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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد: 16362
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 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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Link

تـــنـــطـــلـــق أعـــــمـــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
العربي  الخليج  لجامعة  الدولي 
الــــذي يــعــقــد تــحــت عــنــوان »نحو 
أطــــبــــاء الـــمـــســـتـــقـــبـــل: ابـــتـــكـــارات 
 Towards Future doctors:« ،»وآفاق
في   ،»Innovations and Prospects
ــي الــفــتــرة  الــعــاصــمــة الــمــنــامــة فـ
الــمــقــبــل،  ــارس  ــ مـ و10   9 بــيــن  ــا  مـ
والعلوم  الطب  كلية  من  بتنظيم 
العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
في  االبــتــكــارات  أحـــدث  لمناقشة 
الــتــعــلــيــم الـــطـــبـــي مـــثـــل الــتــعــلــم 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالســـــتـــــخـــــدام األمــــثــــل لـــلـــذكـــاء 
الطبي  التعليم  في  االصطناعي 
والـــصـــحـــة، والــــواقــــع االفــتــراضــي 
واألبـــعـــاد الــجــديــدة لــلــمــمــارســات 
الرعاية  مستقبل  وآفـــاق  الطبية 
الــــبــــيــــانــــات  وإدارة  الــــصــــحــــيــــة 

الــــضــــخــــمــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــب 
الشخصي والتطبيب عن بعد.

ــيـــة الـــطـــب  ــلـ ــيـــد كـ وقــــــــال عـــمـ
الدكتور  األستاذ  الطبية  والعلوم 
عبدالحليم ضيف اهلل إن جامعة 

تنظيم  ــأت  ــ ارتــ الــعــربــي  الــخــلــيــج 
هذا المؤتمر األول من نوعه في 
الـــشـــرق األوســــــط فـــي الــعــاصــمــة 
ماليا  مــركــزا  تعد  الــتــي  المنامة 
مهما على مستوى دول المنطقة 
ــة مــــن ثــــراء  ــنـ ــمـــديـ ــهــــذه الـ ــا لــ ــمـ لـ
ــاريـــخـــي وتـــــــراث ثـــقـــافـــي أصــيــل  تـ
الخبراء  فيها  ليجتمع  وعــريــق، 
واألطباء من مختلف دول العالم 
الموضوعات في  لمناقشة أحدث 

مجال االبتكارات الطبية.
وأوضح العميد أن كلية الطب 
والعلوم الطبية التي تأسست عام 
الــمــجــلــس  مــــن  بـــمـــرســـوم   1980
والتعليم  الــتــربــيــة  لـــــوزراء  الــعــام 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ لــــــدول مــجــلــس الــ
كلية  أول  لتكون  العربية  الخليج 
الخليج  دول  مستوى  على  طبية 
تعتمد منهجا مبتكرا قائما على 

الــمــشــكــات، والــتــي اعتمدت  حــل 
االعتماد  لجنة  قبل  مــن  حــديــثــًا 
في   )ACCM( الــطــب  كــلــيــات  فــي 
أيرلندا تحتضن دومًا المؤتمرات 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
تــنــاقــش أحـــدث الــمــســتــجــدات في 
هذا  أن  إلــى  مشيرًا  الطب،  عالم 
دولي يجمع  المؤتمر هو منتدى 
أنحاء  جميع  مــن  بــارزيــن  علماء 
التي  التغييرات  لمناقشة  العالم 
تؤثر بشكل كبير في إعداد أطباء 
ما  حقبة  فــي  خــاصــة  المستقبل 

بعد كوفيد.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف 
الطبيين  المعلمين  إلــهــام  إلـــى 
لتبني مناهج مبتكرة في التعليم 
الطبي إلعداد األطباء للممارسة 
الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، وســــيــــنــــاقــــش 
الــتــطــبــيــقــات الــتــوضــيــحــيــة الــتــي 

ــارات الــحــالــيــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــنــــاول االبـ ــتــ تــ
ــيـــة فـــــي الــتــعــلــيــم  ــلـ ــبـ ــتـــقـ والـــمـــسـ
النماذج  إلــى  بــاإلضــافــة  الــطــبــي، 
الطبية  لــلــمــمــارســات  الــنــاجــحــة 
والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة فـــي الــحــقــل 
المعلمين  ويــســتــهــدف  الــطــبــي، 
الــطــبــيــيــن وأخـــصـــائـــي الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والـــقـــيـــادات الــعــامــلــيــن 
والتعليم  الــصــحــي  الــمــجــال  فــي 
الــطــبــي، إذ يــقــدم لــهــم الــفــرصــة 
الطبية  أبــحــاثــهــم  نــتــائــج  لــنــشــر 
ــا فــــي األوســـــــاط  ــهـ والـــتـــعـــريـــف بـ
ولتتبادل  الفائدة  لتعم  الطبية 

الخبرات.
https://www. وللتسجيل: 
agu .edu .bh/en/Research/
Un i v e r s i t y / C o n f e r e n c e /
FutureDoctors/Pages/default.

aspx
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ووافق المجلس باإلجماع على مرسوم تعديل إنشاء المحكمة 
المحكمة  وأعــضــاء  رئيس  عضوية  تجديد  يجيز  الــذي  الدستورية 
الــدســتــوريــة لــمــدد أخــــرى مــمــاثــلــة؛ بــغــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى قــضــاة 
المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية 
ونــواب  رئيس  لــدى  تتوافر  أن  يجب  والتي  الــدســتــوري،  المجال  في 
وأعـــضـــاء الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، بــمــا يــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة عمل 
القضاء الدستوري بوصفه حامًيا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة 
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئيسة  الــزايــد  دالل  وقــالــت  الــدســتــوريــة. 
في  نــوعــيــة  نقلة  الــدســتــوريــة  المحكمة  إن  بالمجلس  والــقــانــونــيــة 
الــبــحــريــن، وتــشــكــل ضــمــانــة دســتــوريــة وقــانــونــيــة لــحــمــايــة الــحــقــوق 
والحريات وبسط الضمانة الدستورية للقوانين، موضحة أن غايات 
المرسوم تتمثل في المحافظة على الخبرات القضائية البحرينية.
للمشرع  الطريق  تنير  الدستورية  المحكمة  أحــكــام  أن  وأكـــدت 
في البرلمان أثناء مناقشة القوانين والتشريعات المختلفة، الفتة 
إلى أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات يحمل 
صفة اإللزام لكل جهات الدولة، مشيرة إلى أن المنازعات الدستورية 
للخبرات،  تــراكــم  هــو  للقاضي  العمر  وأن  قانونية،  خــبــرات  تتطلب 
في  الكبير  األثـــر  لها  كــان  الــدســتــوريــة  المحكمة  ألحــكــام  والمتتبع 

إسباغ الرقابة القضائية على القوانين.
إبراهيم  الــدســتــوريــة  للمحكمة  رئــيــس  أول  الــزايــد  واســتــذكــرت 
القاضيات  خــال  مــن  المحكمة  هــذه  فــي  الــمــرأة  وتمثيل  حميدان 
ضــحــى الــزيــانــي ومــنــى الـــكـــواري، مــنــوهــة إلـــى أن عـــدم عـــزل قضاة 
النظام  بــهــا  ويتميز  الــقــضــاء  الستقالية  ضــمــانــة  هــو  الــدســتــوريــة 

القضائي البحريني ونال إشادات دولية بهذا الشأن.
بدوره قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن الدستور يحتل 

يتحقق  ال  وهــذا  القوانين،  كل  على  ويسمو  التشريعي،  الهرم  قمة 
لدستورية  ضمانة  توفر  التي  الدستورية  المحكمة  خــال  مــن  إال 
للمحكمة  السابقة  الرقابة  في  تجارب  بعض  مستذكرا  القوانين، 

الدستورية في قانون غرفة تسوية المنازعات.
كانت  الــبــدايــات  فــي  الدستورية  المحكمة  أن  الــعــرادي  وأوضـــح 
وهذا  سنوات  عشر  أقصى  بحد  القضاة  لبعض  تجديد  إلى  تحتاج 

التعديل يعد تطورا في هذا المجال خاصة في هذه المرحلة.
أن  الــشــورى عــن  وتــســاءل عــبــدالــرحــمــن جمشير عــضــو مجلس 
ال  الدستورية  المحاكم  فــي  القضاة  لسن  حــدا  تضع  الـــدول  بعض 
إذا وصل  األمــر  هذا  تطبيق  فهل سيتم  السبعين سنة،  يتعدى سن 

القاضي إلى هذا السن؟
وعــقــب رئــيــس الــمــجــلــس عــلــي الــصــالــح قــائــا: إن هـــذه سلطة 
ــا رأى  ــذي إذا مـ ــ تــقــديــريــة لــصــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم الـ
أن سن  يعتبر  والبعض  السبعين،  في سن  القضاة  بأحد  االستعانة 

السبعين هم شباب.
بدوره أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يشهد تعديا إال مرتين 
الدستورية  أن هناك تعاما دقيقا جدا مع المحكمة  فقط، مؤكدا 
لديهم  وقضاتها  الدستور،  وتحمي  الرئيسية  الضمانة  تشكل  ألنها 

ضمانة بعدم العزل.
النواب لجأ إلى المحكمة الدستورية في 3  وأوضح أن مجلس 
حاالت منذ تأسيسها فيما أحال إليها مجلس الشورى حالة واحدة 
الحكومة،  مــن  حـــاالت  و3  ملكية،  حـــاالت   4 إلـــى  بــاإلضــافــة  فــقــط، 

والحكم الصادر من المحكمة الدستورية بات ال يقبل الطعن فيه.
المحكمة  إلــــى  أحـــالـــت  الــحــكــومــة  أن  إلــــى  الــبــوعــيــنــيــن  ولـــفـــت 

سنة   20 بعد  التحقيق  لجان  مدة  بشأن  استفسارا  الدستورية 
التعديل على مدة لجان  تم إجراء  البرلمانية،  الممارسة  من 
التحقيق النيابية في عام 2021 وأيدت المحكمة الدستورية 

أال تستمر لجان التحقيق سوى 4 أشهر فقط، وفي السابق 
استمرت بعض لجان التحقيق 28 شهرا تقريبا.

قانون شعار  المجلس على مرسوم تعديل  وافق  كما 
مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعديل شعار مملكة 
الــبــحــريــن بــمــا يــتــنــاســب مــع الــنــظــام الــمــلــكــي لمملكة 

مثلثات  بخمسة  الملكي  الــتــاج  بــإضــافــة  الــبــحــريــن، 
إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين 

ــوري وراثـــــــــي. ويــنــص  ــ ــتـ ــ المرسوم مـــلـــكـــي دسـ
»يــتــألــف شعار  أن  عــلــى  بــقــانــون 
لعلم  رسم  البحرين من  مملكة 
إطــار على شكل  داخــل  المملكة 

درع مكون من ثاثة أضلع قاعدته 
في  ومــنــقــوش  مستقيمة،  أعــلــى  إلـــى 

جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه 
التاج الملكي بخمسة مثلثات.

ــاودة عــضــو  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وقــــــــال عــــــــادل الـ
واألعــام  الرموز  إن  الشورى  مجلس 

هــو رمــز وحــدة األوطـــان والــشــعــوب، إن 
الرمز له مكانة واحترام لدى المحبين 

ــادتـــه، والـــــذي أثـــلـــج صــدرنــا  ــيـ لــلــوطــن وقـ
في  الــتــاج  فــي  المثلثات  عــدد  بجعل  الملكية  اللفتة 

الشعار بعدد أركان اإلسام.

المحكمة الد�ستورية حامية الد�ستور
ال�سورى يوافق على مر�سوم يحافظ على ق�ساة المحكمة الد�ستورية

احلكومة جلاأت اإىل الد�شتورية يف 3 حاالت.. والنواب 3 حاالت وال�شورى حالة واحدة فقط

كتب أحمد عبدالحميد:
تصوير- عبداألمير الساطنة

اتــفــق مــجــلــس الـــشـــورى والــحــكــومــة عــلــى أهــمــيــة دور 
من  والقوانين  الدستور  حماية  في  الدستورية  المحكمة 
التشريعات  أو الاحقة على  السابقة  الرقابة  خال بسط 
والقوانين، بما يوفر الحماية للحقوق والحريات، مشيرين 
في  نوعية  نقلة  هــو  الــدســتــوريــة  المحكمة  إنــشــاء  أن  إلــى 
ظل المشروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم. جاء ذلك 
خال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح 

الصالح رئيس المجلس.

الأمطار طوارئ  فرق  بجهود  ي�سيد  الجنوبية  بلدي  رئي�س 

خالل موؤمتر جناحات ذوي الهمم..

البحريـن تولي ذوي الإعـاقة اهتماما كبيرا

ــارات واآفــــــــاق«  ــ ــك ــ ــت ــ مـــوؤتـــمـــر »اأطـــــبـــــاء الـــمـــ�ـــســـتـــقـــبـــل.. اب
ــل ــب ــق ــم ــس ال ــ ــار� ــ ــي م ــربـ ــعـ ــن جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الـ ــ ــق م ــل ــط ــن ي

كتب محمد القصاص: 

الجنوبية  بــلــدي  مجلس  رئــيــس  أشـــاد 
ــود كـــــــوادر  ــهــ ــجــ ــداهلل عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــ ــ ــبــ ــ عــ
ووزارة  الــبــلــديــات  وزارة  فــي  ــوارئ  الـــطـ فـــرق 
عملوا  الذين  المشتركة  والجهات  األشغال 
الــشــوارع  الــمــيــاه مــن مختلف  عــلــى شــفــط 
الطارئة،  العمليات  والطرقات ليل نهار في 
بغية  الجهود  مضاعفة  تمت  أنــه  موضحا 
الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن جــراء 
في  الباد  على  هطلت  التي  الخير  أمطار 

األيام الماضية.
مستمرة  متابعة  هــنــاك  أن  إلــى  وأشـــار 
ــن ســيــر  ــن قـــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن لــلــتــأكــد مــ مــ
العمل بشكل يسهم في تخفيف الضرر عن 
األمطار  مياه  فيها  تتجمع  التي  المناطق 
وخاصة المواقع األكثر تضررًا، مقدرًا صبر 
فرق  مع  وتعاونهم  والمقيمين  المواطنين 
من  بــذلــه  يتم  مــا  لكل  وتفهمهم  الــطــوارئ 
كل  في  الوضع  لتدارك  الملموسة  الجهود 

المناطق المتضررة.

نــاشــد عبداللطيف  ذاتـــه  الــســيــاق  وفــي 
ــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فـــتـــح مـــنـــافـــذ جـــديـــدة  الـ
فـــي مــنــطــقــة إســـكـــان الــبــحــيــر، مــقــتــرحــا أن 
الموجودة  العمارات  بجانب  المنفذ  يكون 
بــالــقــرب مـــن الــمــدرســة الــهــنــديــة أو إنــشــاء 
مخرج آخر بالقرب من محطة الكهرباء مع 

العوائق اإلسمنتية وتخفيف مستوى  إزالة 
وإلى  من  األهالي  تنقل  لتسهيل  الرصيف 
انسيابية  وتحسين  البحير  إسكان  منطقة 
أن  اإلسكان، موضحا  المرورية في  الحركة 
هطولها  حين  المياه  تحاصرهم  األهــالــي 
فـــي مــنــطــقــتــهــم، وهــــذا مـــا بــيــنــتــه األمــطــار 

األخيرة التي هطلت على المملكة.
ــى أن اســـتـــحـــداث الــمــنــافــذ  إلــ وخـــلـــص 
ــرق الــفــرعــيــة وغـــيـــرهـــا ســيــســهــم في  ــطــ والــ
تــحــســيــن شــبــكــة الـــطـــرق وتــحــريــر الــحــركــة 
المرورية وتفادي االختناقات مستقبا مع 

زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة.

ــة بــن  ــامــ ــة أســ ــايــ تـــحـــت رعــ
أحــمــد خــلــف الــعــصــفــور وزيـــر 
نظمت  االجتماعية،  التنمية 
جمعية المحفزين البحرينية 
بعنوان  مؤتمرًا  اإلعاقة  لذوي 
الــــهــــمــــم«،  ذوي  ــات  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ »نــ
بــحــضــور الــســيــدة ســحــر راشــد 
المناعي وكيل الوزارة، ورياض 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــمــرزوق 
ــة عـــدد  ــاركـ ــشـ ــمـ الـــجـــمـــعـــيـــة، وبـ
ــة  ــيــ ــلــ ــن الــــمــــنــــظــــمــــات األهــ ــ ــ مـ
ــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ ــة  ــاقــ ــعــ الــ ذات 
فندق  في  وذلــك  المجتمعية، 

ويندام غراند.
ــة الـــتـــي  ــمــ ــلــ ــكــ وخــــــــــال الــ
التنمية  وزارة  وكــيــل  قــدمــتــهــا 
مملكة  أن  أكــدت  االجتماعية، 
ــخـــاص  ــي األشـ ــولـ الـــبـــحـــريـــن تـ
بــالــغــًا  اهــتــمــامــًا  ذوي االعـــاقـــة 
ضـــمـــن مــــرتــــكــــزات الـــمـــســـيـــرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بــقــيــادة 
ــة  ــالــ ــجــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة 
ــة صــــاحــــب الــســمــو  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ وبـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، من 
ــز وصـــــــون حــقــوق  ــزيـ ــعـ أجــــــل تـ
ــة،  ــ ــاقـ ــ اإلعـ ذوي  ــبـــات  ــتـــسـ ــكـ ومـ
ــان تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة  ــمــ ــضــ ولــ
ــع  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــشـــــامـــــلـــــة لـــــهـــــم والــ
بمساواة كاملة مع أقرانهم في 

المجتمع.
ــهـــود  ــالـــجـ ــا أشـــــــــــادت بـ ــمــ كــ
لجمعية  والتنموية  اإلنسانية 
لــذوي  البحرينية  المحفزين 
ــــى  اإلعـــــــــاقـــــــــة، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
ــه  ــدافــ ــوع الـــمـــؤتـــمـــر وأهــ مــــوضــ
الرامية إلى فتح آفاق وطموح 
ــيــــن يــتــم  ــيــــمــــا حــ رحـــــــــب، الســ
قصص  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
ـــرد عــلــى  ـــســ ــة ُتــ ــيــ ــعــ نــــجــــاح واقــ
نموذجًا  لتكون  أبطالها  لسان 
ذلك  أن  إلــى  مشيرة  يحتذى، 
الــذي  العالي  المستوى  يؤكد 
ومدى  اإلعاقة،  ذوو  به  يتمتع 
قدرتهم على تجاوز التحديات.
مـــنـــظـــمـــات  إن  وقـــــــالـــــــت 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي أســهــمــت 
العمل  إثــــراء  فــي  كبير  بشكل 
ــي فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
الــبــحــريــن، حــيــث تــمــكــنــت من 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  خــــال 
تـــحـــقـــق  أن  مـــــــن  الـــــفـــــاعـــــلـــــة 

أهـــدافـــهـــا اإلنــســانــيــة الــنــبــيــلــة 
وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات تـــنـــمـــويـــة 
ــة إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ مــــســــتــــدامــــة، الفـ
ــن حــقــقــت  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
مجال  فــي  ملموسة  مــنــجــزات 
الشراكة وتطوير خدمات ذوي 
العديد  مع  بالتعاون  اإلعاقة، 
ــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــ مـ
مشيرة  والـــخـــاصـــة،  واألهــلــيــة 
التعاون  إلــى  السياق  هــذا  فــي 
الجهات  مختلف  بين  القائم 
تنفيذ  أجـــل  مــن  الــعــاقــة  ذات 
الـــخـــطـــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة لــيــتــم مــــن خــالــهــا 
مــواصــلــة تــنــفــيــذ الــمــزيــد من 
الداعمة  والــبــرامــج  المشاريع 
لـــذوي اإلعـــاقـــة، بــالــتــعــاون مع 
شــؤون  لــرعــايــة  العليا  اللجنة 
اإلعـــــاقـــــة،  ذوي  األشــــــخــــــاص 
ومــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة في 
مملكة البحرين، وكل الجهات 

األهلية والرسمية المعنية.

} د. عبد الحليم ضيف اهلل 
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تـــنـــطـــلـــق أعـــــمـــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
العربي  الخليج  لجامعة  الدولي 
الــــذي يــعــقــد تــحــت عــنــوان »نحو 
أطــــبــــاء الـــمـــســـتـــقـــبـــل: ابـــتـــكـــارات 
 Towards Future doctors:« ،»وآفاق
في   ،»Innovations and Prospects
ــي الــفــتــرة  الــعــاصــمــة الــمــنــامــة فـ
الــمــقــبــل،  ــارس  ــ مـ و10   9 بــيــن  ــا  مـ
والعلوم  الطب  كلية  من  بتنظيم 
العربي  الخليج  بجامعة  الطبية 
في  االبــتــكــارات  أحـــدث  لمناقشة 
الــتــعــلــيــم الـــطـــبـــي مـــثـــل الــتــعــلــم 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالســـــتـــــخـــــدام األمــــثــــل لـــلـــذكـــاء 
الطبي  التعليم  في  االصطناعي 
والـــصـــحـــة، والــــواقــــع االفــتــراضــي 
واألبـــعـــاد الــجــديــدة لــلــمــمــارســات 
الرعاية  مستقبل  وآفـــاق  الطبية 
الــــبــــيــــانــــات  وإدارة  الــــصــــحــــيــــة 

الــــضــــخــــمــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــطـــب 
الشخصي والتطبيب عن بعد.

ــيـــة الـــطـــب  ــلـ ــيـــد كـ وقــــــــال عـــمـ
الدكتور  األستاذ  الطبية  والعلوم 
عبدالحليم ضيف اهلل إن جامعة 

تنظيم  ــأت  ــ ارتــ الــعــربــي  الــخــلــيــج 
هذا المؤتمر األول من نوعه في 
الـــشـــرق األوســــــط فـــي الــعــاصــمــة 
ماليا  مــركــزا  تعد  الــتــي  المنامة 
مهما على مستوى دول المنطقة 
ــة مــــن ثــــراء  ــنـ ــمـــديـ ــهــــذه الـ ــا لــ ــمـ لـ
ــاريـــخـــي وتـــــــراث ثـــقـــافـــي أصــيــل  تـ
الخبراء  فيها  ليجتمع  وعــريــق، 
واألطباء من مختلف دول العالم 
الموضوعات في  لمناقشة أحدث 

مجال االبتكارات الطبية.
وأوضح العميد أن كلية الطب 
والعلوم الطبية التي تأسست عام 
الــمــجــلــس  مــــن  بـــمـــرســـوم   1980
والتعليم  الــتــربــيــة  لـــــوزراء  الــعــام 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ لــــــدول مــجــلــس الــ
كلية  أول  لتكون  العربية  الخليج 
الخليج  دول  مستوى  على  طبية 
تعتمد منهجا مبتكرا قائما على 

الــمــشــكــات، والــتــي اعتمدت  حــل 
االعتماد  لجنة  قبل  مــن  حــديــثــًا 
في   )ACCM( الــطــب  كــلــيــات  فــي 
أيرلندا تحتضن دومًا المؤتمرات 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
تــنــاقــش أحـــدث الــمــســتــجــدات في 
هذا  أن  إلــى  مشيرًا  الطب،  عالم 
دولي يجمع  المؤتمر هو منتدى 
أنحاء  جميع  مــن  بــارزيــن  علماء 
التي  التغييرات  لمناقشة  العالم 
تؤثر بشكل كبير في إعداد أطباء 
ما  حقبة  فــي  خــاصــة  المستقبل 

بعد كوفيد.
ولفت إلى أن المؤتمر يهدف 
الطبيين  المعلمين  إلــهــام  إلـــى 
لتبني مناهج مبتكرة في التعليم 
الطبي إلعداد األطباء للممارسة 
الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، وســــيــــنــــاقــــش 
الــتــطــبــيــقــات الــتــوضــيــحــيــة الــتــي 

ــارات الــحــالــيــة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــنــــاول االبـ ــتــ تــ
ــيـــة فـــــي الــتــعــلــيــم  ــلـ ــبـ ــتـــقـ والـــمـــسـ
النماذج  إلــى  بــاإلضــافــة  الــطــبــي، 
الطبية  لــلــمــمــارســات  الــنــاجــحــة 
والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة فـــي الــحــقــل 
المعلمين  ويــســتــهــدف  الــطــبــي، 
الــطــبــيــيــن وأخـــصـــائـــي الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والـــقـــيـــادات الــعــامــلــيــن 
والتعليم  الــصــحــي  الــمــجــال  فــي 
الــطــبــي، إذ يــقــدم لــهــم الــفــرصــة 
الطبية  أبــحــاثــهــم  نــتــائــج  لــنــشــر 
ــا فــــي األوســـــــاط  ــهـ والـــتـــعـــريـــف بـ
ولتتبادل  الفائدة  لتعم  الطبية 

الخبرات.
https://www. وللتسجيل: 
agu .edu .bh/en/Research/
Un i v e r s i t y / C o n f e r e n c e /
FutureDoctors/Pages/default.

aspx
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ووافق المجلس باإلجماع على مرسوم تعديل إنشاء المحكمة 
المحكمة  وأعــضــاء  رئيس  عضوية  تجديد  يجيز  الــذي  الدستورية 
الــدســتــوريــة لــمــدد أخــــرى مــمــاثــلــة؛ بــغــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى قــضــاة 
المحكمة الدستورية، لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية 
ونــواب  رئيس  لــدى  تتوافر  أن  يجب  والتي  الــدســتــوري،  المجال  في 
وأعـــضـــاء الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، بــمــا يــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة عمل 
القضاء الدستوري بوصفه حامًيا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة 
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئيسة  الــزايــد  دالل  وقــالــت  الــدســتــوريــة. 
في  نــوعــيــة  نقلة  الــدســتــوريــة  المحكمة  إن  بالمجلس  والــقــانــونــيــة 
الــبــحــريــن، وتــشــكــل ضــمــانــة دســتــوريــة وقــانــونــيــة لــحــمــايــة الــحــقــوق 
والحريات وبسط الضمانة الدستورية للقوانين، موضحة أن غايات 
المرسوم تتمثل في المحافظة على الخبرات القضائية البحرينية.
للمشرع  الطريق  تنير  الدستورية  المحكمة  أحــكــام  أن  وأكـــدت 
في البرلمان أثناء مناقشة القوانين والتشريعات المختلفة، الفتة 
إلى أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات يحمل 
صفة اإللزام لكل جهات الدولة، مشيرة إلى أن المنازعات الدستورية 
للخبرات،  تــراكــم  هــو  للقاضي  العمر  وأن  قانونية،  خــبــرات  تتطلب 
في  الكبير  األثـــر  لها  كــان  الــدســتــوريــة  المحكمة  ألحــكــام  والمتتبع 

إسباغ الرقابة القضائية على القوانين.
إبراهيم  الــدســتــوريــة  للمحكمة  رئــيــس  أول  الــزايــد  واســتــذكــرت 
القاضيات  خــال  مــن  المحكمة  هــذه  فــي  الــمــرأة  وتمثيل  حميدان 
ضــحــى الــزيــانــي ومــنــى الـــكـــواري، مــنــوهــة إلـــى أن عـــدم عـــزل قضاة 
النظام  بــهــا  ويتميز  الــقــضــاء  الستقالية  ضــمــانــة  هــو  الــدســتــوريــة 

القضائي البحريني ونال إشادات دولية بهذا الشأن.
بدوره قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن الدستور يحتل 

يتحقق  ال  وهــذا  القوانين،  كل  على  ويسمو  التشريعي،  الهرم  قمة 
لدستورية  ضمانة  توفر  التي  الدستورية  المحكمة  خــال  مــن  إال 
للمحكمة  السابقة  الرقابة  في  تجارب  بعض  مستذكرا  القوانين، 

الدستورية في قانون غرفة تسوية المنازعات.
كانت  الــبــدايــات  فــي  الدستورية  المحكمة  أن  الــعــرادي  وأوضـــح 
وهذا  سنوات  عشر  أقصى  بحد  القضاة  لبعض  تجديد  إلى  تحتاج 

التعديل يعد تطورا في هذا المجال خاصة في هذه المرحلة.
أن  الــشــورى عــن  وتــســاءل عــبــدالــرحــمــن جمشير عــضــو مجلس 
ال  الدستورية  المحاكم  فــي  القضاة  لسن  حــدا  تضع  الـــدول  بعض 
إذا وصل  األمــر  هذا  تطبيق  فهل سيتم  السبعين سنة،  يتعدى سن 

القاضي إلى هذا السن؟
وعــقــب رئــيــس الــمــجــلــس عــلــي الــصــالــح قــائــا: إن هـــذه سلطة 
ــا رأى  ــذي إذا مـ ــ تــقــديــريــة لــصــاحــب الــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم الـ
أن سن  يعتبر  والبعض  السبعين،  في سن  القضاة  بأحد  االستعانة 

السبعين هم شباب.
بدوره أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يشهد تعديا إال مرتين 
الدستورية  أن هناك تعاما دقيقا جدا مع المحكمة  فقط، مؤكدا 
لديهم  وقضاتها  الدستور،  وتحمي  الرئيسية  الضمانة  تشكل  ألنها 

ضمانة بعدم العزل.
النواب لجأ إلى المحكمة الدستورية في 3  وأوضح أن مجلس 
حاالت منذ تأسيسها فيما أحال إليها مجلس الشورى حالة واحدة 
الحكومة،  مــن  حـــاالت  و3  ملكية،  حـــاالت   4 إلـــى  بــاإلضــافــة  فــقــط، 

والحكم الصادر من المحكمة الدستورية بات ال يقبل الطعن فيه.
المحكمة  إلــــى  أحـــالـــت  الــحــكــومــة  أن  إلــــى  الــبــوعــيــنــيــن  ولـــفـــت 

سنة   20 بعد  التحقيق  لجان  مدة  بشأن  استفسارا  الدستورية 
التعديل على مدة لجان  تم إجراء  البرلمانية،  الممارسة  من 
التحقيق النيابية في عام 2021 وأيدت المحكمة الدستورية 

أال تستمر لجان التحقيق سوى 4 أشهر فقط، وفي السابق 
استمرت بعض لجان التحقيق 28 شهرا تقريبا.

قانون شعار  المجلس على مرسوم تعديل  وافق  كما 
مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تعديل شعار مملكة 
الــبــحــريــن بــمــا يــتــنــاســب مــع الــنــظــام الــمــلــكــي لمملكة 

مثلثات  بخمسة  الملكي  الــتــاج  بــإضــافــة  الــبــحــريــن، 
إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين 

ــوري وراثـــــــــي. ويــنــص  ــ ــتـ ــ المرسوم مـــلـــكـــي دسـ
»يــتــألــف شعار  أن  عــلــى  بــقــانــون 
لعلم  رسم  البحرين من  مملكة 
إطــار على شكل  داخــل  المملكة 

درع مكون من ثاثة أضلع قاعدته 
في  ومــنــقــوش  مستقيمة،  أعــلــى  إلـــى 

جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه 
التاج الملكي بخمسة مثلثات.

ــاودة عــضــو  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وقــــــــال عــــــــادل الـ
واألعــام  الرموز  إن  الشورى  مجلس 

هــو رمــز وحــدة األوطـــان والــشــعــوب، إن 
الرمز له مكانة واحترام لدى المحبين 

ــادتـــه، والـــــذي أثـــلـــج صــدرنــا  ــيـ لــلــوطــن وقـ
في  الــتــاج  فــي  المثلثات  عــدد  بجعل  الملكية  اللفتة 

الشعار بعدد أركان اإلسام.

المحكمة الد�ستورية حامية الد�ستور
ال�سورى يوافق على مر�سوم يحافظ على ق�ساة المحكمة الد�ستورية

احلكومة جلاأت اإىل الد�شتورية يف 3 حاالت.. والنواب 3 حاالت وال�شورى حالة واحدة فقط

كتب أحمد عبدالحميد:
تصوير- عبداألمير الساطنة

اتــفــق مــجــلــس الـــشـــورى والــحــكــومــة عــلــى أهــمــيــة دور 
من  والقوانين  الدستور  حماية  في  الدستورية  المحكمة 
التشريعات  أو الاحقة على  السابقة  الرقابة  خال بسط 
والقوانين، بما يوفر الحماية للحقوق والحريات، مشيرين 
في  نوعية  نقلة  هــو  الــدســتــوريــة  المحكمة  إنــشــاء  أن  إلــى 
ظل المشروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم. جاء ذلك 
خال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح 

الصالح رئيس المجلس.

الأمطار طوارئ  فرق  بجهود  ي�سيد  الجنوبية  بلدي  رئي�س 

خالل موؤمتر جناحات ذوي الهمم..

البحريـن تولي ذوي الإعـاقة اهتماما كبيرا

ــارات واآفــــــــاق«  ــ ــك ــ ــت ــ مـــوؤتـــمـــر »اأطـــــبـــــاء الـــمـــ�ـــســـتـــقـــبـــل.. اب
ــل ــب ــق ــم ــس ال ــ ــار� ــ ــي م ــربـ ــعـ ــن جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الـ ــ ــق م ــل ــط ــن ي

كتب محمد القصاص: 

الجنوبية  بــلــدي  مجلس  رئــيــس  أشـــاد 
ــود كـــــــوادر  ــهــ ــجــ ــداهلل عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــ ــ ــبــ ــ عــ
ووزارة  الــبــلــديــات  وزارة  فــي  ــوارئ  الـــطـ فـــرق 
عملوا  الذين  المشتركة  والجهات  األشغال 
الــشــوارع  الــمــيــاه مــن مختلف  عــلــى شــفــط 
الطارئة،  العمليات  والطرقات ليل نهار في 
بغية  الجهود  مضاعفة  تمت  أنــه  موضحا 
الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن جــراء 
في  الباد  على  هطلت  التي  الخير  أمطار 

األيام الماضية.
مستمرة  متابعة  هــنــاك  أن  إلــى  وأشـــار 
ــن ســيــر  ــن قـــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن لــلــتــأكــد مــ مــ
العمل بشكل يسهم في تخفيف الضرر عن 
األمطار  مياه  فيها  تتجمع  التي  المناطق 
وخاصة المواقع األكثر تضررًا، مقدرًا صبر 
فرق  مع  وتعاونهم  والمقيمين  المواطنين 
من  بــذلــه  يتم  مــا  لكل  وتفهمهم  الــطــوارئ 
كل  في  الوضع  لتدارك  الملموسة  الجهود 

المناطق المتضررة.

نــاشــد عبداللطيف  ذاتـــه  الــســيــاق  وفــي 
ــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فـــتـــح مـــنـــافـــذ جـــديـــدة  الـ
فـــي مــنــطــقــة إســـكـــان الــبــحــيــر، مــقــتــرحــا أن 
الموجودة  العمارات  بجانب  المنفذ  يكون 
بــالــقــرب مـــن الــمــدرســة الــهــنــديــة أو إنــشــاء 
مخرج آخر بالقرب من محطة الكهرباء مع 

العوائق اإلسمنتية وتخفيف مستوى  إزالة 
وإلى  من  األهالي  تنقل  لتسهيل  الرصيف 
انسيابية  وتحسين  البحير  إسكان  منطقة 
أن  اإلسكان، موضحا  المرورية في  الحركة 
هطولها  حين  المياه  تحاصرهم  األهــالــي 
فـــي مــنــطــقــتــهــم، وهــــذا مـــا بــيــنــتــه األمــطــار 

األخيرة التي هطلت على المملكة.
ــى أن اســـتـــحـــداث الــمــنــافــذ  إلــ وخـــلـــص 
ــرق الــفــرعــيــة وغـــيـــرهـــا ســيــســهــم في  ــطــ والــ
تــحــســيــن شــبــكــة الـــطـــرق وتــحــريــر الــحــركــة 
المرورية وتفادي االختناقات مستقبا مع 

زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة.

ــة بــن  ــامــ ــة أســ ــايــ تـــحـــت رعــ
أحــمــد خــلــف الــعــصــفــور وزيـــر 
نظمت  االجتماعية،  التنمية 
جمعية المحفزين البحرينية 
بعنوان  مؤتمرًا  اإلعاقة  لذوي 
الــــهــــمــــم«،  ذوي  ــات  ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ »نــ
بــحــضــور الــســيــدة ســحــر راشــد 
المناعي وكيل الوزارة، ورياض 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــمــرزوق 
ــة عـــدد  ــاركـ ــشـ ــمـ الـــجـــمـــعـــيـــة، وبـ
ــة  ــيــ ــلــ ــن الــــمــــنــــظــــمــــات األهــ ــ ــ مـ
ــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ ــة  ــاقــ ــعــ الــ ذات 
فندق  في  وذلــك  المجتمعية، 

ويندام غراند.
ــة الـــتـــي  ــمــ ــلــ ــكــ وخــــــــــال الــ
التنمية  وزارة  وكــيــل  قــدمــتــهــا 
مملكة  أن  أكــدت  االجتماعية، 
ــخـــاص  ــي األشـ ــولـ الـــبـــحـــريـــن تـ
بــالــغــًا  اهــتــمــامــًا  ذوي االعـــاقـــة 
ضـــمـــن مــــرتــــكــــزات الـــمـــســـيـــرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة بــقــيــادة 
ــة  ــالــ ــجــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة 
ــة صــــاحــــب الــســمــو  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ وبـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــيــ الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، من 
ــز وصـــــــون حــقــوق  ــزيـ ــعـ أجــــــل تـ
ــة،  ــ ــاقـ ــ اإلعـ ذوي  ــبـــات  ــتـــسـ ــكـ ومـ
ــان تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة  ــمــ ــضــ ولــ
ــع  ــتــ ــمــ ــتــ الـــــشـــــامـــــلـــــة لـــــهـــــم والــ
بمساواة كاملة مع أقرانهم في 

المجتمع.
ــهـــود  ــالـــجـ ــا أشـــــــــــادت بـ ــمــ كــ
لجمعية  والتنموية  اإلنسانية 
لــذوي  البحرينية  المحفزين 
ــــى  اإلعـــــــــاقـــــــــة، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
ــه  ــدافــ ــوع الـــمـــؤتـــمـــر وأهــ مــــوضــ
الرامية إلى فتح آفاق وطموح 
ــيــــمــــا حــــيــــن يــتــم  رحـــــــــب، الســ
قصص  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
ـــرد عــلــى  ـــســ ــة ُتــ ــيــ ــعــ نــــجــــاح واقــ
نموذجًا  لتكون  أبطالها  لسان 
ذلك  أن  إلــى  مشيرة  يحتذى، 
الــذي  العالي  المستوى  يؤكد 
ومدى  اإلعاقة،  ذوو  به  يتمتع 
قدرتهم على تجاوز التحديات.
مـــنـــظـــمـــات  إن  وقـــــــالـــــــت 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي أســهــمــت 
العمل  إثــــراء  فــي  كبير  بشكل 
ــي فـــــــي مـــمـــلـــكـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
الــبــحــريــن، حــيــث تــمــكــنــت من 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  خــــال 
تـــحـــقـــق  أن  مـــــــن  الـــــفـــــاعـــــلـــــة 

أهـــدافـــهـــا اإلنــســانــيــة الــنــبــيــلــة 
وتــــقــــديــــم خـــــدمـــــات تـــنـــمـــويـــة 
ــة إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ مــــســــتــــدامــــة، الفـ
ــن حــقــقــت  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
مجال  فــي  ملموسة  مــنــجــزات 
الشراكة وتطوير خدمات ذوي 
العديد  مع  بالتعاون  اإلعاقة، 
ــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــ مـ
مشيرة  والـــخـــاصـــة،  واألهــلــيــة 
التعاون  إلــى  السياق  هــذا  فــي 
الجهات  مختلف  بين  القائم 
تنفيذ  أجـــل  مــن  الــعــاقــة  ذات 
الـــخـــطـــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الـــوطـــنـــيـــة لــيــتــم مــــن خــالــهــا 
مــواصــلــة تــنــفــيــذ الــمــزيــد من 
الداعمة  والــبــرامــج  المشاريع 
لـــذوي اإلعـــاقـــة، بــالــتــعــاون مع 
شــؤون  لــرعــايــة  العليا  اللجنة 
اإلعـــــاقـــــة،  ذوي  األشــــــخــــــاص 
ومــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة في 
مملكة البحرين، وكل الجهات 

األهلية والرسمية المعنية.

} د. عبد الحليم ضيف اهلل 
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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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وحدة التحقيق اخلا�صة:

 التحقيق يف 25 �صكوى خالل الثلث الأخري من 2022
املحامي  باأعمال  القائم  �صرح 

العام رئي�س وحدة التحقيق اخلا�صة 

باأن الوحدة تلقت خالل الثلث الأخري 

�صكوى،   25 املن�صرم  العام  من 

بني  ما  فيها  الدعاءات  تنوعت 

التعذيب واإ�صاءة املعاملة وا�صتخدام 

قوات  اأع�صاء  قبل  من  املفرطة  القوة 

الوحدة  با�صرت  وقد  العام،  الأمن 

تلك  جميع  يف  التحقيقية  اإجراءاتها 

ال�صكاوى.

وب�صاأن اإح�صائية اأعمال الوحدة 

ا�صتمعت  فقد  املذكورة،  الفرتة  خالل 

الوحدة اإىل اأقوال 33 �صاكًيا و�صاهًدا، 

متهًما وم�صتبًها  ا�صتجوبت 22  فيما 

العام،  الأمن  قوات  اأع�صاء  من  به 

واأحالت 8 من ال�صاكني ل�صعبة الطب 

ال�صرعي والدعم النف�صي.

وفيما يتعلق مبا اأجنزته الوحدة 

ا�صتكملت  فقد  الفرتة،  ذات  خالل 

الوحدة حتقيقاتها يف واقعة تعر�س 

البدين مبعرفة  لالعتداء  نزلء  ثالثة 

اأربعة من اأع�صاء قوات الأمن العام؛ 

للمحكمة  املتهمني  باإحالة  واأمرت 

نظر  با�صرت  التي  اجلنائية  الكربى 

الدعوى يف تاريخ 2022/12/27.

اأمرت  فقد  ال�صياق،  ذات  ويف 

اأع�صاء  من  متهمة  باإحالة  الوحدة 

للمحكمة  العام  الأمن  قوات 

ال�صغرى اجلنائية؛ لقيامهما باإ�صاءة 

والق�صية  املتهمات،  اإحدى  معاملة 

تاريخ  منذ  املحكمة  اأمام  متداولة 

.2022/12/20

وحدة  م�صاركة  اإطار  ويف 

التحقيق اخلا�صة يف املحافل الدولية 

يف �صوء الدور الذي ت�صطلع به يف 

فقد  الإن�صان،  حماية وتعزيز حقوق 

وفد  �صمن  الوحدة  رئي�س  �صارك 

الوطني  التقرير  ملناق�صة  البحرين 

ال�صتعرا�س  اآلية  �صمن  الرابع 

حقوق  ملجل�س  ال�صامل  الدوري 

ا�صتعر�س  حيث  بجنيف،  الإن�صان 

اأمام املجل�س اخلطوات التي اتخذتها 

ا�صتقاللية  على  للتاأكيد  اململكة 

ادعاءات  يف  التحقيقات  و�صرعة 

التعذيب واإ�صاءة املعاملة، وانفرادها 

من  بالعديد  دولًيا  ومتيزها  اإقليمًيا 

والرقابية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 

حقوق  حماية  بهدف  اأن�صئت  التي 

املتهمني واملحكوم عليهم يف املنظومة 

املظاهر  اأو�صح  كما  اجلنائية، 

ل�صتقاللية  واملادية  القانونية 

الوحدة،  تبا�صرها  التي  التحقيقات 

عن  امل�صوؤولني  حماكمة  و�صمانات 

تقع،  التي  احلقوقية  النتهاكات 

للعدالة  ال�صحايا  و�صول  واآليات 

والإن�صاف.

وعلى �صعيد مت�صل، فقد �صارك 

مناق�صة  جل�صات  يف  الوحدة  رئي�س 

اجلامع حول  البحرين  تقرير مملكة 

التفاقية  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم 

اأ�صكال  جميع  على  للق�صاء  الدولية 

التمييز العن�صري، التي انعقدت عرب 

يومي  خالل  املرئي  الت�صال  تقنية 

وحتدث  املا�صي،  نوفمرب   18-17

الد�صتورية  القواعد  عن  خاللها 

واملبادئ الأ�صا�صية التي ترتكز عليها 

اأهدافها  لتحقيق  البحرين  مملكة 

وروؤيتها امل�صتقبلية، التي تقوم على 

والواجبات  احلقوق  يف  امل�صاواة 

كما  اأ�صكاله،  بكل  التمييز  ومنع 

الذي  الت�صريعي  الأ�صا�س  ا�صتعر�س 

الذي  البحريني  امل�صرع  انتهجه 

باأ�صكاله  التمييز  حظر  على  يقوم 

الدنيئة  البواعث  من  واعتباره  كافة 

لت�صديد  وموجًبا  اجلرائم  لرتكاب 

عمل  منهجية  على  موؤكًدا  العقوبة، 

تقوم  التي  اخلا�صة  التحقيق  وحدة 

على امل�صاواة بني اجلميع.

واأ�صاف رئي�س الوحدة اأنه ويف 

اإطار ت�صافر اجلهود الوطنية لتحقيق 

لالرتقاء  امل�صتقبلية  اململكة  روؤية 

بحقوق الإن�صان، والعمل على حتقيق 

حلقوق  الوطنية  اخلطة  اأهداف 

-2022( البحرين  ململكة  الإن�صان 

اأدوار  بتطوير  يتعلق  فيما   )2026

والعدالة  الوطنية  احلماية  اآليات 

وحدة  اأطلقت  فقد  الإ�صالحية، 

�صهر  نهاية  يف  اخلا�صة  التحقيق 

الربنامج  املا�صي  العام  من  اأكتوبر 

قدرات  لتعزيز  الوطني  التدريبي 

يف  الإن�صان  حقوق  بحماية  املعنيني 

بتعاون  اجلنائية،  العدالة  منظومة 

وتن�صيق م�صرتك مع كل من برنامج 

والأكادميية  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 

الدرا�صات  ومعهد  لل�صرطة،  امللكية 

مب�صاركة  والقانونية،  الق�صائية 

الإن�صان  حقوق  بحماية  املعنيني 

اأن  املقرر  ومن  العدالة،  منظومة  يف 

ي�صتمر الربنامج حتى منت�صف �صهر 

تعاىل،  اهلل  مب�صيئة  القادم  مار�س 

العمل  ور�س  من  العديد  ويت�صمن 

يتحدث  التي  النقا�صية  واجلل�صات 

اخلربات  اأ�صحاب  من  نخبة  خاللها 

القانونية يف جمال حقوق الإن�صان.

�صفرينا يف وا�صنطن ي�صارك يف حلقة من برنامج 

»Battlegrounds« التابعة ملوؤ�ص�صة هوفر

�صارك ال�صيخ عبداهلل بن را�صد اآل خليفة، 

�صفري مملكة البحرين لدى الوليات املتحدة 

هربرت  املتقاعد  الفريق  مع  الأمريكية، 

القومي  الأمن  م�صت�صار  ماكما�صرت،  رميوند 

للوليات املتحدة الأمريكية ال�صابق، يف حلقة 

التابعة   »Battlegrounds« برنامج  من 

ملوؤ�ص�صة هوفر، وهي موؤ�ص�صة فكرية تندرج 

النقا�س  دار  حيث  �صتانفورد،  جامعة  حتت 

الأمن  عن  البحرين  مملكة  منظور  حول 

والتنمية.

وقد اأكد ال�صفري خالل اللقاء اأن العالقات 

تاريخية  عالقات  الأمريكية  البحرينية 

وال�صداقة  ال�صراكة  بروح  تت�صم  وطيدة 

يف  العالقات  هذه  اأ�صهمت  وقد  والت�صامن، 

اجلانب  يف  خا�صًة  التعاون  اآفاق  تعزيز 

والقت�صادي  والتجاري  والأمني  الع�صكري 

البحرين  اأهمية مملكة  ا  والثقايف، م�صتعر�صً

املتحدة  للوليات  بارز  ا�صرتاتيجي  كحليف 

الأمريكية، م�صرًيا اإىل الدور البارز الذي تقوم 

ال�صلم والأمن  البحرين يف حماية  به مملكة 

املالحة  اأمن  �صمان  جتاه  والتزامها  الدويل 

القوات  يف  م�صاركتها  خالل  من  البحرية 

الأمن  حتقيق  اأجل  من  امل�صرتكة  البحرية 

يف  والزدهار  ال�صالم  واإر�صاء  وال�صتقرار 

اململكة  باأن  م�صيًفا  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة 

الأولويات  ذات  الدول  مع  للعمل  تتطلع 

ال�صتقرار  ل�صمان  تهدف  التي  امل�صرتكة 

والأمن والتنمية الدولية يف املنطقة.  

واأكد ال�صفري اأن مملكة البحرين حتر�س 

على م�صاركة جميع العنا�صر املجتمعية وهو 

ما متثل يف النجاح الذي حققته النتخابات 

الربملانية والبلدية يف دورتها ال�صاد�صة.

خليفة  ال�صيخ  الركن  امل�صري  ا�صتقبل 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

دفاع البحرين وفًدا من الق�صاء الع�صكري 

حقوقي  الركن  اللواء  برئا�صة  الإماراتي 

الإدارة  رئي�س  الكعبي  را�صد  جمعة  �صامل 

التنفيذية للق�صاء الع�صكري بوزارة الدفاع 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

ح�صن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  بح�صور 

والفريق  الدفاع،  �صوؤون  وزير  النعيمي 

الركن ذياب بن �صقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان، وذلك �صباح اأم�س الأحد 8 يناير 

.2023

العام  القائد  رّحب  اللقاء  وخالل 

الق�صاء  وفد  برئي�س  البحرين  دفاع  لقوة 

الإمارات  لدولة  الدفاع  بوزارة  الع�صكري 

املرافق،  والوفد  ال�صقيقة  املتحدة  العربية 

الوطيدة  الأخوية  العالقات  بعمق  م�صيًدا 

البحرين  مملكة  تربط  التي  واملتميزة 

ال�صقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

البلدين  يف  احلكيمتني  القيادتني  وحر�س 

خمتلف  يف  تطويرها  على  ال�صقيقني 

املجالت.

ال�صيخ علي  الركن  اللواء  اللقاء  ح�صر 

هيئة  رئي�س  م�صاعد  خليفة  اآل  را�صد  بن 

حقوقي  واللواء  الب�صرية،  للقوى  الأركان 

الدكتور يو�صف را�صد فليفل رئي�س الق�صاء 

الع�صكري رئي�س حمكمة التمييز الع�صكرية، 

واللواء الركن طيار ال�صيخ حممد بن �صلمان 

وعدد  الع�صكري،  التعاون  مدير  اآل خليفة 

من كبار �صباط قوة دفاع البحرين.

خالل موؤمتر »جناحات ذوي الهمم«.. وكيل التنمية: 

 البحرين ُتويل الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اهتماًما بالًغا

التنمية  وزير  رعاية  حتت 

خلف  اأحمد  بن  اأ�صامة  الجتماعية 

املحفزين  جمعية  نظمت  الع�صفور، 

موؤمتًرا  الإعاقة  لذوي  البحرينية 

الهمم«،  ذوي  »جناحات  بعنوان 

املناعـي  را�صـد  �صحـر  بح�صور 

املـرزوق  وريا�س  الوزارة،  وكيل 

اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

ومب�صاركة عدد من املنظمات الأهلية 

ذات العالقة والفعاليات املجتمعية، 

وذلك يف فندق ويندام غراند. 

وخالل الكلمة التي قدمتها وكيل 

وزارة التنمية الجتماعية، اأكدت اأن 

الأ�صخا�س  تويل  البحرين  مملكة 

�صمن  بالًغا  اهتماًما  الإعاقة  ذوي 

ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  مرتكزات 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بقيادة 

ملك  اآل خليفة  بن عي�صى  امللك حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  ومبتابعة 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

حقوق  و�صون  تعزيز  اأجل  من  اهلل، 

ول�صمان  الإعاقة،  ذوي  ومكت�صبات 

توفري احلماية ال�صاملة لهم والتمتع 

يف  اأقرانهم  مع  كاملة  مب�صاواة 

املجتمع. 

كما واأ�صادت باجلهود الإن�صانية 

املحفزين  جلمعية  والتنموية 

بالإ�صافة  الإعاقة،  لذوي  البحرينية 

اإىل مو�صوع املوؤمتر واأهدافه الرامية 

اإىل فتح اآفاق وطموح رحب، ل�صيما 

حني يتم ت�صليط ال�صوء على ق�ص�س 

ل�صان  على  ُت�صرد  واقعية  جناح 

يحتذى،  منوذًجا  لتكون  اأبطالها 

امل�صتوى  يوؤكد  ذلك  اأن  اإىل  م�صرية 

العايل الذي يتمتع به ذوي الإعاقة، 

ومدى قدرتهم على جتاوز التحديات. 

املجتمع  منظمات  اإن  وقالت 

اإثراء  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت  املدين 

العمل الجتماعي يف مملكة البحرين، 

ال�صراكة  خالل  من  متكنت  حيث 

اأهدافها  اأن حتقق  الفاعلة  املجتمعية 

خدمات  وتقدمي  النبيلة  الإن�صانية 

تنموية م�صتدامة، لفتة اإىل اأن مملكة 

ملمو�صة  منجزات  حققت  البحرين 

خدمات  وتطوير  ال�صراكة  جمال  يف 

العديد  مع  بالتعاون  الإعاقة،  ذوي 

والأهلية  احلكومية  اجلهات  من 

ال�صياق  هذا  يف  م�صرية  واخلا�صة، 

خمتلف  بني  القائم  التعاون  اإىل 

تنفيذ  اأجل  من  العالقة  ذات  اجلهات 

الوطنية  وال�صرتاتيجيات  اخلطط 

تنفيذ  موا�صلة  خاللها  من  ليتم 

املزيد من امل�صاريع والربامج الداعمة 

لــذوي الإعاقة، بالتعاون مع اللجنة 

الأ�صخـا�س  �صوؤون  لرعاية  العليا 

ذوي الإعاقة، ومكتب الأمــم املتحدة 

اجلهات  وكل  البحرين،  مملكة  يف 

الأهلية والر�صمية املعنية.

ا�صتقبل وفًدا من الق�صاء الع�صكري الإماراتي.. امل�صري:

عالقات اأخوية وطيدة مع دولة الإمارات

�صاركت نوال اإبراهيم اخلاطر وكيل ال�صيا�صات 

وال�صرتاتيجيات والأداء بوزارة الرتبية والتعليم، 

ع�صو جمل�س اأمناء املعهد العربي للتخطيط، ممثالً 

للفرتة  الأول  الجتماع  يف  البحرين  مملكة  عن 

العربي  املعهد  اأمناء  ملجل�س   2024-2023

الكويت  بدولة  املعهد  مبقر  وذلك  للتخطيط، 

ال�صقيقة. 

العربي  املعهد  اأمناء  جمل�س  اأع�صاء  ويجتمع 

لعر�س  العام،  يف  مرتني  دوري  ب�صكل  للتخطيط 

خطة  عر�س  اأبرزها  البنود  من  العديد  ومناق�صة 

اخلتامي  واحل�صاب  للمعهد،  ال�صنوي  الن�صاط 

لل�صنة املالية.

الإمنائية  اجلهود  اأهمية  اإىل  اخلاطر  واأ�صارت 

على  وحر�صه  املعهد  بها  يقوم  التي  العربية 

ال�صتمرار يف تطوير خدماته مبا يتالءم والتطورات 

و�صيا�صات  العاملية،  والجتماعية  القت�صادية 

املبتكرة  احللول  وتقدمي  اجلائحة،  من  التعايف 

للتحديات التنموية العربية.

اأن املعهد ي�صعى اإىل تطوير القدرات  واأ�صافت 

اأداء  وحت�صني  املوؤ�ص�صي  الأداء  وتعزيز  الب�صرية 

خالل  من  العربية  الدول  يف  الإمنائي  التخطيط 

تقدمي اخلدمات والربامج ذات الطابع الإمنائي التي 

ي�صهدها  التي  والتحديات  التطورات  مع  تتنا�صب 

العمل الإمنائي العربي، وبخربة تزيد عن الأربعني 

يف  عربي  خربة  كبيت  املعهد  يعمل  حيث  عاًما، 

الدول  احتياجات  لتلبية  اخت�صا�صاته  جمالت 

العربية من اخلدمات المنائية.

واأ�صادت بحر�س املعهد من خالل خطة ن�صاطه 

من  كبري  عدد  تقدمي  يف  ال�صتمرار  على  ال�صنوي 

مبا  �صنوًيا  تطويرها  يتم  التي  التدريبية  الربامج 

الدولية،  التنموية  امل�صتجدات  اآخر  مع  يتنا�صب 

اإطار  �صمن  والقدرات  املهارات  على  تركز  بحيث 

من  جزء  بتقدمي  ا�صتمراره  مع  امل�صتدامة،  التنمية 

اأكرب  ل�صتقطاب  النرتنت  عرب  التدريبية  خدماته 

ي�صعى  املعهد  اأن  على  واأكدت  املتدربني.  من  عدد 

والت�صجيع  العربي  ال�صباب  قدرات  لتطوير  دائًما 

املعهد  قام  حيث  الأعمال،  وريادة  البتكار  على 

بتقدمي العديد من الربامج التدريبية لعدد كبري من 

امل�صتفيدين من مملكة البحرين، بالإ�صافة اإىل اإعداد 

من  لكثري  وال�صت�صارات  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات 

اجلهات احلكومية.

واجلدير بالذكر اأن املعهد العربي للتخطيط هو 

موؤ�ص�صة عربية اإقليمية م�صتقلة غري ربحية، مقّره 

التنمية  دعم  اإىل  ويهدف  ال�صقيقة،  الكويت  دولة 

من  العربية،  الدول  يف  والجتماعية  القت�صادية 

البحوث،  واإعداد  الوطنية،  القدرات  بناء  خالل 

املوؤ�ص�صي،  والدعم  ال�صت�صارية  اخلدمات  وتقدمي 

وعقد اللقاءات التنموية والن�صر.

وكيل »الرتبية« لل�صيا�صات ت�صارك

 يف اجتماع اأمناء املعهد العربي للتخطيط
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عبا�س ر�ضي:

ك�ضفت م�ضادر مطلعة لـ»الأيام« اأن املجل�س 

الأعلى لل�ضحة حّدد 99 ديناًرا بحرينًيا �ضقًفا 

ل�ضعر املنتج التاأميني املوّحد لل�ضمان ال�ضحي 

�ضتتوىل  والذي  واملقيمني،  للأجانب  املخ�ض�س 

العام  خلل  املحلية  التاأمني  �ضركات  اإدارته 

اجلاري 2023.

واأكدت امل�ضادر »اأن املجل�س الأعلى لل�ضحة 

حّدد 90 ديناًرا �ضقًفا للمنتج التاأميني اجلديد، 

اإذ �ضي�ضل  امل�ضافة،  القيمة  غري �ضامل �ضريبة 

اإجمايل املبلغ �ضامًل ال�ضريبة 99 ديناًرا«.

وتوؤكد امل�ضادر املطلعة اأن م�ضروع ال�ضمان 

الأجانب واملقيمني ر�ضوم  ال�ضحي �ضيلغي عن 

الأ�ضا�ضية  بالتغطية  اخلا�ضة  ديناًرا  الـ72 

اإذ �ضيكون رّب  املراكز ال�ضحية احلكومية،  يف 

الأجنبي  العامل  على  بالتاأمني  ملزًما  العمل 

يف  املرخ�ضة  التاأمني  �ضركات  لدى  وعائلته 

البحرين.

لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأعلن 

الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

منت�ضف  »الأيام«  ن�ضرتها  ت�ضريحات  -يف 

�ضبتمرب املا�ضي- بدء التطبيق الفعلي مل�ضروع 

مطلع  والأجانب  للمواطنني  ال�ضحي  ال�ضمان 

ا�ضتكماله  يتم  اأن  على   ،2023 املقبل  العام 

بحلول العام 2024.

-املعني  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  ويجري 

ال�ضحي-  القطاع  ا�ضرتاتيجيات  بر�ضم 

مع  عامني  نحو  منذ  ماراثونية  اجتماعات 

احلد  �ضقف  حتديد  اأجل  من  التاأمني؛  �ضركات 

التاأميني  للمنتج  الإلزامية  للتغطية  الأدنى 

اخلا�س مب�ضروع ال�ضمان ال�ضحي.

لبيانات ر�ضمية، �ضيخ�ضع مل�ضروع  ووفًقا 

ال�ضمان ال�ضحي اجلديد نحو 720 األف اأجنبي 

مقيم يف البحرين، غالبيتهم م�ضجلون يف نظام 

التغطية الأ�ضا�ضي التابع لوزارة ال�ضحة الذي 

يفر�س 72 ديناًرا ر�ضوًما �ضنوية، اإذ يتوقع اأن 

على  ال�ضحي  التاأمني  م�ضروع  اإ�ضهام  يتجاوز 

الأجانب 71 مليون دينار، يف �ضوق التاأمني يف 

البحرين.

الإلزامي على  ال�ضمان  م�ضروع  وي�ضتهدف 

تاأمني  الطريق خلطة  واملقيمني متهيد  الأجانب 

ثقافة  لتحويل  الأجانب  للمقيمني  م�ضتدامة 

احلكومية  ال�ضحية  اخلدمات  على  العتماد 

ذاتًيا،  وممّول  �ضامل  �ضحي  تاأمني  نظام  اإىل 

للرقابة  خا�ضع  �ضحي  تاأمني  برنامج  وبناء 

مبقدمي  الوافدين  املر�ضى  جميع  ويربط 

الرعاية ال�ضحية وم�ضرتي اخلدمات يف القطاع 

اخلا�س، من خلل قاعدة بيانات مركزية.

مطلع  يف  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  وطرح 

لتعيني  مناق�ضة   2022 املا�ضي  �ضبتمرب 

وتقدمت  ال�ضحة،  اقت�ضاديات  يف  اأخ�ضائيني 

للمناق�ضة �ضركة )Milliman LLC( بعطائها 

الوحيد الذي بلغت قيمته 850 األف دينار.

و�ضبق اأن عنّي املجل�س الأعلى لل�ضحة مطلع 

البحرين«  »اأيون  �ضركة  املا�ضي  مايو  مطلع 

لإدارة مهام املرحلة الأوىل من تطبيق ال�ضمان 

ال�ضحي الإلزامي على الأجانب، اإذ بداأت وزارة 

التطبيق  مرحلة   2022 العام  مطلع  ال�ضحة 

للم�ضت�ضفيات  الذاتي  للت�ضيري  التجريبي 

املجل�س  و�ضيكون  الأولية،  الرعاية  ومراكز 

تطبيق  على  الإ�ضرافية  اجلهة  لل�ضحة  الأعلى 

الإجراءات  وا�ضتكمال  ال�ضحي  ال�ضمان  نظام 

احل�ضول  �ضهولة  ل�ضمان  اللزمة  والتدابري 

على اخلدمات ال�ضحية.

71 مليون دينار امل�ساهمة املتوقعة للأق�ساط يف �سوق البحرين

99 ديناًرا اأعلى �سقف ملنتج »ال�سمان ال�سحي« للأجانب

وزير الرتبية يبحث تعزيز ال�سراكة 

مع وفد تعليمي من »بو�سطن« الأمريكية

مبارك  بن  حممد  الدكتور  ا�ضتقبل 

وفًدا  والتعليم  الرتبية  وزير  جمعة 

الأمريكية  بو�ضطن  جامعة  من  تعليمًيا 

عميد  ت�ضارد  ديفيد  الربوفي�ضور  برئا�ضة 

من  عدد  ومعه  باجلامعة،  الرتبية  كلية 

بح�ضور  باجلامعة،  امل�ضوؤولني  كبار 

وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال  الأ�ضتاذة 

وال�ضرتاتيجيات  لل�ضيا�ضات  الوزارة 

القائم  بايلي  لو�ضي  والدكتورة  والأداء، 

باأعمال عميد كلية البحرين للمعلمني.

يزور  الذي  بالوفد  الوزير  رّحب  وقد 

التعاون  اتفاق  �ضوء  يف  البحرين  مملكة 

الأمريكية  بو�ضطن  جامعة  بني  مت  الذي 

بجامعة  للمعلمني  البحرين  وكلية 

برنامج  باإطلق  تكلل  والذي  البحرين، 

املاج�ضتري يف القيادة الرتبوية، وا�ضتقطب 

اأعداًدا من الطلبة من داخل وخارج مملكة 

البحرين.

وبحث الوزير مع الوفد خمرجات هذا 

لتعزيز  وتطويره  دعمه  و�ُضبل  التعاون 

قدم  كما  الناجحة بني اجلانبني،  ال�ضراكة 

ملحة تاريخية ومعا�ضرة حول التعليم يف 

مملكة البحرين وما يحظى به من رعاية 

تطويرية  مراحل  من  به  مر  وما  واهتمام 

ا تاأ�ضي�س كلية  ونقلت نوعية، وخ�ضو�ضً

البحرين للمعلمني، والدور الرتبوي الرائد 

املعلمني  وتاأهيل  اإعداد  يف  به  تقوم  الذي 

البحرينيني، بالإ�ضافة اإىل اإجراءات الكلية 

وجمل�س اإدارتها للح�ضول على العتمادية 

الدولية من الوليات املتحدة الأمريكية.

ا�ضتقبل الدكتور حممد بن مبارك جمعة وزير الرتبية والتعليم، النائب جليلة علوي 

الق�ضايا  من  عدًدا  معها  بحث  اإذ  النواب،  اخلدمات مبجل�س  ال�ضيد ح�ضن ع�ضو جلنة 

املت�ضلة بالبنى التحتية التعليمية، والتح�ضيل العلمي للطلبة من ذوي الهمم، بالإ�ضافة 

اإىل اآخر ما طرحته الوزارة من توجهات تعليمية يف تدريب الطلبة وحت�ضني خمرجات 

التعليم.

وقد اأ�ضاد الوزير بدور النائب جليلة علوي يف ال�ضراكة مع وزارة الرتبية والتعليم 

ملا فيه خري و�ضالح الوطن واملواطنني.

من جانبها، تقدمت النائب جليلة علوي بال�ضكر والتقدير اإىل وزير الرتبية والتعليم 

على ح�ضن ا�ضتقباله واهتمامه بالرتقاء بالعمليات التعليمية وخمرجاتها.

وزير الرتبية والنائب 

جليلة ال�سيد يبحثان حت�سني املخرجات

مبارك  بن  حممد  الدكتور  ا�ضتقبل 

النائب  والتعليم،  الرتبية  وزير  جمعة 

اللجنة  ع�ضو  الع�ضبول  علي  حم�ضن 

النواب،  مبجل�س  والقانونية  الت�ضريعية 

تطوير  م�ضتجدات  على  الوزير  اأطلعه  اإذ 

التحتية  والبنى  التعليمية  العمليات 

واخلطط  للوزارة،  التابعة  الرتبوية 

تقدمي  يف  للتو�ضع  املعتمدة  امل�ضتقبلية 

الوزير  ا�ضتمع  كما  التعليمية،  اخلدمات 

بها  تقدم  التي  امللحظات  من  عدد  اإىل 

النائب.

حم�ضن  النائب  تقدم  جانبه،  من   

وزير  اإىل  والتقدير  بال�ضكر  الع�ضبول 

الرتبية والتعليم على اجلهود التي تبذلها 

خدمة  يف  منت�ضبوها  بها  ويقوم  الوزارة 

التعليم يف مملكة البحرين.

وزير »الرتبية« يطلع النائب

 الع�سبول على اخلطط التطويرية

دفعت بنحو 17 اآلية و59 �سابًطا وفرًدا لل�سيطرة على النريان 

الدفاع املدين يتمّكن من اإخماد حريق اندلع مب�ستودع يف �سرتة

براءة ذّمة بحرينية بعد اإبطال 14 عقًدا مع �سركات خا�سة

علي طريف:

 14 املدنية  الكربى  املحكمة  اأبطلت 

عقًدا بني �ضيدة بحرينية و�ضركات خا�ضة، 

بعد 4  الريا�ضي  ندى  املحامية  اإذ متكنت 

املحاكم  اأروقة  بني  التداول  من  �ضنوات 

اجلنائية واملدنية من احل�ضول على براء 

العقود  تلك  التزامات  من  موكلتها  ذمة 

للمحكمة  تبنّي  اأن  بعد  عليها،  ترتب  وما 

اإذ  احتيال،  لعملية  �ضحية  كانت  اأنها 

العقود  تلك  يف  بياناتها  ا�ضتخدام  مت 

ل�ضتخراج هواتف واأرقام »vip« من دون 

علمها ور�ضاها عن طريق التزوير.

قالت  الدعوى،  تفا�ضيل  وبخ�ضو�س 

املحامية ندى الريا�ضي اإن موكلتها تعّرفت 

اأ�ضحاب  من  اأنه  لحقا  تبنّي  �ضخ�س  اإىل 

متّكن  اإذ  الحتيال،  جرائم  يف  الأ�ضبقيات 

من ن�ضب �ضباكه لها والحتيال عليها بعد 

اخلدم،  ل�ضتقدام  مكتبا  اأنه ميلك  اإيهامها 

وطلب منها اأن تقوم باإدارة املكتب واأ�ضدر 

اأن  باملقابل  منها  وطلب  عامة،  وكالة  لها 

ال�ضيدة  فقامت  عامة،  وكالة  له  ت�ضدر 

لإدارة  عامة  وكالة  باإ�ضدار  نية  بُح�ضن 

املحامية ندى الريا�شيالأعمال امل�ضرتكة بينهما.

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  دفعت 

رجال  من  وفردا  �ضابطا  و59  اآلية  بـ17 

اندلع  على حريق  لل�ضيطرة  املدين،  الدفاع 

م�ضتودع  يف  »ال�ضبت«  الأول  اأم�س  م�ضاء 

معدات  على  يحتوي  �ضرتة،  مبنطقة 

لأحد  تابعة  واأخ�ضاب  ريا�ضية  واأجهزة 

املحال التجارية، اإذ مت اإخماد احلريق، لتبداأ 

منعا  اللزمة  التربيد  عملية  الفور  على 

لتجدده مرة اأخرى.

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

قال رئي�س جمل�س بلدي ال�ضمالية الدكتور �ضيد 

اإن  لـ»الأيام«  ت�ضريح  يف  الوداعي  اإبراهيم  �ضرب 

البلديات والزراعة  املبا�ضرة لوزير �ضوؤون  املتابعة 

الوزارة  ووكيل  املبارك،  نا�ضر  بن  وائل  املهند�س 

ل�ضوؤون البلديات املهند�س ال�ضيخ حممد بن اأحمد اآل 

خليفة، ومدير عام بلدية املنطقة ال�ضمالية املهند�س 

ملياء يو�ضف الف�ضالة، عرب قيامهم بجولت ميدانية 

والإ�ضراف املبا�ضر على عملية �ضفط مياه الأمطار من 

املواقع الأكرث ت�ضررا من الأمطار يف جميع الدوائر، 

اأ�ضهم ب�ضكل وا�ضح وجلي يف اإيجاد نتائج ايجابية، 

املواطنني، يف عملية  اأثنى عليها اجلميع خ�ضو�ضا 

�ضفط مياه الأمطار.

من 25 �ضهريجا  اأكرث  اأن  اإىل  الوداعي  واأ�ضار 

ل�ضفط مياه الأمطار من املناطق املختلفة عملت طيلة 

الرتكيز  مت  اإذ  ال�ضاعة،  مدار  وعلى  ال�ضابقة  الأيام 

على �ضفط الأمطار يف املواقع الأكرث ت�ضررا واملواقع 

بامل�ضالح  الرتباط  ذات  املحافظة  يف  احليوية 

الرئي�ضة لل�ضكان.

به  قام  الذي  الكبري  بالدور  الوداعي  ونّوه 

جهود  وا�ضتمرار  ال�ضمالية  بلدي  جمل�س  اأع�ضاء 

فريق  يف  امل�ضوؤولني  مع  والتوا�ضل  الأمطار  �ضفط 

ال�ضمايل،  البلدي  املجل�س  واأع�ضاء  الأمطار  طوارئ 

وتزويد مركز تلقي �ضكاوى الأمطار باحلالت التي 

ل�ضمان  وذلك  ملعاجلتها،  الفوري  التدخل  تتطلب 

ال�ضري املنظم لعملية �ضفط مياه الأمطار من املواقع 

املت�ضررين.

واأ�ضاف الوداعي: »برغم الأمطار الكثيفة التي 

ال�ضمالية  املحافظة  وبالأخ�س  البحرين،  �ضهدتها 

التي  واجلغرافية  الطبيعية  للخ�ضو�ضية  نظرا 

املحافظات،  بني  حتتلها  التي  وامل�ضاحة  بها  تتميز 

يتميز  العام  لهذا  الأمطار  موؤ�ضرات عمل فريق  فاإن 

وت�ضري  ال�ضابقة،  الأعوام  عن  عمله  طبيعة  يف 

وتنظيما«،  جدوى  اأكرث  العمل  اأن  اإىل  التقديرات 

املوؤ�ضرات  قراءة  على  حاليا  العمل  يتم  اأنه  موؤكدا 

الإداري  العمل  منهجية  يف  املنعطفات  لت�ضجيل 

والتنظيمي والحتياجات الفنية والب�ضرية املطلوبة 

عمل  فريق  مع  املقبلة  املراحل  يف  منها  لل�ضتفادة 

اإيجاد  اأجل  من  العمل  ا�ضتمرار  اإىل  م�ضريا  الأمطار، 

اأف�ضل املخرجات التي ت�ضهم يف اإيجاد حلول جذرية 

لهذا امللف خلل الأعوام املقبلة.

اأ�ساد باحل�سور امليداين للم�سوؤولني.. رئي�س بلدي ال�سمالية:

عمـــل فريـــق الأمطـــار هـــذا العـــام الأكثـــر تنظيـــًما

�شيد �شرب الوداعي

عبداهلل القبي�شي

القبي�سي ُيطالب بتعوي�س ذوي الدخل املحدود املت�سّررين من الأمطار

�ضيد اأحمد الوداعي:

التا�ضعة  الدائرة  ممثل  ال�ضمالية  بلدي  ع�ضو  قال 

الأيام  يف  بغزارة  الأمطار  هطول  اإن  القبي�ضي  عبداهلل 

ال�ضابقة قد ت�ضّبب بالعديد من الأ�ضرار للأ�ضر ذات الدخل 

 100 من  اأكرث  يوجد  اأنه  القبي�ضي  واأ�ضاف  املحدود. 

النتظار  قائمة  على  البلدية  يف  للمنازل  ترميم  طلب 

بالدائرة التا�ضعة، كما اأن 11 من طلبات تركيب عوازل 

الأمطار مل تنفذ ب�ضبب امليزانية منذ �ضهري 11 و12 من 

اأن امليزانية املر�ضودة  اإىل  القبي�ضي  الفائت. ولفت  العام 

املعمول  امليزانية  اإن  اإذ  تكفي،  ل  ال�ضمالية  للمحافظة 

التي كانت قبل عام 2014 عندما كانت  بها هي نف�ضها 

القبي�ضي  واأكد  فقط.  دوائر   9 ت�ضم  ال�ضمالية  املحافظة 

الأيام  يف  الأمطار  عوازل  لرتكيب  طلًبا   25 تلقى  اأنه 

من  ت�ضررت  التي  احلرجة  احلالت  اأن  موؤكًدا  ال�ضابقة، 

مياه الأمطار ل ي�ضعها اأن تنتظر دورها يف هذه القائمة. 

لأرملة  هي  احلالت  هذه  اإحدى  اأن  اإىل  القبي�ضي  واأ�ضار 

بحرينية ولديها ابـن متوفى يف عام 2009 بداء ال�ضكلر.

اأهايل جممع 1205 -  اأن هذه الأرملة من  واأو�ضح 

طريق 559، تعي�س حالًة من الذعر والقلق على عائلتها 

منذ يوم اخلمي�س الفائت ب�ضبب �ضقوط اأجزاء من �ضقف 

التي  هي  الإلهية  الألطاف  اأن  اأكد  اإذ  الآخر،  ابنها  غرفة 

منعت حدوث م�ضيبة، اإذ اإن ابنها كان نائًما خارج غرفته 

ذلك اليوم. 

موؤكًدا وجود العديد من الأ�ضرار والتلفيات باملنزل 

ب�ضبب ت�ضّرب مياه الأمطار والتي ت�ضكل عبًئا مادًيا.
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لنجلنا  نزفها  الكرمية  والعائلة  والدكم  من  والتربيكات  التهاين  خال�ص 

درجة  على  ح�صوله  مبنا�صبة  عبدالرحيم؛  حممد  ح�صام  الباحث  العزيز 

البحرين، �صائلني اهلل عز  امل�صتدامة من جامعة  البيئة والتنمية  الدكتوراه يف 

وجل اأن يرفع بذلك مكانتكم، ويدمي عليكم نعمة ال�صحة والتوفيق.

باإ�شراف: عبدعلي قربان

جمموعة زين الراعي الر�شمي لبطولة »خليجي زين 25«

جمموعة زين تطلق حملة »الدنيا ب�شرة« لتعبرّ عن 

الروابـط التاريخية والثقافية للب�شرة مع دول اخلليـج

اخلليج  كاأ�ص  بطولة  حتتفل 

يف  الف�صي  بيوبيلها  العربي 

تنطلق  عندما  احلالية،  ن�صختها 

الب�صرة  حمافظة  يف  مناف�صاتها 

العراقية يف الفرتة ما بني 19-6 

عنوان  حتت   2023 يناير 

اأعلنت  اإذ   ،»25 زين  »خليجي 

جمموعة زين اأنها الراعي الر�صمي 

لن�صختها الف�صية.

بطولة  مناف�صات  وتعود 

العراق  اإىل  العربي  اخلليج  كاأ�ص 

اأن  بعد  تاريخه  يف  الثانية  للمرة 

يف  اخلام�صة  الن�صخة  ا�صت�صاف 

العام 1979 يف العا�صمة بغداد، 

اإذ تقام هذه امل�صابقة مرة كل عامني، 

وت�صت�صيفها اإحدى الدول الأع�صاء 

العربي  اخلليج  كاأ�ص  احتاد  يف 

العراق،  البحرين،  القدم:  لكرة 

ال�صعودية،  قطر،  ُعمان،  الكويت، 

الإمارات، واليمن.

حملة  زين  جمموعة  واأطلقت 

دعًما  ب�صرة«  »الدنيا  بعنوان 

البطولة،  لهذه  الف�صية  للن�صخة 

والوفود  بالفرق  وترحيًبا 

من  ال�صركة  توؤكد  كما  امل�صاركة، 

اأهمية هذا  خالل هذه احلملة على 

احلدث، وت�صلط ال�صوء من خاللها 

التي  امل�صرتكة  اجلهود  على  ا  اأي�صً

تعظيم  �صبيل  يف  بها  القيام  يتم 

الريا�صة،  وتطوير  ال�صباب  متكني 

اإىل  الإقليمية  املناف�صات  وعودة 

زين  جمموعة  وقدمت  العراق. 

من  الن�صخة  لهذه  خا�صة  اأغنية 

العراقي  الفنان  اأداها  البطولة، 

حممود الرتكي، وذلك للتعبري عن 

خلفية الب�صرة الثقافية وروابطها 

التاريخية مع دول اخلليج العربي، 

وذلك كجزء من اإدارة حملة »الدنيا 

التوا�صل  من�صات  عرب  ب�صرة« 

الجتماعي وقنوات الإعالم.

»الأهلية« تفتح باب القبول لاللتحاق 

باجلامعة يف الف�شل الدرا�شي الثاين

الأهلية  اجلامعة  رئي�ص  اأ�صاد 

الربوفي�صور من�صور العايل مبا تقدمه القيادة 

لقطاع التعليم  وموؤازرة  دعم  من  احلكيمة 

بجناحيه العام واخلا�ص، مثنيا يف الوقت 

الذي ي�صطلع به جمل�ص  الدور  نف�صه على 

تطوير  يف  العامة  واأمانته  العايل  التعليم 

يتفق مع  مبا  و�صيانته  اجلامعي  التعليم 

روؤية البحرين 2030 ويوؤهل اململكة لتتبواأ 

موقعا تعليميا مرموقا على امل�صتوى الدويل 

والإقليمي.

اجلامعة  اإن  العايل  الربوفي�صور  وقال 

اأجل هدف  من  اإمكاناتها  كل  ت�صخر  الأهلية 

وكفوئني  مبدعني  تخريج  وهو  واحد، 

مواطنني  ذلك  وقبل  العمل،  ل�صوق 

�صاحلني وفاعلني، يتحلون مب�صاعر النتماء 

والولء لوطنهم العزيز وقيادتهم احلكيمة، 

املجتمع  باهتمام  نف�صه  الوقت  يف  منوها 

البحريني بالدرا�صة اجلامعية.

الأهلية  اجلامعة  اأعلنت  وقد 

برامج  جميع  فتح باب القبول يف 

والدكتوراه  واملاج�صتري  البكالوريو�ص 

الدرا�صي  للف�صل  امل�صتجدين  لقبول الطلبة 

 2021 /2020 الدرا�صي  العام  من  الثاين 

اجلامعات  من  املنتقلني  الطلبة  وكذلك 

وخارجها،  البحرين  داخل  من  الأخرى 

جميع  انهاء  امكانية  اجلامعة  تتيح  كما 

اإلكرتونيا  املواد  اجراءات القبول وت�صجيل 

و�صمن م�صاندة الكرتونية متكاملة للطلبة 

اإ�صافية  معايري  وتراعي  اأمورهم،  واأولياء 

ب�صروط القبول وامل�صتوى العلمي  تت�صل 

للمتقدمني لربامج املاج�صتري والدكتوراه.

الربوفي�صور من�صور العايل

حممد بوزيزي

م حملة لتنظيف مقبة القرية »املرخ اخلريية« تنظرّ

املرخ  جمعية  يف  املقربة  �صوؤون  جلنة  نظمت 

ال�صنة  راأ�ص  مع  تزامًنا  الجتماعية،  اخلريية 

�صعار  حتت  القرية  ملقربة  تنظيف  حملة  امليالدية، 

 1( املوافق  الأحد  �صباح  لآخرتك«،  وقتك  »ا�صتثمر 

يناير 2023(.

والأو�صاخ  الأ�صجار  باإزالة  امل�صاركون  وقام 

ال�صارة وتقليم الأ�صجار، وقد �صهدت احلملة م�صاركة 

الأهايل من جميع الفئات العمرية.

النظافة  اىل  اجلمعية  �صعي  �صمن  احلملة  وتاأتي 

مل�صة  للحملة  اأن  كما  ومرافقها،  للمقربة  الدائمة 

و  ثقافة  ون�صر  اجلماعي  والعمل  باللتقاء  اجتماعية 

وعي الهتمام باملقربة ومرافقها.

م جمعية الهالل الأحمر البحريني تكررّ

 متطوعيها مببادرة من جلنة الإ�شعافات الأولية

الأحمر  الهالل  جمعية  كّرمت 

خمتلف  من  متطوعيها  البحريني 

بذلوها  اجلهود  لقاء  اجلمعية  جلان 

ون�صاطهم   2022 العام  خالل 

الفعالة  وم�صاركتهم  املميز،  التطوعي 

وبرامج  وم�صروعات  مبادرات  يف 

العمل  جمالت  خمتلف  يف  اجلمعية 

الإغاثي والإن�صاين.

من  مببادرة  التكرمي  هذا  وجاء 

جلنة الإ�صعافات الأولية لتثمني جهود 

املخل�ص  عملهم  وتقدير  املتطوعني 

يف  اأ�صهم  والذي  العام  مدار  على 

وتطبيق  اجلمعية  منو  م�صتوى  رفع 

ال�صبابية  الطاقات  ا�صتثمار  �صيا�صات 

من  لال�صتفادة  تفاعلية  عمل  بيئة  يف 

امل�صتقبل،  يف  التطوعية  الكوادر  هذه 

الوطنية  الأهداف  مع  يتما�صى  مبا 

الكوادر  وتطوير  املوؤ�ص�صات  لتنمية 

عن  اجلمعية  واأعربت  الب�صرية. 

�صكرها لفندق الدومني الذي ا�صت�صاف 

الالزم  الدعم  كل  وقدم  الفعالية  هذه 

كوثر  الدكتورة  وقالت  لنجاحها. 

العيد رئي�ص جلنة الإ�صعافات الأولية 

اإطار حر�ص  ياأتي يف  التكرمي  اإن هذا 

اجلمعية الدائم على ت�صجيع منت�صبيها 

الطيبة  للجهود  وتقديًرا  ومتطوعيها، 

التي يبذلونها يف العمل التطوعي من 

وبرامج  املنتظمة  التكرميات  خالل 

احلوافز، موؤكدة حر�ص اجلمعية على 

و�صع اخلطط وابتكار ال�صيا�صات التي 

حتفز ا�صتدامة منو الن�صاط التطوعي، 

التي ت�صب  اأهداف اجلمعية  وحتقيق 

يف م�صلحة جميع املنت�صبني.

مدر�شة الروابي حتتفل بالعيد الوطني املجيد
وال�صرور،  والفرح  البهجة  من  اأجواء  و�صط 

الوطني  بالعيد  احتفالً  الروابي  مدر�صة  نظمت 

عي�صى  بن  حمد  امللك  جاللة  جلو�ص  وعيد  املجيد، 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

وذلك مب�صاركة الطالب وعائالتهم. ت�صمن الحتفال 

�صوق  منها  املتنوعة  والفقرات  الربامج  من  العديد 

روابي ال�صعبي، وذلك لإحياء الرتاث البحريني. كما 

للفرقة  ا  امل�صابقات وعر�صً العديد من  ت�صمن احلفل 

الوطنية  املنا�صبة  بهذه  املدر�صة  وحتتفل  ال�صعبية. 

والبيعة  الولء  جتديد  على  ا  حر�صً عام؛  كل  يف 

واحلب للوطن والقيادة وجت�صيًدا لالنتماء للوطن.

اأندية �شكال العاملية متنح

حممد جا�شم بوزيزي »ع�شوية فخرية«

منحت اأندية �صكال العاملية رئي�ص ناديها 

يف البحرين حممد جا�صم بوزيزي »ع�صوية 

الدوؤوب  وعمله  لتفانيه  تقديًرا  فخرية«؛ 

خريطة  �صمن  البحرين  لإبقاء  واملتوا�صل 

ال�صياحة يف العامل.

جمعية  باأنها  العاملية  �صكال  وتعرف 

وال�صيافة  ال�صياحة  قطاع  رواد  من  مكونة 

املحرتفني، تهدف لتعزيز دور ال�صياحة عاملًيا 

جميع  من  اع�صائها  ترابط  على  واملحافظة 

اأنحاء العامل. توىل بوزيزي رئا�صة النادي يف 

ثم  عام 1987 حتى 1997، ومن  البحرين 

منذ عام 2005 حتى اليوم. وقد مت انتخابه 

الآ�صيوية،  املناطق  يف  �صكال  لنادي  رئي�ًصا 

وتراأ�ص النادي دورتني مكتملتني مدة كل منهما 

و2001-1999(.   1995-1993( �صنتني 

املهنية  حياته  من  عاًما   45 بوزيزي  كر�ص 

ع�صًوا ن�صًطا يف نادي �صكال البحرين، ومتكن 

واملعار�ص  املوؤمترات  من  عدد  ا�صتقطاب  من 

ململكة البحرين من الدول الآ�صيوية والوليات 

املتحدة الأمريكية واأوروبا. كما اأنه لعب دوًرا 

الآ�صيوي«  »الكوجنر�ص  ا�صت�صافة  يف  رائًدا 

مايو  يف  �صُتعقد  واخلام�صة  مرات،  اأربع 

2024 القادم.

الباحث ح�شام حممد يح�شل على 

الدكتوراه يف البيئة والتنمية امل�شتدامة 
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 وزير التربية يبحث التعاون 
مع وفد من جامعة بوسطن األمريكية

اس��تقبل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن 
مبارك جمع��ة وفدًا تعليميًا من جامعة بوس��طن 
األمريكي��ة برئاس��ة البروفيس��ور ديفي��د تش��ارد 
عمي��د كلي��ة التربي��ة بالجامعة، ومع��ه عدد من 
كبار المس��ؤولين بالجامعة، وبحضور وكيل الوزارة 
للسياس��ات واالس��تراتيجيات واألداء نوال إبراهيم 
الخ��اط، والقائ��م بأعم��ال عمي��د كلي��ة البحرين 

للمعلمين الدكتورة لوسي بايلي.
ورحب الوزي��ر بالوفد الذي ي��زور البحرين في ضوء 
اتف��اق التع��اون الذي ت��م بين جامعة بوس��طن 
األمريكي��ة وكلي��ة البحري��ن للمعلمي��ن بجامعة 
البحري��ن، والذي تكلل بإطالق برنامج الماجس��تير 
في القيادة التربوية، واستقطب أعدادًا من الطلبة 

من داخل وخارج مملكة البحرين.
وبحث مع الوفد مخرجات هذا التعاون، وسبل دعمه 
وتطويره لتعزيز الش��راكة الناجحة بين الجانبين، 
كما قدم لمحة تاريخية ومعاصرة حول التعليم في 
مملكة البحري��ن وما يحظى به من رعاية واهتمام 
وما م��ر به من مراح��ل تطويرية ونق��الت نوعية، 
وخصوصًا تأسيس كلية البحرين للمعلمين، والدور 

الترب��وي الرائ��د الذي تقوم به في إع��داد وتأهيل 
المعلمي��ن البحرينيي��ن، باإلضاف��ة إل��ى إجراءات 

الكلية ومجلس إدارتها للحص��ول على االعتمادية 
الدولية من الواليات المتحدة األمريكية.

 وزير التربية يبحث وجليلة
السيد الموضوعات التعليمية

اس��تقبل وزي��ر التربية والتعلي��م الدكتور محم��د مبارك 
عض��و لجنة الخدمات بمجلس النواب جليلة الس��يد، حيث 
بحث معها ع��ددًا من القضايا المتصل��ة بالبنى التحتية 
التعليمي��ة، والتحصيل العلمي للطلب��ة من ذوي الهمم، 
باإلضافة إلى آخر ما طرحته الوزارة من توجهات تعليمية 
في تدريب الطلبة وتحس��ين مخرجات التعليم، حيث أشاد 
الوزي��ر بدور النائبة في الش��راكة مع لم��ا فيه خير وصالح 

الوطن والمواطنين.
فيما قدمت السيد، الشكر إلى الوزير على حسن استقباله 

واهتمامه باالرتقاء بالعمليات التعليمية ومخرجاتها.

وزير التربية يطلع العسبول على 
مستجدات العمليات التعليمية

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعليم الدكتور محم��د مبارك، 
عض��و اللجن��ة التش��ريعية والقانوني��ة بمجل��س النواب 
محس��ن العس��بول، حيث أطلعه على مس��تجدات تطوير 
العمليات التعليمي��ة، والبنى التحتي��ة التربوية التابعة 
لل��وزارة، والخط��ط المس��تقبلية المعتمدة للتوس��ع في 
تقدي��م الخدمات التعليمية، كما اس��تمع الوزير إلى عدد 

من المالحظات التي تقدم بها النائب.
من جانبه، قدم العس��بول الش��كر إلى الوزير على الجهود 
التي تبذلها الوزارة ويقوم بها منتسبوها لخدمة التعليم 

في البحرين.

 رنا بنت عيسى: أهمية نيل مؤسسات 
التعليم العالي لالعتماديات الدولية

الع��ام لمجلس  اس��تقبلت األمي��ن 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العال��ي  التعلي��م  مجل��س  أمن��اء 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج 
آل خليف��ة، الس��يد إحس��ان ثاب��ت 
تطوير  بجمعية  اإلقليم��ي  الرئيس 
 ،)AACSB( األعم��ال  إدارة  كلي��ات 
لدى مكتب أوروبا والش��رق األوسط 
العاصم��ة  ومقره��ا  وأفريقي��ا، 

الهولندية أمستردام.
وخ��الل اللقاء، تم بحث س��بل تعزيز 
التع��اون بي��ن مؤسس��ات التعليم 
العالي وجمعية تطوي��ر كلية إدارة 
األعمال )AACSB( والذي يعد أعلى 
مرجع رس��مي يمنح االعتماد لكليات 
إدارة األعمال، كما تم مناقش��ة آلية 
االعتماد والش��روط الواجب توفرها 
لحصول مؤسس��ات التعليم العالي 

على اعتمادية الجمعية.
وأكدت األمين العام لمجلس التعليم 
العالي، على أهمية نيل مؤسس��ات 
التعلي��م العال��ي لالعتمادي��ة من 
مختلف المؤسسات الدولية المعنية 
بالتخصصات الجامعية والدراس��ات 
العلي��ا، بم��ا يس��هم ف��ي تطوي��ر 

وتحس��ين  األكاديم��ي  المس��توى 
س��معة مؤسس��ات التعليم العالي 
دوليًا من خ��الل االعترافات الدولية 

واالعتمادية المؤسسية.
من جانب��ه، تقدم الرئيس اإلقليمي 
بجمعية تطوير كليات إدارة األعمال 
أوروب��ا  مكت��ب  ل��دى   ،)AACSB(

والشرق األوس��ط وإفريقيا، بالشكر 
الجزيل للش��يخة رنا بنت عيسى بن 
دعي��ج آل خليفة، مؤكدًا العمل على 
تعزيز التواصل والتعاون المستمر.

الجدي��ر بالذكر أن جمعي��ة تطوير 
كليات إدارة األعمال )AACSB( هي 
مؤسس��ة غير ربحية، تم تأسيسها 
في الع��ام 1916، تق��دم خدماتها 
التعليمية  والمؤسس��ات  للهيئ��ات 
حول العالم في المج��ال األكاديمي 
»درج��ات  اعتم��اد  ف��ي  المتمث��ل 
الماجس��تير والدكت��وراه« في مجال 
المحاس��بة وإدارة األعمال، هذا وقد 
اعتمدت الرابطة منذ تأسيسها عدة 
برام��ج إلدارة األعمال في 761 كلية 
إدارة لألعم��ال ف��ي 52 دول��ة حول 
العال��م، حيث بدأ نش��اطها الدولي 

في العام 1997.

 حاجي يهدي »العربية المفتوحة«
22 نسخة من »الذكاء االصطناعي«

استقبلت مكتبة الجامعة العربية المفتوحة الدكتور جاسم حاجي، حيث 
أهدى المكتبة وطلبة الجامعة 22 نسخة من كتابه »الذكاء االصطناعي، 
مستقبل البش��رية«، الذي يتناول ماهية الذكاء االصطناعي والقطاعات 
التي يمكنها االستفادة منه واآلثار اإليجابية التي يمكن أن يحققها في 
التنمية وتحس��ين الحياة. وقدمت رئيس مركز مصادر التعلم بالجامعة 
علياء العرادي الشكر إلى حاجي، نظير دعمه للدور العلمي الذي تقوم به 
مكتبة الجامعة وإثرائها بالمواد الهادفة لتكون في متناول الباحثين. 

فيم��ا قدم حاجي ش��كره إلى الجامعة وعلى رأس��ها مديره��ا التنفيذي 
الدكتور غرم اهلل الغام��دي، والكوادر التعليمية على جهودهم في إدراج 

الذكاء االصطناعي ضمن المنهج التعليمي.

 »التحقيق الخاصة«: تلّقي 
25 شكوى خالل الثلث األخير من 2022

أكد القائ��م بأعم��ال المحامي العام 
رئي��س وح��دة التحقي��ق الخاصة، أن 
الوحدة تلقت خ��الل الثلث األخير من 
الع��ام الماض��ي 25 ش��كوى، تنوعت 
االدع��اءات فيه��ا م��ا بي��ن التعذيب 
القوة  واس��تخدام  المعاملة  وإس��اءة 
المفرطة من قبل أعضاء قوات األمن 
العام، حيث باشرت الوحدة إجراءاتها 

التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
الوح��دة  أعم��ال  وبش��أن إحصائي��ة 
خ��الل تل��ك الفت��رة، فقد اس��تمعت 
إلى أقوال 33 ش��اكيًا وش��اهدًا، فيما 
اس��تجوبت 22 متهمًا ومش��تبهًا به 
من أعضاء قوات األمن العام، وأحالت 
8 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي 

والدعم النفسي.
وفيم��ا يتعلق بم��ا أنجزت��ه الوحدة 
خ��الل ذات الفت��رة، فقد اس��تكملت 
تحقيقاتها في واقعة تعرض 3 نزالء 
لالعتداء البدني بمعرفة 4 من أعضاء 
ق��وات األمن الع��ام؛ وأم��رت بإحالة 
المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية 
التي باش��رت نظر الدعوى منذ تاريخ 

27 ديسمبر 2022.
كما أمرت الوحدة بإحالة متهمة من 
أعض��اء قوات األمن الع��ام للمحكمة 
الصغرى الجنائية؛ لقيامهما بإس��اءة 
معاملة إحدى المتهم��ات، والقضية 
متداول��ة أم��ام المحكم��ة من��ذ 20 
ديس��مبر 2022. وفي إطار مش��اركة 
الوح��دة ف��ي المحاف��ل الدولي��ة في 
ض��وء ال��دور ال��ذي تضطلع ب��ه في 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان؛ شارك 
رئيس الوح��دة ضمن وف��د البحرين 

لمناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن 
الش��امل  الدوري  االس��تعراض  آلي��ة 
لمجلس حقوق اإلنس��ان بجنيف، حيث 
اس��تعرض أمام المجل��س الخطوات 
التي اتخذته��ا المملكة للتأكيد على 
اس��تقاللية وس��رعة التحقيق��ات في 
ادعاءات التعذيب وإس��اءة المعاملة، 
إقليمي��ًا وتميزه��ا دوليًا  وانفراده��ا 
بالعدي��د من المؤسس��ات الحقوقية 
والرقابية التي أنش��ئت بهدف حماية 
المتهمي��ن والمحكوم عليهم  حقوق 

في المنظومة الجنائية.
القانوني��ة  المظاه��ر  أوض��ح  كم��ا 
التحقيق��ات  الس��تقاللية  والمادي��ة 
الت��ي تباش��رها الوح��دة، وضمانات 

محاكمة المسؤولين عن االنتهاكات 
الحقوقي��ة التي تقع، وآلي��ات وصول 

الضحايا للعدالة واإلنصاف.
وعلى صعي��د متصل، ش��ارك رئيس 
الوحدة في جلس��ات مناقش��ة تقرير 
البحرين الجامع ح��ول التقدم المحرز 
في تنفيذ االتفاقي��ة الدولية للقضاء 
على جميع أش��كال التمييز العنصري، 
الت��ي انعقدت عب��ر تقني��ة االتصال 
نوفمب��ر   18-17 يوم��ي  المرئ��ي 
2022، وتح��دث خاللها ع��ن القواعد 
الدس��تورية والمبادئ األساسية التي 
ترتكز عليها البحرين لتحقيق أهدافها 
ورؤيتها المستقبلية، التي تقوم على 
المساواة في الحقوق والواجبات ومنع 

التمييز بكافة أشكاله.
كما اس��تعرض األس��اس التشريعي 
البحرين��ي  المش��رع  انتهج��ه  ال��ذي 
ال��ذي يقوم على حظ��ر التمييز بكافة 
أشكاله واعتباره من البواعث الدنيئة 
الرت��كاب الجرائ��م وموجبًا لتش��ديد 
العقوبة، مؤكدًا عل��ى منهجية عمل 
وح��دة التحقيق الخاص��ة التي تقوم 

على المساواة بين الجميع. 
وأضاف رئيس الوح��دة أنه وفي إطار 
تضافر الجهود الوطنية لتحقيق رؤية 
المملكة المستقبلية لالرتقاء بحقوق 
اإلنس��ان، والعمل على تحقيق أهداف 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان  الخط��ة 
لمملكة البحرين 2022 – 2026 فيما 
يتعل��ق بتطوير أدوار آلي��ات الحماية 
الوطنية والعدالة اإلصالحية؛ أطلقت 
وح��دة التحقي��ق الخاصة ف��ي نهاية 
البرنام��ج  الماض��ي  الع��ام  أكتوب��ر 
التدريب��ي الوطن��ي لتعزي��ز ق��درات 
المعنيين بحماية حقوق اإلنسان في 
منظوم��ة العدال��ة الجنائية، بتعاون 
وتنسيق مش��ترك مع كل من برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي، واألكاديمية 
الملكية للش��رطة، ومعهد الدراسات 
القضائية والقانونية، بمشاركة كافة 
المعنيين بحماية حقوق اإلنسان في 

منظومة العدالة.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 
منتص��ف م��ارس الق��ادم، ويتضمن 
العدي��د من ورش العمل والجلس��ات 
النقاش��ية التي يتح��دث خاللها نخبة 
م��ن أصح��اب الخب��رات القانونية في 

مجال حقوق اإلنسان.

»التنمية االجتماعية«: البحرين 
تولي ذوي اإلعاقة اهتمامًا بالغًا

نظم��ت جمعية المحفزي��ن البحريني��ة لذوي اإلعاق��ة مؤتمرًا 
بعن��وان »نجاح��ات ذوي الهم��م«، تح��ت رعاية وزي��ر التنمية 
االجتماعي��ة أس��امة العصف��ور، وبحض��ور وكيل الوزارة س��حر 
المناع��ي، ورئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة ري��اض الم��رزوق، 
وبمشاركة عدد من المنظمات األهلية ذات العالقة والفعاليات 

المجتمعية.
وأك��دت المناعي خالل كلمة لها بالمؤتم��ر أن مملكة البحرين 
تولي األش��خاص ذوي اإلعاق��ة اهتمامًا بالغ��ًا ضمن مرتكزات 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وبمتابعة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، من أجل تعزيز وصون حقوق ومكتس��بات 
ذوي اإلعاق��ة، ولضم��ان توفير الحماية الش��املة لهم والتمتع 

بمساواة كاملة مع أقرانهم في المجتمع.
وأش��ادت بالجه��ود اإلنس��انية والتنموية لجمعي��ة المحفزين 
البحريني��ة ل��ذوي اإلعاق��ة، باإلضاف��ة إل��ى موض��وع المؤتمر 
وأهدافه الرامية إلى فتح آفاق وطموح رحب، ال س��يما حين يتم 
تس��ليط الضوء عل��ى قصص نجاح واقعية ُتس��رد على لس��ان 
أبطاله��ا لتكون نموذج��ًا يحتذى، مش��يرة إل��ى أن ذلك يؤكد 
المس��توى العالي الذي يتمتع ب��ه ذوو اإلعاقة، ومدى قدرتهم 

على تجاوز التحديات.
وقال��ت إن منظم��ات المجتمع المدني س��اهمت بش��كل كبير 
في إث��راء العمل االجتماعي في مملك��ة البحرين، حيث تمكنت 
من خالل الش��راكة المجتمعية الفاعلة م��ن أن تحقق أهدافها 
اإلنس��انية النبيل��ة وتقدم خدم��ات تنموية مس��تدامة، الفتة 
إل��ى أن مملك��ة البحري��ن حققت منج��زات ملموس��ة في مجال 
الشراكة وتطوير خدمات ذوي اإلعاقة، بالتعاون مع العديد من 
الجهات الحكومية واألهلية والخاصة، مش��يرة في هذا الس��ياق 
إل��ى التع��اون القائم بي��ن مختل��ف الجه��ات ذات العالقة من 
أجل تنفيذ الخطط واالس��تراتيجيات الوطني��ة ليتم من خاللها 
مواصل��ة تنفيذ المزيد من المش��اريع والبرام��ج الداعمة لذوي 
اإلعاق��ة، بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية ش��ؤون األش��خاص 
ذوي اإلعاقة، ومكتب األمم المتحدة في مملكة البحرين، وكافة 

الجهات األهلية والرسمية المعنية.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن الشـــباب البحرينـــي 
يمثـــل محورا لرؤيـــة ملك البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
التـــي  القاطـــرة  باعتبارهـــم  خليفـــة،  آل 
تقـــود حركة التنمية فـــي المملكة وتتولى 
مســـؤولية بناء مستقبل مشـــرق للبحرين 
وســـط االهتمـــام المباشـــر مـــن قبـــل ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، حيث وضع ســـموه الشـــباب ضمن 
أولويـــات برنامـــج الحكومـــة للعمـــل على 
تمكينهم وتهيئـــة الظروف أمامهم، والتي 
تتيح لهم المشـــاركة بفاعلية في المسيرة 

التنموية.
جاء ذلك خالل رعاية ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة حفل تكريـــم الدفعة 
“المـــع”،  الوطنـــي  البرنامـــج  مـــن  الثانيـــة 
بحضـــور األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة أيمن المؤيـــد ووزيرة 

شؤون الشباب روان توفيقي.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إن مملكة البحرين تتبنى اســـتراتيجيات 
علـــى  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي  التنميـــة 
إلـــى  دائمـــا  وتســـعى  الشـــباب،  أســـاس 
إســـناد أدوار ومهمـــات حيويـــة ورئيســـة 
لهـــم، وتعمـــل على تهيئـــة الشـــباب لقيادة 
مســـتقبل البحريـــن عبـــر االســـتثمار فـــي 
طاقاتهـــم ومهاراتهم وتحقيـــق تطلعاتهم 
وطموحاتهم، ليرتقوا بأنفســـهم ويمسكوا 
بزمام المبادرة وتبـــوء المناصب القيادية 
في مختلف المجاالت، األمر الذي يساهم 

في ديمومة االرتقاء بقطاعات المملكة.
وأضـــاف ســـموه: وضعنـــا أولوية ورســـمنا 
طريقـــا واضحـــا لالســـتثمار فـــي الشـــباب 
البحرينـــي المؤهـــل الـــذي يمتلـــك مهارات 
اإلبـــداع واالبتـــكار والمبـــادرة، وهـــذا مـــا 

خـــالل  مـــن  الواقـــع  أرض  علـــى  تجســـد 
البرنامـــج الوطني )المع(، الذي ســـاهم في 
تمكين الشباب وصقل قدراتهم واكتشافها 
بطريقـــة عمليـــة صحيحـــة حتى شـــاهدنا 
شـــباب “المـــع” يتبـــوأون مناصـــب قيادية 

رفيعـــة فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص، 
األمـــر الذي يؤكد الثقة الكاملة في قدرات 

ومهارات وإمكانات شباب “المع”.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة إلـــى أن: المشـــاركين فـــي برنامج 

مـــن  والصفـــوة  النخبـــة  يمثلـــون  “المـــع” 
الشباب البحريني من الجنسي، ن وآمالنا 
معقـــودة عليهـــم ليكونـــوا جـــزءا أصيـــال 
من المشـــاركة فـــي عمليـــات التنمية التي 
كونهـــم  إلـــى  إضافـــة  المملكـــة  تشـــهدها 

ملهميـــن ألقرانهـــم من الشـــباب، فالمملكة 
أبنائهـــا  إلـــى جهـــود وطاقـــات  محتاجـــة 

الشباب في بناء المستقبل.
وتفضـــل ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة بتكريم المشـــاركين فـــي البرنامج، 

إضافة إلى الرعاة.
مـــن  قصيـــدة  إهـــداء  الحفـــل  وشـــهد 
المشـــاركين إلـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة ألقاهـــا صالـــح يوســـف، 

وكلمة للمشاركين ألقاها أحمد النجدي.

المنامة - بنا

الشباب يمثلون محورا لرؤية الملك المعظم في قيادة التنمية
سموه رعى حفل تكريم الدفعة الثانية من البرنامج الوطني “المع”... ناصر بن حمد:

المنامة - وزارة األشغال

اســـتقبل وزير األشـــغال إبراهيم الحواج، 
رئيـــس وأعضـــاء مجلس تنظيـــم مزاولة 
المهن الهندســـية، بعد صـــدور قرار إعادة 

تشكيل المجلس.
تنظيـــم  مجلـــس  بـــدور  الحـــواج  وأشـــاد 
مزاولـــة المهـــن الهندســـية فـــي االرتقـــاء 
بالقطاع الهندســـي ودعم خطط التطوير 
التنمويـــة  المســـيرة  لخدمـــة  والبنـــاء 
الشاملة، مؤكدا أن مجلس تنظيم مزاولة 
وفاعـــل  بالـــغ  دور  لـــه  الهندســـية  المهـــن 
فـــي دعـــم كفـــاءة العامليـــن فـــي مختلف 
القطاعات المهنية الهندســـية، مؤكدا دور 
المجلـــس فـــي تطويـــر القطاع الهندســـي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، بمـــا يســـاهم فـــي 
تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس 
للنمو ومواصلـــة عجلة التطوير والعمران 
البنيـــة  بخدمـــات  واالرتقـــاء  والتشـــييد 

التحتية في المملكة.

ولفـــت الحـــواج إلـــى أن المملكـــة تفخـــر 
ومـــا  الوطنيـــة  الهندســـية  بالكفـــاءات 
فـــي  وكفـــاءة  مـــن خبـــرة  بـــه  يتميـــزون 

مختلف القطاعات.
و تقـــدم رئيـــس مجلـــس تنظيـــم مزاولـــة 
المهن الهندســـية عبدهللا يوســـف بالشكر 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى الثقـــة التي حصل 
عليهـــا األعضـــاء بتعيينهـــم فـــي المجلس 
هـــذا  أن  مؤكـــدا  الجديـــدة،  دورتـــه  فـــي 
التعييـــن هو تكليـــف لالرتقـــاء والنهوض 
بمزاولة المهن الهندســـية والدفع بمسيرة 

التنمية الشاملة.

“تنظيم مزاولة المهن” يرتقي بالقطاع... الحواج:

البحرين تفخر بالكفاءات الهندسية الوطنية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتفضل برعاية تخريج الفوج 24 من طلبة جامعة البحرين
تحـــت رعايـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ُيقـــام حفل 
تخريـــج الفـــوج الرابـــع والعشـــرين مـــن 
طلبتها، وذلك في التاسع عشر من الشهر 

الجاري وحتى التاسع والعشرين منه.
وقالـــت رئيســـة جامعة البحريـــن جواهر 
المضاحكة: “تمثل رعاية سيدي صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، دفعـــة مهمة للجامعـــة الوطنية 
بأنهـــم  يفاخـــرون  الذيـــن  وخريجيهـــا، 
تخرجـــوا من أعرق مؤسســـة تعليم عاٍل 
المحطـــات  البحريـــن، ذات  فـــي مملكـــة 
المهمة التي ســـاهمت في جميع مجاالت 

التنمية في مملكتنا الغالية”.
عـــدة  شـــكلت  الجامعـــة  بـــأن  وأضافـــت 
لجان لمتابعـــة تفاصيل الحفل؛ ألنه أحد 

أهـــم األحـــداث التـــي ينتظرهـــا الطالـــب 
الجامعي، تتويجًا لمســـيرته العلمية، في 

واحدة من مراحل حياته عموما.
للبرامـــج  الرئيـــس  نائـــب  قـــال  بـــدوره، 
األكاديمية والدراسات العليا محمد رضا 
قـــادر: “إن واحدة من أهم مقومات حفل 
التخـــرج في جامعـــة البحريـــن، هو منح 
المتميزيـــن أكاديميـــًا فـــي تخصصاتهـــم 
جائـــزة خاصـــة يطلـــق عليهـــا لقـــب أحد 
العلمـــاء العرب والمســـلمين، الذين كانت 
لهـــم بصمات واضحـــة في هـــذا المجال؛ 
وذلـــك مـــن أجـــل الربـــط بيـــن الماضـــي 

والحاضـــر، واعتـــزازًا بما قدمـــه األجداد 
من عطاء في مسيرة العلم عالميًا”.

ســـارت  التقليـــد  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
عليـــه الجامعـــة في الســـنوات العشـــرين 
الماضيـــة، إذ يتم تحديـــد المتميزين من 
الطلبـــة مـــن بيـــن المتفوقيـــن أكاديميـــًا 
بحســـب معايير محددة، وهي: أن يكون 
الطالـــب منتظمًا في أحد برامج المرحلة 
األولى )البكالوريوس( في الجامعة، وأن 
يكـــون أنهى جميع متطلبات التخرج في 
الفتـــرة المحـــددة للبرنامـــج، بمـــا ال يزيد 
عن خمس ســـنوات، وأال يكون قد حصل 

على تقدير )راسب( طوال فترة دراسته، 
وأن يكون حسن السيرة والسلوك طوال 
فتـــرة انتظامه فـــي الجامعـــة، وأن ينال 
مرتبة الشـــرف األولى كمعدل عام )3.90 
فأعلـــى مـــن 4.00( بحســـب التنافس مع 
من يحقق أعلى المعدالت من الطلبة في 
ســـنة التخرج. وقال قـــادر: “عند تطبيق 
اللجنة المختصة بالطلبة المتميزين لهذه 

المعايير على الذين يســـتحقون الجوائز، 
تمـــت تســـمية 73 طالبًا وطالبـــة في هذا 
الفـــوج، الـــذي يضـــم خريجين مـــن العام 
2017/2018م وحتـــى العـــام األكاديمـــي 
وســـيتم  2021/2022م،  الماضـــي 
التواصـــل معهـــم إلعالمهـــم خـــالل هـــذا 
األســـبوع. إلى ذلك، قالت عميدة شؤون 
الطلبة رئيســـة اللجنـــة التنفيذية فاطمة 

المالكـــي، “إن العمـــل جـــار علـــى االنتهاء 
مـــن جميـــع األمـــور اللوجســـتية الخاصة 
بالحفل، لتخريج الفوج األكبر في تاريخ 
الجامعـــة الوطنية، على مدى أحد عشـــر 

يومًا من انطالق سلسلة الحفالت”.
يذكـــر أن أكثر من 11 ألف طالب وطالبة 
مـــن الخريجيـــن ســـجلوا لحضـــور حفـــل 

التخرج لهذا الفوج.
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تكريم 73 خريجا 
متميزا وفق 

معايير منضبطة

المضاحكة: رعاية 
سموه دافع 

عظيم للخريجين

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

التنميـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت 
االجتماعية ســـحر المناعي أن مملكة 
ذوي  األشـــخاص  تولـــي  البحريـــن 
اإلعاقة اهتمامًا بالغًا ضمن مرتكزات 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وبمتابعـــة ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، من أجل 
تعزيـــز وصـــون حقـــوق ومكتســـبات 
ذوي اإلعاقة، ولضمان توفير الحماية 
الشـــاملة لهم والتمتع بمســـاواة كاملة 
مـــع أقرانهـــم في المجتمـــع. جاء ذلك 
فـــي كلمتهـــا بمؤتمـــر “نجاحـــات ذوي 
الهمـــم” الذي أقيم تحـــت رعاية وزير 
التنمية االجتماعية أسامة العصفور، 
المحفزيـــن  جمعيـــة  نظمتـــه  الـــذي 

البحرينيـــة لـــذوي اإلعاقـــة، بحضـــور 
وكيل الـــوزارة، ورئيس مجلس إدارة 
الجمعية رياض المرزوق، وبمشـــاركة 
ذات  األهليـــة  المنظمـــات  مـــن  عـــدد 
العالقـــة والفعاليـــات المجتمعية، في 

فندق ويندام غراند.
اإلنســـانية  بالجهـــود  أشـــادت  كمـــا 

المحفزيـــن  لجمعيـــة  والتنمويـــة 
البحرينية لـــذوي اإلعاقـــة، باإلضافة 
وأهدافـــه  المؤتمـــر  موضـــوع  إلـــى 
الرامية إلى فتح آفاق وطموح رحب، 
السيما حين يتم تسليط الضوء على 
قصـــص نجـــاح واقعيـــة ُتســـرد علـــى 
لسان أبطالها لتكون نموذجًا يحتذى.

مشيدة بجهود “المحفزين البحرينية”... المناعي:

البحرين تولي اهتماما بالغا بذوي اإلعاقة
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