن 
الـــمـــالـــي، ألنـــهـــا تــعــمــل بــــــإرادة وطــنــيــة، وعــقــول 

وسواعد بحرينية.. تستحق الشكر والتقدير.

malmahmeed7@gmail.com

التعافي والتوازن.. 

والتنويع االقت�صادي

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، أّكـــــــد 
الــدكــتــور مــحــمــد طــاهــر الــقــطــان 
ــلــــشــــؤون  الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد لــ
المشاركين  عــدد  بــأن  االســالمــيــة 
فــــي مـــســـابـــقـــة غــــفــــران بـــلـــغ 163 
مــتــســابــقــًا ومــتــســابــقــة مـــن نـــزالء 
منهم  والتأهيل،  اإلصــالح  مراكز 
مـــركـــز اإلصــــالح  مـــن  نـــزيـــاًل   154

ــو ومــركــز  والــتــأهــيــل بــمــنــطــقــة جـ
الـــحـــبـــس االحـــتـــيـــاطـــي بــمــنــطــقــة 
من  نزيالت  و9  الــجــاف،  الحوض 
مــركــز إصــــالح وتــأهــيــل الــنــزيــالت 

بمدينة عيسى.
وقال إّن مسابقة غفران ُتقام 
الــداخــلــيــة،  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
وتستهدف منذ انطالق المسابقة 

ــة نــــــزالء مـــراكـــز  ــاركـ ــبـــرى مـــشـ ــكـ الـ
اإلصــــــالح والـــتـــأهـــيـــل فـــي خــدمــة 
ــَلّ والــعــنــايــة به  كــتــاب اهلل عـــَزّ وجــ
ــــالوة وتــعــلــيــمــًا وعــمــاًل،  حــفــظــًا وتـ
زة من حفظة  ة متمِيّ نوعَيّ وتبني 

كتاب اهلل وإعدادهم ليكونوا دعاة 
خيٍر وعامل إصالح في مجتمعهم 
ــي فــــي مــضــمــونــهــا  ــ ــم، وهــ ــهــ ــتــ وأمــ
تــتــوافــق مـــع الــمــســاعــي الــرامــيــة 
إلى إصالح النزالء وإتاحة فرص 

التعلم وحفظ القرآن الكريم.
بــأّن مرحلة  القطان  وأوضــح 
تــــصــــفــــيــــات مــــســــابــــقــــة غـــــفـــــران 
التنظيمي  للدليل  وفقًا  ُأجريت 
لجنة  إشـــراف  وتــحــت  للمسابقة 
ــزالء الــمــشــكــلــة  ــنــ ــلــ الـــتـــحـــكـــيـــم لــ
ولــيــد حسن  الــشــيــخ  مــن فضيلة 
جــنــاحــي، وفــضــيــلــة الــشــيــخ حمد 
الشيخ  وفضيلة  الــعــايــد،  محمد 
فيما  محمد،  مصطفى  عــبــداهلل 
للنزيالت  التحكيم  لجنة  ُشكلت 
من األستاذة أميرة علي جناحي، 
واألســــــتــــــاذة شـــريـــفـــة الـــعـــبـــاســـي، 

واألستاذة بتول الكوز.
ُيشار إلى أّن تصفيات غفران 
لــنــزالء سجن جــو عقدت فــي 14 
نوفمبر الماضي، وتصفيات نزالء 
الــجــاف فــي 29 نوفمبر  الــحــوض 
تصفيات  عــقــدت  فيما  الــمــاضــي، 
ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ  14 فـــــــي  الــــــنــــــزيــــــالت 
تقييم  اللجنة  وراعــــت  الـــجـــاري، 
ــًا لــلــمــعــايــيــر  ــقــ الــمــتــســابــقــيــن وفــ
ــن أبـــــرزهـــــا تــقــيــيــم  ــ ــررة ومــ ــقــ ــمــ الــ
ــفـــظ والـــتـــجـــويـــد الــعــمــلــي،  الـــحـ
وتقييم الوقف واالبتداء، وجمال 
والتفسير،  األداء  الصوت وحسن 
ــقــــرر إعـــــــالن الـــنـــتـــائـــج  ــمــ ومــــــن الــ
الــنــهــائــيــة فـــي الــحــفــل الــخــتــامــي 
التصفيات  انتهاء  بعد  للجائزة 
ــروع الــمــتــبــقــيــة مــن  ــ ــفـ ــ لـــكـــافـــة الـ

المسابقة. 

بم�ص�ركة 163 نزيال ونزيلة بمراكز الإ�صالح والت�أهيل

ج���ائ���زة ال��ب��ح��ري��ن ال���ك���ب���رى ف���ي دورت����ه����ا ال�����ص��اب��ع��ة 

وال���ع�������ص���ري���ن ت��خ��ت��ت��م ت�������ص���ف���ي���ات ف������رع غ���ف���ران

لـــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة  بــرعــايــة ملكية ســامــيــة مــن 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
والــشــؤون  الــعــدل  ــوزارة  بــ الــكــريــم  الــقــرآن  إدارة شـــؤون  اختتمت 
الــفــرع  وهـــي  غــفــران،  مسابقة  تصفيات  ــاف  ــ واألوقـ اإلســالمــيــة 
في  الكبرى  البحرين  بجائزة  المجتمعية  الــفــروع  من  الثالث 
دورتها السابعة والعشرين، والتي تقام سنويًا بتنظيم من وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف والمجلس األعلى للشؤون 

اإلسالمية.

} د. محمد طاهر القطان.

اأكدوا اأهمية تطعيم )ف�يزر ـ بيونتك( المطور.. اأطب�ء وممر�صون:

مملكة البحرين توفر اأف�ضل التطعيمات واأكثرها ماأمونية لمكافحة الفيرو�س

المملكة قطعت �صوط� كبيرا في مواجهة الفيرو�س وتعزيز المن�عة المجتمعية

ال�صتيعاب  م��ج��ه��زة  ال�صحية  ال��م��راك��ز 

ال���م���ت���رددي���ن ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م ك���ورون���ا

} إيمان المعلم.} مها مطر.} د. محمد العوضي.

انطالًقا من حرص مملكة البحرين للمحافظة على 
صــحــة وســـالمـــة الــمــجــتــمــع، وضــمــن ســلــســلــة اإلجـــــراءات 
الــمــتــواصــلــة لمواجهة  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر  االحـــتـــرازيـــة 
على  الصحة  وزارة  19(، تحرص  )كوفيد-  كورونا  فيروس 
متابعة مستجدات الفيروس، حيث قامت مؤخرًا بتوفير 
لفيروس  الــمــضــاد  الــمــطــور  بــيــونــتــك(   – )فـــايـــزر  تطعيم 
كــورونــا والــمــتــحــورات الــجــديــدة مــنــه فــي مــراكــز الــرعــايــة 
العمرية من 12 عامًا فما  الصحية األولية، وذلك للفئة 
فـــوق، والــــذي ُيــســهــم فــي تــوفــيــر الــحــمــايــة ضــد الــفــيــروس 

ومتحوراته.

ودعـــــت الــــــــوزارة الــمــواطــنــيــن 
البحرين  مملكة  في  والمقيمين 
ــذ  ــة ألخــ ــلــ ــؤهــ ــمــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ مــ
الـــتـــطـــعـــيـــم لــــمــــواصــــلــــة إنــــجــــاح 
ــيــــة لــلــتــطــعــيــم  ــنــ ــة الــــوطــ ــلـ ــمـ ــحـ الـ
عــلــى صحتهم  الــحــفــاظ  بـــهـــدف 
وسالمتهم ورفع منحنى المناعة 
الــــــوزارة  الـــجـــســـم، إذ تــحــث  لــــدى 
من  المنشطة  الجرعة  أخذ  على 
بعد مرور 9  التطعيمات  مختلف 
أشـــهـــر مــنــذ أخــــذ آخــــر جـــرعـــة أو 
بعد مـــرور 6 أشــهــر مــن أخــذ آخر 
جــــرعــــة لـــلـــفـــئـــات األكــــثــــر عــرضــة 
لــلــخــطــر، وهـــم مــمــن يــعــانــون من 
الــســكــري،  وداء  الــمــنــاعــة،  ضــعــف 
وأمراض القلب، وأمراض الجهاز 
الــســرطــانــي،  واألورام  الــتــنــفــســي، 

والسمنة المفرطة.
الـــصـــحـــة  وزارة  ــت  ــ ــنــ ــ ــ ــل ــ وأعــ
عــــن تــــوافــــر الـــتـــطـــعـــيـــم الـــمـــطـــور 
فـــي الــعــديــد مـــن مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولـــيـــة الــمــوزعــة على 
ــات مــمــلــكــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــلـــف مــ ــتـ ــخـ مـ
االطــالع على  يمكن  إذ  البحرين، 
توفر تطعيم  التي  المراكز  قائمة 
الـــمـــطـــور  بـــيـــونـــتـــك(   – ــزر  ــ ــايــ ــ )فــ
ــه مــن  ــاص بــ ــخــ ــول الــ ــوكــ ــروتــ ــبــ والــ
اإللكتروني  الــمــوقــع  زيـــارة  خــالل 
https:// الصحة  لــوزارة  التابع 
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التطعيم  بأخذ  للراغبين  ويمكن 
التوجه مباشرًة للمراكز الصحية 
الــحــاجــة  دون  لــســكــنــهــم  الــتــابــعــة 
ــتـــرونـــي لــحــجــز  ــكـ لــلــتــســجــيــل اإللـ

الموعد مسبًقا.
ــال  ــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـ
طبيب  العوضي  محمد  الــدكــتــور 
صــحــة عـــامـــة بــــــوزارة الــصــحــة إن 

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تـــتـــابـــع تــطــور 
ــــد-19(  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا )كـ ــيـ ــ فـ
توفير  على  وتحرص  ومتحوراته، 
ــيـــمـــات وأكـــثـــرهـــا  ــتـــطـــعـ أفــــضــــل الـ
مـــأمـــونـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس 
والــحــد مــن انــتــشــاره، والــتــي كــان 
آخرها تطعيم )فايزر – بيونتك( 
كورونا  لفيروس  المضاد  المطور 
والمتحورات الجديدة منه، الفًتا 
إلى أهمية أخذ التطعيم لحماية 
ــريــــن من  الــشــخــص نــفــســه واآلخــ

اإلصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وحـــــث الـــعـــوضـــي الــمــجــتــمــع 
الــبــحــريــنــي عــلــى مـــواصـــلـــة أخــذ 
الــتــطــعــيــمــات لــحــمــايــة أنــفــســهــم، 
المستهدفة  الــفــئــات  وخــصــوصــًا 
ــنـــاعـــة  الـــمـ ذوي  الــــمــــرضــــى  مـــــن 
الضعيفة من كبار السن ومرضى 
من  كل  ودعــا  والضغط.  السكري 
ــأعـــراض فـــيـــروس كــورونــا  يــشــعــر بـ
ــه لــلــمــســتــشــفــى إلجــــــراء  ــتــــوجــ الــ
الــفــحــوصــات واتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 
الوضع  استقرار  مــؤكــدًا  الــالزمــة، 
المجتمع  وعـــي  بفضل  الــصــحــي 
الصحية  واإلجــــراءات  البحريني 

التي تقوم بها مملكة البحرين.
مــن جــانــبــهــا، دعـــت الــدكــتــورة 
ــة طــب  ــاريــ ــشــ ــتــ ــار اســ ــفــ ــصــ هـــــال الــ
ــيــــن  ــنــ ــع الــــمــــواطــ ــيــ ــمــ عـــــائـــــلـــــة، جــ
والــمــقــيــمــيــن فــي الــمــمــلــكــة بأخذ 
الــجــرعــة الــتــنــشــيــطــيــة مـــن لــقــاح 
ــّور،  ــطــ ــمــ ــيــــك( الــ ــتــ ــونــ ــيــ ــزر-بــ ــايــ )فــ
بـــعـــد إجــــازتــــه مــــن هــيــئــة تــنــظــيــم 
الـــمـــهـــن والـــــخـــــدمـــــات الــصــحــيــة 
الــبــحــريــن، وذلـــك من  فــي مملكة 
أجـــل اســتــمــراريــة تــعــزيــز الــوقــايــة 
ــن فـــيـــروس  ــر الـــحـــمـــايـــة مــ ــيـ ــوفـ وتـ
ومضاعفاته  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 

والمتحورات الجديدة منه.
وأوضحت الصفار أن الجرعة 
من التطعيم المطور يتم منحها 
للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق، 
لم تكمل  التي  الفئات  وتستهدف 
الــتــطــعــيــم، وكـــذلـــك الــفــئــات ذات 
الخطورة العالية مثل كبار السن 
المزمنة  بــاألمــراض  والمصابين 
مــثــل أمــــراض الــســكــري وأمــــراض 
التنفسي  القلب وأمراض الجهاز 
أن  إلــى  مشيرًة  المناعة،  وضعف 
شــوطــًا  قــطــعــت  الــبــحــريــن  مملكة 
كورونا  كبيًرا في مواجهة فيروس 
في  المجتمعية  المناعة  وتعزيز 
على  الــواجــب  فمن  لــذا  المملكة، 
صحة  لتعزيز  المشاركة  فــرد  كــل 
صحي  مجتمع  لبناء  المجتمع 

واعي وسليم.
أّما الدكتورة وفاء راشد نجم 
طــبــيــب عــائــلــة بـــمـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة، فــقــد أشــــارت 
ــه وفــــي ظـــل ســعــي مملكة  إلــــى أنــ
الــبــحــريــن لــمــواجــهــة الــفــيــروس، 
بيونتك  فــايــزر  تطعيم  توفير  تــم 
كورونا  لفيروس  المضاد  المطور 
ومــــــتــــــحــــــوراتــــــه، وحـــــثـــــت جــمــيــع 
المواطنين والمقيمين في مملكة 
ــذ  ــى أخـ ــلـ ــبــــال عـ ــن لــــإقــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الحماية  لتوفير  وذلك  التطعيم، 
وخصوًصا  والمجتمعية،  الفردية 
للفئات األكثر عرضه لمضاعفات 
الفيروس مثل أصحاب األمراض 
الــمــنــاعــيــة واألمــــــراض الــمــزمــنــة، 
وكذلك األشخاص الذين يعانون 

من السمنة المفرطة.
ونوهت نجم بأهمية التعاون 
الــمــســؤولــيــة  وإدراك  المجتمعي 
ــرد مــــن خـــالل  ــ ــكـــل فــ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ

الوطنية  الحملة  فــي  الــمــشــاركــة 
للتطعيم والمبادرة بأخذ الجرعة 
المنشطة من التطعيم لما له من 
ضد  الحصانة  تأمين  فــي  أهمية 
الفيروس ومتحوراته ورفع معدل 
من  التقليل  جانب  إلــى  المناعة 
أعراض الفيروس ومضاعفاته في 

حال اإلصابة.
بــدورهــا، قــالــت األســتــاذة مها 
المنطقة  تــمــريــض  رئــيــس  مــطــر 
الرعاية  بمراكز  األولــى  الصحية 
مــمــلــكــة  إن  األولــــــيــــــة  ــة  ــيـ ــحـ الـــصـ
ــدء  ــذ بـ ــنــ ــريـــن حــــرصــــت ومــ ــحـ ــبـ الـ
)كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  جائحة 
19( على توفير جميع التطعيمات 
للوقاية  الــضــروريــة  والفحوصات 
مــــــن الـــــفـــــيـــــروس ومـــضـــاعـــفـــاتـــه 
حـــرًصـــا عــلــى صــحــة الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن، الفـــتـــًة إلـــى أنـــه قد 
ــــالن مـــؤخـــًرا عـــن تطعيم  تـــم اإلعـ
المضاد  المطور  )فايزر-بيونتك( 
ــا والـــمـــتـــحـــورات  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
الـــــجـــــديـــــدة مـــــنـــــه، وهــــــــو أحــــــدث 
الفيروس،  لمكافحة  التطعيمات 
بهدف  منشطة  كــجــرعــة  وُيــعــطــى 
الحماية  وتــوفــيــر  الــوقــايــة  تــعــزيــز 
ــا الــفــئــات  لــلــمــجــتــمــع، وخـــصـــوًصـ
المناعة،  ضعف  مــن  تعاني  التي 
العديد من  توفيره في  تم  بحيث 
األولية،  الصحية  الرعاية  مراكز 
الــمــمــرضــات لتقديم  تــدريــب  وتــم 
التطعيم وحث المراجعين ألخذه 

بــمــا يــحــقــق الــمــنــاعــة لــديــهــم من 
اإلصابة بالفيروس ومضاعفاته.

إيمان  األســتــاذة  أكـــدت  بينما 
بمركز  التمريض  مشرفة  المعلم 
انطالقًا  أنــه  الصحي  كــانــو  حمد 
مـــــن حــــــرص مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لتوفير الحماية والوقاية لجميع 
المواطنين والمقيمين، تم توفير 
المطور  )فايزر-بيونتك(  تطعيم 
الجديدة،  والمتحورات  للفيروس 
ــز مـــحـــددة  ــراكــ ــم تــخــصــيــص مــ ــ وتـ
بالمملكة  المناطق  مختلف  فــي 
ــن عــلــى  ــ ــردديـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــاب الـ ــعــ ــيــ ــتــ الســ
على  الحصول  أجــل  مــن  المراكز 
التطعيم والذي هو متاح للجميع 

دون الحاجة ألخذ موعد.
ــع  ــيـ ــمـ ودعــــــــــــــت الـــــمـــــعـــــلـــــم جـ
ــذ الــتــطــعــيــم من  الــمــؤهــلــيــن ألخــ
باإلقبال  فــوق  فما  عــاًمــا   12 ســن 
التطعيم  هذا  من  الجرعة  ألخذ 
المطور، وخصوًصا الفئات األكثر 
عرضة لألمراض، وذلك سعًيا نحو 
رفع منحى المناعة والحماية من 
الخطيرة،  الــفــيــروس  مضاعفات 
ــدة عــلــى أهــمــيــة االســـتـــمـــرار  ــؤكـ مـ
بــأخــذ االحــتــيــاطــات واالجـــــراءات 
ــن أجــــــل الـــحـــمـــايـــة  ــ ــة مـ ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
ــايــــة لــلــجــمــيــع، والـــمـــبـــادرة  والــــوقــ
إلجراء فحص الكورونا في حالة 
من  للفيروس  أعـــراض  أي  ظــهــور 

أجل الحد من انتشار الفيروس.

} د. هال الصفار.} د. وفاء راشد نجم.

كتب: محمد القصاص
الجنوبية  بلدي  مجلس  رئيس  قــال 
عبداهلل عبداللطيف ان اللجنة الخدمية 
اجــتــمــعــت مــــؤخــــرا لــبــحــث مـــلـــف تــجــمــع 
مــيــاه األمـــطـــار فــي دوائــــر مــجــلــس بلدي 
الجنوبية ومن بينها الدائرة الرابعة التي 
تــضــررت بــعــض طــرقــهــا وشــوارعــهــا جــراء 

هطول األمطار األخيرة.
الــدائــرة الرابعة  انــه وعــضــو  وأضـــاف 
محمد دراج قاما برفقة مدير التصريف 
والمهندسة  الكوفي  عبدالنبي  الصحي 
ــهـــدي والـــمـــهـــنـــدس حــســيــن مــن  ــنـــب مـ زيـ
عدد  فــي  تفقدية  بجولة  األشــغــال  وزارة 
ــرة الـــرابـــعـــة لــلــوقــوف  ــ ــدائـ ــ مــــن مــــواقــــع الـ
عــلــى األضـــــرار بــالــطــرق والـــشـــوارع حيث 

تــم الــتــبــاحــث فــي عـــدد مــن الــمــقــتــرحــات 
والــطــلــبــات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــدائـــرة إليــجــاد 

الحلول المناسبة لها.
ــى ان الــتــنــســيــق ومــواصــلــة  ولـــفـــت إلــ
المعنية  الــجــهــات  جــمــيــع  بــيــن  الــتــعــاون 
ــي الـــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات  ــ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ
منها  سيستمر  المياه  بتجمع  المتعلقة 
مياه  تــصــريــف  فــتــحــات  تنظيف  مــتــابــعــة 
ــار بـــالـــشـــوارع والـــطـــرقـــات وغـــرف  ــطــ األمــ
المائية  والــمــصــبــات  التفتيش  صــنــاديــق 
المياه  تصريف  وقــنــوات  للبحر  المؤدية 
المعدة  األرضــيــة  والــخــزانــات  المفتوحة 
تصريفها  وكيفية  األمطار  مياه  لتخزين 
تنتج عن  التي قد  اآلثــار  الحد من  بغية 

هطول أمطار الخير. 

وّثـــمـــن عــبــدالــلــطــيــف الــجــهــود الــتــي 
البلديات  وشــؤون  األشغال  وزارتــا  تبذلها 
ــذي يــقــوم  ــ ــ ــار الـ ــ ــطـ ــ بـــفـــريـــق طــــــــوارئ األمـ
المناطق  لمختلف  الــمــيــدانــي  بالتفقد 
أي تجمع  مـــع  ــوري  ــ فـ بــشــكــل  والــتــعــامــل 
لــلــمــيــاه وعــمــلــيــات ســحــب مــيــاه األمــطــار 

لــمــنــع تــجــمــعــهــا وتــقــلــيــل األضــــــرار الــتــي 
التي  الــكــوادر  وبخاصة  عليها  تترتب  قد 
ــدار الــســاعــة لــضــمــان فتح  تــعــمــل عــلــى مــ
الشوارع والطرق وانسيابية حركة المرور 
اخــتــنــاقــات  أي  ــــدوث  حـ دون  والــحــيــلــولــة 

مرورية جراء األمطار.

} وداد حسن أحمد. } عائشة صالح المحميد} فاطمة الصفار.

ترق���ي  للتاأمي���ن«  الكويتي���ة  »البحريني���ة 

تنفيذي���ة  منا�ض���ب  اإل���ى  �ض���يدات  ث���اث 
ــادرة الــوطــنــيــة والــتــي  ــبـ ــمـ تــمــاشــيــا مـــع الـ
ترتكز على المساواة بين الجنسين واإلرتقاء 
بالمرأة البحرينية، أعلنت الشركة البحرينية 
البحرينية للتأمين ش.م.ب. ترقية  الكويتية 
منصب  إلــى  الصفار  فاطمة  السيدة  مــن  كــل 
أحمد  حسن  وداد  والــســيــدة  الــمــالــي،  المدير 
الــحــســابــات  إلــــى مــنــصــب مـــديـــر أول لــقــســم 
الفنية والسيدة عائشة صالح المحميد إلى 

منصب مدير أول لقسم الموارد البشرية والشؤون 
اإلدارية.

وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة صــــرح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة، د. عبداهلل سلطان قائاًل: »نهنئ موظفاتنا 
المهام  إنجاز  في  بــأدوارهــن  ونشيد  ترقيتهن  على 
ــال الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــن مـــمـــا أهـــلـــهـــن لــتــقــلــد  ــ ــمـ ــ واألعـ
كل  لهن  متمنين  الشركة،  في  القيادية  المناصب 

النجاح والتوفيق في مناصبهن الجديدة«.

المياه  تجمع  م�ضكلة  متابعة  الجنوبية:  بلدي 

للوق���وف عل���ى المناط���ق الأكث���ر ت�ضررا

جامع�ة المل�ك في�ض�ل توق�ع اتفاقي�ة تع�اون م�ع جامعة

الخلي�ج العرب�ي لتوطي�ن التقني�ات الزراعي�ة الذكي�ة
وقـــــــــع رئــــــيــــــس جـــامـــعـــة 
الــــمــــلــــك فــــيــــصــــل الــــدكــــتــــور 
ــز  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ ــد بـــــــن عــ ــمــ ــحــ مــ
ــاون  ــعـ ــة تـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــي اتـ ــلـ ــوهـ ــعـ الـ
ــــس جـــامـــعـــة  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ مـــــع نـ
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي لـــلـــشـــؤون 
اإلدارية، عميد شؤون الطلبة 
يوسف  عبدالرحمن  الدكتور 
ــــي مـــكـــتـــبـــه فــي  ــل فـ ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
ــاء، فـــي إطـــار  مــديــنــة األحــــســ
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـــجـــامـــعـــات 
لتحقيق  ودعــمــًا  الخليجية، 
لتحقيق  الــمــتــكــامــلــة  الــــرؤى 
الخليجية  التنمية  أهــــداف 
المستدامة، ورغبة في تعزيز 
ــادل الــخــبــرات  ــبــ ــاون وتــ ــعـ ــتـ الـ

المعرفية بين الجامعتين.
وقــــــــــــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 
عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن يـــــوســـــف 
االتفاقية  هــذه  إن  إسماعيل 
تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز وتــوثــيــق 
الدراسات  كلية  بين  التعاون 
ــعـــة الــخــلــيــج  ــامـ ــا بـــجـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــي وكـــــلـــــيـــــة الــــعــــلــــوم  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
الــــــزراعــــــيــــــة واألغــــــــذيــــــــة فــي 
ــل،  ــيـــصـ جــــامــــعــــة الــــمــــلــــك فـ
ــه خــــالل الــلــقــاء  مــوضــحــًا أنــ
الـــــذي عــقــد أمــــس بــجــامــعــة 
األحــســاء  فــي  فيصل  الملك 
ــبـــة الــجــامــعــتــيــن  تـــبـــلـــورت رغـ
التعاون  وتفعيل  تأطير  فــي 
التعاون  أجــل  مــن  المشترك 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــبــ الــبــحــثــي وتــ
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــيــــة والــ ــلــــمــ ــعــ الــ
كــافــة الــمــجــاالت االكــاديــمــيــة 
الــذي  األمـــر  وهــو  والبحثية، 
وتطوير  تنمية  فـــرص  يتيح 
القطاع الزراعي في البلدين 
ــيــــل  ــأهــ الــــشــــقــــيــــيــــن عـــــبـــــر تــ
المتخصصين  الــخــريــجــيــن 
ــادة  ــ والــمــؤهــلــيــن لــقــيــادة وريـ
ــة  ــيــ ــزراعــ تـــطـــويـــر الـــنـــظـــم الــ
الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  دول  فــــي 
وتوطين  االبتكار  باستخدام 
لمجابهة  الــذكــيــة  التقنيات 
تــحــديــات الــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
ــن الــغــذائــي واســتــدامــة  واألمــ

وتنمية الموارد الطبيعية.

من جانبه، رحب رئيس جامعة 
بن  محمد  الــدكــتــور  فيصل  الملك 
رئيس  بنائب  العوهلي  عبدالعزيز 
جــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والـــوفـــد 
ــــر عــــن ســعــادتــه  ــّب ــه، وعــ ــ الـــمـــرافـــق لـ
بــتــوقــيــع هـــذه االتــفــاقــيــة الــتــي من 
شأنها أن تسهم في االرتقاء بالعمل 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــشـــتـــرك وتــنــســيــق 
ــود الــــرامــــيــــة إلــــــى تــحــقــيــق  ــهــ ــجــ الــ
أهداف هذه االتفاقية الساعية إلى 
تشكيل فرق بحثية مشتركة للعمل 
الزراعية  التحديات  مجابهة  على 
والمستقبلية،  الــقــائــمــة  والــبــيــئــيــة 
وبـــحـــث إطــــــالق مــــبــــادرة مــتــكــامــلــة 
التغير  لــتــأثــيــر  خــلــيــجــيــة  ــة  لـــدراسـ
ــزراعـــي  الــمــنــاخــي عــلــى الـــقـــطـــاع الـ
بدول الخليج العربي في المستقبل 

القريب.
ــم بــحــث  ــ ــانــــب ذلـــــــك، تـ إلــــــى جــ
ــرح بــــرامــــح أكـــاديـــمـــيـــة مــشــتــركــة  ــ طـ
والــزراعــة على  البيئة  فــي مــجــاالت 
والدبلوم،  العالي  الدبلوم  مستوى 
وتــطــويــر الــبــرامــج األكــاديــمــيــة في 
مــجــال الـــزراعـــة الــذكــيــة والــتــعــاون 
والتكامل في مجال دراسات وبحوث 
النخيل وتشجيع النشر العلمي في 
والمشاركة  العربي  الخليج  مجلة 
ــة، إلـــى  ــعــ ــراجــ ــمــ فــــي الــتــحــكــيــم والــ
والتعاون  الطالبي،  التبادل  جانب 
ــدريـــب  ــتـ ــال الـ والـــتـــكـــامـــل فــــي مــــجــ
ــي لــلــطــالب  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــيــــل األكـ ــأهــ ــتــ والــ
والــكــوادر االكــاديــمــيــة، وبــنــاء قاعدة 
التعاون  لدعم  لالكاديميين  بيانات 
والتكامل في مجال االشــراف على 

ومشاركة  العليا،  الــدراســات  طــالب 
الممتحنين الخارجيين.

استعراض  تم  الــزيــارة،  وخــالل 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة وعــــــــدد مــن  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ
الـــمـــشـــاريـــع الــبــحــثــيــة والــتــقــنــيــة، 
ومـــنـــاقـــشـــة األطــــــر الــمــشــتــركــة فــي 
مـــجـــاالت تــطــويــر الــنــظــم الــبــيــئــيــة 
العربي،  والزراعية في دول الخليج 
وتوطين التقنيات الذكية لمواجهة 
واألمــن  المناخي  التغير  تــحــديــات 
الغذائي واستدامة وتنمية الموارد، 
الــزائــر بجولة في  الــوفــد  قــام  فيما 
معرض التميز البحثي في النخيل 
أبرز منجزات  على  واطلع  والتمور، 
جــامــعــة الــمــلــك فــيــصــل الــبــحــثــيــة 

والتقنية وكلية الزراعة.
ضــم الــوفــد الــزائــر إلـــى جانب 
نائب رئيس جامعة الخليج العربي 
كاًل من عميد كلية الدراسات العليا 
المحاميد،  الدكتور أسعود  األستاذ 
ــاذ كـــرســـي جـــاللـــة الــســلــطــان  ــتــ وأســ
ــراوي،  قـــابـــوس لـــالســـتـــزراع الـــصـــحـ
االســـتـــاذ الـــمـــشـــارك بــقــســم الــمــواد 
الطبية والبيئة الدكتور عبدالهادي 
الموارد  قسم  ورئيسة  عبدالوهاب، 
الهندسة  أستاذ  والبيئة،  الطبيعية 
الدراسات  بكلية  المساعد  البيئية 
الـــعـــلـــيـــا الــــدكــــتــــورة ســـمـــيـــة يــوســف 
ــز جـــامـــعـــة  ــ ــركـ ــ ــــن، ومــــــديــــــرة مـ ــسـ ــ حـ
المجتمع  لخدمة  العربي  الخليج 
والتعليم  والــتــدريــب  واالســتــشــارات 
بوغوى،  عفاف  الدكتورة  المستمر 
واخــتــصــاصــيــة اإلعــــــالم الــجــامــعــي 

األستاذة فاطمة الحجري.
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اتــخــاذ  مــن  تمكنت  الــغــرفــة  أن  ــح  وأوضــ
مجموعة من المبادرات المحفزة لألنشطة 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة بــتــعــدد مــجــاالتــهــا، 
المحتملة من  الفرص  رأسها تحديد  على 
االقــتــصــاديــة،  الـــجـــوار  اســتــراتــيــجــيــات دول 
ودراسة األثر االقتصادي في تتبع إجمالي 
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــؤســســات  نــشــاط 
التي تعّد شريان الحياة االقتصادية، فضاًل 
عن ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية 
بــاعــتــبــارهــا رأس مــال  الــعــائــلــيــة  الـــشـــركـــات 
لتوسيع  سعت  أيــضــا  أنــهــا  مضيفًا  وطــنــيــا، 
الخدمات  تقديم  في  الخاص  القطاع  دور 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــبـــر أنـــظـــمـــة الــخــصــخــصــة، 
بــجــانــب قــيــامــهــا بــمــراجــعــة وتــحــديــث عــدد 
لبيئة  المحفزة  والتشريعات  القوانين  من 
الملبية  خــدمــاتــهــا  ــــورت  طـ كــمــا  ــال،  ــمــ األعــ
أهمها  مــن  السريعة،  المستقبل  لتطورات 
البنية التكنولوجية. وقدمت مجموعة من 
والمؤسسات  للشركات  المساندة  الدراسات 
ــت عـــلـــى زيـــــــادة وتـــيـــرة  ــرصــ الـــتـــجـــاريـــة، وحــ

االستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفت نجيبي إلى أن استجابة صاحب 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
تصريح  بــإلــغــاء  اإلدارة  مــجــلــس  لــمــطــالــب 
العمل المرن، ورسوم استرداد تكلفة البنية 
البناء،  رخــص  بإصدار  المرتبطة  التحتية 
ــارة ســمــوه الــكــريــمــة لــغــرفــة تــجــارة  ــ لـــدى زيـ
وصــنــاعــة الــبــحــريــن وإصــــدار أوامــــره لهيئة 
تنظيم سوق العمل بإلغاء التصريح المرن، 
الــبــلــديــات والـــزراعـــة ووزارة  ولـــــوزارة شــــؤون 
اإلسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم 
األبــرز  الــحــدث  هــو  التحتية  البنية  تكلفة 
مــنــوهــًا  لــعــام 2022،  الــغــرفــة  فـــي مــحــطــات 
ــرارات ســمــوه كـــان لــهــا انــعــكــاســات  ــ إلـــى أن قـ
الوطني،  االقــتــصــاد  على  مباشرة  إيجابية 
نحو  االقــتــصــاديــة  التنمية  بعجلة  ودفــعــت 
مختلف  على  ــار  واالزدهــ التطور  مــن  مزيد 
التجارية  القطاعات  كافة  في  المستويات 

منها واالستثمارية والصناعية.

وأشـــــار إلــــى أن الــغــرفــة بــالــتــنــســيــق مع 
واألوقاف،  والشؤون اإلسالمية  العدل  وزارة 
عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، 
لبلورة رؤية موحدة مع السلطة التنفيذية 
لقانون  التنفيذ  آليات  تحسين  سبل  حــول 
اإلفالس تفاديًا ألية عقبات أثناء التنفيذ، 
وضمان عدم حدوث أي ضرر على االقتصاد 
الــقــانــون، مـــؤكـــدًا أن  الــوطــنــي وقـــت تفعيل 
المهمة  االقتصادية  القوانين  من  القانون 
ــادت بــهــا الــغــرفــة لــمــا لـــه مـــن أبــعــاد  الــتــي نــ
اقتصادية مهمة لمساعدة وتوفيق األوضاع 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــة لـــالسـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــمـــالـــيـــة واالقـ
إشكاليات  معالجة  عــن  فــضــاًل  والــشــركــات، 
فعالة  بطريقة  واإلفــــالس  التنظيم  إعـــادة 
تــخــدم بيئة األعـــمـــال وتــضــمــن اســتــمــراريــة 

أعمالها مع حماية أصحاب المصالح.
بالتوازي مع خطط وأهــداف  أنــه  وأكــد 
الــغــرفــة تــم تنفيذ مــجــمــوعــة مــن مــبــادرات 
برنامج  بينها:  مــن  المجتمعية،  الــشــراكــة 
ــذي اســـتـــهـــدف تــنــشــئــة  ــ ــرب تــشــتــغــل« الــ ــ »جــ

جــيــل مـــن الــشــبــاب يــمــتــلــكــون الــعــديــد من 
فــي مختلف مجاالت  والــقــدرات  الــمــهــارات 
الــعــمــل الــمــهــنــيــة، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الـــفـــرص غــيــر الــمــســتــغــلــة، كـــذلـــك مـــبـــادرة 
هدفت  والتي  االقتصادي  التأثير  حاضنة 
إلـــى خــلــق عــالقــات مــتــوازنــة ومــتــوازيــة مع 
جــمــيــع الـــجـــهـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى صــنــاعــة 
العمل  آليات  كرس  بما  االقتصادي،  القرار 
االقتصادية  التنمية  تعزيز  فــي  المشترك 
مــع خطط  يتماشى  ومــتــراكــم،  مــرن  بشكل 
الغرفة  وبرنامج  الحكومة  واستراتيجيات 
في تحقيق االستدامة والنماء االقتصادي، 
مبينًا أن تقريب الرؤى وتبادل األفكار حول 
المنظومة  لتطوير  التشريعية  المتطلبات 
ــان الـــهـــدف  ــ ــة فــــي الـــبـــحـــريـــن كـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
تهيئة  بغية  المطلقة  ــة  ــويـ واألولـ األســمــى 
بيئة العمل في المرحلة المقبلة، لتحقيق 
النماء االقتصادي المنسجم مع متطلبات 

التعافي االقتصادي.
مع  بالتعاون  الغرفة  أن  نجيبي  وتــابــع 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واإلدارة 
البديلة  العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
عــمــلــت عـــلـــى تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج »الـــعـــقـــوبـــات 
البديلة« عبر توفير فرص عمل في شـــركات 
القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات للمحكومين 
مـــن  المســـتفيدين  انخـــراط  ضمان  بهدف 
البرنامـــج في المجتمع وتحقيق االستقرار 
األسري، الفتًا إلى أن الغرفة أطلقت أيضًا 
مشروع »تجار البحرين« في مرحلته األول 
والــــذي ســجــل لــالســتــفــادة مــنــه قــرابــة 180 
التدريبية  ــــدورات  الـ أعــمــال ضــمــن  صــاحــب 
المكثفة، حيث قدم لهم البرنامج المهارات 
مشروعاتهم  إطــالق  في  الــالزمــة  األساسية 
الــخــاصــة بــغــرض الــتــقــلــيــل مـــن الــمــخــاطــر 
مشروعاتهم  بدايات  في  تواجههم  قد  التي 
ومناقشة جميع جوانب العمليات التجارية 
تطوير  إلى  باإلضافة  مشروعاتهم،  لتنمية 
ــات  ــديـ ــتـــحـ ــة الـ ــرفــ ــعــ ــيــــات ومــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
والــتــطــور  الــنــجــاح  فـــرص  والــفــرص لتعزيز 

بما يخدم صالح االقتصاد الوطني.

أن  الغرفة  لرئيس  األول  النائب  وشــدد 
الممكنة  الــســبــل  كـــل  وفـــر  اإلدارة  مــجــلــس 
لتطوير الجهاز التنفيذي واإلداري للغرفة، 
بــهــدف خــدمــة الــشــارع الــتــجــاري مــن خالل 
إدخال التقنيات الحديثة واألدوات الذكية، 
لــتــيــســيــر وتـــســـهـــيـــل الــــخــــدمــــات الــمــقــدمــة 
مضيفًا  األعمال،  أصحاب  من  للمراجعين 
ــه فــــي إطـــــــار مـــواصـــلـــة خـــطـــط الـــغـــرفـــة  ــ أنــ
خــدمــاتــهــا،  مــســتــوى  لتحسين  الــتــطــويــريــة 
إلدارة  الــجــديــد  المقر   2022 خــالل  دشــنــت 
زيادة نطاق خدماتها  العمالء بهدف  مركز 
مستوى  من  والــرفــع  لمنتسبيها،  المقدمة 
ليتسنى  عــالــيــة،  تقنية  بــمــعــايــيــر  جــودتــهــا 
يسر  بكل  أعمالهم  إنــجــاز  الــغــرفــة  لعمالء 
ومثالية،  مــتــطــورة  عمل  بيئة  فــي  وســهــولــة 
للغرفة  التنفيذي  الــجــهــاز  بــقــدرة  مــشــيــدًا 
وسيره  الــراهــنــة،  المتطلبات  مــواكــبــة  على 
على ذات الوتيرة من النشاط بكفاءة عالية 
وتــنــاغــم مــشــتــرك وفــــق تــوجــيــهــات مجلس 

اإلدارة.

النائب الأول لرئي�س مجل�س اإدارة غرفة التجارة لـ»اأخبار الخليج«:

غرفة البحرين حققت خالل 2022 نجاحات ومبادرات م�ؤثرة لخدمة القطاع الخا�ص
نموه معدلت  لرفع  الخا�س  للقطاع  التناف�سية  وتعزيز  المعوقات  واإزالة  مواتية  بيئة  تهيئة  على  حر�سنا 

ت��ن��ظ��ي��م الإف����ال�����ص ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأول�����ي����ات ال��غ��رف��ة في 

ال���ع���دل وزارة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���راه���ن���ة  ال���م���رح���ل���ة 

كتب أحمد عبداحلميد:
أكـــد الــنــائــب األول لــرئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الــبــحــريــن خــالــد نــجــيــبــي أن الــغــرفــة تــوجــت جــهــودهــا 
الكثير  في  أساسيًا  شريكًا  أصبحت  بأن   2022 عام  في 
االقتصادي  المشهد  في  تحققت  التي  المنجزات  من 
الخاص  القطاع  لتطوير  الداعم  دورهــا  عبر  الوطني، 
ورفع مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي، وتشجيع 
االستثمار وتسهيل نموه، وفق أهدافها ومبادراتها لدورة 

»الثالثين«، مشيرًا إلى أن الغرفة لعبت دورًا محوريًا في 
معالجة ودراسـة العديد من التحديات والمعوقات التي 
تحّد من دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية 
العمل  تصريح  مقدمتها  فــي  كــان  والــتــي  المستدامة، 
المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، 
ــــالل عـــمـــل تــكــامــلــي مـــشـــتـــرك مــــع الــســلــطــتــيــن  مــــن خـ
القدرة  ورفع  االنتاجية  لزيادة  والتشريعية،  التنفيذية 

التنافسية مع االقتصاديات العالمية.
} خالد نجيبي.

جـــواد حسن  السيد  بنت  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
تدريبية  بــرامــج  طــرح  مواصلة  أهمية  الصحة  وزيـــرة 
الصحية  الــكــوادر  مهارات  لصقل  متكاملة  وتعليمية 
الــقــائــم مــع الجامعة  بــالــتــعــاون  وتــطــويــرهــا، مــنــّوهــة 
التدريب  مــجــاالت  فــي  البحرين  بمملكة  األمريكية 

والبحث العلمي.
جاء ذلك خالل لقائها بمكتبها في وزارة الصحة، 
في  األمريكية  الجامعة  رئيس  كــوك  برادلي  الدكتور 
مملكة البحرين، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق 
الوكيل  الهاجري  مريم  الدكتورة  بحضور  المشترك، 

المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.
وزيــرة الصحة عن شكرها  أعربت  اللقاء،  وخالل 
مملكة  في  األمريكية  الجامعة  توليه  لما  وتقديرها 
الــبــحــريــن مـــن اهـــتـــمـــام واســـــع فـــي دعــــم الــفــعــالــيــات 
والــبــرامــج الــصــحــيــة، بــمــا يحقق الــشــراكــة والــتــعــاون 

ــادت  ــ ــا أشــ ــمـ ــاع الـــصـــحـــي. كـ ــقـــطـ ــالـ لـــلـــنـــهـــوض بـ
البحرين  فــي  األمــريــكــيــة  الــجــامــعــة  بــمــبــادرات 
ــي دعـــــم الـــمـــجـــاالت  ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــا الــنــبــيــلــة فــ
بتعزيز  االلــتــزام  مــدى  تعكس  والتي  الصحية؛ 

مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، تقّدم الدكتور برادلي كوك 
رئيس الجامعة األمريكية في مملكة البحرين 
بجزيل الشكر والتقدير إلى وزيرة الصحة على 
حــرصــهــا واهــتــمــامــهــا بــتــعــزيــز الــتــعــاون مــا بين 
المثمرة  الــوزارة والجامعة، مثنًيا على الجهود 
تقديم  يعزز  بما  الصحة  وزارة  فيها  تقوم  التي 
المواطنين  لجميع  الصحية  الخدمات  أفضل 
إلى  ومتطلعًا  البحرين،  بمملكة  والمقيمين 
الجانبين  بين  المشتركة  المبادرات  من  مزيد 

بما يحقق األهداف المنشودة.

ــبـــحـــريـــن  ــز الـ ــ ــركـ ــ واصـــــــــل مـ
لـــــلـــــدراســـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــات«  ــ والـــدولـــيـــة والــطــاقــة »دراســ
تــحــقــيــق إنـــجـــازاتـــه الــمــتــمــيــزة 
تعزيز  نحو  2022م،  عــام  خــالل 
مــســيــرتــه الــمــهــنــيــة الــنــاجــحــة، 
الــتــي أهــلــتــه ألن يــتــبــوأ مــرتــبــًة 
ــه عــلــى  ــرائـ ــظـ مـــتـــقـــدمـــًة بـــيـــن نـ
ــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــويـــــيـــــن اإلقـ
والعالمي، بما في ذلك توسيع 
والعالمية،  اإلقليمية  شراكاته 
وإصــــــــــــدار عـــــــــدٍد مـــــن الـــكـــتـــب، 
وإطــالق مكتبة مركز »دراســات« 
اإللكترونية، وتنظيم الجلسات 
الحوارية والفعاليات المختلفة 
التي تناولت موضوعاٍت رئيسٍة 
الــبــحــريــن  بــمــمــلــكــة  ذات صـــلـــٍة 
إدارة  واســتــحــداث  والــمــنــطــقــة، 
وإطــالق  التاريخية  لــلــدراســات 
ضمن  والبيئة  للطاقة  برنامج 

إدارة الدراسات والبحوث.
الفعاليات  مــســتــوى  وعــلــى 
المركز  نظم  فقد  والملتقيات 
نــــــدوًة بـــعـــنـــوان »الـــبـــحـــريـــن في 
الـــطـــيـــران: الـــتـــاريـــخ واآلفــــــاق«، 
بالتزامن مع النسخة السادسة 
مــن مــعــرض الــبــحــريــن الــدولــي 
تـــنـــاولـــت  2022م،  ــران  ــيــ ــلــــطــ لــ
ــخ مــمــلــكــة  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــاٍت عـ ــحــ ــمــ لــ

الــبــحــريــن فــي مــجــال الــطــيــران 
في  الرئيسة  المؤسسات  وأدوار 
هذا القطاع، بما ُيسلط الضوء 
ريــادة البحرين في مجال  على 

الطيران.
كما شهد عام 2022م إقامة 
ــي لـــلـــرابـــطـــة  ــانــ ــثــ الـــمـــلـــتـــقـــى الــ
الطاقة  القــتــصــاديــات  الــدولــيــة 
ــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق األوســــــــط  لـــمـ
وشـــمـــال إفــريــقــيــا، الــــذي أقــيــم 
»دراسات«  منتدى  مع  بالتزامن 
الــســنــوي تــحــت عـــنـــوان »تــأثــيــر 
ــي مـــجـــال الــطــاقــة  ــول فــ ــتـــحـ الـ
ــــط وشـــمـــال  ــ فــــي الــــشــــرق األوسـ
إفــريــقــيــا«، فــي الــفــتــرة بين 2 - 
عمل  حــيــث  2022م،  مـــــارس   3
األهداف  تقييم  على  المنتدى 
االقتصادية والتنموية الناشئة 
ــرق  ــشــ الــ دول  نــــجــــاحــــات  ــن  ــ عــ
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ األوســـــــــــط وشــــــمــــــال إفـ
العربي،  الخليج  دول  وخــاصــة 
فيما يتعلق بأهداف االستدامة 
المبذولة  والــجــهــود  الطموحة 
للحد من التلوث وتغير الُمناخ 
ــمـــرار  ــتـ ــداد لـــالسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــع االسـ ــ مـ
واالستفادة من التحول الكبير 

إلى البدائل المتجددة.
إضــــــــافــــــــًة إلـــــــــى مـــــــا تــــقــــدم 
استضاف مركز »دراسات« أعمال 
الُعماني  البحريني  »الملتقى 
االقـــتـــصـــاديـــة  لــلــتــنــمــيــة  األول 
بمشاركة  المصرفي«،  والتعاون 
ــاٍت دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــٍة  ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ــخــ ــ شــ
ــٍة ومـــصـــرفـــيـــٍة مــن  ــاديــ ــصــ ــتــ واقــ
نظم  كما  الشقيقين،  البلدين 
في  نقاٍش  حلقة  أيًضا  المركز 
بـــعـــنـــوان  2022م  مـــــــارس  شـــهـــر 
والبحرين:  األوروبــــي  »اإلتــحــاد 
شراكة متعددة األبعاد«، هدفت 
إلـــى مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــعــالقــات 
واالتحاد  البحرين  مملكة  بين 

األوروبي. 
وأصــــــــدر مــــركــــز »دراســـــــــات« 
العام،  أربــعــة كتٍب جــديــدٍة هــذا 
ضــــمــــن رســـــالـــــتـــــه الـــمـــتـــمـــثـــلـــة 
ــي نـــشـــر الـــمـــعـــرفـــة والــــوعــــي  ــ فـ
ــايــــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــالــــقــــضــ بــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــخــلــيــج الــعــربــي، 
األول  الــــكــــتــــاب  ــل  ــمــ حــ ــيــــث  حــ
االستراتيجية  »الشراكة  عنوان 
إرث  اإلمــــاراتــــيــــة:  الــبــحــريــنــيــة 
الحاضر..  تحديات  الماضي.. 
آفـــــاق الــُمــســتــقــبــل«، الـــــذي تم 
مؤسسة  مــع  بالتعاون  إصـــداره 
ــة  ــ ــي دولــ ــ ــي اإلمــــــــــــــارات فــ ــ ــنـ ــ وطـ
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
وكــتــاب »جـــوانـــب مــن الــعــالقــات 
البحرينية البريطانية في عهد 

حاكم البحرين الشيخ حمد بن 
عيسى بن علي آل خليفة 1932 
الــدكــتــور  لــمــؤلــفــه  1942م«،   –
ــداهلل،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ حــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم الـ
ـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز  ــمــــديـ الــ
»دراسات«، وكتابي »حلف الناتو 
تحليل  العربي:  الخليج  ودول 
خمسة عشرة عاًما من الشراكة 
ــة«، و»األمـــــــــن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
البحري لدول الخليج العربي: 
تـــحـــلـــيـــل لـــــواقـــــع الـــتـــهـــديـــدات 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــمـــواجـــهـــة 
وتــــحــــديــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، مــن 
أشـــرف محمد  الــدكــتــور  تأليف 
الدراسات  برنامج  مدير  كشك، 
بــإدارة  والدولية  االستراتيجية 
الدراسات والبحوث في المركز.

ــٌد مــن الــمــركــز في  وقــــام وفــ
الــعــام 2022م،  إبــريــل مــن  شــهــر 
بـــزيـــارة عــــدٍد مــن مــراكــز الفكر 
ــي ذلـــك  ــ والــــمــــؤســــســــات بـــمـــا فـ
جــمــهــوريــة الــهــنــد وجــمــهــوريــة 
ــركـــز  ــمـ كــــــوريــــــا، كــــمــــا أجــــــــرى الـ
ــًة مــــــن االجــــتــــمــــاعــــات  ــلــ ــلــــســ ســ
وجــلــســات الـــحـــوار مـــع الــعــديــد 
المرموقة في  الفكر  من مراكز 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
خـــالل شــهــر أكــتــوبــر مـــن الــعــام 
الشراكة  آفاق  ذاته، الستكشاف 
الــبــحــريــنــيــة األمــريــكــيــة وســبــل 
ــازات  ــ ــجـ ــ تــرســيــخــهــا وآخــــــر اإلنـ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
مــــســــاهــــمــــة مــــــراكــــــز األبـــــحـــــاث 
السلمية  الــعــالقــات  تــعــزيــز  فــي 
وتعزيز األمن الدولي، وتضمنت 

الجلسات مناقشات مستفيضة 
ــاٍت شــمــلــت  ــوعــ ــوضــ ــي عـــــدة مــ فــ
تــعــزيــز الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي 
بين مملكة  التحالف  وعالقات 
المتحدة  والــواليــات  البحرين 

األمريكية.
وعــالوًة على ما تقدم، وقع 
ــات« على مــذكــرات  ــ مــركــز »دراسـ
تــــفــــاهــــم مـــــع عـــــــدة مـــنـــظـــمـــاٍت 
ــة، مــنــهــا مــركــز  ــيـ إقــلــيــمــيــٍة ودولـ
ــات  ــدراسـ ــلـ لـ اهلل  عـــبـــد  الـــمـــلـــك 
ــوث الــــبــــتــــرولــــيــــة فــي  ــ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ومــــركــــز الـــــدراســـــات الــُعــمــانــيــة 
في  قابوس  السلطان  بجامعة 
الشؤون  ومعهد  ُعمان،  سلطنة 
في  القومي  واألمــن  الخارجية 
أبحاث  ومركز  كوريا،  جمهورية 
في  والمقارن  الــدولــي  القانون 
الــمــبــادرات  هــذه  وتعد  موسكو، 
جــــــــــــزًءا مــــــن جـــــهـــــود الــــمــــركــــز 
الــمــســتــمــرة لــتــوســيــع شــراكــاتــه 
البحثية مع العديد من مراكز 
الــفــكــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
فـــضـــاًل عـــن اســتــكــشــاف فــرص 
ــمـــجـــاالت ذات  ــاون فـــي الـ ــعـ ــتـ الـ

االهتمام المشترك.
كــمــا حــقــق الــمــركــز إنــجــاًزا 
مهًما في شهر أغسطس 2022م، 
اإللــكــتــرونــيــة  مكتبته  بــإطــالق 
والــــــمــــــتــــــجــــــر اإللــــــكــــــتــــــرونــــــي 
موقع  زوار  لجميع  المتاحين 
»دراســـــــات« اإللـــكـــتـــرونـــي، حيث 
كاملًة  الــمــركــز مــجــمــوعــًة  قـــدم 
محلًيا  المهمة  الــدراســات  مــن 

العديد  إلــى  إضــافــًة  واقليمًيا، 
ــاث  ــ ــحـ ــ ــورات واألبـ ــشــ ــنــ ــمــ ــن الــ ــ مـ
ــي الـــــمـــــجـــــاالت الـــســـيـــاســـيـــة  ــ فــ
واالقتصادية  واالستراتيجية، 

والتاريخية.
وأجـــــــرى مـــركـــز »دراســــــــات« 
الــمــواطــنــيــن  آلراء  اســتــطــالًعــا 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة 
فــي شهر  جــرت  الــتــي  والبلدية 
على  اعــتــمــاًدا  2022م،  نوفمبر 
عينٍة عشوائيٍة كبيرٍة في جميع 
دور  يؤكد  المملكة، مما  أنحاء 
معالجة  فـــي  »دراســـــــات«  مــركــز 
الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة مــبــاشــرًة 

بالشؤون الوطنية. 
ــتــــوافــــق إنـــــجـــــازات لــعــام  وتــ
قــراءة  في  توجهاته  مع  2022م 
وتحليلها،  العالمية  التحوالت 
الدولية  القضايا  فهم  ــادة  وزيــ
الــحــالــيــة والــنــاشــئــة مــن خــالل 
األفــراد  شبكات  وتعزيز  الحوار 
ــن،  ــيـ ــزمـ ــتـ ــلـ ــمـ ــن والـ ــيـ ــعـ ــلـ ــطـ ــُمـ الـ

واستشراف الُمستقبل، 
ويــتــمــاشــى مـــا تـــم انـــجـــازه 
ــات« في  ــ ــادة مــركــز »دراســ مــع ريــ
كــمــنــصــٍة  دوره  عــلــى  الـــحـــفـــاظ 
مؤسسات  بين  وقيمٍة  متقدمٍة 
ا،  ا وإقليمّيً الفكر والرأي محلّيً
والمبادرات  الشراكات  وتطوير 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تـــعـــود 
العربي  الخليج  على  بالفائدة 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـ
جــمــيــع الــمــجــاالت، فــضــاًل عن 
تبادل المعرفة بشكٍل عام على 

نطاٍق عالمي. 

»درا�س���ات«: نجحن���ا ف���ي الحف���اظ عل���ى دور المرك���ز كمن�سة

���ا واإقليميًّا متقدم���ة وقيم���ة بين م�ؤ�س�س���ات الفكر وال���راأي محليًّ

اأهمية البرامج التدريبية  وزيرة ال�سحة ت�ؤكد 

ال�سحي�ة الك��ادر  مه�ارات  ل�سق�ل  والتعليمي�ة 

عبدالرحيم  الــمــهــنــدس  أكـــد 
عــبــدالــحــمــيــد الـــكـــوهـــجـــي نــائــب 
ــلــــس أمــــــنــــــاء مـــبـــرة  رئـــــيـــــس مــــجــ
الخيرية  الكوهجي  عبدالرحيم 
أن برنامج محترف تنمية الموارد 
الــمــالــيــة الــمــعــتــمــد مـــن جــامــعــة 
تنظمه  الــذي  األمريكية  أنــديــانــا 
ــم الــكــوهــجــي  ــيـ ــدالـــرحـ ــبـ ــرة عـ ــبــ مــ
 Intuitive ومـــعـــهـــد  الـــخـــيـــريـــة 
مع  بــالــتــعــاون  يــقــام   Institute
بمملكة  للتطوع  العربي  االتحاد 
الــبــحــريــن، فـــي تــأكــيــد لــمــواصــلــة 
الــــــشــــــراكــــــة بـــــيـــــن الــــمــــؤســــســــات 
الــوطــنــيــة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
التطوعي  العمل  مسيرة  لخدمة 

والتنموي في مملكة البحرين.
وقال الكوهجي: »إن الشراكة 
العربي  االتــحــاد  مــع  المجتمعية 
الذي  المهم  الــدور  تؤكد  للتطوع 
تــلــعــبــه الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
والمجتمعي  األهلي  العمل  دعــم 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، والـــــذي 

شــهــد تــطــورًا كــبــيــرًا فــي الــســنــوات 
برنامج  أن  إلــى  الــمــاضــيــة، الفــتــًا 
المالية  الــمــوارد  تنمية  محترف 
ــة مــــــع مــعــهــد  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــفــــضــــل الــ بــ
Intuitive Institute واالتحاد 
الـــعـــربـــي لـــلـــتـــطـــوع القـــــى إقــــبــــااًل 
ومشاركة واسعة من العاملين في 
والمؤسسات  األهلية  المنظمات 

غير الربحية«.
ونوه الكوهجي إلى أن هناك 
توافقا تاما بين المبرة وشركائها 
والبرامج  المشاريع  على مساندة 
الرائدة التي تضطلع بها منظمات 
المجتمع المدني، وتوفير المناخ 
اإلبــداع  من  لمزيد  لها  اإليجابي 
واالبــتــكــار واالســتــفــادة مــن أفضل 

مجال  في  والتجارب  الممارسات 
وتحقيق  المالية  مــواردهــا  تنمية 

االستدامة.  
أنــور  السيد  ثمن  جانبه  مــن 
بــوحــســن األمـــيـــن الـــعـــام لــالتــحــاد 
المثمر  التعاون  للتطوع  العربي 
والشراكة اإلستراتيجية مع مبرة 
الخيرية،  الكوهجي  عبدالرحيم 
مؤكدًا بأن المبرة دأبت على دعم 
برامج التنمية المجتمعية، الفتًا 
يمكن  ال  الـــبـــرامـــج  ــذه  هــ أن  ــى  إلــ
المنشودة  الــغــايــة  تحقق  أن  لــهــا 
منها لوال وجود مؤسسات وطنية 

ترعاها وتدرك أهميتها.
المؤسسات  أن  بوحسن  وأكد 
تــقــدم  أن  اســـتـــطـــاعـــت  الـــوطـــنـــيـــة 
ــتـــذى بــــه لــلــقــطــاع  ــًا يـــحـ ــوذجــ ــمــ نــ
الـــــخـــــاص فـــــي جــــانــــب الـــشـــراكـــة 
ــيـــة، وهـــــــو مـــــا شــجــع  ــعـ ــمـ ــتـ الـــمـــجـ
الــمــؤســســات والــشــركــات  كثير مــن 
الخاصة على االقتداء بمثل هذا 

النموذج.

ب��رن��ام��ج م��ح��ت��رف ت��ن��م��ي��ة ال����م�����ارد ال��م��ال��ي��ة ل��م��ب��رة 

ال���ك����ه���ج���ي ي����ع����زز م�������س���ي���رة ال���ع���م���ل ال��ت��ط���ع��ي

} عبد الرحيم الكوهجي.} أنور بوحسن.
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الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

البابا  اإىل قدا�سة  برقية تعزية وموا�ساة 

وفاة  الفاتيكان يف  بابا  الأول  فرن�سي�س 

ال�ساد�س  ابنديكتو�س  ال�سابق  البابا 

ع�سر.

بالغ  عن  الربقية  يف  �سموه  واأعرب 

تعازيه و�سادق موا�ساته لبابا الفاتيكان 

العامل  ول�سعوب  الفقيد  وذوي  ولأ�سرة 

اأ�سرة  يلهم  اأن  �سموه  راجًيا  ال�سديقة، 

الفقيد جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

بجهود  الربقية  يف  �سموه  ونّوه 

ن�سر  يف  الراحل  الفقيد  واإ�سهامات 

وتعزيز ثقافة ال�سالم واملحبة والتعاي�س 

ال�سلمي بني �سعوب العامل.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يعزي بابا الفاتيكان يف وفاة البابا ال�سابق

قدا�سة البابا فرن�سي�س الأول�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء 

اأعربت وزارة اخلارجية عن اإدانة مملكة البحرين وا�ستنكارها ب�سدة للهجوم الإرهابي 

امل�سلح الذي ا�ستهدف حاجًزا اأمنًيا يف حمافظة الإ�سماعيلية �سمال �سرق جمهورية

 م�سر العربية ال�سقيقة، واأدى اإىل ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد من رجال الأمن.

جمهورية  مع  ت�سامنها  يف  الثابت  البحرين  مملكة  موقف  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

م�سر العربية ال�سقيقة يف حربها �سد الإرهاب، وتاأييدها التام لكل ما تتخذه من اإجراءات 

للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها و�سالمة مواطنيها، معربًة عن �سادق تعازيها وموا�ساتها 

للحكومة وال�سعب امل�سري ال�سقيق وذوي ال�سهداء، ومتنياتها بال�سفاء العاجل للم�سابني.

البحرين توؤكد ت�سامنها 

مع م�سر يف حربها �سد الإرهاب

بعث رئي�س جمل�س النواب اأحمد بن �سلمان 

امل�ست�سار  اإىل  وموا�ساة  تعزية  برقية  امل�سلم، 

النواب،  جمل�س  رئي�س  جبايل  حنفي  الدكتور 

وامل�ست�سار عبدالوهاب عبدالرازق رئي�س جمل�س 

ال�سقيقة،  العربية  م�سر  بجمهورية  ال�سيوخ، 

وال�ستنكار  ال�سديدة  الإدانة  عن  فيها  اأعرب 

ا�ستهدف  الذي  امل�سلح  الإرهابي  للهجوم  البالغ 

�سمال  الإ�سماعيلية  حمافظة  يف  اأمنًيا  حاجًزا 

واأدى  ال�سقيقة،  العربية  �سرق جمهورية م�سر 

اإىل ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد من رجال الأمن.

وجمل�س  البحرين  مملكة  موقف  موؤكًدا 

التام  الت�سامن  يف  وامل�ستمر،  الرا�سخ  النواب، 

مع جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة يف حربها 

تتخذه  ما  لكل  املطلق  والتاأييد  الإرهاب،  �سد 

وا�ستقرارها  اأمنها  على  للحفاظ  اإجراءات  من 

و�سالمة مواطنيها.

اجلهود  ت�سافر  �سرورة  اإىل  م�سرًيا 

الإرهاب،  على  للق�ساء  والدولية  الربملانية 

وجتفيف منابع متويله، بكل الأ�سكال وال�سور.

وموا�ساته  تعازيه  �سادق  عن  ومعرًبا 

ال�سقيق  و�سعبها  العربية  م�سر  جلمهورية 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياته  ال�سهداء،  وذوي 

للم�سابني.

برقية  النواب  جمل�س  رئي�س  بعث  كما 

مماثلة اإىل ال�سيد يا�سر �سعبان �سفري جمهورية 

�سمنها  البحرين،  مملكة  لدى  العربية  م�سر 

دعمه  وموؤكًدا  وموا�ساته،  تعازيه  خال�س 

وت�سامنه مع جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة.

رئي�س النواب يوؤكد الت�سامن الربملاين

 وُيدين الهجوم الإرهابي �سد م�سر

اأحمد امل�سلم

علي ال�سالح

رئي�س ال�سورى يعزي م�سر يف �سحايا

 الهجوم الإرهابي مبحافظة الإ�سماعيلية

بن  علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  بعث 

امل�ست�سار  اإىل  تعزية  برقيتي  ال�سالح،  �سالح 

عبدالوهاب عبدالرازق رئي�س جمل�س ال�سيوخ، 

رئي�س  جبايل  علي  حنفي  الدكتور  وامل�ست�سار 

العربية،  م�سر  بجمهورية  النواب  جمل�س 

و�سادق  التعازي  خال�س  عن  فيهما  اأعرب 

املوا�ساة ب�سحايا الهجوم الإرهابي امل�سلح الذي 

ا�ستهدف حاجًزا اأمنًيا يف حمافظة الإ�سماعيلية 

ال�سقيقة،  العربية  �سمال �سرق جمهورية م�سر 

واأدى اإىل ا�ست�سهاد واإ�سابة عدد من رجال الأمن 

البوا�سل، داعًيا املوىل عز وجل اأن يتغمد �سهداء 

الواجب بوا�سع رحمته ومغفرته، واأن ي�سكنهم 

وح�سن  ال�سرب  ذويهم  ويلهم  جناته،  ف�سيح 

العزاء، واأن مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل، 

و�سعبها  العربية  م�سر  جمهورية  يحفظ  واأن 

ال�سقيق من كل �سوء ومكروه، واأن يدمي عليها 

يف  والزدهار  والتقدم  وال�ستقرار  الأمن  نعمة 

ظل قيادتها احلكيمة.

برقية  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  بعث  كما 

تعزية وموا�ساة مماثلة، اإىل ال�سيد يا�سر حممد 

العربية  م�سر  جمهورية  �سفري  �سعبان  اأحمد 

لدى مملكة البحرين.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اأظهرت اأحدث الأرقام ال�سادرة 

اأن  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  عن 

امل�ستثمرين  عدد  يف  منًوا  هناك 

بـ%35  ُيقدر  البحرين  يف  اجلدد 

يف عام واحد فقط.

ارتفعت  الأرقام،  وبح�سب 

يف  اجلدد  امل�ستثمرين  ت�ساريح 

م�ستثمرين يف  اإىل 3406  اململكة 

الن�سف الأول من 2022، مقارنًة 

الن�سف  يف  م�ستثمًرا  بـ2233 

قدرها  بزيادة   ،2021 من  الأول 

زيادة  وبن�سبة  م�ستثمًرا   1172

35%. كما اأظهرت الأرقام اجلديدة، 

اجلديدة  العمل  تراخي�س  عدد  اأن 

�سوق  تنظيم  هيئة  من  ال�سادر 

بلغت  �سنة  ن�سف  خالل  العمل 

يف  وذلك  ا،  ترخي�سً  91،240

الن�سف الأول من 2022 وبن�سبة 

زيادة مقدارها 28% مقارنًة بالعام 

ال�سابق.

الت�ساريح  عدد  اإجمايل  وبلغ 

تنظيم  هيئة  قامت  التي  اجلديدة 

�سوق العمل باإ�سدارها خالل الربع 

 2022 املن�سرم  العام  من  الثاين 

ت�سريًحا،   50،519 حوايل 

لعمالة  ت�سريًحا   41،093 منها 

ت�سريًحا  و1،594  اأجنبية، 

للم�ستثمرين.

جتديد  عمليات  اإجمايل  وبلغ 

الت�ساريح التي مت اإجنازها خالل 

املن�سرم  العام  من  الثاين  الربع 

85،948 جتديًدا، منها 71،895 

اأجنبية، و1،489  جتديًدا لعمالة 

مللتحقني  و12،564  مل�ستثمرين، 

بالعمالة الأجنبية.

يف  املقاولت  قطاع  وا�ستمّر 

من  عدد  اأعلى  على  احل�سول 

بن�سبة  اجلديدة  العمل  ت�ساريح 

ت�ساريح  جمموع  من   %30،2

يتبعه  ال�سادرة،  اجلديدة  العمل 

بن�سبة  التجارة  اأن�سطة  قطاع 

قطاع  ثّم  ومن   ،%18،5 بلغت 

بن�سبة  والطعام  الإقامة  خدمات 

.%13،7

91 األف ترخي�س عمل جديد يف الن�سف الأول من 2022

35 % منــو عــدد امل�ستثمريــن اجلــدد باململكــة

بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

ال�سيد جواد ح�سن وزيرة ال�سحة 

برامج  طرح  موا�سلة  اأهمية  على 

متكاملة  وتعليمية  تدريبية 

ال�سحية  الكوادر  مهارات  ل�سقل 

بالتعاون  منّوهة  وتطويرها، 

الأمريكية  اجلامعة  مع  القائم 

جمالت  يف  البحرين  مبملكة 

التدريب والبحث العلمي.

جاء ذلك خالل لقائها مبكتبها 

يف وزارة ال�سحة، الدكتور براديل 

الأمريكية  اجلامعة  رئي�س  كوك 

لبحث  وذلك  البحرين،  مملكة  يف 

�سبل التعاون والتن�سيق امل�سرتك، 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  بح�سور 

العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل 

بوزارة ال�سحة.

وزيرة  اأعربت  اللقاء،  وخالل 

وتقديرها  �سكرها  عن  ال�سحة 

يف  الأمريكية  اجلامعة  توليه  ملا 

وا�سع  اهتمام  من  البحرين  مملكة 

والربامج  الفعاليات  دعم  يف 

ال�سراكة  يحقق  مبا  ال�سحية، 

بالقطاع  للنهو�س  والتعاون 

مببادرات  اأ�سادت  كما  ال�سحي. 

البحرين  يف  الأمريكية  اجلامعة 

دعم  يف  النبيلة  وم�ساهماتها 

تعك�س  والتي  ال�سحية،  املجالت 

مدى اللتزام بتعزيز مبداأ ال�سراكة 

وامل�سوؤولية املجتمعية.

تقّدم  اللقاء،  ختام  ويف 

رئي�س  كوك  براديل  الدكتور 

مملكة  يف  الأمريكية  اجلامعة 

والتقدير  ال�سكر  بجزيل  البحرين 

حر�سها  على  ال�سحة  وزيرة  اإىل 

ما  التعاون  بتعزيز  واهتمامها 

مثنًيا  واجلامعة،  الوزارة  بني 

تقوم  التي  املثمرة  اجلهود  على 

يعزز  مبا  ال�سحة  وزارة  فيها 

ال�سحية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

جلميع املواطنني واملقيمني مبملكة 

من  املزيد  اإىل  ومتطلًعا  البحرين، 

اجلانبني  بني  امل�سرتكة  املبادرات 

مبا يحقق الأهداف املن�سودة.

ا�ستقبلت رئي�س اجلامعة الأمريكية.. وزيرة ال�سحة:

برامـــج تدريبيـــة وتعليميـــة للكــــوادر ال�سحيــــة

املجل�س  رئي�سة  �سم�سان  �سفية  �ساركت 

املركزي لالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين 

اخلليجية،  املراأة  للجنة  الأول  الجتماع  يف 

�سمن اأعمال امللتقى الثاين لالحتادات واللجان 

الكويت  بدولة  عقد  الذي  اخلليجية  العمالية 

خالل الفرتة 26 - 25 دي�سمرب 2022، وذلك 

بدعوة كرمية من الحتاد العام لعمال الكويت.

العمل  اتفاقية  توقيع  الجتماع مت  وخالل 

والتعاون  التفاهم  ا�ستمرار  بهدف  امل�سرتك 

اأوا�سر  تعزيز  �سبيل  ويف  امل�سرتك،  والعمل 

اخلليجية،  العاملة  املراأة  جلان  بني  ال�سداقة 

لتقريب وجهات النظر حول الق�سايا امل�سرتكة.

بروتوكول  بنود  �سمن  التفاق  ومت 

التعاون على الوقوف بكل قوة اإىل جانب كل 

العمالية  الفئات  تهم  التي  واملكا�سب  احلقوق 

واملنظمات النقابية التي تنتمي وتنت�سب اإليها، 

الق�سايا اخلا�سة  اإيجابًيا مع جميع  والتفاعل 

املتبادلة  الزيارات  برامج  وا�ستمرار  بها، 

يف  اللجان  بني  ما  يف  واحلوار  والت�ساور 

كافة الق�سايا العمالية التي تهم �سوؤون املراأة 

العاملة اخلليجية.

تدريبية  برامج  اإعداد  على  التفاق  كما مت 

ودورات ثقافية م�سرتكة، والتن�سيق يف املواقف 

اخلليجية  واملنتديات  املحافل  كل  يف  والآراء 

ببحث  اخلا�سة  والدولية  والإقليمية  العربية 

الأمور التي تهم �سوؤون املراأة العاملة.

على  اخلليجية  املراأة  جلنة  بيان  واأكد 

تعي�س  ان  يجب  اأجمع  العامل  �سعوب  اأن 

احلروب  عن  بعيًدا  ووئام  وحمبة  ب�سالم 

لكي  والإرهاب  والعنف  والتدمري  والقتل 

بال�سالم  الأر�س  بقاع  كل  يف  الإن�سانية  تنعم 

والطماأنينة، وتتفرغ للبناء والتعمري وحت�سني 

اتفق  فيما  والقت�سادي،  الجتماعي  م�ستواها 

اخلربات  تبادل  �سرورة  على  اللجنة  اأع�ساء 

والعمالية  والنقابية  والثقافية  الإعالمية 

والثقايف  الفكري  التوا�سل  زيادة  اجل  من 

التعاون  دول جمل�س  العامالت يف  فئات  بني 

يف  وامل�سورة  بالراأي  وامل�ساركة  اخلليجي، 

املقرتحات اخلا�سة بحل م�ساكل املراأة العربية 

العاملة باعتبارها �سريًكا اأ�سا�سًيا للمجتمعات 

القت�سادية  النه�سة  اأ�س�س  واأحد  املتح�سرة 

والجتماعية يف جميع اأنحاء العامل.

ويف ختام الجتماع قامت الأ�ستاذة �سفية 

بتقدمي درع تذكارية للدكتورة �سناء الع�سفور 

العام  بالحتاد  العاملة  املراأة  جلنة  رئي�س 

الأخوية  العالقات  اأن  واأكدت  الكويت،  لعمال 

الأ�سا�س  �ستكون  اخلليج  �سعوب  جتمع  التي 

للدفاع  امل�سرتك  العمل  لتعزيز  والركيزة 

بالعالقات  منوهة  العاملة،  املراأة  ق�سايا  عن 

العام  والحتاد  احلر  الحتاد  بني  الوثيقة 

لعمال الكويت ال�سقيق.

�سمن اأعمال امللتقى الثاين لالحتادات واللجان العمالية اخلليجية املنعقد يف الكويت

تعاون وتن�سيق وتبادل خربات للمراأة العاملة اخلليجية
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ا لذوي املناعة ال�ضعيفة  لتقليل خماطر العدوى خ�ضو�ضً

اأطباء وممر�ضون يوؤكدون اأهمية تطعيم »فايزر-بيونتك« للمناعة من املتحورات

البحرين  مملكة  حر�ص  من  انطالًقا 

املجتمع،  و�سالمة  �سحة  على  للمحافظة 

و�سمن �سل�سلة الإجراءات الحرتازية والتدابري 

كورونا  فريو�ص  ملواجهة  املتوا�سلة  الوقائية 

على  ال�سحة  وزارة  حتر�ص  )كوفيد-19(، 

متابعة م�ستجدات الفريو�ص، حيث قامت موؤخًرا 

امل�ساد  املطور  )فايزر-بيونتك(  تطعيم  بتوفري 

منه يف  اجلديدة  واملتحورات  كورونا  لفريو�ص 

للفئة  وذلك  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز 

العمرية من 12 عاًما فما فوق، والذي ُي�سهم يف 

توفري احلماية �سد الفريو�ص ومتحوراته.

ودعت الوزارة املواطنني واملقيمني يف مملكة 

التطعيم  لأخذ  املوؤهلة  الفئات  من  البحرين 

ملوا�سلة اإجناح احلملة الوطنية للتطعيم بهدف 

احلفاظ على �سحتهم و�سالمتهم ورفع منحنى 

اأخذ  الوزارة على  اإذ حتث  لدى اجل�سم،  املناعة 

بعد  التطعيمات  خمتلف  من  املن�سطة  اجلرعة 

مرور 9 اأ�سهر منذ اأخذ اآخر جرعة اأو بعد مرور 

6 اأ�سهر من اأخذ اآخر جرعة للفئات الأكرث عر�سة 

املناعة،  �سعف  من  يعانون  ممن  وهم  للخطر، 

وداء ال�سكري، واأمرا�ص القلب، واأمرا�ص اجلهاز 

التنف�سي، والأورام ال�سرطاين، وال�سمنة املفرطة.

توافر  عن  ال�سحة  وزارة  واأعلنت  هذا 

الرعاية  مراكز  من  العديد  يف  املطور  التطعيم 

ال�سحية الأولية املوزعة على خمتلف حمافظات 

قائمة  على  الطالع  ميكن  اإذ  البحرين،  مملكة 

)فايزر-بيونتك(  تطعيم  توفر  التي  املراكز 

خالل  من  به  اخلا�ص  والربوتوكول  املطور 

ال�سحة  لوزارة  التابع  الإلكرتوين  املوقع  زيارة 

وميكن   ،healthalert.gov.bh / /:https
للراغبني باأخذ التطعيم التوجه مبا�سرًة للمراكز 

ال�سحية التابعة ل�سكنهم دون احلاجة للت�سجيل 

الإلكرتوين حلجز املوعد م�سبًقا.

حممد  الدكتور  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 

ال�سحة،  بوزارة  عامة  �سحة  طبيب  العو�سي 

اإن مملكة البحرين تتابع تطور فريو�ص كورونا 

)كوفيد-19( ومتحوراته، وحتر�ص على توفري 

ملواجهة  ماأمونية  واأكرثها  التطعيمات  اأف�سل 

الفريو�ص واحلد من انت�ساره، والتي كان اآخرها 

تطعيم )فايزر-بيونتك( املطور امل�ساد لفريو�ص 

اإىل  لفًتا  منه،  اجلديدة  واملتحورات  كورونا 

نف�سه  ال�سخ�ص  حلماية  التطعيم  اأخذ  اأهمية 

والآخرين من الإ�سابة بالفريو�ص وم�ساعفاته.

على  البحريني  املجتمع  العو�سي  وحث 

اأنف�سهم،  حلماية  التطعيمات  اأخذ  موا�سلة 

املر�سى  من  امل�ستهدفة  الفئات  ا  وخ�سو�سً

ال�سن ومر�سى  كبار  ال�سعيفة من  املناعة  ذوي 

ال�سكري وال�سغط. ودعا كل من ي�سعر باأعرا�ص 

لإجراء  للم�ست�سفى  التوجه  كورونا  فريو�ص 

موؤكًدا  الالزمة،  الإجراءات  واتخاذ  الفحو�سات 

املجتمع  وعي  بف�سل  ال�سحي  الو�سع  ا�ستقرار 

بها  تقوم  التي  ال�سحية  والإجراءات  البحريني 

مملكة البحرين.

ال�سفار  هال  الدكتورة  دعت  جانبها،  من 

ا�ست�سارية طب عائلة، جميع املواطنني واملقيمني 

لقاح  من  التن�سيطية  اجلرعة  باأخذ  اململكة  يف 

)فايزر-بيونتيك( املطّور، بعد اإجازته من هيئة 

مملكة  يف  ال�سحية  واخلدمات  املهن  تنظيم 

تعزيز  ا�ستمرارية  اأجل  من  وذلك  البحرين، 

كورونا  فريو�ص  من  احلماية  وتوفري  الوقاية 

)كوفيد-19( وم�ساعفاته واملتحورات اجلديدة 

منه.

اأن اجلرعة من التطعيم  واأو�سحت ال�سفار 

عاًما   12 العمرية  للفئة  منحها  يتم  املطور 

تكمل  مل  التي  الفئات  وت�ستهدف  فوق،  فما 

العالية  اخلطورة  ذات  الفئات  وكذلك  التطعيم، 

املزمنة  بالأمرا�ص  وامل�سابني  ال�سن  كبار  مثل 

واأمرا�ص  القلب  واأمرا�ص  ال�سكري  اأمرا�ص  مثل 

اجلهاز التنف�سي و�سعف املناعة، م�سريًة اإىل اأن 

مملكة البحرين قطعت �سوًطا كبرًيا يف مواجهة 

يف  املجتمعية  املناعة  وتعزيز  كورونا  فريو�ص 

امل�ساركة  الواجب على كل فرد  لذا فمن  اململكة، 

لتعزيز �سحة املجتمع لبناء جمتمع �سحي واٍع 

و�سليم.

عائلة  را�سد جنم طبيب  وفاء  الدكتورة  اأّما 

اأ�سارت  فقد  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مبراكز 

اأنه ويف ظل �سعي مملكة البحرين ملواجهة  اإىل 

الفريو�ص، مت توفري تطعيم فايزر بيونتك املطور 

وحثت  ومتحوراته،  كورونا  لفريو�ص  امل�ساد 

البحرين  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني  جميع 

لالإقبال على اأخذ التطعيم، وذلك لتوفري احلماية 

الأكرث  للفئات  ا  وخ�سو�سً واملجتمعية،  الفردية 

اأ�سحاب  مثل  الفريو�ص  مل�ساعفات  عر�سه 

وكذلك  املزمنة،  والأمرا�ص  املناعية  الأمرا�ص 

الأ�سخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة.

املجتمعي  التعاون  باأهمية  جنم  ونوهت 

خالل  من  فرد  لكل  الوطنية  امل�سوؤولية  واإدراك 

امل�ساركة يف احلملة الوطنية للتطعيم واملبادرة 

له  ملا  التطعيم  من  املن�سطة  اجلرعة  باأخذ 

الفريو�ص  �سد  احل�سانة  تاأمني  يف  اأهمية  من 

جانب  اإىل  املناعة  معدل  ورفع  ومتحوراته 

يف  وم�ساعفاته  الفريو�ص  اأعرا�ص  من  التقليل 

حال الإ�سابة.

رئي�ص  مطر  مها  الأ�ستاذة  قالت  بدورها، 

مبراكز  الأوىل  ال�سحية  املنطقة  متري�ص 

البحرين  مملكة  اإن  الأولية  ال�سحية  الرعاية 

كورونا  فريو�ص  جائحة  بدء  ومنذ  حر�ست 

التطعيمات  جميع  توفري  على  )كوفيد-19( 

الفريو�ص  من  للوقاية  ال�سرورية  والفحو�سات 

املواطنني  �سحة  على  ا  حر�سً وم�ساعفاته 

واملقيمني، لفتًة اإىل اأنه قد مت الإعالن موؤخًرا عن 

تطعيم )فايزر-بيونتك( املطور امل�ساد لفريو�ص 

اأحدث  وهو  منه،  اجلديدة  واملتحورات  كورونا 

التطعيمات ملكافحة الفريو�ص، وُيعطى كجرعة 

احلماية  وتوفري  الوقاية  تعزيز  بهدف  من�سطة 

من  تعاين  التي  الفئات  ا  وخ�سو�سً للمجتمع، 

�سعف املناعة، بحيث مت توفريه يف العديد من 

تدريب  ومت  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  مراكز 

املراجعني  وحث  التطعيم  لتقدمي  املمر�سات 

الإ�سابة  من  لديهم  املناعة  يحقق  مبا  لأخذه 

بالفريو�ص وم�ساعفاته.

املعلم م�سرفة  اإميان  الأ�ستاذة  اأكدت  بينما 

التمري�ص مبركز حمد كانو ال�سحي اأنه انطالًقا 

احلماية  لتوفري  البحرين  مملكة  حر�ص  من 

والوقاية جلميع املواطنني واملقيمني، مت توفري 

للفريو�ص  املطور  )فايزر-بيونتك(  تطعيم 

مراكز  تخ�سي�ص  ومت  اجلديدة،  واملتحورات 

حمددة يف خمتلف املناطق باململكة ل�ستيعاب 

اأجل احل�سول على  املرتددين على املراكز من 

التطعيم والذي هو متاح للجميع دون احلاجة 

لأخذ موعد.

ودعت املعلم جميع املوؤهلني لأخذ التطعيم 

لأخذ  بالإقبال  فوق  فما  عاًما   12 �سن  من 

ا  وخ�سو�سً املطور،  التطعيم  هذا  من  اجلرعة 

وذلك  لالأمرا�ص،  عر�سة  الأكرث  الفئات 

من  واحلماية  املناعة  منحى  رفع  نحو  �سعًيا 

على  موؤكدة  اخلطرية،  الفريو�ص  م�ساعفات 

اأهمية ال�ستمرار باأخذ الحتياطات والإجراءات 

للجميع،  والوقاية  احلماية  اأجل  من  الوقائية 

حالة  يف  كورونا  فح�ص  لإجراء  واملبادرة 

ظهور اأي اأعرا�ص للفريو�ص من اأجل احلد من 

انت�سار الفريو�ص.

       اإميان املعلم: املراكز 

ال�ضحية جمهزة ال�ضتيعاب 

املرتددين على تطعيم كورونا

       مها مطر: اململكة حر�ضت 

على توفري التطعيمات 

والفحو�ضات للوقاية من كورونا

        هال ال�ضفار: اململكة قطعت 

�ضوًطًا كبرًياًا يف مواجهة الفريو�س 

وتعزيز املناعة املجتمعية

       وفاء جنم: امل�ضاركة يف 

احلملة الوطنية للتطعيم 

امل�ضاد للفريو�س مهمة

        حممد العو�ضي: مملكة 

البحرين توفر اأف�ضل التطعيمات 

واأكرثها ماأمونية ملكافحة الفريو�س

جائزة البحرين الكربى تختتم ت�ضفيات 

م�ضابقة غفران للقراآن الكرمي

برعاية ملكية �سامية من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه، اختتمت اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي بوزارة العدل 

غفران،  م�سابقة  ت�سفيات  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

وهي الفرع الثالث من الفروع املجتمعية بجائزة البحرين 

الكربى يف دورتها ال�سابعة والع�سرين، والتي تقام �سنوًيا 

والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  من  بتنظيم 

واملجل�ص الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية. 

القطان  طاهر  حممد  الدكتور  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

امل�ساركني  عدد  باأن  الإ�سالمية  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 

يف م�سابقة غفران بلغ 163 مت�سابًقا ومت�سابقة من نزلء 

مركز  من  نزيالً   154 منهم  والتاأهيل،  الإ�سالح  مراكز 

الإ�سالح والتاأهيل مبنطقة جو ومركز احلب�ص الحتياطي 

اإ�سالح  مركز  من  نزيالت  و9  اجلاف،  احلو�ص  مبنطقة 

وتاأهيل النزيالت مبدينة عي�سى.

وزارة  مع  بالتن�سيق  تقام  غفران  م�سابقة  اإن  وقال 

الكربى  امل�سابقة  انطالق  منذ  ت�ستهدف  والتي  الداخلية، 

م�ساركة نزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل يف خدمة كتاب اهلل 

عز وجل والعناية به حفًظا وتالوًة وتعليًما وعمالً، وتبني 

ليكونوا  واإعدادهم  اهلل  كتاب  حفظة  من  متميزة  نوعية 

واأمتهم، وهي يف  اإ�سالح يف جمتمعهم  دعاة خري وعامل 

النزلء  اإ�سالح  اإىل  الرامية  امل�ساعي  تتوافق مع  م�سمونها 

واإتاحة فر�ص التعلم وحفظ القراآن الكرمي.

غفران  م�سابقة  ت�سفيات  مرحلة  باأن  القطان  واأو�سح 

اإ�سراف  وحتت  للم�سابقة  التنظيمي  للدليل  وفًقا  اأُجريت 

وليد  ال�سيخ  ف�سيلة  من  امل�سكلة  للنزلء  التحكيم  جلنة 

ح�سن جناحي، وف�سيلة ال�سيخ حمد حممد العايد، وف�سيلة 

التحكيم  ال�سيخ عبداهلل م�سطفى حممد، فيما �ُسكلت جلنة 

والأ�ستاذة  جناحي،  علي  اأمرية  الأ�ستاذة  من  للنزيالت 

�سريفة العبا�سي، والأ�ستاذة بتول الكوز.

د. حممد  القطان

بون: انتهوا من تدريب املمر�ضات منذ اأبريل املا�ضي.. مدرِّ

جامعة البحرين توؤخر �ضرف مكافاآت املدربني 8 اأ�ضهر

خديجة العرادي:

جامعة  مع  متعاونون  مدّربون  �سكا 

لأكرث  م�ستحقاتهم  �سرف  تاأخر  من  البحرين 

حللحلة  بوادر  اأي  وجود  دون  عام،  من 

املو�سوع.

حيث  لـ»الأيام«،  املدربني  بع�ص  وجلاأ 

�سنة  مدى  وعلى  حماولتهم  جميع  اإن  قالوا 

كاملة مع اجلامعة مل ت�سل اإىل اأي بادرة اأمل 

ب�سرف امل�ستحقات.

بتدريب  يقومون  الإكلينكيون  واملدّربون 

املمر�سات  ال�سحية من  العلوم  خّريجي كلية 

يف بع�ص امل�ست�سفيات، وكانوا يح�سلون على 

م�ستحقاتهم ب�سكل منتظم.

الإكلينيكيات  املدّربات  اإحدى  وقالت 

مبخاطبة  الكلية  قامت  املعتاد  وبح�سب  باأنه 

احلكومية  ال�سحية  اجلهات  يف  امل�سوؤولني 

واملمر�سني  املمر�سات  ملوظفيهم  لالإيعاز 

بتدريب عدد من الطلبة املبتعثني من قبل كلية 

العلوم ال�سحية، وذلك بتوزيعهم على املراكز 

ال�سحية وامل�ست�سفيات بهدف تدريبهم.

الطالب،  من  جمموعة  اأخذ  »مت  واأ�ساف: 

كما هو املعتاد من قبل كلية العلوم ال�سحية 

جامعة  اإىل  الآن  التابعة  الكلية  مع  بالتفاق 

املتعلقة  البيانات  جميع  اأخذ  ومت  البحرين، 

مبن �سيكون امل�سرف على التدريب الإكلينيكي 

كانت  اإذ  الكلية،  قبل  من  املبتعثني  للطلبة 

)الآيبان(  طلب  البيانات  تلك  �سمن  من 

للم�سرف على التدريب؛ وذلك لكي يتم �سرف 

م�ستحقات التدريب لهم بعد النتهاء من فرتة 

تدريب طلبة كلية العلوم ال�سحية«.

بدورهم،  بالفعل  قاموا  باأنهم  واأّكدت 

النتهاء  وبعد  بالتدريب،  مهمتهم  واأجنزوا 

وت�سلّم  الطلبة  وامتحان  التدريب  ف�سل  من 

المتحانات  ونتائج  بهم  اخلا�سة  التقارير 

مل  ال�سحية،  العلوم  بكلية  املعلنة  للجهات 

ي�ستلم جميع امل�سرفني على التدريب من �سهر 

م�ستحقاتهم  اخلرب  هذا  كتابة  حتى  اأبريل 

املالية.

زمالئي  من  وعدد  »قمت  واأ�سافت: 

التدريب  على  ومرا�سلتهم  امل�سرفني  مبراجعة 

قامت  والتي  اجلامعة،  يف  املعنية  للجهات 

مل  جديدة  اأخرى  بيانات  بطلب  )الأخرية( 

ا�ستالم  عند  املطلوبة  البيانات  تكن من �سمن 

قوانني  تنايف  طلبات  وهي  وتدريبهم،  الطلبة 

امل�ست�سفى مما ي�سع عالمات ا�ستفهام؟!«.

ا�سرتاطات  و�سع  ُيعقل  »هل  وت�ساءلت: 

اأو  امل�ست�سفى  من  موافقة  جلب  بطلب  جديدة 

بخطاب  ر�سمًيا  الإتيان  و�سرورة  اجلامعة 

الأمر  وهو  جزئي؟!  بدوام  نعمل  باأننا  يفيد 

واإن  خا�سًة  والقانون  الواقع  ينايف  الذي 

قانوين،  غري  طلبهم  باأن  يعلمون  امل�سوؤولني 

باإر�سال  تقومون  كيف  لهم:  الأخري  وال�سوؤال 

طلب جديد لنا بعد النتهاء من فرتة التدريب 

ومرور قرابة العام وحتى الآن مل يتم ت�سليم 

املدربني م�ستحقاتهم؟«.

وختمت املدربة ب�سرورة اأن يتم اإن�سافهم 

والإ�سراع يف �سرف م�ستحقاتهم عن التدريب 

خا�سًة  بزمالئهم،  اأ�سوًة  املا�سيني  للف�سلني 

واأنه قد مت �سرفها لعدد من املدّربني.

هيئة تنظيم �ضوق العمل:

 حملة تفتي�ضية م�ضرتكة مع »اجلوازات« و»�ضرطة املحرق«
تفتي�سية  حملة  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  �سوؤون  مع  م�سرتكة 

املحرق،  حمافظة  �سرطة  ومديرية  الداخلية،  بوزارة 

�سملت عدًدا من املحال التجارية ومواقع العمل واأماكن 

جتمع العمالة.

املخالفات  من  عدد  ر�سد  عن  احلملة  اأ�سفرت  وقد 

العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق  التي 

وقانون الإقامة مبملكة البحرين.

جميع  دعوتها  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

احلكومية  اجلهات  جهود  دعم  اإىل  املجتمع  اأفراد 

العمل  �سوق  يف  القانونية  غري  للممار�سات  للت�سدي 

داعيًة  ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غري  والعمالة 

مبخالفات  تتعلق  �سكاوى  اأية  عن  لالإبالغ  اجلمهور 

ملء  خالل  من  النظامية  غري  والعمالة  العمل  �سوق 

املوقع  لالإبالغ على  املخ�س�سة  الإلكرتونية  ال�ستمارة 

على  الت�سال  اأو   www.lmra.bh للهيئة  الر�سمي 

مركز ات�سال الهيئة 17506055. 
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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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 رئيس النواب يدين 
الهجوم اإلرهابي في مصر

بعث أحمد بن س��لمان المسلم 
رئي��س مجل��س الن��واب، برقية 
تعزي��ة ومواس��اة إل��ى رئي��س 
مجلس النواب المستشار الدكتور 
ورئي��س مجلس  جبال��ي،  حنفي 
الش��يوخ المستش��ار عبدالوهاب 
مص��ر  بجمهوري��ة  عبدال��رازق، 
أع��رب فيها  الش��قيقة،  العربية 
عن اإلدانة الش��ديدة واالستنكار 
البالغ للهجوم اإلرهابي المس��لح 
الذي اس��تهدف حاج��زًا أمنيًا في 
محافظ��ة اإلس��ماعيلية ش��مال 
ش��رق جمهورية مص��ر العربية 
الش��قيقة، وأدى إلى استش��هاد 

وإصابة عدد من رجال األمن.
البحرين  وأك��د موق��ف مملك��ة 
الراس��خ  الن��واب،  ومجل��س 
والمس��تمر، في التضامن التام 

م��ع جمهوري��ة مص��ر العربي��ة 
ض��د  حربه��ا  ف��ي  الش��قيقة 
اإلرهاب،والتأيي��د المطل��ق لكل 
م��ا تتخذه من إج��راءات للحفاظ 

على أمنها واس��تقرارها وسالمة 
مواطنيه��ا، مش��يرا إل��ى ضرورة 
البرلماني��ة  الجه��ود  تضاف��ر 
والدولية للقض��اء على اإلرهاب، 
وتجفي��ف منابع تمويل��ه، بكافة 

األشكال والصور.
تعازي��ه  ص��ادق  ع��ن  وعب��ر 
مص��ر  لجمهوري��ة  ومواس��اته 
العربية وش��عبها الشقيق وذوي 
بالش��فاء  وتمنيات��ه  الش��هداء، 

العاجل للمصابين.
كما بعث رئي��س مجلس النواب 
برقية مماثلة إلى ياس��ر شعبان 
س��فير جمهورية مص��ر العربية 
البحري��ن، ضمنها  لدى مملك��ة 
خالص تعازيه ومواساته، مؤكدًا 
دعم��ه وتضامنه م��ع جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.

رئيس مجلس النواب

 رئيس الشورى 
يعّزي في ضحايا الهجوم اإلرهابي بمصر

بعث رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، برقيتي تعزية إلى رئيس 
مجلس الش��يوخ المستش��ار عبدالوهاب عبدالرازق، ورئي��س مجلس النواب 
بجمهورية مصر العربية المستش��ار الدكتور حنفي علي جبالي، أعرب فيهما 
عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الهجوم اإلرهابي المسلح الذي 
اس��تهدف حاجزًا أمنيًا في محافظة اإلسماعيلية شمال شرق جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال األمن البواسل، 
داعيًا المولى عزَّ وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته، وأن 
يس��كنهم فس��يح جناته، ويلهم ذويهم الصبر وحس��ن العزاء، وأن يمن على 
المصابين بالش��فاء العاج��ل، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وش��عبها 
الش��قيق من كل س��وء ومك��روه. وأن يدي��م عليها نعمة األمن واالس��تقرار 
والتق��دم واالزده��ار في ظ��ل قيادتها الحكيم��ة. كما بع��ث رئيس مجلس 
الشورى برقية تعزية ومواساة مماثلة، إلى سعادة السيد ياسر محمد أحمد 

رئيس مجلس الشورىشعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يعّزي بابا الفاتيكان بوفاة البابا السابق

بع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل برقية 
تعزي��ة ومواس��اة إلى قداس��ة البابا فرنس��يس األول بابا 
الفاتي��كان في وفاة البابا الس��ابق ابنديكتوس الس��ادس 

عشر.
وأعرب سموه في البرقية عن بالغ تعازيه وصادق مواساته 
لباب��ا الفاتي��كان وألس��رة وذوي الفقيد ولش��عوب العالم 
الصديقة، راجيًا س��موه أن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر 

وحسن العزاء.
ونّوه س��موه في البرقية بجهود وإسهامات الفقيد الراحل 
في نشر وتعزيز ثقافة السالم والمحبة والتعايش السلمي 

بابا الفاتيكانبين شعوب العالم. سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 البحرين تدين الهجوم 
اإلرهابي ضد الشرطة المصرية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها 
بشدة للهجوم اإلرهابي المسلح الذي استهدف حاجزًا أمنيًا 
ف��ي محافظة اإلس��ماعيلية ش��مال ش��رق جمهورية مصر 
العربي��ة الش��قيقة، وأدى إلى استش��هاد وإصابة عدد من 

رجال األمن.
وأك��دت وزارة الخارجية موقف مملك��ة البحرين الثابت في 
تضامنها مع جمهورية مصر العربية الش��قيقة في حربها 
ضد اإلره��اب، وتأييدها التام لكل م��ا تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واس��تقرارها وسالمة مواطنيها، معبَّرة 
عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري 
الش��قيق وذوي الش��هداء، وتمنياته��ا بالش��فاء العاج��ل 

للمصابين.

بمشاركة 163 نزياًل ونزيلة بمراكز اإلصالح والتأهيل

 جائزة البحرين الكبرى 
الـ27 تختتم تصفيات فرع غفران

برعاي��ة ملكية س��امية م��ن لدن 
المل��ك  الجالل��ة  حض��رة صاح��ب 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
اختتمت إدارة شؤون القرآن الكريم 
بوزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية 
واألوقاف تصفيات مسابقة غفران، 
وه��ي الف��رع الثال��ث م��ن الفروع 
المجتمعية بجائزة البحرين الكبرى 
في دورتها الس��ابعة والعش��رين، 
والت��ي تق��ام س��نويًا بتنظيم من 
وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوقاف والمجلس األعلى للشؤون 

اإلسالمية.
وأّك��د الوكيل المس��اعد للش��ؤون 
اإلس��المية الدكتور محم��د طاهر 
القطان بأن عدد المش��اركين في 
مس��ابقة غفران بلغ 163 متسابقًا 
ومتسابقة من نزالء مراكز اإلصالح 
والتأهي��ل، منه��م 154 نزياًل من 

مركز اإلص��الح والتأهيل بمنطقة 
ج��و ومرك��ز الحب��س االحتياط��ي 
و9  الج��اف،  الح��وض  بمنطق��ة 
نزي��الت من مركز إص��الح وتأهيل 

النزيالت بمدينة عيسى.
وق��ال إّن مس��ابقة غف��ران ُتق��ام 

الداخلي��ة،  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
والت��ي تس��تهدف من��ذ انط��الق 
المس��ابقة الكبرى مش��اركة نزالء 
مراكز اإلصالح والتأهيل في خدمة 
كت��اب اهلل ع��زَّ وج��لَّ والعناية به 
حفظ��ًا وت��الوة وتعليم��ًا وعم��اًل، 
وتبني نوعيَّ��ة متميِّزة من حفظة 
كتاب اهلل وإعدادهم ليكونوا دعاة 
خيٍر وعامل إص��الح في مجتمعهم 
وأمته��م، وه��ي ف��ي مضمونه��ا 
تتوافق مع المس��اعي الرامية إلى 
إصالح النزالء وإتاحة فرص التعلم 

وحفظ القرآن الكريم.
مرحل��ة  ب��أّن  القط��ان  وأوض��ح 
تصفيات مس��ابقة غف��ران ُأجريت 
وفقًا للدليل التنظيمي للمس��ابقة 
وتحت إشراف لجنة التحكيم للنزالء 
المش��كلة من فضيلة الشيخ وليد 
حس��ن جناح��ي، وفضيل��ة الش��يخ 
حمد محمد العايد، وفضيلة الشيخ 

عب��داهلل مصطف��ى محم��د، فيما 
ُش��كلت لجن��ة التحكي��م للنزيالت 
من األس��تاذة أميرة عل��ي جناحي، 
العباس��ي،  ش��ريفة  واألس��تاذة 

واألستاذة بتول الكوز.
ُيشار إلى أّن تصفيات غفران لنزالء 
س��جن جو عقدت ف��ي 14 نوفمبر 
الماض��ي، وتصفيات نزالء الحوض 
الج��اف ف��ي 29 نوفمب��ر الماضي، 
فيما عقدت تصفيات النزيالت في 
14 ديسمبر الجاري، وراعت اللجنة 
تقييم المتسابقين وفقًا للمعايير 
المقررة ومن أبرزها تقييم الحفظ 
والتجويد العمل��ي، وتقييم الوقف 
الصوت وحس��ن  واالبتداء، وجمال 
المق��رر  وم��ن  والتفس��ير،  األداء 
إعالن النتائ��ج النهائية في الحفل 
انته��اء  الختام��ي للجائ��زة بع��د 
التصفيات لكافة الفروع المتبقية 

من المسابقة.

د. محمد القطان

بن دينه يبحث مع سفير الهند 
التعاون في مجال النفط والبيئة

اس��تقبل وزير النفط والبيئ��ة المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكت��ور محمد بن مبارك بن دينه، س��فير جمهورية الهند لدى 

مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.
وفي بداية اللقاء أش��اد الوزي��ر بالعالقات العميق��ة التي تجمع 
مملك��ة البحرين بجمهوري��ة الهند الصديقة، منوه��ًا بما يقوم 
به الس��فير من مهام دبلوماسية س��اهمت في توطيد العالقات 
الثنائية التاريخية بينهما، مش��يرًا إلى ما تشهده هذه العالقات 

من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تقدمها.
وخالل اللقاء تم بحث عدد من المواضيع المتخصصة في قطاعي 
النف��ط والبيئ��ة وتعزيز الف��رص االس��تثمارية بي��ن الجانبين 
بم��ا يحقق المصال��ح المش��تركة باإلضافة إلى مناقش��ة فرص 
تطوير التعاون الثنائي المس��تقبلي في المجاالت ذات االهتمام 

المشترك. 
ومن جانبه أعرب بيوش شريفاستاف عن شكره وتقديره للوزير، 
متمنيًا لمملك��ة البحرين كل التوفيق والنجاح وتحقيق ما تصبوا 
إليه من تطلعات مستقبلية في إطار مسيرتها التنموية الشاملة 

في شتى المجاالت.

استقبلت رئيس الجامعة األمريكية.. جليلة السيد:

 برامج تدريبية لصقل 
مهارات الكوادر الصحية وتطويرها

أك��دت وزي��رة الصح��ة الدكت��ورة 
جليلة الس��يد على أهمية مواصلة 
ط��رح برام��ج تدريبي��ة وتعليمية 
متكامل��ة لصقل مه��ارات الكوادر 
منّوه��ة  وتطويره��ا،  الصحي��ة 
بالتع��اون القائ��م م��ع الجامع��ة 
األمريكي��ة بمملك��ة البحري��ن في 

مجاالت التدريب والبحث العلمي.
ج��اء ذل��ك خ��الل لق��اء الدكت��ورة 
جليلة بمكتبها ف��ي وزارة الصحة، 
رئي��س  ك��وك  برادل��ي  الدكت��ور 
الجامع��ة األمريكي��ة ف��ي مملكة 
البحرين، وذلك لبحث سبل التعاون 
بحض��ور  المش��ترك،  والتنس��يق 
الوكيل المس��اعد للصح��ة العامة 
ب��وزارة الصح��ة الدكت��ورة مري��م 

الهاجري.
وخ��الل اللقاء، أعربت وزيرة الصحة 
عن ش��كرها وتقديره��ا لما توليه 
الجامع��ة األمريكي��ة ف��ي مملكة 
البحري��ن م��ن اهتم��ام واس��ع في 
دعم الفعالي��ات والبرامج الصحية، 
بم��ا يحق��ق الش��راكة والتع��اون 
الصح��ي. كما  بالقطاع  للنه��وض 
بمب��ادرات  س��عادتها  أش��ادت 

البحرين  ف��ي  األمريكية  الجامع��ة 
ومس��اهماتها النبيل��ة ف��ي دع��م 
المجاالت الصحي��ة؛ والتي تعكس 
مدى االلتزام بتعزيز مبدأ الشراكة 

والمسؤولية المجتمعية.
وتقّدم رئي��س الجامعة األمريكية 

في مملكة البحرين الدكتور برادلي 
والتقدي��ر  الش��كر  بجزي��ل  ك��وك 
إل��ى وزي��رة الصحة عل��ى حرصها 
واهتمامه��ا بتعزي��ز التع��اون ما 
بين الوزارة والجامع��ة، مثنيًا على 
الجهود المثمرة الت��ي تقوم فيها 

وزارة الصح��ة بم��ا يع��زز تقدي��م 
أفض��ل الخدم��ات الصحي��ة لجميع 
بمملكة  والمقيمي��ن  المواطني��ن 
البحرين، ومتطلعًا إلى المزيد من 
المبادرات المشتركة بين الجانبين 

بما يحقق األهداف المنشودة.
 »سوق العمل«: 

حملة تفتيشية مشتركة مع 
»الجوازات« و»شرطة المحرق«

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل حملة تفتيش��ية مش��تركة مع 
ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة ب��وزارة الداخلية، ومديرية 
شرطة محافظة المحرق شملت عدًدا من المحال التجارية ومواقع 
العمل وأماكن تجمع العمالة. وقد أسفرت الحملة عن رصد عدد 
م��ن المخالفات الت��ي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم س��وق 
العم��ل وقانون اإلقامة بمملكة البحري��ن. وجددت هيئة تنظيم 
سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات 
الحكومية للتصدي للممارس��ات غير القانونية في س��وق العمل 
والعمال��ة غي��ر النظامية حماية للمجتم��ع ككل، داعية الجمهور 
لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة 
غي��ر النظامية من خالل ملء االس��تمارة اإللكترونية المخصصة 
لإلبالغ على الموقع الرس��مي للهيئة www.lmra.bh أو االتصال 

على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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أطباء وممرضون: أهمية تلقي التطعيم المطور لزيادة المناعة

»الصحة« تعلن توفر لقاح »فايزر - بيونتك« في المراكز الصحية
أك��دت وزارة الصح��ة متابعته��ا 
مس��تجدات في��روس كورونا حول 
العالم، مبينة أنه��ا قامت مؤخرًا 
بتوفي��ر تطعي��م )فايزر-بيونتك( 
المطور المض��اد لفيروس كورونا 
الجدي��دة من��ه في  والمتح��ورات 
الرعاية الصحي��ة األولية،  مراك��ز 
وذل��ك للفئ��ة العمري��ة م��ن 12 
عامًا فما فوق، والذي ُيس��هم في 
توفي��ر الحماي��ة ض��د الفي��روس 

ومتحوراته.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين 
ف��ي مملك��ة البحرين م��ن الفئات 
المؤهل��ة ألخذ التطعي��م لمواصلة 
إنج��اح الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم 
صحته��م  عل��ى  الحف��اظ  به��دف 
وس��امتهم ورف��ع منحن��ى المناعة 
ل��دى الجس��م، إذ تحث ال��وزارة على 
أخ��ذ الجرعة المنش��طة من مختلف 
التطعيمات بعد مرور 9 أش��هر منذ 
أخذ آخر جرعة أو بعد مرور 6 أش��هر 
م��ن أخذ آخ��ر جرعة للفئ��ات األكثر 
عرض��ة للخطر، وه��م ممن يعانون 
م��ن ضعف المناعة، وداء الس��كري، 
وأم��راض القل��ب، وأم��راض الجهاز 
الس��رطاني،  واألورام  التنفس��ي، 

والسمنة المفرطة.
وأعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن تواف��ر 
التطعي��م المطور ف��ي العديد من 
األولي��ة  الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز 
الموزع��ة عل��ى مختل��ف محافظات 
مملك��ة البحري��ن، إذ يمكن االطاع 
عل��ى قائم��ة المراك��ز الت��ي توفر 
تطعي��م )فايزر-بيونت��ك( المط��ور 
والبروتوك��ول الخ��اص به من خال 
زي��ارة الموق��ع اإللكترون��ي التاب��ع 
https://healthalert. لوزارة الصحة
gov.bh، ويمك��ن للراغبي��ن بأخ��ذ 

التطعي��م التوجه مباش��رًة للمراكز 
دون  لس��كنهم  التابع��ة  الصحي��ة 
الحاجة للتس��جيل اإللكتروني لحجز 
الموعد مس��بقًا. وق��ال طبيب صحة 
عامة ب��وزارة الصحة الدكتور محمد 
العوض��ي، إن مملكة البحرين تتابع 
تطور في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
ومتحورات��ه، وتح��رص عل��ى توفير 
أفضل التطعيمات وأكثرها مأمونية 
م��ن  والح��د  الفي��روس  لمواجه��ة 
انتش��اره، والتي كان آخرها تطعيم 
)فايزر-بيونت��ك( المط��ور المض��اد 
والمتح��ورات  كورون��ا  لفي��روس 
الجديدة منه، الفت��ًا إلى أهمية أخذ 
التطعيم لحماية الش��خص نفس��ه 
واآلخري��ن من اإلصاب��ة بالفيروس 

ومضاعفاته.
وح��ث الدكت��ور محم��د العوضي ي 
طبيب صح��ة عامة ب��وزارة الصحة، 
المجتم��ع البحرين��ي عل��ى مواصلة 
أخذ التطعيمات لحماية أنفس��هم، 
وخصوصًا الفئات المس��تهدفة من 
المرض��ى ذوي المناع��ة الضعيف��ة 
م��ن كبار الس��ن ومرضى الس��كري 
والضغ��ط. ودع��ا كل م��ن يش��عر 

بأع��راض في��روس كورون��ا التوجه 
الفحوص��ات  إلج��راء  للمستش��فى 
الازم��ة، مؤكدًا  اإلج��راءات  واتخاذ 
اس��تقرار الوض��ع الصح��ي بفض��ل 
وعي المجتم��ع البحريني واإلجراءات 
الصحي��ة الت��ي تق��وم به��ا مملكة 

البحرين.
من جانبه��ا، دعت استش��ارية طب 
عائلة الدكتورة ه��ا الصفار، جميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة 
بأخ��ذ الجرعة التنش��يطية من لقاح 
بع��د  المط��ّور،  )فايزر-بيونتي��ك( 
إجازت��ه من هيئ��ة تنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة ف��ي مملك��ة 
البحرين، وذلك من أجل اس��تمرارية 
تعزي��ز الوقاي��ة وتوفي��ر الحماي��ة 
م��ن في��روس كورونا )كوفي��د 19( 
الجديدة  والمتح��ورات  ومضاعفاته 

منه.
وأوضح��ت الصف��ار أن الجرع��ة من 
منحه��ا  يت��م  المط��ور  التطعي��م 
للفئ��ة العمرية 12 عام��ًا فما فوق، 
وتس��تهدف الفئات الت��ي لم تكمل 
ذات  الفئ��ات  وكذل��ك  التطعي��م، 
الخط��ورة العالي��ة مثل كبار الس��ن 

والمصابين باألمراض المزمنة مثل 
أم��راض الس��كري وأم��راض القلب 
وأم��راض الجهاز التنفس��ي وضعف 
المناع��ة، مش��يرًة إل��ى أن مملك��ة 
البحري��ن قطعت ش��وطًا كبي��رًا في 
مواجه��ة في��روس كورون��ا وتعزيز 
المملكة،  ف��ي  المجتمعية  المناعة 
ل��ذا فم��ن الواج��ب عل��ى كل ف��رد 
المش��اركة لتعزيز صح��ة المجتمع 

لبناء مجتمع صحي واٍع وسليم.
وأشارت طبيب عائلة بمراكز الرعاية 
الصحية األولية الدكتورة وفاء راشد 
نجم، إلى أنه وفي ظل سعي مملكة 
البحري��ن لمواجه��ة الفي��روس، تم 
توفير تطعيم فايزر بيونتك المطور 
المضاد لفيروس كورونا ومتحوراته، 
وحثت جميع المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين لإلقبال على أخذ 
التطعي��م، وذل��ك لتوفي��ر الحماية 
وخصوصًا  والمجتمعي��ة،  الفردي��ة 
للفئ��ات األكثر عرض��ة لمضاعفات 
الفي��روس مث��ل أصح��اب األمراض 
المزمن��ة،  واألم��راض  المناعي��ة 
وكذلك األش��خاص الذي��ن يعانون 

من السمنة المفرطة.

التع��اون  بأهمي��ة  نج��م  ونوه��ت 
المس��ؤولية  وإدراك  المجتمع��ي 
خ��ال  م��ن  ف��رد  ل��كل  الوطني��ة 
المش��اركة ف��ي الحمل��ة الوطني��ة 
للتطعي��م والمبادرة بأخ��ذ الجرعة 
المنش��طة من التطعيم لما له من 
أهمي��ة ف��ي تأمي��ن الحصانة ضد 
الفي��روس ومتحورات��ه ورفع معدل 
المناع��ة إل��ى جان��ب التقلي��ل من 
أعراض الفي��روس ومضاعفاته في 

حال اإلصابة.
رئي��س تمري��ض  قال��ت  بدوره��ا، 
المنطق��ة الصحي��ة األول��ى بمراكز 
الرعاي��ة الصحية األولي��ة مها مطر 
إن مملك��ة البحري��ن حرص��ت ومنذ 
بدء جائحة في��روس كورونا )كوفيد 
19( على توفير جمي��ع التطعيمات 
للوقاي��ة  الضروري��ة  والفحوص��ات 
من الفي��روس ومضاعفات��ه حرصًا 
على صحة المواطني��ن والمقيمين، 
الفت��ًة إل��ى أن��ه ق��د ت��م اإلع��ان 
مؤخًرا ع��ن تطعيم )فايزر-بيونتك( 
المضاد لفي��روس كورونا  المط��ور 
من��ه، وهو  الجدي��دة  والمتح��ورات 
لمكافح��ة  التطعيم��ات  أح��دث 

الفيروس، وُيعطى كجرعة منش��طة 
وتوفي��ر  الوقاي��ة  تعزي��ز  به��دف 
الحماية للمجتمع، وخصوصًا الفئات 
الت��ي تعاني م��ن ضع��ف المناعة، 
بحي��ث ت��م توفيره ف��ي العديد من 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، 
وت��م تدري��ب الممرض��ات لتقديم 
التطعي��م وح��ث المراجعين ألخذه 
بم��ا يحق��ق المناع��ة لديه��م من 

اإلصابة بالفيروس ومضاعفاته.
بينما أكدت إيمان المعلم مش��رفة 
التمريض بمركز حمد كانو الصحي 
أن��ه انط��اق م��ن ح��رص مملك��ة 
البحري��ن لتوفير الحماي��ة والوقاية 
والمقيمين، تم  المواطني��ن  لجميع 
)فايزر-بيونت��ك(  تطعي��م  توفي��ر 
والمتح��ورات  للفي��روس  المط��ور 
الجدي��دة، وت��م تخصي��ص مراك��ز 
المناط��ق  مختل��ف  ف��ي  مح��ددة 
المترددين  الس��تيعاب  بالمملك��ة 
على المراك��ز من أجل الحصول على 
التطعي��م والذي هو مت��اح للجميع 

دون الحاجة ألخذ موعد.
ودع��ت المعل��م جمي��ع المؤهلين 
ألخ��ذ التطعيم من س��ن 12 عامًا 
فما ف��وق باإلقب��ال ألخ��ذ الجرعة 
المط��ور،  التطعي��م  ه��ذا  م��ن 
وخصوص��ًا الفئ��ات األكث��ر عرضة 
لألم��راض، وذل��ك س��عيًا نحو رفع 
م��ن  والحماي��ة  المناع��ة  منح��ى 
الخطي��رة،  الفي��روس  مضاعف��ات 
مؤك��دة عل��ى أهمي��ة االس��تمرار 
واإلج��راءات  االحتياط��ات  بأخ��ذ 
الوقائية من أجل الحماية والوقاية 
للجمي��ع، والمبادرة إلج��راء فحص 
الكورونا في حالة ظهور أي أعراض 
للفيروس من أجل الحد من انتشار 

الفيروس.

مسيرة مهنية ناجحة وتوسيع شراكات إقليمية وعالمية

»دراسات«: تحقيق إنجازات متميزة خالل 2022
واصل مركز البحرين للدراسات االستراتيجية 
تحقي��ق  »دراس��ات«  والطاق��ة  والدولي��ة 
إنجازات��ه المتميزة خال ع��ام 2022م، نحو 
تعزي��ز مس��يرته المهني��ة الناجح��ة، التي 
أهلته ألن يتبوأ مرتبًة متقدمًة بين نظرائه 
على المستويين اإلقليمي والعالمي، بما في 
ذلك توسيع ش��راكاته اإلقليمية والعالمية، 
وإص��دار ع��دٍد م��ن الكتب، وإط��اق مكتبة 
اإللكتروني��ة، وتنظي��م  مرك��ز »دراس��ات« 
الجلس��ات الحواري��ة والفعالي��ات المختلفة 
الت��ي تناولت موضوعاٍت رئيس��ٍة ذات صلٍة 
بمملك��ة البحري��ن والمنطقة، واس��تحداث 
إدارة للدراس��ات التاريخية وإط��اق برنامج 
الدراس��ات  إدارة  والبيئ��ة ضم��ن  للطاق��ة 

والبحوث.
وعلى مس��توى الفعالي��ات والملتقيات فقد 
نظ��م المركز ن��دوًة بعن��وان »البحرين في 
الطي��ران: التاري��خ واآلف��اق«، بالتزامن مع 
النس��خة السادس��ة م��ن مع��رض البحرين 
الدول��ي للطيران 2022، تناولت لمحاٍت عن 
تاري��خ مملك��ة البحرين في مج��ال الطيران 
وأدوار المؤسسات الرئيسة في هذا القطاع، 
بما ُيس��لط الضوء على ري��ادة البحرين في 

مجال الطيران.
كما ش��هد عام 2022 إقامة الملتقى الثاني 
الطاق��ة  القتصادي��ات  الدولي��ة  للرابط��ة 
لمنطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، 
ال��ذي أقيم بالتزامن مع منتدى »دراس��ات« 
الس��نوي تح��ت عن��وان »تأثي��ر التحول في 
مجال الطاقة في الش��رق األوس��ط وشمال 
أفريقي��ا«، ف��ي الفت��رة بي��ن 2-3 م��ارس 
2022م، حي��ث عم��ل المنتدى عل��ى تقييم 
األهداف االقتصادية والتنموية الناشئة عن 
نجاحات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وخاص��ة دول الخلي��ج العرب��ي، فيما يتعلق 
بأه��داف االس��تدامة الطموح��ة والجه��ود 
المبذول��ة للحد م��ن التلوث وتغي��ر الُمناخ 
مع االس��تعداد لاستمرار واالس��تفادة من 

التحول الكبير إلى البدائل المتجددة.
إضافًة إلى ما تقدم استضاف مركز »دراسات« 
أعم��ال »الملتقى البحرين��ي الُعماني األول 

للتنمي��ة االقتصادية والتعاون المصرفي«، 
بمشاركة شخصياٍت دبلوماسيٍة واقتصاديٍة 
ومصرفي��ٍة م��ن البلدي��ن الش��قيقين، كما 
نظ��م المركز أيًض��ا حلقة نقاٍش في ش��هر 
م��ارس 2022 بعن��وان »االتح��اد األوروبي 
والبحرين: شراكة متعددة األبعاد«، هدفت 
إلى مناقش��ة تعزيز العاق��ات بين مملكة 

البحرين واالتحاد األوروبي. 
وأصدر مركز »دراس��ات« أربعة كتٍب جديدٍة 
هذا العام، ضمن رسالته المتمثلة في نشر 
االس��تراتيجية  بالقضايا  والوع��ي  المعرفة 
المتعلق��ة بالخلي��ج العرب��ي، حي��ث حم��ل 
الكتاب األول عنوان »الشراكة االستراتيجية 
البحرينية اإلماراتية: إرث الماضي.. تحديات 
الحاضر.. آفاق الُمستقبل«، الذي تم إصداره 
بالتعاون مع مؤسس��ة وطن��ي اإلمارات في 

دول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة، وكتاب 
»جوانب من العاقات البحرينية البريطانية 
في عهد حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى 
بن علي آل خليف��ة 1932-1942«، لمؤلفه 
الدكت��ور حمد إبراهي��م العب��داهلل، المدير 
التنفيذي لمركز »دراس��ات«، وكتابي »حلف 
النات��و ودول الخليج العربي: تحليل خمس��ة 
عش��ر عامًا م��ن الش��راكة االس��تراتيجية«، 
و»األمن البحري لدول الخليج العربي: تحليل 
لواقع التهديدات واس��تراتيجيات المواجهة 
وتحديات المس��تقبل«، م��ن تأليف الدكتور 
أش��رف محمد كشك، مدير برنامج الدراسات 
االس��تراتيجية والدولي��ة بإدارة الدراس��ات 

والبحوث في المركز.
وق��ام وفٌد م��ن المركز في ش��هر إبريل من 
الع��ام 2022، بزيارة عدٍد م��ن مراكز الفكر 

والمؤسس��ات بما في ذلك جمهورية الهند 
وجمهورية كوريا، كما أجرى المركز سلسلًة 
من االجتماعات وجلس��ات الحوار مع العديد 
من مراك��ز الفك��ر المرموقة ف��ي الواليات 
المتح��دة األمريكية خال ش��هر أكتوبر من 
الع��ام ذات��ه، الستكش��اف آف��اق الش��راكة 
البحرينية األمريكية وس��بل ترس��يخها وآخر 
اإلنجازات اإلقليمية، باإلضافة إلى مساهمة 
مراكز األبحاث في تعزيز العاقات السلمية 
وتعزي��ز األمن الدولي، وتضمنت الجلس��ات 
مناقش��ات مس��تفيضة في عدة موضوعاٍت 
شملت تعزيز التعاون االستراتيجي وعاقات 
التحال��ف بي��ن مملك��ة البحري��ن والواليات 

المتحدة األمريكية.
وعاوًة على ما تقدم، وقع مركز »دراس��ات« 
عل��ى مذك��رات تفاهم م��ع ع��دة منظماٍت 

إقليميٍة ودولية، منه��ا مركز الملك عبداهلل 
للدراس��ات والبحوث البترولي��ة في المملكة 
الدراس��ات  ومرك��ز  الس��عودية،  العربي��ة 
الُعماني��ة بجامع��ة الس��لطان قابوس في 
س��لطنة ُعمان، ومعهد الش��ؤون الخارجية 
واألم��ن القومي في جمهورية كوريا، ومركز 
أبحاث القانون الدولي والمقارن في موسكو، 
وتعد هذه المبادرات جزءًا من جهود المركز 
المس��تمرة لتوس��يع ش��راكاته البحثية مع 
العدي��د م��ن مراك��ز الفك��ر على مس��توى 
العالم، فضًا عن استكشاف فرص التعاون 

في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
كم��ا حق��ق المركز إنج��اًزا مهًما في ش��هر 
مكتبت��ه  بإط��اق   ،2022 أغس��طس 
اإللكترونية والمتج��ر اإللكتروني المتاحين 
لجمي��ع زوار موق��ع »دراس��ات« اإللكتروني، 
حي��ث ق��دم المرك��ز مجموع��ًة كامل��ًة من 
الدراس��ات المهمة محلًي��ا وإقليميا، إضافًة 
إل��ى العدي��د م��ن المنش��ورات واألبح��اث 
السياس��ية واالس��تراتيجية،  المج��االت  في 

واالقتصادية والتاريخية.
وأج��رى مرك��ز »دراس��ات« اس��تطاعًا آلراء 
البرلماني��ة  االنتخاب��ات  ف��ي  المواطني��ن 
والبلدية التي جرت في شهر نوفمبر 2022، 
اعتم��ادًا عل��ى عينٍة عش��وائيٍة كبي��رٍة في 
جمي��ع أنحاء المملكة، مم��ا يؤكد دور مركز 
»دراس��ات« في معالجة القضايا المرتبطة 
وتتواف��ق  الوطني��ة.  بالش��ؤون  مباش��رًة 
إنج��ازات لعام 2022 مع توجهاته في قراءة 
التح��والت العالمية وتحليله��ا، وزيادة فهم 
القضايا الدولية الحالية والناشئة من خال 
الح��وار وتعزيز ش��بكات األف��راد الُمطلعين 

والملتزمين، واستشراف الُمستقبل، 
ويتماش��ى ما ت��م إنج��ازه مع ري��ادة مركز 
»دراس��ات« في الحفاظ عل��ى دوره كمنصٍة 
متقدم��ٍة وقيم��ٍة بي��ن مؤسس��ات الفك��ر 
والرأي محلّي��ًا وإقليمّيًا، وتطوير الش��راكات 
تع��ود  الت��ي  االس��تراتيجية  والمب��ادرات 
بالفائدة على الخلي��ج العربي والمجتمعات 
العربية في جميع المجاالت، فضًا عن تبادل 

المعرفة بشكٍل عام على نطاٍق عالمي.

حاضنة أعمال جامعة البحرين تنّظم تحدي االبتكار للطلبة
أكدت مدي��رة مركز حاضنة األعمال بجامعة البحرين 
الدكتورة إس��راء ولي، أهمية مش��اركة الش��باب في 
خلق األفكار واألنظمة المبتكرة المبنية على أس��س 
علمي��ة، وإيجاد الحلول واألس��اليب لحل المش��كات 
بطرق إبداعية، في مواجهة تحديات األمن الغذائي. 
ونظم مركز حاضن��ة األعمال »تح��دي االبتكار« عبر 
اإلنترنت، بالتعاون مع ش��ركة »إمباكتيك«، مؤخرًا، 

بمشاركة طلبة من مختلف كليات الجامعة. 
وخاض 15 طالبًا وطالبة من األنش��طة والمهام ذات 
الوتيرة الس��ريعة لم��دة 5 أيام، للّتوص��ل إلى أفكار 

مبتكرة لح��ل تحديات األم��ن الغذائي. كم��ا تعّرف 
الطلب��ة قب��ل ذلك على مفه��وم المنظمات األس��ية 
»Exponential Organization«، حيث تم استخدام 
ه��ذه المنهجية في التح��دي، حيث تدع��و المنظمة 
األس��ية إلى االس��تفادة م��ن التقنيات المتس��ارعة، 
لتنمو بش��كل أس��رع وأكبر وأرخص من منافس��يها.  
وقدم الطلبة المش��اركون، عدة أفكار لمش��اريع لحل 
تحدي��ات األمن الغذائ��ي منها: تطبي��ق لجمع بقايا 
الطع��ام لتدويره��ا إل��ى مواد أخ��رى مثل الس��ماد 
العض��وي، وحل��ول تقنية إلدارة سلس��لة التوريد في 

أس��واق الطعام، باإلضافة إلى حل��ول تقنية لتطوير 
الزراع��ة في البحرين. وعمل الطلبة ضمن مجموعات 
متعددة من التخصصات: الهندسة، وإدارة األعمال، 
وتكنولوجيا المعلوم��ات، قدموا من خالها أفكارهم 
المبتكرة في اليوم األخير من التحدي، وسيس��تمرون 

في العمل عليها وتطويرها. 
وأش��رفت على التح��دي مدرب��ة االبتكار والرئيس��ة 
التنفيذية لش��ركة »إمباكتيك«، سحر البحارنة، حيث 
أك��دت أهمية تعزي��ز االبت��كار وري��ادة األعمال في 
المرحل��ة الجامعية لتهيئة الطلبة لمتطلبات س��وق 

العمل الجديدة. 
ولدى البحارنة، خبرة في العمل مع الشركات الناشئة 
والمؤسس��ات لمس��اعدتها في ابتكار وتنفيذ حلول 
قابل��ة لتطوي��ر المش��اكل الحقيقية، وه��ي مهتمة 
أيض��ًا بإح��داث تغيي��ر إيجاب��ي باس��تخدام االبتكار 
والتكنولوجي��ا للمش��اركة ف��ي إنش��اء حلول أس��ية. 
وتتضم��ن خبرتها العم��ل في عدة صناع��ات منها: 
المدفوع��ات الرقمي��ة، والبن��اء، والتعلي��م العال��ي 
وتكنولوجي��ا التعلي��م، والتعلم المؤسس��ي، واألمن 

الغذائي والتكنولوجيا الزراعية.

د. محمد العوضيد. هال الصفار  د. وفاء نجم مها مطر إيمان المعلم
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

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/1044403/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1044400/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://alwatannews.net/digital/02012023
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مدرسة البنين للصف الثالث.. والبنات صالتها غير مكيفة

»النبيه صالح« بال حدائق أو مالعب شعبية
أك��د عدد من أهالي جزي��رة النبيه صالح 
افتقار الجزي��رة إلى المدارس النموذجية 
التي تلبي أبسط المتطلبات التعليمية، 
مؤكدين أن المدرسة االبتدائية الحالية 
للبنين للصف الثالث االبتدائي وال يوجد 
به��ا صاالت رياضية، أما مدرس��ة البنات 

فبها صالة غير مكيفة.
وذك��روا أن القري��ة بحاج��ة إل��ى مرك��ز 
صح��ي وجام��ع، وطالب��وا بتطوي��ر عين 
الس��فاحية باعتبارها معلمًا تاريخيًا من 
معالم الجزي��رة، كما طالب��وا بتعويض 
مالك العق��ارات ع��ن الضرر ال��ذي لحق 
بهم ج��راء انتظارهم ال��ذي زاد على 30 
عام��ًا لتخطيطها، إضاف��ة إلى تعويض 
الذين تم اقتطاع جزء كبير من أراضيهم 

للتخطيط.
وبين��وا أن القري��ة بحاجة إل��ى الحدائق 
والمالعب الشعبية، خصوصًا أن الجزيرة 
خّرجت العبين موهوبين مثلوا منتخبات 
البحري��ن الرياضي��ة وتحدي��دًا منتخ��ب 
الطائ��رة، وطالب��وا بمرف��أ للصيادي��ن، 
مؤكدي��ن أن القري��ة جزي��رة تحيط بها 
المي��اه م��ن جهاته��ا األربع، وم��ع ذلك 
وطالب��وا  للصيادي��ن،  لمرف��أ  تفتق��ر 
باإلس��راع في عمل مراك��ز تجارية تلبي 

حاجات األهالي األساسية.

إشراف: حسن الستـري

لمالحظاتكم 
واستفساراتكم
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14p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e t زيارات

 أحمد: »النبيه صالح« 
تحيط بها المياه وبال مرفأ للصيادين

أك��د المواطن صادق أحمد، افتق��ار جزيرة النبيه 
صال��ح إلى الحدائ��ق والمالعب الش��عبية، ومرفأ 
للصيادين على الرغم من أن القرية جزيرة تحيط 
به��ا المياه من جهاتها األربع، مطالبًا باإلس��راع 
في إقام��ة مراك��ز تجارية تلبي حاج��ات األهالي 

األساسية.
وق��ال »إن تم اعتم��اد التخطيط الع��ام ألهالي 
النبيه صالح بعد معاناة كبيرة، واستبش��ر الكثير 
خي��رًا، خصوصًا م��الك العقارات الذي��ن انتظروا 
كثي��را لفت��رة تتج��اوز 30 عام��ًا، وت��م اعتم��اد 
المخطط وعل��ى ضوء ذلك تم اس��تمالك الكثير 
من العقارات للمنفعة العامة«، مشيرًا إلى أن ما 
نحتاجه بالنبيه صالح، هو الحديقة العامة بحيث 

يتمكن الجميع من قضاء أوقات فراغهم فيها.
وأوضح، أن النبيه صالح - وبسبب عدم التخطيط 
وع��دم وج��ود أراٍض تتب��ع الدول��ة - إلى مالعب 
ش��عبية يقضي الش��باب يها أوقات، مش��يرًا إلى 
أن جزيرة النبيه صال��ح بداعة وخرجت موهوبين 

خصوصًا في لعبة كرة الطائرة.
وذك��ر أحمد، أن أبناء النبي��ه صالح مثلوا ناديهم 
في مس��ابقات اتح��اد البحري��ن لك��رة الطائرة، 
ومجموع��ة منه��م مثل��وا المنتخب��ات الوطني��ة 
بمختلف الفئات الس��نية، لذلك البد من التركيز 

عل��ى المالعب الش��عبية باعتبارها تخرج العبين 
محترفين.

وقال إن »كثيرًا من أبناء الجزيرة يعملون بش��كل 
رسمي ويعيلون أبناءهم من خالل دخولهم البحر، 
حي��ث تفتق��ر الجزيرة إل��ى مرفأ تنطل��ق منهم 

سفنهم وطراريدهم إلى البحر«.
ويق��ول »أعتقد الي��وم وبعد اعتم��اد التخطيط 

ج��اءت الفرصة العتماد المرفأ، كما س��معنا أنه 
س��يكون هناك ضم��ن المخطط بع��ض المراكز 
التجارية التي تؤجر على المحالت وتلبي الحاجات 
األساس��ية للمواطني��ن مث��ل »الك��واي« والخباز 
و»الب��رادة« وغيرها، فالرقعة الس��كانية ازدادت 
خ��الل الس��نوات الماضي��ة وتحديدًا بعد إنش��اء 

المشروع اإلسكاني القريب من مركز الشرطة.

انتظرت 30 عامًا والنتيجة اقتطاع 29٪ من أرضي 

 درويش: نطالب بتعويضنا 
عن أضرار تأخر تخطيط القرية

طالب المواطن محمد درويش بتعويض مالك العقارات بجزيرة النبيه صالح 
عن الضرر الذي لحق بهم جراء انتظارهم الذي زاد على 30 عامًا لتخطيطها.
وقال درويش ل� »الوطن«: »مش��كلة عاناه��ا أجدادنا وآباؤنا ثم انتقلت لنا، 
أال وهي مش��كلة تخطيط جزيرة النبيه صالح، منذ أكثر من 30 عامًا عانينا 
م��ن ع��دم إقرار التخطي��ط من قبل الجه��ات المعنية، لم يتم الس��ماح لنا 
ببناء عقاراتنا، بل لم يتم الس��ماح لنا ببن��اء منازلنا القائمة حاليًا أو بتغيير 

وضعياتها أو بعمل إضافات لها«.
وتاب��ع: »قامت الجه��ات المعنية باعتم��اد المخطط في م��ارس الماضي، 
وس��عدنا بهذا الق��رار، نتمنى من الجه��ات المعنية اإلس��راع بعمل الالزم 
لمساعدة األهالي لبناء عقاراتهم، نتمنى أن تكون اإلجراءات سريعة مقارنة 
بالفت��رة التي أخذتها في التخطيط، والبد من تعويضنا عن فترة االنتظار 
الطويل، وعدم استقطاع جزء كبير من عقاراتنا، فأنا مثاًل أملك عقارًا بجزيرة 
النبيه صالح، وتم اس��تقطاع نس��بة وقدرها 29% وحولوه��ا لخدمات عامة، 
وكذلك تم االقتطاع من أراضي غيري، البد من تعويضنا عن كل ذلك، سواء 

اقتطاع أو فترة االنتظار«.

 عاشور: نطالب بمركز صحي
 وجامع بجزيرة النبيه صالح

أكد المواطن س��عيد عاش��ور افتقار جزيرة النبي��ه صالح إلى المدارس 
النموذجي��ة التي تلبي أبس��ط المتطلبات التعليمي��ة، وافتقارها إلى 

مركز صحي وجامع، وطالب بتطوير عين السفاحية.
وق��ال: »الجزي��رة بحاجة إلى م��دارس، القري��ة تفتقر إل��ى المدارس 
الحديث��ة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لدينا مدرس��ة األوالد 
وهي عب��ارة عن بيت قديم متهالك، ليس به��ا صاالت أو أي مقومات 
التعلي��م الحدي��ث، وهي حاليًا إل��ى الصف الثال��ث االبتدائي، وبعدها 
يذهب مباش��رة إلى منطقة س��ترة، وتحدث الكثير من المش��اكل في 
هذا الجانب، على اعتب��ار أن الطفل صغير ويتفاجأ ببيئة أخرى إضافة 
لمش��اكل المواصالت، أما مدرس��ة البن��ات فالصالة التي بها ليس��ت 
مكيف��ة، ص��االت مفتوحة وم��ن المعل��وم أنها ال تصلح لالس��تخدام 

خصوصًا إذا ارتفعت درجة الحرارة«.
وتاب��ع: »ال ينظر أحد للجزيرة كم��ا كانت قبل 40 عامًا، هي اآلن بقلب 
العاصم��ة وبحاج��ة إل��ى تطوي��ر، ونتمن��ى أن نراها كما ن��رى الجزر 
بالبل��دان األخرى، نحن بحاجة إلى مرك��ز صحي، كما أنه ال يوجد لدينا 
جامع يس��توعب أهالي القرية في المناس��بات كاألعياد، كلها مساجد 
صغي��رة ومن المفترض أن األرض موجودة ونتمنى أن يتم اعتمادها 
من جهاز المس��احة ومن المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية لسرعة 

بناء الجامع«.
وأض��اف: »جزيرة النبي��ه صالح معروف��ة بتاريخها الزراع��ي ومياهها 
العذبة، كان بالجزيرة أكثر من 7 عيون ش��هدتها بنفس��ي، مع األسف 
أكثر العيون تم ردمها، اآلن لدينا عين السفاحية، ومن المفترض أنه 
يت��م تطويرها وجعلها كمعلم س��ياحي تاريخي ألهالي الجزيرة، فهي 

التي تغذي الجزيرة كلها«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

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/1044469/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://alwatannews.net/digital/02012023
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“دراسات” يودع 2022 بمنجزات متميزة
واصـــل مركز البحرين للدراســـات اإلســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقـــة )دراســـات( تحقيـــق إنجازاته 
المتميـــزة فـــي العـــام 2022، نحو تعزيز مســـيرته 
المهنيـــة الناجحـــة، التـــي أّهلتـــه ألن يتبـــوأ مرتبة 
متقدمـــة بين نظرائـــه على المســـتويين اإلقليمي 
والعالمي، بما في ذلك توســـيع شراكاته اإلقليمية 
والعالميـــة، وإصـــدار عـــدد مـــن الكتـــب، وإطـــاق 
مكتبـــة مركـــز “دراســـات” اإللكترونيـــة، وتنظيـــم 
الجلســـات الحواريـــة والفعاليـــات المختلفـــة التي 
تناولـــت موضوعـــاٍت رئيســـٍة ذات صلـــٍة بمملكـــة 
البحرين والمنطقة، واســـتحداث إدارة للدراسات 
التاريخية وإطاق برنامـــج للطاقة والبيئة ضمن 

إدارة الدراسات والبحوث.
وعلى مستوى الفعاليات والملتقيات، نظم المركز 
نـــدوة بعنـــوان “البحريـــن فـــي الطيـــران: التاريـــخ 
واآلفـــاق”، بالتزامـــن مـــع النســـخة السادســـة مـــن 
معـــرض البحرين الدولي للطيـــران 2022، تناولت 

لمحـــات عـــن تاريـــخ مملكـــة البحرين فـــي مجال 
الطيـــران وأدوار المؤسســـات الرئيســـة فـــي هـــذا 
القطـــاع، بما ُيســـلط الضـــوء على ريـــادة البحرين 

في مجال الطيران.
2022 إقامـــة الملتقـــى الثانـــي  كمـــا شـــهد العـــام 
لمنطقـــة  الطاقـــة  القتصـــادات  الدوليـــة  للرابطـــة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، الـــذي أقيـــم 
بالتزامـــن مـــع منتـــدى “دراســـات” الســـنوي تحت 
عنـــوان “تأثيـــر التحـــول فـــي مجـــال الطاقـــة في 
الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا”، في الفترة بين 

2 و3 مارس 2022.
إضافـــة إلى ما تقدم، اســـتضاف مركز “دراســـات” 
أعمال “الملتقى البحرينـــي الُعماني األول للتنمية 

بمشـــاركة  المصرفـــي”،  والتعـــاون  االقتصاديـــة 
شـــخصيات دبلوماســـية واقتصاديـــة ومصرفيـــة 
مـــن البلديـــن الشـــقيقين، كمـــا نظـــم المركـــز أيضا 
حلقـــة نقـــاش في مـــارس 2022 بعنـــوان “االتحاد 
األوروبـــي والبحريـــن: شـــراكة متعـــددة األبعـــاد”، 
هدفـــت إلى مناقشـــة تعزيز العاقـــات بين مملكة 

البحرين واالتحاد األوروبي. 
وأصـــدر مركـــز “دراســـات” 4 كتـــب جديـــدة هـــذا 
العـــام، ضمـــن رســـالته المتمثلة في نشـــر المعرفة 
المتعلقـــة  اإلســـتراتيجية  بالقضايـــا  والوعـــي 
بالخليـــج العربـــي، إذ حمـــل الكتـــاب األول عنوان 
“الشـــراكة االســـتراتيجية البحرينيـــة اإلماراتيـــة: 
آفـــاق  الحاضـــر...  تحديـــات  الماضـــي...  إرث 
الُمســـتقبل”، الـــذي أصـــدر بالتعـــاون مع مؤسســـة 
وطنـــي اإلمـــارات فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة، وكتاب “جوانب من العاقات البحرينية 
البريطانيـــة في عهد حاكم البحرين الشـــيخ حمد 
بـــن عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة 1932 - 1942”، 

لمؤلفـــه حمـــد العبـــدهللا، المديـــر التنفيـــذي لمركز 
“دراســـات”، وكتابي “حلـــف الناتـــو ودول الخليج 
العربـــي: تحليل خمســـة عشـــر عاما من الشـــراكة 
اإلســـتراتيجية”، و “األمـــن البحري لـــدول الخليج 

العربي: تحليل لواقع التهديدات وإســـتراتيجيات 
المواجهة وتحديات المستقبل”، من تأليف أشرف 
كشـــك، مديـــر برنامـــج الدراســـات اإلســـتراتيجية 

والدولية بإدارة الدراسات والبحوث في المركز.

المنامة - مركز دراسات

إصدار 4 كتب ضمن رسالته 
في نشر المعرفة والوعي

إنجازات مركز “دراسات” 2022

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانـــة 
مملكـــة البحرين واســـتنكارها بشـــدة 
الـــذي  المســـلح  اإلرهابـــي  للهجـــوم 
اســـتهدف حاجًزا أمنًيـــا في محافظة 
اإلســـماعيلية شـــمال شـــرق جمهورية 
إلـــى  مصـــر العربيـــة الشـــقيقة، وأدى 
استشـــهاد وإصابـــة عـــدد مـــن رجـــال 

األمن.
موقـــف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 

مملكـــة البحرين الثابـــت في تضامنها 
مـــع جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
فـــي حربهـــا ضـــد اإلرهـــاب، وتأييدها 
التـــام لـــكل ما تتخـــذه من إجـــراءات 
واســـتقرارها  أمنهـــا  علـــى  للحفـــاظ 
رة عن صادق  وســـامة مواطنيها، معبِّ
تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب 
الشـــهداء،  وذوي  الشـــقيق  المصـــري 

وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي ضد 
الشرطة المصرية باإلسماعيلية

local@albiladpress.com
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لقد كانوا بشًرا
حتـــى العظيـــم ينتابـــه الضعـــف عندمـــا يقســـو عليـــه الزمـــن وقد 
يضعـــف أمام الحياة. قـــد تجده عظيما وملهًما فـــي التنظير على 
ورق الكتابـــة ولكنـــه يظـــل بشـــرا يعاني الضعـــف البشـــري عندما 
يواجـــه قهـــر وحش القدر أو تمســـاح الحياة. هكذا هم الفاســـفة 
وعظمـــاء التاريـــخ وكبـــار األدبـــاء والفاســـفة. وقـــد ينحـــدر بين 
الغضب والمتعة واأللم، يظهر ضعفه أمام تجارب الحياة. الكاتب 
اإلنجليزي تشـــارلز ديكنز صاحب رائعة رواية “الفيرتويست” كان 
قاسًيا على زوجته في قبال محراب غرامه، مقدًسا فتاة صغيرة؛ 
فقـــد بلغـــت قســـوته بجـــرح قلـــب زوجته، عندمـــا أرســـل متعمدا 
لزوجته هدية باسم حبيبته قاصًدا جرحها. أما األديب االيرلندي 
أوســـكار وايلـــد، والذي نقش أجمل المعانـــي العاطفية، ظل بعيدا 
عن زوجته وأطفاله بمغامرات غرامية بين شوارع لندن وباريس 
الهًثـــا وراء متعتـــه. أما جان جاك روســـو الذي كتـــب عن التربية، 
تـــرك أوالده في ملجأ، وفر هاربا علـــى رواية، وهناك رواية تقول 
إنه مـــات عازبا. أما األديب األميركي همنجواي الذي كتب رواية 
“العجـــوز والبحر“ في نســـق جميـــل ألهمية صبر وتحـــدي الحياة 
إال أنه ضاق ذرعا من الحياة، ونســـي روايته العظيمة التي تحث 
علـــى التفـــاؤل حيث أقـــدم على قتل نفســـه ببندقية بعـــد معاناة 
مـــرض االكتئاب، وقد اتهم أنـــه وراء موت حبيبته المتزوجة من 
ر  ارســـتقراطي إيطالي. أما الفيلســـوف الكبير بيرتراند راســـل نظَّ
للزواج فلســـفيا إال أنه فشـــل في كل عاقاتـــه الزوجية المتكررة، 
فـــكل عاقاته فاشـــلة، حيث تزوج أكثر مـــن 3 مرات وكلها باءت 
بالفشـــل. أما الفيلســـوف األلماني نيتشـــه صاحـــب كتب تحريض 
العقـــل علـــى النقد تبخر عقله، وهو يهوي علـــى ذراع امراة لعوب 
”سالومي” طالبا الزواج منها في وجع عشقي قاتل، وقد رفضته، 
وانتهـــى به المطاف مريضا في مصحة نفســـية. ومات فان جوغ 
منتحـــرا وكان يقطـــع أجـــزاء مـــن لوحاتـــه ويأكلها بســـبب ضياع 
الحـــب والصـــرع واأللم النفســـي. أما الموســـيقار تشايكوفســـكي 
تـــرك الحياة منتحًرا بســـبب الحب وخـــوف الفضيحة حيث مات 
وحيـــًدا. وكذلك األمر بالنســـبة للكاتبة اإلنجليزيـــة فرجينا وولف 
وكثيـــر منهـــم أنهوا عاقتهـــم بالحياة وفقدوا قـــدرة التواصل مع 
الحيـــاة بســـبب الضعف البشـــري وعـــدم القـــدرة علـــى المواجهة. 
ويبقى الســـؤال أمام مفارقات الحياة، كيف وقع الشـــاعر محمود 
درويش في حب إسرائيلية، ودايل كارنيجي أبو اإليجابية سقط 
في بئـــر االكتئاب والممثـــل الكوميدي روبن وليامـــز، والذي صنع 
االبتسامة على وجوه المايين بأفامه ومسلساته مات منتحرا 
في شقته. أما الكاتب الفرنسي بلزاك والذي عرف بغزارة اإلنتاج، 
والذي ألف عشـــرات الكتب وقع ضحية نصب فتاة باســـم الحب 
اســـتولت على فيلته، فلة العمر في باريس ومات والحســـرة في 
قلبـــه. أما الفيلســـوف البيركامو كتب عن الحـــب كثيرا ومات با 
حبيبـــة بعـــد أن تنوعه بعاقـــات عابرة، أما جبـــران خليل جبران، 
الـــذي كان قلبـــه مليًئا بالحـــب اكتفى بحب مـــع الكاتبة مي زيادة 
دون رؤيتها، مكتفًيا بالرسائل الغرامية دون حتى لقاء عابر، وهو 
الذي قال: عليك أال تقبل بنصف حبيب. فعا لقد كانوا بشًرا مهما 
بـــدوا أمامنـــا أقوياء. ال مبـــرر لانتحار أو االستســـام أو الضعف 
أمام اللذة واأللم، فالحياة مليئة بالجمال مهما قســـت بسكينها أو 
أمعنت في كسر القلوب. هذه عينة من عظماء التاريخ وللحديث 

بقية.
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سيد ضياء الموسوي

سمــو ولــي العهـــد رئيـس 
الوزراء يعزي بابا الفاتيكـان

بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء برقيـــة تعزية 
ومواســـاة إلى قداسة البابا فرنسيس األول بابا الفاتيكان 

في وفاة البابا السابق ابنديكتوس السادس عشر.
وأعـــرب ســـموه فـــي البرقيـــة عـــن بالـــغ تعازيـــه وصـــادق 

مواســـاته لبابا الفاتيكان وألســـرة وذوي الفقيد ولشـــعوب 
العالم الصديقة، راجًيا ســـموه أن يلهم أسرة الفقيد جميل 
الصبـــر وحســـن العـــزاء. ونّوه ســـموه في البرقيـــة بجهود 
وإســـهامات الفقيد الراحل في نشـــر وتعزيز ثقافة السام 

والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

المنامة - بنا

تعــزيــز الفــرص االستثماريـــة مع الهنــد
مشيدا بالعالقات الوطيدة بين البلدين... وزير “النفط”:

اســـتقبل وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المناخ محمـــد بن دينه، 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة  ســـفير 

البحرين بيوش شريفاستاف.
بالعاقـــات  الوزيـــر  أشـــاد  اللقـــاء،  وفـــي 
البحريـــن  التـــي تجمـــع مملكـــة  العميقـــة 
بجمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة، منوهـــًا بمـــا 
يقوم به الســـفير من مهمات دبلوماســـية 
ســـاهمت فـــي توطيـــد العاقـــات الثنائية 
التاريخية بينهما، مشـــيرًا إلى ما تشـــهده 

هـــذه العاقات مـــن تطور ونمـــو في ظل 
الحرص المتبادل على تقدمها.

وفـــي اللقاء، تم بحث عدد من المواضيع 
المتخصصة فـــي قطاعي النفـــط والبيئة 

بيـــن  االســـتثمارية  الفـــرص  وتعزيـــز 
الجانبيـــن بما يحقق المصالح المشـــتركة 
باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة فـــرص تطويـــر 
التعاون الثنائي المستقبلي في المجاالت 
المشـــترك. ومـــن جانبـــه،  االهتمـــام  ذات 
أعـــرب بيـــوش شريفاســـتاف عن شـــكره 
وتقديره للوزيـــر، متمنيًا لمملكة البحرين 
كل التوفيق والنجـــاح وتحقيق ما تصبو 
إليـــه مـــن تطلعـــات مســـتقبلية فـــي إطار 
مســـيرتها التنمويـــة الشـــاملة فـــي شـــتى 

المجاالت.

المنامة - بنا

وزير النفط والبيئة يستقبل السفير الهندي

برامج تدريبية متكاملة لصقل مهارات الكوادر الصحية
مشيدة بالتعاون مع الجامعة األميركية بالبحرين... وزيرة الصحة:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد أهمية 
مواصلة طرح برامج تدريبية وتعليمية 
متكاملة لصقل مهارات الكوادر الصحية 
وتطويرهـــا، منوهـــة بالتعـــاون القائم مع 
الجامعـــة األميركية بمملكة البحرين في 

مجاالت التدريب والبحث العلمي.
جاء ذلك خال لقائها بمكتبها في وزارة 
الصحـــة، رئيس الجامعـــة األميركية في 
مملكة البحرين برادلي كوك؛ لبحث سبل 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك، بحضور 
مريم الهاجري الوكيل المســـاعد للصحة 

العامة بوزارة الصحة.
وخـــال اللقـــاء، أعربـــت وزيـــرة الصحة 
توليـــه  لمـــا  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 

الجامعة األميركية فـــي مملكة البحرين 
مـــن اهتمام واســـع فـــي دعـــم الفعاليات 
والبرامـــج الصحية، بما يحقق الشـــراكة 

والتعاون للنهوض بالقطاع الصحي. كما 
أشـــادت بمبـــادرات الجامعـــة األميركيـــة 
فـــي البحريـــن ومســـاهماتها النبيلـــة في 

دعـــم المجاالت الصحيـــة؛ والتي تعكس 
الشـــراكة  مبـــدأ  بتعزيـــز  االلتـــزام  مـــدى 

والمسؤولية المجتمعية.
وفـــي ختـــام اللقاء، تقـــّدم برادلـــي كوك 
رئيـــس الجامعـــة األميركيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلى 
وزيـــرة الصحة على حرصهـــا واهتمامها 
الـــوزارة  بيـــن  مـــا  التعـــاون  بتعزيـــز 
والجامعـــة، مثنًيـــا على الجهـــود المثمرة 
التـــي تقوم فيهـــا وزارة الصحة بما يعزز 
تقديـــم أفضل الخدمات الصحية لجميع 
المواطنيـــن والمقيمين بمملكة البحرين، 
المبـــادرات  مـــن  مزيـــد  إلـــى  ومتطلًعـــا 
يحقـــق  بمـــا  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــتركة 

األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تستقبل رئيس الجامعة األميركية في البحرين

جائزة البحرين الكبرى تختتم تصفيات “غفران”
بمشاركة 163 نزيال ونزيلة بمراكز اإلصالح والتأهيل

برعايـــة ملكية ســـامية من عاهـــل الباد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، اختتمـــت إدارة 
شـــؤون القـــرآن الكريـــم بـــوزارة العـــدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف تصفيات 
مســـابقة غفران، وهي الفـــرع الثالث من 
البحريـــن  بجائـــزة  المجتمعيـــة  الفـــروع 
الكبرى في دورتها الســـابعة والعشـــرين، 
التـــي تقـــام ســـنوًيا بتنظيـــم مـــن وزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف 

والمجلس األعلى للشؤون اإلسامية.
وفي هـــذا الصدد، أكد الوكيل المســـاعد 
للشـــؤون اإلســـامية محمـــد القطـــان أن 
عدد المشـــاركين في مسابقة غفران بلغ 

163 متسابًقا ومتسابقة من نزالء مراكز 
اإلصـــاح والتأهيـــل، منهـــم 154 نزيـــًا 
مـــن مركـــز اإلصـــاح والتأهيـــل بمنطقة 
جو ومركز الحبـــس االحتياطي بمنطقة 
الحـــوض الجـــاف، و9 نزيـــات من مركز 
إصاح وتأهيل النزيات بمدينة عيسى.
وقال إّن مســـابقة غفران ُتقام بالتنسيق 
مـــع وزارة الداخليـــة، والتـــي تســـتهدف 
منـــذ انطاق المســـابقة الكبرى مشـــاركة 
نـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل فـــي 
خدمـــة كتـــاب هللا عزَّ وجـــلَّ والعناية به 
حفًظـــا وتـــاوة وتعليًمـــا وعمـــًا، وتبني 
ـــزة مـــن حفظـــة كتـــاب هللا  ـــة متميِّ نوعيَّ
وإعدادهـــم ليكونـــوا دعـــاة خيـــٍر وعامل 
إصاح في مجتمعهم وأمتهم، وهي في 

مضمونهـــا تتوافق مع المســـاعي الرامية 
فـــرص  وإتاحـــة  النـــزالء  إصـــاح  إلـــى 
التعلـــم وحفـــظ القرآن الكريـــم. وأوضح 
القطـــان أن مرحلـــة تصفيـــات مســـابقة 
غفـــران ُأجريـــت وفًقا للدليـــل التنظيمي 
للمســـابقة وتحت إشراف لجنة التحكيم 
للنزالء المشـــكَّلة من: الشيخ وليد حسن 
جناحـــي، والشـــيخ حمـــد محمـــد العايد، 
والشـــيخ عبدهللا مصطفـــى محمد، فيما 
ُشـــكلت لجنـــة التحكيـــم للنزيـــات مـــن: 
أميرة علي جناحي، وشـــريفة العباســـي، 
وبتـــول الكـــوز. ُيشـــار إلـــى أّن تصفيـــات 
غفـــران لنـــزالء ســـجن جـــو عقـــدت فـــي 
14 نوفمبـــر الماضـــي، وتصفيـــات نـــزالء 
الحوض الجاف في 29 نوفمبر الماضي، 

فيمـــا عقدت تصفيـــات النزيات في 14 
ديســـمبر الجاري، وراعـــت اللجنة تقييم 
المتســـابقين وفًقا للمعايير المقررة ومن 
أبرزها تقييـــم الحفظ والتجويد العملي، 
وجمـــال  واالبتـــداء،  الوقـــف  وتقييـــم 
الصوت وحســـن األداء والتفســـير، ومن 
المقرر إعان النتائج النهائية في الحفل 
الختامي للجائـــزة بعد انتهاء التصفيات 

لجميع الفروع المتبقية من المسابقة.

المنامة - بنا
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انطالًقـــا مـــن حـــرص مملكـــة البحرين 
فـــي المحافظـــة على صحة وســـالمة 
المجتمـــع، وضمن سلســـلة اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
المتواصلة لمواجهـــة فيروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، تحـــرص وزارة الصحـــة 
علـــى متابعـــة مســـتجدات الفيروس، 
حيـــث قامـــت أخيـــًرا بتوفيـــر تطعيم 
المضـــاد  المطـــور  بيونتـــك”   - “فايـــزر 
والمتحـــورات  كورونـــا  لفيـــروس 
الرعايـــة  مراكـــز  فـــي  منـــه  الجديـــدة 
الصحية األولية، للفئة العمرية من 12 
عاًما فما فوق، والذي يسهم في توفير 

الحماية ضد الفيروس ومتحوراته.
ودعـــت الوزارة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين من الفئات المؤهلة 
ألخذ التطعيم لمواصلة إنجاح الحملة 
الحفـــاظ  بهـــدف  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
ورفـــع  وســـالمتهم  صحتهـــم  علـــى 
منحنى المناعة لدى الجســـم، إذ تحث 
الـــوزارة على أخـــذ الجرعة المنشـــطة 
مـــن مختلـــف التطعيمـــات بعـــد مرور 
9 أشـــهر منذ أخـــذ آخر جرعـــة أو بعد 
مـــرور 6 أشـــهر مـــن أخـــذ آخـــر جرعة 
للفئـــات األكثـــر عرضـــة للخطـــر، وهم 
ممن يعانون من ضعف المناعة، وداء 
الســـكري، وأمـــراض القلـــب، وأمراض 
الجهاز التنفسي، واألورام السرطانية، 

والسمنة المفرطة.
توافـــر  عـــن  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
التطعيم المطور في العديد من مراكز 
الرعاية الصحية األولية الموزعة على 
مختلـــف محافظات مملكـــة البحرين، 
إذ يمكـــن االطالع علـــى قائمة المراكز 
التـــي توفـــر تطعيم )فايـــزر - بيونتك( 
المطـــور والبروتوكـــول الخاص به من 
خـــالل زيارة الموقع اإللكتروني التابع 
healthalert. / /:https :لوزارة الصحة
بأخـــذ  للراغبيـــن  ويمكـــن   ،gov.bh
للمراكـــز  مباشـــرة  التوجـــه  التطعيـــم 
الصحية التابعة لسكنهم دون الحاجة 
للتســـجيل اإللكتروني لحجـــز الموعد 

مسبًقا.

طبيـــب  قـــال  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
صحـــة عامـــة بـــوزارة الصحـــة محمد 
العوضـــي، إن مملكـــة البحريـــن تتابـــع 
تطـــور فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
ومتحوراتـــه، وتحـــرص علـــى توفيـــر 
أفضـــل التطعيمات وأكثرهـــا مأمونية 
لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، 
والتـــي كان آخرهـــا تطعيـــم “فايـــزر - 
بيونتـــك” المطـــور المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا والمتحـــورات الجديـــدة منه، 
الفًتا إلى أهمية أخذ التطعيم لحماية 
الشخص نفسه واآلخرين من اإلصابة 

بالفيروس ومضاعفاته.
وحـــّث العوضـــي المجتمـــع البحريني 
التطعيمـــات  أخـــذ  مواصلـــة  علـــى 
لحمايـــة أنفســـهم، وخصوًصـــا الفئات 
المستهدفة من المرضى ذوي المناعة 
الضعيفـــة مـــن كبـــار الســـن ومرضـــى 
السكري والضغط. ودعا كل من يشعر 
التوجـــه  كورونـــا  فيـــروس  بأعـــراض 
الفحوصـــات  إلجـــراء  للمستشـــفى 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة، مؤكـــًدا 
اســـتقرار الوضع الصحي بفضل وعي 
واإلجـــراءات  البحرينـــي  المجتمـــع 
مملكـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الصحيـــة 

البحرين.
مـــن جانبهـــا، دعـــت استشـــارية طـــب 
عائلـــة هـــال الصفار، جميـــع المواطنين 
أخـــذ  إلـــى  المملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
الجرعـــة التنشـــيطية من لقـــاح “فايزر 
إجازتـــه  بعـــد  المطـــّور،  بيونتيـــك”   -
مـــن هيئـــة تنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن؛ مـــن 
الوقايـــة  تعزيـــز  اســـتمرارية  أجـــل 
وتوفير الحماية مـــن فيروس كورونا 
)كوفيد 19( ومضاعفاته والمتحورات 

الجديدة منه.
وأوضحـــت الصفـــار أن الجرعـــة مـــن 
التطعيـــم المطـــور يتـــم منحهـــا للفئـــة 
العمرية 12 عاًما فما فوق، وتستهدف 
التطعيـــم،  تكمـــل  لـــم  التـــي  الفئـــات 
وكذلك الفئـــات ذات الخطورة العالية 
مثل كبار الســـن والمصابين باألمراض 
الســـكري  أمـــراض  مثـــل  المزمنـــة 
الجهـــاز  وأمـــراض  القلـــب  وأمـــراض 
التنفســـي وضعـــف المناعـــة، مشـــيرًة 
إلى أن مملكة البحرين قطعت شـــوًطا 
كبيـــًرا فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونا 
فـــي  المجتمعيـــة  المناعـــة  وتعزيـــز 
المملكـــة، لـــذا فمـــن الواجـــب على كل 

فرد المشـــاركة لتعزيز صحة المجتمع 
لبناء مجتمع صحي واٍع وسليم.

الرعايـــة  بمراكـــز  عائلـــة  طبيـــب  أّمـــا 
الصحيـــة األوليـــة وفـــاء نجـــم، فقـــد 
أشارت إلى أنه وفي ظل سعي مملكة 
البحرين لمواجهة الفيروس، تم توفير 
المطـــور  بيونتـــك”   - “فايـــزر  تطعيـــم 
المضـــاد لفيروس كورونا ومتحوراته، 
وحثـــت جميع المواطنيـــن والمقيمين 
فـــي مملكة البحرين لإلقبال على أخذ 
التطعيـــم، لتوفيـــر الحمايـــة الفرديـــة 
والمجتمعية، خصوًصـــا للفئات األكثر 
الفيـــروس مثـــل  عرضـــة لمضاعفـــات 
أصحاب األمراض المناعية واألمراض 
المزمنـــة، وكذلـــك األشـــخاص الذيـــن 

يعانون من السمنة المفرطة.
التعـــاون  بأهميـــة  نجـــم  ونّوهـــت 
المجتمعي وإدراك المسؤولية الوطنية 
لـــكل فـــرد مـــن خـــالل المشـــاركة فـــي 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم والمبادرة 
بأخذ الجرعة المنشـــطة من التطعيم؛ 
لمـــا له من أهمية فـــي تأمين الحصانة 
ورفـــع  ومتحوراتـــه  الفيـــروس  ضـــد 
معدل المناعـــة إلى جانب التقليل من 
أعـــراض الفيـــروس ومضاعفاتـــه فـــي 

حال اإلصابة.
تمريـــض  رئيـــس  قالـــت  بدورهـــا، 
بمراكـــز  األولـــى  الصحيـــة  المنطقـــة 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة مهـــا مطـــر 
إن مملكـــة البحريـــن حرصـــت ومنـــذ 
بـــدء جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد 
19( علـــى توفيـــر جميـــع التطعيمـــات 
للوقايـــة  الضروريـــة  والفحوصـــات 
حرًصـــا  ومضاعفاتـــه  الفيـــروس  مـــن 
علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، 
الفتـــة إلـــى أنه قـــد تم اإلعـــالن أخيًرا 
عـــن تطعيم “فايـــزر بيونتـــك” المطور 
المضاد لفيروس كورونا والمتحورات 
الجديدة منه، وهو أحدث التطعيمات 
لمكافحة الفيـــروس، وُيعطى كجرعة 
منشـــطة بهدف تعزيز الوقاية وتوفير 
الحمايـــة للمجتمـــع، خصوًصـــا الفئات 
المناعـــة،  ضعـــف  مـــن  تعانـــي  التـــي 
بحيـــث تـــم توفيـــره فـــي العديـــد من 
مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية، وتم 
تدريـــب الممرضات لتقديـــم التطعيم 
وحـــث المراجعيـــن ألخذه بمـــا يحقق 
المناعة لديهم من اإلصابة بالفيروس 

ومضاعفاته.
بينمـــا أكدت مشـــرفة التمريض بمركز 

حمـــد كانـــو الصحي إيمـــان المعلم أنه 
انطالًقـــا مـــن حـــرص مملكـــة البحرين 
على توفير الحمايـــة والوقاية لجميع 
توفيـــر  تـــم  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
المطـــور  بيونتـــك”   - “فايـــزر  تطعيـــم 
الجديـــدة،  والمتحـــورات  للفيـــروس 
وتـــم تخصيـــص مراكـــز محـــددة فـــي 
مختلف المناطق بالمملكة الســـتيعاب 
المتردديـــن علـــى المراكـــز مـــن أجـــل 
الحصـــول علـــى التطعيـــم والـــذي هو 
ألخـــذ  الحاجـــة  دون  للجميـــع  متـــاح 

موعد.
المؤهليـــن  جميـــع  المعلـــم  ودعـــت 
ألخـــذ التطعيـــم من ســـن 12 عاًما فما 
فـــوق باإلقبال ألخذ الجرعـــة من هذا 
التطعيـــم المطـــور، خصوًصـــا الفئـــات 
األكثـــر عرضة لألمراض، وذلك ســـعًيا 
نحـــو رفـــع منحـــى المناعـــة والحماية 
مـــن مضاعفـــات الفيـــروس الخطيرة، 
بأخـــذ  االســـتمرار  أهميـــة  مؤكـــدة 
الوقائيـــة  االحتياطـــات واإلجـــراءات 
مـــن أجل الحمايـــة والوقايـــة للجميع، 
والمبادرة إلجراء فحص الكورونا في 
حالة ظهـــور أي أعراض للفيروس من 

أجل الحد من انتشار الفيروس.
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“فايزر” المطور يزيد االستجابة المناعية ضد “كوفيد 19”
دعوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيم... أطباء وممرضون:

هل مصدر الذكاء في القلب أو العقل... وما أهمية الذكاء العاطفي؟
Û  رســخ في األذهان أن مفهوم الذكاء العاطفي أو ما يطلق

عليــه باإلنجليزيــة Emotional intelligence هــو مفهــوم 
غربــي نشــأ في الغرب ثم عرفه العالــم بعد ذلك، لكن ما ال 
يدركه كثيرون أن القرآن الكريم أشــار إلى مفهوم الذكاء 
العاطفــي الــذي هو مصدره القلب منذ أكثر من 1400 عام 
بعبارات واضحة سلطت الضوء على العالقة الكبيرة بين 

العاطفة والعقل. 
Û  الــذكاء أو  اإلبداعــي  التفكيــر  فــي  العظيــم  المبــدأ  هــذا 

العاطفي أو أًيا كانت مســمياته يشــير إلى عالقة واضحة 
تتمثل في الفهم والتفكير والتدبر بالفؤاد أو القلب، وإلى 
الــدور المهــم الــذي يلعبــه القلــب فــي تنظيم عمليــة الفهم 
واإلدراك والــذي مــا زالــت البحــوث العلميــة تجتهــد فــي 

تحديد أبعاده المتشعبة.
Û  ُه َعَلى ُقُلوِبِهْم قال هللا جل وعال في سورة البقرة )َخَتَم ٱللَّ

َوَعَلى َســْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصِرِهْم ِغَشــَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم( 
سورة البقرة - اآلية 7. 

Û  وإنــي، وإن كنــت لســت مختًصا في علم التفســير الفقهي
للقــرآن الكريــم، إال أننــي أزعــم أن هللا قــد حبانــي القــدرة 
علــى التأمــل والتفكير في جمال خلقــه، والتدبر في أبعاد 
عظمــة هــذا الخلــق، ومن ضمــن ذلك بيــان القــرآن الكريم 
وسحر معانيه وعمقها الذي ال نصله إال بالفهم السليم للغة 
والتأنــي فــي تدبــر معانيــه، وكلها أمور نحتــاج إلى الكثير 
مــن االجتهاد للوصول إلــى أبعادها الصحيحة. مثال على 
ذلك هذه اآلية الكريمة التي تكشف لنا عظمة الخالق في 
تنويــر اإلنســان وتســليحه بالفكــر والمنطق ومنحــه لذلك 
أداة أخرى إلى جانب العقل. واآلية المذكورة تبين عظمة 
القــرآن الكريــم والمعجــزة اإللهيــة فيــه، حيــث أعطى هللا 
جلــت قدرتــه اإلنســان، باإلضافة إلــى العقــل، القلب أيضا 
ليتفكــر بــه، فالختــم علــى القلــوب المذكور فــي اآلية كان 
نتيجتــه إعــراض المختــوم علــى قلبــه عــن ســماع دعــوة 
الحــق. وبطبيعــة الحــال فإنه مــن المعتاد أن يكــون إدراك 
الحــق والصــواب هــو مهمــة العقــل وليســت مهمــة القلب، 
لذلــك فــإن التوقــع الطبيعــي كان أن يكــون الختــم علــى 
العقــول، إال أن اآلية أبانت بشــكل واضــح الدور اإلدراكي 

للقلب.
Û  وليــس مســتغرًبا أن بعض الباحثين أنكــروا أي دور للعقل

فــي العمليــة المعرفية بــل واقتصروا على الســمع والبصر 

والفــؤاد؛ باعتبــار أن هــذه هــي أدوات اإلدراك باعتبــار أن 
الثالثــة مًعــا يمثلون أعضاء وأجســاًما معروفة، أما العقل 
فليــس بعضــو وكل ما يقال بشــأن كونه مركــز اإلدراك أمر 

غير مثبت.
Û  الناحيــة أريــد أن أفســر اآليــة مــن  وكمــا ذكــرت فأنــا ال 

الفقهيــة؛ ألنهــا تعتبــر نقطــًة بيولوجيــًة فطريــة فــي ذات 
ســياق التكامــل العاطفــي العقلــي ذكرها هللا ســبحانه في 
هــذه اآليــة. ويؤكــد ذلــك مــا ذكره باحثــون حــول تراتبية 
التفكيــر والعاطفــة عنــد اإلنســان فــي مراحلــه المختلفــة، 
حيــث يؤكــد هــؤالء الباحثــون أن القــرآن الكريــم عندمــا 
تحــدث عــن فطــرة وذكاء الكبار في الســن بــدأ بالقلب ثم 
ــُه َعَلــى ُقُلوِبِهــْم َوَعَلى َســْمِعِهْم  الســمع واألبصــار )َخَتــَم ٱللَّ
َوَعَلــى َأْبَصِرِهــْم ِغَشــَوٌة( ليبين لنا أن اإلنســان الذي وصل 
إلــى ســن الرشــد قادٌر علــى أن يفكر ويقدر األمــور بالقلب 

إضافة إلى السمع واألبصار.
Û  ولكنــه ســبحانه وتعالى عندما تحدث عــن الطفل الرضيع

بــدأ بالســمع واألبصــار ثم األفئدة أو القلــب حيث قال في 
َهِتُكْم اَل َتْعَلُموَن  ن ُبُطوِن ُأمَّ ُه َأْخَرَجُكم مِّ كتابه الكريم )َوٱللَّ
ُكْم َتْشُكُرون(  ْفِئَدَة َلَعلَّ ْبَصَر َوٱأْلَ ْمَع َوٱأْلَ َشْيـًئا َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ
ســورة النحــل - اآليــة 78، حيــث تبّيــن اآليــة بوضــوح أن 
الطفــل يشــعر في بدايــة عمره أواًل بالســمع والبصر ثم مع 
الوقــت يعطيــه هللا القــوة اإلبداعيــة فــي التفكيــر بالقلب 
وبالعاطفــة والتجــاوب مع الفطــرة الكونية، وهذه معجزة 
إلهية عظيمة؛ ألن اإلنسان إذا ما فكر بقلبه بإيجابية فمن 
البديهي أن ينجح؛ ألن القلب يعلمنا القيم ويعطينا الدافع 
لالســتمرار في المحاولة لتحقيق األهداف واإلصرار على 
النجــاح بالمثابــرة واالجتهــاد وهــذا العلــم موجــود عندنــا 
والحمد لله من 1400 عام وهذا من عظمة هللا جل جالله.

Û  وفــي اآليــة 47 مــن ســورة الحج يقــول المولــى عز وجل
)َأَفَلــْم َيِســيُروا ِفــي اأْلَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلــوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها 
ِكن َتْعَمى  ْبَصــاُر َوَلٰ َهــا اَل َتْعَمى اأْلَ َأْو آَذاٌن َيْســَمُعوَن ِبَهــا َفِإنَّ
ــُدوِر( فالقلــب فــي اآليــة هــو الذي  ِتــي ِفــي الصُّ اْلُقُلــوُب الَّ
يعقــل وهــو الــذي يبصــر أيضــا، ولســنا نقصــد هنــا إلغــاء 
العقــل أو بيــان عــدم أهميته، فال يمكــن ألي أحد أن ينكر 
أو ينفــي أهميــة العقــل فهــو جــزء مهــم فــي جهــاز جســم 
اإلنســان وجب االهتمام به وتنشــيطه بالقــراءة والثقافة 
والعلم واستعمال األساليب العملية لتطويره والعناية به 

كاســتخدام أســاليب العصف الذهنــي والخارطة الذهنية 
وغيرها، وكذلك التأكد من حصول العقل على األكسجين 
الحديــث  العلمــي  التفســير  ولكــن  المناســبين.  والغــذاء 
للعالقــة بين القلــب والعقل هو نتاج عملية تتواصل فيها 
الخاليــا العصبية بين القلب والدمــاغ حيث يتزود القلب 
بإشــارات مراجعــة مســتمرة تؤثــر بدورها على المشــاعر. 
ويقــول باحثــون “عندمــا نختبــر شــيًئا مجســًدا، فيمكــن 
لهذا الشــيء أن يغير حالتنا العاطفية، إذ حينما تتســارع 
قلوبنــا قــد نشــعر بالقلق. هذا التواصــل ال يعني أن القلب 
يفكر بنفسه، ولكن كما يوضح اختصاصي طب األعصاب 
الســريري د. ســتيفن نوفيال أن “الخاليا العصبية وحدها 
ليست مساوية للعقل أو الوعي، إذ يتطلب األمر التنظيم 
المتخصص للخاليا العصبية في الدماغ إلنتاج العمليات 

المعرفية التي نختبرها كعقل“.
Û  دليــل آخــر علــى هــذه العالقــة هــو مــرض الزهايمــر الذي

يعــد أحــد أكثر االضطرابات شــيوًعا بين كبار الســن، ومع 
ذلك فإن األســباب المؤدية إلى هذا المرض غير معروفة 
إلــى حــد كبيــر، يقــول الباحثــون: أصبحــت العالقــة بيــن 
اإلصابــات القلبيــة الوعائيــة والتدهــور المعرفي والفكري 
واضحــة مــن الدراســات الوبائيــة مثل دراســة فرامنغهام 
للقلــب، كمــا أن زيادة المعرفة بالرؤى الميكانيكية تســلط 
الضــوء علــى أهميــة اتصــال القلــب بالدماغ في التســبب 
فــي اإلصابــة بالضعف اإلدراكي وتطــوره. وإذا كانت ثمة 
اســتخالص من ذلــك هو أن القلب جزء ومكون أساســي 
في منظومة التفكير إال أنه لم يتسّن لنا بعد معرفة أبعاد 
وحجــم هــذا الدور. إال أن الجدل حول الــدور الذي يلعبه 
القلــب فــي عمليــة اإلدراك يتوافــق مــع مــا توصلــت إليــه 
أحــدث البحــوث العلمية في هذا المجــال، والمدهش في 
هــذا الســياق هــو اكتشــاف أن القلــب يحتوي علــى جهاز 
عصبــي مســتقل ومتطــور يتكــون مــن أكثر مــن 40,000 
خلية عصبية وشبكة معقدة شديدة اإلبداع من الناقالت 
العصبيــة والبروتينات التــي تحمل الكثير من المعلومات 
االكتشــاف  هــذا  وذاكرتنــا.  وتاريخنــا  شــخصياتنا  عــن 
المذهــل هــو مزيد من التأكيد للســبق القرآني في التعبير 
الــذكاء العاطفــي قبــل أن يظهــر  عــن مضاميــن مفهــوم 
بصورتــه المعاصــرة، ولعل األكثر إدهاًشــا فــي دور القلب 
هــو مــا ثبــت من حــدوث تحــول فــي ســلوكيات وأمزجة 

أشــخاص أجريــت لهــم عمليــات نقــل قلــب من أشــخاص 
آخريــن، حيــث أوضحــت التجربــة أن ســلوكيات هــؤالء 
األشــخاص أصبحــت مشــابهة لحــد كبيــر لســلوكيات من 
تــم نقــل القلب منهــم، وهذا تأكيد دامغ لــذات المعنى من 
حقيقة الدور اإلدراكي للقلب. من األمثلة السابقة يتضح 
أن العلــم قــد بــدأ يتخــذ خطــوات أكثر جديــة وثقة تجاه 
اثبات تلك العالقة بين القلب والتفكير ودور القلب الذي 
أشــار إليه القرآن الكريــم كأداة لإلدراك والفهم والمعرفة، 
وحينهــا لــن يكــون غريًبا أن ينســجم ذلك كلــه مع مفهوم 

الذكاء العاطفي.
Û  ونستخلص بأن خاليا القلب لها الدور الرئيس في التعلم

والذاكرة باإلضافة إلى التناغم العجيب بين القلب والمخ 
Harmony وهذا ما اســتنتجه بعض الباحثين والمهتمين 
فــي مثــل هــذه العلــوم والعالقــات البينيــة المخفيــة بيــن 
أعضــاء جســم اإلنســان مثــل Gregg Braden، ومــا زلنــا 
نحــن كبشــر نحتــاج إلــى مزيــد مــن الباحثيــن والعلمــاء 
المتخصصيــن ليكتشــفوا مزيــدا من اإلعجــاز اإللهي يوما 

بعد يوم.
Û  وهــذه ورقــة فيهــا اجتهــاد فــي الفكــر وفــي الرؤيــة وفــي

األبعاد ما بين عالقة القلب بالعقل وبالنفس، حيث ذكرت 
فــي القــرآن الكريــم مــن قبــل وهــي ليســت ورقة لتفســير 
القــرآن وال ورقــة فقهيــة، إنمــا هــي دعــوة لنــا جميًعــا ألن 
نســتعمل عقولنا في هذه العالقات الموجودة داخل كنوز 
القــرآن الكريــم، ولذلك أقدمت على طرحها على المأل كي 
يدلي فيها كل منكم بدلوه؛ ليســتطيع كل منا أن يكتشــف 
ملكاته التي وضعها هللا سبحانه وتعالى في فؤاده حينما 
علــم آدم األســماء كلهــا، وبالتالــي تعالوا معنــا جميًعا لكي 
نجتهــد فــي أن نرى تطبيقات قرآنية بلغة حديثة عصرية 
ال تتعــارض مــع العقيــدة وال تتعــارض مــع اإليمانيــات، بل 
تؤجــج جــذوة اإليمانيــات فــي قلــوب مــن يفهمــون أبعاد 
القــرآن الكريــم العلميــة والثقافيــة والتاريخيــة والمهنيــة 
والعاطفيــة وغيرهــا، فالقــرآن الكريــم لــه من األبعــاد ما ال 
يعــد وال يحصــى والتي تنم عن كنوز دفينة داخل معانيه 

وتفاسيره العميقة التي فسرها المفسرون.

د. مصطفى السيد*
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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