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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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ــلــــك  ــمــ وأكــــــــــــــد جـــــــاللـــــــة الــ
المعظم أن أمام الحكومة مهام 
خالل  من  وطنية  ومسؤوليات 
ــع  ــ بــرنــامــجــهــا لـــلـــســـنـــوات األربـ
القادمة، والثقة كبيرة في أبناء 
الـــوطـــن عــلــى االضــــطــــالع بها 
التنمية  مساعي  كل  ومواصلة 
األكمل  الوجه  على  والتطوير 
الــــــــذي يـــحـــقـــق الـــطـــمـــوحـــات، 
ووجه جاللته بتبني المبادرات 
الــثــروات  اســتــدامــة  تدعم  التي 
الــطــبــيــعــيــة الـــحـــالـــيـــة بـــصـــورة 
ــفــــل ثـــــبـــــات أســــــــس األمــــــن  ــكــ تــ
االقــــــتــــــصــــــادي وتــــــعــــــزز تـــقـــدم 
المختلفة  الــتــنــمــيــة  ــارات  ــسـ مـ
بما يوفر الفرص النوعية أمام 
أن  أهمية  مؤكدًا  الوطن،  أبناء 
يكون المواطن البحريني دائمًا 
ــدًا هـــو الــركــيــزة األســاســيــة  ــ وأبــ
ولكل  والبناء  التنمية  لعملية 
وجه  كما  الحكومية،  البرامج 
جاللته الحكومة إلى مواصلة 
تبني المبادرات التي تكفل رفع 

مــســتــوى األمـــــن الـــغـــذائـــي في 
المملكة ودعم اإلنتاج الوطني 

للغذاء.
أن  جــــــاللــــــتــــــه  وأضــــــــــــــــــاف 
التنفيذية  السلطتين  تــعــاون 
والتشريعية تمثل أحد األسس 
الـــراســـخـــة لــمــســيــرة الــتــطــويــر 
ــي تــشــهــدهــا  ـــتــ ــتــــحــــديــــث الـ والــ
كافة،  الــمــجــاالت  فــي  المملكة 
مــؤكــًدا جــاللــتــه أن اإلنــجــازات 
وما  السلطتان  تحققها  الــتــي 
ــن جـــهـــود مــقــدرة  يــتــم بـــذلـــه مـ
ــع لــلــمــزيــد مـــن الــبــذل  هـــي دافــ
الجميع،  تكاتف  عبر  والعطاء 
ــه بـــمـــســـتـــوى  ــتــ مــــشــــيــــًدا جــــاللــ
ــاون الـــبـــنـــاء والــتــنــســيــق  ــعــ ــتــ الــ
ــر بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن  ــمــ ــثــ ــمــ الــ
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة بما 
ــيــــرة  ــق أهـــــــــــــداف الــــمــــســ ــقــ ــحــ يــ

التنموية الشاملة.
بعدها أعرب جاللة الملك 
الــمــعــظــم عـــن االعــــتــــزاز بـــدور 
قــــوة دفــــاع الــبــحــريــن ورجــالــهــا 

الــــبــــواســــل الـــــذيـــــن يـــســـطـــرون 
الــوالء  الــدوام أسمى قيم  على 
تــنــفــيــذ مختلف  فـــي  واإلقــــــدام 
ــدًا  ــ ــؤكـ ــ الــــمــــهــــام الــــوطــــنــــيــــة، مـ
البحرين  دفــاع  قــوة  أن  جاللته 
وحــصــَنــه  ــِن  ــوطــ الــ درَع  تــشــكــل 
المنيع، معربًا جاللته لجميِع 
ِالبحرين،  دفـــاع  قـــوِة  منسوبي 
ــودًا، عن  ــ ــنـ ــ ــًا وجـ ــبـــاطـ قــــــادًة وضـ
ــبــريــكــاِت  ــهــانــي والــتَّ خــالــص الــتَّ
لتأسيس   55 الذكرى  بمناسبة 
قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن، مــقــرونــة 
على  والتقدير  الشكِر  بمعاني 
أدوار  مــــن  بــــه  يــضــطــلــعــون  مــــا 
ــيـــة وجـــاهـــزيـــة  ــنـ ــهـ ــاءة ومـ ــفــ ــكــ بــ
مــســتــمــرة لـــلـــذود عـــن حــيــاض 

الوطن.
ــتــــه إلـــــــى مــا  وأشــــــــــار جــــاللــ
يشكله مستشفى الملك حمد 
- اإلرســالــيــة األمــريــكــيــة الــذي 
مــؤخــرًا بمنطقة  افــتــتــاحــه  تــم 
عالي، من إضافة إلى الخدمات 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالجـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــحــ الــــصــ

المملكة وما يعكسه من نموذج 
مملكة  بين  الراسخة  للشراكة 
المتحدة  والــواليــات  البحرين 

األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، مــعــرًبــا 
عن تقديره للدور الذي قام به 
مستشفى اإلرسالية األمريكية 

باعتباره  عاًما   120 مــدى  على 
مـــن أوائـــــل الــمــســتــشــفــيــات في 
افتتاحه  وذلك منذ  المنطقة، 

في مملكة البحرين.
مملكة  أن  جــاللــتــه  وأكـــــد 
والــوئــام  الــســالم  بلد  البحرين 

االجــتــمــاعــي  بمزيجها  تتميز 
قوتها  مــن  يــعــزز  مما  المتنوع 
ــا بــــيــــن األوطــــــــــــان،  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ ومــ

بح�ضور ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

الملك يتراأ�س الجتماع الأ�شبوعي لمجل�س الوزراء وي�شيد بالإنجازات الوطنية
جاللت�ه يثم�ن دور ول�ي العه�د رئي��س الوزراء ف�ي قيادة العم�ل الحكومي للمزي�د من التطور

اأم��ام الحكوم��ة مه��ام وم�ش��وؤوليات وطني��ة م��ن خ��ال برنامجه��ا لل�ش��نوات الأرب��ع القادم��ة

} جاللة الملك المعظم يترأس االجتماع األسبوعي لجلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

اأكمل وجه التنمية والتطوير على  الوطن في موا�شلة م�شاعي  اأبناء  الثقة كبيرة في 
الحالية الطبيعية  ال���ث���روات  ا���ض��ت��دام��ة  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال���م���ب���ادرات  ت��ب��ن��ي  اإل����ى  ي��وج��ه  ج��الل��ت��ه 

رأس حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
لمجلس  األســـبـــوعـــي  ــادي  ــيـ ــتـ االعـ االجـــتـــمـــاع 
الوزراء الذي عقد أمس في قصر القضيبية، 
الملكي األمير  السمو  وذلك بحضور صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وفي مستهل االجتماع أشاد جاللة الملك 

المعظم باإلنجازات التي تحققت عبر مسيرة 
الحكومي  العمل  وما يشهده  الوطني،  العمل 
من تطور متسارع في المجاالت كافة، مثمنًا 
جاللته الدور الذي يضطلع به صاحب السمو 
ــوزراء  ــ الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
فــي قــيــادة الــعــمــل الــحــكــومــي نــحــو مــزيــد من 
اإلتقان  مــع  التميز  ديمومة  وضــمــان  التطور 

في اإلنجاز.

اأهمي���ة العم���ل عل���ى ح���ل جمي���ع الق�شاي���ا والم�ش���ائل
ال�ش��قيقة قط��ر  ودول��ة  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  العالق��ة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16384/pdf/1-Supplime/16384.pdf?fixed2038
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/1322972
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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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أكد حضرة صاحب الجاللة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
أن  المعظم  البالد  ملك  خليفة 
أمام الحكومة مهام ومسؤوليات 
ــــالل بــرنــامــجــهــا  وطـــنـــيـــة مــــن خـ
ــوات األربــــــــــع الــــقــــادمــــة،  ــنــ ــســ ــلــ لــ
الوطن  أبــنــاء  فــي  كبيرة  والــثــقــة 
كافة  ومــواصــلــة  بها  لــالضــطــالع 
التنمية والتطوير على  مساعي 
ــذي يــحــقــق  ــ ــ الــــوجــــه األكــــمــــل الـ
الطموحات، ووجه جاللته بتبني 
استدامة  تدعم  التي  المبادرات 
ــروات الــطــبــيــعــيــة الــحــالــيــة  ــ ــثـ ــ الـ
األمن  أسس  ثبات  تكفل  بصورة 
االقتصادي وتعزز تقدم مسارات 

التنمية المختلفة.
ــلــــك  ــمــ ــة الــ ــ ــ ــاللـ ــ ــ وأشـــــــــــــــاد جـ
لـــدى تــــرؤس جــاللــتــه االجــتــمــاع 
االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس 
ــوزراء أمـــس بــحــضــور صاحب  ــ الــ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء باإلنجازات التي 
تــحــقــقــت عـــبـــر مـــســـيـــرة الــعــمــل 
ــا يـــشـــهـــده الــعــمــل  ــ الـــوطـــنـــي، ومـ
الحكومي من تطور متسارع في 
جاللته  مثمنا  المجاالت،  كافة 
الـــــدور الــــذي يــضــطــلــع بـــه سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

ــمـــل الــحــكــومــي  ــعـ فــــي قــــيــــادة الـ
وضمان  التطور  من  مزيد  نحو 
في  اإلتقان  مع  التميز  ديمومة 

اإلنجاز.
وأكـــــــد جـــاللـــتـــه أهـــمـــيـــة أن 
يكون المواطن البحريني دائما 
وأبـــــــدا هــــو الـــركـــيـــزة األســـاســـيـــة 
ولكافة  والبناء  التنمية  لعملية 
الــبــرامــج الــحــكــومــيــة، كــمــا وجــه 
مواصلة  إلــى  الحكومة  جاللته 
رفع  تكفل  التي  المبادرات  تبني 
ــذائــــي فــي  ــغــ ــتـــوى األمـــــــن الــ مـــسـ
الوطني  اإلنتاج  ودعــم  المملكة 

للغذاء.
الملك  أعــرب جاللة  بعدها 
بــدور قوة  المعظم عن االعــتــزاز 
دفاع البحرين ورجالها البواسل 
الـــذيـــن يـــســـطـــرون عــلــى الـــــدوام 
واإلقـــدام في  الـــوالء  أسمى قيم 
تنفيذ مختلف المهام الوطنية، 
ــاع  دفــ قـــــوة  أن  ــدا جـــاللـــتـــه  ــؤكــ مــ
ــِن  الـــوطـ درَع  تــشــكــل  الـــبـــحـــريـــن 
جاللته  معربا  المنيع،  وحصَنه 
دفــاع  قـــوِة  إلـــى جــمــيــِع منتسبي 
ِالبحرين، قادًة وضباطا وجنودا، 
بريكاِت  هاني والتَّ عن خالص التَّ
بمناسبة الذكرى الـ55 لتأسيس 

قوة دفاع البحرين. 
ــتـــعـــرض جــاللــتــه عـــددا  واسـ

الــصــلــة  ذات  الـــمـــوضـــوعـــات  ــن  مـ
بــالــشــأن اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، إذ 
التي  بــاإلنــجــازات  أشـــاد جاللته 
الــتــعــاون  مجلس  دول  حققتها 
ــيـــج الـــعـــربـــيـــة فــي  ــلـ لــــــــدول الـــخـ
دعم  مؤكدا  المجاالت،  مختلف 
يعزز  مــا  لــكــل  الــبــحــريــن  مملكة 
الــمــجــلــس  دول  بـــيـــن  ــاون  ــعــ ــتــ الــ

ويحقق مصالح أبنائه.
وأكد جاللته أهمية االلتزام 
المجلس  قــــرارات  كــافــة  بتنفيذ 
الــتــعــاون  لـــدول مجلس  األعــلــى 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة وبــيــان 
الــعــال، وبــمــواصــلــة تنسيق  قــمــة 
فــي  الــــمــــجــــلــــس  دول  ــف  ــ ـــواقــ ــ مـ
مؤكدا  الــدولــيــة،  المحافل  كافة 
حل  على  العمل  أهمية  جاللته 
كافة القضايا والمسائل العالقة 
بين مملكة البحرين ودولة قطر 
التطلعات  يحقق  بما  الشقيقة 
البلدين  لــمــواطــنــي  الــمــشــتــركــة 
مجلس  تماسك  على  ويحافظ 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 

وأمن المنطقة واستقرارها.
مـــن جــانــبــه أعـــــرب صــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء بــاألصــالــة عن 
عن  الحكومة  عن  ونيابة  نفسه 
إلى  امتنانه  وعظيم  شكره  جل 

الملك  لجاللة  السامي  المقام 
من  جاللته  بــه  تفضل  مــا  على 
به  الــذي تضطلع  لــلــدور  تقدير 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــســـيـــرة الــعــمــل 

الوطني.
وأكد سموه أن هذا التقدير 
الجميع  يضع  السامي  الملكي 
فـــي الــحــكــومــة أمـــــام مــســؤولــيــة 

كبيرة لمضاعفة الجهد والعمل 
ــواحــــد لــيــكــون  بـــــروح الـــفـــريـــق الــ
محققا  دائــمــا  الحكومي  األداء 
ــة الـــســـامـــيـــة،  ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ ــرؤى الـ ــ ــلــ ــ لــ

واألجهزة  الـــوزارات  وكلف سموه 
به  تفضل  ما  بوضع  الحكومية 
لمواصلة  التنفيذ  حيز  جاللته 
في  والتحديث  التطوير  مسيرة 

كفاءة  ورفــع  المجاالت  مختلف 
األداء.

كتبت ملياء إبراهيم: 

أكد الدكتور أحمد محمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
الحوادث  دائرة  توسعة  افتتاح  أن  الحكومية  للمستشفيات 
والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي يعد نقلة نوعية لجودة 

الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
ــاف فــي حـــوار خـــاص لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« أن دائـــرة  وأضــ
بالمستشفيات  التميز  أحد مراكز  تعد  والطوارئ  الحوادث 
الحكومية نظرا إلى دورها المحوري في تلبية االحتياجات 

مريض   1300 إلــى  عــددهــم  يصل  الــذي  للمرضى،  الطبية 
يوميا.

وأوضح أن التوسعة الجديدة تشمل جميع التخصصات 
الطبية ويستقبل جميع الحاالت الطارئة على مدار الساعة، 
كما تم رفع الطاقة االستيعابية لألسرة من 80 سريرا إلى 
120 سريرا و7 غرف استشارة إلى جانب 15 غرفة إنعاش و5 

غرف تصنيف و3 للمعالجة.

ــتـــعـــاون الــمــالــي  اســـتـــعـــرض أعـــضـــاء لــجــنــة الـ
اجتماع  فــي  التعاون  بــدول مجلس  واالقــتــصــادي 
استثنائي، أمس، خطوات قيام االتحاد الجمركي 
بين دول الخليج وفق البرنامج الزمني المعتمد 
مــن قــبــل الــلــجــنــة، واطــلــعــت الــلــجــنــة عــلــى مــا تم 
إنجازه حتى اآلن تمهيدا لقيام االتحاد قبل نهاية 

عام 2024م.
االجتماع  في  اللجنة  أعضاء  استعرض  كما 
السوق  لمسارات  الكامل  التنفيذ  وبرامج  خطط 
الــســوق  عــمــل  وفـــق خــطــة  الــمــشــتــركــة،  الخليجية 
2022-2024م  لــلــفــتــرة  الــمــشــتــركــة  الــخــلــيــجــيــة 
األعلى  المجلس  لقرار  تنفيذًا  وذلك  المعتمدة، 
ــه الــثــالــثــة واألربــعــيــن بــالــريــاض  الــمــوقــر فــي دورتــ

والذي تضمن تكليف اللجنة بالمتابعة.
خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  وشــارك 
االجتماع  فــي  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر 
االســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــــ118 لــلــجــنــة الـــتـــعـــاون الــمــالــي 
المرئي  االتــصــال  عبر  الـــذي عقد  واالقــتــصــادي، 
المالية  وزيــر  الحبسي  سالم  بن  سلطان  برئاسة 
الــحــالــيــة، وحضور  الــــدورة  رئــيــس  عــمــان  بسلطنة 

أعــضــاء الــلــجــنــة، بــمــشــاركــة الــدكــتــور نــايــف فــالح 
التعاون  لمجلس  العام  األمين  الحجرف  مبارك 

لدول الخليج العربية.

كتبت زينب إسماعيل:
تصوير عبداألمير السالطنة:

ــة الـــبـــحـــريـــن  ــعــ ــامــ احـــتـــفـــلـــت جــ
للتكنولوجيا أمس على مسرح الدانة 
بتخريج 485 طالبا وطالبة من دفعة 
ــرب  ــامـــن عـــشـــر، وقـــــد أعــ ــوج الـــثـ ــفــ الــ
رئيس مجلس  الــريــس،  أحمد  هشام 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــجــامــعــة،  ادارة 
لــمــجــمــوعــة جـــي اف اتـــش الــمــالــيــة، 
عن تقديره العميق للدعم المستمر 
الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
الملكي  الــســمــو  وصـــاحـــب  الــمــعــظــم 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
ــوزراء  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ

للجامعة وللتعليم.
الحفل  راعية  قالت  جانبها  من 

ــا بــنــت عيسى  الــدكــتــورة الــشــيــخــة رنـ
الــعــام  األمــيــن  آل خليفة،  دعــيــج  بــن 
لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
في  الــعــالــي،  التعليم  أمــنــاء  مجلس 
كلمتها خالل االحتفال، إن إنجازات 
الــجــامــعــة هــي فــي الــواقــع إســهــامــات 

ومبادرات لتطوير الشباب البحريني 
ــق بـــيـــئـــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـــتـــطـــورة  ــ ــلـ ــ وخـ
ــم بــــالــــمــــهــــارات الــــالزمــــة  ــدهــ ــزويــ ــتــ لــ

الحتياجات سوق العمل.

18 الــ  الفـوج  طلبـة  مـن   485 تخـرج  للتكنولوجيـا  البحريـن  جامعـة 

وقطـر البحريـن  بيـن  العالقـة  الق�ضايـا  وحـل  العـا  بيـان  تنفيـذ  اأهميـة 

موا�ضلة تبني مـبــادرات رفــع م�ضتوى الأمـن الـغـذائـي ودعـم الإنتاج الوطني

الطوارئ  دائرة  تو�ضعة  الخليج«:  لـ»اأخبار  الأن�ضاري 
الطبية الخدمات  لجودة  نوعية  نقلة  بـالـ�ضـلـمـانـيـة 

قـيــام  ل�ضتـعـــــرا�ض  ا�ضتـثـنـائــي  اجــتـمــاع 
التــحاد الجمـركــي الخليـجــي نـهـايـة 2024

المل�ك: البحري�ن بل�د ال�س�ام والوئ�ام تتمي�ز بن�س�يجها االجتماع�ي المتن�وع

واأبناء  الحكومة  قدرة  ف�ي  كب�ي�رة  ث�ق�ة 
الوطنية بالمهام  اال�سطاع  على  الوطن 

} جاللة الملك المعظم خالل ترؤس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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كتب إسالم محفوظ:
الجنائية  العليا  االستئناف  محكمة  عدلت 
 50 من  أكثر  بحريني جلب  على  اإلعــدام  عقوبة 
إيران،  كيلو من مخدر الحشيش عبر البحر من 
إذ سقط المتهم بعد القبض على شبكة لتهريب 
تعاون  على  بأنه  عليه  واعترفوا  المخدرة  المواد 
مع شخص إيراني وأن بينهما اتفاق على إدخال 
كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بخمسين 
كــيــلــو جــرامــا وذلــــك عــن طــريــق تــهــريــبــهــا بحريا 

وتسليم اإلحداثيات البحرية.
ــنــــاء عـــلـــى تـــلـــك الـــمـــعـــلـــومـــات تــــم تــشــكــيــل  وبــ
إلى  وتــوجــه  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  مــن  فريق 
وتم ضبط  المتفق عليه سلفًا،  البحري  الموقع 

داخل  العامة  للنيابة  وتسليمها  المخدرة  المواد 
عليها  بالتحفظ  قامت  والتي  البحري  الميناء 
على  القبض  في  تمهيدا الستعمالها  وتحريزها 
المتهم؛ المنوط به ترويج المواد المخدرة داخل 
المواد  لشحنة  المتهم  استالم  واثناء  المملكة، 
النيابة  القبض عليه، وعرضه على  تم  المخدرة 
الشخص  مــع  باتفاقه  أقــر  وباستجوابه  العامة؛ 
ــدرة في  ــمـــخـ ــواد الـ ــمــ اإليــــرانــــي لـــتـــرويـــج تــلــك الــ
البحرين مقابل مبلغ نقدي وعليه أمرت النيابة 
التحقيق  ذمـــة  عــلــى  احتياطيا  بحبسه  الــعــامــة 
األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  الى  وإحالته 

التي عاقبته بإجماع اآلراء باإلعدام.

الروبيان غدا بدء حظر �ضيد 
كتبت نوال عباس: 

يدخل حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان غدا 
يوليو   31 حتى  الحظر  هــذا  ويستمر  التنفيذ  حيز 
الــحــظــر حيز  ــول  دخــ اقـــتـــراب  ومـــع   ،)2023( الـــقـــادم 
التنفيذ شهدت أسعار الروبيان ارتفاعا، إذ وصل سعر 
الكيلوجرام إلى ستة دنانير فيما سعر ثالجة زنة 45 

كيلوجراما إلى 250 دينارا. 
ناهيك  الشراء،  قلة  انعكس على  األسعار  ارتفاع 
عن أن موسم صيد الربيان هذا العام شهد انخفاضا 
في الكميات المطروحة في األسواق إلى جانب توافر 
الروبيان المجمد في األسواق والبرادات، والذي من 
المتوقع أن يشهد هو اآلخر ارتفاعا في األسعار مع 

بدء حظر صيد الروبيان غدا.

} جانب من حفل التخرج.

ص4و5

ص18

أخبار البحرين

الخليج الطبي

ــد بــــدل مـــن الإعــــــــدام لــبــحــريــنــي  ــوؤبـ ــمـ الـ
اإيــــــران ــن  ــ م ــض  ــ� ــي ــض ــ� ح كــيــلــو   50 ــلـــب  جـ

ص7 قضايا وحوادث ص11 المال واالقتصاد

} وزير المالية.

ولي العهد ال�ضعودي يبحث مع بوتين ا�ضتقرار اأ�ضواق النفط في اإطار »اأوبك بل�ض«
ص12 عربية ودولية

} د. أحمد األنصاري.
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محميد احملميد

للزعيم الهندي »المهاتما غاندي« مقولة 
والبشرية  للعالم  رسالة  وهي  ومؤثرة،  خالدة 
أجمع، يقول فيها: »ال يوجد طريق للسالم.. 
بل إن السالم هو الطريق«.. ذلك أنه بالسالم 
وتذوب  المصالحة،  وتعلو  االنسجام،  يتحقق 
وتتقارب  العالقة،  المسائل  وتـــزول  الــفــوارق، 
الـــمـــســـافـــات، وتــــطــــوى الــــخــــالفــــات، وتــرتــقــي 
وتتوحد  السلبية،  المشاعر  عن  المجتمعات 
الــجــهــود نــحــو الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة لــلــدول 
ــن واالســـتـــقـــرار،  والـــشـــعـــوب، ومـــن أهــمــهــا األمــ

والتقدم واالزدهار.
منهجا،  السالم  اتخذت  البحرين  مملكة 
ــارســـة،  والـــتـــعـــايـــش ثـــقـــافـــة، والـــتـــســـامـــح مـــمـ
والتعاون ركيزة، واألخوة هدفا، والتقارب غاية، 
وتتطلع دائما نحو وحدة الصف ولم الشمل، 
والمبادئ  االنسانية  القيم  من  كثير  وغيرها 
الحضارية التي تجسدت خالل ترؤس حضرة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 
لمجلس  األســـبـــوعـــي  ــادي  ــيـ ــتـ االعـ االجـــتـــمـــاع 
الــــــــوزراء الـــــذي عــقــد أمـــــس، وذلـــــك بــحــضــور 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 

الوزراء حفظه اهلل.
ــام  ــوئـ ــســـالم والـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــلــد الـ
بمزيجها  تتميز  اهلل-  أيــده  أكد جاللته  -كما 
ــن قــوتــهــا  ــا يـــعـــزز مـ االجــتــمــاعــي الــمــتــنــوع، مـ
ومكانتها بين األوطان، وتواصل نهجها القائم 
على ترسيخ قيم التسامح واالنفتاح، بما يعزز 
من التقارب بين الشعوب والثقافات، وإشاعة 

السالم والوئام في العالم.
كما أن حرص مملكة البحرين على أهمية 
األعلى  المجلس  قــرارات  كل  بتنفيذ  االلتزام 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  لدول مجلس 
مواقف  تنسيق  ومــواصــلــة  الــعــال،  قمة  وبــيــان 
الــدولــيــة،  الــمــحــافــل  كــافــة  فــي  المجلس  دول 
القضايا  كافة  العمل على حل  أهمية  وتأكيد 
والمسائل العالقة بين مملكة البحرين ودولة 
قطر الشقيقة بما يحقق التطلعات المشتركة 

لــمــواطــنــي الــبــلــديــن، ويــحــافــظ عــلــى تماسك 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأمن 
الثابت  الموقف  هــو  واســتــقــرارهــا..  المنطقة 
والراسخ على الدوام في مملكة البحرين على 

كافة المستويات.
إال  الجهود  تلك  كــل  تكتمل  ال  وبالطبع 
مع المساعي الحثيثة من أجل المواطن، عبر 
األداء المتطور، واالنجاز المضاعف، والقيادة 
يمثلها  الــتــي  الــوطــنــي،  العمل  فــي  المتميزة 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
أجل  مــن  اهلل،  ــوزراء حفظه  الــ رئــيــس مجلس 
الوطن والمواطن، تحقيقا للرؤى والتطلعات 

الملكية السامية. 
ولذلك جاء تأكيد جاللة الملك المعظم 
المواطن  يــكــون  أن  أهمية  ــاه  ورعـ اهلل  حفظه 
األساسية  الركيزة  هو  وأبــدًا  دائمًا  البحريني 
لــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء ولــكــافــة الــبــرامــج 
بين  المثمر  الــتــعــاون  ومــواصــلــة  الــحــكــومــيــة، 
التشريعية،  والــســلــطــة  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة 
ودعــــم تــعــزيــز الــتــعــاون الــخــلــيــجــي والــعــربــي، 
ــل اســتــكــمــال  ــ واإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، مــــن أجـ
الــمــنــظــومــة الــشــامــلــة لــلــخــيــر والـــنـــمـــاء، على 

المستوى المحلي والمستوى الخارجي. 
وغايتها  اإلنسانية  الــرؤيــة  مــن  وانطالقا 
ــار  ــ فــي تحقيق االســتــقــرار واالزدهـ الــســامــيــة، 
بالمنطقة، حاضرا ومستقبال، وما تشهده من 
مستجدات وتطورات، جاء تأكيد جاللة الملك 
البحرين  مملكة  مــوقــف  اهلل  أيــــده  الــمــعــظــم 
ــم لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــداعـ ــ الـــثـــابـــت والـ
والمؤيد لكافة المساعي الرامية إلى تحقيق 
بما يحقق  المنطقة،  عــادل وشامل في  سالم 
شعوب  لجميع  ــار  واالزدهــ واالســتــقــرار  الخير 

المنطقة.
السالم  بلد  الــبــحــريــن..  مملكة  هــي  هــذه 
والــــوئــــام.. الــتــي تــــدرك تــمــامــا أن الــســالم هو 
هو  والتقارب  الركيزة،  هو  والتعاون  الطريق، 
الغاية، وأن العمل األعظم واالنجاز األكبر هو 

خدمة اإلنسان وتنمية المواطن.

malmahmeed7@gmail.com

مملكة البحرين.. بلد ال�سالم والوئام 
وجـــه ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل 
الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة 
الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة الــعــلــيــا 
لــلــتــحــضــيــر إلقـــامـــة الــنــســخــة الـــرابـــعـــة من 
مسابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء 
االصطناعي، والتي تنظمها كلية البحرين 
التقنية »بوليتكنك البحرين« بالتعاون مع 
مبادرات  ضمن  وتأتي  مايكروسوفت،  شركة 
سموه الداعمة للشباب في المجال العلمي.

عبر  المسابقة  إقــامــة  إن  ســمــوه  ــال  وقـ
مــنــصــة بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن تــأكــيــد على 
أهـــمـــيـــة مـــواكـــبـــة الــتــعــلــيــم لــلــمــســتــجــدات 
الــعــصــر،  لــغــة  فــي  الـــقـــدرات  وبــنــاء  التقنية 
وبـــنـــاء عــلــى مـــا أســســتــه رؤى وتــوجــيــهــات 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم 
إطــار  فــي  التعليمية  الــمــخــرجــات  لتطوير 
سموه  الفــتــًا  الشاملة،  التنموية  المسيرة 
الملكي  السمو  لصاحب  الكبير  الــدور  إلــى 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ هذه 
الواضحة في تحقيق  الــرؤى وجهود سموه 
قفزة كبيرة في التحول الرقمي في مملكة 

البحرين.
ــمــــوه ضــــــــرورة تــشــجــيــع جــيــل  وأكـــــــد ســ
الشباب من المهتمين بالذكاء االصطناعي 

مــن خـــالل مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات لمنحهم 
الـــتـــحـــفـــيـــز لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــهـــم وصـــقـــل 
قــدراتــهــم فــي مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي، 
الـــذي يــعــد مــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لبناء 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــعــرفــي  االقــتــصــاد 
ــتــــداخــــل مــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات  ويــ
جــودة  تحسن  الــتــي  والتطبيقات  الحيوية 

الحياة.
الذي  الكبير  اإلقبال  إلى  وأشــار سموه 

لــقــيــتــه الــمــســابــقــة فـــي نــســخــهــا الــســابــقــة 
الــتــي زخـــرت بــالــمــواهــب واألفـــكـــار الخالقة 
فــي شباب  كبيرة  الثقة  إن  وقــال  واالبــتــكــار، 
ولئن  للمستقبل،  كعماٍد  البحرين  مملكة 
كــانــت رؤيــــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 2030 
لــلــنــواحــي  المستقبلية  ــر  األطــ رســمــت  قـــد 
بشكل  ركــزت  فقد  واالقــتــصــاديــة،  التنموية 
كبير على أن يكون المواطن البحريني هو 
يــؤكــد جاللة  كــمــا  وغــايــتــهــا  التنمية  هـــدف 

الــمــلــك الــمــعــظــم دومـــــــًا، ولـــهـــذا تــتــواصــل 
ــداد جــيــل مــتــمــكــن مـــن أدوات  ــ الــجــهــود إلعـ
عصره وواٍع لكيفية توظيفها في بناء وطنه.
الــدعــوة  بتوجيه  حديثه  ســمــوه  وخــتــم 
البحرين  مملكة  وطــالــبــات  طلبة  لجميع 
الــخــلــيــج  بـــــــدول  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  ودول 
ــذه الــمــســابــقــة  الــعــربــيــة، لــلــمــشــاركــة فـــي هــ
الحراك  إثراء  ابتكاراتهم من أجل  وتقديم 

التعليمي واألفكار في االبتكار التقني.

خ���ال���د ب���ن ح��م��د ي���وج���ه اإل�����ى اإق����ام����ة ال��ن�����س��خ��ة ال��راب��ع��ة 
م���ن م�����س��اب��ق��ة ���س��م��وه ل��الب��ت��ك��ار ف���ي ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي

} سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

الصالح  بــن صــالــح  أكــد علي 
الحرص  الــشــورى  مجلس  رئــيــس 
واالهتمام الكبير بتفعيل وترجمة 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة، 
لحضرة  والنّيرة  الشاملة  والــرؤى 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
البالد  آل خليفة ملك  بن عيسى 
المعّظم، من أجل المضي بعزيمة 
ــتــــواصــــل  ــة، وإخــــــــــــالص مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
ــة الــــــوطــــــن، وتـــعـــمـــيـــق  ــ ــدمـ ــ فـــــي خـ
الوطنية  والمنجزات  المكتسبات 
التي تشهدها مملكة البحرين في 
ظل العهد الزاهر لجاللة الملك 

المعّظم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى 
عــــن الـــثـــنـــاء والـــتـــقـــديـــر الـــرفـــيـــع 
المعظم،  الــمــلــك  جــاللــة  إلشــــادة 
ــه جــلــســة  ــتــ خـــــــالل تـــــــــرؤس جــــاللــ
)االثنين(،  أمــس  الـــوزراء  مجلس 
بــمــســتــويــات الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

ــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  بــ
الــلــفــتــة  أن  مـــؤكـــًدا  والــتــنــفــيــذيــة، 
الكريمة من جاللته، وإشادته بدور 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة 
والتحديث،  التطوير  مسيرة  فــي 

تشّكل نبراًسا ودافًعا لبذل المزيد 
والجهود  الوطنية،  العطاءات  من 
الــحــثــيــثــة لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد من 
ــتـــطـــور لــلــمــمــلــكــة في  الـــتـــقـــدم والـ

شتى المجاالت.
ومــــبــــادئ  أســـــس  أنَّ  وأوضــــــــح 

بشكل  تتعمق  ــوار  والـــحـ الــتــشــاور 
متميز بين السلطتين التشريعية 
واهتمام  دعم  بفضل  والتنفيذية، 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء،  الـــعـــهـــد رئـ
مـــــنـــــّوًهـــــا بـــــــــــــــاألدوار الــــمــــشــــهــــودة 
والـــمـــحـــوريـــة الـــتـــي يــضــطــلــع بها 
سمّوه في قيادة العمل الحكومي، 
ــّوه الــمــتــواصــلــة  ــمــ وتـــوجـــيـــهـــات ســ
ــاون مــــع الــســلــطــة  لــتــوســيــع الـــتـــعـ
ــع بــمــســارات  ــدفــ الــتــشــريــعــيــة، والــ
الــتــكــامــل والــتــنــســيــق نــحــو آفـــاق 

أرحب.
ــة أكـــــــــــد أحــــمــــد  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مــــــــن جــ
ــيــــس  ــان الــــمــــســــلــــم رئــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ بـــــــن سـ
السلطة  حــرص  الــنــواب،  مجلس 
الــتــشــريــعــيــة عـــلـــى دعـــــم وتــعــزيــز 
ــع الــســلــطــة  ــ ــاء مـ ــنــ ــبــ الــــتــــعــــاون الــ
المسارات،  جميع  فــي  التنفيذية 

من أجل مضاعفة تحقيق الغايات 
في  الــوطــنــيــة  والــمــنــجــزات  العليا 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ظــل 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 

البالد المعظم.
ــغ الــتــقــديــر  ــالــ ــا عــــن بــ ــربـ ــعـ مـ
وعــــظــــيــــم االمــــــتــــــنــــــان، لـــــإشـــــادة 
ــة، بــمــســتــوى  ــيــ ــامــ الـــمـــلـــكـــيـــة الــــســ
المثمر  والتنسيق  البناء  التعاون 
ــيـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــتـ ــلـــطـ ــن الـــسـ ــيــ بــ
والــتــشــريــعــيــة بــمــا يــحــقــق أهـــداف 
المسيرة التنموية الشاملة، وذلك 
خـــالل تــــرأس جــاللــتــه، االجــتــمــاع 
لمجلس  األســـبـــوعـــي  االعـــتـــيـــادي 
الوزراء، الذي عقد أمس في قصر 
القضيبية، وذلك بحضور صاحب 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

رئي�سا ال�سورى  والنواب: حري�سون على تفعيل توجيهات وروؤى الملك المعظم 
التنموية  االأهداف  لتحقيق  الحكومة  مع  البناء  والتعاون  الجهود  وتع�سيد 

} رئيس مجلس الشورى.

استقبل النائب عبدالنبي 
ســلــمــان أحــمــد الــنــائــب األول 
ــواب،  ــ ــنــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ ــرئــ لــ
والــنــائــب أحــمــد عــبــدالــواحــد 
الثاني لرئيس  النائب  قراطة 
مجلس النواب، يوم الخميس 
مجموعة  وبحضور  الماضي، 
مــــــــن الــــــــــنــــــــــواب، مـــجـــمـــوعـــة 
ــبــــاء  مــــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن األطــ
والـــطـــبـــيـــبـــات والـــمـــمـــرضـــيـــن 
والــــــمــــــمــــــرضــــــات وأصــــــحــــــاب 
األخــرى،  التخصصات  بعض 
ــا  ــورونــ ــة فــــيــــروس كــ ــهـ ــواجـ ــمـ لـ
والــعــاطــلــيــن   )19  – )كــوفــيــد 
عن العمل ولم يحصلوا حتى 

اآلن على مكافآتهم المادية.
ــد الــنــائــب عــبــدالــنــبــي  ــ وأكـ
ــد مــن تقدير  ــه البـ ســلــمــان أنـ
المتطوعة  الــطــبــيــة  األطــقــم 
والــــذيــــن كـــانـــوا خـــط الـــدفـــاع 
ــار  ــتــــشــ انــ لــــمــــحــــاربــــة  األول 
كـــوفـــيـــد   ( كــــــورونــــــا  فـــــيـــــروس 
لـــلـــجـــهـــود  وذلـــــــــك   ،)  19  –
أثناء  بذلوها  التي  المضنية 
الــذي  الــوقــت  ففي  الجائحة، 

ــيـــه الــجــمــيــع  ــان يـــخـــضـــع فـ ــ كــ
لــلــحــظــر الــمــنــزلــي مـــن أجــل 
الــفــيــروس،  مــن تفشي  الــحــد 
ــاء والـــطـــبـــيـــبـــات  ــ ــبــ ــ كــــــان األطــ
ــمـــرضـــون والـــمـــمـــرضـــات  ــمـ والـ
والمسعفون وجميع العاملين 
فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــحـــيـــة 
مواجهة  في  حربًا  يخوضون 
ويبذلون جهدًا  القاتل  الوباء 
مضاعفًا يحرمهم في أحيان 
نــوم كافية  كثيرة مــن ســاعــات 
من أجل العناية بمن أصابهم 

حياتهم  الفيروس، معرضين 
وقت ال يحظون  للخطر، في 
ــيـــه هــــم أنـــفـــســـهـــم بـــوســـائـــل  فـ
ألداء  ــة  ــيــ ــافــ ــكــ الــ ــة  ــايــ ــمــ ــحــ الــ

مهمتهم.
ــســـرعـــة صـــرف  ــــب بـ ــالـ ــ وطـ
مكافآت األطباء والممرضين 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ الــمــتــطــوعــيــن الــ
لمجابهة  األول  الــصــف  فـــي 
ــاتــــل، خــاصــة  ــقــ ــيــــروس الــ ــفــ الــ
وأنـــهـــم كـــانـــوا األكـــثـــر عــرضــة 
ــبـــب وجــــودهــــم  ـــدوى بـــسـ لــــلــــعـ

ـــــط الـــمـــرضـــى  ــي وســ ــمـ ــتـ ــحـ الـ
لــرعــايــتــهــم، كــمــا أنــهــم قــامــوا 
بواجبهم على أكمل وجه، على 
وأسرهم  تعرضهم  من  الرغم 
المتكررة،  الــعــدوى  لمخاطر 
الــبــعــض منهم  الــتــي تــصــيــب 
ــطـــيـــرة، ويــلــقــى  ــابــــات خـ بــــإصــ
بسببها،  حتفه  منهم  العديد 
ــانـــي الــبــعــض  ــــك ويـــعـ ــل ذلـ ــ وكـ
منهم من البطالة عن العمل.
التأخير  ونوه إلى أن هذا 
فــي صـــرف الــمــكــافــآت يحدث 

الــــطــــاقــــم  جــــــهــــــود  أن  رغـــــــــم 
ودور  ــتـــمـــريـــضـــي  والـ ــبـــي  الـــطـ
بشكل  الــكــبــيــر  الــمــتــطــوعــيــن 
الــنــجــاح  إلـــــى  أدى  ــد  قــ عـــــام  
الـــبـــاهـــر لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
حتى  الجائحة  مــواجــهــة  فــي 
أصــبــحــت نـــمـــوذجـــًا يــحــتــذى، 
اإلنــــســــانــــي  دورهــــــــــم  أن  كــــمــــا 
قـــــد أكـــســـبـــهـــم الــــمــــزيــــد مــن 
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ الـــتـــقـــديـــر االجــ
ظـــل تــضــحــيــاتــهــم وتــعــرضــهــم 
ورغــم  األخـــطـــار،  مــن  للعديد 
هــــــــذا الــــتــــقــــديــــر الـــمـــعـــنـــوي 
الـــذي حــظــوا بــه، فــإن أعـــدادا 
ــم يـــحـــظـــوا  ــ ــرة مـــنـــهـــم لــ ــيــ ــبــ كــ
التقدير  مــن  الــكــافــي  بــالــقــدر 
ــنـــوي بــســبــب  ــعـ ــمـ ــادي والـ ــ ــمـ ــ الـ
تعيين  وعــدم  مكافآتهم  تأخر 
الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم، فــــي الـــوقـــت 
الــــــذي يـــتـــم فـــيـــه االســتــعــانــة 
ــن  ــمـ بـــــبـــــعـــــض األجــــــــــانــــــــــب مـ
المتطوعون  هــؤالء  يستطيع 
وجهودهم  خبراتهم  توظيف 

بداًل عنهم.

النائب عبدالنبي �سلمان:

 دعم نيابي ل�سرعة �سرف مكافاآت االأطباء والممر�سين المتاأخرة 

كتب: وليد دياب
اقتراحا بقانون بتعديل  النواب  أعد مجموعة من 
الثروة  وحماية  واستغالل  صيد  تنظيم  قانون  أحكام 
البحرية، ويهدف التعديل إلى إضافة فقرة إلى إحدى 
باصطحاب  البحريني  للصياد  تسمح  الــقــانــون  مـــواد 
أحـــد أقــاربــه حــتــى الــدرجــة الــثــالــثــة عــلــى مــتــن سفينة 

الصيد، بما ال يجاوز 3 أشخاص.
وتــنــص الــمــادة الــجــديــدة عــلــى: »مــع عــدم اإلخــالل 
باألحكام الخاصة بشأن مواطني دول مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، يــحــظــر عــلــى غــيــر مــواطــنــي 
يجوز  وال  التجاري،  الصيد  ممارسة  البحرين  مملكة 
الصيد  ممارسة  المختصة  اإلدارة  من  ترخيص  بغير 
يكون  أن  ويجب  الــتــجــاري،  الصيد  مياه  فــي  الــتــجــاري 
سفينة  ترخيص  في  ويحدد  المدة،  محدد  الترخيص 

الصيد  ومـــعـــدات  وطـــرق  السفينة  مــواصــفــات  الــصــيــد 
الــمــســتــخــدمــة عــلــيــهــا، وعــــدد أفــــراد طــاقــمــهــا، عــلــى أن 
الطاقم بحسب  واألدنــى ألفــراد  األعلى  الحدين  يبين 
اختصاصهم، وأن يكون جميع العاملين مسجلين على 
صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية في 
حالة مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.

السفينة  عمل  مواقع  الترخيص  يحدد  أن  ويجب 
والمواسم المصرح بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروة 
البحرية التي ستتولى صيدها في كل منطقة وفي كل 
التجاري وجود  الصيد  ويشترط عند ممارسة  موسم، 

ربان بحريني »نواخذة« على ظهر السفينة.
أقاربه  أحــد  اصطحاب  البحريني  للصياد  ويــجــوز 
وبما  الصيد  سفينة  متن  على  الثالثة  الــدرجــة  حتى 
ال يـــجـــاوز ثــالثــة أشـــخـــاص، وذلــــك وفــقــا لـــإجـــراءات 

لهذا  التنفيذية  الـــقـــرارات  تــحــددهــا  الــتــي  والــضــوابــط 
القانون، كما يبين الترخيص بإقامة المصائد البحرية 

موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها.
االقتراح  مقدمي  أحد  بوعنق  خالد  النائب  وأشــار 
بقانون إلى أن حرفة الصيد تعد من المهن التقليدية 
ــادي في  ــتـــصـ ــراء الــنــشــاط االقـ ــ الـــتـــي تــعــكــس تـــنـــوع وثــ
دالالت  إحــدى  كونها  عن  فضال  البحريني،  المجتمع 
الـــتـــراث الــبــحــريــنــي الــمــرتــبــط بــالــبــعــد االســتــراتــيــجــي 
الــبــحــري الــمــحــيــط بـــالـــبـــالد، ومــــن ثـــم كــــان الــحــفــاظ 
بنشاط  المرتبطة  الخبرات  ونقل  الصيد  حرفة  على 
الصيد عبر األجيال هدفا واضحا للتشريع البحريني 
ودعم  البحرية  البيئة  بين حماية  متوازن  تنظيم  عبر 

النشاط البحري للصيادين.
الشباب  تشجيع  في  سيسهم  المقترح  أن  وأضــاف 

البحريني على االنخراط في المهن المرتبطة بالصيد 
الــبــحــري كــأحــد أوجـــه الــنــشــاط االقــتــصــادي المحفز 
لهمم الشباب، كما سيعمل على التدريب على ممارسة 
السفينة،  إدارة  في  النوخذة  ومعاونة  التجاري  الصيد 
على نحو يمكن معه االحتياط للظروف التي قد تطرأ 
مستقبال إذا ما انتهى توقيت الترخيص بوفاة الصياد، 
الترخيص  لتلقي  يصلح  مــن  أقــاربــه  بين  مــن  فيكون 
يحقق  وبما  بها،  المعمول  والــشــروط  للضوابط  وفقا 
صاحبه  يتوفى  الــذي  للترخيص  التدريجي  االنتقال 
أو يصاب بالعجز خالل مدة سريان الترخيص، ويكون 
مــعــرضــا لــالنــتــهــاء بــقــوة الـــقـــانـــون، مــمــا يــتــرتــب عليه 
مشاكل اجتماعية واقتصادية ألسرة الصياد المتوفى، 
وخاصة في حالة ما إذا ترك صغارا ال يصلح أي منهم 

لممارسة الصيد.

اقتراح نيابي ي�سمح لل�سياد البحريني با�سطحاب اأحد اأقاربه على �سفينة ال�سيد

الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
عـــن إدانـــــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بـــــشـــــدة لــــــحــــــادث الـــتـــفـــجـــيـــر 
اإلرهــــابــــي الـــــذي وقــــع داخـــل 
مــســجــد فـــي مــديــنــة بــيــشــاور 
ــهــــوريــــة  ــي جــــمــ ــ ــربــ ــ ــال غــ ــ ــمــ ــ شــ
وأسفر  اإلســالمــيــة،  باكستان 
العشرات  وإصــابــة  مقتل  عــن 
مـــــن الـــمـــصـــّلـــيـــن األبــــــريــــــاء، 

مــعــبــرة عـــن خــالــص تــعــازيــهــا 
ومواساتها للحكومة والشعب 
وألســر  الشقيق  الــبــاكــســتــانــي 
وتمنياتها  الــضــحــايــا،  وذوي 

الشفاء العاجل للمصابين.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــدت  ــ وأكـ
ــامـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  تـــضـ
باكستان  جمهورية  مع  التام 
ــد اإلرهـــــــــاب،  ــ ــــي حـــربـــهـــا ضـ فـ

الستهداف  المطلق  ورفضها 
اآلمنين،  وترويع  العبادة  دور 
العنف  واســتــنــكــارهــا ألعــمــال 
واإلرهــــــــــاب بــجــمــيــع صـــورهـــا 
ــا ومــــهــــمــــا كـــانـــت  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وأشـ
دوافــعــهــا أو مــبــرراتــهــا والــتــي 
تــــــتــــــعــــــارض مــــــــع الـــــمـــــبـــــادئ 
والدينية  األخــالقــيــة  والــقــيــم 

واإلنسانية كافة.

ال���ب���ح���ري���ن ت���دي���ن ال��ت��ف��ج��ي��ر االإره����اب����ي 
ب��م�����س��ج��د ب��م��دي��ن��ة ب��ي�����س��اور ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة

ــؤون  ــشــ أكـــــــدت لـــجـــنـــة الــ
الــــمــــالــــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بــمــجــلــس الـــشـــورى بــرئــاســة 
ــن  ــيـ ــسـ الــــــســــــيــــــد خـــــــالـــــــد حـ
المسقطي خالل اجتماعها 
الــمــنــعــقــد أهــمــيــة الــتــواصــل 
مـــع الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
بتنمية  الــمــعــنــيــة  واألهــلــيــة 
ــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــاعــ ــقــــطــ الــ
ــا يــــعــــزز  ــ ــمـ ــ والــــــتــــــجــــــاريــــــة، بـ
التي  والقوانين  التشريعات 
تنظم عمل هذه القطاعات، 
بدورها  االرتقاء  في  ويسهم 
ــق الــــــمــــــزيــــــد مـــن  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ لــ
التنمية لالقتصاد الوطني.

جـــــاء ذلـــــك لـــــدى بــحــث 
ــة الــــــشــــــؤون الـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــجـ لـ
واالقــتــصــاديــة لــرســالــة علي 
بـــن صـــالـــح الــصــالــح رئــيــس 
ــلـــس الـــــــشـــــــورى، بـــشـــأن  مـــجـ
المشتركة  الــلــجــنــة  تشكيل 
بــيــن غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الشورى،  ومجلس  البحرين 
حيث رأت اللجنة أن تفعيل 

شأنه  مــن  اللجنة  هـــذه  دور 
االســــــتــــــفــــــادة  يــــضــــمــــن  أن 
ــرات والــــدراســــات  ــبـ ــخـ مـــن الـ
ــة والـــمـــرئـــيـــات  ــاديــ ــصــ ــتــ االقــ
ــا الــــغــــرفــــة،  ــهــ ــقــــدمــ الـــــتـــــي تــ
عــنــد مــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات 
ــقـــة  ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ والــــــقــــــوانــــــيــــــن الـ
ــة  ــاريــ ــتــــجــ بــــالــــقــــطــــاعــــات الــ
ــات  ــســ ــؤســ ــة ومــ ــيــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
القطاع الخاص المختلفة، 

تطلعها  عــن  اللجنة  معربة 
الـــمـــرحـــلـــة  تـــشـــهـــد  أن  إلــــــى 
التعاون  من  مزيدًا  المقبلة 

والتنسيق بين الطرفين.
واطــــــــلــــــــعــــــــت الــــلــــجــــنــــة 
ــا  ــهــ ــتــ ــعــ ــابــ ــتــ فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــ
لـــلـــمـــســـتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة 
بـــالـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة في 
المملكة على دراسة مقارنة 
مــن إعــــداد قــســم الـــدراســـات 
العامة  بــاألمــانــة  والــبــحــوث 
ــلــــس الـــــــــشـــــــــورى عـــن  ــجــ ــمــ لــ
 – الــحــكــومــة 2023  بــرنــامــج 
التعافي  )مــن  بعنوان   2026
ــدام(  ــتــ ــســ ــمــ ــو الــ ــمــ ــنــ إلـــــــى الــ
الفصل التشريعي السادس، 
إلـــى جــانــب عـــرض ألهـــم ما 
ديــــــوان  تـــقـــريـــر  ضـــمـــن  ورد 
الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريـــــة 
سجل  حــيــث   ،2022  -2021
أعضاء اللجنة مالحظاتهم 
حول التقرير وما شمله من 
الوزارات  أداء  توصيات حول 
ــالل عــــام  ــ ــ والــــمــــؤســــســــات خـ
معها  التعامل  وبحث   2021
وفـــقـــًا لــــــأدوات الــدســتــوريــة 
التقدم  آلــيــة  عــبــر  الــمــتــاحــة 
خــــالل  مــــــن  أو  بــــاألســــئــــلــــة 
الميزانية  مــشــروع  مناقشة 

العامة.
إلــــى ذلـــــك، اســتــعــرضــت 
ــة مــــــا تــــــم تـــــداولـــــه  ــنــ ــجــ ــلــ الــ
عــدد  مــع  مباحثاتها  خـــالل 
ــهــــات  مـــــن الـــــــــــــــوزارات والــــجــ
ــة بـــــشـــــأن خــطــط  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ
ــا لــتــعــزيــز  ــهــ ــتــ عـــمـــلـــهـــا، ورؤيــ
االقتصادي  التعافي  برامج 
وتــحــقــيــق الـــتـــوازن الــمــالــي، 
اللجنة استمرار  فيما قررت 
المعنية  الجهات  الــتــواصــل 
بــــمــــا يــــســــهــــم فــــــي تــحــقــيــق 
المصلحة الوطنية، وتطوير 
ــيــــن  ــوانــ ــقــ ــات والــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ

المتعلقة بدورها.

»مالية ال�سورى« توؤكد اأهمية تعزيز الت�سريعات والقوانين
والتجاري�ة  االقت�سادي�ة  القطاع�ات  عم�ل  تنظ�م  الت�ي 

} خالد حسين المسقطي.

} رئيس مجلس النواب.
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الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات الحكومية في حوار خا�ص عن تو�سعة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع ال�سلمانية الطبي   

د. اأحمد االأن�ضاري: تو�ضعة جديدة وزيادة الطاقة اال�ضتيعابية لخدمة احتياجات المر�ضى 

رف���ع الطاق���ة اال�ض���تيعابية م���ن 80 �ض���ريرا اإل���ى 120 �ض���ريرا 
اإن�������ع�������ا����ش  غ��������������رف�����������������ة  و15  ل���ا����ض�������ت�������ض�����������ارة  غ��������������������رف   7

ي���وم���ي���ا  م����ري���������ش   1300 ال�������ط�������وارئ  ي�������ض���ت���ق���ب���ل 

القطاع ال�ضحي يحظى بدعم قوي من �ضاحب ال�ضمو ولي العهد رئي�ش مجل�ش الوزراء

العدد )16384( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 9 رجب 1444هـ - 31 يناير 2023م

والــطــوارئ  الــحــوادث  دائـــرة  توسعة  بافتتاح  نهنئكم   -
في مجمع السلمانية الطبي.. المزيد من المعلومات عن 

التوسعة الجديدة.
ــة مــن  ــ ــافـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــة أشـــــكـــــركـــــم عــــلــــى االسـ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
ــازات الــتــي تــقــوم بها  خـــالل تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى اإلنــــجــ
المستشفيات الحكومية في العهد الزاهر لسيدي حضرة 
ملك  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
البالد المعظم، والدعم الذي يحظى به القطاع الصحي 
مــن صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
توسعة  الــوزراء. مشروع  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة 
المملكة،  فــي  والمقيمين  المواطنين  خــدمــة  فــي  نوعية 
والتي تحظى باهتماٍم بالٍغ وأولوية قصوى ضمن الخطط 
االستراتيجية، باإلضافة إلى أن دائرة الحوادث والطوارئ 
ُتعّد أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، نظرًا إلى 
للمرضى  الطبية  االحتياجات  تلبية  في  المحوري  دورهــا 

الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض يوميًا.
- ال شك أنه مشروع يقدم الخدمات الصحية بجودة 
عالية بما يسهم في تحقيق هدف تطوير القطاع الصحي.. 

ترى ما هي الخدمات المقدمة ضمن هذا المشروع؟
تشمل الخدمات جميع التخصصات الطبية ألي حالة 
طارئة سواء من المواطنين أو الوافدين والبداية تكون من 
خـــالل الــتــصــنــيــف، بــحــيــث يــتــم تــصــنــيــف حــالــة الــمــريــض 
ومن  األولية  الرعاية  تلقي  مكان  إلى  إرساله  يتم  وبعدها 
ثم تحويله إلى التخصص المطلوب وبالتأكيد مع الزيادة 
في عدد الغرف، ووجــود صيدلية خاصة ساهم كذلك في 

رفع مستوى جودة العالج وإدارة أفضل للجهد والوقت.
الــفــرد مــن مــواطــنــيــن ومقيمين في  - ضــمــان صــحــة 
أننا  شــك  ال  والــيــوم  الصحية،  الركائز  أهــم  أحــد  المملكة 
نــســمــع عـــن كــثــيــر مـــن الــبــرامــج الــتــي تــطــور الــعــالقــة بين 
الــطــبــيــب ومــريــضــه لــضــمــان نــتــائــج عــالجــيــة أفـــضـــل.. هل 
وداعمة  مساندة  الطبية  الــكــوادر  تكون  أن  على  تحرصون 

للمراجعين؟
نحرص  الحكومية  المستشفيات  في  نحن  بالتأكيد 
فريق  من  ونحن جزء  الفريق،  العمل عمل  يكون  أن  على 
اسم  ورفــع  البعض  بعضنا  مساندة  على  القائم  البحرين 
الــمــمــلــكــة كـــل فـــي تــخــصــصــه. وبــالــتــالــي الــطــاقــم الــطــبــي 
والتمريضي والخدمات المساندة من موظفي االستقبال 
وكافة  واألشعة  المختبر  وفنيي  وأخصائيين  والمراسلين 
يعملون  الـــصـــرح.. جميعهم  هـــذا  فــي  الــمــشــاركــة  األقــســام 
أفضل  تقديم  خاللها  مــن  نــرجــو  الــتــي  الــصــورة  ويكملون 

الخدمات الصحّية الالزمة.
المملكة،  خــدمــة  فــي  نوعية  نقلة  تشكل  التوسعة   -
وحرصتم من خاللها على رفع الطاقة االستيعابية، عالم 

اشتملت هذه التوسعة؟
تشمل هذه التوسعة رفع الطاقة االستيعابية لألسّرة 
من 80 سريرًا إلى 120 سريرًا، كما تشمل 7 غرف استشارة، 
إلــى جــانــب 3 غرف  إنــعــاش، و5 غــرف تصنيف  و15 غــرفــة 

معالجة.
كما تشمل التوسعة وحدة منفصلة لألطفال ومنطقة 

انتظار تتسع لـ120 شخًصا.
ــوارئ والـــــحـــــوادث فــــي مــجــمــع  ــ ــطـ ــ - تـــوســـعـــة دائـــــــرة الـ
السلمانية الطبي تعتبر نقلة نوعية للخدمات الطبية، ما 

الهدف من هذه التوسعة؟
تدشين وافتتاح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ وغرف 
العمليات بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في 
المشروع  هــذا  بالمملكة،  والمقيمين  المواطنين  خدمة 
المقدمة في  الصحية  الخدمات  تطوير  في  الرائد يصب 
مجمع السلمانية الطبي، هذا الصرح الطبي العريق الذي 
الصحية  الخدمات  منظومة  ضمن  أساسية  ركيزة  يشكل 

في المملكة.
هذا المشروع المهم يعكس اهتمام المملكة وحكومتها 
بتطوير الخدمات في القطاع الصحي ويعزز ما تتمتع به 
أهـــداف المسيرة  تــكــرس دورهـــا فــي تحقيق  مــن مــقــومــات 
الملك  الجاللة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
الدعائم  من  الكثير  الجديدة  التوسعة  هذه  تواكب   -
على  حرصكم  منها  الطبية،  بالخدمات  للرقي  اإليجابية 
على  للتيسير  الــمــتــمــيــزة  الــطــبــيــة  الـــكـــفـــاءات  اســتــقــطــاب 

المرضى.. فماذا عن الخدمات المساندة؟
تــحــرص الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عــلــى اســتــقــطــاب 
الــكــفــاءات الــطــبــيــة، وتــدريــبــهــم وصــقــل قــدراتــهــم، والــتــأكــد 
الــحــاالت  لتشخيص  استجابتهم  وســرعــة  اهتمامهم  مــن 
الــطــارئــة مــن خـــالل تــزويــدهــم بــأحــدث األجـــهـــزة الطبية 
والتقنيات الحديثة، وتوفير جميع االحتياجات الصحية.

ــدم مـــلـــمـــوس فــــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  ــقـ ــاك تـ ــنـ - هـ
استراتيجيتكم  مــا هــي  كــبــيــر،  بــعــد جــهــد  لــلــمــرضــى جـــاء 

للمرحلة المقبلة؟
نتطلع في المستشفيات الحكومية دائمًا إلى أن يتم 
وتطوير  والمواطنين  للمرضى  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم 
جودة الخدمات الصحية في جميع التخصصات، باإلضافة 
التطويرية والخطط  المشاريع  العديد من  أن هناك  إلى 

إلــى  الحكومية  المستشفيات  تسعى  الــتــي  المستقبلية 
العمل بها وتنفيذها، وذلك من خالل مواصلة العمل على 
الخدمات  في  الجودة  كفاءة  ورفــع  الطبية  الكوادر  تطوير 

المقدمة بمجمع السلمانية الطبي.
ــوارئ بعد  ــطـ ــاذا عــن فــتــرة االنــتــظــار فــي دائــــرة الـ - مــ

التوسعة الجديدة؟
ال شك أن مجمع السلمانية الطبي أكبر مجمع طبي 
بمملكة البحرين ويحمل تحت مظلته أغلب التخصصات 
مرتادي  لخدمة  توفيرها  يتم  والتي  والجراحية،  الطبية 
لتغطية  المناوبات  تنظيم  خــالل  من  ساعة   24 المجمع 
المرضى  من  الكثير  ويستقبل  الــطــوارئ  قسم  احتياجات 

على مدار الساعة، 
نـــواصـــل الــجــهــود لــتــطــويــر وتــقــديــم خـــدمـــات صحية 
الــطــوارئ  فــي  االنــتــظــار  وقــت  وتقليل  أعــلــى مستوى  على 
الــطــوارئ يتطلب  المرضى لقسم  وإدخـــال  اإلمــكــان،  بقدر 
ويختلف عن حاالت  الحاالت،  أغلب  في  بروتوكوال معينا 
بمرحلة  يمر  أن  يحتاج  فالمريض  واإلنــعــاش،  اإلســعــاف 

التصنيف أوال وبعدها
معاينة الطبيب والذي بدوره قد يطلب إجراء بعض 
ــات بــحــســب عمل  ــ الــفــحــوصــات الــمــخــبــريــة وتــتــفــاوت األوقـ
ثم  ومــن  التشخيص،  النهائي عن  الــرأي  األجــهــزة إلبــداء 
ــواء كــان  الــتــحــويــل إلـــى الــطــبــيــب بــحــســب االخــتــصــاص ســ
باطنيا أو جراحيا. وهذا في الحقيقة يتطلب فترة زمنية 
الفحوصات  أو  التحاليل  نتائج  وظهور  المريض  لمعاينة 
الــمــطــلــوبــة وأيــضــا جــهــدا مــن الــطــاقــم الــطــبــي المتكامل 
المجمع  مــرتــادي  تفهم  يتطلب  وبالمقابل  والــمــتــواجــد، 
لهذه اإلجراءات والفترة الزمنية المتوقع قضاؤها في قسم 
الطوارئ. هي سلسلة من اإلجــراءات التي نعمل جاهدين 
من خاللها على تقديم أفضل الخدمات وتقليص الوقت 

على المرضى وذويهم.
وهذا يختلف طبعا إذا كانت الحالة طارئة مثلما ذكرنا 
أو مــا شــابــه، وتستدعي  سابقا ســواء عــن طريق اإلســعــاف 
التدخل السريع.. فبالتأكيد يتم تقديم الخدمة فورا ومن 

دون أي تأخير.

الرعاية  تكون  أن  يجب  أيًضا  بل  فقط،  صحية  رعاية  على  الحصول  المهم  من  ليس 
الصحية التي نتلقاها ذات مستوى عال لتحسين صحتنا.

الدول التي تشهد تطورا طبيا ملحوظا تكون قد أخذت على عاتقها مسؤولية تخصيص 
جزء ال يستهان به من ميزانيتها من أجل النهوض بالقطاعين الّصحي والتعليمي واعتبرت 

هذين القطاعْين أساسًا للنهوض بالمجتمع والدول، وتحقيق التقدم واالزدهار.
إن الخدمات الطبية الجيدة هي تلك التي تتبع معايير وأسسا محددة، ونظام االعتماد 
بما  الصحية  الخدمات  جــودة  تحسين  إلــى  تهدف  التي  العالمية  النظم  أهــم  من  للجودة 
يعود بالنفع على صحة المواطن، باإلضافة إلى بناء الثقة بين مقدمي الخدمة الصحية 
والمواطنين ومراعاة حقوق المرضى وضمان رضاهم عن الخدمة الصحية، كما أن االلتزام 
بمعايير األمان وسالمة المرضى يعتبر من أهم المعايير التي يركز عليها برنامج اعتماد 

جودة الخدمات الصحية ومن أهم األهداف.
جميع واضعي االستراتيجيات الصحية يعملون كخلية نحل تكمل بعضها البعض من 
إن ضعفت  العالم حتى  دول  ذلك في جميع  ويطبق  والتيسير عليهم  المرضى  راحــة  أجل 

إمكانياتهم.
االستراتيجّية  الُخّطة  قــوة  مــدى  منها  مــحــددة؛  معايير  لها  الطبية  الخدمات  وجــودة 

ومدى  المستقبلّية،  رؤيتها  تحقيق  وإمكانّية  للمستشفى، 
استفادة المرضى والمراجعين من الخدمات الّصحية التي 
من  فيها،  اإلداريــــة  العملّيات  وكــفــاءة  المستشفى  يقدمها 
حيث دور دائرة الموارد البشرّية في اختيار وتوظيف الطواقم 
األطباء  ذلك  في  بمن  المجاالت،  كافة  في  للعمل  المؤّهلة 

وغيرهم،  اإلدارّيــــون  والموظفون  والــمــمــرضــون،  المختّصون، 
المختلفة،  العمليات  نجاح  ومــدى  الطبّية،  األخطاء  وحجم 
الطوارئ  قسم  وجاهزّية  المستعصية،  الحاالت  مع  والتعامل 

على مدى أربع وعشرين ساعة، وكل ذلك يتطلب تطبيقا فعاال ورقابة حاسمة.
كبيرا  تطورا  البحرين  في  والخاصة  الحكومية  والمستشفيات  الطبي  القطاع  ويشهد 
تلك  من  لالستفادة  وتسهيالت  للمرضى،  المقدمة  الصحية  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة  في 

الخدمات.
التوسعات االستيعابية للمستشفيات الحالية وافتتاح المزيد من المراكز والمستشفيات 
الجديدة انجازات طبية متعددة نراها بأعيننا تصب في مصلحة الجميع. وفقكم اهلل وإلى 

مزيد من التقدم.

بقلم:

 ملياء إبراهيم سيد أحمد

تــعــّد مملكة الــبــحــريــن مــن الــــدول الـــرائـــدة في 
إنجازات  من  حققته  ما  إلــى  نظرا  الصحة  مجال 
ــد حظيت  ــوال نــهــضــتــهــا الـــمـــشـــهـــودة، وقــ ــ كــبــيــرة طـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــاهــتــمــام بــالــغ لــكــونــهــا ضمن 
التنموية. واليوم نسلط  أولويات برنامج الحكومة 

الضوء على صرح طبي كبير، وهو مجمع السلمانية 
الــمــاضــي التوسعة  افــتــتــح األســـبـــوع  الــــذي  الــطــبــي 
وبذلك  والطوارئ،  الحوادث  قسم  لدائرة  الجديدة 
يــنــقــل الــمــجــمــع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة إلــــى مــســتــوى 

متميز.

الدكتور  الطبي  الخليج  حاور  المناسبة  وبهذه 
أحـــمـــد مــحــمــد األنـــــصـــــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة لــمــعــرفــة الــمــزيــد عن 
التوسعة الجديدة ومدى أهميتها في رفع الخدمة 

المقدمة للمرضى. 
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بيشاور - )أ ف ب(: ُقتل 61 شخصًا 
آخرين   150 حوالي  وأصيب  األقــل  على 
الشرطة،  عناصر  من  معظمهم  بجروح، 
فــي هــجــوم أمـــس االثــنــيــن عــلــى مسجد 
في  بيشاور  لشرطة  الــعــام  المقر  داخـــل 
شــمــال غـــرب بــاكــســتــان. ووقـــع االنــفــجــار 
أثــنــاء صـــالة الــعــصــر، وأدى إلـــى تــطــاُيــر 
حسبما  المسجد،  جـــدران  وأحـــد  سقف 
أفـــاد مــراســل وكــالــة فــرانــس بـــرس، الــذي 
شاهد جرحى غّطتهم الدماء يخرجون 
مــن الــمــســجــد الــــذي لــحــقــت بــه أضــــرار، 
وجـــثـــث قــتــلــى يــتــم نــقــلــهــا فـــي ســـيـــارات 

اإلسعاف. 
ــان رئــيــس  ــ ــاز خـ وقــــــال مــحــمــد إعــــجــ
إّن  بــرس  فــرانــس  لوكالة  بيشاور  شــرطــة 
يــتــواجــدون عــادة  إلـــى 400 شــخــص   300
الــصــالة. وقال  داخــل المسجد في وقــت 
المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في 
»حالة  إنها  بــرس  فرانس  لوكالة  بيشاور 
القتلى  حصيلة  ارتــفــاع  مؤكدا  طـــوارئ«، 
إلـــى 61. وكــــان غـــالم عــلــي حــاكــم واليـــة 
قد  بيشاور  وعاصمتها  بختونخوا  خيبر 
اآلن  حتى  »ُقتل  قائال:  للصحافة  صــرح 
61 شخصًا وُجرح حوالي 150 شخصًا... 

معظم الضحايا من الشرطة«. 
ــــرس،  ــــس بـ ــرانـ ــ ــل فـ ــ ــراسـ ــ وبـــحـــســـب مـ
واسعة  إنقاذ  تقوم فرق اإلطفاء بعملية 
العام للشرطة في  المقر  النطاق. ويعّد 
بيشاور من المناطق الخاضعة إلجراءات 
مشددة في المدينة. ويضم مباني وكاالت 
استخبارات مختلفة. وبحسب الشرطة، 
فقد وقع االنفجار في الصف الثاني من 
وكانت  للصالة.  المتجمعين  المصّلين 
فرق تفكيك القنابل تتحّقق من احتمال 

أن يكون انتحاري قد نفذ الهجوم. 
وقال رئيس الحكومة شهباز شريف 
فــي بــيــان إّن »اإلرهــابــيــيــن يــريــدون إثــارة 
ــئـــك الــذيــن  ــر عــبــر اســـتـــهـــداف أولـ ــذعـ الـ
ــم فــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــهـ ــبـ ــواجـ يــــقــــومــــون بـ
ــان«. وأضــــــــاف: »أولــــئــــك الـــذيـــن  ــتـ ــسـ ــاكـ بـ
يــقــاتــلــون بــاكــســتــان ســُيــمــحــون مــن على 
الشرطي  قال  من جهته،  األرض«.  وجه 
نــجــا  الـــــــذي  عـــــامـــــًا(   47( ــلـــي  عـ شـــهـــيـــد 
مــن االنــفــجــار لــوكــالــة فــرانــس بـــرس إّن 

التفجير وقع بعد ثواٍن من بدء الصالة. 
»رأيــــت دخـــانـــًا أســــود يتصاعد  ــاف:  ــ وأضـ
إلنقاذ  الخارج  إلى  ركضت  السماء.  في 
حياتي«، مشيرًا إلى أّن »صرخات الناس 
ال تزال تدّوي في رأسي. كانوا يصرخون 

طلبًا للمساعدة«. 
ووقـــع هــذا الهجوم فــي الــيــوم الــذي 
ــزور فــيــه رئيس  ــان مــن الــمــتــوّقــع أن يــ كـ
المتحدة محمد  العربية  اإلمارات  دولة 
بن زايد آل نهيان إسالم آباد، وتّم إلغاء 

أمس  األخيرة  اللحظة  في  الزيارة  هذه 
اإلثنين رسميًا بسبب الطقس الماطر. 
كذلك، تستقبل باكستان اليوم الثالثاء 
الــدولــي، سعيا  النقد  وفــدًا من صندوق 
مساعدات  عن  اإلفــراج  بشأن  للتفاوض 
وفي  المنهك.  القتصادها  مهّمة  مالية 
هـــذه األثـــنـــاء، ُوضــعــت الــعــاصــمــة وبقية 
الحدودية  المناطق  وخصوصًا  الــبــالد، 
مــع أفــغــانــســتــان، فــي حــالــة تــأّهــب أمني 

مشّدد بعد االنفجار في بيشاور. 

61 قتي�ا عل�ى الأق�ل في انفجار داخل م�س�جد في باك�س�تان 

} دمار هائل أحدثه التفجير الدامي.         )رويترز(

تــل أبــيــب – الـــوكـــاالت: حث 
ــكــــي  ــريــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة االمــ
الفلسطينيين  بلينكن  أنــتــونــي 
واســـرائـــيـــل عــلــى تــهــدئــة الــتــوتــر 
أثناء زيارته إلسرائيل أمس  في 
والــتــي تــأتــي وســـط أســـوأ موجة 
سنوات.  منذ  العنف  أعمال  من 
السالم  عملية  إلــى  النظر  وأكــد 
الــمــتــوقــفــة مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
بــاعــتــبــارهــا »الــطــريــق الــوحــيــد« 

للمضي قدما.
وبــيــنــمــا ركـــــز ســـهـــام الــنــقــد 
نـــار نفذها  ـــالق  عــلــى واقـــعـــة اطـ
يهودي  معبد  خـــارج  فلسطيني 
مــمــا جــعــل اســـرائـــيـــل فـــي حــالــة 
تأهب قصوى حذر بلينكن أيضا 

من أي عمل ردا على ذلك.
وقـــتـــل ســبــعــة مــســتــوطــنــيــن 
ــوم  ــوم يــ ــ ــجـ ــ ــي هـ ــ بـــــالـــــرصـــــاص فــ
ــلــــى يـــــد رجـــــــل مــن  الـــجـــمـــعـــة عــ
ترديه  أن  قبل  الشرقية  القدس 
الـــشـــرطـــة قــتــيــال. ولــــم تــكــن له 
ــة بـــجـــمـــاعـــات  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ صــــــــالت مـ

مسلحة.
جاء ذلك في أعقاب عدوان 
ــلــــدة جــنــيــن  ــلـــى بــ إســـرائـــيـــلـــي عـ
الــخــمــيــس اســتــشــهــد فــيــه عشرة 

فلسطينيين.
ــا لــمــســؤولــي الــصــحــة  ــقـ ووفـ
على  فــلــســطــيــنــيــا   35 اســتــشــهــد 
ومدنيون  مقاومون  منهم  األقل 
خالل أحداث العنف منذ االول 

من يناير.

للصحفيين  بلينكن  وقـــال 
ــي تــل  ــ ــه فـ ــرتــ ــائــ ــوط طــ ــبــ بـــعـــد هــ
اتخاذ  الجميع  »مسؤولية  أبيب 
خطوات لتهدئة التوتر بدال من 
تــأجــيــجــه«. وقـــال إن حـــادث يــوم 
ــان أكــثــر مــن مجرد  الــجــمــعــة »كــ
كــان هجوما  ــراد.  أفـ على  هجوم 
على... ممارسة المرء لعقيدته. 

إننا نندد به بأشد العبارات«.
وأضــــــــاف »ونــــحــــن نــســتــنــكــر 
األعمال  بهذه  احتفاء  أيضا كل 

ارهــابــيــة  أعــمــال  اإلرهــابــيــة وأي 
ــودي بـــحـــيـــاة األبــــريــــاء  ــ ــرى تــ ــ أخــ
بغض النظر عن هوية الضحايا 
ــوات  ــدعــ الــ بـــــه.  يـــؤمـــنـــون  ــا  مــ أو 
لــــالنــــتــــقــــام مــــــن الـــــمـــــزيـــــد مــن 
الضحايا األبرياء ليست الحل«.
وبـــعـــد لــقــائــه مـــع نــتــنــيــاهــو 
ــاود  ــ ــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة عـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
بــلــيــنــكــن الــتــأكــيــد عــلــى اعــتــقــاد 
هو  الدولتين  حل  بأن  واشنطن 
الــصــراع  لــحــل  الــوحــيــد  السبيل 

الفلسطيني اإلسرائيلي.
قلت  »مثلما  بلينكن  ــال  وقـ
الـــــــوزراء أي شــــيء من  لــرئــيــس 
شأنه أن يبعدنا عن تلك الرؤية 
هو في تقديرنا ضار على المدى 
وهويتها  إسرائيل  بأمن  البعيد 

كدولة يهودية وديمقراطية«.
ــر أحـــــدث  ــيـ ــشـ ومـــــــع ذلـــــــك تـ
الــتــأيــيــد لحل  أن  ــى  الــ بــيــانــات 
ــل إلــــى مــســتــوى  الــدولــتــيــن وصــ
تــاريــخــي مـــتـــدن. ووفـــقـــا لمسح 

المركز  الماضي  األسبوع  نشره 
الفلسطيني للبحوث السياسية 
بــالــمــئــة   33 ــإن  ــ فــ والـــمـــســـحـــيـــة 
و34  الفلسطينيين  مــن  فــقــط 
بالمئة من اليهود اإلسرائيليين 
يؤيدون ذلك مما  إنهم  يقولون 
مقارنة  كــبــيــرا  انــخــفــاضــا  يمثل 
عام  فــي  رصــدهــا  ببيانات جــرى 

.2020
الفلسطينيين  ثــلــثــا  ــال  وقــ
الــــيــــهــــود  مـــــــن  ــة  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ و53 
اإلســرائــيــلــيــيــن انــهــم يــعــارضــون 
حـــل الـــدولـــتـــيـــن. ومــــن الــمــقــرر 
بــالــرئــيــس  بــلــيــنــكــن  يــلــتــقــي  أن 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 

اليوم.
ــي اعـــــــتـــــــداءات جــــديــــدة  ــ ــ وفـ
ــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون  ــ قـ
اســرائــيــلــيــيــن  مــســتــوطــنــيــن  إن 
ــوا الــــنــــيــــران أمــــــس فــي  ــ ــرمــ ــ أضــ
ســيــارتــيــن بــالــقــرب مـــن مــديــنــة 
الغربية  الــضــفــة  نــابــلــس شــمــال 
المحتلة ورشقوا منزال بالقرب 
بــعــد  بـــالـــحـــجـــارة  اهلل  رام  مــــن 

هجوم مماثل االحد.
وقال مسؤولون فلسطينيون 
قــوات االحــتــالل قتلت رجال  إن 
عــامــا عند   26 الــعــمــر  مــن  يبلغ 
الغربية  بالضفة  تفتيش  نقطة 
ــتـــالل إن  الــمــحــتــلــة. وقــــال االحـ
القوات فتحت النار على سيارة 
الرجل بعدما صدم أحد أفراده 

وحاول الفرار من التفتيش.

ب���ل���ي���ن���ك���ن ي�������ؤك������د ال�����ح�����اج�����ة اإل����������ى ح��ل 
ال���دول���ت���ي���ن ل�����دى و����س����ل���ه اإل������ى اإ����س���رائ���ي���ل

} بلينكن لدى لقائه نتنياهو.       )أ ف ب(

قــــررت  ب(:  ف  )أ   - جـــنـــيـــف 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أمــس 
ــلــــى حــــالــــة الـــــطـــــوارئ  اإلبــــــقــــــاء عــ
الــقــصــوى حــيــال وبــــاء كــوفــيــد-19 
ــلـــى إعــــالن  ــــالث ســــنــــوات عـ ــعـــد ثــ بـ
ذات  طــارئــة  الــمــرض حالة صحية 

أبعاد عالمية. 
لمنظمة  الــعــام  المدير  واتــبــع 
الـــــصـــــحـــــة تـــــــــيـــــــــدروس أدهــــــــانــــــــوم 
ــيــــات لــجــنــة  جـــيـــبـــريـــيـــســـوس تــــوصــ
ــيـــد-19، وهــي  الـــطـــوارئ حـــول كـــوفـ
لجنة خبراء اجتمعت يوم الجمعة 
الرابعة عشرة، وفق ما جاء  للمرة 

في بيان. 
أعــلــنــت   2020 يــنــايــر   30 وفــــي 
»حالة  يمثل  كوفيد-19  أن  اللجنة 
نطاق  عــلــى  عــامــة  ــوارئ صحية  طــ
قــد سّجلت  تــكــن  لــم  بينما  ــي،  دولــ
آنذاك خارج الصين سوى أقل من 

مائة إصابة بدون أي حالة وفاة. 
وسبق أن أكد تيدروس أن إلغاء 
حــالــة الـــطـــوارئ الــقــصــوى »ســابــق 

ألوانه«. 
ــال أمـــــس اإلثـــنـــيـــن خـــالل  ــ ــ وقـ
جنيف:  فــي  دوري  صحفي  مؤتمر 
ــد  ــن أنـــنـــي ال أريــ ــم مــ ــرغــ »عـــلـــى الــ
الـــــطـــــوارئ  ــة  ــنـ ــجـ لـ رأي  اســــتــــبــــاق 
بشأن  للغاية  قلقا  مــازلــت  فــإنــنــي 
ــد  ــزايـ ــدة وتـ ــ ــلــــدان عـ الــــوضــــع فــــي بــ
»رسالتي  الوفاة«.  وأضاف:  حاالت 
واضــحــة: ال تقللوا مــن شـــأن هــذا 
وسيستمر  فاجأنا  لقد  الفيروس، 

فـــي مــفــاجــأتــنــا وســـيـــواصـــل فــتــكــه، 
ــد لـــتـــزويـــد  ــزيــ ــمــ ــــا لـــــم نـــفـــعـــل الــ مـ
الصحية  بــالــمــرافــق  المحتاجين 
ولمكافحة التضليل على الصعيد 
العام  الــمــديــر  ويتمتع  الــعــالــمــي«. 
ــيــــة بــصــالحــيــة  لــلــمــنــظــمــة األمــــمــ
لجنة  توصية  اتــبــاع  بين  االختيار 
الطوارئ من عدمه.  وفشلت حالة 
الـــتـــي حملت  الــصــحــيــة  ــوارئ  الــــطــ
السلطات  إقــنــاع  فــي  معقدا  اســمــا 

والعامة بخطورة الوضع في يناير 
2020، األمر الذي سمح باستخدام 
مصطلح »الجائحة« في 11 مارس 
مـــن قــبــل رئــيــس مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالــمــيــة.  وبـــعـــد ثــــالث ســـنـــوات، 
ترى اللجنة أن »جائحة كوفيد-19 
ربما بلغت مرحلة انتقالية«، وقال 
»توصيات  يقدر  إنــه  الــعــام  المدير 
اللجنة للتحرك بحذر خالل هذه 
والتخفيف  االنــتــقــالــيــة  الــمــرحــلــة 

من العواقب السلبية المحتملة«. 
ــار الــمــديــر  ــ ــوم الــجــمــعــة أشـ ــ ويـ
العالمية  الصحة  لمنظمة  الــعــام 
في كلمته االفتتاحية في مستهل 
أنــــه »مـــنـــذ مطلع  إلــــى  االجـــتـــمـــاع 
الوفاة  تزايد عدد حاالت  ديسمبر، 

المسجلة اسبوعيًا في العالم«. 
وأســــف تـــيـــدروس لــوجــود عــدد 
ضئيل من األشخاص الذين تلقوا 
اللقاح بشكل صحيح وأن المراقبة 

ــنــــي الـــلـــذيـــن  ــيــ ــلــــســــل الــــجــ ــتــــســ والــ
الفيروس  تطور  بمتابعة  يسمحان 
وتنقالته قد انخفضا بشكل حاد. 

وتــــســــبــــب الـــــفـــــيـــــروس بــــوفــــاة 
أكثر  وإصــابــة  شخصًا   6.804.491
 27 حتى  شخص  مليون   752 مــن 
ــايـــر، بــحــســب الــمــنــظــمــة، لــكــن  ــنـ يـ
والخبراء  األممية  الــوكــالــة  تعتبر 
الــواقــع تفوق ذلك  أن األعـــداد في 

بكثير. 

»ال�سحة العالمية« تبقي على حالة الط�ارئ الق�س�ى حيال ك�رونا

} الكوريون الجنوبيون يواصلون ارتداء الكمامات رغم تراجع اإلصابات بكورونا.       )أ ف ب(

»طـــيـــران  شـــركـــة  قـــامـــت  ب(:  ف  )أ   - دبــــي 
اإلمارات« أمس االثنين برحلة تجريبية لطائرة 
مستدام  طــيــران  وقـــود  باستخدام   ،777 بوينغ 
بنسبة 100%، بينما تستعد اإلمارات الستضافة 
كـــــوب28 فـــي وقــــت الحــــق هــــذا الـــعـــام. وأقــلــعــت 
الطائرة التي لم يكن على متنها أي مسافرين 
أمس اإلثنين في أول رحلة من نوعها مع وقود 
من  محركها  في   %100 بنسبة  مستدام  طيران 

مطار دبي الدولي. وحلقت أكثر من ساعة. 
وقالت الشركة في بيان إن الرحلة أوضحت 
»صــالحــيــة وقـــود الــطــيــران الــمــســتــدام كمصدر 
وقود آمن وموثوق«. وأكد عادل الرضا الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات فـــي طـــيـــران اإلمــــــارات 
ــزء مــن الــتــزامــاتــنــا  ــذا »جــ لــفــرانــس بـــرس أن هـ
تجاه القطاع والمبادرات البيئية«. وقال الرضا 
إنه »إن حصلنا بحلول عام 2030 على 50% من 
الوقود باستخدام وقود طيران مستدام فإن هذا 

سيكون انجازا جيدا للغاية. ولكن هذا سيعتمد 
انتاجه وتوصيله إلى  على قدرة الشركات على 

المطارات«. 
ــه يــجــب على  وأشـــــار الـــرضـــا أيـــضـــا إلــــى أنــ
مشيرا  مــعــقــولــة«،  بــأســعــار  »تــوفــيــره  المنتجين 
»عائقا  تشكل  قــد  المرتفعة  التكاليف  أن  إلــى 
أمام شركات الطيران أو الشركات«. ويعد قطاع 
غازات  انبعاثات  أكبر مصادر  بين  من  الطيران 
تطوير  على  الطيران  شركات  وتعمل  الدفيئة، 
التي  تلك  بينها  من  ونظيفة،  جديدة  تقنيات 

تخفض استخدام الوقود واالنبعاثات. 
ــراف حـــول الــمــنــاخ  ــ وســيــعــقــد مــؤتــمــر األطــ
)كــــــــــوب28( فــــي دبـــــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر وديــســمــبــر 
المقبلين. وتقول اإلمارات، إحدى أكبر منتجي 
يــزال ضروريا  ال  الــخــام  إن  العالم،  فــي  النفط 
لــالقــتــصــاد الــعــالــمــي ولــتــمــويــل عــمــلــيــة تــحــّول 

الطاقة. 

} تجهيز الطائرة للرحلة التجريبية.        )رويترز(

طي�ران الإم�ارات تعل�ن اإط�اق اأول رحل�ة 
تجريبية با�ستخدام »وق�د طيران م�ستدام« 

المجاعة  تهّدد  )أ ف ب(:   - كيالفو-إثيوبيا 
حوالي 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى 
شمال كينيا مرورًا بالصومال، جراء جفاف غير 
مسبوق منذ نهاية عام 2020 وُيتوقع أن يستمر 
األشخاص  وتضاعف عدد  المقبلة.  األشهر  في 
تقريبًا  اإلفريقي  القرن  في  بالجوع  المهددين 
مليون   13 يبلغ  كـــان  إذ   ،2022 عـــام  بــدايــة  مــنــذ 

نسمة. 
ويـــعـــانـــي 5.6 مــاليــيــن شــخــص حـــالـــيـــًا من 
»انــعــدام األمـــن الــغــذائــي الــحــاد« فــي الــصــومــال، 
و12 مليون في إثيوبيا، و4.3 ماليين في كينيا، 
إذ يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي من 
تربية المواشي والزراعة، وفًقا لألمم المتحدة. 
واضطر أكثر من 1.7 مليون شخص إلى مغادرة 
آخر  بحسب  والطعام،  الماء  عن  بحثًا  منازلهم 
تــقــريــر لــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي ُنــشــر فــي 23 

يناير. 
وُيــعــّد الــقــرن اإلفــريــقــي مــن أكــثــر المناطق 
لم   ،2016 عام  ومنذ  المناخ.  تغّير  جــراء  تضررًا 
كافية  أمطار، متساقطات  ثمانية مواسم  تشهد 
من أصل ثالثة عشر موسمًا، وفًقا لبيانات مركز 
دراسات المخاطر المناخية، وهو هيئة مرجعية 
لمواجهة  مبكر  ــذار  إنـ وشبكة  أكاديميين  تضم 
األمــطــار خــالل خمسة  شــّح  وتــســّبــب  المجاعة. 
بموجة   2020 عــام  نهاية  منذ  متتالية  مــواســم 
الجفاف الحالية، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 

عاًما على األقل. 
ومع ذلك، لم ُيعلن رسمًيا أي حالة مجاعة. 
 2011 في  المنطقة  ضربت  مجاعة  آخــر  وأودت 
نصفهم  الصومال  في  شخص  ألــف   260 بحياة 
مــن األطــفــال دون ســن الــســادســة، ونــتــج الجوع 
مــوســمــيــن متتاليين.  األمـــطـــار خـــالل  عــن شــح 
وقضت أســراب من الجراد على المحاصيل في 

أنـــحـــاء الـــقـــرن اإلفـــريـــقـــي، ونــفــق أكــثــر مـــن 9.5 
المياه  نقص  بسبب  الماشية  من  رأس  ماليين 
والمراعي بسبب الجفاف، بحسب ما أكد مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة 

)أوتشا( في نوفمبر. 
أوكرانيا،  في  الحرب  األزمة جراء  وتفاقمت 
الــتــي أدت إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والوقود واستقطبت أموال المساعدات اإلنسانية 
إلى حد كبير. وحذرت منظمات إنسانية من أن 
إذ  المقبلة  فــي األشــهــر  ــوًءا  الــوضــع ســـيـــزداد ســ
على  الــســادس  األمــطــار  موسم  يشهد  أن  يتوقع 
الــتــوالــي مــن مــارس إلــى مايو نسبة أمــطــار أقل 

من المتوسط. 
الــجــفــاف عــلــى 7.85 مــاليــيــن نسمة  ويــؤثــر 
فـــي الـــصـــومـــال أي حـــوالـــي نــصــف ســكــانــهــا، ما 
لم  ورســمــًيــا،  تــضــررًا.  البلدان  أكثر  مــن  يجعلها 
وال سيما  المجاعة،  إعــالن  البالد مستوى  تبلغ 
 ،2022 عــام  نهاية  فــي  تلقته  مــالــي  دعــم  بفضل 
في وقت حرج. ولكن »أوتشا« حذرت في ديسمبر 
من »حدوث مجاعة بين أبريل ويونيو 2023 في 
جنوب الصومال في صفوف المزارعين والرعاة 
في  والنازحين  وبورهاكابا،  بيداوة  منطقتي  في 
مدينة بيداوة وفي مقديشو« في حال عدم تعزيز 

المساعدات. 
األشخاص  عدد  يرتفع  أن  »أوتشا«  وتوقعت 
ــذي يــصــنــف وضــعــهــم بــــ»كـــارثـــي« عــلــى صعيد  الــ
المجاعة،  قبل  األخــيــرة  المرحلة  وهــي  الــغــذاء، 
من 214 ألًفا إلى 727 ألًفا بحلول منتصف عام 
2023. وأكدت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
أنحاء  في  طفل  مليوني  حوالي  أّن  )يونيسف( 
الــقــرن اإلفــريــقــي »يــحــتــاجــون إلـــى عـــالج عاجل 
من سوء التغذية الحاد، وهو أكثر أشكال الجوع 

فتًكا«. 

دعـــا  ب(:  ف  )أ   - ــول  ــيــ ســ
األمــــيــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال 
ــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ  ــلــــســــي يـ األطــ
االثنين  أمــس  الجنوبية  كــوريــا 
ــيــــف« مـــســـاعـــداتـــهـــا  ــثــ ــكــ إلـــــــى »تــ
مقترحا  ألوكــرانــيــا،  الــعــســكــريــة 
ــة ســـيـــاســـتـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ عـــلـــيـــهـــا مـ
ــدول  الـ تسليح  بــعــدم  الــقــاضــيــة 
ستولتنبرغ  ــال  وقــ الــمــتــحــاربــة. 
أمس االثنين في معهد تشي في 
بالحرية  نؤمن  كنا  »إذا  ســيــول: 
والديمقراطية، وإذا كنا ال نريد 

االستبدادية  األنظمة  تسود  أن 
والشمولية، فإنهم )األوكرانيون( 
داعيا  أســلــحــة«،  إلــى  يحتاجون 
سيول إلى بذل مزيد من الجهد 

من أجل كييف. 
وكـــــــــــان ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ قـــد 
الــتــقــى فــي الــيــوم الــســابــق كبار 
الــمــســؤولــيــن فــي حــكــومــة كــوريــا 
ــر  ــ ــيـــة بـــمـــن فـــيـــهـــم وزيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ــن، فــي  ــيــ ــيــــة بـــــــارك جــ الــــخــــارجــ
ــار جــولــة لــتــعــزيــز الــعــالقــات  إطــ
آسيا.  في  وحلفائها  الناتو  بين 

را  ُمــصــدِّ الجنوبية  كــوريــا  وتــعــّد 
الصعيد  عــلــى  لألسلحة  مهما 
ــالـــمـــي ووقــــعــــت فــــي اآلونـــــة  الـــعـ
ــرة عــــقــــودا لـــبـــيـــع مــئــات  ــ ــيـ ــ األخـ
الــدبــابــات إلــى دول أوروبــيــة بما 
قوانينها  لكن  بولندا.  ذلك  في 
لــدول  أســلــحــة  بــيــع  تمنعها مــن 
في حالة حــرب، وهــو ما يجعل 
مـــن الــصــعــب تــســلــيــم األســلــحــة 
إلى أوكرانيا التي زودتها سيول 
بمعدات غير مميتة ومساعدات 

إنسانية. 

���س��ت���ل��ت��ن��ب��رغ ي���دع���� ���س��ي���ل اإل���ى 
»ت��ك��ث��ي��ف« م�����س��اع��دات��ه��ا لأوك��ران��ي��ا 

الجفاف يهدد 22 ملي�ن �سخ�ص في القرن الإفريقي 
} 12 مليونا يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد في إثيوبيا وحدها.       )أ ف ب(

العدد:  16384
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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
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الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات الحكومية في حوار خا�ص عن تو�سعة دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع ال�سلمانية الطبي   

د. اأحمد االأن�ضاري: تو�ضعة جديدة وزيادة الطاقة اال�ضتيعابية لخدمة احتياجات المر�ضى 

رف���ع الطاق���ة اال�ض���تيعابية م���ن 80 �ض���ريرا اإل���ى 120 �ض���ريرا 
اإن�������ع�������ا����ش  غ��������������رف�����������������ة  و15  ل���ا����ض�������ت�������ض�����������ارة  غ��������������������رف   7

ي���وم���ي���ا  م����ري���������ش   1300 ال�������ط�������وارئ  ي�������ض���ت���ق���ب���ل 

القطاع ال�ضحي يحظى بدعم قوي من �ضاحب ال�ضمو ولي العهد رئي�ش مجل�ش الوزراء

العدد )16384( - السنة السابعة واألربعون – الثالثاء 9 رجب 1444هـ - 31 يناير 2023م

والــطــوارئ  الــحــوادث  دائـــرة  توسعة  بافتتاح  نهنئكم   -
في مجمع السلمانية الطبي.. المزيد من المعلومات عن 

التوسعة الجديدة.
ــة مــن  ــ ــافـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــة أشـــــكـــــركـــــم عــــلــــى االسـ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
ــازات الــتــي تــقــوم بها  خـــالل تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى اإلنــــجــ
المستشفيات الحكومية في العهد الزاهر لسيدي حضرة 
ملك  آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
البالد المعظم، والدعم الذي يحظى به القطاع الصحي 
مــن صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
توسعة  الــوزراء. مشروع  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة 
المملكة،  فــي  والمقيمين  المواطنين  خــدمــة  فــي  نوعية 
والتي تحظى باهتماٍم بالٍغ وأولوية قصوى ضمن الخطط 
االستراتيجية، باإلضافة إلى أن دائرة الحوادث والطوارئ 
ُتعّد أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، نظرًا إلى 
للمرضى  الطبية  االحتياجات  تلبية  في  المحوري  دورهــا 

الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض يوميًا.
- ال شك أنه مشروع يقدم الخدمات الصحية بجودة 
عالية بما يسهم في تحقيق هدف تطوير القطاع الصحي.. 

ترى ما هي الخدمات المقدمة ضمن هذا المشروع؟
تشمل الخدمات جميع التخصصات الطبية ألي حالة 
طارئة سواء من المواطنين أو الوافدين والبداية تكون من 
خـــالل الــتــصــنــيــف، بــحــيــث يــتــم تــصــنــيــف حــالــة الــمــريــض 
ومن  األولية  الرعاية  تلقي  مكان  إلى  إرساله  يتم  وبعدها 
ثم تحويله إلى التخصص المطلوب وبالتأكيد مع الزيادة 
في عدد الغرف، ووجــود صيدلية خاصة ساهم كذلك في 

رفع مستوى جودة العالج وإدارة أفضل للجهد والوقت.
الــفــرد مــن مــواطــنــيــن ومقيمين في  - ضــمــان صــحــة 
أننا  شــك  ال  والــيــوم  الصحية،  الركائز  أهــم  أحــد  المملكة 
نــســمــع عـــن كــثــيــر مـــن الــبــرامــج الــتــي تــطــور الــعــالقــة بين 
الــطــبــيــب ومــريــضــه لــضــمــان نــتــائــج عــالجــيــة أفـــضـــل.. هل 
وداعمة  مساندة  الطبية  الــكــوادر  تكون  أن  على  تحرصون 

للمراجعين؟
نحرص  الحكومية  المستشفيات  في  نحن  بالتأكيد 
فريق  من  ونحن جزء  الفريق،  العمل عمل  يكون  أن  على 
اسم  ورفــع  البعض  بعضنا  مساندة  على  القائم  البحرين 
الــمــمــلــكــة كـــل فـــي تــخــصــصــه. وبــالــتــالــي الــطــاقــم الــطــبــي 
والتمريضي والخدمات المساندة من موظفي االستقبال 
وكافة  واألشعة  المختبر  وفنيي  وأخصائيين  والمراسلين 
يعملون  الـــصـــرح.. جميعهم  هـــذا  فــي  الــمــشــاركــة  األقــســام 
أفضل  تقديم  خاللها  مــن  نــرجــو  الــتــي  الــصــورة  ويكملون 

الخدمات الصحّية الالزمة.
المملكة،  خــدمــة  فــي  نوعية  نقلة  تشكل  التوسعة   -
وحرصتم من خاللها على رفع الطاقة االستيعابية، عالم 

اشتملت هذه التوسعة؟
تشمل هذه التوسعة رفع الطاقة االستيعابية لألسّرة 
من 80 سريرًا إلى 120 سريرًا، كما تشمل 7 غرف استشارة، 
إلــى جــانــب 3 غرف  إنــعــاش، و5 غــرف تصنيف  و15 غــرفــة 

معالجة.
كما تشمل التوسعة وحدة منفصلة لألطفال ومنطقة 

انتظار تتسع لـ120 شخًصا.
ــوارئ والـــــحـــــوادث فــــي مــجــمــع  ــ ــطـ ــ - تـــوســـعـــة دائـــــــرة الـ
السلمانية الطبي تعتبر نقلة نوعية للخدمات الطبية، ما 

الهدف من هذه التوسعة؟
تدشين وافتتاح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ وغرف 
العمليات بمجمع السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في 
المشروع  هــذا  بالمملكة،  والمقيمين  المواطنين  خدمة 
المقدمة في  الصحية  الخدمات  تطوير  في  الرائد يصب 
مجمع السلمانية الطبي، هذا الصرح الطبي العريق الذي 
الصحية  الخدمات  منظومة  ضمن  أساسية  ركيزة  يشكل 

في المملكة.
هذا المشروع المهم يعكس اهتمام المملكة وحكومتها 
بتطوير الخدمات في القطاع الصحي ويعزز ما تتمتع به 
أهـــداف المسيرة  تــكــرس دورهـــا فــي تحقيق  مــن مــقــومــات 
الملك  الجاللة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
الدعائم  من  الكثير  الجديدة  التوسعة  هذه  تواكب   -
على  حرصكم  منها  الطبية،  بالخدمات  للرقي  اإليجابية 
على  للتيسير  الــمــتــمــيــزة  الــطــبــيــة  الـــكـــفـــاءات  اســتــقــطــاب 

المرضى.. فماذا عن الخدمات المساندة؟
تــحــرص الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عــلــى اســتــقــطــاب 
الــكــفــاءات الــطــبــيــة، وتــدريــبــهــم وصــقــل قــدراتــهــم، والــتــأكــد 
الــحــاالت  لتشخيص  استجابتهم  وســرعــة  اهتمامهم  مــن 
الــطــارئــة مــن خـــالل تــزويــدهــم بــأحــدث األجـــهـــزة الطبية 
والتقنيات الحديثة، وتوفير جميع االحتياجات الصحية.

ــدم مـــلـــمـــوس فــــي الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة  ــقـ ــاك تـ ــنـ - هـ
استراتيجيتكم  مــا هــي  كــبــيــر،  بــعــد جــهــد  لــلــمــرضــى جـــاء 

للمرحلة المقبلة؟
نتطلع في المستشفيات الحكومية دائمًا إلى أن يتم 
وتطوير  والمواطنين  للمرضى  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم 
جودة الخدمات الصحية في جميع التخصصات، باإلضافة 
التطويرية والخطط  المشاريع  العديد من  أن هناك  إلى 

إلــى  الحكومية  المستشفيات  تسعى  الــتــي  المستقبلية 
العمل بها وتنفيذها، وذلك من خالل مواصلة العمل على 
الخدمات  في  الجودة  كفاءة  ورفــع  الطبية  الكوادر  تطوير 

المقدمة بمجمع السلمانية الطبي.
ــوارئ بعد  ــطـ ــاذا عــن فــتــرة االنــتــظــار فــي دائــــرة الـ - مــ

التوسعة الجديدة؟
ال شك أن مجمع السلمانية الطبي أكبر مجمع طبي 
بمملكة البحرين ويحمل تحت مظلته أغلب التخصصات 
مرتادي  لخدمة  توفيرها  يتم  والتي  والجراحية،  الطبية 
لتغطية  المناوبات  تنظيم  خــالل  من  ساعة   24 المجمع 
المرضى  من  الكثير  ويستقبل  الــطــوارئ  قسم  احتياجات 

على مدار الساعة، 
نـــواصـــل الــجــهــود لــتــطــويــر وتــقــديــم خـــدمـــات صحية 
الــطــوارئ  فــي  االنــتــظــار  وقــت  وتقليل  أعــلــى مستوى  على 
الــطــوارئ يتطلب  المرضى لقسم  وإدخـــال  اإلمــكــان،  بقدر 
ويختلف عن حاالت  الحاالت،  أغلب  في  بروتوكوال معينا 
بمرحلة  يمر  أن  يحتاج  فالمريض  واإلنــعــاش،  اإلســعــاف 

التصنيف أوال وبعدها
معاينة الطبيب والذي بدوره قد يطلب إجراء بعض 
ــات بــحــســب عمل  ــ الــفــحــوصــات الــمــخــبــريــة وتــتــفــاوت األوقـ
ثم  ومــن  التشخيص،  النهائي عن  الــرأي  األجــهــزة إلبــداء 
ــواء كــان  الــتــحــويــل إلـــى الــطــبــيــب بــحــســب االخــتــصــاص ســ
باطنيا أو جراحيا. وهذا في الحقيقة يتطلب فترة زمنية 
الفحوصات  أو  التحاليل  نتائج  وظهور  المريض  لمعاينة 
الــمــطــلــوبــة وأيــضــا جــهــدا مــن الــطــاقــم الــطــبــي المتكامل 
المجمع  مــرتــادي  تفهم  يتطلب  وبالمقابل  والــمــتــواجــد، 
لهذه اإلجراءات والفترة الزمنية المتوقع قضاؤها في قسم 
الطوارئ. هي سلسلة من اإلجــراءات التي نعمل جاهدين 
من خاللها على تقديم أفضل الخدمات وتقليص الوقت 

على المرضى وذويهم.
وهذا يختلف طبعا إذا كانت الحالة طارئة مثلما ذكرنا 
أو مــا شــابــه، وتستدعي  سابقا ســواء عــن طريق اإلســعــاف 
التدخل السريع.. فبالتأكيد يتم تقديم الخدمة فورا ومن 

دون أي تأخير.

الرعاية  تكون  أن  يجب  أيًضا  بل  فقط،  صحية  رعاية  على  الحصول  المهم  من  ليس 
الصحية التي نتلقاها ذات مستوى عال لتحسين صحتنا.

الدول التي تشهد تطورا طبيا ملحوظا تكون قد أخذت على عاتقها مسؤولية تخصيص 
جزء ال يستهان به من ميزانيتها من أجل النهوض بالقطاعين الّصحي والتعليمي واعتبرت 

هذين القطاعْين أساسًا للنهوض بالمجتمع والدول، وتحقيق التقدم واالزدهار.
إن الخدمات الطبية الجيدة هي تلك التي تتبع معايير وأسسا محددة، ونظام االعتماد 
بما  الصحية  الخدمات  جــودة  تحسين  إلــى  تهدف  التي  العالمية  النظم  أهــم  من  للجودة 
يعود بالنفع على صحة المواطن، باإلضافة إلى بناء الثقة بين مقدمي الخدمة الصحية 
والمواطنين ومراعاة حقوق المرضى وضمان رضاهم عن الخدمة الصحية، كما أن االلتزام 
بمعايير األمان وسالمة المرضى يعتبر من أهم المعايير التي يركز عليها برنامج اعتماد 

جودة الخدمات الصحية ومن أهم األهداف.
جميع واضعي االستراتيجيات الصحية يعملون كخلية نحل تكمل بعضها البعض من 
إن ضعفت  العالم حتى  دول  ذلك في جميع  ويطبق  والتيسير عليهم  المرضى  راحــة  أجل 

إمكانياتهم.
االستراتيجّية  الُخّطة  قــوة  مــدى  منها  مــحــددة؛  معايير  لها  الطبية  الخدمات  وجــودة 

ومدى  المستقبلّية،  رؤيتها  تحقيق  وإمكانّية  للمستشفى، 
استفادة المرضى والمراجعين من الخدمات الّصحية التي 
من  فيها،  اإلداريــــة  العملّيات  وكــفــاءة  المستشفى  يقدمها 
حيث دور دائرة الموارد البشرّية في اختيار وتوظيف الطواقم 
األطباء  ذلك  في  بمن  المجاالت،  كافة  في  للعمل  المؤّهلة 

وغيرهم،  اإلدارّيــــون  والموظفون  والــمــمــرضــون،  المختّصون، 
المختلفة،  العمليات  نجاح  ومــدى  الطبّية،  األخطاء  وحجم 
الطوارئ  قسم  وجاهزّية  المستعصية،  الحاالت  مع  والتعامل 

على مدى أربع وعشرين ساعة، وكل ذلك يتطلب تطبيقا فعاال ورقابة حاسمة.
كبيرا  تطورا  البحرين  في  والخاصة  الحكومية  والمستشفيات  الطبي  القطاع  ويشهد 
تلك  من  لالستفادة  وتسهيالت  للمرضى،  المقدمة  الصحية  الخدمات  وكــفــاءة  جــودة  في 

الخدمات.
التوسعات االستيعابية للمستشفيات الحالية وافتتاح المزيد من المراكز والمستشفيات 
الجديدة انجازات طبية متعددة نراها بأعيننا تصب في مصلحة الجميع. وفقكم اهلل وإلى 

مزيد من التقدم.

بقلم:

 ملياء إبراهيم سيد أحمد

تــعــّد مملكة الــبــحــريــن مــن الــــدول الـــرائـــدة في 
إنجازات  من  حققته  ما  إلــى  نظرا  الصحة  مجال 
ــد حظيت  ــوال نــهــضــتــهــا الـــمـــشـــهـــودة، وقــ ــ كــبــيــرة طـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــاهــتــمــام بــالــغ لــكــونــهــا ضمن 
التنموية. واليوم نسلط  أولويات برنامج الحكومة 

الضوء على صرح طبي كبير، وهو مجمع السلمانية 
الــمــاضــي التوسعة  افــتــتــح األســـبـــوع  الــــذي  الــطــبــي 
وبذلك  والطوارئ،  الحوادث  قسم  لدائرة  الجديدة 
يــنــقــل الــمــجــمــع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة إلــــى مــســتــوى 

متميز.

الدكتور  الطبي  الخليج  حاور  المناسبة  وبهذه 
أحـــمـــد مــحــمــد األنـــــصـــــاري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة لــمــعــرفــة الــمــزيــد عن 
التوسعة الجديدة ومدى أهميتها في رفع الخدمة 

المقدمة للمرضى. 

نوا�ضل الجهود لتطوير وتقديم خدمات �ضحية على اأعلى م�ضتوى وتقليل وقت االنتظار في الطوارئ بقدر االإمكان 

ت�ستمل التو�سعة على وحدة منف�سلة للأطفال ومنطقة انتظار تت�سع لـ120 �سخ�سا 

العدد:  16384
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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
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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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�ضحف ومواقع اإعالمية اإيطالية ُت�ضيد مب�ضامني »اإعالن مملكة البحرين«

�إيطالية  �إعالمية  ومو�قع  �صحف  �أ�صادت 

مب�صامني »�إعالن مملكة �لبحرين« وما ت�صمنته من 

�ملجتمعات، معربة  بها  ترتقي  �صليمة  منهج حلياة 

�لأديان  حلرية  �لبحريني  بالنموذج  �إعجابها  عن 

جميع  قلوب  بني  يوؤلف  �لذي  �ل�صلمي  و�لتعاي�ش 

يت�صمن  »�لإعالن  �أن  موؤكدة  �ملجتمع،  مكونات 

ر�صائل نبيلة �صطرها �صاحب �جلاللة �مللك حمد بن 

عي�صى ملك �لبالد �ملعظم ويكر�ش نهجا قوميا يعتد 

به لرتقاء �ملجتمعات ويقدم منوذًجا بحرينيًا فريًد� 

من نوعه قل نظريه«.

 »Famiglia Cristiana« �صحيفة  وذكرت 

�أن �لبابا فر�ن�صي�ش بابا �لفاتيكان قد و�صف مملكة 

�لبحرين خالل زيارته لها باأنها »ملتقى ح�صار�ت 

�لبحرين كوثيقة  باإعالن مملكة  و�أ�صاد  �ل�صعوب«، 

بدورها  �ل�صلمي.  و�لتعاي�ش  �لأديان  حلرية  عاملية 

 Dialogue« �نرتجل�ش«  »ديالوغ  �صحيفة  قالت 

�لأديان  خمتلف  جود  »�إن   :»Interreligious
ومنت�صبيها و�حلفاظ على دور �لعبادة �ملختلفة على 

مر �ل�صنني دليل و��صح على تطبيق �ملعايري �لدولية 

�ل�صلمي و�لذي يعترب  يف حرية �لأديان و�لتعاي�ش 

من �أ�صا�صيات �حلقوق �لإن�صانية«.

»�إعالن  �أن   »Formich« �صحيفة  وذكرت 

مملكة �لبحرين« يوؤكد �أن مملكة �لبحرين قد �تخذت 

خطو�ت متقدمة لت�صع نف�صها على �خلارطة �لدولية 

و�أنها �ليوم تقود منوذجا عامليا للتعاي�ش �ل�صلمي.

 »Ansa« »من جانبها �أكدت وكالة �أنباء »�أن�صا

يف  �لبحرين  مملكة  �إعالن  تد�صني  �أن  �لإيطالية 

يعك�ش  �لإيطالية  روما  مدينة  يف  �نطالقا  �أوروبا 

�لوطيدة  �لثنائية  �لعالقات  دللت مهمة تعزز من 

بني مملكة �لبحرين و�جلمهورية �لإيطالية.

و�أكد موقع »�إ�ش �آي �آر« »SIR« على �صفحته 

مدى  يعزز  �لبحرين  مملكة  �إعالن  �أن  �لإلكرتونية 

حرية  تكري�ش  لأهمية  �لبحرين  مملكة  �إدر�ك 

على  حياة  كاأ�صلوب  �ل�صلمي  و�لتعاي�ش  �لأديان 

مدى �صنو�ت طويلة حتقيقا لل�صالم و�لأمن جلميع 

فئات �ملجتمع.

عرب واإ�ضرائيليون..

م�ضت�ضفيات وتكنولوجيا

القاعات  مع  اليوم،  نعرفها  كما  امل�شت�شفيات  اإن 

وغرف العالج، يعود تاريخها اإىل م�شر يف القرن التا�شع 

بيمار�شتان  هو  فيها  طبي  مركز  اأول  وكان  امليالدي. 

 872 عام  تاأ�ش�س  الذي  طولون  ابن  اأحمد  )م�شفى( 

يق�شي  الذي  الإ�شالمي  املبداأ  مع  ومتا�شيا  القاهرة،  يف 

يقدم  امل�شت�شفى  هذا  كان  باملر�شى،  العناية  بوجوب 

العالج والعناية للمحتاجني جمانا.

ومن الأطباء العرب امل�شهورين كان اجلراح الندل�شي 

ل  اأدوات طبية  عدة  اخرتع  الذي  الزهراوي  القا�شم  اأبو 

تزال ت�شتخدم اإىل اأيامنا هذه.

وبعد 300 عام من تاأ�شي�س هذا امل�شت�شفى اكت�شف 

الطبيب امل�شلم اأبو عالء ابن النفي�س الدورة الدموية يف 

ج�شم الإن�شان وقام بر�شمها.

ولنذكر اأول طبيب يهودي م�شهور األ وهو »الرامبام« 

مو�شى بن ميمون )1138-1204( الذي ولد يف مدينة 

قرطبة الإ�شبانية وق�شى معظم حياته يف القاهرة، حيث 

كان طبيب البالط وطبيب الوزير الفا�شل جنل ال�شلطان 

�شالح الدين اليوبي.

اأيامنا  اإىل  القرون  عرب  ال�شرعة  جناح  على  وننتقل 

اإ�شرائيل وم�شت�شفى  الطبي »�شيبا« يف  املركز  هذه واإىل 

اللذين  البحرين  يف  حمد«  »امللك  الأمريكية  الإر�شالية 

يتعاونان يف توفري اخلدمات الطبية عالية اجلودة لعدد 

كبري من �شكان مملكة البحرين.

لتح�شني  حيويان  اأمران  والإبداع  التكنولوجيا  اإن 

تطبيق  يف  يتعاونان  وامل�شت�شفيان  اجلمهور،  �شحة 

الو�شائل التكنولوجية مبجال ال�شحة.

ويقول الدكتور اإيال زميليخمان مدير ق�شم التحديث 

�شحيفة  مع  مقابلة  يف  �شيبا  م�شت�شفى  يف  والإبداع 

لنا  تتيح  التكنولوجيا  اإن  البحرينية  تريبيون«  »ديلي 

اإن  اإذ  اأقل،  وبتكاليف  اأعلى  م�شتوى  على  العالج  توفري 

التكنولوجيا الرقمية �شتوفر لنا الفر�شة لتقدمي العالج 

املالئم يف البيئة املنزلية.

يف  حمد«  »امللك  الأمريكي  امل�شت�شفى  يف  الأطباء 

يعمالن  اإ�شرائيل  يف  »�شيبا«  وم�شت�شفى  البحرين 

الطبية  اخلدمات  لتقدمي  امل�شرتك  العمل  و�شيوا�شالن 

البتكارات  لتطبيق   ARC منظومة  بوا�شطة  الأف�شل 

الطبية والتي مت تطويرها يف م�شت�شفى »�شيبا«.

اإ�شرائيل والبحرين تتعاونان من اأجل توفري خدمات 

طبية اأف�شل واأكرث تقدما وبتكاليف اأقل يف امل�شت�شفيات 

ويف املنازل.

وهذه ثمرة واحدة فقط من ثمار وفر�س عديدة تاأتي 

وللمنطقة  ولإ�شرائيل  للبحرين  اإبراهيم  اتفاقيات  بها 

برمتها.

* ال�ضفري اال�ضرائيلي لدى البحرين

اإيتان نائيه *

خالل جل�ضة املجل�س البلدي االعتيادية الرابعة..

»بلدي املحرق« يقر �ضوابط ت�ضجيل عقود اإيجار ال�ضكن اجلماعي

خديجة العرادي 

املحرق  بلدي  جمل�س  وافق   

التعديالت  على  اأع�شائه  باإجماع 

ت�شجيل  �شوابط  ب�شاأن  القرار  على 

عقود ايجار ال�شكن اجلماعي الواقعه 

ناق�س  حيث  املحرق،  حمافظه  يف 

على  املقرتحة  تعديالته  املجل�س 

م�شروع قانون تنظيم �شكن العمالة، 

والذي و�شل اإىل مرحلة متقدمة، من 

خالل جهود وزارة �شوؤون البلديات 

والزراعة. 

على  التعديالت  اأبرز  وجاءت 

املادة 1 لتكون »يجب ت�شجيل عقود 

يف  الواقع  اجلماعي  ال�شكن  ايجار 

حمافظة  يف  ال�شكنية  الت�شنيفات 

الت�شجيل  لالجراءات  وفقا  املحرق 

ايجار  قانون  يف  بها  املعمول 

العقارات ال�شادر بالقانون رقم 27 

جماعيا  ال�شكن  ويعد  ل�شنه 2014 

الفراد  من  جمموعة  �شغلها  متى 

ل  وان  اأفراد   5 عن  عددهم  يقل  ل 

الدرجة  حتى  القرابة  �شلة  تربطهم 

عمال  يكونوا  ل  ان  على  الرابعة 

�شركات املقاولت وي�شتوي ان يكون 

ا�شغالهم لل�شكن ب�شكل مبا�شر او من 

الباطن«.

وكان التعديل الثاين على املادة 

 1 رقم  البند  اأ  الفقرة  تعديل  اأ-   ،3

من  ال�شكن  �شالمة  �شمان   1 ليكون 

الناحية الن�شائية واملعمارية ملدة 3 

�شنوات ح�شب مدة الت�شجيل العقار، 

اأن  اأ البند رقم 6  ب- تعديل الفقرة 

مقاومة  ال�شكن  ونوافذ  ابواب  تكون 

للحريق و�شليمة خالية من العيوب، 

ج- تعديل الفقرة اأ باإ�شافة البند رقم 

10، وين�س على 10 ان يح�شل على 

لل�شكن  املال�شقني  اجلريان  موافقة 

من جميع اجلهات، د- تعديل الفقرة 

ل  ب   - بـ  ا�شتبدالها  يتم  بحيث  ب 

لل�شكن  الرتخي�س  للبلدية  يجوز 

اجلماعي ال بعد التاأكد من ال�شوابط 

التية، وهي: تعديل رقم 4 با�شافة 

البند ب حيث يكون ب تقوم البلدية 

اجلماعي  ال�شكن  الت�شجيل  باإمتام 

ال�شوابط  كافة  من  التحقق  بعد 

دينارا   50 وا�شتالم  وال�شرتاطات 

رقم 6  املادة  كر�شم خدمة، وتعديل 

ج-  على   ون�س  ج  البند  با�شافة 

الخطار  العقد  اطراف  جتاهلت  اذا 

بت�شحيح  البلدية  قبل  من  املوجة 

دون  املحددة  املدة  خالل  او�شاعهم 

احت�شاب  للبلديه  كان  مقبول  عذر 

ثالثمائة دينار كغرامة تاخريية عن 

كل �شهر حتى يتم ت�شحيح الو�شع.

جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س 

البلدي العتيادي الرابع للدور الول 

املجال�س  لعمل  ال�شاد�شة  الفرتة  كن 

البلدية، ام�س يف مقر املجل�س البلدي 

يف منطقة الب�شيتني.

البلدي  الع�شو  قال  بدوره، 

�شكن  مبداأ  �شد  اننا  العود  فا�شل 

ال�شكنية،  املناطق  يف  العزاب 

البلديات  قانون  خالل  من  ونطالب 

املناطق  خارج  العزاب  �شكن  بنقل 

ال�شكنية.

وطالب العود بال�شرع يف عمل 

وتنفيذه،  �شماهيج  ا�شكان  مم�شى 

كما  ملم�شى،  وانارة  طوب  بو�شع 

يف  و�شماهيج  الدير  باحقية  طالب 

ان  مو�شحا  �شاحل،  لهم  يكون  ان 

من  كان خم�ش�شا  املوجود  ال�شاحل 

قبل جاللة امللك يف 2009/  2010 

جزء  ا�شتقطاع  ومت  املنطقة  لهايل 

تخلو  والدائرة  والآن  ودفنه،  منه 

اجلهة  معرفة  ونحتاج  ال�شاحل  من 

املخت�شة بدفنه.

جممع  منافذ  مو�شوع  وحول 

228، ذكر الع�شو حممد املحمود ان 

خطة وزارة ال�شكان حاليا بفتح 5 

جميعها  انها  م�شكلتها  ولكن  منافذ، 

�شتوؤدي اىل زيادة كثافة ال�شاحنات 

ال�شوئية  ال�شارة  واحد  مدخل  من 

على �شارع 9.

وتابع، من هذا املنطلق اعرت�س 

على  بناًء  وتقدمت  البلدي،  املجل�س 

املو�شوع  ودرا�شة  الهايل  طلب 

التوقيف  يتم  بان  �شاملة،  درا�شة 

مقابل  ويف  املنافذ،  لهذه  الفوري 

املحاذي   105 �شارع  فاإن  ذلك، 

ال�شاية  منطقة  جهة   228 ملجمع 

منافذ،  عدة  به  توجد  البحر  مقابل 

انني  ال  �شيقها  من  الرغم  وعلى 

قدمت تو�شية ووافق عليها املجل�س 

وتو�شعتها  املنافذ  هذه  بتطوير 

ملرور  خيار  من  اكرث  يكون  بحيث 

هذه ال�شاحنات لوجود عمليات بناء 

املنافذ  فتح  وان  خا�شة  وت�شييد، 

زيادة  اىل  �شيوؤدي  احلالية  باخلطة 

�شعوبة  ويف  حال،  ولي�س  ال�شغط 

حتى يف ا�شتخدام �شيارات الطوارئ، 

ا�شتمالك وتهيئة هذه  وهنا لبد من 

 105 �شارع  على  املطلة  املداخل 

وهي غري مهيئة الآن و�شيقة وكلها 

ترابية.

املنافذ  باأن  املقهوي  واو�شح 

ر�شمية،  منافذ  لي�شت  هي  احلالية 

بها  الع�شو  بها  يطالب  والتي 

ر�شمية،  كمنافذ  لتجهيزها 

اي  يف  �شتغلق  وهي  وتو�شعتها، 

وقت لكونها امالكا خا�شة، مبينا ان 

املنطقة تعاين من �شيق يف �شوارعها 

ب�شكل  للوقوف  ت�شطر  وال�شيارات 

ي�شبب  مما  عر�شيا  ولي�س  طويل 

ازدحاما وم�شاكل بني اجلريان.

ويف اإطار مت�شل، اأو�شى جمل�س 

مت  مواطن  بتعوي�س  املحرق  بلدي 

ا�شتمالك عقاره منذ 4 �شنوات.

املجل�س  اأولويات  عر�س  ومت 

�شيتم  التي  ال�شتمالكات  ب�شاأن 

 21 وعددها  الوزارة،  اإىل  رفعها 

م�شروًعا.

ح�ضروا مهرجان التمور ومواقع اأثرية واأ�ضواق �ضعبية

ال�ضيخ را�ضد بن عبداللـه مبعّية �ضخ�ضيات يزورون االأح�ضاء

قام ال�شيخ را�شد بن عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة 

اأعمال  ورجال  وم�شوؤولني  ال�شخ�شيات  من  عدد  مبعّية 

واإعالميني وروؤ�شاء جامعات واأكادمييني بزيارة ا�شتطالعية 

العربية  باململكة  ال�شرقية  باملنطقة  الأح�شاء  ملحافظة 

ال�شعودية.

وزار الوفد عدًدا من املواقع الأثرية القدمية اأبرزها جبل 

القي�شرية  �شوق  مثل  القدمية  الأ�شواق  يف  وجولة  قارة 

ومعامل الأح�شاء القدمية، كما زار مهرجان الأح�شاء للتمور، 

يف  املهرجان  اإقامة  عن  ل  مف�شّ �شرح  اإىل  ا�شتمعوا  حيث 

ن�شخته الثامنة والذي يهدف اإىل ت�شويق التمور، كما اأقيمت 

ماأدبة غداء تكرمًيا لزيارة الوفد البحريني.

من جانبه اأو�شح من�شق الفعاليات الثقافية ال�شعودية 

هيئة  ع�شو  الياقوت  جمال  ال�شحفي  الكاتب  البحرينية 

لل�شحفيني  العام  الحتاد  ع�شو  ال�شعوديني  ال�شحفيني 

العرب ع�شو الحتاد الدويل لل�شحفيني، باأن الزيارة جاءت 

بدعٍم واهتمام وحر�ٍس من ال�شيخ را�شد بن عبداهلل لتعزيز 

روابط م�شار العالقات الأخوية القائمة بني البلدين ال�شقيقني.

واأعرب ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة عن بالغ �شكره 

الياقوت على مبادرته الطيبة يف تنظيم  وتقديره لل�شحفي 

على  معه  ومن  النباط  يو�شف  الأ�شتاذ  �شكر  كما  الفعالية، 

ُح�شن ال�شيافة والرتتيب.

اإعجابهم  عن  الزيارة  يف  امل�شاركون  عرّب  جانبهم  من 

الكبري بالتطور الذي ت�شهده الإح�شاء واحلفاظ على املوروث 

ال�شعبي فيها.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12351/PDF/INAF_20230131004034491.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/Article/alayam-article/420451/Index.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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طريان اخلليج حتتفل بخريجيها من برنامج الإحالل

-الناقلة  اخلليج  طريان  احتفلت 

بتخريج  البحرين-  ململكة  الوطنية 

برناجمها  خريجي  من  دفعة  اأول 

لتاأمني  ي��ه��دف  وال���ذي  ل��اإح��ال، 

بالناقلة  البحرينية  الواعدة  الكفاءات 

بكل الأدوات واملهارات التي حتتاجها 

يف  بال�شركة  العليا  الوظائف  لإحال 

امل�شتقبل. يف هذا ال�شدد، عقب الرئي�س 

القبطان  اخلليج  لطريان  التنفيذي 

اليوم  »ي�شعدين  بقوله:  العلوي  وليد 

اأن اأكون مع هذه الكوكبة املتميزة من 

موظفي  من  الإحال  برنامج  خريجي 

طريان اخلليج الذين اأفخر باإجنازاتهم 

تخرجهم  اإىل  اأدت  التي  وكفاءاتهم 

تلعب  الواعد.  الربنامج  هذا  �شمن 

املوارد الب�شرية لطريان اخلليج دوًرا 

مهًما يف تطبيق ا�شرتاتيجية تناف�شية 

لإ�شراكهم  الناقلة  موظفي  حمورها 

نحتاجها  التي  املهارات  جمموعة  يف 

داخل  والرتقيات  امل�شتقبلي  للتطوير 

ملحوًظا  تغرًيا  �شهدنا  لقد  ال�شركة. 

الأخرية،  الآونة  يف  الناقلة  ثقافة  يف 

العمل  بني  التوازن  على  الرتكيز  مع 

ملوظفينا،  الجتماعية  واحل��ي��اة 

والحتفال  منهم  املجدين  ومكافاأة 

توفري  على  واحلر�س  باإجنازاتهم، 

فر�س التدريب والرتقاء الوظيفي«.

العلوي:  القبطان  واأ���ش��اف   

»اأهنئ خريجي الربنامج بتحقيق هذا 

الإجناز، واأتطلع اإىل ا�شتخدام املهارات 

يف  الربنامج  �شمن  اكت�شبوها  التي 

م�شتقبًا  اأتطلع  كما  اأعمالهم،  مواقع 

العليا  املنا�شب  كافة  تبواأهم  اإىل 

نحو  الوطنية  للناقلة  وقيادتهم 

حتقيق التطور والنجاح امل�شتدام. ول 

البحرين  معهد  اأ�شكر  اأن  هنا  يفوتني 

 )BIBF( للدرا�شات امل�شرفية واملالية

هذا  لت�شميم  معنا  تعاونهم  على 

على  يحر�س  الذي  الرائد  الربنامج 

تطوير  يف  ت�شهم  مهنية  اأجيال  اإعداد 

مهارات  وحت�شني  الوطنية  الناقلة 

قواها البحرينية العاملة«.

اأحالم اأحمد رم�ضان تنال درجة

البكالوريو�ص يف تخ�ض�ص الإعالم

نالت اأحام اأحمد رم�شان درجة البكالوريو�س يف تخ�ش�س الإعام �شمن حفل تخريج الفوج الرابع 

والع�شرين جلامعة البحرين، حيث ح�شلت ابنة امل�شور الزميل اأحمد رم�شان على �شهادة البكالوريو�س 

يف الإعام من كلية الآداب. 

وتلقت اأحام التهاين والتربيكات من الأهل والأ�شدقاء، متمنني لها دوام التوفيق والنجاح.

عبدالرحمن �ضابر ينال »بكالوريو�ص يف 

الهند�ضة امليكانيكية من جامعة البحرين«

عقد اجتماع تعاوين بني »الإمارات للم�ضت�ضارين« و»املدربني الإداريني«

»بيت التمويل الكويتي – البحرين« يدعم مركز لندن جلراحة الثدي

»موؤ�ض�ضـة مركز عبداهلل بن خالد اآل خليفة« 

و»احلكمة للمتقاعدين« حتت�ضنان ختام برامج املع�ضكر ال�ضتوي

احت�شنت موؤ�ش�شة مركز عبداهلل بن خالد اآل خلفية وجمعية احلكمة للمتقاعدين م�شاء يوم الأربعاء املوافق 25 

يناير 2023 حفل ختام املع�شكر ال�شتوي لأكادميية »اأي لرين« لاأطفال من خمتلف دور الأيتام مبملكة البحرين، وذلك 

بالتن�شيق مع مديرة الأكادميية الأ�شتاذة اإميان البلو�شي، وبرعاية د. �شعيد ال�شماك الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة مركز 

عبداهلل بن خالد ونائب رئي�س جمعية احلكمة للمتقاعدين، وبح�شور الأ�شتاذ عبداهلل بور�شيد رئي�س جمعية الطفولة 

العاملية ومديرة جمعية عطاء الدكتورة هالة جمال، ورئي�شة الإعام والعاقات العامة الأ�شتاذة فاطمة بوجريي.

بجمعية  الإدارة  جمل�س  عقد 

الإداريني البحرينية اجتماعا تعريفيا 

وتن�شيقيا مع جمل�س الإدارة بجمعية 

واملدربني  للم�شت�شارين  الإمارات 

املتحدة،  العربية  بالإمارات  الإداريني 

حيث مت بحث اأطر التعاون والتبادل 

املعريف واخلربات يف املجال الإداري 

والقيادي وال�شت�شارات. 

جمعية  اأن  بالذكر  واجلدير 

واملدربني  للم�شت�شارين  الإمارات 

عام  يف  تاأ�ش�شت  والتي  الإداريني 

وتاأهيل  باإعداد  تعنى   2017

ال�شت�شاريني واملدربني الإداريني. 

�شمن  الجتماع  هذا  وياأتي 

اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية جلمعية 

الإداريني البحرينية والتي ت�شب يف 

املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  ج�شور  مد 

والدولية  اخلليجية  واملنظمات 

الأع�شاء  والداريني  القادة  لتطوير 

ومتكني  واملعارف  اخلربات  وتبادل 

ال�شباب من مهارات ال�شراف والإدارة 

والقيادة. 

التعريف  الجتماع  �شمل  وقد 

بتاريخ اجلمعيتني واأهداف تاأ�شي�شها 

والأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها 

التي  الإدارية  واملجالت  اجلمعيتان 

وخ�شو�شا  فيها  التعاون  املمكن  من 

واملدربني  ال�شت�شاريني  اعتماد  يف 

الإداريني. 

املطلق  لولوة  الدكتورة  وذكرت 

جلمعية  الإدارة  جمل�س  رئي�شة 

وبناء  باأنه  البحرينية  الإداريني 

واأهداف  ور�شالة  روؤى  توافق  على 

مذكرة  توقيع  يتم  �شوف  اجلمعيتني 

التعاون  جمالت  ت�شمل  تفاهم 

اجلمعيتني  م�شلحة  يف  ت�شب  التي 

وتوفري الربامج النوعية التي ت�شاهم 

الإداري  املجال  وازدهار  رقي  يف 

وال�شت�شاري.

�شباع  علي  الدكتور  اأثنى  كما   

املري رئي�س جمل�س الإدارة جلمعية 

واملدربني  للم�شت�شارين  المارات 

جمعية  مبادرة  على  الإداريني 

الإداريني البحرينية يف التوا�شل مع 

اجلمعيات املماثلة وال�شعي للتطوير 

الإداري وتبادل اخلربات.

انطاًقا من م�شوؤوليته الجتماعية، بادر بيت التمويل 

الكويتي - البحرين بالتربع ل�شالح مركز لندن جلراحة 

الفحو�شات  لإجراء  دعًما  وذلك  البحرين،   - الثدي 

مبا  للن�شاء،  الثدي  ل�شرطان  الازمة  والت�شخي�شات 

يعزز من ثقافة الوقاية املبكرة والإ�شهام يف تي�شري رحلة 

العاج على املر�شى.

ب�شكل  البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  ويحر�س 

دائم على امل�شاهمة يف ترك اأثر اإيجابي يف املجتمع املحلي 

عرب تبني خمتلف املبادرات الجتماعية واخلريية، وذلك 

وامتثاًل  املجتمعية،  التنمية  يف  مب�شوؤوليته  لإميانه 

موؤ�ش�شات  دور  لتعزيز  الرامية  الر�شمية  للتوجهات 

واجلوانب،  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  اخلا�س  القطاع 

ال�شرطان  مر�شى  ودعم  مب�شاندة  رغبته  على  عاوة 

وذويهم.

مدير  فهمي حمد،  املبادرة، �شرح حممد  وحول هذه 

املعلومات  وتكنولوجيا  العمليات  ورئي�س  تنفيذي 

 - الكويتي  التمويل  بيت  يف  املوؤ�ش�شية  والت�شالت 

هذا  نقدم  اأن  �شرورنا  دواعي  ملن  »اإنه  قائًا:  البحرين 

للت�شخي�س  حاجة  يف  هم  الذين  الأفراد  ل�شالح  الدعم 

وعمل الفحو�شات الازمة ل�شرطان الثدي«. 

املالك  الريفي  �شارة  الدكتورة  قالت  جانبها،  ومن 

وا�شت�شاري  الثدي  جلراحة  لندن  ملركز  الطبي  واملدير 

جراحة اأورام الثدي العامة: »نثمن هذه البادرة الكرمية 

البحرين،   - الكويتي  التمويل  بيت  بها  تف�شل  التي 

واملتمثلة يف دعم تكاليف فحو�شات �شرطان الثدي، الذي 

ُيعد من الأمرا�س الأكرث �شيوًعا يف العامل«.

الأهلية  اجلامعة  رئي�س  م�شاعدة  دعت 

د.  العامة  والعاقات  والت�شويق  لاإعام 

بطلبات  املتقدمني  الطلبة  ال�شرياوي  ثائرة 

اللتحاق باجلامعة يف الف�شل الدرا�شي الثاين 

القبول،  تثبيت  اإجراءات  باإنهاء  امل�شارعة  اإىل 

منوهة باأن اجلامعة تقدم خدمة مرنة جًدا يف 

دفع الر�شوم الدرا�شية وتتيح لطلبتها واأولياء 

الف�شل  امتداد  على  الر�شوم  تق�شيط  اأمورهم 

الدرا�شي اإىل جانب ما تتيحه اجلامعة من منح 

جزئية للطلبة املتفوقني واملتميزين.

باب  فتح  ا�شتمرار  ال�شرياوي  واأكدت 

واملاج�شتري  البكالوريو�س  برامج  يف  القبول 

الدرا�شية  املقاعد  نفاد  حتى  والدكتوراه 

الثاين  للف�شل  امل�شتجدين  للطلبة  املخ�ش�شة 

 ،2023   /2022 اجلديد  الدرا�شي  العام  من 

طبًقا للوائح الأكادميية لاأمانة العامة ملجل�س 

اإىل  لفتة  اجلودة،  ومتطلبات  العايل  التعليم 

اأن اأبواب اجلامعة مفتوحة خلريجي الثانوية 

لزيارة  الأمور  واأولياء  املحولني  والطلبة 

اجلامعة والتعرف ب�شكل مبا�شر على براجمها 

والت�شهيات  العلمية  وخدماتها  الأكادميية 

التي تقدمها لطابها. واأكدت ا�شتكمال اجلامعة 

الف�شل  ل�شتئناف  ا�شتعداداتها  كامل  الهلية 

على  عاوة  فاعلية،  بكل  الثاين  الدرا�شي 

يوم  كتنظيم  العتيادية،  الإجرائية  اخلطوات 

التهيئة للطلبة امل�شتجدين للتعرف على خمتلف 

الدرا�شة،  �شري  عن  وانطباعاتهم  احتياجاتهم 

وتعريفهم بحقوقهم الأكادميية واخلدمية.

»الأهلية« تدعو الطلبة امل�ضتجدين

واملحولني اإىل اإنهاء اإجراءات القبول

د. ثائرة ال�شرياوي
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»Bentley Motors« تعني

توبيا�ص �ضوملان مديًرا جديًدا للت�ضميم

 Bentley اأع��ل��ن��ت 

عن  اأم�����س   Motors
�شوملان  توبيا�س  تعيني 

اجلديد  املدير  من�شب  يف 

للت�شميم بدًءا من 1 فرباير 

2023. والذي يحل مكان 

الذي  ميندت  اأندريا�س 

رئي�س  من�شب  �شي�شغل 

الت�شميم ل�شيارات الركاب 

لدى »فولك�شفاغن«.

�شوملان  ترقية  متت 

ال�شابق  من�شبه  م��ن 

للت�شميم  ك��رئ��ي�����س 

 ،Bentley لدى  اخلارجي 

اإىل  ان�شم  قد  كان  بعدما 

العامة التجارية الفاخرة 

وهو   .2021 اأكتوبر  يف 

يتمتع بخربة 20 �شنة من 

ت�شميم  جمال  يف  العمل 

كان  حيث  ال�����ش��ي��ارات، 

العديد  �شابًقا  ت��وىل  قد 

الت�شميمية  املنا�شب  من 

»ماكارين«،  يف  العليا 

و»اأ���ش��ت��ون م��ارت��ن«، 

و»ب��وغ��ات��ي«، و»م��رك��ز 

التابع  بوت�شدام«  ت�شميم 

»فولك�شفاغن«  ل�شركة 

ال���ذي ان�����ش��م اإل��ي��ه يف 

الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل   2005

»فولك�شفاغن  ق�شم  اإىل 

للت�شميم« يف فولف�شبورغ 

�شنة 2007. وعمل هناك 

»با�شات«  ط��رازات  على 

و»ط��وارق«،  و»اآرتيون« 

من  للعديد  بالإ�شافة 

�شيارات العر�س املختلفة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12351/PDF/INAF_20230131004034491.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/997351/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

المنزل« نوفمبر المقبل.
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وأش��ار جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه إل��ى ما يش��كله 
مستشفى الملك حمد – اإلرسالية األمريكية الذي تم 
افتتاحه مؤخرًا بمنطقة عال��ي، من إضافة للخدمات 
الصحي��ة والعالجي��ة ف��ي المملكة وما يعكس��ه من 
نم��وذج للش��راكة الراس��خة بي��ن مملك��ة البحرين 
والوالي��ات المتحدة األمريكية الصديق��ة، معربًا عن 
تقدي��ره لل��دور ال��ذي قام به مستش��فى اإلرس��الية 
األمريكي��ة على م��دى 120 عامًا باعتب��اره من أوائل 
المستش��فيات في المنطقة، وذل��ك منذ افتتاحه في 

مملكة البحرين.
وأكد جاللته أن مملكة البحرين بلد الس��الم والوئام 
تتمي��ز بمزيجه��ا االجتماعي المتنوع مم��ا يعزز من 
قوته��ا ومكانتها بي��ن األوطان، الفتًا إل��ى مواصلة 
البحري��ن لنهجها القائم على ترس��يخ قيم التس��امح 
واالنفت��اح بم��ا يع��زز م��ن التق��ارب بين الش��عوب 

والثقافات وإشاعة السالم والوئام في العالم.
عقب ذلك اس��تعرض جاللة المل��ك المعظم حفظه 
اهلل ورعاه عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالش��أن 
اإلقليمي والدولي، حيث أشاد جاللته باإلنجازات التي 
حققته��ا دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

في مختلف المج��االت، مؤكدًا دع��م مملكة البحرين 
لكل م��ا يعزز التع��اون بي��ن دول المجل��س ويحقق 
مصالح أبنائه، الفتًا إلى أهمية مواصلة آفاق التعاون 
والتنس��يق بين دول المجلس على كافة المس��تويات 
بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة.

كما أك��د جاللته عل��ى أهمية االلت��زام بتنفيذ كافة 
ق��رارات المجلس األعلى لدول مجل��س التعاون لدول 
الخليج العربية وبيان قمة العال، وبمواصلة تنس��يق 
مواق��ف دول المجل��س في كاف��ة المحاف��ل الدولية، 
مؤك��دًا جاللته أهمية العمل عل��ى حل كافة القضايا 
والمس��ائل العالقة بين مملك��ة البحرين ودولة قطر 

الش��قيقة بما يحقق التطلعات المش��تركة لمواطني 
البلدين ويحافظ على تماس��ك مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها.
وج��دد جاللته التأكي��د على موقف مملك��ة البحرين 
الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والمؤيد لكافة 
المس��اعي الرامية لتحقيق س��الم عادل وش��امل في 
المنطقة، بما يحقق الخير واالستقرار واالزدهار لجميع 

شعوب المنطقة.
من جانبه أعرب صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل باألصالة عن نفس��ه 
ونيابة ع��ن الحكومة عن جل ش��كره وعظيم امتنانه 

إل��ى المقام الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المعظم حفظه اهلل ورع��اه على ما تفضل به جاللته 
من تقدير للدور الذي تضطلع به الحكومة في مسيرة 
العمل الوطني، مؤكدًا سموه أن هذا التقدير الملكي 
الس��امي يضع الجميع ف��ي الحكومة أمام مس��ؤولية 
كبيرة لمضاعف��ة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد 
ليك��ون األداء الحكومي دائمًا محقق��ًا للرؤى الملكية 
الس��امية، وكلف س��موه الوزارات واألجهزة الحكومية 
بوضع م��ا تفضل به جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورعاه حيز 
التنفي��ذ لمواصل��ة مس��يرة التطوي��ر والتحديث في 

مختلف المجاالت ورفع كفاءة األداء.

العاهل: المواطن الركيزة األساسية للتنمية والبرامج الحكومية

ولي العهد رئيس الوزراء: مضاعفة الجهد لتحقيق الرؤى الملكية

 مستشفى الملك حمد – اإلرسالية األمريكية إضافة للخدمات الصحية بالمملكة

موقف البحرين ثابت بدعم القضية الفلسطينية ومؤيد لتحقيق السالم العادل بالمنطقة

مواصلة التعاون بين دول مجلس التعاون على كافة المستويات

ولي العهد رئيس الوزراء: تكليف الوزارات واألجهزة الحكومية بوضع توجيهات الملك حيز التنفيذ

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/31/watan-20230131.pdf?1675141412
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1049169
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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
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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.
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بوفاة األمير عبداإلله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان خادم الحرمين الشريفين 

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه برقية تعزية ومواس��اة إلى أخيه خ��ادم الحرمين 
الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود عاه��ل المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة. وأعرب جاللته في البرقية عن خال��ص التعازي وصادق 
المواساة ألخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي األمير 
عبداإلله بن س��عود بن عبدالعزيز آل س��عود رحمه اهلل، س��ائاًل جاللته المولى 
القدير أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ورضوانه ويس��كنه فس��يح جناته، وأن 

يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، برقية تعزية ومواس��اة إلى خادم الحرمين 

الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود عاه��ل المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيقة. وأعرب س��موه في البرقية عن خالص التعازي وصادق 
المواس��اة لخادم الحرمين الش��ريفين في وفاة صاحب الس��مو الملكي األمير 
عبداإلله بن س��عود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل، سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ورضوانه ويس��كنه فس��يح جناته، وأن يلهم 

العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية 
ومواس��اة مماثل��ة إلى أخيه صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي 
داخل مسجد في باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة لحادث 
التفجي��ر اإلرهابي الذي وقع داخل مس��جد في مدينة بيش��اور 
شمال غربي جمهورية باكستان اإلسالمية، وأسفر عن مقتل 
وإصابة العش��رات من المصّلين األبري��اء، معبرة عن خالص 
تعازيها ومواساتها للحكومة والش��عب الباكستاني الشقيق 
وألسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. 
وأكدت ال��وزارة تضامن مملكة البحرين الت��ام مع جمهورية 
باكستان في حربها ضد اإلرهاب، ورفضها المطلق الستهداف 
دور العب��ادة وتروي��ع اآلمني��ن، واس��تنكارها ألعم��ال العنف 
واإلره��اب بجمي��ع صورها وأش��كالها ومهما كان��ت دوافعها 
أو مبرراته��ا والت��ي تتعارض م��ع المبادئ والقي��م األخالقية 

والدينية واإلنسانية كافة.

 وزير الصناعة: استحداث 
وتطوير الشراكات مع تايلند

أّكد وزير الصناعة والتجارة عبداهلل بن عادل فخرو، على ما تشهده 
العالقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الصديقة من تقدٍم 
وازدهار على كافة المس��تويات، منّوهًا بأهمّي��ة تعزيز التعاون 
والعمل المشترك بين البلدين الصديقين للوصول بها إلى آفاق 
أرحب ال سيما باستثمار العالقات الوطيدة في استحداث وتطوير 
الشراكات االقتصادية فيما بينهما. جاء ذلك خالل استقبال وزير 
الصناع��ة والتجارة، س��فير مملك��ة تايلند لدى مملك��ة البحرين 
بياباك سريش��اروين، حيث رّحب بالسفير، مس��تعرضًا العالقات 
الوطيدة والش��راكة االستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين 
وباألخص في مجاالت الصناعة والتجارة، مش��يرًا إلى أهمية عقد 
اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كال 

البلدين الصديقين بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة.
من جانبه أعرب السفير سريشاروين عن عمق العالقات الثنائية 
التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد تطورًا ونمّوًا إيجابيًا، 
مؤك��دًا تطلع بالده ف��ي تطوير مس��ارات التع��اون الثنائي بما 
يخدم المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم 

واالزدهار.

وزيرة الصحة تتسّلم رسالة 
ماجستير حول أنظمة الرقابة

اس��تقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد المحاسب األول 
ب��وزارة الصحة زه��راء مصطفى غان��م؛ التي قّدمت لها نس��خة 
من رس��الة الماجس��تير التي أعدتها حول تحدي��د مالمح أنظمة 
الرقابة الداخلية بالمؤسس��ات الحكومي��ة البحرينية نحو تطوير 
الحوكم��ة واألداء الحكومي، والتي حصلت عليها من جامعة روك 
مارس��يل الفرنس��ية. وأعربت وزيرة الصحة عن اعتزازها وفخرها 
بالجهود المتميزة التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة في مختلف 
المجاالت، مش��يدًة بما ش��ملته رسالة الماجس��تير من توصيات 

وتحليالت تصب في تطوير كفاءة العمل ومخرجاته.
من جانبها، تقدمت زهراء غانم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزيرة 
الصح��ة على دعمها وتش��جيعها جميع ك��وادر وزارة الصحة بما 

يحقق األهداف المنشودة.

حميدان: تسريع إدماج الكوادر 
الوطنية بالقطاعات الجاذبة

التق��ى وزير العمل جميل حميدان، ف��ي مكتبه بالوزارة عضو 
مجلس النواب حنان فردان. 

وتناول اللقاء استعراض مستجدات برامج تأهيل الباحثين عن 
عمل، وإدماجهم في مختلف التخصصات الوظيفية بمنش��آت 
القطاع الخاص. وفي هذا الس��ياق لف��ت حميدان إلى أن وزارة 
العمل مس��تمرة في إطالق مزيد م��ن المبادرات الهادفة إلى 
تس��ريع وتيرة إدم��اج الكوادر الوطنية ف��ي مختلف القطاعات 
الجاذب��ة. كما تم بحث س��بل تعزي��ز التعاون المش��ترك مع 
الس��لطة التش��ريعية في الموضوعات التي تتص��ل بقضايا 

المواطنين ومصالحهم.
م��ن جانبها أعربت فردان عن تقديره��ا للجهود التي تبذلها 
ال��وزارة في س��بيل االرتق��اء بالخدم��ات العمالي��ة الموجهة 
للباحثي��ن عن عم��ل، وذلك في إطار تنفيذ سياس��ة الحكومة 

الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين.

يتضمن رسائل نبيلة سطرها الملك

صحف ومواقع إيطالية: »إعالن البحرين« 
يكّرس نهجًا قويمًا الرتقاء المجتمعات

أش��ادت صحف ومواقع إعالمية إيطالية بمضامين »إعالن مملكة البحرين« وما 
تضمنته من منهج لحياة س��ليمة ترتقي بها المجتمعات، معربًة عن إعجابها 
بالنم��وذج البحريني لحرية األديان والتعايش الس��لمي ال��ذي يؤلف بين قلوب 
جمي��ع مكونات المجتمع، مؤكدًة أن »اإلعالن يتضمن رس��ائل نبيلة س��طرها 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد المعظم  
ويك��رس نهج��ًا قويمًا يعتد ب��ه الرتقاء المجتمع��ات ويقدم نموذج��ًا بحرينيًا 
فري��دًا من نوعه ق��ل نظي��ره«. وذك��رت صحيف��ة »Famiglia Cristiana« أن 
البابا فرنس��يس بابا الفاتي��كان وصف مملكة البحرين خ��الل زيارته لها بأنها 
»ملتقى حضارات الش��عوب«، وأش��اد بإعالن مملكة البحري��ن كوثيقة عالمية 
لحرية األديان والتعايش الس��لمي. بدورها قال��ت صحيفة »ديالوغ إنترلجس« 
»Dialogue Interreligious«: »إن وجود مختلف األديان ومنتس��بيها والحفاظ 

عل��ى دور العبادة المختلفة على مر الس��نين دليل واض��ح على تطبيق المعايير 
الدولية في حرية األديان والتعايش السلمي والذي يعتبر من أساسيات الحقوق 
اإلنس��انية«. وذكرت صحيفة »Formich« أن )إعالن مملكة البحرين( يؤكد أن 
البحرين اتخ��ذت خطوات متقدمة لتضع نفس��ها على الخارط��ة الدولية وأنها 
الي��وم تقود نموذجًا عالميًا للتعايش الس��لمي. من جانبها أك��دت وكالة أنباء 
»أنس��ا« »Ansa« اإليطالية أن تدشين إعالن مملكة البحرين في أوروبا انطالقًا 
ف��ي مدينة روم��ا اإليطالية يعك��س دالالت مهمة تعزز من العالق��ات الثنائية 
الوطي��دة بين مملك��ة البحرين والجمهورية اإليطالية. وأك��د موقع »إس آي آر« 
»SIR« عل��ى صفحته اإللكتروني��ة أن إعالن مملكة البحري��ن يعزز مدى إدراك 
مملكة البحرين ألهمية تكريس حرية األديان والتعايش السلمي كأسلوب حياة 

على مدى سنوات طويلة تحقيقًا للسالم واألمن لجميع فئات المجتمع.

الترويج للمملكة كوجهة عالمية مميزة لحفالت الزفاف 

البحرين تستضيف 14 عرسًا في الربع األول
لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أّك��د 
والمع��ارض  للس��ياحة  البحري��ن 
أن  قائ��دي  عل��ي  ناص��ر  الدكت��ور 
الهيئة تكثف جهودها الس��تقطاب 
مزيد من حفالت الزفاف من مختلف 
وأوروب��ا  كآس��يا  والق��ارات  ال��دول 
وأس��تراليا،  واألمريكيتين  وإفريقيا 
أو  ال��دول  تل��ك  لمواطن��ي  س��واء 
الجاليات المقيمة فيها، بما يسهم 
ف��ي تعزيز مكانة مملك��ة البحرين 
كوجهة مثالية الستضافة األعراس 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  واالحتف��االت، 
الخط��ة الموضوعة والتي تش��تمل 
عل��ى اس��تقطاب حف��الت األعراس 
الكبرى واس��تضافة منظمي حفالت 
وتوس��يع  الدوليي��ن،  األع��راس 
الزف��اف  حف��الت  منظم��ي  ش��بكة 
ومناقش��ة خطة التوسع في السوق 
وتكليفه��م  معه��م  المس��تهدفة 
بالتنس��يق مع منظمين آخرين من 

مختلف البلدان.
وأوض��ح قائ��دي أّن المملكة بصدد 
اس��تضافة حوال��ي 14 عرس��ًا ف��ي 
الربع األول من العام الجاري 2023 
لعائالت تتحدر أو تقيم في عدة دول 
مثل المملكة العربية الس��عودية، 
المتحدة،  العربي��ة  اإلمارات  ودولة 
ودولة الكوي��ت، والمملكة األردنية 
اللبنانية،  والجمهورية  الهاش��مية، 
األمريكي��ة،  المتح��دة  والوالي��ات 

والمملك��ة المتح��دة، وجمهوري��ة 
باكس��تان  وجمهوري��ة  الهن��د، 
إل��ى جمهورية  اإلس��المية، إضافة 
الصين الش��عبية، وأستراليا، وكندا 

وغيرها من الدول.
وقال إّن الهيئة تعمل مع المنشآت 
الس��ياحية في القط��اع الخاص من 
فن��ادق ومنتجع��ات عل��ى تقدي��م 
جميع التسهيالت والخدمات الالزمة 
إلقام��ة حف��الت الزفاف، بم��ا فيها 
التنس��يق مع الناقلة الوطنية شركة 
طي��ران الخلي��ج وغيرها م��ن توفير 
الالزم��ة،  والتس��هيالت  للخدم��ات 
وذل��ك في إط��ار الجه��ود المبذولة 
من أج��ل تعزيز اس��تقطاب حفالت 
الزف��اف في مملك��ة البحرين ضمن 

المش��روع الس��ياحي »فرحتكم في 
البحري��ن«، واس��تنادًا إلى العروض 
المتنوع��ة الت��ي تج��ذب العوائ��ل 
والس��ياح من كاف��ة أنح��اء العالم. 
وأشار قائدي إلى أن مملكة البحرين 
هيأت أماكن الجذب الس��ياحي فيها 
التصانيف  السياحية ذات  كالمرافق 
العالمي��ة العالي��ة، وكذل��ك الجزر 
والش��واطئ  التراثي��ة  والمواق��ع 
الدولي��ة وغيرها  البحري��ن  وحلب��ة 
م��ن المواقع لتق��ام فيه��ا حفالت 
األع��راس، والت��ي يمك��ن االط��الع 
اإللكترون��ي  الموق��ع  عب��ر  عليه��ا 
www.bahrainislandwedding.
com، لتكون البحرين بذلك مقصدًا 
إلقامة مناسبات الزفاف، منوهًا إلى 
ما تزخ��ر ب��ه المملكة م��ن فنادق 
عالمية تناس��ب كل حفالت الزفاف 
والمناسبات التي تسبق إقامة هذه 
الحف��الت، باإلضافة إلى الش��ركات 
البحريني��ة المنظمة والمختصة في 

قطاع الزفاف والمناسبات.
من جانبه، أضاف مستشار السياحة 
بهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
أن  ف��والذ  حس��ن  عل��ي  الدكت��ور 
الهيئ��ة تمكنت خالل فت��رة زمنية 
قياس��ية من تحويل فك��رة الترويج 
س��ياحية  البحرين كوجهة  لمملكة 
رائ��دة لحف��الت الزف��اف واألعراس 
إلى عالمة  االجتماعية  والمناسبات 

تجارية بارزة تش��كل المقصد األبرز 
للمناسبات على الخريطة اإلقليمية، 
وذلك عن طريق استهداف األسواق 

الخليجية والعالمية.
وتاب��ع ف��والذ أن ذل��ك يأتي ضمن 
مس��اعي الهيئ��ة لتقدي��م الدع��م 
ال��الزم لتنظي��م حفالت زف��اف في 

المملكة بكل سهولة وُيسر.
يذكر أن هيئ��ة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض اس��تضافت أكث��ر من 
54 عرس��ًا خالل الفت��رة من 2017 
حت��ى نهاية عام 2022، حضرها ما 
مجموع��ه 20,000 مدعو من خارج 
المملكة، ليبلغ متوسط عدد حضور 

العرس الواحد حوالي 370 مدعوًا.
وبالنسبة لتفاصيل األعراس بحسب 
األع��وام، فق��د اس��تضافت مملكة 
البحرين عرس��ين ف��ي 2017، و10 
أع��راس في 2018، و13 عرس��ًا في 
و6   ،2020 ف��ي  وعرس��ين   ،2019
أع��راس في 2021، و21 عرس��ًا في 
الهندية  2022. وج��اءت األع��راس 
في المرتبة األولى، تلتها األعراس 
من جمهورية باكس��تان، إلى جانب 
كل من المملكة العربية السعودية 
رابع��ًا،  الكوي��ت  ودول��ة  ثالث��ًا، 
والمملكة المتحدة خامس��ًا، ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة سادس��ًا، 
المتح��دة  الوالي��ات  إل��ى  إضاف��ة 

األمريكية.

د. ناصر قائدي

»التربية«: قياس أثر البرامج التطويرية على الطلبة
قامت المدير العام لش��ؤون المدارس سهى حمادة 
في وزارة التربية والتعلي��م، بزيارات تفقدية لعدد 
من الم��دارس ف��ي مختل��ف المناط��ق التعليمية، 
لالطالع على س��ير العملية التعليمية بها والوقوف 
على احتياجاتها وقياس أثر البرامج التطويرية على 
تحصيل الطلبة، مع مواءمتها مع احتياجاتهم وفق 

رؤية مستقبلية شاملة لتطوير التعليم.
وأكدت أن هذه الزيارات تأتي في سياق تعزيز العمل 
النوعي الفعال في القطاعات المدرس��ية، من خالل 
تحس��ين التخطيط االس��تراتيجي ومجاالت العمل 
المدرس��ي، مش��يرة إلى أنه س��يتم تعزيز التواصل 
بين الوزارة والمدارس لتمكينها من تحقيق إنجازات 

مس��تمرة ومتكاملة عب��ر توفير فض��اءات إبداعية 
الدراس��ية  بالمه��ارات  وتزويده��م  للمتعلمي��ن، 
والحياتي��ة الكفيل��ة بتحقي��ق نجاح��ات متواصلة. 

وش��ارك في الزيارات كّل من القائم بأعمال الوكيل 
المس��اعد للتعليم إبراهيم آل بورش��يد، وعدد من 

مديري إدارات العمليات التعليمية والمختصين.

بضحايا التفجير اإلرهابي داخل مسجد في بيشاور

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان الرئيس الباكستاني
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
برقية تعزية ومواس��اة إلى فخامة الرئيس الدكتور 
عارف علوي، رئيس جمهورية باكس��تان اإلسالمية، 
في ضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع داخل مس��جد 

في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
وأع��رب جاللت��ه ف��ي البرقية ع��ن خال��ص تعازيه 
وص��ادق مواس��اته لفخامت��ه وألهال��ي الضحاي��ا 
والشعب الباكستاني، س��ائاًل المولى العلي القدير 
أن يتغمد الضحايا بواس��ع رحمت��ه ومغفرته، وأن 

يمّن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد جاللة الملك المعظم استنكار مملكة البحرين 
وإدانتها الش��ديدة له��ذا العمل اإلرهابي الش��نيع 

الذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة، ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
برقية تعزية ومواس��اة إل��ى الرئيس الدكتور عارف 
علوي، رئيس جمهورية باكس��تان اإلس��المية، في 
ضحاي��ا التفجير اإلرهاب��ي الذي وقع داخل مس��جد 
في مدينة بيش��اور ش��مال غربي باكس��تان، أعرب 
س��موه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواس��اته 
له وألهالي الضحايا والش��عب الباكس��تاني، سائاًل 

المول��ى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواس��ع رحمته 
ومغفرت��ه، وأن يم��ن عل��ى المصابي��ن بالش��فاء 

العاجل.
وأك��د صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س الوزراء اس��تنكار مملكة البحري��ن وإدانتها 
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع الذي يتنافى 

مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء برقي��ة تعزي��ة ومواس��اة مماثلة 
إلى دولة الس��يد محمد شهباز ش��ريف، رئيس وزراء 

جمهورية باكستان اإلسالمية.
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 بحث التقرير الفني لمفاوضات 
التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين

ش��ارك وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
س��لمان بن خليفة آل خليف��ة ووزير الصناعة 
والتجارة عبداهلل فخرو في االجتماع المشترك 
بين لجنة التعاون المالي واالقتصادي ولجنة 
التع��اون التج��اري ب��دول مجل��س التعاون، 
تنفي��ذًا لق��رار المجلس ال��وزاري ف��ي دورته 
ال���154 التحضيري��ة للدورة ال���43 للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون )7 ديس��مبر 2022(، 
عبر االتصال المرئي، برئاسة وزير المالية في 
سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- سلطان 

بن سالم بن سعيد الحبسي.
المال��ي  التع��اون  لجن��ة  أعض��اء  وبح��ث 
واالقتص��ادي ولجن��ة التعاون التج��اري بدول 
مجل��س التع��اون التقري��ر النهائ��ي للحالة 
الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين 

مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية.
 وتم خالل االجتماع مناقش��ة ع��دة مواضيع، 
م��ن ضمنها معالجة تباي��ن اآلراء الفنية بين 

دول مجل��س التع��اون ال��واردة ف��ي التقرير، 
وذلك تمهي��دًا لرفعها إل��ى المجلس الوزاري 

حي��ال صالحي��ات الفريق التفاوض��ي، وآليات 
عمله.

  استكمال خطوات قيام االتحاد 
الجمركي بدول التعاون قبل 2024 

ش��ارك وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليفة ف��ي االجتماع 
االس��تثنائي ال���118 للجن��ة التع��اون المالي 
واالقتصادي، عب��ر االتصال المرئي، برئاس��ة 
وزي��ر المالية بس��لطنة عمان -رئي��س الدورة 

الحالية-، سلطان بن سالم الحبسي.
وتابع أعضاء لجنة التعاون المالي واالقتصادي 
بدول مجلس التعاون اس��تكمال خطوات قيام 
االتحاد الجمركي قب��ل نهاية عام 2024، وفق 
البرنام��ج الزمن��ي المعتمد من قب��ل اللجنة، 
ومتابعة اس��تكمال التنفيذ الكامل لمس��ارات 
الس��وق الخليجية المش��تركة، وفق خطة عمل 
الس��وق الخليجية المش��تركة للفت��رة 2022-

2024 المعتمدة، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس 
األعلى في دورته الثالثة واألربعين )9 ديسمبر 
2022، الري��اض( المتضم��ن تكلي��ف اللجن��ة 

بالمتابعة.
وخ��الل االجتم��اع اطلع��ت اللجنة عل��ى ما تم 
بش��أن الخط��وات المتبقي��ة لقي��ام االتح��اد 

الجمركي، والتنفيذ الكامل لمس��ارات الس��وق 
الخليجية المش��تركة وفق برنامج زمني محدد 

قب��ل نهاي��ة ع��ام 2024، وأص��درت القرارات 
المناسبة حيالها.

 سفير البحرين لدى
نيوزيلندا يقدم أوراق اعتماده

قام س��فير مملكة البحرين المعين لدى نيوزيلندا المقيم في 
جاكرتا، بتس��ليم نس��خة من أوراق اعتماده إلى رود هاريس، 

رئيس المراسم بوزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية.
وقد أعرب رود هاريس عن خالص تمنياته للس��فير بالتوفيق 
والنج��اح ف��ي أداء مهام عمل��ه، مؤكدًا له تقدي��م كل الدعم 
لالرتق��اء بالعالق��ات الثنائي��ة الوثيقة بين مملك��ة البحرين 

ونيوزيلندا. 
من جانبه، أعرب السفير أحمد عبداهلل الهاجري، عن سعادته 
بتمثي��ل مملكة البحرين كس��فير لدى نيوزيلن��دا، مؤكدًا أنه 
س��يبذل قصارى جهده لتعزيز وتطوير العالقات بين البلدين 

وتوسيعها لتشمل مختلف المجاالت.

 »األشغال«: بدء تطوير الطرق
والصرف الصحي بمجمع 575 في الجنبية

أعلن��ت وزارة األش��غال ب��دء أعمال 
الصحي  والص��رف  الط��رق  تطوي��ر 
بمجم��ع 575 ف��ي الجنبي��ة »الجزء 
الجنوب��ي«، حي��ث ته��دف ال��وزارة 
من خالل هذا المش��روع إلى توفير 
الخدم��ات وتعزيز البني��ة التحتية، 
المواطني��ن  لتطلع��ات  تلبي��ًة 

والمقيمين.
وقال وكيل الوزارة الشيخ مشعل بن 
محم��د آل خليفة إن المش��روع يعد 
أحد المشاريع المدرجة على برنامج 
تطوي��ر المناط��ق الداخلية في ظل 
المنطقة،  ف��ي  العمراني  التس��ارع 
وارتفاع حجم الحرك��ة المرورية مع 
زيادة الكثافة الس��كانية وبروز عدد 
م��ن المجمع��ات التجاري��ة، حي��ث 
سيس��هم المش��روع ف��ي تس��هيل 
انس��يابية الحرك��ة المروري��ة م��ن 
خ��الل تنق��ل والقاطنين م��ن وإلى 

مساكنهم.
وأضاف أن أعمال المشروع تشتمل 
والط��رق  الش��وارع  تطوي��ر  عل��ى 

بمنطق��ة الجنبية مجم��ع 575، بما 
في ذلك أعمال إعادة إنش��اء البنية 
التحتي��ة متضمن��ة إنش��اء ش��بكة 
لتصريف مياه األمطار وشبكة لمياه 
وإنش��اء محطتي  الصح��ي،  الصرف 
ضخ لش��بكة تصريف مي��اه الصرف 
وحماي��ة  نق��ل  وأعم��ال  الصح��ي، 
الخدم��ات في المنطق��ة، باإلضافة 

إلى رصف الطرق باألسفلت وتعبيد 
الجانبية بالطوب وإنش��اء  األرصفة 
ط��رق خدم��ة ومواقف س��يارات في 
س��يتم  كم��ا  المتاح��ة،  األماك��ن 
تركيب أعم��دة اإلنارة في المنطقة 
بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء.

إنش��اء  المش��روع  يتضم��ن  كم��ا 
الس��رعة،  لتخفي��ف  المرتفع��ات 
وض��ع قن��وات أرضية الس��تخدامها 
من قبل الخدمات، ووضع اإلش��ارات 
والعالم��ات المروري��ة التنظيمي��ة 
لتحقي��ق  الالزم��ة  والتحذيري��ة 
الس��المة المطلوبة، وبعض أعمال 
التجمي��ل والتش��جير عل��ى جانب��ي 

الطرق.
م��ن  يعتب��ر  المش��روع  أن  وبي��ن 
المش��اريع المش��تركة بين قطاعي 
الطرق والصرف الصح��ي مما يقلل 
من الفترة الزمنية إلنشاء المشروع 
وذلك ع��ن طريق عم��ل القطاعين 
مع��ًا باإلضاف��ة إلى م��د الخطوط 
األرضي��ة للخدم��ات األخ��رى مم��ا 

ينعكس إيجابًا على أهالي المنطقة 
ومرتاديه��ا ب��أن يكون المش��روع 

متكاماًل من حيث البنية التحتية.
الجدي��ر بالذك��ر أنه تمت ترس��ية 
مجل��س  قب��ل  م��ن  المش��روع 
والمزايدات على شركة  المناقصات 
بقيم��ة  للمق��اوالت  ت��اون  داون 

إجمالية تبلغ 1.989.929 دينار.
مؤخ��رًا  ب��دأت  ال��وزارة  وكان��ت 
بأعمال الجزء الش��مالي من مشروع 
الصحي  والص��رف  الط��رق  تطوي��ر 
ف��ي الجنبية بالمجم��ع ذاته، والذي 
يشتمل على إنش��اء الطريق 7542 
والط��رق المحيطة، إنش��اء ش��بكة 
لتصريف مياه األمطار، إنشاء بعض 
الس��رعة،  لتخفي��ف  المرتفع��ات 
اإلن��ارة، وض��ع  تحس��ين مس��توى 
قنوات أرضية الستخدامها من قبل 
الخدم��ات وكذلك، وضع اإلش��ارات 
والعالم��ات المروري��ة التنظيمي��ة 
لتحقي��ق  الالزم��ة  والتحذيري��ة 

السالمة المطلوبة.

الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة

 »الهالل األحمر« يشارك في اجتماع 
إقليمي ببيروت حول العمل اإلغاثي واإلنساني

ش��اركت جمعي��ة اله��الل األحم��ر البحريني في 
لقاء »ق��ادة جمعي��ات الهالل والصلي��ب األحمر 
في الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا« الذي أقيم 
ف��ي العاصم��ة اللبناني��ة بيروت وبحث تنس��يق 
الجهود لمواجهة التحديات اإلنسانية التي تلقي 
بثقله��ا على المنطقة، وما تنتجه من ارتفاع في 

احتياجات تقديم العون اإلغاثي واإلنساني.
ومثَّلت الجمعية في هذا االجتماع كل من عضوات 
مجلس إدارتها مريم الهاج��ري وكوثر العيد إلى 
جوار عدد من الرؤساء واألمناء العامين لجمعيات 
وهيئ��ات الهالل األحمر والصلي��ب األحمر، وذلك 
في إط��ار حرص الجمعي��ة على تضاف��ر الجهود 
والتش��اور والتنس��يق واعتماد خطط اس��تباقية 
من خالل توس��يع نطاق جه��ود تلبية الضرورات 

اإلنسانية.
كما تأتي مشاركة الجمعية في هذا االجتماع 
اإلقليم��ي رفي��ع المس��توى ضم��ن جهوده��ا 
في تنس��يق الح��راك اإلنس��اني نح��و اعتماد 
االس��تجابة  س��رعة  لضم��ان  اس��تراتيجيات 
لحاالت الطوارئ وبناء شراكات محلية وإقليمية 
ودولي��ة، والعم��ل الجماع��ي لتوفي��ر الدع��م 

اإلغاثي السريع والمجدي.
وش��اركت عضو مجلس اإلدارة مريم الهاجري في 
مداخلة حول األمن الصحي على مستوى المنطقة 
والعالم، ومسؤوليات ومهام الجمعيات الوطنية 
والمجتمعات المحلية لتكون قادرة على الصمود 
ف��ي وج��ه التحدي��ات الصحي��ة، مؤك��دة أهمية 
وضع السياس��ات واالس��تراتيجيات والتشريعات 
واألنظم��ة المبنية على التخطيط والتنس��يق مع 
الش��ركاء إضافة للرص��د والتقيي��م لتعزيز قدرة 

ه��ذه األنظمة عل��ى الصمود في وج��ه الظروف 
الصحية االستثنائية.

وجرى خالل االجتم��اع تقديم عروض من بعض 
الجمعي��ات الوطني��ة وبع��ض المداخ��الت ذات 
العالق��ة بمواضي��ع االجتم��اع التش��اوري م��ن 
بنيه��ا تأثير األزمات الت��ي تعاني منها كثير من 
المناطق في الشرق األوس��ط مثل نقص الوقود 
والماء والغذاء، واألوبئة والجوائح، وقضايا البيئة 

والمناخ، وغيرها.

 »المؤسسة الملكية« 
 توقع اتفاقية تعاون 

مع »الشويفات الدولية«

وقعت المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية اتفاقية تعاون 
مع مدرس��ة الش��ويفات الدولية - المنام���ة، وذلك في مجال 
العمل الخيري واإلنس��اني، حيث وقع االتفاقية كل من األمين 
العام المس��اعد للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية يوسف 
اليعقوب، ومدير مدرس��ة الشويفات الدولية - المنام�ة سمير 

زكاك.
ويت��م بموج��ب ه��ذه االتفاقية التع��اون مع المؤسس��ة في 
مجال األعمال الخيرية واإلنسانية، إلى جانب تنفيذ حزمة من 
المشاريع والمبادرات واألنشطة الخيرية واإلنسانية وتخصيص 
ريعها لمنتسبي المؤسسة، ودعم مشاريع ومبادرات وأنشطة 

المؤسسة في مختلف المناسبات.
وتتوجه المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بالشكر الجزيل 
لمدرسة الشويفات الدولية - المنام�ة على تعاونها المستمر 
مع المؤسس��ة لدعم األس��ر المحتاجة وغرس مفاهيم العمل 

اإلنساني لدى طالبها.

 »سوق العمل« تنفذ
 حمالت تفتيشية في

العاصمة والمحرق والشمالية

نّف��ذت هيئ��ة تنظي��م س��وق العمل حم��الت تفتيش��ية في 
محافظات العاصمة والمحرق والش��مالية، ش��ملت عددًا من 
المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وذلك 
اس��تمرارًا لسلس��لة الزيارات التفتيش��ية المكّثفة التي تقوم 

بها لضمان استقرار واستدامة نمو سوق العمل.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في 
المحافظة الشمالية، بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة، ومديرية شرطة المحافظة الشمالية، كما تم تنفيذ 
حمل��ة أخ��رى بمحافظ��ة المحرق بالش��راكة م��ع إدارة تنفيذ 
األح��كام واإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة الجنائي��ة بوزارة 
الداخلي��ة، إل��ى جانب حملة تفتيش��ية بمحافظ��ة العاصمة 
نفذها قطاع الضبط القانوني في هيئة تنظيم سوق العمل.

وأوضح��ت الهيئة أّن الحمالت التفتيش��ية أس��فرت عن رصد 
عدد من المخالف��ات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم 

سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وجددت دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات 
الحكومي��ة للتص��دي للممارس��ات غي��ر القانونية في س��وق 
العم��ل والعمالة غير النظامية حماي��ة للمجتمع ككل، داعيًة 
الجميع لإلبالغ عن أي ش��كاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل 
والعمالة غير النظامية من خالل ملء االس��تمارة اإللكترونية 
www.lmra. المخصصة لإلبالغ على الموقع الرس��مي للهيئة

bh  أو االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/31/watan-20230131.pdf?1675141412
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1049205
https://alwatannews.net/article/1049076
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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:  6261
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 جهاد الفاضل تسأل وزير
 التربية عن ذوي االحتياجات 

الخاصة ومتالزمة داون
الثان��ي  النائ��ب  قدم��ت 
الش��ورى  مجلس  لرئي��س 
جه��اد الفاضل س��ؤال إلى 
والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر 
محمد جمعة، حول الطلبة 
االحتياج��ات  ذوي  م��ن 
داون  ومتالزم��ة  الخاص��ة 
ذوي اإلعاقة الذهنية. وجاء 
في نص الس��ؤال: كم عدد 
الطلبة من فئ��ات اإلعاقة 
الذهني��ة ومتالزم��ة داون 
واضطراب التوحد واإلعاقة 
والبصري��ة  الس��معية 

والجسدية المقبولين حاليًا، والذين سيقبلون في الفصل الدراسي 
الثاني؟ وم��ا خطة الوزارة الحتواء مالحظ��ات أولياء أمور األطفال 
المستجدين من ذوي االحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي اإلعاقات 
الذهنية بمختلف فئاتها ومس��توياتها والذين لم يتم تسجيلهم 
بالم��دارس الحكومي��ة؟ وهل اجتمع الفريق المش��ترك من وزارة 
التربية والتعلي��م ووزارة الصحة لتش��خيص جميع األطفال على 
قوائم االنتظار؟ وكم بلغ��ت قائمة االنتظار؟ وهل اتصل الفريق 
بأولياء أمور جميع أطفال اإلعاقات إلخضاعهم للتشخيص بشكل 

سريع مثلما ذكرت الوزارة في تصريح صحافي سابق؟

د. جهاد الفاضل

»مرافق النواب« تناقش مشاريع 
قوانين الخدمات الجوية

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها 
الس��ابع، خالل دور االنعقاد الس��نوي العادي األول، من الفصل 
التشريعي السادس، برئاسة النائب بدر صالح التميمي، صباح 
الي��وم االثنين، بحضور ممثلين من جمعي��ة التطوير العقاري 

وآخرين من جمعية البحرين العقارية.
ناقش��ت اللجنة مش��روع قانون بالتصديق على االتفاقية بين 
حكوم��ة مملك��ة البحرين ومجلس وزراء البوس��نة والهرس��ك 
بش��أن الخدمات الجوية، المرافق للمرس��وم رقم )78( لس��نة 
2022، مس��تعرضًة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، 
ورأي المستش��ار القانون��ي، ورد وزارة المواصالت واالتصاالت، 
منتهي��ة إل��ى الموافقة على المش��روع. وتطرق��ت اللجنة إلى 
مش��روع قانون بالتصديق عل��ى االتفاقية بين حكومة مملكة 
البحري��ن وحكوم��ة المملك��ة المتح��دة لبريطاني��ا العظمى 
وإيرلندا الشمالية بش��أن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم 

رقم )79( لسنة 2022، وقررت اللجنة على المشروع بقانون.
وبحض��ور ممثلين م��ن جمعية البحري��ن العقاري��ة وجمعية 
التطوي��ر العق��اري البحريني��ة، اس��تعرضت مراف��ق الن��واب 
المرسوم بقانون رقم )41( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم )27( لسنة 
2017، وارتأت اللجنة تأجيل قرارها بش��أن المرس��وم بقانون 

لمزيد من الدراسة.

 »خارجية النواب« تناقش 
تعديل النظام الموّحد 

للجمارك في دول التعاون

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع األمن الوطني بمجلس 
النواب برئاس��ة النائب حس��ن عيد بو خم��اس رئيس اللجنة، 
اجتماعه��ا الرابع خالل دور االنعقاد العادي األول، من الفصل 

التشريعي السادس.
وأكد النائب حس��ن عيد بو خماس رئيس اللجنة أنه تم خالل 
االجتماع مناقش��ة المرس��وم بقانون رقم )45( لس��نة 2022 
بالموافق��ة عل��ى تعديل بع��ض أح��كام النظ��ام »القانون« 
الموح��د للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
حيث اس��تعرضت اللجنة بشأنه رأي لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية، وكذلك مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويتضمن المرس��وم بقانون تسيير ش��ؤون الجمارك، وزيادة 
التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تيس��ير 
إتمام إج��راءات التخليص الجمركي على البضاعة، والس��ماح 
تقني��ة  باس��تخدام  المعلوم��ات  بتب��ادل  الجم��ارك  إلدارات 
المعلوم��ات اإللكترونية ألغراض التخلي��ص الجمركي، وجواز 
التخليص المس��بق على البضائ��ع قبل وصولها إل��ى الدائرة 
الجمركية وفق الش��روط واألحكام التي يحددها المدير العام، 
وما يزيد من مس��اهمة ش��ؤون الجمارك في مس��يرة التنمية 
االقتصادي��ة ف��ي المملكة، وبما يع��زز حركة التج��ارة ونقل 
البضائع والس��فر، ويعمل على التوافق م��ع النظام الجمركي 
الموح��د لدول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية وتطوير 

أنظمتها الجمركية المشتركة.

»تشريعية النواب« تقّر دستورية »حقوق المسنين«
عقدت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس النواب 
برئاس��ة د. هش��ام أحمد العش��يري رئيس اللجنة، اجتماعها 
الس��ابع خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 

السادس.
وضمن بند اإلخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق 
على اتفاقي��ة التعاون في مجال النقل البح��ري والموانئ بين 
حكوم��ة مملكة البحري��ن وحكومة س��لطنة عم��ان، المرافق 
للمرس��وم رق��م )3( لس��نة 2022، حيث ارتأت اللجنة س��المة 

المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
واطلعت اللجنة على االقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة 
من القانون رقم )58( لس��نة 2009 بش��أن حقوق المسنين، إذ 

ارتأت اللجنة سالمة االقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

 »مالية الشورى«: تعزيز التشريعات 
مة للقطاعات االقتصادية والتجارية المنظِّ

أكدت لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية الشورية 
عل��ى أهمي��ة التواصل مع المؤسس��ات الرس��مية 
واألهلية المعني��ة بتنمية القطاع��ات االقتصادية 
والتجاري��ة، بما يع��زز التش��ريعات والقوانين التي 
تنظ��م عمل هذه القطاعات، ويس��هم ف��ي االرتقاء 
بدوره��ا لتحقي��ق المزيد م��ن التنمي��ة لالقتصاد 

الوطني.
ج��اء ذلك ل��دى بح��ث اللجنة رس��الة رئيس مجلس 
الش��ورى بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين غرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحري��ن ومجلس الش��ورى، حيث 
رأت اللجن��ة أن تفعي��ل دور هذه اللجنة من ش��أنه 
أن يضم��ن االس��تفادة م��ن الخب��رات والدراس��ات 
االقتصادي��ة والمرئي��ات الت��ي تقدمه��ا الغرف��ة، 
عن��د مناقش��ة التش��ريعات والقواني��ن المتعلقة 
بالقطاعات التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع 
الخ��اص المختلف��ة، معرب��ة اللجنة ع��ن تطلعها 
بأن تش��هد المرحل��ة المقبلة مزيدًا م��ن التعاون 

والتنسيق بين الطرفين.
واطلعت اللجنة في س��ياق متابعتها للمس��تجدات 

المتعلقة بالش��ؤون االقتصادية في المملكة على 
دراس��ة مقارنة من إعداد قس��م الدراسات والبحوث 
باألمان��ة العام��ة لمجل��س الش��ورى ع��ن برنامج 
الحكوم��ة 2023 – 2026 بعن��وان )م��ن التعاف��ي 
إلى النمو المس��تدام( الفصل التشريعي السادس، 
إل��ى جانب عرض ألهم ما ورد ضم��ن تقرير ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية 2021- 2022، حيث سجل 
أعضاء اللجنة مالحظاتهم حول التقرير وما ش��مله 
من توصيات حول أداء الوزارات والمؤسس��ات خالل 

الع��ام 2021 وبح��ث التعامل معها وفق��ًا لألدوات 
الدس��تورية المتاحة عبر آلية التقدم باألس��ئلة أو 

من خالل مناقشة مشروع الميزانية العامة.
إل��ى ذلك، اس��تعرضت اللجنة ما ت��م تداوله خالل 
مباحثاتها مع عدد من ال��وزارات والجهات المعنية 
بش��أن خط��ط عمله��ا، ورؤيته��ا لتعزي��ز برام��ج 
التعافي االقتصادي وتحقي��ق التوازن المالي، فيما 
قررت اللجنة استمرار التواصل الجهات المعنية بما 

يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

االستفادة من خبراتهم وجهودهم وإحاللهم مكان األجانب 

 سلمان: سرعة صرف المكافآت 
المتأخرة لألطباء المتطوعين لـ»كورونا«

اس��تقبل النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الن��واب 
عبدالنبي س��لمان، والنائب الثاني لرئيس مجلس 
الن��واب أحمد قراطة، الخمي��س الماضي، بحضور 
مجموعة م��ن النواب، مجموعة م��ن المتطوعين 
األطب��اء والطبيب��ات والممرضي��ن والممرض��ات 
وأصح��اب بع��ض التخصصات األخ��رى، لمواجهة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( والعاطلي��ن ع��ن 
العم��ل، ولم يحصل��وا حتى اآلن عل��ى مكافآتهم 
المادية. وأكد سلمان أنه ال بد من تقدير األطقم 
الطبية المتطوعة والذين كانوا خط الدفاع األول 
لمحاربة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، وذلك 
للجهود المضني��ة التي بذلوها في أثناء الجائحة، 
فف��ي الوقت الذي كان يخضع في��ه الجميع للحظر 
المنزلي من أجل الحد من تفش��ي الفيروس، كان 
األطب��اء والطبيب��ات والممرض��ون والممرض��ات 

والمس��عفون وجمي��ع العاملي��ن ف��ي القطاعات 
الصحي��ة يخوضون حربًا في مواجهة الوباء القاتل 
ويبذلون جهدًا مضاعفًا يحرمهم في أحيان كثيرة 
من س��اعات ن��وم كافية م��ن أج��ل العناية بمن 
أصابهم الفيروس، معرضين حياتهم للخطر، في 
وقت ال يحظون فيه هم أنفسهم بوسائل الحماية 
الكافي��ة ألداء مهمته��م. وطالب بس��رعة صرف 
مكافآت األطباء والممرضي��ن المتطوعين الذين 
كانوا ف��ي الصف األول لمجابهة الفيروس القاتل، 
وخاصة أنهم كانوا األكثر عرضة للعدوى بس��بب 
وجودهم الحتمي وس��ط المرضى لرعايتهم، كما 
أنهم قاموا بواجبه��م على أكمل وجه، على الرغم 
من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، 
الت��ي تصي��ب البعض منه��م بإصاب��ات خطيرة، 
ويلق��ى العديد منه��م حتفه بس��ببها، وكل ذلك 

ويعاني البع��ض منهم من البطال��ة عن العمل. 
ونوه إلى أن هذا التأخير في صرف المكافآت يحدث 
رغم أن جه��ود الطاقم الطب��ي والتمريضي ودور 
المتطوعين الكبير بش��كل عام قد أدى إلى النجاح 
الباهر لمملكة البحرين في مواجهة الجائحة حتى 
أصبحت نموذجًا يحتذى، كما أن دورهم اإلنس��اني 
قد أكس��بهم المزيد من التقدي��ر االجتماعي في 
ظل تضحياتهم وتعرضه��م للعديد من األخطار، 
ورغم ه��ذا التقدير المعنوي ال��ذي حظوا به، فإن 
أع��داد كبيرة منهم لم يحظ��وا بالقدر الكافي من 
التقدير المادي والمعنوي بسبب تأخر مكافآتهم 
وع��دم تعيين البعض منهم، في الوقت الذي يتم 
في��ه االس��تعانة ببعض األجانب ممن يس��تطيع 
ه��ؤالء المتطوعين توظي��ف خبراتهم وجهودهم 

بداًل عنهم.

 مقترح نيابي بتحويل رخص الصياد 
ألقارب الدرجة الثالثة حال وفاته أو عجزه

محمد رشاد  «

أعلن النائب خالد بوعنق، عن تقدمه باقتراح برغبة 
بتمكين الصي��اد البحريني من اصطح��اب األقارب 
حتى الدرجة الثالثة على متن س��فينة الصيد، بما 
ال يتجاوز ال�3 أش��خاص به��دف الحفاظ على مهنة 
الصي��د البحري بوصفه��ا موروثًا حضاري��ًا ومنَتجًا 

اقتصاديًا وأحد أبواب رزق المجتمع البحريني.
وأش��ار إلى أنه هدف من خ��الل االقتراح إلى تدريب 
البحرينيين على ممارس��ة الصيد التجاري ومعاونة 
النوخذة في إدارة السفينة على نحو يمكن االنتقال 
التدريج��ي للترخيص الذي يتوفى صاحبه أو يصاب 

بالعجز خالل مدة سريان الترخيص.
وأوض��ح بوعن��ق م��ن خ��الل المذك��رة اإليضاحية 
للمقت��رح أن إضاف��ة فقرة جديدة لن��ص المادة 3 
من المرس��وم بقانون رقم 20 لس��نة 2002 بشأن 
تنظي��م صيد واس��تغالل وحماية الث��روة البحرية، 
تتناول الس��ماح للصياد البحرين��ي باصطحاب أحد 
أقاربه على متن سفينة الصيد غرضها نقل الخبرات 
المرتبطة بنش��اط الصيد عب��ر األجيال بما يعكس 
أهمي��ة حرفة الصيد كونها م��ن المهن التقليدية 

التي تعكس تن��وع وثراء النش��اط االقتصادي في 
المجتم��ع، فضاًل ع��ن كونها إح��دى دالالت التراث 
البحرين��ي المرتب��ط بالبعد االس��تراتيجي البحري 

المحيط بالبالد.
وأش��ار إل��ى أن دع��م النش��اط البح��ري للصيادين 
وتشجيع الشباب البحريني على االنخراط في المهن 

المرتبطة بالصيد البحري، يعد أحد أوجه النش��اط 
االقتصادي اله��ادف لتحقيق األم��ن الغذائي على 
نحو مس��تدام، مؤك��دًا أن الهدف التش��ريعي من 
االقتراح ه��و تحقيق تنظي��م متوازن بي��ن حماية 
البيئة البحرية وتنظيم عملية الصيد بما ال يترتب 
عليه مش��اكل اجتماعية واقتصادية ألسرة الصياد 
المتوفى، خاصة في حال ما إذا ترك صغارًا ال يصلح 
أي منهم لممارس��ة تلك المهنة فضاًل عن تمكين 

االحتياط للظروف التي قد تطرأ مستقباًل.
وطال��ب مقدم��و مقت��رح تعدي��ل بع��ض أح��كام 
المرس��وم بقان��ون رق��م 20 لس��نة 2002 بش��أن 
تنظيم صي��د واس��تغالل وحماية الث��روة البحرية 
وه��م الن��واب: خال��د بوعن��ق، وحس��ن بوخماس، 
ومحسن العس��بول، وجليلة علوي، وإيمان شويطر، 
أن ُيس��تبدل بنص المادة 3 من المرس��وم بقانون 
رقم 20 لس��نة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغالل 
وحماية الثروة البحري��ة النص اآلتي: يجوز للصياد 
البحريني اصطحاب أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة 
عل��ى متن س��فينة الصي��د وبم��ا ال يج��اوز ثالثة 
أش��خاص، وذلك وفقًا لإلج��راءات والضوابط التي 

تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.

خالد بوعنق
s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

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

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

يسقط أفضل أم ينشغل في نفسه
يظ��ن النظام اإليراني أن ما حققه من خطوات في اتجاه هدفه التوس��عي 
يعن��ي أنه قد نجح، مما جعله يتعّن��ت في أي محاولة للتفاوض معه لثنيه 
عن مش��روعه، ولكن��ه يتلقى اآلن صفعات الواحدة تل��و األخرى، تحاول أن 

تعيد له وعيه ليكون واقعيًا.
3 طائ��رات مس��ّيرة تضرب مواقع عس��كرية إيرانية ف��ي أصفهان أي عمق 
األراض��ي اإليرانية، يق��ال إن الضربة جاءت بتعاون إس��رائيلي أوكراني ردًا 

على المسّيرات اإليرانية التي قصفت كييف.
 س��ماع دوّي انفجارات ورؤية لهيب النار واقع تعايشه إيران رغم محاوالتها 
التقلي��ل من أثر هذا الحدث الذي أوضح إلي��ران أنها في مرمى النيران كما 
ه��و غيرها، حدث نقل لها بعضًا من المش��اهد الت��ي كانت تجري على غير 

أرضها فشاهدته اليوم.
ه��ذا الحدث يضاف إل��ى ما يجري ف��ي الداخل اإليراني ال��ذي يغلي في كل 
اتج��اه، عقوبات اقتصادي��ة، اضطرابات محلية، عملة منهارة، ش��به عزلة 
دولي��ة، اقتصاد ضعيف، رئيس طاعن في الس��ن ومري��ض، خالفات داخل 
النظام، س��جون تكت��ظ بالمعارضين، وأخي��رًا وصلت الطائرات المس��ّيرة 
للعمق اإليراني، هذا هو حال النظام اآلن ومن المتوقع أن يطول هذا الحال 

وتبقى هذه العوامل مستمرة إلى حين.
وهناك س��ؤال قابل للطرح، ماذا لو بقي النظ��ام اإليراني في هذه األوضاع 
التي يعيشها اآلن لسنوات قادمة دون أن يتدخل أحد من الخارج إلسقاطه؟ 
ف��ال حرب وال س��لم، أليس ذلك وضع��ًا قادرًا على إفاقة ه��ذا النظام؟ إذ إن 
هناك م��ن يقول إن وضع النظ��ام اإليراني اآلن مثالي جدًا بالنس��بة لنا أي 
لدول المنطقة، ويقول إن اس��تمرار هذا الوضع أفضل من إس��قاط النظام 
والمجازفة بمخاطر غير محس��وبة كالفوضى أو وصول من هو أكثر تشددًا، 

»اشغله في نفسه« فال يجد الوقت لالنشغال باآلخرين.
لذلك سارعت إيران لكسر عزلتها وطالبت بالعودة لطاولة المفاوضات بعد 

أن كانت قد رفضتها مع الجميع استكبارًا وظنًا أنها ستظل في موقع قوة.
فص��رح عبداللهيان وزي��ر الخارجية اإليرانية )المطرود م��ن البحرين( خالل 
مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري إلى إظهار الصورة وكأن العروض 
تنهال عليهم للعودة للمفاوضات وليس العكس فقال: تلقينا اليوم رسائل 
من األط��راف األخرى في االتف��اق النووي عبر وزير الخارجي��ة القطري ومن 
المقرر أن تس��تمر المحادثات بين إيران والس��عودية عل��ى النحو المتفق 

عليه، بل إنه أضاف أن إيران والبحرين تتبادالن رسائل عبر وسيط!!
وسواء جاءته العروض أو هو من قدمها المهم أن وضع إيران في ظل جميع 
تلك العناصر الس��ابق ذكرها لن يكون في صالحها في ظل أي تفاوض مع 

أي طرف.
فدول��ة لديها مش��روع توس��عي احتاللي كإي��ران ال يعطل مش��روعها إال 
انش��غالها بنفس��ها، إذ حتى لو كاب��رت -كما هو متوقع- من الش��خصية 

اإليرانية، فالواقع سيفرض نفسه عاجاًل أم آجاًل.
لذا فنميل ناحية هذا القول الذي ينحو نحو بقاء نظام منش��غل في نفس��ه 

أفضل من سقوطه، وترك فراغ ال نعلم كيف سيمأل.
نظام عليه ضغوط س��ُيجبر كلما استمرت هذه الضغوط إلى العودة مجبرًا 

للواقعية والكف عن أحالمه.
بالرغم من أن هذه الواقعية لو اكتفى بها بإمكانها أن تعود على الشعب 
اإليران��ي باألم��ن وبالخيرات، تخيل��وا واقع��ًا تتضامن فيه ضفت��ا الخليج 

وتعمالن سويًا وتتفق فيه مصالحهما.
لذل��ك على كل األط��راف المتضررة م��ن عنجهية هذا النظ��ام وأحالمه أن 

تشغله في نفسه!!

أسماك تراكم فاتورة على 
بطاقة ائتمان صاحبها

تمكنت أسماك الحيوانات األليفة من اللعب 
بلعب��ة إلكتروني��ة ف��ي اليابان، ب��دءًا من 
تسجيل الدخول إلى متجر نينتندو سويتش، 
وتغيي��ر الصورة الرمزية لصاحبها، وإنش��اء 
حس��اب على باي بال، ومراكمة فاتورة على 
بطاقة االئتمان. وكل ذلك على ما يبدو تم 

في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت.
ووفقًا لقناة »س��ي إن إن« األمريكية، تعود 
األس��ماك إلى مس��تخدم عل��ى »يوتيوب« 
معروف باسم »موتيكيمارو«، تحظى قناته 
بشعبية بين مجتمع األلعاب بسبب مقاطع 
الفيديو التي تعرض مجموعات من أسماك 

التترا »تلعب« ألعاب الفيديو.
وكان موتيكيم��ارو ق��د ثب��ت ف��ي خزانات 
األسماك برنامجًا متطورًا لتتبع الحركة، ما 
يتيح لها التحكم ع��ن ُبعد في وحدة تحكم 
»نينتن��دو س��ويتش«. لك��ن التكنولوجي��ا 
وحركة األس��ماك أدتا إلى تحول غير متوقع 
ف��ي وقت س��ابق م��ن الش��هر بينم��ا كان 

موتيكمارو يمارس لعبة بوكيمون.
وكان بعي��دًا ف��ي اس��تراحة عندما تعطلت 
اللعب��ة بس��بب خط��أ ف��ي النظ��ام وعادت 
وحدة التحكم إلى الشاش��ة الرئيسية، لكن 
األسماك استمرت في السباحة مثلما تفعل 
األس��ماك ع��ادة، واس��تمرت ف��ي التحكم 

بوحدة التحكم عن ُبعد من خزانها.
وخالل الس��اعات الس��بع التالي��ة، أفيد بأن 
األس��ماك تمكنت من تغيير اس��م حس��اب 
»س��ويتس« لصاحبها قبل تسجيل الدخول 
مرتي��ن إلى متج��ر »نينتن��دو« حيث يمكن 
للمس��تخدمين ش��راء ألع��اب وغيره��ا من 
للتحميل.وتمكن��ت  القابل��ة  المحتوي��ات 
أيضًا من »التحقق« من الش��روط واألحكام 
القانوني��ة، وتحمي��ل صورة رمزي��ة وحتى 
إعداد حس��اب »باي بال« من »س��ويتش«، 
وإرس��ال بري��د إلكترون��ي إل��ى مالكها في 
السياق، كما يظهر فيديو من البث المباشر، 
بل ش��وهدت السمكة أيضًا تضيف 500 ين 
)4 دوالرات( إلى حساب موتيكمارو سويتش 
من بطاقته االئتماني��ة، ما فضح تفاصيل 

بطاقته االئتمانية.

 حمى البحث عن كنز
 تجتاح قرية هولندية

من��ذ عدة أس��ابيع، تثير خريطة قديم��ة يعتقد أنها 
تش��ير إل��ى الم��كان ال��ذي أخفى في��ه جن��ود ألمان 
كن��وزًا تقدر قيمتها بماليين ال��دوالرات خالل الحرب 
العالمي��ة الثانية، خيال هواة البح��ث عن الكنوز في 

هولندا.
وبعد أن نش��ر األرش��يف الوطني الهولندي الخريطة، 
تجولت مجاميع مسلحة بأجهزة الكشف عن المعادن 
في الحق��ول المحيطة بريف أوميرين ش��رقي البالد، 

كما تقول رويترز.
وقال األرش��يف إن��ه يعتق��د أن الخريطة تش��ير إلى 

الم��كان ال��ذي أخفى في��ه الجن��ود النازي��ون أربعة 
صنادي��ق كبيرة مليئ��ة بالماس والياق��وت والذهب 
والفضة وجميع أن��واع المجوهرات التي نهبوها بعد 
انفجار في بنك في أغسطس 1944، وفقًا لقناة الحرة.

وتق��ول صحيف��ة نيويورك تايم��ز إن ما ل��م يعرفه 
الرج��ال الذين دفن��وا المس��روقات عل��ى األرجح هو 
أن أح��د زمالئه��م الجنود، وهو رج��ل يدعى هيلموت 
سوندر، كان مستلقيًا في األدغال مصابًا بإصابة في 
الحرب يراقب المش��هد ويرسم خريطة دقيقة تظهر 

بالضبط أين دفن الكنز.

 توأم تحتفالن 
بعيد ميالدهما الـ200

الت��وأم، فرانشيس��كا وماري��ا ركاردي،  ق��ررت اإليطاليت��ان 
المولودت��ان ف��ي 23 يناير ع��ام 1923، بع��د أن بلغتا مئة 
عام وعاش��تا حياتهما كاملة وشاهدتا أبناءهما وأحفادهما، 
االحتفال بعيد ميالدهما المئوي بمضاعفة الرقم باحتسابه 

»عيد ميالدهما ال�200«.
 وف��ي فيديو تمت مش��اركته عل��ى »توتي��ر« كان باإلمكان 
مش��اهدة المس��نتين المعمرتي��ن تس��تعدان لقطع كعكة 
العي��د، وقد انض��م إليهم��ا مجموعة كبيرة من األش��خاص 

احتفاًء.

 جهاز طارد للبعوض 
يعمل دون حرارة أو كهرباء

طور الجيش األمريكي جهازًا جديدًا يضمن الحماية من 
البعوض لفترة طويل��ة وال يتطلب أي حرارة أو كهرباء 

أو مالمسة للجلد، نفذته جامعة فلوريدا.
وت��م اختب��اره مؤخرًا بنجاح في دراس��ة ش��به ميدانية 
اس��تمرت 4 أس��ابيع ف��ي وزارة الزراع��ة األمريكية في 
غينزفي��ل بالتعاون مع عدد م��ن أخصائيي مركز الطب 
والزراعة وعلم الحش��رات البيطري التابع لوزارة الزراعة 

األمريكية.
وأظه��رت النتائج أن الجهاز الجدي��د كان فعااًل في منع 
أنواع متعددة من البعوض م��ن دخول موقع االختبار، 
حي��ث اعتبر الجه��از مبي��دًا حش��ريًا عضويًا آمن��ًا على 

اإلنسان والحيوان.
وق��ال الدكت��ور راجاغوب��ال مصم��م الجه��از: »يلغ��ي 

جهازنا الحاجة إلى اس��تخدام طارد الحشرات الموضعي 
والمبي��دات الحش��رية الت��ي يت��م رش��ها ف��ي منطقة 
مفتوح��ة، والتي يمكن أن تل��وث النباتات المحيطة أو 
المس��طحات المائية ولها تأثير س��لبي على الملقحات 

المفيدة مثل النحل والفراشات«.
ويعد البعوض أكثر من مجرد إلهاء مزعج للعسكريين، 
حي��ث يمكن أن ينش��ر أمراضًا وفيروس��ات خطيرة مثل 
المالري��ا وفيروس الضنك وفيروس زيكا وفيروس حمى 

غرب النيل.
االس��تخدامات،  متع��دد  الجدي��د  »الجه��از  وأض��اف: 
محمول، سهل االس��تخدام وال يتطلب كهرباء أو حرارة 
ليق��وم بالمهمة المطلوبة«، بحس��ب م��ا أورده موقع 

techxplore العلمي.

تبرعت لها بالنخاع بعد معاناتها من سرطان الدم

 طفلة 8 أعوام تنقذ 
حياة أختها الرضيعة في أبوظبي

خضعت رضيعة يبلغ عمرها تسعة 
أش��هر لعملية ناجحة لزراعة نخاع 
العظم، كانت السبيل الوحيد إلنقاذ 
حياتها من سرطان الدم الليمفاوي 
الح��اد »اللوكيميا الحادة(، وتبرعت 
لها بالنخاع شقيقتها ذات الثمانية 

أعوام، بعد التحقق من التطابق.
وب��دأت معاناة »عفيف��ة«، الطفل 
الرابع ألس��رتها، عندما كانت تبلغ 
من العمر ثالثة أش��هر فقط، حيث 
شحبت وأصيبت بالحمى أليام عدة، 
فنقل��ت إلى أحد المستش��فيات في 
عجم��ان، وأظهرت نتائ��ج التحاليل 
أن هن��اك أمرًا غي��ر طبيعي يتعلق 
بوج��ود س��رطان، ما دف��ع والديها 
إلحضارها إلى مدينة برجيل الطبية 
ف��ي أبوظبي إلجراء فحوص إضافية 
أك��دت إصابته��ا بس��رطان ال��دم 
الليمف��اوي الح��اد، وه��و ن��وع من 
س��رطان الدم ونخاع العظم يتطور 

سريعًا، إذا لم يعالج بشكل عاجل.

ال��دم  أم��راض  استش��اري  وق��ال 
واألورام وزراع��ة نخ��اع العظ��م في 
مدين��ة برجي��ل الطبي��ة، الدكت��ور 
نخ��اع  »قّيمن��ا  العابدي��ن،  زي��ن 
عظ��م الطفل��ة، وأظه��ر االختب��ار 

طف��رة  وج��ود  المتق��دم  الجين��ي 
الع��الج  وكان  خطي��رة،  جيني��ة 
الوحي��د لحالتها المرضي��ة - وفقًا 
للبروتوك��ول الدول��ي - زرع نخ��اع 
العظ��م، وبالطب��ع يج��ب أن يكون 

المتبرع أحد أفراد عائلتها لتطابق 
أنسجته مع المريضة«.

وش��رح أنه في عمليات زراعة نخاع 
يس��تبدل  متبرعين،  م��ن  العظ��م 
نخ��اع عظ��م المري��ض بخالي��ا دم 
جذعية سليمة، يتم الحصول عليها 
م��ن متبرع )المان��ح المثالي( الذي 
يمت��از بالتطاب��ق الكام��ل، وفق��ًا 
لمستضدات HLA لضمان التوافق 
جس��م  رف��ض  وع��دم  المناع��ي، 

المريض له.
وقال: »بعد فح��وص عديدة، تبين 
أن شقيقة الطفلة، البالغة ثمانية 
أعوام، هي األنسب إلجراء العملية«. 
وأك��دت الطفل��ة نازي��ا )المتبرعة 
لش��قيقتها(، أنه��ا كانت س��عيدة 
جدًا عندم��ا أخبره��ا والداها بأنها 
تستطيع مس��اعدة رضيعتهما في 
الع��الج، وأنها لم تك��ن خائفة من 
وقالت:  الجراحي��ة.  العملي��ة  إجراء 

»أشعر بأنها شقيقتي التوأم«.

 الرئيس األمريكي جاكسون 
عاش 40 عامًا برصاصة عالقة في صدره

في مثل هذا اليوم من عام 1835، 
ج��رت أول محاول��ة اغتي��ال م��ن 
نوعها. وحينها هاجم رسام مفلس 
يدعى ريتش��ارد لورانس، الرئيس 
األمريك��ي أندرو جاكس��ون وأطلق 

النار عليه بواسطة مسدسين.
في تلك المحاولة، اقترب لورانس 
م��ن الرئيس األمريكي جاكس��ون 
ال��ذي كان حض��ر لتوه ف��ي مبنى 
الكابيت��ول جن��ازة وارن ديفي��س 
وه��و عضو ف��ي مجلس الش��يوخ 
عن والية س��اوث كارولينا، أش��هر 
مسدس��ه وضغط عل��ى الزناد، إال 

أن الرصاصة لم تنطلق.
اش��تبك الرئيس األمريك��ي أندرو 
جاكسون وكان يبلغ من العمر 67 
عامًا مع المهاج��م، ووجه له عدة 
ضرب��ات بعص��اه. وخ��الل العراك 
بي��ن االثنين، تمكن المهاجم من 
إشهار مس��دس ثاٍن كان بحوزته 
وس��حب الزناد وضغط، وفي هذه 

المرة تعطل المسدس أيضًا.
اعتقل مساعدو الرئيس األمريكي 
المهاجم لوران��س، وقادوه بعيدًا 
عن جاكس��ون الذي لم يصب بأي 

أذى، لكنه كان يغلي من الغضب.
الفاش��لة  منفذ محاول��ة االغتيال 
ريتشارد لورانس من شدة مرضه 
النفس��ي كان يعتق��د أن��ه الملك 
اإلنجلي��زي ريتش��ارد الثال��ث، وأن 
أندرو  األمريكي  للرئي��س  اغتياله 
جاكس��ون سيجعله ش��هيرًا وثريًا 
ما يس��مح له بالعودة إلى إنجلترا 

والجلوس مجددًا على »عرشه«.
كان لورانس يعاني من اضطرابات 
عقلي��ة ول��م تك��ن ل��ه أي عالقة 
السياسيين،  جاكس��ون  بمنافسي 
كان  األمريك��ي  الرئي��س  أن  إال 

مقتنعًا بأن لورانس قد أرسل من 
قبل خصومه في الحزب لقتله.

في ذلك الوقت كان الديمقراطيون 
ورجال التجارة والصناعة منخرطين 
في معركة حول محاولة جاكسون 
تصفي��ة بن��ك الوالي��ات المتحدة 

الذي كان بمثابة البنك المركزي.
لم تثبت شكوك الرئيس األمريكي 
أن��درو جاكس��ون ف��ي أن محاولة 
االغتيال جرت بإيعاز من خصومه 
السياسيين، وقضى لورانس بقية 
حيات��ه ف��ي مستش��فى لألمراض 

النفسية.
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مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

يسقط أفضل أم ينشغل في نفسه
يظ��ن النظام اإليراني أن ما حققه من خطوات في اتجاه هدفه التوس��عي 
يعن��ي أنه قد نجح، مما جعله يتعّن��ت في أي محاولة للتفاوض معه لثنيه 
عن مش��روعه، ولكن��ه يتلقى اآلن صفعات الواحدة تل��و األخرى، تحاول أن 

تعيد له وعيه ليكون واقعيًا.
3 طائ��رات مس��ّيرة تضرب مواقع عس��كرية إيرانية ف��ي أصفهان أي عمق 
األراض��ي اإليرانية، يق��ال إن الضربة جاءت بتعاون إس��رائيلي أوكراني ردًا 

على المسّيرات اإليرانية التي قصفت كييف.
 س��ماع دوّي انفجارات ورؤية لهيب النار واقع تعايشه إيران رغم محاوالتها 
التقلي��ل من أثر هذا الحدث الذي أوضح إلي��ران أنها في مرمى النيران كما 
ه��و غيرها، حدث نقل لها بعضًا من المش��اهد الت��ي كانت تجري على غير 

أرضها فشاهدته اليوم.
ه��ذا الحدث يضاف إل��ى ما يجري ف��ي الداخل اإليراني ال��ذي يغلي في كل 
اتج��اه، عقوبات اقتصادي��ة، اضطرابات محلية، عملة منهارة، ش��به عزلة 
دولي��ة، اقتصاد ضعيف، رئيس طاعن في الس��ن ومري��ض، خالفات داخل 
النظام، س��جون تكت��ظ بالمعارضين، وأخي��رًا وصلت الطائرات المس��ّيرة 
للعمق اإليراني، هذا هو حال النظام اآلن ومن المتوقع أن يطول هذا الحال 

وتبقى هذه العوامل مستمرة إلى حين.
وهناك س��ؤال قابل للطرح، ماذا لو بقي النظ��ام اإليراني في هذه األوضاع 
التي يعيشها اآلن لسنوات قادمة دون أن يتدخل أحد من الخارج إلسقاطه؟ 
ف��ال حرب وال س��لم، أليس ذلك وضع��ًا قادرًا على إفاقة ه��ذا النظام؟ إذ إن 
هناك م��ن يقول إن وضع النظ��ام اإليراني اآلن مثالي جدًا بالنس��بة لنا أي 
لدول المنطقة، ويقول إن اس��تمرار هذا الوضع أفضل من إس��قاط النظام 
والمجازفة بمخاطر غير محس��وبة كالفوضى أو وصول من هو أكثر تشددًا، 

»اشغله في نفسه« فال يجد الوقت لالنشغال باآلخرين.
لذلك سارعت إيران لكسر عزلتها وطالبت بالعودة لطاولة المفاوضات بعد 

أن كانت قد رفضتها مع الجميع استكبارًا وظنًا أنها ستظل في موقع قوة.
فص��رح عبداللهيان وزي��ر الخارجية اإليرانية )المطرود م��ن البحرين( خالل 
مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري إلى إظهار الصورة وكأن العروض 
تنهال عليهم للعودة للمفاوضات وليس العكس فقال: تلقينا اليوم رسائل 
من األط��راف األخرى في االتف��اق النووي عبر وزير الخارجي��ة القطري ومن 
المقرر أن تس��تمر المحادثات بين إيران والس��عودية عل��ى النحو المتفق 

عليه، بل إنه أضاف أن إيران والبحرين تتبادالن رسائل عبر وسيط!!
وسواء جاءته العروض أو هو من قدمها المهم أن وضع إيران في ظل جميع 
تلك العناصر الس��ابق ذكرها لن يكون في صالحها في ظل أي تفاوض مع 

أي طرف.
فدول��ة لديها مش��روع توس��عي احتاللي كإي��ران ال يعطل مش��روعها إال 
انش��غالها بنفس��ها، إذ حتى لو كاب��رت -كما هو متوقع- من الش��خصية 

اإليرانية، فالواقع سيفرض نفسه عاجاًل أم آجاًل.
لذا فنميل ناحية هذا القول الذي ينحو نحو بقاء نظام منش��غل في نفس��ه 

أفضل من سقوطه، وترك فراغ ال نعلم كيف سيمأل.
نظام عليه ضغوط س��ُيجبر كلما استمرت هذه الضغوط إلى العودة مجبرًا 

للواقعية والكف عن أحالمه.
بالرغم من أن هذه الواقعية لو اكتفى بها بإمكانها أن تعود على الشعب 
اإليران��ي باألم��ن وبالخيرات، تخيل��وا واقع��ًا تتضامن فيه ضفت��ا الخليج 

وتعمالن سويًا وتتفق فيه مصالحهما.
لذل��ك على كل األط��راف المتضررة م��ن عنجهية هذا النظ��ام وأحالمه أن 

تشغله في نفسه!!

أسماك تراكم فاتورة على 
بطاقة ائتمان صاحبها

تمكنت أسماك الحيوانات األليفة من اللعب 
بلعب��ة إلكتروني��ة ف��ي اليابان، ب��دءًا من 
تسجيل الدخول إلى متجر نينتندو سويتش، 
وتغيي��ر الصورة الرمزية لصاحبها، وإنش��اء 
حس��اب على باي بال، ومراكمة فاتورة على 
بطاقة االئتمان. وكل ذلك على ما يبدو تم 

في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت.
ووفقًا لقناة »س��ي إن إن« األمريكية، تعود 
األس��ماك إلى مس��تخدم عل��ى »يوتيوب« 
معروف باسم »موتيكيمارو«، تحظى قناته 
بشعبية بين مجتمع األلعاب بسبب مقاطع 
الفيديو التي تعرض مجموعات من أسماك 

التترا »تلعب« ألعاب الفيديو.
وكان موتيكيم��ارو ق��د ثب��ت ف��ي خزانات 
األسماك برنامجًا متطورًا لتتبع الحركة، ما 
يتيح لها التحكم ع��ن ُبعد في وحدة تحكم 
»نينتن��دو س��ويتش«. لك��ن التكنولوجي��ا 
وحركة األس��ماك أدتا إلى تحول غير متوقع 
ف��ي وقت س��ابق م��ن الش��هر بينم��ا كان 

موتيكمارو يمارس لعبة بوكيمون.
وكان بعي��دًا ف��ي اس��تراحة عندما تعطلت 
اللعب��ة بس��بب خط��أ ف��ي النظ��ام وعادت 
وحدة التحكم إلى الشاش��ة الرئيسية، لكن 
األسماك استمرت في السباحة مثلما تفعل 
األس��ماك ع��ادة، واس��تمرت ف��ي التحكم 

بوحدة التحكم عن ُبعد من خزانها.
وخالل الس��اعات الس��بع التالي��ة، أفيد بأن 
األس��ماك تمكنت من تغيير اس��م حس��اب 
»س��ويتس« لصاحبها قبل تسجيل الدخول 
مرتي��ن إلى متج��ر »نينتن��دو« حيث يمكن 
للمس��تخدمين ش��راء ألع��اب وغيره��ا من 
للتحميل.وتمكن��ت  القابل��ة  المحتوي��ات 
أيضًا من »التحقق« من الش��روط واألحكام 
القانوني��ة، وتحمي��ل صورة رمزي��ة وحتى 
إعداد حس��اب »باي بال« من »س��ويتش«، 
وإرس��ال بري��د إلكترون��ي إل��ى مالكها في 
السياق، كما يظهر فيديو من البث المباشر، 
بل ش��وهدت السمكة أيضًا تضيف 500 ين 
)4 دوالرات( إلى حساب موتيكمارو سويتش 
من بطاقته االئتماني��ة، ما فضح تفاصيل 

بطاقته االئتمانية.

 حمى البحث عن كنز
 تجتاح قرية هولندية

من��ذ عدة أس��ابيع، تثير خريطة قديم��ة يعتقد أنها 
تش��ير إل��ى الم��كان ال��ذي أخفى في��ه جن��ود ألمان 
كن��وزًا تقدر قيمتها بماليين ال��دوالرات خالل الحرب 
العالمي��ة الثانية، خيال هواة البح��ث عن الكنوز في 

هولندا.
وبعد أن نش��ر األرش��يف الوطني الهولندي الخريطة، 
تجولت مجاميع مسلحة بأجهزة الكشف عن المعادن 
في الحق��ول المحيطة بريف أوميرين ش��رقي البالد، 

كما تقول رويترز.
وقال األرش��يف إن��ه يعتق��د أن الخريطة تش��ير إلى 

الم��كان ال��ذي أخفى في��ه الجن��ود النازي��ون أربعة 
صنادي��ق كبيرة مليئ��ة بالماس والياق��وت والذهب 
والفضة وجميع أن��واع المجوهرات التي نهبوها بعد 
انفجار في بنك في أغسطس 1944، وفقًا لقناة الحرة.

وتق��ول صحيف��ة نيويورك تايم��ز إن ما ل��م يعرفه 
الرج��ال الذين دفن��وا المس��روقات عل��ى األرجح هو 
أن أح��د زمالئه��م الجنود، وهو رج��ل يدعى هيلموت 
سوندر، كان مستلقيًا في األدغال مصابًا بإصابة في 
الحرب يراقب المش��هد ويرسم خريطة دقيقة تظهر 

بالضبط أين دفن الكنز.

 توأم تحتفالن 
بعيد ميالدهما الـ200

الت��وأم، فرانشيس��كا وماري��ا ركاردي،  ق��ررت اإليطاليت��ان 
المولودت��ان ف��ي 23 يناير ع��ام 1923، بع��د أن بلغتا مئة 
عام وعاش��تا حياتهما كاملة وشاهدتا أبناءهما وأحفادهما، 
االحتفال بعيد ميالدهما المئوي بمضاعفة الرقم باحتسابه 

»عيد ميالدهما ال�200«.
 وف��ي فيديو تمت مش��اركته عل��ى »توتي��ر« كان باإلمكان 
مش��اهدة المس��نتين المعمرتي��ن تس��تعدان لقطع كعكة 
العي��د، وقد انض��م إليهم��ا مجموعة كبيرة من األش��خاص 

احتفاًء.

 جهاز طارد للبعوض 
يعمل دون حرارة أو كهرباء

طور الجيش األمريكي جهازًا جديدًا يضمن الحماية من 
البعوض لفترة طويل��ة وال يتطلب أي حرارة أو كهرباء 

أو مالمسة للجلد، نفذته جامعة فلوريدا.
وت��م اختب��اره مؤخرًا بنجاح في دراس��ة ش��به ميدانية 
اس��تمرت 4 أس��ابيع ف��ي وزارة الزراع��ة األمريكية في 
غينزفي��ل بالتعاون مع عدد م��ن أخصائيي مركز الطب 
والزراعة وعلم الحش��رات البيطري التابع لوزارة الزراعة 

األمريكية.
وأظه��رت النتائج أن الجهاز الجدي��د كان فعااًل في منع 
أنواع متعددة من البعوض م��ن دخول موقع االختبار، 
حي��ث اعتبر الجه��از مبي��دًا حش��ريًا عضويًا آمن��ًا على 

اإلنسان والحيوان.
وق��ال الدكت��ور راجاغوب��ال مصم��م الجه��از: »يلغ��ي 

جهازنا الحاجة إلى اس��تخدام طارد الحشرات الموضعي 
والمبي��دات الحش��رية الت��ي يت��م رش��ها ف��ي منطقة 
مفتوح��ة، والتي يمكن أن تل��وث النباتات المحيطة أو 
المس��طحات المائية ولها تأثير س��لبي على الملقحات 

المفيدة مثل النحل والفراشات«.
ويعد البعوض أكثر من مجرد إلهاء مزعج للعسكريين، 
حي��ث يمكن أن ينش��ر أمراضًا وفيروس��ات خطيرة مثل 
المالري��ا وفيروس الضنك وفيروس زيكا وفيروس حمى 

غرب النيل.
االس��تخدامات،  متع��دد  الجدي��د  »الجه��از  وأض��اف: 
محمول، سهل االس��تخدام وال يتطلب كهرباء أو حرارة 
ليق��وم بالمهمة المطلوبة«، بحس��ب م��ا أورده موقع 

techxplore العلمي.

تبرعت لها بالنخاع بعد معاناتها من سرطان الدم

 طفلة 8 أعوام تنقذ 
حياة أختها الرضيعة في أبوظبي

خضعت رضيعة يبلغ عمرها تسعة 
أش��هر لعملية ناجحة لزراعة نخاع 
العظم، كانت السبيل الوحيد إلنقاذ 
حياتها من سرطان الدم الليمفاوي 
الح��اد »اللوكيميا الحادة(، وتبرعت 
لها بالنخاع شقيقتها ذات الثمانية 

أعوام، بعد التحقق من التطابق.
وب��دأت معاناة »عفيف��ة«، الطفل 
الرابع ألس��رتها، عندما كانت تبلغ 
من العمر ثالثة أش��هر فقط، حيث 
شحبت وأصيبت بالحمى أليام عدة، 
فنقل��ت إلى أحد المستش��فيات في 
عجم��ان، وأظهرت نتائ��ج التحاليل 
أن هن��اك أمرًا غي��ر طبيعي يتعلق 
بوج��ود س��رطان، ما دف��ع والديها 
إلحضارها إلى مدينة برجيل الطبية 
ف��ي أبوظبي إلجراء فحوص إضافية 
أك��دت إصابته��ا بس��رطان ال��دم 
الليمف��اوي الح��اد، وه��و ن��وع من 
س��رطان الدم ونخاع العظم يتطور 

سريعًا، إذا لم يعالج بشكل عاجل.

ال��دم  أم��راض  استش��اري  وق��ال 
واألورام وزراع��ة نخ��اع العظ��م في 
مدين��ة برجي��ل الطبي��ة، الدكت��ور 
نخ��اع  »قّيمن��ا  العابدي��ن،  زي��ن 
عظ��م الطفل��ة، وأظه��ر االختب��ار 

طف��رة  وج��ود  المتق��دم  الجين��ي 
الع��الج  وكان  خطي��رة،  جيني��ة 
الوحي��د لحالتها المرضي��ة - وفقًا 
للبروتوك��ول الدول��ي - زرع نخ��اع 
العظ��م، وبالطب��ع يج��ب أن يكون 

المتبرع أحد أفراد عائلتها لتطابق 
أنسجته مع المريضة«.

وش��رح أنه في عمليات زراعة نخاع 
يس��تبدل  متبرعين،  م��ن  العظ��م 
نخ��اع عظ��م المري��ض بخالي��ا دم 
جذعية سليمة، يتم الحصول عليها 
م��ن متبرع )المان��ح المثالي( الذي 
يمت��از بالتطاب��ق الكام��ل، وفق��ًا 
لمستضدات HLA لضمان التوافق 
جس��م  رف��ض  وع��دم  المناع��ي، 

المريض له.
وقال: »بعد فح��وص عديدة، تبين 
أن شقيقة الطفلة، البالغة ثمانية 
أعوام، هي األنسب إلجراء العملية«. 
وأك��دت الطفل��ة نازي��ا )المتبرعة 
لش��قيقتها(، أنه��ا كانت س��عيدة 
جدًا عندم��ا أخبره��ا والداها بأنها 
تستطيع مس��اعدة رضيعتهما في 
الع��الج، وأنها لم تك��ن خائفة من 
وقالت:  الجراحي��ة.  العملي��ة  إجراء 

»أشعر بأنها شقيقتي التوأم«.

 الرئيس األمريكي جاكسون 
عاش 40 عامًا برصاصة عالقة في صدره

في مثل هذا اليوم من عام 1835، 
ج��رت أول محاول��ة اغتي��ال م��ن 
نوعها. وحينها هاجم رسام مفلس 
يدعى ريتش��ارد لورانس، الرئيس 
األمريك��ي أندرو جاكس��ون وأطلق 

النار عليه بواسطة مسدسين.
في تلك المحاولة، اقترب لورانس 
م��ن الرئيس األمريكي جاكس��ون 
ال��ذي كان حض��ر لتوه ف��ي مبنى 
الكابيت��ول جن��ازة وارن ديفي��س 
وه��و عضو ف��ي مجلس الش��يوخ 
عن والية س��اوث كارولينا، أش��هر 
مسدس��ه وضغط عل��ى الزناد، إال 

أن الرصاصة لم تنطلق.
اش��تبك الرئيس األمريك��ي أندرو 
جاكسون وكان يبلغ من العمر 67 
عامًا مع المهاج��م، ووجه له عدة 
ضرب��ات بعص��اه. وخ��الل العراك 
بي��ن االثنين، تمكن المهاجم من 
إشهار مس��دس ثاٍن كان بحوزته 
وس��حب الزناد وضغط، وفي هذه 

المرة تعطل المسدس أيضًا.
اعتقل مساعدو الرئيس األمريكي 
المهاجم لوران��س، وقادوه بعيدًا 
عن جاكس��ون الذي لم يصب بأي 

أذى، لكنه كان يغلي من الغضب.
الفاش��لة  منفذ محاول��ة االغتيال 
ريتشارد لورانس من شدة مرضه 
النفس��ي كان يعتق��د أن��ه الملك 
اإلنجلي��زي ريتش��ارد الثال��ث، وأن 
أندرو  األمريكي  للرئي��س  اغتياله 
جاكس��ون سيجعله ش��هيرًا وثريًا 
ما يس��مح له بالعودة إلى إنجلترا 

والجلوس مجددًا على »عرشه«.
كان لورانس يعاني من اضطرابات 
عقلي��ة ول��م تك��ن ل��ه أي عالقة 
السياسيين،  جاكس��ون  بمنافسي 
كان  األمريك��ي  الرئي��س  أن  إال 

مقتنعًا بأن لورانس قد أرسل من 
قبل خصومه في الحزب لقتله.

في ذلك الوقت كان الديمقراطيون 
ورجال التجارة والصناعة منخرطين 
في معركة حول محاولة جاكسون 
تصفي��ة بن��ك الوالي��ات المتحدة 

الذي كان بمثابة البنك المركزي.
لم تثبت شكوك الرئيس األمريكي 
أن��درو جاكس��ون ف��ي أن محاولة 
االغتيال جرت بإيعاز من خصومه 
السياسيين، وقضى لورانس بقية 
حيات��ه ف��ي مستش��فى لألمراض 

النفسية.
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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:  6261

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رأس عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء 
الذي عقد أمس في قصر القضيبية، وذلك 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة. وفي مســـتهل االجتماع 
أشـــاد جاللـــة الملـــك المعظـــم باإلنجـــازات 
التي تحققت عبر مســـيرة العمل الوطني، 
ومـــا يشـــهده العمـــل الحكومي مـــن تطور 
مثمنـــا  المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  متســـارع 

جاللتـــه الـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء فـــي قيادة العمـــل الحكومي نحو 
مزيـــد من التطور وضمـــان ديمومة التميز 

مع اإلتقان في اإلنجاز.
أمـــام  أن  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
الحكومـــة مهـــام ومســـؤوليات وطنية من 
خالل برنامجها للســـنوات األربـــع القادمة، 
علـــى  الوطـــن  أبنـــاء  فـــي  كبيـــرة  والثقـــة 
االضطـــالع بهـــا ومواصلـــة كافة مســـاعي 
التنميـــة والتطويـــر علـــى الوجـــه األكمـــل 
الـــذي يحقـــق الطموحـــات، ووجـــه جاللته 
بتبنـــي المبـــادرات التـــي تدعـــم اســـتدامة 

الثـــروات الطبيعية الحاليـــة بصورة تكفل 
األمـــن االقتصـــادي وتعـــزز  ثبـــات أســـس 
تقدم مســـارات التنمية المختلفة بما يوفر 
الفـــرص النوعية أمام أبناء الوطن، مؤكًدا 
أهمية أن يكـــون المواطن البحريني دائًما 
وأبًدا هو الركيزة األساسية لعملية التنمية 
والبنـــاء ولكافـــة البرامـــج الحكوميـــة، كما 
مواصلـــة  إلـــى  الحكومـــة  جاللتـــه  وجـــه 
تبني المبـــادرات التي تكفل رفع مســـتوى 
األمـــن الغذائي في المملكـــة ودعم اإلنتاج 

الوطني للغذاء.
الســـلطتين  تعـــاون  أن  جاللتـــه  وأضـــاف 
التنفيذية والتشـــريعية يمثل أحد األسس 

التطويـــر والتحديـــث  الراســـخة لمســـيرة 
التي تشهدها المملكة في المجاالت كافة، 
مؤكـــًدا جاللته أن اإلنجازات التي تحققها 
الســـلطتان وما يتم بذله من جهود مقدرة 
هـــي دافـــع لمزيد مـــن البـــذل والعطاء عبر 
تكاتـــف الجميع، مشـــيًدا جاللته بمســـتوى 
بيـــن  المثمـــر  والتنســـيق  البنـــاء  التعـــاون 
بمـــا  والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

بعدهـــا أعـــرب جاللـــة الملـــك المعظـــم عن 
االعتزاز بدور قوة دفاع البحرين ورجالها 
البواســـل الذيـــن يســـطرون علـــى الـــدوام 
أســـمى قيـــم الـــوالء واإلقـــدام فـــي تنفيذ 

مختلـــف المهـــام الوطنية، مؤكـــًدا جاللته 
أن قوة دفاع البحرين تشـــكل درَع الوطن 
وحصَنـــه المنيع، معرًبا جاللتـــه إلى جميع 
قـــادًة  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منســـوبي 
هانـــي  وضباًطـــا وجنـــوًدا، عـــن خالـــص التَّ
بريكات بمناســـبة الذكرى 55 لتأسيس  والتَّ
قوة دفاع البحرين، مقرونة بمعاني الشكر 
والتقدير على مـــا يضطلعون به من أدوار 
بكفاءة ومهنية وجهوزية مســـتمرة للذود 

عن حياض الوطن.
وأشـــار جاللتـــه إلى ما يشـــكله مستشـــفى 
الملك حمد – اإلرسالية األمريكية الذي تم 
افتتاحـــه حديثا بمنطقة عالي، من إضافة 

للخدمات الصحية والعالجية في المملكة 
وما يعكســـه من نموذج للشراكة الراسخة 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة الصديقـــة، معرًبـــا عـــن تقديره 
للـــدور الـــذي قام به مستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكيـــة علـــى مدى 120 عاًمـــا باعتباره 
مـــن أوائـــل المستشـــفيات فـــي المنطقـــة، 

وذلك منذ افتتاحه في مملكة البحرين.
بلـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  جاللتـــه  وأكـــد 
السالم والوئام تتميز بمزيجها االجتماعي 
المتنوع، ما يعـــزز من قوتها ومكانتها بين 
األوطـــان، الفًتـــا إلـــى مواصلـــة البحريـــن 
لنهجها القائم على ترســـيخ قيم التســـامح 
واالنفتـــاح بمـــا يعـــزز مـــن التقـــارب بيـــن 
الســـالم  وإشـــاعة  والثقافـــات  الشـــعوب 

والوئام في العالم.
 عقب ذلك استعرض جاللة الملك المعظم 
عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشـــأن 
اإلقليمـــي والدولـــي، حيـــث أشـــاد جاللته 
باإلنجـــازات التـــي حققتهـــا دول مجلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية في مختلف 
المجـــاالت، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحرين 
لـــكل ما يعـــزز التعاون بيـــن دول المجلس 
ويحقـــق مصالح أبنائـــه، الفًتا إلـــى أهمية 
مواصلة آفاق التعاون والتنسيق بين دول 
المجلس على جميع المستويات بما يحقق 
المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة.

كمـــا أكـــد جاللتـــه أهميـــة االلتـــزام بتنفيذ 
جميـــع قـــرارات المجلـــس األعلـــى لـــدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
تنســـيق  وبمواصلـــة  العـــال،  قمـــة  وبيـــان 
مواقـــف دول المجلس في جميع المحافل 
الدولية، مؤكـــًدا جاللته أهمية العمل على 
حـــل كافة القضايـــا والمســـائل العالقة بين 
مملكـــة البحرين ودولة قطر الشـــقيقة بما 
لمواطنـــي  المشـــتركة  التطلعـــات  يحقـــق 
البلديـــن ويحافـــظ علـــى تماســـك مجلس 
وأمـــن  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 

المنطقة واستقرارها.
مملكـــة  موقـــف  تأكيـــد  جاللتـــه  وجـــدد 
للقضيـــة  والداعـــم  الثابـــت  البحريـــن 
الفلســـطينية، والمؤيـــد لجميـــع المســـاعي 
الرامية لتحقيق ســـالم عادل وشـــامل في 
المنطقـــة، بمـــا يحقـــق الخيـــر واالســـتقرار 

واالزدهار لجميع شعوب المنطقة.
مـــن جانبـــه، أعرب صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باألصالة 
عـــن نفســـه ونيابة عـــن الحكومـــة عن جل 
شـــكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم على ما 
تفضـــل بـــه جاللته مـــن تقدير للـــدور الذي 
تضطلـــع بـــه الحكومة فـــي مســـيرة العمل 
الوطنـــي، مؤكـــًدا ســـموه أن هـــذا التقديـــر 
الملكي السامي يضع الجميع في الحكومة 
أمـــام مســـؤولية كبيـــرة لمضاعفـــة الجهـــد 
والعمل بروح الفريق الواحد ليكون األداء 
الحكومـــي دائًمـــا محقًقـــا للـــرؤى الملكيـــة 
السامية، وكلف سموه الوزارات واألجهزة 
الحكوميـــة بوضـــع مـــا تفضـــل بـــه جاللته 
حيـــز التنفيـــذ لمواصلـــة مســـيرة التطوير 
والتحديـــث فـــي مختلف المجـــاالت ورفع 

كفاءة األداء.
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استدامة الثروات الطبيعية ورفع األمن الغذائـــــــــــي وتوفير الفرص النوعيـة أمام أبنـاء الوطـن
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تعــاون السلطتيـــن التنفيذيـــة والتشريعيــــة أحــد األسـس 
الراسـخــــة لمسيـــــرة التطويـــــر والتحديــــث

افتتاح مستشفى الملك حمد – اإلرسالية األمريكية نموذج للشراكة الراسخة 
بين البحرين والواليات المتحدة 

نعتز بدور قوة الدفــاع ورجالهــا البواســل الذين يسطــرون 
على الدوام أسمى قيم الوالء واإلقــــدام

سمـــو ولي العهد رئيس الوزراء يكلف الوزارات واألجهــــزة الحكوميـــة بوضع 
توجيهات الملك المعظم حيـــز التنفيــــــذ لمواصلـــــة مسيـــــرة التطويـــــر

أمـــام الحكومـــة مهــــام ومسؤوليـــــات وطنيـــــة من خـــالل برنامجهــــا للسنـــوات األربــــــــــــــــــــــــع المقبلة... الملك المعظم يوجه:

دور بارز لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وديمومة التميز واإلتقان في اإلنجازحل جميع القضايا والمسائل العالقة بين البحرين وقطر بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين
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تعتزم شركة دلمون للدواجن ش.م.ب القيام بتوفير خدمة التأمين الصحي للعاملين في شركة دلمون دواجن يبدأ العقد 
الجديد في تاريخ 15 مارس 2023 عدد العاملين في شركة دلمون للدواجن الحاليين )يشمل عدد الزوج/الزوجة 

واألطفال( 276 شخص.
إرشادات تقديم العطاءات:

1. إستالم وثائق المناقصة من قسم المشتريات بشركة دلمون للدواجن ش.م.ب الكائن بمبنى اإلدارة العامة بمنطقة 
الهملة )مبنى 701 – طريق 101 – مجمع 1012( إعتباًرا من يوم الثالثاء الموافق 31 يناير 2023 وحتى يوم 

الخميس الموافق 09 فبراير2023. استالم وثائق المناقصة )بين الساعة 7 صباًحا و 1 ظهًرا(.
2. يجب تقديم ضمان إبتدائي عند تسليم العطاء )قابل لإلسترجاع( بما يعادل %1 من إجمالي قيمة العطاء المقدم 

وذلك إما عبر شيك مصدق أو ضمان بنكي معتمد.
3. الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم العطاء:

a. نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
b. شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل )للشركات والمؤسسات داخل مملكة البحرين فقط(.

c. يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة مختومة بالختم الرسمي للشركة المتقدمة بالعطاء.
المشتريات  إدارة  مدير  ل(  ومعنون  ومختوم  مغلق  ظرف  في  والمالي  الفني  العرض  متضمنًا  العطاء  يسلم   .d

)ووضعه في صندوق المناقصات الموجود بمبنى اإلدارة العامة للشركة في العنوان المذكور أعاله. 
e. يعتبر هذا اإلعالن جزًءا من وثيقة المناقصة. في حال تعارض أي معلومات في هذا اإلعالن مع المواصفات 

الفنية يتم الرجوع إلى مستندات المناقصة.
4. للمزيد من المعلومات يمكن اإلتصال على هاتف رقم: 17608260 أو 17608282 )تحويلة 291(

tenders@dawajen.bh

إعالن مناقصة
تعلن شركة دلمون للدواجن ش.م.ب عن طرح المناقصة التالية :

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/01/522231013237.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5222/bahrain/793528.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رأس عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء 
الذي عقد أمس في قصر القضيبية، وذلك 
بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة. وفي مســـتهل االجتماع 
أشـــاد جاللـــة الملـــك المعظـــم باإلنجـــازات 
التي تحققت عبر مســـيرة العمل الوطني، 
ومـــا يشـــهده العمـــل الحكومي مـــن تطور 
مثمنـــا  المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  متســـارع 

جاللتـــه الـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء فـــي قيادة العمـــل الحكومي نحو 
مزيـــد من التطور وضمـــان ديمومة التميز 

مع اإلتقان في اإلنجاز.
أمـــام  أن  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  وأكـــد 
الحكومـــة مهـــام ومســـؤوليات وطنية من 
خالل برنامجها للســـنوات األربـــع القادمة، 
علـــى  الوطـــن  أبنـــاء  فـــي  كبيـــرة  والثقـــة 
االضطـــالع بهـــا ومواصلـــة كافة مســـاعي 
التنميـــة والتطويـــر علـــى الوجـــه األكمـــل 
الـــذي يحقـــق الطموحـــات، ووجـــه جاللته 
بتبنـــي المبـــادرات التـــي تدعـــم اســـتدامة 

الثـــروات الطبيعية الحاليـــة بصورة تكفل 
األمـــن االقتصـــادي وتعـــزز  ثبـــات أســـس 
تقدم مســـارات التنمية المختلفة بما يوفر 
الفـــرص النوعية أمام أبناء الوطن، مؤكًدا 
أهمية أن يكـــون المواطن البحريني دائًما 
وأبًدا هو الركيزة األساسية لعملية التنمية 
والبنـــاء ولكافـــة البرامـــج الحكوميـــة، كما 
مواصلـــة  إلـــى  الحكومـــة  جاللتـــه  وجـــه 
تبني المبـــادرات التي تكفل رفع مســـتوى 
األمـــن الغذائي في المملكـــة ودعم اإلنتاج 

الوطني للغذاء.
الســـلطتين  تعـــاون  أن  جاللتـــه  وأضـــاف 
التنفيذية والتشـــريعية يمثل أحد األسس 

التطويـــر والتحديـــث  الراســـخة لمســـيرة 
التي تشهدها المملكة في المجاالت كافة، 
مؤكـــًدا جاللته أن اإلنجازات التي تحققها 
الســـلطتان وما يتم بذله من جهود مقدرة 
هـــي دافـــع لمزيد مـــن البـــذل والعطاء عبر 
تكاتـــف الجميع، مشـــيًدا جاللته بمســـتوى 
بيـــن  المثمـــر  والتنســـيق  البنـــاء  التعـــاون 
بمـــا  والتشـــريعية  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

بعدهـــا أعـــرب جاللـــة الملـــك المعظـــم عن 
االعتزاز بدور قوة دفاع البحرين ورجالها 
البواســـل الذيـــن يســـطرون علـــى الـــدوام 
أســـمى قيـــم الـــوالء واإلقـــدام فـــي تنفيذ 

مختلـــف المهـــام الوطنية، مؤكـــًدا جاللته 
أن قوة دفاع البحرين تشـــكل درَع الوطن 
وحصَنـــه المنيع، معرًبا جاللتـــه إلى جميع 
قـــادًة  البحريـــن،  دفـــاع  قـــوة  منســـوبي 
هانـــي  وضباًطـــا وجنـــوًدا، عـــن خالـــص التَّ
بريكات بمناســـبة الذكرى 55 لتأسيس  والتَّ
قوة دفاع البحرين، مقرونة بمعاني الشكر 
والتقدير على مـــا يضطلعون به من أدوار 
بكفاءة ومهنية وجهوزية مســـتمرة للذود 

عن حياض الوطن.
وأشـــار جاللتـــه إلى ما يشـــكله مستشـــفى 
الملك حمد – اإلرسالية األمريكية الذي تم 
افتتاحـــه حديثا بمنطقة عالي، من إضافة 

للخدمات الصحية والعالجية في المملكة 
وما يعكســـه من نموذج للشراكة الراسخة 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األمريكيـــة الصديقـــة، معرًبـــا عـــن تقديره 
للـــدور الـــذي قام به مستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكيـــة علـــى مدى 120 عاًمـــا باعتباره 
مـــن أوائـــل المستشـــفيات فـــي المنطقـــة، 

وذلك منذ افتتاحه في مملكة البحرين.
بلـــد  البحريـــن  مملكـــة  أن  جاللتـــه  وأكـــد 
السالم والوئام تتميز بمزيجها االجتماعي 
المتنوع، ما يعـــزز من قوتها ومكانتها بين 
األوطـــان، الفًتـــا إلـــى مواصلـــة البحريـــن 
لنهجها القائم على ترســـيخ قيم التســـامح 
واالنفتـــاح بمـــا يعـــزز مـــن التقـــارب بيـــن 
الســـالم  وإشـــاعة  والثقافـــات  الشـــعوب 

والوئام في العالم.
 عقب ذلك استعرض جاللة الملك المعظم 
عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشـــأن 
اإلقليمـــي والدولـــي، حيـــث أشـــاد جاللته 
باإلنجـــازات التـــي حققتهـــا دول مجلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية في مختلف 
المجـــاالت، مؤكـــًدا دعـــم مملكـــة البحرين 
لـــكل ما يعـــزز التعاون بيـــن دول المجلس 
ويحقـــق مصالح أبنائـــه، الفًتا إلـــى أهمية 
مواصلة آفاق التعاون والتنسيق بين دول 
المجلس على جميع المستويات بما يحقق 
المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة.

كمـــا أكـــد جاللتـــه أهميـــة االلتـــزام بتنفيذ 
جميـــع قـــرارات المجلـــس األعلـــى لـــدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
تنســـيق  وبمواصلـــة  العـــال،  قمـــة  وبيـــان 
مواقـــف دول المجلس في جميع المحافل 
الدولية، مؤكـــًدا جاللته أهمية العمل على 
حـــل كافة القضايـــا والمســـائل العالقة بين 
مملكـــة البحرين ودولة قطر الشـــقيقة بما 
لمواطنـــي  المشـــتركة  التطلعـــات  يحقـــق 
البلديـــن ويحافـــظ علـــى تماســـك مجلس 
وأمـــن  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 

المنطقة واستقرارها.
مملكـــة  موقـــف  تأكيـــد  جاللتـــه  وجـــدد 
للقضيـــة  والداعـــم  الثابـــت  البحريـــن 
الفلســـطينية، والمؤيـــد لجميـــع المســـاعي 
الرامية لتحقيق ســـالم عادل وشـــامل في 
المنطقـــة، بمـــا يحقـــق الخيـــر واالســـتقرار 

واالزدهار لجميع شعوب المنطقة.
مـــن جانبـــه، أعرب صاحب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باألصالة 
عـــن نفســـه ونيابة عـــن الحكومـــة عن جل 
شـــكره وعظيم امتنانه إلى المقام السامي 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك المعظـــم على ما 
تفضـــل بـــه جاللته مـــن تقدير للـــدور الذي 
تضطلـــع بـــه الحكومة فـــي مســـيرة العمل 
الوطنـــي، مؤكـــًدا ســـموه أن هـــذا التقديـــر 
الملكي السامي يضع الجميع في الحكومة 
أمـــام مســـؤولية كبيـــرة لمضاعفـــة الجهـــد 
والعمل بروح الفريق الواحد ليكون األداء 
الحكومـــي دائًمـــا محقًقـــا للـــرؤى الملكيـــة 
السامية، وكلف سموه الوزارات واألجهزة 
الحكوميـــة بوضـــع مـــا تفضـــل بـــه جاللته 
حيـــز التنفيـــذ لمواصلـــة مســـيرة التطوير 
والتحديـــث فـــي مختلف المجـــاالت ورفع 

كفاءة األداء.

المنامة - بنا
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استدامة الثروات الطبيعية ورفع األمن الغذائـــــــــــي وتوفير الفرص النوعيـة أمام أبنـاء الوطـن
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تعــاون السلطتيـــن التنفيذيـــة والتشريعيــــة أحــد األسـس 
الراسـخــــة لمسيـــــرة التطويـــــر والتحديــــث

افتتاح مستشفى الملك حمد – اإلرسالية األمريكية نموذج للشراكة الراسخة 
بين البحرين والواليات المتحدة 

نعتز بدور قوة الدفــاع ورجالهــا البواســل الذين يسطــرون 
على الدوام أسمى قيم الوالء واإلقــــدام

سمـــو ولي العهد رئيس الوزراء يكلف الوزارات واألجهــــزة الحكوميـــة بوضع 
توجيهات الملك المعظم حيـــز التنفيــــــذ لمواصلـــــة مسيـــــرة التطويـــــر

أمـــام الحكومـــة مهــــام ومسؤوليـــــات وطنيـــــة من خـــالل برنامجهــــا للسنـــوات األربــــــــــــــــــــــــع المقبلة... الملك المعظم يوجه:

دور بارز لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وديمومة التميز واإلتقان في اإلنجازحل جميع القضايا والمسائل العالقة بين البحرين وقطر بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين
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تعتزم شركة دلمون للدواجن ش.م.ب القيام بتوفير خدمة التأمين الصحي للعاملين في شركة دلمون دواجن يبدأ العقد 
الجديد في تاريخ 15 مارس 2023 عدد العاملين في شركة دلمون للدواجن الحاليين )يشمل عدد الزوج/الزوجة 

واألطفال( 276 شخص.
إرشادات تقديم العطاءات:

1. إستالم وثائق المناقصة من قسم المشتريات بشركة دلمون للدواجن ش.م.ب الكائن بمبنى اإلدارة العامة بمنطقة 
الهملة )مبنى 701 – طريق 101 – مجمع 1012( إعتباًرا من يوم الثالثاء الموافق 31 يناير 2023 وحتى يوم 

الخميس الموافق 09 فبراير2023. استالم وثائق المناقصة )بين الساعة 7 صباًحا و 1 ظهًرا(.
2. يجب تقديم ضمان إبتدائي عند تسليم العطاء )قابل لإلسترجاع( بما يعادل %1 من إجمالي قيمة العطاء المقدم 

وذلك إما عبر شيك مصدق أو ضمان بنكي معتمد.
3. الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم العطاء:

a. نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
b. شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل )للشركات والمؤسسات داخل مملكة البحرين فقط(.

c. يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة مختومة بالختم الرسمي للشركة المتقدمة بالعطاء.
المشتريات  إدارة  مدير  ل(  ومعنون  ومختوم  مغلق  ظرف  في  والمالي  الفني  العرض  متضمنًا  العطاء  يسلم   .d

)ووضعه في صندوق المناقصات الموجود بمبنى اإلدارة العامة للشركة في العنوان المذكور أعاله. 
e. يعتبر هذا اإلعالن جزًءا من وثيقة المناقصة. في حال تعارض أي معلومات في هذا اإلعالن مع المواصفات 

الفنية يتم الرجوع إلى مستندات المناقصة.
4. للمزيد من المعلومات يمكن اإلتصال على هاتف رقم: 17608260 أو 17608282 )تحويلة 291(

tenders@dawajen.bh

إعالن مناقصة
تعلن شركة دلمون للدواجن ش.م.ب عن طرح المناقصة التالية :

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/01/522231013237.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5222/bahrain/793528.html


العدد:  5222
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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استقبل وكيل وزارة شـــؤون مجلس الوزراء 
نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة آل خليفة 
وزيـــرة الرياضة بجمهوريـــة زيمبابوي البطلة 
األولمبيـــة كريســـتي كوفنتـــري، وذلـــك لـــدى 
وصولهـــا مملكـــة البحريـــن، أمس، فـــي زيارة 
رســـمية بحضور األمين العام للجنة األولمبية 
البحرينيـــة فارس الكوهجـــي وعضو مجلس 

إدارة اللجنـــة األولمبيـــة الشـــيخة حصة بنت 
خالد آل خليفة.

ورحـــب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة بوزيرة الرياضة بجمهورية 
كريســـتي  األولمبيـــة  البطلـــة  زيمبابـــوي 
كوفنتري، مشـــيدا ســـموه بالعالقات الوطيدة 
وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
زيمبابـــوي الصديقـــة، مؤكـــدا ســـموه أهميـــة 
تنميـــة وتطوير العالقات بيـــن الجانبين على 

المســـتوى الرياضي من خالل تبادل الخبرات 
والتجـــارب لتحقيـــق أكبر قدر من االســـتفادة 

بين الجانبين.
وأشـــاد ســـموه بالمســـيرة الرياضيـــة الحافلة 
لكريســـتي كوفنتـــري باعتبارهـــا واحـــدة مـــن 
البطـــالت األولمبيـــات فـــي رياضـــة الســـباحة 
وتعـــد أفضـــل ســـباحة إفريقيـــة وواحدة من 
أفضل الســـباحات في التاريـــخ بعدما توجت 
بــــ 7 ميداليات فـــي تاريخ األلعـــاب األولمبية 

ولكونهـــا إحـــدى الشـــخصيات المؤثـــرة فـــي 
وطنها والقارة اإلفريقية.

من جانبها، أعربت كوفنتري عن بالغ شـــكرها 
وحفـــاوة  الضيافـــة  حســـن  علـــى  وتقديرهـــا 
االســـتقبال مشـــيدة بالتعـــاون الثنائـــي بيـــن 
البلدين الصديقين، مبدية سعادتها بوجودها 
آفـــاق  لتعزيـــز  البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى 
المجـــال  فـــي  والتنســـيق  الثنائـــي  التعـــاون 

الرياضي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

تنمية وتطوير العالقات مع زيمبابوي على المستوى الرياضي
تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق أكبر قدر من االستفادة... سمو الشيخ عيسى بن علي:

اللجنة اإلعالمية:

أقـــام مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي للســـباحة مســـاء 
ـــباحين  الســـبت الموافق 28 يناير 2023، حفل عشـــاء للسَّ
وأعضـــاء الجهاز الفني واإلداري والمشـــرفين على مبادرة 
تعليـــم وتدريب الســـباحة لــــ 10 آالف طفل وشـــاب خالل 
عام والتـــي أطلقتها اللجنة األولمبية بالتعاون مع االتحاد 
البحريني للسباحة بمناســـبة انتهاء موسم 2022 لالتحاد 

بكل تفاٍن واستحقاق.
وخـــالل الحفـــل الـــذي يهـــدف باألســـاس إلى تنميـــة روح 
التعـــاون البّنـــاء واإليجابـــي بيـــن الســـباحين واإلدارييـــن، 
ثّمن رئيس االتحاد البحريني للســـباحة المستشـــار محمد 
أحمـــد مجبل جهود أبنائه الالعبين على النتائج اإليجابية 
التي حققوها في موســـم 2022 وطالبهـــم ببذل مزيد من 
الجهـــد، واعـــًدا إياهم بالوقوف خلفهم بجميع المســـابقات 
المحلية والخارجية، وأشـــار إلى أن مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للســـباحة يحـــرص علـــى الوقوف خلـــف جميع 
والنجـــوم وأصحـــاب  المتميزيـــن  الســـباحين وخصوًصـــا 
اإلنجازات المشـــرفة والتي من خاللهـــا حققوا الميداليات 
والمراكز األولى كما أشـــاد رئيس االتحـــاد بأعضاء الجهاز 
الفنـــي واإلداري والمشـــرفين على مبـــادرة تعليم وتدريب 
الســـباحة لــــ 10 آالف طفـــل وشـــاب خـــالل عـــام، والتـــي 

أطلقتهـــا اللجنة األولمبية بالتعاون مـــع االتحاد البحريني 
للسباحة وتحقيقهم األهداف المرجوة للمبادرة.

وبدورهم أعرب السباحون وأعضاء الجهاز الفني واإلداري 
والمشـــرفين علـــى مبادرة تعليـــم وتدريب الســـباحة لـ 10 
آالف طفـــل وشـــاب خالل عام عـــن تقديرهم علـــى إقامة 
هذا الحفل، ويهدف حفل العشاء إلى دعم أواصر التعاون 
والتآلف بين منتســـبي االتحـــاد، وتعزيز قيم الوالء، فضاًل 
عن تســـليط الضوء على اإلنجـــازات المتميزة التي حققها 
منتخبنـــا الوطني للســـباحة بما ينعكـــس إيجابا على باقي 

السباحين.

االتحاد البحريني للسباحة يقيم حفل 
اللجنة اإلعالميةعشاء بمناسبة انتهاء موسم 2022

توج العب نادي الصم نضال جمعة بلقب مســـابقة األساتذة 
لبطولة الدوري العام للبولينج للموسم الجاري والتي نظمها 
االتحـــاد البحرينـــي للبولينـــج على صالة مركـــز أرض المرح 

بمشاركة كوكبة من العبي األندية الوطنية.
وشـــهدت مســـابقة األســـاتذة تنافـــس 16 العبـــا بنـــاء علـــى 
نتائجهـــم ببطولـــة الـــدوري العـــام وهـــم: من فـــواز عبدهللا، 
ســـلطان المصـــري، أحمـــد القعـــود، عبـــدهللا عبدالكريم، عمر 
راشـــد، أسامة عبدالرحمن، أحمد فريد، محمد مريد، عيسى 
تقـــي، أحمد الخاجة، محمد األنصاري، عادل البارقي، عقيل 

أحمد، شاكر دراج، أحمد األنصاري وأحمد رحيمي.
وتمكـــن الالعب عادل البارقي من تحقيـــق مركز الصدارة بـ 
1405 نقطة وجاء من بعده عقيل أحمد ثانيا بـ 1367 نقطة 
ونضـــال جمعة ثالثا بـ 1265 نقطة ليتأهل البارقي مباشـــرة 
إلـــى النهائـــي بصفتـــه المتصدر فيمـــا تواجه كال مـــن نضال 
جمعة وعقيل أحمد وتمكن األول من الفوز 203 مقابل 172 
ليلتقي وجها لوجه أمام عادل البارقي في النهائي ويتغلب 
عليـــه ويكســـب النـــزال بنتيجـــة 220 مقابـــل 158 ليخطـــف 

نضال جمعة لقب مسابقة األساتذة بكل جدارة واقتدار.
وأســـفرت النتائج النهائية عن فـــوز العب نادي الصم نضال 
جمعـــة بالمركـــز األول والعـــب نـــادي الرفاع الشـــرقي عادل 
البارقـــي بالمركـــز الثاني والعب نـــادي المنامـــة عقيل أحمد 

بالمركز الثالث.

نضال يفوز بلقب مسابقة األساتذة للبولينج

نضال جمعة
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اتحاد الترايثلون يستعد للمشاركة في اليوم الرياضي
يشارك االتحاد البحريني للترايثلون 
للمشاركة في اليوم الرياضي لمملكة 
يـــوم  تنظيمـــه  والمقـــرر  البحريـــن 
الخميـــس الموافق 2 فبرايـــر 2023، 
وذلك تماشـــًيا مع رؤية ممثل جاللة 
الملـــك لألعمـــال الخيريـــة وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب 
الشـــيخ  ســـمو  والرياضـــة  للشـــباب 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، وتنفيًذا 
لرئيـــس  األول  النائـــب  لتوجيهـــات 

المجلـــس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وكان االتحـــاد قـــد بـــدأ فـــي اإلعداد 
هـــذا  فـــي  للمشـــاركة  والتحضيـــر 
مهرجـــان الـــذي ســـيقام فـــي القريـــة 
الرئيســـية الرياضية بحلبة البحرين 
الدوليـــة، وتـــم تجهيـــز ركـــن خـــاص 
باالتحـــاد فـــي موقع الحـــدث ويضم 

العديد من الفعاليات المتنوعة.
اســـتغالل  علـــى  االتحـــاد  ويحـــرص 
رياضـــة  لنشـــر  الرياضـــي  اليـــوم 
الترايثلـــون لـــدى أكبـــر شـــريحة من 
الرياضـــي،  اليـــوم  فـــي  المشـــاركين 
خصوًصـــا أن مســـابقات الترايثلـــون 
ومشـــاركة  كبيـــر  باهتمـــام  تحظـــى 
األعمـــار  مختلـــف  مـــن  واســـعة 
والجنســـين، باعتماد برامج متنوعة 
إلنجـــاح الفعاليـــة الرياضيـــة المهمـــة 

والتي يتم تنظيمها سنوًيا.
ودعا اتحاد الترايثلـــون جميع أفراد 
األســـرة الرياضية المنتميـــة لالتحاد 
الرياضييـــن  البحريـــن وكذلـــك  فـــي 
للتواجـــد  الكبيـــر،  والحضـــور 
واالســـتمتاع بالفعاليـــات واألنشـــطة 
االتحـــاد  ركـــن  فـــي  المتنوعـــة 

بالمهرجان.
وتأتـــي إقامـــة اليـــوم الرياضـــي في 
البحريـــن، مـــن أجل زيادة األنشـــطة 

الهادفـــة  والحركيـــة  الرياضيـــة 
إلـــى تشـــجيع جميـــع أبنـــاء الشـــعب 
أرض  علـــى  والمقيميـــن  البحرينـــي 
المملكـــة لتبنـــي نمـــَط حيـــاٍة مثالًيـــا 
وصحًيا من خالل ممارسة الرياضة، 
لتنفيـــذ  جديـــد  أســـلوب  ووضـــع 
المبادرات الرامية إلى جعل الرياضة 
أساًسا يومًيا وأسلوب حياة للجميع.
صرح بذلك أمين ســـر االتحاد محمد 

المال.

اللجنة اإلعالمية

حمد المال

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  كشـــف 
البحريني للرياضـــة للجميع رئيس اللجنة 
العليـــا المنظمـــة ليـــوم البحريـــن الرياضي 
نـــدوة  إقامـــة  عـــن  عبدالرحيـــم  عيســـى 
علمية دوليـــة بجانب حزمة مـــن البرامج 
الرياضيـــة الترفيهية المتنوعة، وذلك في 
افتتاح فعاليات يوم البحريني الرياضي. 
ليـــوم  المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  وأجـــرت 
البحريـــن الرياضـــي جولـــة تفقديـــة علـــى 
حلبـــة  فـــي  األخيـــر  اجتماعهـــا  هامـــش 
االثنيـــن  أمـــس  يـــوم  الدوليـــة  البحريـــن 
الموافـــق 30 يناير الجاري، وذلك للوقوف 
المشـــاركة  الجهـــات  اســـتعدادات  علـــى 

واالتحادات الرياضية. 
وأشـــار عبدالرحيـــم إلـــى ارتفـــاع وتيـــرة 

االستعدادات التنظيمية إلطالق فعاليات 
ينظمـــه  الـــذي  الرياضـــي  البحريـــن  يـــوم 
االتحـــاد البحرينـــي للرياضـــة للجميع في 
نســـخته الســـابعة وذلك فـــي الفترة من 2 
ولغايـــة 4 فبراير الجـــاري، إذ أنهت اللجنة 
العليـــا المنظمة بالتعاون مـــع بقية اللجان 
العاملـــة والجهات المشـــاركة واالتحادات 
االســـتعدادات  جميـــع  الرياضيـــة 
الـــذي  بالحـــدث  الخاصـــة  والتحضيـــرات 
تســـتضيفه حلبـــة البحريـــن الدوليـــة فـــي 
عطلة نهاية األســـبوع، إذ ستفتح األبواب 
مجاًنا أمام العوائـــل والجماهير عند تمام 
الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صباًحـــا وحتى 

الحادية عشر مساًء. 
 وكشـــف عبدالرحيـــم عـــن إقامـــة نـــدوة 
علميـــة دوليـــة على هامـــش فعاليات يوم 
البحريـــن الرياضـــي بالتعاون مـــع االتحاد 

الدولـــي للرياضـــة للجميـــع، تحـــت عنوان 
العصـــر  وتحديـــات  للجميـــع  “الرياضـــة 
عـــدد  وبمشـــاركة  الثالثـــة”،  األلفيـــة  فـــي 
مـــن الخبـــراء واألكاديمييـــن البحرينييـــن 

والدوليين. 
وتهـــدف هـــذه النـــدوة إلـــى التعـــرف على 
ممارســـة  تمثلهـــا  التـــي  األهميـــة  حجـــم 

المنظمـــات  فـــي  الرياضيـــة  األنشـــطة 
صحـــة  تعزيـــز  ســـبيل  فـــي  الرياضيـــة، 
المجتمع، إلى جانب المســـاهمة في تعزيز 
السلوكيات التي تجبنا اإلصابة باألمراض 
المزمنـــة، وتعزيـــز مشـــاركة المـــرأة وذوي 
مختلـــف  فـــي  الخاصـــة  االحتياجـــات 

األحداث والفعاليات الرياضية. 

 وبيـــن عبدالرحيـــم ضـــرورة أن تحظـــى 
فعاليـــات اليـــوم الرياضـــي بالتنـــوع الذي 
يكفـــل المشـــاركة الواســـعة والفاعلـــة من 
البحرينـــي، وبمـــا  المجتمـــع  كافـــة فئـــات 
يســـهم فـــي تشـــجيع األفـــراد علـــى اتباع 
التـــي  والرياضيـــة  الصحيـــة  الممارســـات 
تســـهم في البنـــاء الســـليم، وتعزيز أهمية 

الرياضـــة فـــي المجتمـــع بهـــدف تحســـين 
جودة الحياة، ورفع مستوى الفرد وزيادة 
اإلنتاجيـــة الوظيفية، التـــي تنعكس على 

تنمية وتطوير مختلف قطاعات الدولة.
لـــن  الفعاليـــات  أن  عبدالرحيـــم  وأوضـــح 
تقتصر على المهرجان الرياضي الترفيهي 
العائلـــي الذي ســـيقام في حلبـــة البحرين 
الدوليـــة، بـــل ستشـــارك جميـــع الـــوزارات 
الحكوميـــة  والهيئـــات  والمؤسســـات 
الوطنيـــة  والشـــركات  والمحافظـــات 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع 
الخـــاص فـــي تنظيـــم فعالياتهـــم الخاصة 

في مقار عملهم. 
 وتدعـــو اللجنـــة المنظمـــة ليـــوم البحرين 
الرياضي العوائل والجمهور المشاركة في 
الفعاليات التي تستضيفها حلبة البحرين 

الدولية خالل عطلة نهاية األسبوع.

اللجنة المنظمة

عبدالرحيم: ندوة علمية دولية في افتتاح فعاليات اليوم الرياضي
“الرياضة للجميع” ترفع وتيرة االستعدادات التنظيمية

عيسى عبدالرحيم

“البحرين للسياحة والمعارض” تستضيف 14 عرًسا بالربع األول 2023
الترويج للمملكة عالمًيا كوجهة مميزة لحفالت الزفاف ضمن “فرحتكم في البحرين”

أكد الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
علـــي  ناصـــر  والمعـــارض،  للســـياحة 
جهودهـــا  تكثـــف  الهيئـــة  أن  قائـــدي، 
الستقطاب المزيد من حفالت الزفاف 
مـــن مختلف الـــدول والقارات كآســـيا 
واألميركيتيـــن  وإفريقيـــا  وأوروبـــا 
تلـــك  لمواطنـــي  ســـواء  وأســـتراليا، 
فيهـــا،  المقيمـــة  الجاليـــات  أو  الـــدول 
بما يســـهم في تعزيـــز مكانـــة المملكة 
كوجهـــة مثاليـــة الســـتضافة األعراس 
واالحتفاالت، وذلك من خالل الخطة 
علـــى  تشـــتمل  والتـــي  الموضوعـــة 
اســـتقطاب حفـــالت األعـــراس الكبرى 
واســـتضافة منظمي حفالت األعراس 
الدولييـــن، وتوســـيع شـــبكة منظمـــي 
خطـــة  ومناقشـــة  الزفـــاف  حفـــالت 
التوســـع في السوق المستهدفة معهم 
منظميـــن  مـــع  بالتنســـيق  وتكليفهـــم 

آخرين من مختلف البلدان.
 وأوضـــح قائـــدي أن المملكـــة بصـــدد 
فـــي  عرًســـا   14 حوالـــي  اســـتضافة 
الربـــع األول مـــن العام الجـــاري 2023 

لعائـــالت تنحـــدر أو تقيـــم فـــي عـــدة 
دول مثل المملكة العربية الســـعودية، 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
ودولـــة الكويـــت، والمملكـــة األردنيـــة 
اللبنانيـــة،  والجمهوريـــة  الهاشـــمية، 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
والمملكة المتحـــدة، وجمهورية الهند، 
اإلســـالمية،  باكســـتان  وجمهوريـــة 
إضافة إلى جمهورية الصين الشعبية، 

وأستراليا، وكندا وغيرها من الدول.
وقـــال إن الهيئـــة تعمـــل مع المنشـــآت 
الســـياحية فـــي القطـــاع الخـــاص من 
فنادق ومنتجعـــات على تقديم جميع 
التسهيالت والخدمات الالزمة إلقامة 
حفـــالت الزفـــاف، بمـــا فيها التنســـيق 
مـــع الناقلـــة الوطنيـــة شـــركة طيـــران 
الخليج وغيرها مـــن توفير للخدمات 
والتســـهيالت الالزمـــة وذلك في إطار 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  المبذولـــة  الجهـــود 
اســـتقطاب حفالت الزفاف في مملكة 
البحريـــن ضمـــن المشـــروع الســـياحي 
“فرحتكـــم فـــي البحريـــن”، واســـتناًدا 

إلـــى العـــروض المتنوعـــة التي تجذب 
العوائـــل والســـياح مـــن كافـــة أنحـــاء 

العالم.
وأشـــار قائدي إلـــى أن البحرين هيأت 
أماكن الجذب السياحي فيها كالمرافق 
العالميـــة  التصانيـــف  الســـياحية ذات 
والمواقـــع  الجـــزر  وكذلـــك  العاليـــة 
التراثيـــة والشـــواطئ وحلبة البحرين 
الدوليـــة وغيرهـــا مـــن المواقـــع لتقام 
فيها حفـــالت األعـــراس، والتي يمكن 

االطالع عليها عبر الموقع اإللكتروني 
www.bahrainislandwedding.

com، لتكـــون البحرين بذلـــك مقصًدا 
منوًهـــا  الزفـــاف،  مناســـبات  إلقامـــة 
إلـــى مـــا تزخر بـــه المملكة مـــن فنادق 
عالميـــة تناســـب كل حفـــالت الزفـــاف 
والمناســـبات التـــي تســـبق إقامة هذه 
الشـــركات  إلـــى  الحفـــالت، باإلضافـــة 
البحرينية المنظمة والمختصة بقطاع 

الزفاف والمناسبات.

من جانبه، أضاف مستشـــار الســـياحة 
بهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض 
علي حســـن فـــوالذ أن الهيئـــة تمكنت 
خالل فترة زمنية قياسية من تحويل 
البحريـــن  لمملكـــة  الترويـــج  فكـــرة 
لحفـــالت  رائـــدة  ســـياحية  كوجهـــة 
والمناســـبات  واألعـــراس  الزفـــاف 
االجتماعية إلـــى عالمة تجارية بارزة 
للمناســـبات  األبـــرز  المقصـــد  تشـــكل 
علـــى الخريطـــة اإلقليميـــة، وذلك عن 
طريق استهداف األســـواق الخليجية 

والعالمية.
 وتابـــع فـــوالذ أن ذلـــك يأتـــي ضمـــن 
مســـاعي الهيئة لتقديـــم الدعم الالزم 
لتنظيـــم حفـــالت زفـــاف فـــي المملكة 
بكل ســـهولة وُيســـر، كونها تؤدي دوًرا 
محورًيـــا في عمليـــة التخطيـــط التي 
تتضمن التنسيق بين مختلف الجهات 
ذات العالقـــة، لتعمـــل جميعهـــا كفريق 
متكامل يهدف إلـــى تنظيم الخدمات 
المختـــارة،  والمواقـــع  اللوجســـتية، 
إضافـــة إلـــى التواصـــل مـــع الموردين 

والمتخصصين في هذا المجال.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أن  يذكـــر 
مـــن  أكثـــر  اســـتضافت  والمعـــارض 
 2017 مـــن  الفتـــرة  54 عرًســـا خـــالل 
حتـــى نهايـــة العـــام 2022، حضرها ما 
مجموعـــه 20,000 مدعـــو مـــن خارج 
المملكـــة، ليبلغ متوســـط عـــدد حضور 

العرس الواحد حوالي 370 مدعًوا.
وبالنســـبة لتفاصيل األعراس حســـب 
المملكـــة  اســـتضافت  فقـــد  األعـــوام، 
عرســـين في العـــام 2017، 10 أعراس 
 ،2019 فـــي  عرًســـا   13  ،2018 فـــي 
عرســـين فـــي 2020، 6 أعـــراس فـــي 
2021، و21 عرًسا في 2022. وجاءت 
األعراس الهنديـــة في المرتبة األولى، 
تلتها األعراس من جمهورية باكستان 
اإلسالمية، إلى جانب كل من المملكة 
ودولـــة  ثالًثـــا،  الســـعودية  العربيـــة 
المتحـــدة  والمملكـــة  رابًعـــا،  الكويـــت 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  خامًســـا، 
المتحدة سادًســـا إضافة إلى الواليات 

المتحدة األميركية.
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الجنوبيـــة   المحافظـــة  اســـتقبل محافـــظ 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علـــي آل خليفة،  
ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركية لدى 
بمقـــر  وذلـــك  بونـــدي،  ســـتيفن  المملكـــة 

المحافظة.
وفي مســـتهل اللقاء، أشاد سمو المحافظ 

بعمـــق العالقـــات الثنائيـــة القائمـــة التـــي 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع 
المتحدة األميركية في مختلف المجاالت 
الثنائيـــة  الجهـــود  مثمنـــًا  واألصعـــدة، 
تطويـــر  فـــي  البلديـــن  بيـــن  والمشـــتركة 
المتميـــزة  والتعـــاون  الشـــراكة  عالقـــات 

وفتح آفاٍق رحبة من التنسيق المشترك.
كمـــا أطلـــع ســـمو المحافـــظ؛ الســـفير على 

دور المحافظـــة الجنوبية ومـــا تقدمه من 
برامج ومبادرات لألهالي لتعزيز الشراكة 

المجتمعية.
بإســـهامات   ، الســـفير  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
الصداقـــة والعالقـــات الثنائيـــة التـــي مـــن 
القائـــم  التعـــاون  وتعزيـــز  تطويـــر  شـــأنها 
بيـــن مملكة البحرين والواليـــات المتحدة 

األميركية في مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يشيد بعمق 
العالقات البحرينية األميركية

فتح آفاق رحبة من التنسيق المشترك بين البلدين

وظائف شــاغــرة في القطــاع الحكــومي
الحكوميـــة  الوظائـــف  تطبيـــق  أعلـــن 
فـــي  عـــن وجـــود وظائـــف   “شـــواغر” 
شـــاغر  منهـــا  الحكومـــي،  القطـــاع 
أخصائـــي تقنية اتصـــاالت أول بوزارة 
أخصائـــي  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 
إعالم بهيئة الكهرباء والماء، أخصائي 
تفتيـــش صحـــي فـــي الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة،  
وقائـــي  تفتيـــش  شـــاغر ألخصائـــي   2
في هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، رئيس 
عالقـــات عامة بهيئـــة الكهرباء والماء، 
مخلـــص جمركـــي فـــي هيئـــة البحرين 
للثقافـــة واآلثـــار، 3 شـــواغر ألخصائي 
تفتيـــش عمالـــي بهيئـــة تنظيـــم ســـوق 

فـــي  بشـــرية  مـــوارد  رئيـــس  العمـــل، 
وزارة العمـــل، مفتش بحري في وزارة 
مهنـــدس  واالتصـــاالت،  المواصـــالت 
بحري بوزارة المواصالت واالتصاالت، 
البحريـــن  بهيئـــة  كهربائـــي  مهنـــدس 
للثقافـــة واآلثار، أخصائـــي تكنولوجيا 
بهيئـــة  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
اإللكترونيـــة،  والحكومـــة  المعلومـــات 
رئيـــس عالقـــات عامة بهيئـــة الكهرباء 
اتصـــاالت  تقنيـــة  أخصائـــي  والمـــاء، 
أول بـــوزارة المواصـــالت واالتصاالت، 
أخصائي إعالم بهيئة الكهرباء والماء،
البحريـــن  بهيئـــة  كهربائـــي  مهنـــدس 

للثقافة واآلثار.

يشـــار إلـــى أن رئيـــس جهـــاز الخدمـــة 
المدنيـــة أحمـــد الزايـــد كان قـــد صـــّرح 
ســـابقًا بـــأن نظـــام “شـــواغر” من شـــأنه 
اإلســـهام في رفع الكفـــاءة والتميز في 
األداء والخدمـــة الحكوميـــة وتوســـيع 
فـــرص التطور المهني لـــدى الموظفين 
فـــي الحكومـــة، فـــي ظل بيئـــة محفزة 
ومعـــززة لإلنتاجيـــة، منوهًا بـــأن جهاز 
الخدمـــة المدنيـــة مســـتمر فـــي تنفيـــذ 
تطويـــر  نحـــو  الحكومـــة  توجيهـــات 
وتعزيـــز  الحكوميـــة  الخدمـــة  جـــودة 
الحكومـــة،  موظفـــي  فـــرص  قـــدرات 
ممـــا عزز مـــن فرص التطـــور الوظيفي 
للموظفيـــن وأســـهم فـــي رفـــع الكفاءة 

والتميـــز والتطور المهني لدى موظفي 
الحكومة. 

“شـــواغر”  نظـــام  أن  الزايـــد  أورد  كمـــا 
الكفـــاءات  علـــى  للحفـــاظ  يهـــدف 
فـــي  منهـــا  واالســـتفادة  والخبـــرات 
هـــذا  وأن  المدنيـــة،  الخدمـــة  مجـــال 
النظام يضمن ســـرعة توفير مرشحين 
مؤهليـــن من الموظفيـــن؛ لالنتقال بين 
الجهات الحكومية وســـد االحتياجات 
بينها، ويسهم في تحقيق مبدأ العدالة 
والمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص، إضافـــة 
إلـــى خلق روح المنافســـة وتعزيز مبدأ 
الشفافية بما يلبي التطلعات المنشودة 
ويعـــزز مـــن دعـــم الجهـــود الحكوميـــة 

الراميـــة نحو التطـــور والتنمية لخدمة 
الوطن والمواطن وفق توجيهات ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.
وقـــام جهاز الخدمـــة المدنيـــة بتفعيل 

نظـــام الشـــواغر الحكوميـــة لموظفـــي 
“الموظـــف  تطبيـــق  عبـــر  الحكومـــة 
الحكومـــي” والبوابـــة الحكومية للنقل 
الداخلـــي بيـــن الوزارات والمؤسســـات 
الحكومية، حيث القى إقباالً كبيرًا من 
الجهات الحكومية من خالل التقديم.
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