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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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نــقــل الــدكــتــور مصطفى الــســيــد األمــيــن الــعــام 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة خــالــص 
الدكتور أحمد الطيب  تعازي فضيلة اإلمام األكبر 
الجاللة  إلى حضرة صاحب  الشريف  األزهــر  شيخ 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك 
قـــيـــادًة وحــكــومــًة  الــبــحــريــن  الــمــعــظــم وإلــــى مملكة 
وشعبًا وأسرة الفقيد في وفاة المغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رحمه اهلل.
جاء ذلك أثناء لقاء الدكتور مصطفى السيد 
ــر خـــالل االجــتــمــاع الـــذي  ــ مـــع فــضــيــلــة شــيــخ األزهـ
برامج  لمناقشة  الشريف  األزهــر  عقد في مشيخة 

وانجازات بيت الزكاة والصدقات المصري.

مستذكرًا فضيلته جهود الفقيد رحمه اهلل في 
رئاسته  خــالل  مــن  السلمي  التعايش  وتعزيز  دعــم 
لمجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش 
إنــجــازات  مــن  الفقيد  حققه  بما  مشيدًا  السلمي، 
ــاءات وخــدمــات  عــبــر مــســيــرتــه ومـــا قــدمــه مـــن عـــطـ
وترسيخ  لتعزيز  الخيرة  ومساعيه  وجهوده  جليلة 
ومد  والــســالم،  والتسامح  التعايش  ومفاهيم  قيم 
جسور التواصل وتعزيز الحوار والتقارب الحضاري 

بين أتباع األديان ومختلف الثقافات.
سائاًل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع 
جناته،  فسيح  ويسكنه  ورضــوانــه  ومغفرته  رحمته 

ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

ف��ي البحري��ن  يع��زي  الأزه��ر  �ش��يخ 

خليف���ة ب���ن  خال���د  ال�ش���يخ  وف���اة 

} خالل لقاء شيخ األزهر مع د. مصطفى السيد.

يـــنـــاقـــش مــجــلــس الـــشـــورى 
فـــي جــلــســتــه الــســادســة فـــي دور 
الــفــصــل  مــــن  األول  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ
الـــتـــشـــريـــعـــي الـــــســـــادس، والـــتـــي 
ــيــــوم األحـــــــد، تــقــريــر  تــنــعــقــد الــ
والبيئة  العامة  المرافق  لجنة 
بخصوص المرسوم بقانون رقم 
)32( لسنة 2022م بتعديل بعض 
أحكام المراسيم بقوانين بشأن 
تــنــظــيــم الــمــبــانــي والــتــخــطــيــط 
الـــعـــمـــرانـــي وتــقــســيــم األراضـــــي 

المعدة للتعمير والتطوير.
ويـــهـــدف الــمــرســوم بــقــانــون 
إلى تمكين كل وزير من مباشرة 
مــهــامــه واإلشـــــراف عــلــى وزارتـــه 
ــة الـــعـــامـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــيــــذ الــ ــنــــفــ وتــ
للمادة  تطبيقا  فيها  للحكومة 
إنه  حيث  الدستور،  من  )48/أ(  
الملكي  المرسوم  لــصــدور  تبًعا 
رقم )25( للسنة 2022م بتعديل 
ذلــك  عــلــى  تـــرتـــب  فــقــد  وزاري، 
عبر  ــوزارات  ــ الــ مــن  عـــدد  هيكلة 
ــن تـــلـــك الــــــــوزارات  ــ فــصــلــهــا، ومـ
وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي الــتــي 
وزارات  ثــــــــالث  إلــــــــى  ــلــــت  فــــصــ
بحيث أصبحت شؤون األشغال 

وشـــؤون  بــهــا،  وزارة خــاصــة  فـــي 
الــبــلــديــات دمــجــت مــع الــزراعــة، 
دمجت  العمراني  والتخطيط 
مــع اإلســكــان، لذلك كــان الزمــًا 
تـــحـــديـــد االخــــتــــصــــاصــــات بــيــن 
المذكورة، لكي يتمكن  الوزارات 
كـــل وزيـــــر مـــن مـــبـــاشـــرة مــهــامــه 
ــه،  واإلشـــــراف عــلــى شـــؤون وزارتــ
االختصاصات  في  تداخل  دون 

ــيــــن الــــــــــــــــوزارات، إلـــــــى جـــانـــب  بــ
ــن قـــــــراءة كــــل مــن  الــتــمــكــيــن مــ
الصادر  المباني  تنظيم  قانون 
بــقــانــون رقـــم )13(  بــالــمــرســوم 
بقانون  والمرسوم     1977 لسنة 
بــشــأن     1994 لــســنــة   )2( رقـــــم 
التخطيط العمراني والمرسوم 
   1994 لــســنــة   )3( رقـــم  بــقــانــون 
المعدة  األراضــي  تقسيم  بشأن 

ــتــــطــــويــــر بــشــكــل  لــلــتــعــمــيــر والــ
أو  واضـــح مــن دون أي غــمــوض 

لبس.
ــأتــــي ذلـــــــك، فـــيـــمـــا يــنــظــر  يــ
المجلس في الجلسة ذاتها في 
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
االقتراح  بخصوص  والقانونية 
أحــكــام  بــعــض  بتعديل  بــقــانــون 
 )55( ــــم  رقـ بـــقـــانـــون  ــوم  ــرسـ ــمـ الـ

الــالئــحــة  بـــشـــأن  2002م  لــســنــة 
الــداخــلــيــة لــمــجــلــس الـــشـــورى، 
ــاء: دالل  والــمــقــدم مـــن األعـــضـ
والدكتورة جهاد  الزايد،  جاسم 
عبداهلل الفاضل، وخالد حسين 
ــي مــحــمــد  ــ ــلـ ــ الــــمــــســــقــــطــــي، وعـ
ــمــــن  ــبــــدالــــرحــ الــــرمــــيــــحــــي، وعــ

محمد جمشير.
ويـــهـــدف االقـــتـــراح بــقــانــون 
ــّرع  ــايــــة الـــمـــشـ ــى تــحــقــيــق غــ ــ إلــ
الــدســتــوري، بــتــوحــيــد األحــكــام 
للسلطة  المشتركة  اإلجرائية 
الــشــورى  بغرفتيها  التشريعية 
ــتـــراح  والـــــنـــــواب، عـــن طـــريـــق اقـ
ــــالت الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 )38( ــــم  رقـ بـــقـــانـــون  ــوم  ــرسـ ــمـ الـ
بــعــض  بـــتـــعـــديـــل   2022 لـــســـنـــة 
أحـــكـــام الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
)54( لسنة 2002 بشأن الالئحة 
ــنــــواب،  الـــداخـــلـــيـــة لــمــجــلــس الــ
الــمــرســوم  نــصــوص  لتتضمنها 
 2002 لسنة   )55( رقــم  بــقــانــون 
ــلــــيــــة  ــة الــــداخــ ــ ــــحـ ــــالئـ ــأن الـ ــ ــشـ ــ بـ
تغدو  حتى  الــشــورى،  لمجلس 
بين  المتماثلة  االختصاصات 
بقواعد  محكومة  المجلسين 

موّحدة.

يهدف اإلى توحيد الأحكام الإجرائية الم�شتركة لل�شلطة الت�شريعية 

»ال���������ش����ورى« ي��ن��اق�����ش ف����ي ج��ل�����ش��ت��ه ال����ي����وم اق���ت���راًح���ا 
ب���ق���ان���ون ب���ت���ع���دي���ل ال���ائ���ح���ة ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����ش 

كتبت فاطمة علي:

المعدية  األمـــراض  استشاري  أوضــح 
ــات بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري  ــيــ ــائــ ــوبــ والــ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
البروفيسور  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس 
مــنــاف الــقــحــطــانــي أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
االنفلونزا  لقاح  من  الرباعي  النوع  توفر 
الموسمية والذي يعمل ضد ساللتين من 
 »B« الصنف  من  وساللتين   »A« الصنف 
المتغيرة  الــفــيــروس  لــســالالت  المطابقة 
الشمالي حيث  الــكــرة  فــي نصف  عــام  كــل 
تقع مملكة البحرين، مؤكدا فعاليته ضد 
يــطــور ســنــويــا بحسب  ــه  إنـ إذ  االنــفــلــونــزا 
النصفين  فــي  الــمــنــتــشــرة  الـــســـالالت  نـــوع 
الــكــرة األرضــيــة  والــجــنــوبــي مــن  الشمالي 
والـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا ســنــويــا مـــن قبل 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة لــلــتــأكــد من 

فعاليته ضد السالالت المنتشرة.
لإلنفلونزا  الــمــضــاد  الــلــقــاح  أن  وأكـــد 
تاميفلو  حــبــوب  تعد  بينما  وقــائــي  عــالج 
 A- لفصيلة  عــالجــيــا  دواء   »Tamiflu«
وتستخدم  االنــفــلــونــزا،  فــيــروســات  مــن   B
كــوقــايــة مــن المرض  الــحــاالت  فــي بعض 
على ان يكون ذلك بقرار وإشــراف طبيب 

مختص.
القحطاني في معلومة صحية  وبّين 
نـــشـــرهـــا عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة فــي 
الــمــنــصــة االجــتــمــاعــيــة »األنـــســـتـــغـــرام« أن 
االنفلونزا  فــيــروســات  مــن  انـــواع   3 هــنــاك 
الحالية  الــفــتــرة  فــي  نــشــاطــا  أكــثــرهــا  وأن 
الـــفـــيـــروســـات الـــمـــوســـمـــيـــة الـــتـــي تــتــمــتــع 
بالقدرة على التحور بشكل مستمر وعلى 

االول  نوعين  الى  وتنقسم  معينة،  فترات 
ولها  حاليا  المنتشرة  وهــي   ،»Type A«
القدرة على التحورات الجذرية في جسم 
االنــســان والــحــيــوان وتــكــون أعــراضــهــا في 
وقـــد ينتج عنها  بــعــض االحـــيـــان شــديــدة 

جائحة كما حدث في »كوفيد 19«.
ــي ســــيــــاق عــــرضــــه الــــــى أن  ــ وأشـــــــــار فـ
االنفلونزا  من   »  B Type« الثاني  النوع 
ــان فــقــط، لــذا  ــسـ الــمــوســمــيــة يــصــيــب االنـ
فــهــو ال يــســهــم فـــي حـــــدوث جــائــحــة كما 
فترات  تستمر  وال  حــدة  أقــل  اعراضها  ان 
طويلة، ولكن قد تسبب مضاعفات صحية 
لبعض المصابين، منوها الى الفيروسات 
اقــل  تعتبر   )Type c( الــمــوســمــيــة  غــيــر 
A وB وتسبب انفلونزا  حدة من النوعين 
عنها  يــنــتــج  وال  ــان  ــســ االنــ لــــدى  خــفــيــفــة 

جائحة أو تفّش وبائي.
أن نشر  ذاتـــــه ســبــق  الــصــعــيــد  وعـــلـــى 
تغريدات  القحطاني  مناف  البروفيسور 
ــي »تـــويـــتـــر« أكــــد فــيــهــا ان  عــبــر حــســابــه فـ
نشاط  فــي  زيـــادة  تشهد  الحالية  الــفــتــرة 
الفيروسات التنفسية كاإلنفلونزا وخاصة 
النوع )A( والفيروس التنفسي المخلوي 
كـــورونـــا؛  فـــيـــروس  إلــــى  إضـــافـــة   )RSV  (
الــســن واألطـــفـــال دون  كــبــار  مــوضــحــا ان 
العمرية  الــفــئــات  أكــثــر  ســن 6 شــهــور هــم 
عـــرضـــة لــمــضــاعــفــات هــــذه الـــفـــيـــروســـات، 
يــتــمــيــز  الـــمـــخـــلـــوي  الــــفــــيــــروس  أن  كـــمـــا 
باستمرار أعراضه اسبوعين، مشددا على 
لإلنفلونزا  المضاد  اللقاح  تلقي  ضــرورة 
بالسلوك  واالهتمام  والحذر  الموسمية، 
الـــصـــحـــي لــتــقــلــيــل الـــمـــخـــاطـــر الــصــحــيــة 

مشيرا  الموسمية،  االنــفــلــونــزا  لــفــيــروس 
الجسدية مع  المناعة  تقوية  الى ضرورة 
دخول موسم االنفلونزا الموسمية باتباع 
وتـــنـــاول االغـــذيـــة الصحية  نــظــام صــحــي 
الكمامة  ولبس  البدني  النشاط  ومزاولة 
وغسل اليدين عند االصابة تفاديا لنشر 

العدوى.
وقــــال فـــي تــغــريــدة اخــــرى إن الــفــتــرة 
الحالية تمثل موسما سنويا لإلنفلونزا إذ 
كورونا  االعــراض مشابهة ألعــراض  تكون 
إال ان االختالف يكون باختالف الفحص 
الــمــضــاد إذ يــوجــد لقاح  الــلــقــاح  ونــوعــيــة 

نوع  الموسمية بحسب  لإلنفلونزا  سنوي 
ســاللــة الـــفـــيـــروس، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة 
في  العالج  وأخــذ  الصحية  الرعاية  تلقي 
حـــال اإلصـــابـــة بــألــم شــديــد فـــي عــضــالت 
مصاحبة  عــضــلــيــة  تــشــنــجــات  أو  الــجــســم 
ألعــــراض نــزلــة الــبــرد الــحــادة مــع ارتــفــاع 
ــي درجـــــة حــــــرارة الـــجـــســـم، مع  مــســتــمــر فـ
ضــرورة االكــثــار من شــرب السوائل وزيــارة 
العضالت  انــزيــمــات  مــن  للتأكد  الطبيب 
»CK« في الدم إذ ان ارتفاعها يكون ضارا 
الــوريــدي  الــمــغــذي  إلـــى  للجسم ويــحــتــاج 

»السيالن«.

البروفي�شور مناف القحطاني يوؤكد:

لقاح االإنفلونزا المو�شمية المتوافر في البحرين فعال �شد ال�شاالت المنت�شرة

} البروفيسور مناف القحطاني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم 
فتح باب استقبال طلبات إعادة 
تــقــديــر الــــدرجــــات »الــتــظــلــمــات« 
إلكترونيًا عبر البوابة التعليمية 
لطلبة المرحلة الثانوية وطلبة 
وذلــك على  اإلعــداديــة،  الشهادة 
الفصل  نهاية  امتحانات  نتائج 
الــــعــــام  مــــــن  األول  الــــــــدراســــــــي 
حــيــث   ،2023-2022 ــــي  ــدراسـ ــ الـ

ابتداء  متاحة  الخدمة  ستكون 
مــن الــيــوم الــســبــت الــمــوافــق 28 
الـــســـاعـــة  ــى  ــتـ حـ 2023م  ــر  ــايـ ــنـ يـ
ــن صـــبـــاح االثــنــيــن  الــــعــــاشــــرة مــ
2023م،  يـــنـــايـــر   30 الــــمــــوافــــق 
ــدار الــســاعــة  ــ ومــفــتــوحــة عــلــى مـ

بالبوابة التعليمية.
في  الراغبين  الطلبة   وعلى 
تقدير  ــادة  إعـ لطلبات  التقديم 

المعلومات  استيفاء  الــدرجــات 
الــمــطــلــوبــة مـــن خــــالل الــبــوابــة 
في  الطلب  وتثبيت  التعليمية، 
الطالب  بها  المسجل  المدرسة 
ــراءات الــمــعــتــمــدة  ــ ــإلجــ ــ ــًا لــ ــقــ وفــ

لذلك.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم 
الطالب  مصلحة  على  حرصها 
مــــــن خــــــــالل إتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة 

فــي  األداء  تـــقـــيـــيـــم  ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ لـ
في  النهائية، الفتًة  االمتحانات 
به  تتصف  ما  إلــى  نفسه  الوقت 
عمليات التصحيح والرصد من 
دقة كبيرة تعكس الواقع الفعلي 

للمستويات التحصيلية.
الــتــربــيــة  وزارة  تــعــلــن  كـــمـــا 
أنـــه فـــي ضـــوء نتائج  والــتــعــلــيــم 
وطبقًا  األول،  الــدراســي  الفصل 

والتعليم،  الــتــربــيــة  وزيـــر  لــقــرار 
ــإنـــه ســيــتــم تـــوضـــيـــح عــمــلــيــات  فـ
الخاصة  والــتــطــويــر  الــمــراجــعــة 
بــــتــــوزيــــع الـــــــدرجـــــــات والـــنـــســـب 
ــع  ــيـ ــواضـ ــمـ ــم دخــــــــول الـ ــيـ ــسـ ــقـ وتـ
في  الــدراســي  بالمنهج  الخاصة 
عــمــلــيــات الــتــقــيــيــم الــتــكــويــنــيــة 
والـــنـــهـــائـــيـــة لــلــفــصــل الــــدراســــي 

الثاني.

ال���ت���رب���ي���ة ت��ف��ت��ح ب�����اب ال���ت���ظ���ل���م���ات ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���وي
االأول ال�������دور  ام���ت���ح���ان���ات  ن���ت���ائ���ج  ح�����ول  واالإع�����������دادي 

اإلرهــابــي  الــهــجــوم  البحرين  مملكة  أدانـــت 
الذي وقع بالقرب من كنيس يهودي في مدينة 
الـــقـــدس، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة عـــدد من 

األشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها ضرورة 
ــاذ الـــخـــطـــوات الــعــاجــلــة والــفــاعــلــة لــوقــف  اتـــخـ
ذهب  التي  والمدانة  الخطيرة  التصعيد  حالة 

ضحيتها مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين.
والــرافــض  الثابت  موقفها  الــــوزارة  وجـــددت 
ــال الـــعـــنـــف واإلرهــــــــــاب بــجــمــيــع صـــورهـــا  ــمــ ألعــ
وتوفير  التصعيد  عـــدم  إلـــى  داعــيــة  وأشــكــالــهــا، 
المناسبة  األجــواء  وتهيئة  للمدنيين،  الحماية 
ــعـــادل والــشــامــل في  إلحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـالم الـ

منطقة الشرق األوسط.

القد��ش ف�ي  الهج�وم  تدي�ن  البحري�ن 

اجــتــمــع الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بـــــن عـــلـــي الـــنـــعـــيـــمـــي رئـــيـــس 
ــز األرشـــــيـــــف الـــوطـــنـــي،  ــركــ مــ
خـــــــــالل زيــــــــارتــــــــه لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
بالدكتور  السعودية،  العربية 
فــهــد بـــن عـــبـــداهلل الــســمــاري 
لــدارة  المكلف  الــعــام  األمــيــن 
ــزيـــز، حــيــث  ــعـ ــبـــدالـ الـــمـــلـــك عـ
ــاع بــحــث  ــمــ ــتــ تــــم خـــــالل االجــ
بين  المشترك  التعاون  أوجه 
وشقيقتها  البحرين  مملكة 
السعودية  العربية  المملكة 
ــــق  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي مـــــــــجـــــــــاالت الـ
واألرشــــفــــة لــخــدمــة الــبــرامــج 
انطالقًا  والبحثية،  العلمية 
مـــن الــعــالقــات األخـــويـــة بين 
ــرًا إلــــــى أن  ــيــ ــلــــديــــن، مــــشــ ــبــ الــ
الــبــلــديــن يــرتــبــطــان بــتــاريــخ 
طــويــل ومــشــتــرك عــلــى كــافــة 
األصــــــــعــــــــدة وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
ــعـــززه الــشــراكــة  ــمـــجـــاالت، تـ الـ
ــة الــــقــــويــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ

والمستدامة.
وأشـــــاد الــنــعــيــمــي بــالــدور 
دارة  تــلــعــبــه  ــذي  ــ الــ ــادي  ــ ــريـ ــ الـ

الملك عبدالعزيز في خدمة 
تـــــاريـــــخ الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
ــة وجـــغـــرافـــيـــتـــهـــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والعمرانية،  الفكرية  وآدابــهــا 
وجــمــع الــمــصــادر الــتــاريــخــيــة 
وغيرها  وثائق  من  المتعددة 
ــا لـــــه عــــالقــــة بـــالـــتـــاريـــخ  ــمــ مــ
الــــــــســــــــعــــــــودي، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا 

مؤكدًا  وترميمها،  وفهرستها 
ــزًا  ــركـ ــيــــوم مـ ــت الــ ــحـ ــا أضـ ــهـ أنـ
عــالــمــيــًا لــلــتــاريــخ الــســعــودي، 
ورافـــــــــــــــدًا حـــــضـــــاريـــــًا يـــربـــط 
أجيالها، ومرجعًا للكثير من 
الـــدول،  بمختلف  الباحثين 
لــمــا تــمــتــلــكــه مـــن مــعــلــومــات 

قيمة وتاريخية.

خالل زيارته للريا�ض

عبدالعزيز  الملك  دارة  عام  اأمين  يلتقي  النعيمي 
ل��ل��ت��ع��اون ف��ي م��ج��االت ال��ت��وث��ي��ق واالأر���ش��ف��ة

أكـــــد يــــوســــف مـــحـــمـــد الــبــنــخــلــيــل الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمركز االتصال الوطني الحرص على 
استضافة  إنجاح  أجل  من  الجهود  كافة  تسخير 
ــاب الــمــدرســيــة  ــعــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــــدورة األلــ
برعاية سامية من  والتي تحظى  الدولية 2024، 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، والمزمع إقامتها 
العالم  أكتوبر 2024، بمشاركة 80 دولة حول  في 

و5 آالف طالب وطالبة.
التنفيذي  الرئيس  اجتماع  ذلك خالل  جاء 
لــمــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي مـــع إســـحـــاق عــبــداهلل 
ــداد  ــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لـــإلعـ إســــحــــاق رئـ
لتنظيم دورة األلعاب المدرسية التي سُتقام في 
مملكة البحرين بأكتوبر 2024، وبحضور أعضاء 
الــلــجــنــة، حــيــث تــــّم االطــــــالع عــلــى مــســتــجــدات 
عمل  وخطة  للدورة،  والتحضيرات  االستعدادات 
اللجنة التنفيذية، إلى جانب التباحث في سبل 
االستثنائي  الحدث  اإلعالمي إلبراز هذا  الدعم 

المهم بالشكل األمثل.
أّن دعم صاحب السمو  إلى  البنخليل  وأشار 

ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الرياضي،  للقطاع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  مــن  الحثيثة  والمتابعة 
لأعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى 
سمو  يوليه  الذي  واالهتمام  والرياضة،  للشباب 
األول  النائب  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
أجل  من  المزيد  لبذل  دافعًا  تشّكل  البحرينية، 
إنجاح هذا الحدث العالمي الذي سيسهم بدوره 
البحريني،  الــريــاضــي  القطاع  مكانة  تعزيز  فــي 
وسيدعم أيضًا موقع المملكة ومقّوماتها كوجهة 

رائدة للسياحة الرياضية والثقافية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب إســحــاق عــبــداهلل إســحــاق 
دورة  لتنظيم  لإلعداد  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
األلـــعـــاب الــمــدرســيــة عـــن تــقــديــره لــجــهــود مــركــز 
ــذا الــحــدث  االتــــصــــال الـــوطـــنـــي لـــدعـــم وإبـــــــراز هــ
الدولي المهم إعالميًا على المستويين المحلي 

والخارجي.

} جانب من اجتماع الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني مع إسحاق عبداهلل إسحاق.

الوطن��ي االت�ش��ال  لمرك��ز  التنفي��ذي  الرئي���ش 
المدر�شية ي�شتعر�ش اال�شتعدادات لدورة االألعاب 

إدارة  مــــــجــــــلــــــس  عـــــــقـــــــد 
االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــمــدارس 
والــجــامــعــات اجــتــمــاعــا تـــم من 
خالله ضم عضوين هما حصة 
ــا ومـــي  ــيـ ــالـ ــا مـ ــنـ ــيـ ــاعـــي أمـ ــنـ ــمـ الـ
الـــحـــاجـــي أمــيــنــا لــلــســر، وتــمــت 
ــادة انـــتـــخـــاب مــحــمــد راشــــد  ــ ــ إعـ

الشحي نائبا لرئيس االتحاد.
اإلدارة  مــجــلــس  ــام  قــ فــيــمــا 
ــم األعــــــــضــــــــاء مـــحـــمـــد  ــريــ ــكــ ــتــ بــ
عــبــدالــمــلــك، عــبــداهلل الــخــاجــة، 
لهم  متمنيا  العريفي  وإبراهيم 
الوطنية  الــمــهــام  فــي  الــتــوفــيــق 
األخرى التي سيقومون بالعمل 

عليها.
األول  االجتماع  هــذا  ويعد 
بــعــد الـــقـــرار رقـــم 3 لــعــام 2023 
لــســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حمد 
إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 
العامة للرياضة، بإعادة  الهيئة 

االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  تشكيل 
للمدارس  البحريني  الرياضي 
ــة الــشــيــخ  ــاسـ ــرئـ والـــجـــامـــعـــات بـ
الـــدكـــتـــور صــقــر بـــن ســلــمــان آل 

خليفة.
االتحاد  إدارة  وأكــد مجلس 
البحريني للمدارس والجامعات 
ــعــــى لـــلـــمـــضـــي قـــدمـــا  أنــــــــه يــــســ

باألنشطة الرياضية والتعاونية 
في المدارس والجامعات لدعم 
الناشئة وتسخير المواهب، بما 
القيادة  توجيهات  ويعزز  يدعم 
الـــحـــكـــيـــمـــة والـــــدعـــــم الــحــثــيــث 
لــســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حمد 
إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 

الهيئة العامة للرياضة.

يعقد  وال��ج��ام��ع��ات  ال��م��دار���ش  ات��ح��اد 
جديدي�ن ع�شوي�ن  وي�ش�م  االأول  اجتماع�ه 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
في  محددة  بساعات  العمل  أصحاب  العمل  وزارة  تلزم  كما 
األعـــمـــال الــخــارجــيــة لــلــعــمــال خـــال فــتــرة الــظــهــيــرة فــي فصل 
ــات الــحــرارة  ــرار ارتــفــاع درجــ الــصــيــف، لحماية الــعــمــال مــن أضــ
مشكورة  تــبــادر  أن  كــذلــك  ــوزارة  الــ على  نتمنى  الشمس،  ولهيب 
بــتــوجــيــه أصــحــاب الــعــمــل لــالــتــزام بــنــظــام الــصــحــة والــســامــة 
مع  الشتاء،  وفصل  األمطار  موسم  خال  العمال،  مع  المهنية 
انخفاض درجات الحرارة.. فما فائدة إنتاجية العامل وهو يعمل 

تحت المطر والبرد القارس..؟؟ 
»التزامك يحميك«.. وحمالت التفتيش:

فــي دولــــة اإلمـــــارات الشقيقة تــم إطــــاق حــمــلــة »الــتــزامــك 
يــحــمــيــك«، والـــتـــي تــهــدف إلـــى الــتــوعــيــة بــــاإلرشــــادات الــخــاصــة 
بإجراءات التفتيش على جهات العمل، وبيان صاحيات ضباط 
ـــراءات  واإلجــ تــجــاهــهــم،  الــعــمــل  أصــحــاب  والــتــزامــات  التفتيش، 
المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية التفتيش، وتجنب الوقوع تحت 

طائلة الغرامات والمساءالت.
بدال  ذكــي،  وعمل  جميل  عنوان  يحميك«  »التزامك  حملة 
انفاتا  التفتيش تعكس  أن حمات  العام  الــرأي  أن يتصور  من 
مستمرا وتجاوزا دائما لدى جهات العمل في القطاع الخاص.. 
حمات التفتيش تقوم على فلسفة ثنائية، هي: حماية المجتمع 

وتوعية أصحاب العمل معا، ويجب أن نركز على هذه النقطة.
صحيح أن حمات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية 
بالتجارة والعمل والصحة واإلقامة وغيرها من شأنها أن تحد 
حماية  وحتى  والتاعب،  والتستر  والغش  التجاوز  حــاالت  من 
األصح  من  ولكن  المجتمعي،  األمــن  وكذلك  المجتمع،  صحة 
التوعية  على  قائمة  التفتيش  حــمــات  ثقافة  تــكــون  أن  أيــضــا 

والوقاية أكثر من الرصد والعقوبة. 
الحمات التوعوية المرورية في الباد اليوم اتخذت نهجا 
بأسلوب  تكتفي  ال  فهي  الخصوص،  هذا  في  وحضاريا  إيجابيا 
والناس،  المركبات  سائقي  لحماية  والتثقيف  التوعية  وبرامج 
مشكورة  تبادر  وإنما  المواقع،  كل  في  المخالفات  رصد  بجانب 
الــمــروريــة، من خال  التوعية  في  إيجابية  إطــاق حمات  إلــى 
تكريم ومكافأة الملتزمين، وتبادر بالتعاون مع مؤسسات القطاع 
الخاص إلى توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على من يلتزم 

القواعد المرورية وحتى صيانة السيارة وااللتزام باإلرشادات.
وبيان  والمؤسسات،  المحات  على  التفتيش  حمات  كثرة 
شبه  بشكل  المخالفين  وعدد  المخالفات  وإحصائيات  األخبار 
المطلوب، فصحيح  كل  هو  ليس  ولكنه  أمر مطلوب،  أسبوعي، 
أنه يؤكد الحرص على حماية المجتمع، ولكن من الجميل أن 
يصاحب حمات التفتيش الميدانية التوعية والتثقيف، وإبراز 
أن الهدف هو حماية التاجر وتوعيته كذلك، بل تقدير ومكافأة 
الثقافة  عــلــى  والتشجيع  الــمــلــتــزم،  والــمــحــل  والــعــامــل  الــتــاجــر 

التجارية والعمالية القانونية. 
لماذا ال تطلق الجهات المعنية حمات التوعية بالتشجيع 
والمخالفات،  التفتيش  على  فقط  التركيز  من  بدال  والتقدير، 
وغيرها  العمالي  والقطاع  الصحي  والمجال  التجاري  فالشارع 
وقطاعات  مؤسسات  وهــنــاك  الــبــاد،  فــي  مخالفات  كلها  ليست 
بد  وال  وشــكــرهــا،  تــقــديــرهــا  ينبغي  ملتزمة  ومــطــاعــم  ومــحــات 
من التركيز على هذه المسألة.. ألن الوطن يزخر بالممارسات 
اإليجابية، التي من شأنها خلق التشجيع والتنافسية اإليجابية 
بين المؤسسات، وخاصة إذا ما كان نوع وشكل التقدير متناسبين 

مع طبيعة عمل المؤسسة والعمال.. فما رأيكم..؟؟  
 آخر السطر: 

المراجعين  لنقل  ســيــارة  تــوفــر  كــانــت  المستشفيات  بعض 
إلينا  وردت  وقــد  المستشفى،  مبنى  إلــى  الــســيــارات  مــواقــف  مــن 
إلــغــاء خدمة  تــم  أنــه  السن  وكــبــار  المرضى  ماحظة مــن بعض 
سيارة النقل، ما يجعلهم يجدون تعبا ومشقة في الوصول إلى 

مبنى المستشفى.. فهل من إعادة نظر في الموضوع..؟؟

قـــال وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
الــمــهــنــدس وائــــل بـــن نــاصــر الــمــبــارك إن 
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لـــســـوق الـــمـــزارعـــيـــن 
من  شــهــريــن  خـــال  سجلت  البحرينيين 
انــطــاقــتــه حـــضـــورًا كــبــيــرًا فـــاق 120 ألــــف 

زائر.
العاشر  في  المزارعين  سوق  وانطلق 
الـــبـــديـــع  بـــحـــديـــقـــة   2022 ديـــســـمـــبـــر  مــــن 
النباتية بتنظيم من وزارة شؤون البلديات 
والزراعة وبالشراكة مع المبادرة الوطنية 

لتنمية القطاع الزراعي.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال زيــــــــــــارة الـــــوزيـــــر 
مجموعة  التقى  حيث  للسوق  الــمــبــارك 
ــيـــن والـــــــــزوار واســـتـــمـــع إلـــى  ــزارعـ ــمـ مــــن الـ
زار الوزير  ماحظاتهم واقتراحاتهم، كما 
ــال الــمــصــاحــبــة لــفــعــالــيــات  ــفــ قـــريـــة األطــ
ــيــــن مـــــن األطــــفــــال  ــنــ الــــــســــــوق، وكــــــــــّرم اثــ
ــبـــادرات شــخــصــيــة ضمن  الــمــشــاركــيــن بـــمـ
جـــهـــود الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة فــي 

المملكة.
اإلقبال  إن هذا  المبارك  الوزير  وقال 
الــجــمــاهــيــري عــلــى مـــدى 8 أســابــيــع على 
السوق  هــذا  أهمية  يؤكد  السوق  انطاق 
مـــن مــنــصــة مــهــمــة للمنتج  يــشــكــلــه  ــا  ومــ
البحريني وللزوار، وهو يشكل حافزًا نحو 
مــزيــد مـــن الــتــطــويــر والــنــهــوض بــالــســوق 
ــواء خـــال الــفــتــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن هــذا  ســ

الموسم أو في المواسم المقبلة.
ــذي  ـــم الــ ـــدعـ ــر عـــلـــى الـ ــ ــوزيـ ــ ــى الـ ــنــ وأثــ
البحرينيين  المزارعين  ســوق  به  يحظى 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة بــرئــاســة ولـــي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
مــقــدرًا فــي هــذا الــصــدد الــزيــارة الكريمة 
الــوزراء  التي قام بها نائب رئيس مجلس 
الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة للسوق 
خـــال شــهــر ديــســمــبــر الــمــاضــي، والــلــقــاء 
وهو  السوق،  في  المشاركين  بالمزارعين 
األمر الذي كان له بالغ األثر نحو مزيد 

من االرتقاء بالسوق.
الفرق  جميع  جهود  الــوزيــر  حيا  كما 
الــعــامــلــة فــي الــســوق، والــجــهــات الــداعــمــة 
ــدور الــكــبــيــر فـــي إنــجــاح  ــ الــتــي كـــان لــهــا الـ
ــيـــة، وحـــــث عـــلـــى بـــذل  األســـابـــيـــع الـــمـــاضـ

هذا  على  للمحافظة  الجهود  مــن  مزيد 
الـــمـــســـتـــوى مــــن الــتــنــظــيــم والـــتـــمـــيـــز فــي 

فعاليات السوق.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن 
الوزارة لن تألو جهدًا في وضع المبادرات 
والبرامج التي من شأنها تعزيز مساهمة 
القطاع الزراعي في المملكة، مشيرًا إلى 
يشكل  البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســوق  أن 
منصة مهمة لتسويق منتجات المزارعين 
الــبــحــريــنــيــيــن كــمــا يــشــكــل مــرفــقــا مهما 
وزوار  والمقيمين  المواطنين  من  لــلــزوار 

المملكة.

ويحتفي سوق المزارعين البحرينيين 
فـــي هـــذا الـــعـــام بــنــســخــتــه الــعــاشــرة الــتــي 
شــركــات  و4  ــًا  ـــزارعــ مـ  32 مـــشـــاركـــة  تــشــهــد 
أنشطة  و4  مناحل  و4  مشاتل  و5  زراعــيــة 
مــتــخــصــصــة فـــي الــتــمــور و20 مـــن األســـر 
التنمية  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  الــمــنــتــجــة 
قرية  تخصيص  على  عاوة  االجتماعية، 
آالف   10 مــن  أكــثــر  استقطبت  لــأطــفــال 

طفل بفعاليات وأنشطة متنوعة.
ــن الـــعـــام  ــيــ ــرت األمــ ــ ــّب مــــن جــهــتــهــا، عــ
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 
آل خليفة عن  مــرام بنت عيسى  الشيخة 
بالغ سرورها لإلقبال الجماهيري الكبير 
من  شهرين  خــال  المزارعين  ســوق  على 
انطاقته، وقالت: إن هذا اإلقبال يعكس 
مدى الحرص من الزوار على دعم المنتج 

البحريني وجعله الخيار األول لديهم.
الــمــســتــمــر  ــال  ــبــ وأكــــــدت أن هــــذا اإلقــ
مــنــذ الــنــســخــة األولـــــى حــفــز الــكــثــيــر من 
إدخـــال أصــنــاف جديدة  الــمــزارعــيــن على 
لطلبات  تلبية  الــزراعــيــة  المنتجات  مــن 
المردود اإليجابي  له  كان  الــزوار، وهو ما 
عـــبـــر زراعـــــــة الــمــنــتــجــات الــمــطــلــوبــة فــي 

المزارع المحلية وتقليل االستيراد.
الـــمـــزارعـــيـــن  ــوق  ــ ــى أن سـ ــ إلـ وأشــــــــارت 
ــنـــوات من  ــــال عــشــر سـ الــبــحــريــنــيــيــن وخـ
ضمن  اســمــه  يــرســخ  أن  استطاع  مسيرته 
البحرين،  في مملكة  الوطنية  الفعاليات 
المواطنين  من  للكثير  مقصدًا  بات  كما 
البحرين لشراء  وزوار مملكة  والمقيمين 
المنتجات الزراعية البحرينية التي تمتاز 

بجودتها وتنوعها.

اأكث��ر م��ن 120 األ��ف زائ��ر ل�س��وق المزارعي��ن من��ذ انطالقت��ه
} وزير شؤون البلديات والزراعة يزور سوق المزارعين البحرينيين.

وقفات

الــيــابــان يــأكــل قبل الطلبة  الــمــدرســة فــي  } مــديــر 
بنصف ساعة من مطبخ المدرسة وذلك للتأكد من أن 

الطعام سليم ولن يمرضهم.
صدق أو ال تصدق.. ولكن هذا هو الشعب الياباني 
امبراطورية  بها  صنع  التي  العظيمة،  المثل  صاحب 
تمثل اليوم ثالث أقوى اقتصاد في العالم، بعد أن كان 

قبل 60 عاما يبحث عن طعام في حاويات القمامة. 
فهل وصلت الرسالة؟!

تحمل  ألحدهم  ساخرة  تويتة  مؤخرا  جذبتني   {
نبيكم  »مــا  فيها:  يقول  الجميلة  المعاني  من  الكثير 
بس  الــخــيــل..  ــوب  وركــ والــرمــايــة  الــســبــاحــة  تعلمونهم 

كلموهم عربي«!
نعم هناك تهاون واستهانة اليوم من قبل الكثيرين 
أولياء األمــور تجاه لغتنا األم، بل  بالذكر هنا  وأخص 
تجاه كل ما يتعلق بعروبتنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية 
األصيلة، منها ما ذكرها صاحب التويتة، رجاء تدارك 
األمر قبل فوات األوان، فالتباكي على اللبن المسكوب 

لن يفيد، ولن يرجع الزمان إلى الوراء.
تحد  المكسيكية من مخاطر  السلطات  } حذرت 
الفترة األخيرة تسبب  رائــج عبر منصة تيك توك في 
من  نوعا  تناولهم  عند  التاميذ  مــن  عــدد  تسمم  فــي 
األدوية، وهو ينضوي تحت هدف »من ينام آخرا يفوز«، 
في محاولة لبقاء األشخاص مستيقظين بعد تناولهم 
عقار »كلونازيام« الذي يستخدم عادة لمعالجة نوبات 
الصرع أو الهلع أو القلق المفرط، ويشكل النعاس أحد 
اآلثار الجانبية للدواء، حيث تم عاج خمسة قاصرين 

تعرضوا للتسمم داخل إحدى المدارس هناك. 
لــقــد وصــلــت مــثــل هـــذه الــتــحــديــات الــقــاتــلــة على 
شبكات التواصل االجتماعي إلى مرحلة يتعرض معها 
الكثير من المراهقين والشباب للخطر بصورة مفزعة، 
فهي تبدو للوهلة األولى وكأنها أساليب تعذيب وحشية 
الـــذى يتطلب وقفة  الــمــوت، األمـــر  قــد تصل إلــى حــد 
المعنية  والجهات  األمــور  أولياء  قبل  رقابية جادة من 
للتوعية بهذه الممارسات المميتة التي تخلف مآسي 

مرعبة داخل الكثير من العائات. 
} كــشــف الــنــائــب الـــعـــام عــلــي الــبــوعــيــنــيــن مــؤخــرا 
اإلنترنت  عبر  المرتكبة  الجرائم  نسبة  في  زيــادة  عن 
يتعلق  فيما  وخــصــوصــا  الــحــديــثــة،  التقنية  ووســـائـــل 
بإساءة استخدام المنصات اإللكترونية، والتعدي على 

وسائل ونظم تقنية المعلومات. 
في رأيي المتواضع تبقى مسألة التبليغ عن تلك 
الــجــرائــم مــن أهــم عــوامــل الــتــصــدي لــهــا، األمـــر الــذي 
لدى مستخدمي  والشجاعة  الوعي  درجة من  يتطلب 
تلك المواقع بكيفية تقديم الشكاوى، واإللمام بوسائل 
أن  التاعبات، على  الوقوع ضحايا لهذه  الحماية من 
ــوازى ذلـــك مـــع تــشــديــد الــعــقــوبــات مـــن خـــال سن  ــتـ يـ
القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هؤالء المحتالين. 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ــادت الــنــائــب لـــولـــوة علي  ــ  أشـ
الــنــواب  مجلس  عضو  الرميحي 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــز الـ ــركــ بـــتـــدشـــيـــن مــ
الـــعـــالـــمـــي لـــلـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
البحرين(  مملكة  )إعان  مؤخًرا 
في أوروبا من العاصمة اإليطالية 
ذلـــك مــن نشر  لــمــا يمثله  رومــــا، 
وتعريف للعالم بالقيم والمبادئ 
تتبناها  التي  النبيلة  اإلنسانية 
القيادة  البحرين في ظل  مملكة 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــــضـ ــــحـ ــة لـ ــمــ ــيــ ــكــ الــــحــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل 
بأهمية  السامية  جالته  ورؤيـــة 
تــعــزيــز ثــقــافــة الـــســـام والــمــحــبــة 
والــتــآخــي والــتــعــايــش بــيــن األمــم 

والثقافات.
جــعــل  ــتــــه  جــــالــ أن  وأكــــــــــدت 
ــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــوطــًنــا  مــ
ــا يــحــتــذى  ــوذًجــ ــمــ يـــشـــار إلـــيـــه ونــ
فـــي صــنــاعــة وإقـــــرار الـــســـام بين 
أجناسهم  بــاخــتــاف  الــبــشــر  بــنــي 
ــم  ــهـ ــانـ ــم ولـــغـــاتـــهـــم وأديـ ــهــ ــراقــ وأعــ
ومـــذاهـــبـــهـــم الــديــنــيــة والــفــكــريــة 
واأليـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة، وأصـــبـــحـــت 
المملكة موئا تهفو إليه مختلف 
وتعرف  التماس  أجــل  من  الوفود 
الـــمـــعـــانـــي الــــراســــخــــة لــلــتــعــايــش 
والتآخي والحوار، من أجل عالم 
وينعم  واالســتــقــرار  بــاألمــن  ينعم 

واالزدهـــار  بالنماء  أفـــراده  جميع 
بدون تعصب أو كراهية أو تطرف 
أو غيرها من سلوكيات لم تجلب 
ــة ســـــوى الـــدمـــار  ــيـ ــانـ ــسـ عـــلـــى اإلنـ

والخراب.
البحرين  مملكة  »إن  وقــالــت 
التسامح  تاريخ طويل من  لديها 
والتعايش بحكم موقعها، وتعاقب 
الحضارات عليها، حيث تواصلت 
ــارات  حــــضــــارة دلــــمــــون مــــع حــــضــ
بــاد الــرافــديــن، وحــضــارة مجان، 
ووادي السند والهند، والحضارات 
وغيرها،  والفرعونية  الفينيقية 
ــد الـــحـــضـــاري  ــمــ وصـــــــوال إلــــــى الــ
»أوال«،  وحــــــضــــــارة  ــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ اإلغـ
ثــم مــا حــقــقــه الــعــرب مــن تــاريــخ 

إلى  مجيد حتى مجيء اإلســام 
وعلى  وهــدايــتــه،  بــنــوره  البحرين 
مــدى كــل هــذه آالف مــن السنين 
الـــبـــحـــريـــن  تــــقــــوم  اآلن،  وحــــتــــى 
بــتــعــظــيــم ودعــــم كـــل شــــأن غــايــتــه 

السام واالستقرار«.
مــمــلــكــة  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــــارت 
الـــبـــحـــريـــن اســـتـــوعـــبـــت وهــضــمــت 
وزادتــهــا  الــحــضــارات،  تلك  جميع 
الوحدانية  بعقيدة  وإيماًنا  يقيًنا 
هلل سبحانه وتعالى، ومنذ دخول 
أهلها  واعتناق  أراضيها  اإلســام 
لـــه تــرســخــت فـــي وجــدانــهــم أكــثــر 
ــاء بــهــا  ــ ــي جـ ــتـ قـــيـــم الـــســـمـــاحـــة الـ
الدين الحنيف والشريعة الغراء، 
وهــــو مـــا كــــان لـــه األثـــــر الــعــمــيــق 
انتشار  فــي  الــواضــح  واالنــعــكــاس 
من  الجميلة  القيم  هذه  وتغلغل 
الــتــســامــح والــتــعــايــش والــمــحــبــة 
هذه  على  يعيش  من  جميع  بين 

األرض الطيبة.
وأضافت: »وال عجب أن يكون 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ــّل ذلـــك  ــ الـــمـــعـــظـــم قــــد تــــشــــرب كــ
الـــتـــاريـــخ الــعــريــق مـــن الــســمــاحــة 
على  وحـــرص جالته  والــمــحــبــة، 
الــتــنــمــوي  مـــشـــروعـــه  يـــرتـــكـــز  أن 
الشامل على توثيق وتقوية أركان 
القائم على  البحريني  المجتمع 
في  الجميع  لينصهر  التعددية، 

ــد مــتــجــانــس  ـــ بـــوتـــقـــة نــســيــج واحـ
ومتناسق يعمل كجسد واحد من 

أجل رفعة الوطن وازدهاره«.
تدشين  أن  الرميحي  وأكــدت 
ــن« فــي  ــريـ ــحـ ــبـ وثـــيـــقـــة »إعــــــــان الـ
العالم  في  للسام  كمنهج  أوروبــا 
»بمبادرة كرسي الملك حمد« في 
يشكل  الــســلــمــي،  للتعايش  رومـــا 
إضـــافـــة لــنــهــج الــبــحــريــن الــرامــي 
ــادئ الــتــســامــح  ــبــ إلـــــى تـــرســـيـــخ مــ
ذلك  حققت  أن  بعد  والتعايش، 
ولذلك  المحلي،  المستوى  على 
انــطــلــقــت الــســيــاســة الــبــحــريــنــيــة 
العالم  ربـــوع  مختلف  فــي  لنشره 

شرًقا وغرًبا.
تصريحها:  ختام  في  وقالت 
وبــحــامــل  بمملكتنا،  لــنــا  »هــنــيــئــا 
شعلة التسامح والتعايش جالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين ملك الباد 
بتبني  نــفــخــر  أن  ولــنــا  الــمــعــظــم، 
وطـــنـــنـــا لـــهـــذا الـــنـــهـــج اإلنـــســـانـــي 
النبيل، فالتسامح والتعايش هما 
السبيل إلى األمن واألمان في أي 
مكان يتواجدان فيه، ونحمد اهلل 
على  أّنــنــا  عــلــى  وتــعــالــى  سبحانه 
ويــظــلــهــا  األمــــــن،  يـــســـودهـــا  أرض 
األمــــــــــان، ومــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــمـــا مــن 
استقرار، يحقق التقدم واالزدهار 

والتنمية للوطن وللمواطن«.

ال��م��ل��ك جعل  ال��رم��ي��ح��ي: ج��الل��ة  ل��ول��وة  ال��ن��ائ��ب 
م���ن ال��ب��ح��ري��ن ن���م���وذج���ا ل��ل�����س��الم وال��ت��ع��اي�����ش

} لولوة الرميحي.

بوعنق  خالد  النائب  تقدم 
ــواب بجزيل  ــنـ الـ مــجــلــس  عــضــو 
ــاء إلــــى الــدكــتــور  ــنـ ــثـ الــشــكــر والـ
وزيــر  مــبــارك جمعة  بــن  محمد 
جميع  وإلـــى  والتعليم  التربية 
مــنــتــســبــي الــــــــــوزارة، وذلــــــك إثـــر 
الـــقـــرارات الــتــطــويــريــة األخــيــرة 
بـــــشـــــأن تـــخـــصـــيـــص حــصــتــيــن 
ــتــــاوة وتــفــســيــر  أســبــوعــيــتــيــن لــ
الـــقـــرآن الــكــريــم وتــعــزيــز إتــقــان 
أولــويــات  ضمن  الــعــربــيــة،  اللغة 
الــــــــــــوزارة الــــقــــادمــــة لـــلـــمـــراحـــل 
ــة  ــبـ ــلـ ــة لـــــــــــدى طـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــلــقــتــيــن األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
وذلــــــــــك اعــــــتــــــبــــــارًا مــــــن الــــعــــام 
مدى  مــؤكــدا  المقبل،  الــدراســي 
االنعكاسات اإليجابية والمهمة 
لتلك القرارات التي سوف تعود 
التعليم  مخرجات  على  بالنفع 
وتــعــزيــز الــمــنــظــومــة األخــاقــيــة 

لأجيال القادمة.
النائب بوعنق كذلك  وثمن 
قرار الوزير وجهوده بشأن تطوير 
مـــســـتـــوى الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 
ــطــــاب الــــــمــــــدارس بـــــــدءا مــن  لــ

ــي وذلــــــــك عــبــر  ــانــ ــثــ الـــفـــصـــل الــ
الثانوية  المرحلة  طلبة  تدريب 
على اختباري تحديد المستوى 
آيلتس  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  فـــي 
 ،)TOEFL( وتويفل   )IELTS(
الـــتـــدريـــب على  ان  إلــــى  مــنــوهــا 
هذه االمتحانات والمهارات يعد 
قبول  لتأمين  أساسًيا  مفتاًحا 
سريع في الجامعات ومؤسسات 
ــارج  الــتــعــلــيــم الــعــالــي داخــــل وخـ

مملكة البحرين. 
وضــــع  »إن  قـــــائـــــا:  وتـــــابـــــع 
أهــــداف وبـــرامـــج ومــنــاهــج عمل 
وتطوير  اســتــدامــة  عــلــى  مبنية 
الــقــطــاع الـــتـــربـــوي والــتــعــلــيــمــي 
بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مــــــع تـــطـــلـــعـــات 
ورؤيـــــــــــــــــة صـــــــاحـــــــب الـــــجـــــالـــــة 

الــمــلــك الــمــعــظــم، واالســـتـــفـــادة 
مــــن تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
التقنيات  ومختلف  واالتــصــال 
أهــداف  ُيحقق  ســوف  الحديثة، 
والمجتمعية  الوطنية  التعليم 
الحكومة  توجهات  مع  ويتوافق 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  بقيادة 
الرابع  والهدف  الوزراء،  مجلس 
من أهداف التنمية الُمستدامة 

وهو تحقيق التعليم الجيد«.
وخــتــم بــوعــنــق حــديــثــه بــأن 
وزارة  قبل  من  الجهود  تلك  كل 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ســيــكــون لها 
ــا  ودورهـ االيــجــابــيــة  انعكاساتها 
ُمتعلم  مــجــتــمــع  بــبــنــاء  الــكــبــيــر 
ــه االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــعـــنـــصـــر  ــ ــدفـ ــ هـ
للتنمية  وطنية  كثروة  البشري 

لــتــوفــيــر بيئة  الــشــامــلــة، ســعــيــا 
ــة وُمـــشـــجـــعـــة  ــبـ ــاسـ ــنـ دراســــــيــــــة مـ

للتعلم في المدارس.

منها ح�ص�ص القراآن وتطوير اللغة الإنجليزية

النائب بوعنق يثمن جهود وزارة التربية والتعليم لتح�سين مخرجات التعليم

} خالد بوعنق.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16382/pdf/1-Supplime/16382.pdf?fixed1800
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322370
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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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�سارة جنيب:

تفتح املدار�س احلكومية مبراحلها الثالث 

اأبوابها ال�ستقبال الطلبة لبدء  اليوم »االأحد« 

الف�سل الثاين للعام الدرا�سي احلايل 2022-

.2023

ووّجهت وزارة الرتبية والتعليم اإدارات 

املدار�س اإىل اتخاذ جميع االإجراءات التنظيمية 

ل�سمان �سريورة العمل املدر�سي من اأول يوم 

ان�سراف  خطة  ومتابعة  للطلبة،  درا�سي 

الطلبة مع نهاية اليوم الدرا�سي.

دخول  على  االإ�سراف  اأهمية  واأكدت 

وخروج الطلبة ب�سكل يومي، وت�سليم جميع 

ل�سمان  املعتمدة  املدر�سية  اجلداول  الطلبة 

اليوم  من  الدرا�سية  �سرياحل�س�س  البدء يف 

االأول للف�سل الدرا�سي.

االلتزام  �سرورة  على  الرتبية  و�سددت 

واملعلمني،  الطلبة،  وغياب  ح�سور  بر�سد 

واإدخال االإح�سائية يف برنامج بطاقة اجلودة 

اإىل  ال�ساعة )8:00 �سباًحا(، كما دعت  قبل 

الطلبة  اأمور  اأولياء  مع  اليومي  التوا�سل 

اأ�سباب  على  للوقوف  واملتاأّخرين،  املتغّيبني 

الف�سل  نتائج  وت�سليم  تاأخرهم،  اأو  غيابهم 

االأول  اليوم  من  بدًءا  للطلبة  االأول  الدرا�سي 

من الدرا�سة.

وقالت الرتبية اإنه يجب االلتزام بتنفيذ 

اآلية ا�سرتجاع كتب الف�سل الدرا�سي االأول من 

بتنفيذ  وااللتزام  املتبع،  النظام  وفق  الطلبة 

الدرا�سي  الف�سل  كتب  الطلبة  ت�سليم  اآلية 

طالب  لكل  الدرا�سي  اجلدول  يح�سب  الثاين 

منذ اليوم االأول من الدرا�سة.

ور�سد  متابعة  �سرورة  اإىل  واأ�سارت 

خدمة  م�ستخدمي  للطلبة  النقل  خطط 

املعنية  االإدارة  اإىل  واإر�سالها  املوا�سالت، 

بح�سب الفرتة الزمنية املحّددة بعد التاأكد من 

البيانات املر�سودة، ف�ساًل عن  �سحة جميع 

املبنى  لتنظيف  االلتزام بو�سع خطة يومية 

املدر�سي من خالل املتابعات الدورية لعّمال 

�سركة التنظيفات.

البيئة  متابعة  اأهمية  الرتبية  واأكدت 

املدر�سية ومرافق املدر�سة، والتاأكد من توافر 

منت�سبي  جلميع  وال�سالمة  االأمن  �سروط 

املدر�سة.

تغيري  نع  يمُ باأنه  الرتبية  واأفادت 

الطلب  اإدخال  بعد  اإال  املرافق  ا�ستخدامات 

اأواًل يف برنامج االأبنية املدر�سية، واحل�سول 

وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة  من  املوافقة  على 

الرتبوية، واالإدارة التعليمية.

بتنفيذ  االلتزام  باأهمية  الوزارة  ونوهت 

واخلارجية(  )الداخلية  املدر�سية  الفعاليات 

بعد اأخذ املوافقة بح�سب نوعها من االإدارات 

اإدارة  التعليمية،  العمليات  )اإدارة  املعنية 

ال�سراكة املجتمعية، اإدارة اخلدمات الطالبية(.

بالنظام  االلتزام  على  الرتبية  و�سددت 

تقرير  يف  الواردة  التو�سيات  وتنفيذ  املايل 

ح�سر  اإىل  دعت  كما  املالية،  الرقابة  ق�سم 

اإن  ال�سيانة  وطلبات  املادية  االحتياجات 

وفق  املعنية  اجلهة  اإىل  ورفعها  جدت،  ومُ

االإجراءات واالأنظمة املعمول بها.

ودعت اإىل متابعة اإدراج ح�س�س مهارة 

االإجنليزية  واللغة   )951( الريا�سيات 

املرحلة  لطلبة  الدرا�سية  اخلطة  )943( يف 

الثانوية، ومتابعة �سرياخلطط البديلة املتفق 

من  الدرا�سية  احل�س�س  �سري  ل�سمان  عليها 

مع  التوا�سل  �سرورة  كذلك  معوقات،  دون 

اأي تعديل على  اإجراء  االإدارة التعليمية قبل 

خطة االأن�سبة.

ووّجهت الرتبية اإىل تنفيذ قرارات النقل 

االنقطاع،  حاالت  عن  واالإبالغ  ال�سادرة 

واإر�سال  االإجازات،  من  العودة  واإ�سعار 

ا�ستمارات ا�ستالم العمل للم�ستجدين واإعادة 

التعيني واملنقولني، وااللتزام بالقرار االإداري 

)رقم  املعلمني  اأن�سبة  بتنظيم  اخلا�س 

1160/  م ع �س م/ 2021(.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

اأحمد العبا�سي

اأ�سبوع ال�سحة

القرن  من  ال�ستينيات  عقد  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

باأ�سبوع  البحرين  احتفلت  اإذ  منت�سفه  يف  وخا�سة  املا�سي 

اإذ  املدار�س،  يف  خ�سو�سية  هناك  لكن  العاملي،  ال�سحة 

ملتابعة نظافة  النظافة بوجه عام و�سكلت جلاناً  �سددت على 

الطالب وال�سفوف واالأكل بوجه خا�س واملدر�سة بوجه عام، 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف االحتفاالت من خالل تعليق الالفتات 

اآيات من  ذلك يف �سورة  اأكان  �سواء  النظافة  التي حتث على 

اأو بع�س احلكم  ال�سريفة  النبوية  االأحاديث  اأو  الكرمي  القراآن 

وامل�ساركة يف الكرنفاالت وطباعة االر�سادات التي توزع على 

الطلبة لتثقيف النا�س بالنظافة وحماربة االأوبئة، اإذ و�سعت 

امل�سابقات الأنظف طالب واأنظف �سف، حيث يتناف�س الطالب 

من  يومًيا  املدار�س  يف  الفعاليات  برزت  كما  اجلانب،  هذا  يف 

مثل امل�سابقات وامل�سرحيات واملنولوجات واملجالت احلائطية، 

وكان لالإذاعة املدر�سية دور فاعل يف امل�ساركة بهذه املنا�سبة، 

وذلك من خالل االإر�ساد ال�سحي والثقافة ال�سحية.

وما اأن يطل هذا االأ�سبوع تتحول املدار�س اإىل خاليا عمل 

كٍل بح�سب م�سوؤوليته، اإذ يبداأ ت�سكيل اللجان الطالبية وجلان 

ال�سحة  جمعيات  وخا�سة  اجلمعيات  تن�سط  كما  املعلمني، 

والنظافة من حيث املتابعة، اإذ تتفنن املدار�س يف توزيع االأدوات 

الطالب  على  ال�سفوف  يف  واملنا�سف  ال�سابون  مثل  ال�سحية 

تقودها  تفتي�س  جلان  هناك  املدار�س  خارج  ومن  املحتاجني، 

اجلمعيات الن�سائية، باالإ�سافة اإىل اإدارة ال�سحة العامة، حيث 

جتوب القرى لر�سد جوانب االهتمام بالنظافة.

1966م،  عام  قرية  كاأنظف  الزالق  قرية  برزت  وقد   

اجلائزة  كانت  حيث  متتاليني،  لعامني  املوقع  بهذا  واحتفظت 

عبارة عن درع للنظافة و�سع يف ن�سب ببداية مدخل القرية.

ومتثلت جلان النظافة يف مالحظة �سوارع القرى ودخول 

لتتاأكد  باملدار�س  تطوف  كما  واحلارات،  وال�سوارع  ال�سفوف 

من نظافتها.

وعلى م�ستوى البحرين، هناك كرنفاالت لل�سيارات ت�سارك 

الإدارة  البحرين، وقد كان  املوؤ�س�سات واالإدارات يف  يف جميع 

هذه  يف  امل�ساركة  حالًيا(  والتعليم  الرتبية  )وزارة  املعارف 

املعارف  دور  اإظهار  يف  م�سمموها  اأبدع  ب�سيارة  الكرنفاالت 

البحرين يف عملية  يف االهتمام بال�سحة، كما ن�سطت ك�سافة 

على  بل  فقط  املدار�س  م�ستوى  على  لي�س  والرتتيب  التنظيم 

يدم  مل  االأ�سبوع  هذا  لالأ�سف  لكن  كافة،  الكرنفاالت  م�ستوى 

وجد يف  واإن  والدته،  من  �سنتني  بعد  اأنفا�سه  لفظ  بل  طويالً 

بالزخم  يكن  مل  انه  اإال  احلا�سر  يومنا  حتى  املدار�س  بع�س 

اآنذاك  املنطقة  دول  اأبهر  الذي  العام  والنظام  واال�ستعداد 

وخا�سة من اجلانب االإعالمي، اإذ ما زال اأجيال عقد ال�ستينيات 

للموؤ�س�سات  املزينة  ال�سيارات  مرور  تتذكر  املا�سي  القرن  من 

اخلا�سة والوزارات يف اأغلب مناطق البحرين مبدنها وقراها، 

واإىل ذاكرة اأخرى.

اإبداع يفوق الت�سور

ده�سة  يثري  هجر�س  عي�سى  البحريني  والفنان  االأ�ستاذ 

اجلماهري املثقفة يف تد�سني كتابه »ال�َسّراَيات«

االأ�ستاذ عي�سى  املبدع  للفنان  ال�َسرَّيات  كتاب  تد�سني  يوم 

هجر�س الثالثاء املا�سي يف 23 يناير 2023 فوجئت بح�سد 

املثقفني من  اأربعمائة �سخ�س من كبار  كبري عددهم يزيد عن 

وجوههم  على  وتبدو  القاعة  يف  حا�سرون  والرجال  الن�ساء 

الفرحة وال�سرور وهم يف لَهٍف ينتظرون تد�سني الكتاب اجلديد 

الذي  فاإنَّ  التد�سني  طريقة  يف  االإبداع  ده�سَة  وينتظرون  بل 

تعة التقدمي.  �سيقدم كتابه لي�س ب�سخ�ٍس عادي، اإنهم بانتظار ممُ

امل�سرح  على خ�سبة  عي�سى هجر�س  الكبري  االأ�ستاذ  وقف 

ظهرت  املرة  هذه  ولكن يف  كعادته،  االإلقاء  م�سرحة  ليبداأ يف 

َمْن  اإذ كان كل  �سديد  الكلمات بعمق  انتقاء  الهائلة يف  قدراته 

الفائقة، ولذا حق  البالغة  العمق يف  من هذا  بالقاعة منده�ساً 

يل اأن اأطلق عليه فيل�سوف الكلمة الأنه حقيقًة قدراته الفكرية 

تطويع  وقدراته يف  االإن�سان،  �سيكولوجية  معرفة  الهائلة يف 

�سيء  كبرية  معاين  لتعطي  واملخت�سرة  ال�سغرية  الكلمات 

فوق الت�سور، االأمر الذي يك�سف عن مدى عمق بالغته. عندما 

جتتمع الكلمة مع املعرفة مع البالغِة بعمق، متوَّجة بالتوا�سع 

واحلب واالحرتام عند �سخ�ِس ما، ال �سَك اأنه فيل�سوف الكلمة. 

اإنَّ كتابه ال�َسرَّايات الذي يتكون من 288 �سفحة �سيٌء رائع 

اأروع  من  حكمة   1060 على  يحتوي  فهو  حمتواه  يف  جداً 

الفال�سفة  يختزل  هكذا  على  االإن�سان،  روح  التي مت�س  احِلكم 

واأفالطون،  �سو،  وبرنارد  و�سك�سبري،  طاغور،  مثل  الكلمات 

وغريهم من الفال�سفة.

االإن�سان  هذا  هجر�س  عي�سى  االأ�ستاذ  على  اأنَعَم  اهلل  اإن 

ما  العفوية  ب�سكل غري عادي، ولديه من  بنعمة احلفظ  اأي�ساً 

يبعث اإىل االنبهار اإذ تاأين اإىل ذهنه االأغنية التي تتنا�سب متاماً 

امل�سرح،  خ�سبة  فوق  فيه  يتحدث  هو  الذي  املو�سوع  لمُب  مع 

وكاأن هناك �سا�سة وا�سحة يف �سماِء فكره تعر�س اأمامه كل ما 

َ�سِرح املوقف ِبَكماِل العفوية والب�ساطة وبروح  يريده، وهو يمُ

االإن�سانية التي هي من طبعه بطبيعة احلال.

ومبدعيها  ومثقفيها  بفنانيها  تزخر  التي  للبحرين  هنيئاً 

اأمثال االأ�ستاذ عي�سى هجر�س.

االلتزام بالنظام املايل وتنفيذ تو�سيات »الرقابة«

الطلبة يعودون ملقاعدهم »اليوم« وت�سليم اجلداول لبدء �سري احل�س�ص من اليوم االأول

لطلبة الثانوي وال�سهادة االإعدادية

»الرتبية«: فتح باب طلبات اإعادة تقدير الدرجات عرب البوابة التعليمية

اجتماع يجمع احلمالت وبعثة احلج قريًبا

حمالت حج تطالب بزيادة ح�س�سها من احلجاج لتغطية النفقات

ب�سبب التقّدم يف العمر.. وحدة غ�سيل الكلى بعيادة الرفاع:

زيادة يف اأعداد االإ�سابات باأمرا�ص الكلى املختلفة والف�سل الكلوي املزمن

ا�ستقبال  باب  فتح  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

اإلكرتونًيا  »التظلمات«  الدرجات  تقدير  اإعادة  طلبات 

الثانوية وطلبة  املرحلة  لطلبة  التعليمية  البوابة  عرب 

نهاية  امتحانات  نتائج  االإعدادية، وذلك على  ال�سهادة 

-2022 الدرا�سي  العام  من  االأول  الدرا�سي  الف�سل 

اليوم  من  ابتداًء  متاحة  اخلدمة  �ستكون  اإذ   .2023

ال�ساعة  ولغاية   2023 يناير   28 املوافق  ال�سبت 

العا�سرة من �سباح االثنني املوافق 30 يناير 2023، 

ومفتوحة على مدار ال�ساعة بالبوابة التعليمية.

التقدمي  يف  الراغبني  الطلبة  على  اأنه   واأو�سحت 

املعلومات  ا�ستيفاء  الدرجات  تقدير  اإعادة  لطلبات 

املطلوبة من خالل البوابة التعليمية، وتثبيت الطلب يف 

املعتمدة  لالإجراءات  وفًقا  الطالب  بها  امل�سجل  املدر�سة 

على  حر�سها  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأكدت  لذلك، 

م�سلحة الطالب من خالل اإتاحة الفر�سة ملراجعة تقييم 

نف�سه  الوقت  الفتًة يف  النهائية،  االمتحانات  االأداء يف 

الت�سحيح والر�سد من دقة  اإىل ما تت�سف به عمليات 

كبرية تعك�س الواقع الفعلي للم�ستويات التح�سيلية.

اأنه يف �سوء  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت  كما 

وزير  لقرار  وطبًقا  االأول،  الدرا�سي  الف�سل  نتائج 

الرتبية والتعليم، فاإنه �سيتم تو�سيح عمليات املراجعة 

والتطوير اخلا�سة بتوزيع الدرجات والن�سب وتق�سيم 

دخول املوا�سيع اخلا�سة باملنهج الدرا�سي يف عمليات 

التقييم التكوينية والنهائية للف�سل الدرا�سي الثاين.

خديجة العرادي:

البحرينية  احلج  حمالت  اأ�سحاب  من  عدد  طالب 

عدد  )كوتا(  بزيادة  البحرينية  احلج  ببعثة  امل�سوؤولني 

حجاج البحرين حلج هذا العام 1444هـ.

يف  ا  خ�سو�سً اخلدمات،  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  وذكروا 

يغطي  ال  مت�سارعة  ب�سورة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

النفقات، نتيجة ح�سولهم على ح�سة قليلة من احلجاج، 

باأعداد  رخ�س  على  بع�سهم  ح�سول  من  الرغم  على 

حجيج اأكرب من املخ�س�سة لهم، ما يجعلهم اأمام خيارين؛ 

اإما ترك املهنة اأو موا�سلة العمل من دون حتقيق مكا�سب 

مالية، مطالبني اجلهات امل�سوؤولة بالوقوف معهم وزيادة 

ح�ستهم من احلجاج.

وقال اأ�سحاب احلمالت اإنهم رفعوا ر�سالة ر�سمية اإىل 

بانتظار  واأنهم  اخل�سو�س،  بهذا  البحرينية  احلج  بعثة 

رد امل�سوؤولني عليها، متمنني اأن يحظى طلبهم باملوافقة، 

اإ�سوة بالزيادة التي ح�سل عليها حجاج الدول ال�سقيقة 

املجاورة.

مرتقًبا  اجتماًعا  اإن  لـ»االأيام«  ت�سريح  يف  وقالوا 

�سيجمعهم مع امل�سوؤولني ببعثة احلج البحرينية ال�سهر 

وترتيباته  باحلج  املتعلقة  االأمور  جميع  ملناق�سة  املقبل؛ 

مع ا�سحاب احلمالت.

والعمرة  للحج  املوايل  حملة  رئي�س  قال  بدوره، 

ال�سادرة  الت�سريحات  بح�سب  اإنه  املوايل  ر�سي  احلاج 

يف  احلجاج  عدد  �سيكون  ال�سعودية،  احلج  وزارة  من 

هذا العام 1444هـ مليوين حاج، و�ستكون هناك زيادة 

بعدد حجاج مملكة البحرين بـ2625 حاًجا، كما كان قبل 

جائحة كورونا.

ثقة  لـ»االأيام«: »نحن على  املوايل يف ت�سريح  وقال 

لتغطية  اإ�سافًيا  عدًدا  تطلب  اأن  البحرين  ببعثة  تامة 

جائحة  ال�سابقني خالل  العامني  الذي ح�سل يف  النق�س 

كورونا، اإذ مل يحج من مملكة البحرين حجاج كال�سابق«.

واأ�سعار  العام  هذا  االأ�سعار  جممل  اإىل  وبالن�سبة 

ا  انخفا�سً يتوقع  ال  اإنه  املوايل  قال  املطروحة،  الفنادق 

كبرًيا يف �سعر احلاج الواحد؛ وذلك لغالء ال�سكن ونوعية 

اخلدمات املطلوبة من احلجاج، خا�سة اأن هذا كله مرتبط 

بنوعية اخلدمات التي يطلبها احلاج البحريني.

كبرًيا  اإقباالً  العام  هذا  حج  مو�سم  ي�سهد  اأن  وتوقع 

للت�سجيل، وذلك ب�سبب اإلغاء القيود من حيث �سّن احلاج، 

اإذ كان يف العام املا�سي 65 عاًما.

لكل حملة،  للحجاج  املتوقعة  باالأعداد  يتعلق  وفيما 

ذكر اأن بع�س احلمالت �سيكون لديها 100 حاج، واأخرى 

85، وحمالت اأخرى 75 حاًجا.

يف ذات ال�ساأن، بنّي احلاج حممد املحفوظ اأنه بح�سب 

بعودة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال�سادر  القرار 

كوتا احلجاج االأ�سلية للبحرين كما كانت قبل كورونا، 

كان عدد  اإذ  بزيادة 2625 حاًجا،  اأي  وعددهم 4625، 

احلجاج البحرينيني خالل اجلائحة 2000 حاج.

التابعة  الرفاع  عيادة  مدير  اأفاد 

نا�سر  التخ�س�سي  البحرين  مل�ست�سفى 

يف  الكلى  اأمرا�س  وحدة  باأن  الها�سمي 

عيادة الرفاع تقوم بالك�سف والت�سخي�س 

اأنها  اىل  م�سرًيا  وغ�سيلها،  الكلى  وعالج 

على ا�ستعداد تام للتعاون مع اجلمعيات 

للمر�سى  الكلى  غ�سيل  لتقدمي  اخلريية 

الذين ياأتون عن طريقهم.

الكلى  اأمرا�س  وحدة  اإن  وقال 

الكلى  غ�سيل  عالج  تقدمي  يف  م�ستمرة 

القيام  ويتم  منا�سبة،  باأ�سعار  للمر�سى 

اإذ يرافق  العيادة بالرفاع،  بها يف موقع 

والغ�سيل  العالج  اأثناء  يف  املري�س 

طبيب خمت�س، وتمُ�ستخدم اأحدث اأجهزة 

الوحدة  اأن  اإىل  الفًتا  للكلى،  الغ�سيل 

لعدد  احلايل  الوقت  يف  الغ�سيل  جتري 

من املر�سى بنجاح كامل.

اجلديد  الكلى  ق�سم  افتتاح  اأن  وذكر 

التخ�س�سي  البحرين  مل�ست�سفى 

وتو�سعته يف عيادة الرفاع ياأتي انطالًقا 

اأف�سل  لتقدمي  امل�ست�سفى  حر�س  من 

العالجات جلميع املر�سى، ونظًرا لزيادة 

�سرورة  ذلك  فر�س  اإذ  امل�سابني،  اأعداد 

نحو  العمل  وزيادة  ال�سريع  التحرك 

واالأكرث  االأف�سل  العالجية  ال�سبل  اإيجاد 

بتطوير  االإدارة  اهتمام  جاء  فقد  جودة، 

ملواجهة  والعالجية  الوقائية  الربامج 

ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  الكلوي،  الف�سل 

اأهمية التوعية باأمرا�س الكلى، واأ�سباب 

لها،  امل�ساحبة  واالأعرا�س  بها،  االإ�سابة 

على  دوري  فح�س  اإجراء  و�سرورة 

الكليتني للمحافظة عليهما.

نا�سر  الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

�ست�سهم  اجلديدة  الوحدة  اإن  الها�سمي 

يف توفري خدمات غ�سيل الكلى للمر�سى 

ومدينة  وعايل  الرفاع  منطقة  �سكان  من 

حمد واملناطق املجاورة باأحدث االأجهزة 

التخفيف  بهدف  املجال؛  هذا  يف  العاملية 

م�ساعفات  من  والتقليل  املر�سى  عن 

جديدة  عالجية  جتربة  وتقدمي  املر�س 

اأعلى  ووفق  عالية  بجودة  وحديثة 

باالإ�سافة  والعالجية،  ال�سحية  املعايري 

طبية  وكوادر  برامج عالجية  توفري  اإىل 

اإيجابي  ب�سكل  ما ينعك�س  متميزة، وهو 

على الفرد واالأ�سرة واملجتمع.

اال�ستعداد  اأمت  على  املركز  اأن  وذكر 

ال�سناديق  للتعاون والتعامل مع جميع 

خدمات  لتقدمي  واجلمعيات  اخلريية 

عالج غ�سيل الكلى باأ�سعار خا�سة جدا، 

اجلمعيات  تلك  على  القائمني  من  متمنًيا 

التوا�سل املبا�سر مع عيادة الرفاع لعالج 

الكلى واإجراء عملية الغ�سيل على الرقم 

الرقم  على  واال�ستف�سار   ،36614149

.13381338

�سارة جنيب:

تفتح املدار�س احلكومية مبراحلها الثالث 

اأبوابها ال�ستقبال الطلبة لبدء  اليوم »االأحد« 

الف�سل الثاين للعام الدرا�سي احلايل 2022-

.2023

ووّجهت وزارة الرتبية والتعليم اإدارات 

املدار�س اإىل اتخاذ جميع االإجراءات التنظيمية 

ل�سمان �سريورة العمل املدر�سي من اأول يوم 

ان�سراف  خطة  ومتابعة  للطلبة،  درا�سي 

الطلبة مع نهاية اليوم الدرا�سي.

دخول  على  االإ�سراف  اأهمية  واأكدت 

وخروج الطلبة ب�سكل يومي، وت�سليم جميع 

ل�سمان  املعتمدة  املدر�سية  اجلداول  الطلبة 

اليوم  من  الدرا�سية  �سرياحل�س�س  البدء يف 

االأول للف�سل الدرا�سي.

االلتزام  �سرورة  على  الرتبية  و�سددت 

واملعلمني،  الطلبة،  وغياب  ح�سور  بر�سد 

واإدخال االإح�سائية يف برنامج بطاقة اجلودة 

اإىل  ال�ساعة )8:00 �سباًحا(، كما دعت  قبل 

الطلبة  اأمور  اأولياء  مع  اليومي  التوا�سل 

اأ�سباب  على  للوقوف  واملتاأّخرين،  املتغّيبني 

الف�سل  نتائج  وت�سليم  تاأخرهم،  اأو  غيابهم 

االأول  اليوم  من  بدًءا  للطلبة  االأول  الدرا�سي 

من الدرا�سة.

وقالت الرتبية اإنه يجب االلتزام بتنفيذ 

اآلية ا�سرتجاع كتب الف�سل الدرا�سي االأول من 

بتنفيذ  وااللتزام  املتبع،  النظام  وفق  الطلبة 

الدرا�سي  الف�سل  كتب  الطلبة  ت�سليم  اآلية 

طالب  لكل  الدرا�سي  اجلدول  يح�سب  الثاين 

منذ اليوم االأول من الدرا�سة.

ور�سد  متابعة  �سرورة  اإىل  واأ�سارت 

خدمة  م�ستخدمي  للطلبة  النقل  خطط 

املعنية  االإدارة  اإىل  واإر�سالها  املوا�سالت، 

بح�سب الفرتة الزمنية املحّددة بعد التاأكد من 

البيانات املر�سودة، ف�ساًل عن  �سحة جميع 

املبنى  لتنظيف  االلتزام بو�سع خطة يومية 

املدر�سي من خالل املتابعات الدورية لعّمال 

�سركة التنظيفات.

البيئة  متابعة  اأهمية  الرتبية  واأكدت 

املدر�سية ومرافق املدر�سة، والتاأكد من توافر 

منت�سبي  جلميع  وال�سالمة  االأمن  �سروط 

املدر�سة.

تغيري  نع  يمُ باأنه  الرتبية  واأفادت 

الطلب  اإدخال  بعد  اإال  املرافق  ا�ستخدامات 

اأواًل يف برنامج االأبنية املدر�سية، واحل�سول 

وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة  من  املوافقة  على 

الرتبوية، واالإدارة التعليمية.

بتنفيذ  االلتزام  باأهمية  الوزارة  ونوهت 

واخلارجية(  )الداخلية  املدر�سية  الفعاليات 

بعد اأخذ املوافقة بح�سب نوعها من االإدارات 

اإدارة  التعليمية،  العمليات  )اإدارة  املعنية 

ال�سراكة املجتمعية، اإدارة اخلدمات الطالبية(.

بالنظام  االلتزام  على  الرتبية  و�سددت 

تقرير  يف  الواردة  التو�سيات  وتنفيذ  املايل 

ح�سر  اإىل  دعت  كما  املالية،  الرقابة  ق�سم 

اإن  ال�سيانة  وطلبات  املادية  االحتياجات 

وفق  املعنية  اجلهة  اإىل  ورفعها  جدت،  ومُ

االإجراءات واالأنظمة املعمول بها.

ودعت اإىل متابعة اإدراج ح�س�س مهارة 

االإجنليزية  واللغة   )951( الريا�سيات 

املرحلة  لطلبة  الدرا�سية  اخلطة  )943( يف 

الثانوية، ومتابعة �سرياخلطط البديلة املتفق 

من  الدرا�سية  احل�س�س  �سري  ل�سمان  عليها 

مع  التوا�سل  �سرورة  كذلك  معوقات،  دون 

اأي تعديل على  اإجراء  االإدارة التعليمية قبل 

خطة االأن�سبة.

ووّجهت الرتبية اإىل تنفيذ قرارات النقل 

االنقطاع،  حاالت  عن  واالإبالغ  ال�سادرة 

واإر�سال  االإجازات،  من  العودة  واإ�سعار 

ا�ستمارات ا�ستالم العمل للم�ستجدين واإعادة 

التعيني واملنقولني، وااللتزام بالقرار االإداري 

)رقم  املعلمني  اأن�سبة  بتنظيم  اخلا�س 

1160/  م ع �س م/ 2021(.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

اأحمد العبا�سي

اأ�سبوع ال�سحة

القرن  من  ال�ستينيات  عقد  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

باأ�سبوع  البحرين  احتفلت  اإذ  منت�سفه  يف  وخا�سة  املا�سي 

اإذ  املدار�س،  يف  خ�سو�سية  هناك  لكن  العاملي،  ال�سحة 

ملتابعة نظافة  النظافة بوجه عام و�سكلت جلاناً  �سددت على 

الطالب وال�سفوف واالأكل بوجه خا�س واملدر�سة بوجه عام، 

باالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف االحتفاالت من خالل تعليق الالفتات 

اآيات من  ذلك يف �سورة  اأكان  �سواء  النظافة  التي حتث على 

اأو بع�س احلكم  ال�سريفة  النبوية  االأحاديث  اأو  الكرمي  القراآن 

وامل�ساركة يف الكرنفاالت وطباعة االر�سادات التي توزع على 

الطلبة لتثقيف النا�س بالنظافة وحماربة االأوبئة، اإذ و�سعت 

امل�سابقات الأنظف طالب واأنظف �سف، حيث يتناف�س الطالب 

من  يومًيا  املدار�س  يف  الفعاليات  برزت  كما  اجلانب،  هذا  يف 

مثل امل�سابقات وامل�سرحيات واملنولوجات واملجالت احلائطية، 

وكان لالإذاعة املدر�سية دور فاعل يف امل�ساركة بهذه املنا�سبة، 

وذلك من خالل االإر�ساد ال�سحي والثقافة ال�سحية.

وما اأن يطل هذا االأ�سبوع تتحول املدار�س اإىل خاليا عمل 

كٍل بح�سب م�سوؤوليته، اإذ يبداأ ت�سكيل اللجان الطالبية وجلان 

ال�سحة  جمعيات  وخا�سة  اجلمعيات  تن�سط  كما  املعلمني، 

والنظافة من حيث املتابعة، اإذ تتفنن املدار�س يف توزيع االأدوات 

الطالب  على  ال�سفوف  يف  واملنا�سف  ال�سابون  مثل  ال�سحية 

تقودها  تفتي�س  جلان  هناك  املدار�س  خارج  ومن  املحتاجني، 

اجلمعيات الن�سائية، باالإ�سافة اإىل اإدارة ال�سحة العامة، حيث 

جتوب القرى لر�سد جوانب االهتمام بالنظافة.

1966م،  عام  قرية  كاأنظف  الزالق  قرية  برزت  وقد   

اجلائزة  كانت  حيث  متتاليني،  لعامني  املوقع  بهذا  واحتفظت 

عبارة عن درع للنظافة و�سع يف ن�سب ببداية مدخل القرية.

ومتثلت جلان النظافة يف مالحظة �سوارع القرى ودخول 

لتتاأكد  باملدار�س  تطوف  كما  واحلارات،  وال�سوارع  ال�سفوف 

من نظافتها.

وعلى م�ستوى البحرين، هناك كرنفاالت لل�سيارات ت�سارك 

الإدارة  البحرين، وقد كان  املوؤ�س�سات واالإدارات يف  يف جميع 

هذه  يف  امل�ساركة  حالًيا(  والتعليم  الرتبية  )وزارة  املعارف 

املعارف  دور  اإظهار  يف  م�سمموها  اأبدع  ب�سيارة  الكرنفاالت 

البحرين يف عملية  يف االهتمام بال�سحة، كما ن�سطت ك�سافة 

على  بل  فقط  املدار�س  م�ستوى  على  لي�س  والرتتيب  التنظيم 

يدم  مل  االأ�سبوع  هذا  لالأ�سف  لكن  كافة،  الكرنفاالت  م�ستوى 

وجد يف  واإن  والدته،  من  �سنتني  بعد  اأنفا�سه  لفظ  بل  طويالً 

بالزخم  يكن  مل  انه  اإال  احلا�سر  يومنا  حتى  املدار�س  بع�س 

اآنذاك  املنطقة  دول  اأبهر  الذي  العام  والنظام  واال�ستعداد 

وخا�سة من اجلانب االإعالمي، اإذ ما زال اأجيال عقد ال�ستينيات 

للموؤ�س�سات  املزينة  ال�سيارات  مرور  تتذكر  املا�سي  القرن  من 

اخلا�سة والوزارات يف اأغلب مناطق البحرين مبدنها وقراها، 

واإىل ذاكرة اأخرى.

اإبداع يفوق الت�سور

ده�سة  يثري  هجر�س  عي�سى  البحريني  والفنان  االأ�ستاذ 

اجلماهري املثقفة يف تد�سني كتابه »ال�َسّراَيات«

االأ�ستاذ عي�سى  املبدع  للفنان  ال�َسرَّيات  كتاب  تد�سني  يوم 

هجر�س الثالثاء املا�سي يف 23 يناير 2023 فوجئت بح�سد 

املثقفني من  اأربعمائة �سخ�س من كبار  كبري عددهم يزيد عن 

وجوههم  على  وتبدو  القاعة  يف  حا�سرون  والرجال  الن�ساء 

الفرحة وال�سرور وهم يف لَهٍف ينتظرون تد�سني الكتاب اجلديد 

الذي  فاإنَّ  التد�سني  طريقة  يف  االإبداع  ده�سَة  وينتظرون  بل 

تعة التقدمي.  �سيقدم كتابه لي�س ب�سخ�ٍس عادي، اإنهم بانتظار ممُ

امل�سرح  على خ�سبة  عي�سى هجر�س  الكبري  االأ�ستاذ  وقف 

ظهرت  املرة  هذه  ولكن يف  كعادته،  االإلقاء  م�سرحة  ليبداأ يف 

َمْن  اإذ كان كل  �سديد  الكلمات بعمق  انتقاء  الهائلة يف  قدراته 

الفائقة، ولذا حق  البالغة  العمق يف  من هذا  بالقاعة منده�ساً 

يل اأن اأطلق عليه فيل�سوف الكلمة الأنه حقيقًة قدراته الفكرية 

تطويع  وقدراته يف  االإن�سان،  �سيكولوجية  معرفة  الهائلة يف 

�سيء  كبرية  معاين  لتعطي  واملخت�سرة  ال�سغرية  الكلمات 

فوق الت�سور، االأمر الذي يك�سف عن مدى عمق بالغته. عندما 

جتتمع الكلمة مع املعرفة مع البالغِة بعمق، متوَّجة بالتوا�سع 

واحلب واالحرتام عند �سخ�ِس ما، ال �سَك اأنه فيل�سوف الكلمة. 

اإنَّ كتابه ال�َسرَّايات الذي يتكون من 288 �سفحة �سيٌء رائع 

اأروع  من  حكمة   1060 على  يحتوي  فهو  حمتواه  يف  جداً 

الفال�سفة  يختزل  هكذا  على  االإن�سان،  روح  التي مت�س  احِلكم 

واأفالطون،  �سو،  وبرنارد  و�سك�سبري،  طاغور،  مثل  الكلمات 

وغريهم من الفال�سفة.

االإن�سان  هذا  هجر�س  عي�سى  االأ�ستاذ  على  اأنَعَم  اهلل  اإن 

ما  العفوية  ب�سكل غري عادي، ولديه من  بنعمة احلفظ  اأي�ساً 

يبعث اإىل االنبهار اإذ تاأين اإىل ذهنه االأغنية التي تتنا�سب متاماً 

امل�سرح،  خ�سبة  فوق  فيه  يتحدث  هو  الذي  املو�سوع  لمُب  مع 

وكاأن هناك �سا�سة وا�سحة يف �سماِء فكره تعر�س اأمامه كل ما 

َ�سِرح املوقف ِبَكماِل العفوية والب�ساطة وبروح  يريده، وهو يمُ

االإن�سانية التي هي من طبعه بطبيعة احلال.

ومبدعيها  ومثقفيها  بفنانيها  تزخر  التي  للبحرين  هنيئاً 

اأمثال االأ�ستاذ عي�سى هجر�س.

االلتزام بالنظام املايل وتنفيذ تو�سيات »الرقابة«

الطلبة يعودون ملقاعدهم »اليوم« وت�سليم اجلداول لبدء �سري احل�س�ص من اليوم االأول

لطلبة الثانوي وال�سهادة االإعدادية

»الرتبية«: فتح باب طلبات اإعادة تقدير الدرجات عرب البوابة التعليمية

اجتماع يجمع احلمالت وبعثة احلج قريًبا

حمالت حج تطالب بزيادة ح�س�سها من احلجاج لتغطية النفقات

ب�سبب التقّدم يف العمر.. وحدة غ�سيل الكلى بعيادة الرفاع:

زيادة يف اأعداد االإ�سابات باأمرا�ص الكلى املختلفة والف�سل الكلوي املزمن

ا�ستقبال  باب  فتح  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

اإلكرتونًيا  »التظلمات«  الدرجات  تقدير  اإعادة  طلبات 

الثانوية وطلبة  املرحلة  لطلبة  التعليمية  البوابة  عرب 

نهاية  امتحانات  نتائج  االإعدادية، وذلك على  ال�سهادة 

-2022 الدرا�سي  العام  من  االأول  الدرا�سي  الف�سل 

اليوم  من  ابتداًء  متاحة  اخلدمة  �ستكون  اإذ   .2023

ال�ساعة  ولغاية   2023 يناير   28 املوافق  ال�سبت 

العا�سرة من �سباح االثنني املوافق 30 يناير 2023، 

ومفتوحة على مدار ال�ساعة بالبوابة التعليمية.

التقدمي  يف  الراغبني  الطلبة  على  اأنه   واأو�سحت 

املعلومات  ا�ستيفاء  الدرجات  تقدير  اإعادة  لطلبات 

املطلوبة من خالل البوابة التعليمية، وتثبيت الطلب يف 

املعتمدة  لالإجراءات  وفًقا  الطالب  بها  امل�سجل  املدر�سة 

على  حر�سها  والتعليم  الرتبية  وزارة  واأكدت  لذلك، 

م�سلحة الطالب من خالل اإتاحة الفر�سة ملراجعة تقييم 

نف�سه  الوقت  الفتًة يف  النهائية،  االمتحانات  االأداء يف 

الت�سحيح والر�سد من دقة  اإىل ما تت�سف به عمليات 

كبرية تعك�س الواقع الفعلي للم�ستويات التح�سيلية.

اأنه يف �سوء  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت  كما 

وزير  لقرار  وطبًقا  االأول،  الدرا�سي  الف�سل  نتائج 

الرتبية والتعليم، فاإنه �سيتم تو�سيح عمليات املراجعة 

والتطوير اخلا�سة بتوزيع الدرجات والن�سب وتق�سيم 

دخول املوا�سيع اخلا�سة باملنهج الدرا�سي يف عمليات 

التقييم التكوينية والنهائية للف�سل الدرا�سي الثاين.

خديجة العرادي:

البحرينية  احلج  حمالت  اأ�سحاب  من  عدد  طالب 

عدد  )كوتا(  بزيادة  البحرينية  احلج  ببعثة  امل�سوؤولني 

حجاج البحرين حلج هذا العام 1444هـ.

يف  ا  خ�سو�سً اخلدمات،  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  وذكروا 

يغطي  ال  مت�سارعة  ب�سورة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

النفقات، نتيجة ح�سولهم على ح�سة قليلة من احلجاج، 

باأعداد  رخ�س  على  بع�سهم  ح�سول  من  الرغم  على 

حجيج اأكرب من املخ�س�سة لهم، ما يجعلهم اأمام خيارين؛ 

اإما ترك املهنة اأو موا�سلة العمل من دون حتقيق مكا�سب 

مالية، مطالبني اجلهات امل�سوؤولة بالوقوف معهم وزيادة 

ح�ستهم من احلجاج.

وقال اأ�سحاب احلمالت اإنهم رفعوا ر�سالة ر�سمية اإىل 

بانتظار  واأنهم  اخل�سو�س،  بهذا  البحرينية  احلج  بعثة 

رد امل�سوؤولني عليها، متمنني اأن يحظى طلبهم باملوافقة، 

اإ�سوة بالزيادة التي ح�سل عليها حجاج الدول ال�سقيقة 

املجاورة.

مرتقًبا  اجتماًعا  اإن  لـ»االأيام«  ت�سريح  يف  وقالوا 

�سيجمعهم مع امل�سوؤولني ببعثة احلج البحرينية ال�سهر 

وترتيباته  باحلج  املتعلقة  االأمور  جميع  ملناق�سة  املقبل؛ 

مع ا�سحاب احلمالت.

والعمرة  للحج  املوايل  حملة  رئي�س  قال  بدوره، 

ال�سادرة  الت�سريحات  بح�سب  اإنه  املوايل  ر�سي  احلاج 

يف  احلجاج  عدد  �سيكون  ال�سعودية،  احلج  وزارة  من 

هذا العام 1444هـ مليوين حاج، و�ستكون هناك زيادة 

بعدد حجاج مملكة البحرين بـ2625 حاًجا، كما كان قبل 

جائحة كورونا.

ثقة  لـ»االأيام«: »نحن على  املوايل يف ت�سريح  وقال 

لتغطية  اإ�سافًيا  عدًدا  تطلب  اأن  البحرين  ببعثة  تامة 

جائحة  ال�سابقني خالل  العامني  الذي ح�سل يف  النق�س 

كورونا، اإذ مل يحج من مملكة البحرين حجاج كال�سابق«.

واأ�سعار  العام  هذا  االأ�سعار  جممل  اإىل  وبالن�سبة 

ا  انخفا�سً يتوقع  ال  اإنه  املوايل  قال  املطروحة،  الفنادق 

كبرًيا يف �سعر احلاج الواحد؛ وذلك لغالء ال�سكن ونوعية 

اخلدمات املطلوبة من احلجاج، خا�سة اأن هذا كله مرتبط 

بنوعية اخلدمات التي يطلبها احلاج البحريني.

كبرًيا  اإقباالً  العام  هذا  حج  مو�سم  ي�سهد  اأن  وتوقع 

للت�سجيل، وذلك ب�سبب اإلغاء القيود من حيث �سّن احلاج، 

اإذ كان يف العام املا�سي 65 عاًما.

لكل حملة،  للحجاج  املتوقعة  باالأعداد  يتعلق  وفيما 

ذكر اأن بع�س احلمالت �سيكون لديها 100 حاج، واأخرى 

85، وحمالت اأخرى 75 حاًجا.

يف ذات ال�ساأن، بنّي احلاج حممد املحفوظ اأنه بح�سب 

بعودة  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  ال�سادر  القرار 

كوتا احلجاج االأ�سلية للبحرين كما كانت قبل كورونا، 

كان عدد  اإذ  بزيادة 2625 حاًجا،  اأي  وعددهم 4625، 

احلجاج البحرينيني خالل اجلائحة 2000 حاج.

التابعة  الرفاع  عيادة  مدير  اأفاد 

نا�سر  التخ�س�سي  البحرين  مل�ست�سفى 

يف  الكلى  اأمرا�س  وحدة  باأن  الها�سمي 

عيادة الرفاع تقوم بالك�سف والت�سخي�س 

اأنها  اىل  م�سرًيا  وغ�سيلها،  الكلى  وعالج 

على ا�ستعداد تام للتعاون مع اجلمعيات 

للمر�سى  الكلى  غ�سيل  لتقدمي  اخلريية 

الذين ياأتون عن طريقهم.

الكلى  اأمرا�س  وحدة  اإن  وقال 

الكلى  غ�سيل  عالج  تقدمي  يف  م�ستمرة 

القيام  ويتم  منا�سبة،  باأ�سعار  للمر�سى 

اإذ يرافق  العيادة بالرفاع،  بها يف موقع 

والغ�سيل  العالج  اأثناء  يف  املري�س 

طبيب خمت�س، وتمُ�ستخدم اأحدث اأجهزة 

الوحدة  اأن  اإىل  الفًتا  للكلى،  الغ�سيل 

لعدد  احلايل  الوقت  يف  الغ�سيل  جتري 

من املر�سى بنجاح كامل.

اجلديد  الكلى  ق�سم  افتتاح  اأن  وذكر 

التخ�س�سي  البحرين  مل�ست�سفى 

وتو�سعته يف عيادة الرفاع ياأتي انطالًقا 

اأف�سل  لتقدمي  امل�ست�سفى  حر�س  من 

العالجات جلميع املر�سى، ونظًرا لزيادة 

�سرورة  ذلك  فر�س  اإذ  امل�سابني،  اأعداد 

نحو  العمل  وزيادة  ال�سريع  التحرك 

واالأكرث  االأف�سل  العالجية  ال�سبل  اإيجاد 

بتطوير  االإدارة  اهتمام  جاء  فقد  جودة، 

ملواجهة  والعالجية  الوقائية  الربامج 

ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  الكلوي،  الف�سل 

اأهمية التوعية باأمرا�س الكلى، واأ�سباب 

لها،  امل�ساحبة  واالأعرا�س  بها،  االإ�سابة 

على  دوري  فح�س  اإجراء  و�سرورة 

الكليتني للمحافظة عليهما.

نا�سر  الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

�ست�سهم  اجلديدة  الوحدة  اإن  الها�سمي 

يف توفري خدمات غ�سيل الكلى للمر�سى 

ومدينة  وعايل  الرفاع  منطقة  �سكان  من 

حمد واملناطق املجاورة باأحدث االأجهزة 

التخفيف  بهدف  املجال؛  هذا  يف  العاملية 

م�ساعفات  من  والتقليل  املر�سى  عن 

جديدة  عالجية  جتربة  وتقدمي  املر�س 

اأعلى  ووفق  عالية  بجودة  وحديثة 

باالإ�سافة  والعالجية،  ال�سحية  املعايري 

طبية  وكوادر  برامج عالجية  توفري  اإىل 

اإيجابي  ب�سكل  ما ينعك�س  متميزة، وهو 

على الفرد واالأ�سرة واملجتمع.

اال�ستعداد  اأمت  على  املركز  اأن  وذكر 

ال�سناديق  للتعاون والتعامل مع جميع 

خدمات  لتقدمي  واجلمعيات  اخلريية 

عالج غ�سيل الكلى باأ�سعار خا�سة جدا، 

اجلمعيات  تلك  على  القائمني  من  متمنًيا 

التوا�سل املبا�سر مع عيادة الرفاع لعالج 

الكلى واإجراء عملية الغ�سيل على الرقم 

الرقم  على  واال�ستف�سار   ،36614149

.13381338
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6259
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

البحرين.. حيث التعايش 
والتسامح والسالم

إعراب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه خالل اس��تقباله رئيس 
المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية الش��يخ عبدالرحمن بن 
محمد بن راشد آل خليفة عن »تقديره واعتزازه بالدور الكبير 
الذي يضطلع به المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية وجهوده 
الخيرة في خدمة الدين اإلس��المي الحنيف وإظهار س��ماحته 
ونش��ر تعاليم��ه والتوعي��ة بثوابته القائمة عل��ى االعتدال 
والوس��طية، والدع��وة إل��ى الخي��ر والتقري��ب بي��ن األديان 
والثقافات من أجل الس��الم والتعاون اإلنساني« تأكيد على 
نج��اح الخطوات التي تخطوها المملك��ة في عملية التقريب 
بين األديان والثقافات من أجل الس��الم والتعاون اإلنساني، 
وتأكي��د على أن ه��ذه العملية تنطلق من الدين اإلس��المي 
الحني��ف الذي من أساس��اته االعتدال والوس��طية. وفي هذا 
رسالة بليغة لكل من ال يزال دون القدرة على استيعاب الدور 
الحض��اري الذي يقوم ب��ه صاحب الجاللة حفظ��ه اهلل ورعاه 

وتنفذه الحكومة بدقة وتلتزم به كل مؤسساتها.
الي��وم وبفض��ل م��ن اهلل س��بحانه وتعالى وحكم��ة صاحب 
الجالل��ة الملك المعظم تج��اوزت البحرين مرحلة ش��عارات 
التعايش والتس��امح والسالم إلى تجسيدها على أرض الواقع 
حت��ى صار العالم كله يربط اس��مها به��ذا ويعرف أن جميع 
من ف��ي هذه البالد ينظ��رون إلى كل بني البش��ر من منظار 
واحد ويعتبرونهم سواس��ية كأس��نان المشط ويحترمونهم 
جميعًا ويرفضون التدخل في أديانهم ومذاهبهم وإيمانهم، 
والمذاه��ب  األدي��ان  ويرفض��ون كذل��ك كل تج��اوز عل��ى 
واإلنس��انية ويحتكمون في كل ذلك إل��ى القانون، ما يؤكد 
أن البحرين تنظر إلى اإلنس��ان كقيمة وتؤمن بأن التعايش 
بين الجميع هو الذي ينبغي أن يسود في كل حين، ويؤكد أن 
العال��م يعتبرها »أفضل نموذج دول��ي وواقعي على تأصيل 
قي��م التس��امح والتعاي��ش«، فالبحرين »نجح��ت على مدى 
العصور في وضع أس��س راسخة لمبادئ التسامح والتعايش 

وقبول اآلخرين«.
يكف��ي مث��ااًل على ذل��ك »وج��ود معاب��د بوذي��ة ويهودية 
وكنائس مس��يحية ومس��اجد إس��المية قريبة م��ن بعضها 

البعض، تمارس فيها جميع الطقوس بكل حرية وسالم«.

كلوا حشرات
ال تس��تطيع الذاكرة البش��رية أن تتجاوز في مواقف الشكوى 
م��ن الج��وع ونقص الطع��ام القصة المنس��وبة إل��ى ملكة 
فرنس��ا الس��ابقة ماري أنطوانيت. حين أخبروها أن الش��عب 
جائ��ع ويعان��ي وال يج��د الخب��ز، فأجاب��ت إجابة بس��يطة.. 
فليأكل��وا الكعك. اليوم يخرج علينا ع��دة علماء، وتصدر عن 
ع��دة منظم��ات ومراكز أبح��اث، يش��يرون جميعًا إل��ى أزمة 
نقص الغذاء العالم��ي، ويقولون لنا بنبرة طبيعة جدًا »كلوا 

حشرات«.
ال ش��ك في أن ثمة ش��عوبًا بأكملها في آسيا وإفريقيا تأكل 
الحشرات والديدان واألفاعي كجزء رئيس من طعامها. فضاًل 
ع��ن أن هذه الش��عوب تأكل أيض��ًا بع��ض الحيوانات مثل 
الفئ��ران والكالب وغيره��ا. ويخبرنا عل��م األنثروبولوجيا أن 
بعض القبائل البش��رية لم تتورع عن أكل البشر أحياًء كانوا 
أم جثثًا فضلوا االستفادة من لحمها قبل ترك ما تبقى منها 
للدي��دان. األكل، الطعام، المطبخ، الوصف��ات... هي ثقافة 
وتاري��خ ورحلة بش��رية طويلة تش��كلت معها ذائقة البش��ر 
وفنونه��م وفوارقهم الطبقية. بعضها اس��تمر وتطور وصار 
عالميًا. وبعضها بقي في إط��ار المحلية. وبالتأكيد انقرض 

العديد منها بفعل الحضارة.
من��ذ عقدين من الزمن ومخ��اوف، أو... »تخويفات« تناقص 
الغ��ذاء العالمي تتزايد. وتتحالف مخاوف التغيرات المناخية 
الواضحة ج��دًا. ارتفاع درجات حرارة األرض وحرائق الغابات. 
الفيضانات الش��ديدة وارتفاع منس��وب المياه وصور الغرق 
الت��ي تطغ��ى دائمًا بع��د كل إعص��ار أو موجة مط��ر. عقد 
العالم عدة اجتماعات لمناقش��ة األزمة القادمة، ولم تسفر 
االجتماع��ات عن حل��ول لعالجها. االجتماع��ات كانت فقط 
لتأكي��د المخ��اوف. ل��م تعلن أي جه��ة عن مش��روع زراعي 
أو صناع��ي الس��تثمار الك��رة األرضي��ة إلنتاج الطع��ام. لم 
تصدر دراس��ة مسحية تشير إلى مس��احات األراضي الزراعية 
الموج��ودة والممك��ن اس��تصالحها لتوفير الطع��ام، أو أية 

إحصائية للثروات الحيوانية المتوافرة وكيفية تنميتها.
فج��أة ب��دأت التصريح��ات تعلن ن��درة البروتي��ن الحيواني 
وضرورة توفير بدائل صناعية لمادة البروتين. واآلن تطورت 
الدراسات لتعلن أن االعتماد البشري القادم على المنتوجات 
الزراعية ونقص البروتين سيس��بب نقصًا في جسم اإلنسان 
في عدة معادن وأنزيمات وأن الحل إضافة مسحوق الحشرات 
والديدان إلى الطعام المصّنع باعتبار أن نسبة البروتين في 
ه��ذه المخلوقات يفوق نظيراتها م��ن الحيوانات. إنه حديث 

عن الصناعة وليس في التغذية.
ف��ي الب��دء كنا نظ��ن الموضوع مزح��ة من صن��اع المحتوى 
المفبرك. ولكننا فوجئنا بتقارير حقيقية على مواقع رس��مية 
لمنظمات دولية تروج لهذا المش��روع. إنهم جادون في دس 
الحشرات والفئران في طعامنا. وسيقدمون لنا ضمانات بأن 
هذه الحش��رات آمنة ولم تتعرض للمبيدات أو الكيماويات!! 
ونح��ن أيض��ًا جادون ف��ي تقديرن��ا ألزم��ة الغ��ذاء والمناخ 
التي تفاقمت بس��بب انتش��ار العمران وناطحات الس��حاب 
والشاليهات والمصانع وس��يارات النقل والشحن والقطارات. 
والحل في دراس��ة توفير الغ��ذاء الطبيعي للبش��ر في إعادة 
إحي��اء المناطق التي تصح��رت وزيادة رأس الم��ال الحيواني 

الذي يحتاج إليه البشر.
ف��ي الكتاب��ات االقتصادية الكالس��يكية أدى تط��ور اآلالت 
وانتش��ار المدن إلى هجرة القرى والمزارع وتقلص مساحات 
الزراعة. والحل في العودة إلى الطبيعة وإعادة إحيائها وليس 
بحقن الطع��ام بالحش��رات والديدان، ك��ي تنتعش صناعة 

جديدة، وتتشكل رأسمالية جديدة على حساب البشرية.

»الجنوبية« و»الشمالية« بال »دختر«
كان االتص��ال باإلس��عاف هو الح��ل المثالي لنق��ل المريض 
إل��ى عالجه وخاصة إن كان يحت��اج إلى رعاية خاصة من كبار 
السن الذين يعانون العديد من األمراض، وتصعب حركتهم 
ويصعب نقله��م، ولكن مع تعقيد بعض األوضاع التي ال بد 
من إيجاد حلول لها وهي تمنع اإلس��عاف من نقل مصاب من 
الش��مالية أو الجنوبية إلى مستش��فى الملك حمد بحجة أنه 
خارج إط��ار دائرتهم. العديد من األش��خاص الذين تواصلوا 
معي بعد إثارة هذه اإلش��كالية في »تويتر« والتي استمعت 
فيها لعدد من القص��ص، والتي يقول فيها أحدهم إن والده 
الكبير في الس��ن من س��كنة المحرق، وألن��ه ال يمكن تركه 
في منزله وحيدًا فإنه اس��تدعى نقله وجعل إقامته في بيته 
في الرفاع، وتوفير ممرضة له بش��كل دائم لمتاعب أدويته 
وصحته ورعايته، ولكن مع أي انتكاسة صحية يواجهها والده 
وتس��تدعي نقل��ه إلى المستش��فى يدور حدي��ث طويل بينه 
وبين اإلس��عاف في كل مرة، فاإلسعاف يريد أخذه للسلمانية 

بينما ملف وال��ده وكل متابعاته تتم في مستش��فى الملك 
حمد بحكم وج��ود منزله وبيته طوال عمره هناك، ولألس��ف 
يتأخر هذا الموضوع والجدال إلى أن يحصل س��ائق اإلسعاف 

على تصريح لنقله إلى المحرق ومستشفى الملك حمد!!
ويضي��ف ه��ذا المواطن أنه اضط��ر إلى التعامل مع ش��ركة 
نقل مختصة بنقل كبار الس��ن ورعايته��م، وهذا ما زاد عليه 
التكلفة، ومع ذلك فإن هذه الشركة تمتنع عن نقل المريض 
إذا كان��ت حالت��ه حرج��ة وبذل��ك نع��ود لس��يناريو النقاش 
الطوي��ل مع اإلس��عاف ليحصل على تصريح نقل��ه من الرفاع 
إلى المحرق، وذلك ألن االبن يهتم بوالده وهذا ليس بغريب 
علينا بأن يقوم االبن برد شيء من جميل والديه ببرهما عند 
الكب��ر واحتوائهما واالهتمام بصحتهما فم��ن الطبيعي أن 
يقيم األب لدى ابنه عندما تس��وء حالته ليحصل على الرعاية 

الالزمة وال يكون وحيدًا.
كذلك هو الحال لجميع قاطني المحافظة الشمالية والمحافظة 

الجنوبي��ة فأية حالة طارئ��ة يتم تحويلها للس��لمانية الذي 
لم تعد طاقته االس��تيعابية تس��توعب المزيد من المرضى 
والمراجعين من مواطنين ومقيمين، فمشفى واحد للمملكة 
ال يمك��ن أن يغط��ي الجميع، وخاص��ة مع التزايد الس��كاني 
والكثاف��ة الس��كانية، فالب��د من إيج��اد مجمع طب��ي بحجم 
الس��لمانية ليخدم المناطق الش��مالية والجنوبية التي بدأت 
بالتوس��ع بش��كل كبير، وبدأ الزحف العمران��ي بالتمدد من 
خ��الل المدن الجديدة التي أقيمت، كمدينة س��لمان ومدينة 
خليف��ة، وهذا م��ا يزيد من أهمية وج��ود مجمع طبي مركزي 

للمحافظتين!
وكح��ل مؤق��ت يمك��ن تحويل ع��دد م��ن المراك��ز الصحية 
النموذجية إلى مستشفيات من خالل إضافة كل التخصصات 
مع بعض غرف العمليات البسيطة لتكون حاًل مؤقتًا بداًل من 
تحويل الناس إلى الس��لمانية وانتظ��ار المواعيد التي تطول 

بالشهور!

المطبخ النيابي والخلفية األكاديمية للسادة النواب!!!
بعد ش��طحات بعض النواب ما بين »الكاش��ير« وحوكمة المقابر كاستثمارات ترفيهية 
وجعله��ا فنادق، انتقلنا لنتمع��ن أكثر في طرح جديد حول الخطة المس��تقبلية لبرنامج 

الحكومة للدورة التشريعية الجديدة والتي تمضي على قدم وساق. 
م��ن ه��ذا المنعطف، أود أن أش��دد على أهمية الخلفي��ة األكاديمية للنائ��ب إذا لم يكن 
الوقت متأخرًا، فقد يبدو أننا قد نواجه مشكلة في اكتشاف مدى اعتماد بعض الشهادات 
األكاديمي��ة لبعض الس��ادة النواب ممن يحمل ش��هادة الدكتوراه أو الماجس��تير، حيث 
س��ينعكس المستوى األكاديمي حتى على مشروعية وجود النائب، حين يتبين أن النائب 
لج��أ إلى اعتماد بعض الدورات كأس��اس أكاديمي غير معادل، فم��ن حق الخصم أو أحد 
أف��راد دائرته أن يطعن ف��ي فوز النائب خصوصًا أننا قد كش��فنا ضحال��ة تفكير بعض 

النواب!!!
المطبخ النيابي لدى مكتب الرئاس��ة يطرح جدول األعمال بالتوافق بين رئيس المجلس 
ونائبه ورؤس��اء اللجان ويرس��ل على آيباد السادة النواب حس��ب ما ورد لي يوم الخميس 
أي قبل موعد الجلس��ة يوم الثالثاء بحوالي 4 إلى 5 أيام، ليبين لنا موعد الجلس��ة كيفية 
اجته��اد النائب في الطرح أو أن البعض يعمد إلى الصراخ ويحمل معاناة الش��ارع و.. و.. 
و..إلخ، بالطرح المكرر وغير المجدي صراحة إنما يبين ضعفًا كبيرًا لدى النائب في تطبيق 

مقولة »قل خيرًا أو اصمت«!
برنامج الحكومة ومناقش��ة جدول األعمال يوم الثالثاء الماضي حول االستثمار الرياضي، 
كم��ا طرحت إحدى األعض��اء أهمية توظيف الذكاء االصطناعي ف��ي الطب الرياضي!!! وال 

أعرف ماذا يعني هذا بالضبط؟!
لكن بالطبع أنقذت الجلس��ة في اعتقادي الخاص س��عادة النائب جليلة الس��يد، إذ يبدو 
أنه��ا جمعت اجتهادات مس��ؤولة في ط��رح عدة نقاط جوهرية تخ��ص الموازنة العامة 
للتخطيط الرياضي وأهمية التوظيف الرياضي إليجاد فرص أكبر وهي ضربة معلم للسيد 
في مرمى وزيرة الش��باب الجديدة لحصر مس��اعي الوزارة في هذا المس��ار قبل تش��تيت 

الموازنة في مشاريع غير أولية قد تؤجل فيما بعد!
ليس من اختصاصنا التدقيق في الخلفية األكاديمية لكل نائب، لكننا نستطيع القول إن 
مؤهالت أي نائب ينسبها إلى نفسه دون امتالكها فهي في الواقع شبهة جنائية النتحال 
ش��خصية، فحس��ب – المادة – 224 »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على س��نة أو بالغرامة 
التي ال تجاوز مائة دينار من أقدم عالنية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص 
بها القانون فئة من الناس أو على حمل إش��ارة أو عالمة لوظيفة أو عمل أو على انتحال 

رتبة عسكرية ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية«.
ننصح بعض النواب، باالستعانة ببعض القانونيين والتحضير الجيد قبل الجلسة ألن من 
الواضح أن ضغط الش��ارع لن يكون س��هاًل واألنظار كلها تترقب »الاليف«، نقل تفاصيل 
جلس��ة الن��واب التي أصبح��ت محط جدل الناس، كم��ا حدث مع إحدى النائب��ات، بعد أن 
فاجأه��ا رد معالي رئيس مجلس النواب الذي كان منتبهًا لها جيدًا حين أعلمها بضرورة 

االتصال بالوزيرة قبل مداخلتها أو بدء »الشو« اإلعالمي المفرغ من الطرح التشريعي!

رؤية ملكية.. محطات منيرة
تش��رفت باس��تالم نس��خة م��ن كت��اب رؤي��ة ملكي��ة فكرة 
 وإش��راف الفريق أول الركن س��مو الش��يخ محمد بن عيس��ى 
آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وتأليف الفريق الركن الشيخ 
عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني. 

كت��اب جامع مان��ع يلخص أهم المحط��ات المني��رة والبارزة 
والمهمة في مملكة البحرين في عهد س��يدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، 
أيده اهلل. كتاب يوثق محطات بارزة كانت نتاجًا وثمارًا للرؤية 
الملكية منذ بداية المش��روع اإلصالحي والمس��يرة التنموية 

الشاملة التي قادها جاللة الملك المعظم حفظه اهلل. 
يتن��اول الكتاب الكثي��ر من المحطات الجوهرية في مس��يرة 

النهضة الشاملة والتنمية في عهد جاللة الملك الزاهر، كما 
يس��لط الكتاب الض��وء على العديد من األزم��ات والتحديات 
التي مرت بها مملكة البحري��ن والتعامل األمثل إلدارة هذه 
األزم��ات وتحويله��ا م��ن محن إل��ى منح ودروس مس��تفادة 

تستحق أن تكتب بماء من ذهب.
كتاب أوضح لنا عبر فصوله المتنوعة الرؤية الملكية السامية 
لقائد حكيم وشجاع، ملك استطاع أن ُيفّعل الشراكة الوطنية، 
وُيرسخ نهجا وطنيًا ثابتًا، وتطورًا وتنمية على مختلف الصعد 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية. 
كت��اب »رؤية ملكية« كت��اب قيم للغاية، اس��تطاع أن يوثق 
مس��يرة إنجاز وتق��دم وتنمي��ة وتعايش وانفتاح بأس��لوب 

س��لس ورصين، فش��كرًا للح��رس الوطني على ه��ذا المنتج 
الثقافي المهم. 

رأيي المتواضع 
يصادف تاريخ 28 يناير مولد س��يدي حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم، حفظه 
اهلل ورعاه، يوم اس��تثنائي ولد فيه ملك استثنائي، أسأل اهلل 
أن يمن على جاللته بموف��ور الصحة والعافية، وطول العمر 
ف��ي عز وش��موخ، وأن يديمه قائ��دًا ووليَّ أمٍر لن��ا، وكل عام 

وجاللتكم الخير والسند والقائد.

حينما تعين إداريًا فاشاًل
الحديث الدائم عن »فن اإلدارة« هدفه األصيل هو صناعة »وسط مهني« نموذجي، فيه ينمو 
ويزدهر الموظف، ويحس بالعدالة واإلنصاف، ويطالب بالتطوير والتقدير، وبالتالي انعكاس 

ذلك يكون واضحًا على العطاء الذي به تتطور المجتمعات واألوطان. 
ه��ذا الف��ن، أي فن اإلدارة، ليس مقتصرًا على إدارة األعمال، بل علينا أن نفهم وجوده في كل 
مظاهر ومعامالت الحياة، إذ بال إدارة تتحول المجتمعات كما الغابات التي ال يسودها قانون، 
رغم خطأ هذه المقولة، إذ حتى بقية المخلوقات في صور حياتها المختلفة وأنماط تعايشها 

في أوساطها هناك إدارة تكمن في التفاصيل هنا وهناك. 
لكنن��ا حينما نتحدث عن اإلدارة، نتحدث عن حاجة ملحة ف��ي كثير من قطاعاتنا، نتحدث عن 
أصالة في القيادة، وفن في تسيير األمور وقيادة ذكية للبشر، وهي حاجة ملحة ألنك لو بحثت 
س��تجد تباينًا بين مكان وآخر، س��تجد نفس��يات متقلبة بين البش��ر، مبعثه��ا طريقة اإلدارة 

وأسلوبها، ومنطقها آليات التعامل والقيادة. 
لذلك دائما أقول إن المحظوظ هو الذي يعمل في قطاع يدار بأعلى مستويات اإلدارة الصالحة 
والنموذجية، المحظوظ هو الذي يعمل مع مس��ؤول تش��رب فن اإلدارة، بل يتصرف ويتعامل 

وكأنه »منبع لفنون اإلدارة«، هذا هو المحظوظ الحقيقي كموظف. 
وكقائد ومسؤول ووزير أو مدير، لو وصل إلى مستوى اإلدارة االحترافية الراقية، ستجد أن آثار 
ذلك تنعكس بالضرورة على الموظفين، وستجد النفسيات في أفضل حاالتها، وستجد العطاء 

في أوجه، وستجد االنتماء الوظيفي في أعلى مستوياته. 
والح��ق يقال، لدينا هك��ذا أمثلة وهكذا نوعيات، وبالتأكيد، كح��ال أي بقعة في العالم، لدينا 
من مازال يظن أن قوة اإلدارة تكمن في التس��لط والعجرفة والتحكم في البش��ر وظلمهم أو 

تصنيفهم كحاشية مقربة أو مبعدين مهمشين حتى لو كانوا أكفأ األكفاء. 
لذلك حتى نضمن جودة كل قطاعاتنا، ونضمن الحفاظ على ثروتنا األثيرة المتمثلة في هذا 
المواط��ن الموظف المفترض به إخالصه وحبه لبالده وس��عيه لتقديم األفضل لها، علينا أن 
نتأكد من وضع المس��ؤول الصح، ولن أقول وضع المسؤول الصح في الموقع الصح، ألنه حتى 
المتخصص لو وضعته مس��ؤواًل ف��ي تخصصه البحت لكنه يفتقد لمه��ارات اإلدارة والقيادة 
المثالي��ة والنموذجي��ة، فإنك قد تأتي بمتخص��ص يحول الموقع إلى جحي��م إداري ينفر منه 
الناس وتهرب منه الكفاءات. بل النجاعة في اإلتيان بمن يملك فن إدارة البش��ر، ومن يؤمن 
بأن اإلدارة الصالحة هي أساس كل بناء ونهوض وتطور، ولو وجدت نماذج تجمع العنصرين، 

أي التخصص وفن اإلدارة، فإنك كسبت قياديًا ثمينًا في موقعه. 
قي��اس رضا العمالء عملية ليس��ت مقصورة على العمالء الخارجيين كمس��تهلكين أو متلقي 
خدم��ات من ه��ذا القطاع أو ذاك، ب��ل األهم بش��كل دوري قياس رضا العم��الء الداخليين أي 
الموظفين، ومعرفة موقفهم من أساليب اإلدارة، وما هي السلبيات وما هي اإليجابيات، ألننا 
اليوم ال بد من أن ندرك مدى التأثير الخطير لو كان رأس المنظومة هنا أو هناك »فاش��الً في 
اإلدارة« أو »ظالمًا« في إدارة البشر، إذ المتضرر مع الناس سيكون المجتمع والوطن بأكمله. 
اإلدارة ف��ن معقد التفاصيل بحد ذاته، لكنه عالم س��حري رائع لم��ن أدرك تأثيره وقوته، هو 
محي��ط كبير عميق، من ينجح في الغوص وس��بر أغواره س��ينجح حتمًا ف��ي كل جوانب حياته، 
وخاص��ة تلك المرتبطة بتعامله مع البش��ر وفي أدائه المهني، وس��يكون بالتالي مكس��بًا ال 

يستغني عنه الوطن. 
خالصة القول، حينما يعين إداري فاشل في اإلدارة، فال تتوقع منه إال الفشل.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

Link
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2.5
مليــار دينــار

أمل الحامد

44 عقاراً للبيع في “مزاد” بـ 33.1 مليون دينار
18 منـــزالً وبيتـــاً وفيـــا وشـــقة معروضـــة بــــ 3.2 مليـــون دينـــار

طرحـــت الشـــركة العربيـــة للمـــزادات )مـــزاد( 44 عقـــاًرا 
تشـــمل أراضي وأبراجا سكنية ومكتبية ومباني سكنية 
وتجارية ومنازل وشـــققا ســـكنية وفلال وجزيرة خاصة 
وفندقـــا وبنـــاء قيد اإلنشـــاء، بقيمـــة مبدئيـــة تجاوزت 
33.1 مليـــون دينـــار )33 مليوًنا و53 ألًفـــا و747 ديناًرا(، 
فـــي مـــزاد البحريـــن للعقـــارات، وهـــي مـــزادات علنيـــة 
مفتوحـــة أمام مواطني دول مجلـــس التعاون، على أن 

يتم إغالق المزاد في تاريخ 31 يناير الجاري.
وكانـــت أبـــرز العقـــارات المعروضـــة فـــي المـــزاد العلني، 
لجزيـــرة خاصـــة تقـــع بالواجهـــة البحريـــة فـــي المنامة، 
عبارة عن جزيرة ســـكنية واســـتثمارية، وللمشـــروعات 
ذات الطبيعـــة والخاصـــة، تبلـــغ مســـاحتها 9,554 متـــرا 
مربعا بسعر مبدئي نحو 8 ماليين و99 ألًفا و500 دينار، 
وفندق بالمنطقة الدبلوماسية لالستعمال السكني على 
مســـاحة تبلغ 835 متًرا مربًعا بســـعر مبدئي نحو مليون 
و619 ألًفـــا و500 دينار.  يشـــار إلى أن الفندق الســـكني 
بنحـــو  عـــرض بســـعر مبدئـــي  الدبلوماســـية  بالمنطقـــة 

مليـــون و799 ألًفـــا و500 دينار. وتضمنت المشـــروعات 
المعروضـــة للبيـــع فـــي المـــزاد العلنـــي 15 برجـــا مكتبيا 
وســـكنيا ومباني ســـكنية وتجارية وبناية قيد اإلنشـــاء 
بنحـــو 17.3 مليـــون دينـــار، منهـــا: برجـــان ســـكنيان في 
الجفيـــر بســـعر مبدئـــي 5.2 مليـــون دينـــار تقريًبـــا، برج 
مكتبـــي بالمنطقة الدبلوماســـية بســـعر مبدئي نحو 4.3 
مليـــون دينـــار، برج ســـكني فـــي الجفيـــر بســـعر مبدئي 
نحـــو 4.3 مليـــون دينـــار، ومبـــاٍن ســـكنية وتجاريـــة في 
البســـيتين والجنبيـــة والقضيبية وبوكـــوارة والحنينية 
وجدحفص والرفاع الشـــرقي، وبناية قيد اإلنشـــاء في 
الرفـــاع الغربـــي. كمـــا تضمنـــت المشـــروعات المعروضة 
9 أراٍض فضـــاء بنحـــو 2.78 مليـــون دينار فـــي المنطقة 

الدبلوماسية، الحد، عالي، السويفية، والمحرق.
وكذلك تضمنت المشـــروعات المعروضة 18 منزال وبيتا 
ســـكنيا وشـــقة وفيال بنحو 3.2 مليون دينار، في مدينة 
حمد، ســـند، جدعلـــي، العكـــر الغربي، الحـــد، الحجيات، 
البحير، مقابة، بوقوة، الرفاع الشرقي، الجنبية، أمواج، 

فندق بالدبلوماسيةوالسويفية.
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33,٫978.08
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 27,٫382.56
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86.66   دوالر
79.68 دوالر

زاوية أسبوعية تسلط الضوء على أبرز المشاركين 
في جائزة درع البالد للمسؤولية االجتماعية 

للشركات للعام 2022 ومبادراتهم 

تعد مجموعة البركة المصرفية من رواد العمل المصرفي  «
اإلسالمي على مستوى العالم، ولها انتشار جغرافي واسع من 

خالل وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة.

وتعد المسؤولية االجتماعية جزًءا من ثقافة المجموعة، ولتأكيد  «
هذه القيمة المشتركة، يخصص كل بنك من المجموعة 

التي تضم 12 بنًكا، عدًدا معيًنا من الساعات كل عام لبرنامج 
المسؤولية االجتماعية، من خالل المشاركة في المجتمع 

واألنشطة المختلفة للمساهمة نقًدا أو عينًيا في المبادرات التي 
تضيف قيمة للمجتمع.

 اعتمدت المجموعة في البحرين برامج عدة في سبيل حماية  «

البيئة، عبر استخدام نظام إدارة المباني 
لتوفير الكهرباء خارج أوقات الدوام، واستخدام 

الماء البارد لتبريد المبني وتوفير الطاقة، واستخدام 
نظام اإلضاءة والماء اآللي لتوفير الطاقة، إلى جانب 

استخدام زجاج خاص بتقليل درجة الحرارة وتوفير الطاقة.

 قدمت المجموعة خالل العام 2020 تمويالت لمشروعات داعمة  «
لقطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، في إطار أهداف 

البركة المعززة ألهداف التنمية المستدامة.

 تمثل التمويالت االجتماعية المستدامة جزءا ال يتجزأ من أهداف  «
المجموعة وغاياتها، وذلك من خالل إشراك أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة في مجموعة البركة.

 تعد المجموعة داعًما قوًيا للبرامج الرياضية  «
للشباب التي تشجع الشباب على تبني أسلوب حياة 

نشط وأكثر صحة.

 تنفذ الشركة أنشطة مخصصة وموجهة لتمكين المرأة  «
في المجتمع، كما تقوم في مملكة البحرين بالعمل على إنشاء 

لجنة تكافؤ الفرص؛ لتمكين المرأة من تولي المناصب العليا، 
وتطوير مهاراتها في العمل، وتحقيق التوازن بين العمل 

والمنزل، بالتنسيق مع المجلس األعلى للمرأة.

مجموعة البركة المصرفية

26 يناير 2023  

شركة ألمنيوم البحرين 

ALBH BD 1.225

إيه بي إم تيرمينالز البحرين  
APMTB BD 1.235

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة 
BASREC BD 0.900

شركة ناس 
NASS BD 0.038

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة 
DUTYF BD 0.620

الشركة البحرينية للترفيه 
العائلي 

FAMILY BD 0.081

شركة البنادر للفنادق 
BANADER BD 0.163

مجموعة فنادق الخليج 
GHG BD 0.371

شركة الفنادق الوطنية
NHOTEL BD 0.150

البنك األهلي المتحد 
)موقوف عن التداول(

AUB $ 0.974

مجموعة البركة 
BARKA $ 0.335

بنك السالم 
SALAM BD 0.099

 

المؤسسة العربية المصرفية 
ABC $ 0.272

المجموعة العربية للتأمين 
ARIG $ 0.44

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
BKIC BD 0.320

شركة البحرين للتسهيالت التجارية 
BCFC BD 0.4

بنك البحرين اإلسالمي 
BISB BD 0.078

بنك البحرين والشرق األوسط  
)موقوف عن التداول(
BMB BD 0.043

شركة البحرين الوطنية القابضة 
BNH BD 0.440

بنك البحرين والكويت 
BBK BD 0.510

شركة استيراد االستثمارية 
ESTERAD BD 0.100

مجموعة جي أف اتش المالية 
GFH $ 0.253

إنوفست
INOVEST $ 0.517

شركة اإلثمار القابضة
ITHMR BD 0.044

المصرف الخليجي التجاري
KHCB BD 0.087

بنك البحرين الوطني
NBB BD 0.628

سوليدرتي البحرين 
SOLID BD 0.237

شركة التكافل الدولية
TAKAFUL BD 0.128

شركة الخليج المتحد القابضة
UGH BD 1.24

الشركة الخليجية المتحدة 
لالستثمار 

UGIC BD 0.063

شركة البحرين
 لمطاحن الدقيق 

BFM BD 0.340

مجموعة بي إم إم آي 
BMMI BD 0.740

شركة دلمون للدواجن 
POLTRY BD 0.22

مجموعة ترافكو 
TRAFCO BD 0.280

شركة البحرين للسينما
CINECO BD 0.335

شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية 

BATELCO BD 0.461

زين البحرين 
ZAINBH BD 0.141

شركة البحرين لمواقف 
السيارات )أماكن(

CPARK BD 0.126

صندوق عهدة بنك اإلسكان 
العقارية

EBRIT BD 0.066

شركة عقـارات السيف 
SEEF BD 0.160

سيكو 
SICO-C BD 0.157

بيت التمويل الكويتي 
KFH $ 2.690

بنك مسقط 
BMUSC BD 0.377

صادرات األردن إلى منطقة التجارة العربية
السعودية تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها المملكة الهاشمية

زادت قيمة الصادرات األردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية شــهر نوفمبر من العام الماضي 2022، بنســبة 22.6 %، 
أي ما مقداره 2.5 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 والبالغة ملياري دينار.

وبحســـب بيانـــات التجـــارة الخارجيـــة الصادرة 
عـــن دائـــرة اإلحصـــاءات العامة، ارتفعـــت قيمة 
مســـتوردات المملكـــة األردنية مـــن دول منطقة 
التجـــارة الحـــرة العربية الكبرى خالل 11 شـــهرا 
مـــن العـــام الماضي، بنســـبة 38.1 %، لتصل إلى 
5.4 مليـــار دينـــار، مقارنـــة مـــع 3.9 مليـــار دينـــار 
لنفـــس الفترة من العام 2021، وفقا لوكالة أنباء 

األردن “بترا”، أمسالسبت.
ووفقا للمعطيات اإلحصائية، ارتفع عجز الميزان 
التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى خالل 11 شهرا من العام الماضي 
ليصـــل إلى نحو 2.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.9 

مليار دينار للفترة المماثلة من العام 2021.

وتصدرت الســـعودية قائمة الصـــادرات األردنية 
إلى دول منطقة التجـــارة الحرة العربية الكبرى 
خـــالل 11 شـــهرا من العـــام الماضـــي لتصل إلى 
نحو 768 مليون دينـــار، تلتها العراق بنحو 565 
مليـــون دينـــار، ثم فلســـطين بنحـــو 182 مليون 

دينار، واإلمارات بنحو 165 مليون دينار.
كمـــا تصـــدرت الســـعودية قائمـــة الـــدول التـــي 
قيمـــة  بلغـــت  حيـــث  األردن،  منهـــا  تســـتورد 
مســـتوردات المملكـــة من الســـعودية مـــا يقارب 
2.7 مليـــار دينار، تلتها اإلمارات بنحو 1.5 مليار 

دينار.
وتعـــد األســـمدة، واألدويـــة، الفواكـــه والخضـــار 
ومســـتحضرات  األمـــالح  والمبـــردة،  الطازجـــة 

العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، 
إلـــى  الشـــوكوالتة، األثـــاث واألقمشـــة، إضافـــة 
أهـــم  مـــن  الحشـــرية  والمبيـــدات  المنســـوجات 
الصـــادرات األردنيـــة إلـــى دول منطقـــة التجارة 

الحرة العربية الكبرى.
أما أبرز مســـتوردات المملكة الهاشمية من دول 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى فهـــي 
النفط الخام ومشـــتقاته، الحلـــي والمجوهرات، 
التمور، الحنطة القمح، األسماك، ألواح وصفائح 
مـــن لدائـــن، أكســـيد التيتانيـــوم وبولـــي اثيلين، 
األثـــاث،  ومصنوعاتـــه،  الحديـــد  وبوليســـترين، 
وأشـــجار الفواكـــه، إضافة إلى األجبان والعســـل 

والحبوب.

دوالر
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