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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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عبداللطيف  الــدكــتــور  قـــام 
بـــــــن راشـــــــــــد الـــــــزيـــــــانـــــــي، وزيـــــــر 
الخارجية، أمس، بزيارة لسفارة 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
وذلــك  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
ــم واجــــــــب الــــــعــــــزاء فــي  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
ضحايا الــزلــزال الــذي وقــع في 
سوريا  مــن  الشمالية  المناطق 
التركية  الــجــمــهــوريــة  وجــنــوبــي 

يوم أمس.
وقــد أعــرب وزيــر الخارجية 
لــلــســيــد مــحــمــد عــلــي إبــراهــيــم، 
ــة الــعــربــيــة  ــهـــوريـ ســـفـــيـــر الـــجـــمـ
السورية الشقيقة المعين لدى 
الــمــمــلــكــة، عـــن خـــالـــص تــعــازي 
ــاة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــ ــواســ ــ ومــ
ملًكا وحكومًة وشعًبا، للحكومة 
في  الشقيق  الــســوري  والــشــعــب 
الــذي  المدمر  الــزلــزال  ضحايا 
من  الشمالية  المناطق  ضــرب 
ســــوريــــا وعـــــــــدًدا مــــن الــــواليــــات 
جــنــوبــي الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
وأســفــر عــن وفـــاة وإصــابــة مئات 
ــارات فــي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــاص، وانــ ــ ــ ــخـ ــ ــ األشـ
والممتلكات،  والمنازل  المباني 
ســـائـــًا الــمــولــي الــعــلــي الــقــديــر 
المصابين  على جميع  يمن  أن 
ــًدا  ــ ــؤكـ ــ ــاء الـــــعـــــاجـــــل، مـ ــفــ ــشــ ــالــ بــ

تعاطف المملكة وتضامنها مع 
سوريا وشعبها الشقيق في هذه 

الكارثة المؤلمة.
كــمــا قــــام وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أمس، بزيارة لسفارة الجمهورية 
البحرين،  مملكة  لدى  التركية 
وذلك لتقديم واجب العزاء في 
ضحايا الــزلــزال الــذي وقــع في 

جنوب تركيا يوم أمس.
وقــد أعــرب وزيــر الخارجية 
سفير  تشاكيل،  ايــســن  للسيدة 
ــة لــــدى  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــوريــ ــهــ ــمــ الــــجــ
الــمــمــلــكــة، عـــن خـــالـــص تــعــازي 
ــاة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــ ــواســ ــ ومــ
لحكومة  وشعًبا،  وحكومًة  ملًكا 

وشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
الــزلــزال  ضــحــايــا  فــي  الشقيقة 
محافظة  ضــرب  الـــذي  المدمر 
كـــهـــرمـــان مــــرعــــش وعـــــــــدًدا مــن 
ــا  ــيــ ــركــ الــــــــــواليــــــــــات جـــــنـــــوبـــــي تــ
والمناطق الشمالية من سوريا، 
وأســفــر عــن وفـــاة وإصــابــة مئات 
ــارات فــي  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــاص، وانــ ــ ــ ــخـ ــ ــ األشـ
والممتلكات،  والمنازل  المباني 
ســـائـــًا الــمــولــي الــعــلــي الــقــديــر 
المصابين  على جميع  يمن  أن 
ــًدا  ــ ــؤكـ ــ ــاء الـــــعـــــاجـــــل، مـ ــفــ ــشــ ــالــ بــ
تعاطف المملكة وتضامنها مع 
تركيا وشعبها الشقيق في هذه 

الكارثة المؤلمة.

أعــــرب الــمــركــز اإلقــلــيــمــي 
الــعــربــي لــلــتــراث الــعــالــمــي عن 
ــل مــن  ــ ــب كـ ــانــ ــه إلــــــى جــ ــ ــوفـ ــ وقـ
سوريا وتركيا من بعد الزالزل 

التي أصابت المنطقة.
ــذي يقع  ــال الــمــركــز الــ وقــ
البحرين  فــي  الرئيسي  مــقــره 
إنـــه يــتــابــع مـــن كــثــب تــطــورات 
تقديم  إلـــى  وسيسعى  ــة  األزمــ
ــرة  ــاشــ ــبــ ــه مــ ــ ــراتــ ــ ــبــ ــ دعـــــمـــــه وخــ
وعــبــر الــتــواصــل مــع الــشــركــاء 
الــمــحــلــيــيــن والـــدولـــيـــيـــن مــن 
أجل المساعدة الستعادة رفاه 
وإرثها  المحلية  المجتمعات 

الحضاري والثقافي.
العامة  الــمــديــريــة  وكــانــت 
ــار والــمــتــاحــف الــســوريــة  لـــآثـ
قد أفادت بأّن التقارير األولية 
الواردة من بعض المحافظات 
أشارت إلى وقوع أضرار طالت 
المواقع األثرية نتيجة  بعض 

الهزة األرضية.
بيان  المديرية في  وذكرت 
تعرضت  حــلــب  »قــلــعــة  أّن  لــهــا 
ألضـــــرار طــفــيــفــة ومــتــوســطــة، 
ــا ســـــقـــــوط أجــــــــــــزاء مــن  ــهــ ــنــ مــ
العثمانية، وحدوث  الطاحونة 
ــوط  ــ ــقـ ــ تــــشــــقــــق وتـــــــصـــــــدع وسـ
الدفاعية  ــوار  األســ مــن  أجـــزاء 

ــة، كــمــا  ــيــ ــرقــ ــشــ الـــشـــمـــالـــيـــة الــ
ســـقـــطـــت أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
قــبــة مــنــارة الــجــامــع األيــوبــي، 
وتـــــضـــــررت مــــداخــــل الــقــلــعــة، 
الحجارة،  أجزاء من  وسقطت 
الــدفــاعــي  الــبــرج  منها مــدخــل 
الــمــمــلــوكــي، وتــعــرضــت واجــهــة 

التكية العثمانية ألضرار«.
بــعــض  أّن  ــيــــان  ــبــ الــ وذكـــــــر 
ـــة الــمــتــحــفــيــة  ــريـ الـــقـــطـــع األثــ
ــــل خــــزن الـــعـــرض تــعــّرض  داخـ
ــرت تــصــدعــات  ــهــ لـــلـــضـــرر، وظــ
وتـــــشـــــقـــــقـــــات عـــــلـــــى واجـــــهـــــة 
حلب،  فــي  الــوطــنــي  المتحف 
مـــتـــابـــعـــًا: »تــنــتــظــر الــمــديــريــة 

الـــعـــامـــة لــــآثــــار والـــمـــتـــاحـــف 
مزيدًا من المعلومات الدقيقة 
عن  المقبلة  الــســاعــات  خـــال 
في  المواقع  من  الكثير  حالة 

أغلب المحافظات«.
ووفقًا للبيان، فقد تعرض 
حي العقبة التاريخي المتاخم 
لسور المدينة الغربي ألضرار 
بعيد عن  غير  وهو  وانهيارات، 
ــر  ــاب أنــطــاكــيــة. كـــذلـــك األمـ بــ
فـــي حـــي الــجــلــوم الــتــاريــخــي، 
منها  بالغة،  أضـــرار  حدثت  إذ 
سقوط أسقف غمس وجدران 

وأجزاء من واجهات.

بعد ت�أثر بع�ض المواقع الأثرية.. المركز الإقليمي للتراث:

نتابع تطورات الزلزال في �سوريا وتركيا و�سنقدم 
والثقافي الح�ساري  الإرث  على  للمحافظة  الدعم 

ف���ي البحري���ن  تع���ازي  يق���دم  الخارجي���ة  وزي���ر 
�سحاي���ا الزل���زال ال���ذي وقع ف���ي �س���وريا وتركيا

خ�����ب�����ي�����ر اأم�������م�������ي: م��ن��ط��ق�����ة ال��خ��ل��ي��ج 
ب���ع���ي���دة ع����ن ت����اأث����ي����رات زل��������زال ت��رك��ي��ا

كتب أحمد عبداحلميد:
عــبــدالــغــنــي  ـــام  هــــشـ د.  أكــــــد 
ــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة  الـــمـــمـــثـــل اإلقـ
ــة  ــويـ ــجـ الـــعـــالـــمـــيـــة لــــــأرصــــــاد الـ
منطقة  أن  الــعــربــيــة  لــلــمــنــطــقــة 
ــرات  ــيـ ــأثـ ــــن تـ ــدة عـ ــيـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج بـ

تركيا  لها  تعرضت  التي  الـــزالزل 
اليومين  خـــال  ولــبــنــان  وســـوريـــا 

الماضيين.
وقــــــــال فـــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج« إنـــه مـــن غير 
بهذا  الخليج  دول  تأثر  المتوقع 
الــزلــزال على الــمــدى الــقــريــب أو 

البعيد، موضحا أن منطقة جنوب 
الزلزال  مركز  شهدت  التي  تركيا 
إلى  أدى  فالق نشط  بها  العنيف 
قوة تأثير الهزة األرضية، كما كان 
هــنــاك عـــدد مــن تــوابــع لــلــزلــزال، 
ولكن قوة الهزات االرتدادية كانت 
عالية جدا مقارنة بما هو متوقع 

من التبعات األخرى.
الـــزلـــزال خلف  إن  وأضـــــاف: 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــات إنـ ــعـ ــبـ تـ
ــا أن  ــتــــصــــاديــــة ضـــخـــمـــة، كـــمـ واقــ
الدول القريبة تأثرت به، وخاصة 
ســـــوريـــــا، وأحـــــــــدث بـــهـــا خــســائــر 
ضــخــمــة يــصــعــب الــتــعــامــل معها 

واالقتصادية  األمــنــيــة  لــلــظــروف 
التي تمر بها سوريا.

} د. هشام عبدالغني.

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان ينيب ال�سيخ عي�سى بن عبداهلل لح�سور حفل 
المائية وال�سالمة  لالإنقاذ  الملكية  بالموؤ�س�سة  الإنقاذ  تكريم رجال 

أنــــــاب ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  بــن 
رئيس مجلس أمناء وقف عيسى 
الــخــيــري  التعليمي  ســلــمــان  بــن 
رئيس المؤسسة الملكية لإلنقاذ 
الشيخ  سمو  المائية،  والسامة 
آل  بــن حمد  عــبــداهلل  بــن  عيسى 
التكريم  حــفــل  لــحــضــور  خليفة 
المؤسسة  أقامته  الذي  السنوي 
ــاذ والـــســـامـــة  ــقــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــإلنــ
لموسم  اإلنــقــاذ  لــرجــال  المائية 
رعاية  تحت  يــقــام  والـــذي   ،2022
بــن سلمان  الــشــيــخ عيسى  ســمــو 

بن حمد آل خليفة.
ــة ألـــقـــت ســمــو  ــبــــدايــ وفـــــي الــ
الـــشـــيـــخـــة نــيــلــة بـــنـــت حـــمـــد بــن 
الــمــؤســس  آل خــلــيــفــة  إبـــراهـــيـــم 
المؤسسة  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
ــاذ والـــســـامـــة  ــقــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــإلنــ
بسمو  فيها  رحبت  كلمة  المائية 
ــبـــداهلل بن  الــشــيــخ عــيــســى بـــن عـ
وأصـــــحـــــاب  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد 
ــور، وأكــــــدت أن  ــادة الـــحـــضـ ــعـ الـــسـ
الـــمـــؤســـســـة ال تـــقـــف عـــنـــد هـــذه 
الكثير  هناك  إن  بــل  الــمــبــادرات، 
معبرة  بـــه،  الــقــيــام  يتعين  الـــذي 

ــقــــدم الـــــذي  ــتــ ــالــ ــا بــ عـــــن فــــخــــرهــ
فـــي تحقيق  الــمــؤســســة  أحـــرزتـــه 

هذه الرؤية.
مــن  الـــــوقـــــايـــــة  أن  وأكـــــــــــدت 
مــســؤولــيــة جماعية،  هــي  الــغــرق 
وإنــــه مـــن خــــال االســـتـــمـــرار في 
الــعــمــل مــع ٌشــركــائــنــا فــي العمل 
المجتمعي كالجهات الحكومية، 
الخاصة  والشركات  والمؤسسات 
يمكننا  المجتمع،  أفــراد  وكذلك 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد فـــي الــســنــوات 
ــل  ــ الـــــــقـــــــادمـــــــة، وذلـــــــــــك مـــــــن أجـ
لاستمتاع  آمــنــة  أمـــاكـــن  تــوفــيــر 
واالســتــجــمــام فــي الــمــاء فــي جو 

أرواح  فـــقـــد  ــــدم  عـ ــــن وضــــمــــان  آمـ
بسبب الغرق، وهذه ليست سوى 
ــعـــض الــــطــــرق الـــقـــلـــيـــلـــة الــتــي  بـ
الهدف.  لتحقيق هذا  بها  نعمل 
وتضمن الحفل عرضا تم خاله 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــجــهــود 
الملكية  المؤسسة  َبذلتها  التي 
ــة الـــمـــائـــيـــة  ــ ــــامـ ــسـ ــ لــــإلنــــقــــاذ والـ
من  تحقيقه  تــم  ــا  ومـ وفــريــقــهــا، 
تقدم ومنجزات طوال مسيرتها، 
مـــؤكـــدة الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 
ــرة حــتــى  ــيــ ــوتــ ــمـــل بـــنـــفـــس الــ ــعـ الـ
االستراتيجية  األهــداف  تحقيق 
بالسامة  والمتعلقة  للمؤسسة 

المائية.
بـــعـــدهـــا قــــــام ســـمـــو الــشــيــخ 
عـــيـــســـى بــــن عــــبــــداهلل بــــن حــمــد 
إنــقــاذ  رجـــال  بتكريم  خليفة  آل 
الـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــإلنـــقـــاذ 
والسامة المائية، على تفانيهم 
ــر األمــــــن  ــيــ ــوفــ ــتــ والـــــتـــــزامـــــهـــــم بــ
والسامة لمرتادي الشواطئ في 
الــمــواقــع الــســتــة الــتــي يــتــم فيها 
المؤسسة  إنــقــاذ  ــود خــدمــات  وجـ
والــــتــــي تـــغـــطـــي كــــل مــحــافــظــات 

مملكة البحرين. 
الجدير بالذكر أن المؤسسة 
ــاذ والـــســـامـــة  ــقــ الـــمـــلـــكـــيـــة لــــإلنــ

 ،2016 عــام  فــي  تأسست  المائية 
ومــهــامــهــا الـــوقـــايـــة مـــن حــــوادث 
الــــوفــــاة واإلصـــــابـــــات الــمــتــعــلــقــة 
تحقيق  عــلــى  والـــعـــمـــل  بـــالـــغـــرق 
التقدم واالزدهار معتمدين على 
إن  حيث  الوطنية.  الــمــيــاه  ثـــروة 
هناك طرًقا عديدة لتحقيق هذه 
الرؤية، وذلك عن طريق تثقيف 
إنقاذ  مهارات  حول  المجتمعات 
ــة،  ــيـ ــائـ ــمـ ــاة والــــســــامــــة الـ ــيــ ــحــ الــ
وحمات التوعية العامة بحاالت 
وأســـبـــاب الـــغـــرق، وتــوفــيــر أمــاكــن 
آمنة لاستمتاع واالستجمام في 

الماء في جو آمن.

حثت هيئة تنظيم سوق العمل العمالة 
غير النظامية في مملكة البحرين وحاملي 
في  المسارعة  على  الــمــرن  العمل  تصريح 
مــن خــال  الــقــانــونــيــة  أوضــاعــهــم  تصحيح 
االلـــتـــحـــاق بــنــظــام تــســجــيــل الــعــمــالــة، قبل 

انتهاء فترة السماح في 4 مارس 2023.
وأكــــــدت الــهــيــئــة أنــــه مـــع انـــتـــهـــاء فــتــرة 
القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  سيتم  السماح 

ــاه مــــن يـــتـــم ضــبــطــه مــــن الــمــخــالــفــيــن  تـــجـ
الــعــمــل، ومــن  ألحــكــام قــانــون تنظيم ســـوق 
تكثيف  على  العمل  مــؤكــدة  اســتــثــنــاء،  دون 
عمليات الترحيل والحمات التفتيشية في 
العمالة  تجمع  وأماكن  المحافظات  جميع 
الجهات  مع  بالتنسيق  التجارية  واألســواق 

الحكومية المعنية.
ــن لــلــعــمــالــة  ــكـ ــمـ وأشـــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه يـ

الـــوافـــدة الـــمـــوجـــودة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وحاملي  تصاريحها،  ألغيت  أو  انتهت  التي 
تــصــريــح الــعــمــل الــمــرن الــتــقــدم إلـــى نظام 
تــســجــيــل الــعــمــالــة، شــريــطــة أال يــكــون من 
العمل  تــارًكــا  أو  الجنائية،  األسبقيات  ذوي 

بالمخالفة لشروط التصريح )الهروب(.
ودعــــــــت هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الــعــمــل 
إمكانية  مــن  التحقق  إلــى  العمالة  جميع 

ــى نـــظـــام تــســجــيــل الــعــمــالــة  انــضــمــامــهــم إلــ
لهيئة  اإللكتروني  الموقع  زيــارة  خــال  من 
   www.lmra.bh الــعــمــل  ســــوق  تــنــظــيــم 
األهلية«،  مــن  التحقق  »خــدمــة  واســتــخــدام 
الرقم  إلــى  قصيرة  نصية  رســالــة  ــال  إرسـ أو 
اتصال  مركز  على  االتــصــال  أو   ،33150150

الهيئة 17103103. 

انته���اء فترة ت�سحي���ح الأو�س���اع القانوني���ة للعمال���ة الوافدة 4 مار����س

قـــامـــت الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
الــبــحــريــن الطبية  أيــرلــنــدا - جــامــعــة  فــي 
ــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي  بــالــتــعــاون مـ
ــا والــمــجــلــس  ــورونــ لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كــ
األعلى للصحة ووزارة الصحة ومستشفى 
الطبية  الــبــحــريــن-الــخــدمــات  دفــــاع  قــــوة 
يثبت  نتائج بحث مشترك  بنشر  الملكية 
مختلط  تطعيم  برنامج  وسامة  فعالية 
ضــد الــكــوفــيــد-19. ُنــِشــر هـــذا الــبــحــث في 
الــعــلــمــيــة  الــمــجــلــة  فــــي   2023 يـــنـــايـــر   23
تخضع  طبية  مجلة  وهــي   ،»Vaccine«
 Elsevierمؤسسة ونشرتها  للمراجعة، 
المهتمين  والعلماء  لأطباء  المخصصة 

بعلم األمصال والتطعيمات.
بدأت البحرين ببرنامج التطعيم ضد 
الكوفيد-19 في شهر مايو 2021 باالعتماد 
على استراتيجية الجمع ما بين تطعيمات 
مختلفة، ولكن أوضحت األدلة الناتجة عن 
والــدول  البحرين  في  السريرية  التجارب 
األخــــــرى بــاســتــخــدام تــطــعــيــم ســيــنــوفــارم 
الـــمـــنـــاعـــة  بـــضـــعـــف   )BBIBP-CorV(
وزيادة انتشار العدوى وحدوث مراوغة في 
من  الكوفيد-19  متحورات  ضــد  المناعة 
فقط  تطعيمهم  تم  الذين  المرضى  بين 
الدعوة  تمت  ولذلك،  سينوفارم،  بتطعيم 

الى استخدام جرعات التطعيم المعززة.
ــذا الــبــحــث الــمــشــتــرك األول  ويـــعـــّد هـ

برنامج  وســامــة  فعالية  بــشــأن  نــوعــه  مــن 
ــد-19 بـــإعـــطـــاء  ــيــ ــوفــ ــكــ الـــتـــطـــعـــيـــم ضــــد الــ
تطعيمات سينوفارم وفايزر لأفراد الذين 
ــن تــطــعــيــم  ــم تــطــعــيــمــهــم بــجــرعــتــيــن مــ تــ

سينوفارم. 
وأوضــــــــــح الــــبــــحــــث اســــتــــجــــابــــة أقـــــوى 
لــلــمــنــاعــة بـــواســـطـــة األجــــســــام الـــمـــضـــادة 

ــي مــجــمــوعــة  )الـــحـــصـــانـــة الــمــخــتــلــطــة( فـ
الـــمـــرضـــى الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى كـــل من 
ــزر مــقــارنــة  ــ ــايـ ــ ــارم وفـ ــوفـ ــنـ ــيـ تــطــعــيــمــات سـ
ــــن حــصــلــوا  ــذيـ ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة الــــمــــرضــــى الـ
)كتطعيم  فــقــط  ســيــنــوفــارم  تطعيم  عــلــى 
أكبر من  مــعــززة(، مع مستويات  وجــرعــات 
األجـــســـام الــمــضــادة الــخــاصــة بــالــبــروتــيــن 

)S(. والتصاعد في البروتين )S(هو عبارة 
عــن هيكل مــن فــيــروس ســارس-كــوفــيــد-2 
الذي يمكن لنظام المناعة التعرف عليه، 
األجــســام  لتحييد  بــإشــارات  يبعث  والـــذي 
ــادة كـــوســـيـــلـــة لـــمـــقـــاومـــة الــــعــــدوى  ــمــــضــ الــ

الفيروسية. 
مــجــمــوعــة  أن  الـــبـــحـــث  أوضـــــــح  كـــمـــا 
تطعيمات  على  حصلوا  الــذيــن  المرضى 
ســيــنــوفــارم وفــايــزر واجــهــوا نسبا أقـــل من 
األعــــــراض الــجــانــبــيــة الــخــطــيــرة مــقــارنــة 
فقط  حصلوا  الذين  المرضى  بمجموعة 
عــامــة،  وبـــصـــورة  عــلــى تطعيم ســيــنــوفــارم، 
يشير  مــا  طفيفة،  الجانبية  ــار  اآلثـ كــانــت 
الى أن جمع التطعيمين معا يمثل خيارًا 

آمنا. 
مـــن جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة قــام 
ــبـــحـــث الـــبـــروفـــيـــســـور  بــــاالشــــتــــراك فــــي الـ
ستيفن أتكين رئيس كلية الدراسات العليا 
القحطاني  مناف  والبروفيسور  والبحوث، 
أســـتـــاذ ورئـــيـــس قــســم األحـــيـــاء الــدقــيــقــة، 
والــدكــتــورة ألــكــســنــدرا بتلر زمــيــل وبــاحــث 
أول  محاضر  كومار  نيتيا  والدكتورة  أول، 
في الصحة العامة وعلم األوبئة، والسيدة 
التنظيمية  الــشــؤون  مدير  واصــيــف  بيرل 
للبحوث، والسيد سعد ماح طالب السنة 

األخيرة في كلية الطب. 

الوطن�ي والفري�ق  الطبي�ة  البحري�ن  جامع�ة  بي�ن  م�س�ترك  بح�ث 
وفاي�زر �س�ينوفارم  م�ن  المختل�ط  التطعي�م  فعالي�ة  يثب�ت  الطب�ي 

اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ أحــمــد 
رئيس  خليفة،  آل  محمد  بــن 
ــة الـــمـــالـــيـــة  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ديــــــــــــوان الــ
واإلداريـــــــة، فـــي مــكــتــبــه صــبــاح 
ــور  ــتــ ــدكــ ــاء، الــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ أمـــــــس الــ
محمد بن مبارك جمعة، وزير 
والتعليم، حيث بحثا  التربية 
رفع مستوى التعاون والشراكة 

والتنسيق.
الــرقــابــة  ديــــــوان  أن  وأكـــــد 
الــمــالــيــة واإلداريـــــــة ســيــواصــل 
ــيــــق والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع  ــســ ــنــ ــتــ الــ

جــمــيــع الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
ــة والــــمــــؤســــســــات  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
لضمان  بــرقــابــتــه،  المشمولة 
معايير  وفــق  توصياته  تنفيذ 
من  والتي  العالمية  التدقيق 
مستوى  وتحسين  رفــع  شأنها 
األداء وجودة وكفاءة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأشــــــــــــار الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
تـــعـــاون وزارة  إلـــى  بـــن مــحــمــد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــع فــرق 
المالية  الرقابة  ديــوان  وكــوادر 
واإلداريــــــــــــة وتـــســـهـــيـــل تــنــفــيــذ 
مزيد  إلــى  متطلعًا  مهماتها، 
مبادئ  لترسيخ  التنسيق  من 
والمهنية  والشفافية  النزاهة 
بما يسهم في تحقيق أهداف 

الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
صاحب  حضرة  يقودها  التي 
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــالــــة الـ
عيسى آل خليفة ملك الباد 
بمتابعة  وتــحــظــى  الــمــعــظــم، 
الملكي  السمو  صاحب  ودعــم 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
ــد رئــيـــــس  خــلــيـــــفــة ولــــي الــعــهـــ

مجـلس الـوزراء.
ــه، شـــكـــر وزيـــــــر  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، الــشــيــخ 
خليفة  آل  محمد  بــن  أحــمــد 
على ُحسن االستقبال، مؤكدًا 
اســـتـــعـــداد وزارتــــــه لــمــزيــد من 
ديــوان  مع  والتنسيق  التعاون 
لما  واإلداريــة  المالية  الرقابة 

فيه المصلحة الوطنية.
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قــــــــــام الـــــمـــــهـــــنـــــدس إبـــــــراهـــــــيـــــــم بـــن 
حـــســـن الــــحــــواج وزيــــــر األشــــغــــال بـــزيـــارة 
تــفــقــديــة لــمــوقــع عــمــل مــشــروعــي توسعة 
تــقــاطــع الــجــســرة الــعــلــوي الــمــنــحــدر رقــم 
الــجــنــبــيــة  شـــــارع  تــوســعــة  ــروع  ــشــ ومــ  ،)1(
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث يــعــد 
الــــمــــشــــروعــــان مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــمــهــمــة 
الرامية  الحكومة  برنامج  على  المدرجة 
على  المرورية  االختناقات  تخفيف  إلــى 
عدد  بحضور  وذلـــك  الرئيسية،  الــشــوارع 

من النواب والبلديين والمسؤولين.
وخـــــــــال الـــــــــزيـــــــــارة، اطـــــلـــــع الـــــوزيـــــر 
لمشروع  تفصيلي  عرض  على  والحضور 
)منحدر  العلوي  الجسرة  تقاطع  توسعة 
تــطــورات العمل فيه، حيث  رقــم 1( وآخــر 

بلغت نسبة اإلنجاز فيه نحو %60.
وقـــال الــوزيــر إن الــمــشــروع مــن شأنه 
أن يضاعف الطاقة االستيعابية للحركة 
المرورية القادمة من الشمال على شارع 
الجنبية نزواًل إلى شارع الشيخ عيسى بن 
خال  من  المنامة  باتجاه  شرقًا  سلمان 
ــة مـــســـار جـــديـــد لــيــصــبــح مــنــحــدرا  ــافـ إضـ
بــمــســاريــن عــلــى جــســر تــقــاطــع الــجــســرة 
العلوي نزواًل إلى شارع الشيخ عيسى بن 
سلمان، مما سيرفع الطاقة االستيعابية 
وبـــالـــتـــالـــي يــخــفــف االزدحـــــــــام الــــمــــروري 
على  المرورية  الحركة  انسيابية  ويسهل 
تــقــاطــع الــجــنــبــيــة، لــلــمــركــبــات الــقــادمــة 
المركبات  وكــذلــك  الشمالية  الجهة  مــن 
ــة مـــن شـــــارع الــشــيــخ عــيــســى بن  ــادمـ ــقـ الـ
باتجاه  نفسه  الشارع  إلى  رجوعًا  سلمان 

مدينة عيسى. 
ــال الــــمــــشــــروع إزالـــــة  ــمــ وتـــتـــضـــمـــن أعــ
وتجديد طبقة األسفلت للمسار الحالي، 
الــحــالــيــة بحواجز  الــحــواجــز  واســتــبــدال 
المنحدر،  خرسانية لحماية مستخدمي 
كــمــا ســتــتــم حــمــايــة جــوانــب الــمــنــحــدرات 
ــة بــتــقــنــيــة  ــيـ ــبـ ــنـ الــــتــــرابــــيــــة لـــجـــســـر الـــجـ
 ،)micro piling( العميقة  االساسات 
والــــذي يــتــم تــنــفــيــذه مــن قــبــل مجموعة 
دينار  مليون  تبلغ  بتكلفة  حسن  الــحــاج 
بــحــريــنــي، وذلــــك بــعــد تــرســتــيــه مـــن قبل 
علمًا  والــمــزايــدات.  المناقصات  مجلس 
بــأنــه مــن الــمــتــوقــع االنــتــهــاء مــن تنفيذ 
المشروع في الربع األول من عام 2023م.

ــراض مــســتــجــدات  ــعـ ــتـ بـــعـــدهـــا تــــم اسـ
لاطاع  الجنبية  شـــارع  توسعة  مــشــروع 
نسبة  تبلغ  حيث  فــيــه،  العمل  سير  على 
اإلنــجــاز فــيــه نــحــو 12%، ويــعــّد الــمــشــروع 
التحتية  البنية  دعـــم  فــي  مهمة  إضــافــة 
إلى  والمؤدية  المحيطة  الطرق  وتطوير 
ــن أكـــبـــر الــمــدن  ــي مـ مــديــنــة ســـلـــمـــان، وهــ
االســـكـــانـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــخـــدم الـــمـــشـــروع 
والجنبية  والبديع  سلمان  مدينة  أهالي 
والمناطق المحيطة، ويهدف إلى خفض 
زمـــن الــرحــلــة عــبــر تــوفــيــر مــنــفــذ مباشر 
في  سيسهم  كما  الــوصــول،  وسهل  سريع 
من  الــمــروريــة  الحركة  انسيابية  تسهيل 
من  والقاطنين  المواطنين  تنقل  خــال 
وإلـــــى مــســاكــنــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة وخــلــق بــيــئــة آمنة 

لمستخدمي الشارع نفسه.

شارع  توسعة  مشروع  أن  الوزير  وأكــد 
ــي زيــــــــادة الــطــاقــة  الــجــنــبــيــة ســيــســهــم فــ
االســتــيــعــابــيــة لـــلـــشـــارع وتــحــســيــن تــدفــق 
ــرور وتـــقـــلـــيـــل الــــوقــــت وزمــــن  ــ ــمـ ــ حــــركــــة الـ
مناطق  وقــاطــنــي  لمستخدميه  الــرحــلــة 
وقرى المحافظة الشمالية الممتدة على 

جانبيه وصواًل إلى مدينة سلمان.
ــار الــحــواج إلـــى أن الــشــارع شهد  وأشــ
في  مستمرًا  نموًا  الماضية  السنوات  في 
عدد المركبات عليه بمعدل 3% نمو حركة 
المرور السنوي، حيث بلغ حجم الحركة 
في  مركبة   54,600 الشارع  على  المرورية 
االستيعابية  الــطــاقــة  بلغت  فيما  الــيــوم، 
في  الـــســـاعـــة،  ــي  فـ مــركــبــة  ــوالـــي 6700  حـ
الــشــارع  بــعــد تــوســعــة  انــهــا سترتفع  حــيــن 
إلــى )3( مــســارات فــي كــل اتــجــاه وتطوير 
حجم  ليبلغ  عليه  المرورية  التقاطعات 
 140,000 الــشــارع  على  الــمــروريــة  الحركة 
مركبة في اليوم، وبطاقة استيعابية تبلغ 
الــســاعــة في  فــي  مــركــبــة  حــوالــي 10,500 

ساعات الذروة لاتجاهين.
وتشتمل أعمال المشروع على توسعة 
شــــارع الــجــنــبــيــة إلــــى 3 مـــســـارات فـــي كل 
اتــجــاه بــطــول 4 كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــًا إلــى 
في  بما  عليه،  التقاطعات  تطوير  جانب 
ذلك أعمال نقل وحماية الخدمات على 
التحتية  الــبــنــيــة  إنــشــاء  ــادة  ــ وإعـ الـــشـــارع، 
لتصريف  شبكة  إنشاء  متضمنة  للشارع 
ــاء طـــــرق خــدمــة  ــ ــشـ ــ ــيــــاه األمـــــطـــــار، وإنـ مــ
لـــضـــمـــان انــســيــابــيــة الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة 
للشارع الرئيسي وتوفير خيارات للدخول 

للسيارات  ومــواقــف  للمنطقة  والـــخـــروج 
إنشاء  على  عــاوة  المتاحة،  األماكن  في 
ــع  ــ ــة الـــــمـــــروريـــــة، ووضـ ــز الــــســــامــ ــ ــواجـ ــ حـ
للطرق،  والتحذيرية  المرورية  العامات 
وبعض أعمال تحسين اإلنارة والتجميل 

على الشارع.
ــوزارة قــد حرصت  ــ الـ وأكـــد الــوزيــر أن 
خــــال تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع عــلــى الــحــفــاظ 
الــمــروريــة  مــســاريــن للحركة  تــوفــيــر  عــلــى 
في كل اتجاه لتخفيف االزدحام المروري 
والــمــعــوقــات، منها كثرة  الــتــحــديــات  رغــم 
الــخــدمــات االرضـــيـــة فــي الــمــوقــع وضيق 

المساحة للتنفيذ.
ــه تـــمـــت تــرســيــة  ــ الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـ
المناقصات  مجلس  قــبــل  مــن  الــمــشــروع 
حسن  الحاج  مجموعة  على  والمزايدات 
دينارا   9,246,535 بلغت  إجمالية  بقيمة 
وأربعين  وستة  ومائتين  مايين  )تسعة 
ألفًا وخمسمائة وخمسة وثاثين دينارا( 
فــيــمــا تــبــلــغ الــمــيــزانــيــة ألعـــمـــال تــحــويــل 
)مليونين  ديــنــار   2,960,215 الــخــدمــات 
ومائتين وخمسة  ألفًا  وستين  وتسعمائة 

عشر دينارًا(. 
ــارة، تـــقـــدم الــنــائــب  ــ ــزيـ ــ وفــــي خـــتـــام الـ
ــالـــي  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي الـــشـــمـ
والمسؤولين  لــلــوزيــر  بالشكر  واألعــضــاء 
الــدعــوة لحضور  األشــغــال على  وزارة  فــي 
ــــب عـــلـــى  ــثـ ــ الـــــــــزيـــــــــارة واالطـــــــــــــــاع عـــــــن كـ
الــمــشــروعــيــن، مــشــيــديــن بــجــهــود الــــوزارة 
ــر شـــبـــكـــة الــــطــــرق لــتــخــفــيــف  ــويـ ــطـ فــــي تـ

االزدحامات في المحافظة الشمالية.

} وزير األشغال خال زيارته التفقدية.
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تـــــــقـــــــدم الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــســــام 
ــل الـــبـــنـــمـــحـــمـــد عــضــو  ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
مجلس الشورى بسؤال للدكتورة 
حسن  جــواد  السيد  بنت  جليلة 
ــة، حـــول  ــحــ ــصــ جــــــــواد وزيـــــــــرة الــ
خـــطـــط الـــــــــوزارة لــتــجــنــب نــفــاد 
فــي صيدليات  األدويــــة  مــخــزون 
الـــمـــراكـــز الـــصـــحـــيـــة، خــصــوصــا 
األدوية التي ال توجد لها بدائل.

عن  البنمحمد  تــســاءل  كما 
الصحة  وزارة  بين  تنسيق  وجود 
الخاص بشكل يضمن  والقطاع 
كاف  استراتيجي  مــخــزون  توفر 
لـــأدويـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــوزارة  الــ لـــدى  ــم، وهـــل  بشكل دائــ
في  األدويــة  أسعار  لمتابعة  آلية 

الـــســـوق الــمــحــلــي لــضــمــان عــدم 
المبالغة في أسعارها بالمقارنة 
مع األسواق اإلقليمية والدولية؟
مبارك  بــن  حمد  تــقــدم  كما 
النعيمي عضو مجلس الشورى، 
ــؤال لــلــدكــتــورة جــلــيــلــة بنت  بـــسـ
السيد جــواد حسن جــواد وزيــرة 
الـــصـــحـــة، حــــول جـــهـــود الــــــوزارة 
ودورهـــــا فــي الــرقــابــة والــحــفــاظ 
المستوردة  الــمــواد  سامة  على 
عـــنـــد دخـــولـــهـــا الــــبــــاد، لــلــتــأكــد 
ــا مـــــــن أيـــــــــة مـــــــواد  ــ ــوهـ ــ ــلـ ــ مـــــــن خـ
مطابقتها  مــن  والــتــأكــد  مشعة، 
والسامة،  الصحة  الشتراطات 
اعتماد مملكة  إلــى  نظًرا  وذلــك 
استيراد  سياسة  على  البحرين 

الــخــارج  الــمــواد مــن  الكثير مــن 
بــلــد الــمــنــشــأ أو عن  ــواء مـــن  ــ سـ
لتأمين هذه  أخــرى،  دول  طريق 
المواد بشكل مستدام، فإن ذلك 
تــحــديــات تتمثل في  إلـــى  يـــؤدي 
تــعــرض هـــذه الـــمـــواد إلـــى بعض 

اإلشعاعات الخطرة.
كــمــا تـــســـاءل الــنــعــيــمــي عن 
وجــــــــود أجـــــهـــــزة لـــــــدى الــــــــــوزارة 
ــواد الــخــطــرة  ــمــ لــلــكــشــف عـــن الــ
المملكة  مــنــافــذ  فــي  والــمــشــعــة 
ــة  ــويـ ــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـ الــ
المواد  هــذه  سامة  مــن  للتأكد 
وخلوها من أي إشعاعات خطرة 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة 

المواطنين والمقيمين.

�أ�ش��ئلة �ش��ورية ح��ول خط��ط تجن��ب نف��اد �لأدوي��ة و�آلي��ة مر�قب��ة
�لأ�ش��عار و�لتاأك��د م��ن خل��و �لم��و�د �لم�ش��توردة م��ن �لم��و�د �لم�ش��عة

} حمد النعيمي. } بسام البنمحمد.

أعلن بنك البحرين للتنمية فتح الباب أمام مراكز 
األعـــمـــال والـــمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة وأصـــحـــاب األعـــمـــال 
والحاضنات والمسرعات في مملكة البحرين الستئجار 
البحرينية  الـــمـــرأة  قــــدرات  تنمية  مــركــز  فــي  مــســاحــات 
جديدة  لحاضنات  كمقر  المركز  هــذا  واتخاذ  »ريـــادات«، 
يطلقونها أو فرع جديد للحاضنات القائمة، واالستفادة 
من التسهيات الكبيرة التي يوفرها البنك بالتعاون مع 

صندوق العمل »تمكين«.
وأوضــــــح الــبــنــك أن هــــذا اإلعــــــان يـــأتـــي فـــي إطـــار 
االستراتيجية الجديدة لمركز »ريــادات«، والتي تتضمن 
تــخــصــيــص مـــســـاحـــات تـــأجـــيـــر فـــيـــه لـــمـــمـــارســـة أنــشــطــة 
الوقت  في  الحفاظ  مع  المختلفة،  األعــمــال  حاضنات 
األعــمــال  لــرائــدات  المباشر  التأجير  نــشــاط  على  ذاتـــه 
وصــاحــبــات الــمــؤســســات الــتــجــاريــة الــنــاشــئــة والــصــغــيــرة 

والمتوسطة. 
»ريــادات«  أقيم في مقر مركز  جاء ذلك خال لقاء 
بمدينة عالي بمشاركة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة 
ودالل  للمرأة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  مساعد 
للتنمية  الــبــحــريــن  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  الــغــيــص 
العمل  التنفيذي لصندوق  الرئيس  مفيز  مها  والسيدة 
»تــمــكــيــن«، وبــحــضــور عـــدد كــبــيــر مـــن مــمــثــلــي مــؤســســات 
األعمال وحاضنات ومسرعات األعمال وجهات مختلفة 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأكـــــدت مــســاعــد األمـــيـــن الــعــام 
جهود  ضمن  يأتي  ــادات«  »ريــ مركز  تطوير  أن  للمجلس 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة فـــي تــطــويــر حــزمــة الــبــرامــج 
وخلق  األعمال  رائــدة  وتــدرج  لنمو  الداعمة  والمبادرات 
تــرغــب في  الــتــي  البحرينية  لــلــمــرأة  واعـــدة  فــرص عمل 
وداعــمــة  تنافسية  بيئة  تــجــاري ضــمــن  مــشــروع  تــأســيــس 

للنمو االقتصادي. 
يعزز  »ريــــادات«  أن مركز  إلــى  اللقاء  وأشـــارت خــال 
اليوم دوره كحاضنة اقتصادية متكاملة حيث تم توسيع 
بالتعاون مع  الناشئة  للمشاريع  المقدمة  نطاق حلوله 
القطاعات  الحــتــيــاجــات  ووفــقــًا  المتخصصة  الــجــهــات 
على  المرونة  طابع  إضفاء  إلى  باإلضافة  االقتصادية، 
سياسة التأجير وتوزيع المساحات الستدامة التوازن في 
أدائه لكونه مركزا تنمويا وتجاريا في الوقت ذاته، منوهًة 
العمل  وصــنــدوق  للتنمية  البحرين  بنك  مع  بالشراكة 
»تــمــكــيــن« والــجــهــات االســتــشــاريــة واإلداريــــــة فــي تقييم 
المشاريع  قطاع  لدعم  بخدماته  واالرتــقــاء  المركز  أداء 
االستراتيجية  أهــدافــه  تحقيق  فــي  يسهم  بما  الناشئة 

لــإبــداع واالبــتــكــار  إلـــى مــركــز شــامــل  تــمــهــيــدًا لتحويله 
وبما يلبي احتياجات المرأة البحرينية في مجال ريادة 
األعمال من خال دعم المشاريع الناشئة في القطاعات 
إن  الغيص  السيدة دالل  قالت  ذلــك،  إلى  األولوية.  ذات 
»ريــــــادات« كــمــشــروع مــشــتــرك مــا بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
هدف  لتحقيق  يسعى  للتنمية  البحرين  وبنك  للمرأة 
قدرات  تنمية  حول  أساسي  بشكل  يتمحور  استراتيجي 
العمل،  ســوق  في  إمكانياتها  وتعزيز  البحرينية  الــمــرأة 
وأضافت: »يبرز اليوم مجمع ريادات كحاضنة اقتصادية 
تواصل رفد المرأة بفرص أعماٍل بما يمكنها من إطاق 
إمكانية  لــهــا  ويــتــيــح  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  مشاريعها 
للخدمات  مخصصة  مــتــفــردة  مــســاحــات  إلـــى  الــوصــول 

والبيع بالتجزئة ومراكز حاضنة األعمال«.
ــاء الــرئــيــســيــيــن فـــي ريـــــادات  ــركـ ــحــــت أن الـــشـ وأوضــ
يتبنون العديد من األهداف االستراتيجية الرامية إلى 
البحرين  مملكة  في  البشرية  الــكــوادر  إمكانيات  تنمية 
وتطويرها وإنشاء قاعدة راسخة من رواد األعمال، فيما 
تتصدر مسألة تنمية قدرات المرأة قائمة أولوياتهم وال 
المعمارية  والهندسة  التصميم  سيما في مجاالت مثل 
وفنون الطهي فضًا عن التكنولوجيا المالية والتصنيع 

وغيرها من قطاعات األعمال.
على  »تمكين«  حــرص  مفيز  مها  أكــدت  جانبها  من 
توفير الدعم الازم لمسرعات األعمال والحاضنات التي 
من  استفادتهم  »ريـــادات« من خــال  مركز  إلــى  ستنضم 
برامج تمكين المخصصة لدعم ريادة األعمال كبرنامج 
دعــم  مــن  جـــزء  وتخصيص  التمويلي  ريــــادات  محفظة 
التمويل، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع، 
عامين،  أول  الحاضنة خال  إيجار  تغطية  من ضمنها 
باإلضافة إلى االستفادة من برامج أخرى كبرنامج »ابدأ 
مشروعك« للمشاريع الناشئة وبرنامج التحول الرقمي 
عــن طريق  عملياتها  تــعــزيــز  فــي  الــراغــبــة  لــلــمــؤســســات 
البرامج  من  عدد  جانب  إلى  الرقمية،  الحلول  توظيف 

التدريبية واالرشادية الخاصة لدعم تطور األعمال.
بــرامــج الدعم  يــأتــي فــي إطـــار  إلــى أن ذلــك  ولفتت 
المميزة التي تقدمها »تمكين« للمرأة البحرينية الراغبة 
فـــي تــأســيــس مــشــروعــهــا الـــخـــاص أو تــنــمــيــة مــشــروعــهــا 
والتوسع  اإلنتاجية  زيــادة  في  أهدافها  وتحقيق  القائم 
والربحية، وبالتالي رفع مساهمتها في خلق المزيد من 
المحلي  الناتج  النوعية للمواطنين ونمو  العمل  فرص 

اإلجمالي لمملكة البحرين.

بال�شر�كة مع �ملجل�س �لأعلى للمر�أة ودعم من »متكني«..

�إلى مركز »رياد�ت« �إلى �لن�شمام  �لبحرين للتنمية يدعو موؤ�ش�شات وحا�شنات �لأعمال 

محميد احملميد

التعاطف العالمي مع أحداث وتداعيات 
الزلزال الذي ضرب عددا من الدول الشقيقة 
التعاون  أهمية  كشف  مــا  بــقــدر  والــصــديــقــة 
والتضامن اإلنساني، فقد أبرز كذلك الرؤية 
صاحب  حــضــرة  لــدن  مــن  السامية  الملكية 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ورعــاه، في  اهلل  المعظم حفظه  الباد  ملك 
ترسيخ الدبلوماسية اإلنسانية، ونهج مملكة 
إزاء  والشعوب،  الــدول  مع  الثابت  البحرين 
ما تتعرض له من حوادث وتحديات وكوارث 

طبيعية.
الــتــي بعثتها  الــتــعــازي  بــرقــيــات  ذلــك أن 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــى رئــيــس  الــعــربــيــة الـــســـوريـــة الــشــقــيــقــة، وإلـ
جمهورية تركيا الصديقة، وذلك في ضحايا 
البحرين مع  أكدت تضامن مملكة  الزلزال، 
اإلنسانية  المسؤولية  من  انطاقا  البلدين، 
والسعي  الوطيدة،  العاقات  الرفيعة، وعمق 
ــات  الــدائــم لــلــتــقــارب والــتــعــاون فــي كــل األوقـ

والظروف.
ـــادرت مــمــلــكــة الــبــحــريــن، تــأكــيــدا  ــ كــمــا بـ
فـــور صــدور  الــتــضــامــنــي،  اإلنــســانــي  لنهجها 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة بــتــقــديــم 
مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الدول 
الزلزال  من  المتضررة  والصديقة  الشقيقة 
الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف العديد من 
كبيرًا  دمـــارًا  وأحــدث  والمفقودين  الضحايا 
من  وذلـــك  والــمــنــشــآت،  التحتية  البنية  فــي 
خال المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية 
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
وشؤون الشباب للمساعدة في تقديم العون 

تركيا  مــن  كــل  فــي  الـــزلـــزال  الــــازم لضحايا 
سوريا.

ــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــانــ الـــــمـــــبـــــادرات اإلنــــســ
المستمرة والمتواصلة، في مساعدة األشقاء 
واألصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون 
تأتي  العالم،  للمحتاجين في مختلف بقاع 
ترسيخ  في  البحرين  مملكة  مساعي  ضمن 
الــتــضــامــن الـــدولـــي وانــطــاقــًا مــن الــروابــط 
األخوية التي تجمع مختلف شعوب العالم، 
الشيخ ناصر بن حمد  إليها سمو  أشــار  كما 

آل خليفة.
ــيـــة  ــاسـ ــلـــومـ ولــــعــــل مـــــا تـــتـــمـــيـــز بـــــه الـــدبـ
الملك  جالة  بقيادة  البحرينية،  اإلنسانية 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وجهود سمو ولي 
اهلل،  حفظه  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
أنها بجانب تقديم العون والمساعدة، فإنها 
وخاصة  التنموية،  المشاريع  إقــامــة  تتبنى 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بــأن 
ونهضة  بناء  أســاس  هما  والتعليم  الصحة 
الدول والمجتمعات والشعوب، وهما السبيل 
والمشكات،  التحديات  كل  لتجاوز  األمثل 

وصوال إلى استدامة االستقرار واالزدهار.
ورفــيــع،  مهم  مــبــدأ  اإلنــســانــي  التضامن 
والــدبــلــومــاســيــة اإلنــســانــيــة والــتــنــمــويــة في 
الــبــحــريــن رســالــة ســامــيــة وحــضــاريــة  مملكة 
لتوطيد  فاعل  استثمار  وهي  أجمع،  للعالم 
المجاالت،  مختلف  في  والتعاون  العاقات 

وتجاوز لكل الظروف والتحديات. 
ولعله من الواجب اليوم كذلك أن نشيد 
بــالــخــارج  الــخــارجــيــة وســفــاراتــنــا  بـــدور وزارة 
أمن  لضمان  وتواصلها  تفاعلها  سرعة  على 

وسامة المواطنين في الخارج.

malmahmeed7@gmail.com

�لدبلوما�شية �لبحرينية 
في �لكو�رث �لطبيعية

} جانب من اللقاء.

وز�رة ب��ي��ن  �ل���ت���ع���اون  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
�ل��ت��رب��ي��ة ودي�������و�ن �ل���رق���اب���ة �ل��م��ال��ي��ة

رئي�س بلدي �لجنوبية: �إطفاء �أنو�ر �لمنازل 
�لبعو��س« »ل�ش�عات  لي�ا ف�ي �لرف�اع خ�ش�ية 

كتب محمد القصاص:

ناشد رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبداهلل عبداللطيف الجهات 
الصحية تكثيف حماتها في مجمعات 933 و973 و941 و943 بالرفاع 
للقضاء على مشكلة حشرات البعوض التي ازداد انتشارها مجددا في 

منطقة الرفاع بسبب المياه الراكدة في وادي البحير.
يشتكون  الــذيــن  األهــالــي  مكالمات  مــن  يهدأ  لــم  تلفونه  إن  وقــال 
حيث  البحير،  وادي  على  المطّلة  منازلهم  في  البعوض  لسعات  من 
عمليات  أن  مضيفا  المزعجة،  قرصاتهم  مــن  والصغار  الكبار  تضرر 
الرش الراجلة لم تجد نفعا في المنطقة ما حدا باألهالي على طرح 
المناشدة تخوفا من تكرار لسعات البعوض لهم وألطفالهم وما تسببه 

من أمراض قد ال يحمد عقباها.
وكرر القول إن المنطقة بحاجة إلى فحص أماكن تواجد يرقات 
البعوض والقضاء عليها من خال رشها بـ)اآلت التضبيب الحراري( 
والرذاذ المتناهي الصغر بشكل دوري، وردم المستنقعات في المناطق 
األكثر احتياجا للقضاء على المشكلة، ملمحا إلى أنه سبق أن اجتمع 
مع المسؤولين التخاذ اإلجراءات الصحية في القضاء على البعوض 

وغيرها من الحشرات األخرى.
وشدد على ضرورة تكثيف رش المنطقة بواسطة السيارة وخاصة 
البعوض  مكافحة  آلليات  المشغلين  عدد  زيــادة  مع  المساء  فترة  في 
ومختلف القوارض التي تخرج من وادي البحير، الفتا إلى أن نقص 
في  البديل  إيجاد  وعــدم  التقاعد  إلــى  إحالتهم  بعد  المشغلين  عــدد 
الكثير  أن  سيما  وال  المشكلة  تعاظم  فــي  سيتسبب  مهماتهم  شغل 

يعانون من ضرر انتشار البعوض.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16392/pdf/1-Supplime/16392.pdf?fixed8913
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/1323631
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323698
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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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اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ أحــمــد 
رئيس  خليفة،  آل  محمد  بــن 
ــة الـــمـــالـــيـــة  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ديــــــــــــوان الــ
واإلداريـــــــة، فـــي مــكــتــبــه صــبــاح 
ــور  ــتــ ــدكــ ــاء، الــ ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ أمـــــــس الــ
محمد بن مبارك جمعة، وزير 
والتعليم، حيث بحثا  التربية 
رفع مستوى التعاون والشراكة 

والتنسيق.
الــرقــابــة  ديــــــوان  أن  وأكـــــد 
الــمــالــيــة واإلداريـــــــة ســيــواصــل 
ــيــــق والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع  ــســ ــنــ ــتــ الــ

جــمــيــع الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
ــة والــــمــــؤســــســــات  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
لضمان  بــرقــابــتــه،  المشمولة 
معايير  وفــق  توصياته  تنفيذ 
من  والتي  العالمية  التدقيق 
مستوى  وتحسين  رفــع  شأنها 
األداء وجودة وكفاءة الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وأشــــــــــــار الــــشــــيــــخ أحـــمـــد 
تـــعـــاون وزارة  إلـــى  بـــن مــحــمــد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــع فــرق 
المالية  الرقابة  ديــوان  وكــوادر 
واإلداريــــــــــــة وتـــســـهـــيـــل تــنــفــيــذ 
مزيد  إلــى  متطلعًا  مهماتها، 
مبادئ  لترسيخ  التنسيق  من 
والمهنية  والشفافية  النزاهة 
بما يسهم في تحقيق أهداف 

الشاملة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة 
صاحب  حضرة  يقودها  التي 
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــالــــة الـ
عيسى آل خليفة ملك الباد 
بمتابعة  وتــحــظــى  الــمــعــظــم، 
الملكي  السمو  صاحب  ودعــم 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
ــد رئــيـــــس  خــلــيـــــفــة ولــــي الــعــهـــ

مجـلس الـوزراء.
ــه، شـــكـــر وزيـــــــر  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، الــشــيــخ 
خليفة  آل  محمد  بــن  أحــمــد 
على ُحسن االستقبال، مؤكدًا 
اســـتـــعـــداد وزارتــــــه لــمــزيــد من 
ديــوان  مع  والتنسيق  التعاون 
لما  واإلداريــة  المالية  الرقابة 

فيه المصلحة الوطنية.
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قــــــــــام الـــــمـــــهـــــنـــــدس إبـــــــراهـــــــيـــــــم بـــن 
حـــســـن الــــحــــواج وزيــــــر األشــــغــــال بـــزيـــارة 
تــفــقــديــة لــمــوقــع عــمــل مــشــروعــي توسعة 
تــقــاطــع الــجــســرة الــعــلــوي الــمــنــحــدر رقــم 
الــجــنــبــيــة  شـــــارع  تــوســعــة  ــروع  ــشــ ومــ  ،)1(
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث يــعــد 
الــــمــــشــــروعــــان مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــمــهــمــة 
الرامية  الحكومة  برنامج  على  المدرجة 
على  المرورية  االختناقات  تخفيف  إلــى 
عدد  بحضور  وذلـــك  الرئيسية،  الــشــوارع 

من النواب والبلديين والمسؤولين.
وخـــــــــال الـــــــــزيـــــــــارة، اطـــــلـــــع الـــــوزيـــــر 
لمشروع  تفصيلي  عرض  على  والحضور 
)منحدر  العلوي  الجسرة  تقاطع  توسعة 
تــطــورات العمل فيه، حيث  رقــم 1( وآخــر 

بلغت نسبة اإلنجاز فيه نحو %60.
وقـــال الــوزيــر إن الــمــشــروع مــن شأنه 
أن يضاعف الطاقة االستيعابية للحركة 
المرورية القادمة من الشمال على شارع 
الجنبية نزواًل إلى شارع الشيخ عيسى بن 
خال  من  المنامة  باتجاه  شرقًا  سلمان 
ــة مـــســـار جـــديـــد لــيــصــبــح مــنــحــدرا  ــافـ إضـ
بــمــســاريــن عــلــى جــســر تــقــاطــع الــجــســرة 
العلوي نزواًل إلى شارع الشيخ عيسى بن 
سلمان، مما سيرفع الطاقة االستيعابية 
وبـــالـــتـــالـــي يــخــفــف االزدحـــــــــام الــــمــــروري 
على  المرورية  الحركة  انسيابية  ويسهل 
تــقــاطــع الــجــنــبــيــة، لــلــمــركــبــات الــقــادمــة 
المركبات  وكــذلــك  الشمالية  الجهة  مــن 
ــة مـــن شـــــارع الــشــيــخ عــيــســى بن  ــادمـ ــقـ الـ
باتجاه  نفسه  الشارع  إلى  رجوعًا  سلمان 

مدينة عيسى. 
ــال الــــمــــشــــروع إزالـــــة  ــمــ وتـــتـــضـــمـــن أعــ
وتجديد طبقة األسفلت للمسار الحالي، 
الــحــالــيــة بحواجز  الــحــواجــز  واســتــبــدال 
المنحدر،  خرسانية لحماية مستخدمي 
كــمــا ســتــتــم حــمــايــة جــوانــب الــمــنــحــدرات 
ــة بــتــقــنــيــة  ــيـ ــبـ ــنـ الــــتــــرابــــيــــة لـــجـــســـر الـــجـ
 ،)micro piling( العميقة  االساسات 
والــــذي يــتــم تــنــفــيــذه مــن قــبــل مجموعة 
دينار  مليون  تبلغ  بتكلفة  حسن  الــحــاج 
بــحــريــنــي، وذلــــك بــعــد تــرســتــيــه مـــن قبل 
علمًا  والــمــزايــدات.  المناقصات  مجلس 
بــأنــه مــن الــمــتــوقــع االنــتــهــاء مــن تنفيذ 
المشروع في الربع األول من عام 2023م.

ــراض مــســتــجــدات  ــعـ ــتـ بـــعـــدهـــا تــــم اسـ
لاطاع  الجنبية  شـــارع  توسعة  مــشــروع 
نسبة  تبلغ  حيث  فــيــه،  العمل  سير  على 
اإلنــجــاز فــيــه نــحــو 12%، ويــعــّد الــمــشــروع 
التحتية  البنية  دعـــم  فــي  مهمة  إضــافــة 
إلى  والمؤدية  المحيطة  الطرق  وتطوير 
ــن أكـــبـــر الــمــدن  ــي مـ مــديــنــة ســـلـــمـــان، وهــ
االســـكـــانـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــخـــدم الـــمـــشـــروع 
والجنبية  والبديع  سلمان  مدينة  أهالي 
والمناطق المحيطة، ويهدف إلى خفض 
زمـــن الــرحــلــة عــبــر تــوفــيــر مــنــفــذ مباشر 
في  سيسهم  كما  الــوصــول،  وسهل  سريع 
من  الــمــروريــة  الحركة  انسيابية  تسهيل 
من  والقاطنين  المواطنين  تنقل  خــال 
وإلـــــى مــســاكــنــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة وخــلــق بــيــئــة آمنة 

لمستخدمي الشارع نفسه.

شارع  توسعة  مشروع  أن  الوزير  وأكــد 
ــي زيــــــــادة الــطــاقــة  الــجــنــبــيــة ســيــســهــم فــ
االســتــيــعــابــيــة لـــلـــشـــارع وتــحــســيــن تــدفــق 
ــرور وتـــقـــلـــيـــل الــــوقــــت وزمــــن  ــ ــمـ ــ حــــركــــة الـ
مناطق  وقــاطــنــي  لمستخدميه  الــرحــلــة 
وقرى المحافظة الشمالية الممتدة على 

جانبيه وصواًل إلى مدينة سلمان.
ــار الــحــواج إلـــى أن الــشــارع شهد  وأشــ
في  مستمرًا  نموًا  الماضية  السنوات  في 
عدد المركبات عليه بمعدل 3% نمو حركة 
المرور السنوي، حيث بلغ حجم الحركة 
في  مركبة   54,600 الشارع  على  المرورية 
االستيعابية  الــطــاقــة  بلغت  فيما  الــيــوم، 
في  الـــســـاعـــة،  ــي  فـ مــركــبــة   6700 ــوالـــي  حـ
الــشــارع  بــعــد تــوســعــة  انــهــا سترتفع  حــيــن 
إلــى )3( مــســارات فــي كــل اتــجــاه وتطوير 
حجم  ليبلغ  عليه  المرورية  التقاطعات 
 140,000 الــشــارع  على  الــمــروريــة  الحركة 
مركبة في اليوم، وبطاقة استيعابية تبلغ 
الــســاعــة في  فــي  مــركــبــة  حــوالــي 10,500 

ساعات الذروة لاتجاهين.
وتشتمل أعمال المشروع على توسعة 
شــــارع الــجــنــبــيــة إلــــى 3 مـــســـارات فـــي كل 
اتــجــاه بــطــول 4 كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــًا إلــى 
في  بما  عليه،  التقاطعات  تطوير  جانب 
ذلك أعمال نقل وحماية الخدمات على 
التحتية  الــبــنــيــة  إنــشــاء  ــادة  ــ وإعـ الـــشـــارع، 
لتصريف  شبكة  إنشاء  متضمنة  للشارع 
ــاء طـــــرق خــدمــة  ــ ــشـ ــ ــيــــاه األمـــــطـــــار، وإنـ مــ
لـــضـــمـــان انــســيــابــيــة الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة 
للشارع الرئيسي وتوفير خيارات للدخول 

للسيارات  ومــواقــف  للمنطقة  والـــخـــروج 
إنشاء  على  عــاوة  المتاحة،  األماكن  في 
ــع  ــ ــة الـــــمـــــروريـــــة، ووضـ ــز الــــســــامــ ــ ــواجـ ــ حـ
للطرق،  والتحذيرية  المرورية  العامات 
وبعض أعمال تحسين اإلنارة والتجميل 

على الشارع.
ــوزارة قــد حرصت  ــ الـ وأكـــد الــوزيــر أن 
خــــال تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع عــلــى الــحــفــاظ 
الــمــروريــة  مــســاريــن للحركة  تــوفــيــر  عــلــى 
في كل اتجاه لتخفيف االزدحام المروري 
والــمــعــوقــات، منها كثرة  الــتــحــديــات  رغــم 
الــخــدمــات االرضـــيـــة فــي الــمــوقــع وضيق 

المساحة للتنفيذ.
ــه تـــمـــت تــرســيــة  ــ الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـ
المناقصات  مجلس  قــبــل  مــن  الــمــشــروع 
حسن  الحاج  مجموعة  على  والمزايدات 
دينارا   9,246,535 بلغت  إجمالية  بقيمة 
وأربعين  وستة  ومائتين  مايين  )تسعة 
ألفًا وخمسمائة وخمسة وثاثين دينارا( 
فــيــمــا تــبــلــغ الــمــيــزانــيــة ألعـــمـــال تــحــويــل 
)مليونين  ديــنــار   2,960,215 الــخــدمــات 
ومائتين وخمسة  ألفًا  وستين  وتسعمائة 

عشر دينارًا(. 
ــارة، تـــقـــدم الــنــائــب  ــ ــزيـ ــ وفــــي خـــتـــام الـ
ــالـــي  ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي الـــشـــمـ
والمسؤولين  لــلــوزيــر  بالشكر  واألعــضــاء 
الــدعــوة لحضور  األشــغــال على  وزارة  فــي 
ــــب عـــلـــى  ــثـ ــ الـــــــــزيـــــــــارة واالطـــــــــــــــاع عـــــــن كـ
الــمــشــروعــيــن، مــشــيــديــن بــجــهــود الــــوزارة 
ــر شـــبـــكـــة الــــطــــرق لــتــخــفــيــف  ــويـ ــطـ فــــي تـ

االزدحامات في المحافظة الشمالية.

} وزير األشغال خال زيارته التفقدية.

وزي�����ر �لأ����ش���غ���ال ي��ت��ف��ق��د �أع����م����ال م�����ش��روع��ي ت��ق��اط��ع 
�ل���ج�������ش���رة �ل����ع����ل����وي وت���و����ش���ع���ة ������ش�����ارع �ل��ج��ن��ب��ي��ة

تـــــــقـــــــدم الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــســــام 
ــل الـــبـــنـــمـــحـــمـــد عــضــو  ــيـ ــاعـ ــمـ إسـ
مجلس الشورى بسؤال للدكتورة 
حسن  جــواد  السيد  بنت  جليلة 
ــة، حـــول  ــحــ ــصــ جــــــــواد وزيـــــــــرة الــ
خـــطـــط الـــــــــوزارة لــتــجــنــب نــفــاد 
فــي صيدليات  األدويــــة  مــخــزون 
الـــمـــراكـــز الـــصـــحـــيـــة، خــصــوصــا 
األدوية التي ال توجد لها بدائل.
عن  البنمحمد  تــســاءل  كما 
الصحة  وزارة  بين  تنسيق  وجود 
الخاص بشكل يضمن  والقطاع 
كاف  استراتيجي  مــخــزون  توفر 
لـــأدويـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــوزارة  الــ لـــدى  ــم، وهـــل  بشكل دائــ
في  األدويــة  أسعار  لمتابعة  آلية 

الـــســـوق الــمــحــلــي لــضــمــان عــدم 
المبالغة في أسعارها بالمقارنة 
مع األسواق اإلقليمية والدولية؟
مبارك  بــن  حمد  تــقــدم  كما 
النعيمي عضو مجلس الشورى، 
ــؤال لــلــدكــتــورة جــلــيــلــة بنت  بـــسـ
السيد جــواد حسن جــواد وزيــرة 
الـــصـــحـــة، حــــول جـــهـــود الــــــوزارة 
ودورهـــــا فــي الــرقــابــة والــحــفــاظ 
المستوردة  الــمــواد  سامة  على 
عـــنـــد دخـــولـــهـــا الــــبــــاد، لــلــتــأكــد 
ــا مـــــــن أيـــــــــة مـــــــواد  ــ ــوهـ ــ ــلـ ــ مـــــــن خـ
مطابقتها  مــن  والــتــأكــد  مشعة، 
والسامة،  الصحة  الشتراطات 
اعتماد مملكة  إلــى  نظًرا  وذلــك 
استيراد  سياسة  على  البحرين 

الــخــارج  الــمــواد مــن  الكثير مــن 
بــلــد الــمــنــشــأ أو عن  ــواء مـــن  ــ سـ
لتأمين هذه  أخــرى،  دول  طريق 
المواد بشكل مستدام، فإن ذلك 
تــحــديــات تتمثل في  إلـــى  يـــؤدي 
تــعــرض هـــذه الـــمـــواد إلـــى بعض 

اإلشعاعات الخطرة.
كــمــا تـــســـاءل الــنــعــيــمــي عن 
وجــــــــود أجـــــهـــــزة لـــــــدى الــــــــــوزارة 
ــواد الــخــطــرة  ــمــ لــلــكــشــف عـــن الــ
المملكة  مــنــافــذ  فــي  والــمــشــعــة 
ــة  ــويـ ــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـ الــ
المواد  هــذه  سامة  مــن  للتأكد 
وخلوها من أي إشعاعات خطرة 
حـــفـــاظـــا عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة 

المواطنين والمقيمين.

�أ�ش��ئلة �ش��ورية ح��ول خط��ط تجن��ب نف��اد �لأدوي��ة و�آلي��ة مر�قب��ة
�لأ�ش��عار و�لتاأك��د م��ن خل��و �لم��و�د �لم�ش��توردة م��ن �لم��و�د �لم�ش��عة

} حمد النعيمي. } بسام البنمحمد.

أعلن بنك البحرين للتنمية فتح الباب أمام مراكز 
األعـــمـــال والـــمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة وأصـــحـــاب األعـــمـــال 
والحاضنات والمسرعات في مملكة البحرين الستئجار 
البحرينية  الـــمـــرأة  قــــدرات  تنمية  مــركــز  فــي  مــســاحــات 
جديدة  لحاضنات  كمقر  المركز  هــذا  واتخاذ  »ريـــادات«، 
يطلقونها أو فرع جديد للحاضنات القائمة، واالستفادة 
من التسهيات الكبيرة التي يوفرها البنك بالتعاون مع 

صندوق العمل »تمكين«.
وأوضــــــح الــبــنــك أن هــــذا اإلعــــــان يـــأتـــي فـــي إطـــار 
االستراتيجية الجديدة لمركز »ريــادات«، والتي تتضمن 
تــخــصــيــص مـــســـاحـــات تـــأجـــيـــر فـــيـــه لـــمـــمـــارســـة أنــشــطــة 
الوقت  في  الحفاظ  مع  المختلفة،  األعــمــال  حاضنات 
األعــمــال  لــرائــدات  المباشر  التأجير  نــشــاط  على  ذاتـــه 
وصــاحــبــات الــمــؤســســات الــتــجــاريــة الــنــاشــئــة والــصــغــيــرة 

والمتوسطة. 
»ريــادات«  أقيم في مقر مركز  جاء ذلك خال لقاء 
بمدينة عالي بمشاركة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة 
ودالل  للمرأة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  مساعد 
للتنمية  الــبــحــريــن  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  الــغــيــص 
العمل  التنفيذي لصندوق  الرئيس  مفيز  مها  والسيدة 
»تــمــكــيــن«، وبــحــضــور عـــدد كــبــيــر مـــن مــمــثــلــي مــؤســســات 
األعمال وحاضنات ومسرعات األعمال وجهات مختلفة 
ــيـــن الــعــام  فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وأكـــــدت مــســاعــد األمـ
جهود  ضمن  يأتي  ــادات«  »ريــ مركز  تطوير  أن  للمجلس 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة فـــي تــطــويــر حــزمــة الــبــرامــج 
وخلق  األعمال  رائــدة  وتــدرج  لنمو  الداعمة  والمبادرات 
تــرغــب في  الــتــي  البحرينية  لــلــمــرأة  واعـــدة  فــرص عمل 
وداعــمــة  تنافسية  بيئة  تــجــاري ضــمــن  مــشــروع  تــأســيــس 

للنمو االقتصادي. 
يعزز  »ريــــادات«  أن مركز  إلــى  اللقاء  وأشـــارت خــال 
اليوم دوره كحاضنة اقتصادية متكاملة حيث تم توسيع 
بالتعاون مع  الناشئة  للمشاريع  المقدمة  نطاق حلوله 
القطاعات  الحــتــيــاجــات  ووفــقــًا  المتخصصة  الــجــهــات 
على  المرونة  طابع  إضفاء  إلى  باإلضافة  االقتصادية، 
سياسة التأجير وتوزيع المساحات الستدامة التوازن في 
أدائه لكونه مركزا تنمويا وتجاريا في الوقت ذاته، منوهًة 
العمل  وصــنــدوق  للتنمية  البحرين  بنك  مع  بالشراكة 
»تــمــكــيــن« والــجــهــات االســتــشــاريــة واإلداريــــــة فــي تقييم 
المشاريع  قطاع  لدعم  بخدماته  واالرتــقــاء  المركز  أداء 
االستراتيجية  أهــدافــه  تحقيق  فــي  يسهم  بما  الناشئة 

لــإبــداع واالبــتــكــار  إلـــى مــركــز شــامــل  تــمــهــيــدًا لتحويله 
وبما يلبي احتياجات المرأة البحرينية في مجال ريادة 
األعمال من خال دعم المشاريع الناشئة في القطاعات 
إن  الغيص  السيدة دالل  قالت  ذلــك،  إلى  األولوية.  ذات 
»ريــــــادات« كــمــشــروع مــشــتــرك مــا بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
هدف  لتحقيق  يسعى  للتنمية  البحرين  وبنك  للمرأة 
قدرات  تنمية  حول  أساسي  بشكل  يتمحور  استراتيجي 
العمل،  ســوق  في  إمكانياتها  وتعزيز  البحرينية  الــمــرأة 
وأضافت: »يبرز اليوم مجمع ريادات كحاضنة اقتصادية 
تواصل رفد المرأة بفرص أعماٍل بما يمكنها من إطاق 
إمكانية  لــهــا  ويــتــيــح  والــمــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  مشاريعها 
للخدمات  مخصصة  مــتــفــردة  مــســاحــات  إلـــى  الــوصــول 

والبيع بالتجزئة ومراكز حاضنة األعمال«.
ــاء الــرئــيــســيــيــن فـــي ريـــــادات  ــركـ ــحــــت أن الـــشـ وأوضــ
يتبنون العديد من األهداف االستراتيجية الرامية إلى 
البحرين  مملكة  في  البشرية  الــكــوادر  إمكانيات  تنمية 
وتطويرها وإنشاء قاعدة راسخة من رواد األعمال، فيما 
تتصدر مسألة تنمية قدرات المرأة قائمة أولوياتهم وال 
المعمارية  والهندسة  التصميم  سيما في مجاالت مثل 
وفنون الطهي فضًا عن التكنولوجيا المالية والتصنيع 

وغيرها من قطاعات األعمال.
على  »تمكين«  حــرص  مفيز  مها  أكــدت  جانبها  من 
توفير الدعم الازم لمسرعات األعمال والحاضنات التي 
من  استفادتهم  »ريـــادات« من خــال  مركز  إلــى  ستنضم 
برامج تمكين المخصصة لدعم ريادة األعمال كبرنامج 
دعــم  مــن  جـــزء  وتخصيص  التمويلي  ريــــادات  محفظة 
التمويل، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع، 
عامين،  أول  الحاضنة خال  إيجار  تغطية  من ضمنها 
باإلضافة إلى االستفادة من برامج أخرى كبرنامج »ابدأ 
مشروعك« للمشاريع الناشئة وبرنامج التحول الرقمي 
عــن طريق  عملياتها  تــعــزيــز  فــي  الــراغــبــة  لــلــمــؤســســات 
البرامج  من  عدد  جانب  إلى  الرقمية،  الحلول  توظيف 

التدريبية واالرشادية الخاصة لدعم تطور األعمال.
بــرامــج الدعم  يــأتــي فــي إطـــار  إلــى أن ذلــك  ولفتت 
المميزة التي تقدمها »تمكين« للمرأة البحرينية الراغبة 
فـــي تــأســيــس مــشــروعــهــا الـــخـــاص أو تــنــمــيــة مــشــروعــهــا 
والتوسع  اإلنتاجية  زيــادة  في  أهدافها  وتحقيق  القائم 
والربحية، وبالتالي رفع مساهمتها في خلق المزيد من 
المحلي  الناتج  النوعية للمواطنين ونمو  العمل  فرص 

اإلجمالي لمملكة البحرين.

بال�شر�كة مع �ملجل�س �لأعلى للمر�أة ودعم من »متكني«..

�إلى مركز »رياد�ت« �إلى �لن�شمام  �لبحرين للتنمية يدعو موؤ�ش�شات وحا�شنات �لأعمال 

محميد احملميد

التعاطف العالمي مع أحداث وتداعيات 
الزلزال الذي ضرب عددا من الدول الشقيقة 
التعاون  أهمية  كشف  مــا  بــقــدر  والــصــديــقــة 
والتضامن اإلنساني، فقد أبرز كذلك الرؤية 
صاحب  حــضــرة  لــدن  مــن  السامية  الملكية 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ورعــاه، في  اهلل  المعظم حفظه  الباد  ملك 
ترسيخ الدبلوماسية اإلنسانية، ونهج مملكة 
إزاء  والشعوب،  الــدول  مع  الثابت  البحرين 
ما تتعرض له من حوادث وتحديات وكوارث 

طبيعية.
الــتــي بعثتها  الــتــعــازي  بــرقــيــات  ذلــك أن 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــى رئــيــس  الــعــربــيــة الـــســـوريـــة الــشــقــيــقــة، وإلـ
جمهورية تركيا الصديقة، وذلك في ضحايا 
البحرين مع  أكدت تضامن مملكة  الزلزال، 
اإلنسانية  المسؤولية  من  انطاقا  البلدين، 
والسعي  الوطيدة،  العاقات  الرفيعة، وعمق 
ــات  الــدائــم لــلــتــقــارب والــتــعــاون فــي كــل األوقـ

والظروف.
ـــادرت مــمــلــكــة الــبــحــريــن، تــأكــيــدا  ــ كــمــا بـ
فـــور صــدور  الــتــضــامــنــي،  اإلنــســانــي  لنهجها 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة بــتــقــديــم 
مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى الدول 
الزلزال  من  المتضررة  والصديقة  الشقيقة 
الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف العديد من 
كبيرًا  دمـــارًا  وأحــدث  والمفقودين  الضحايا 
من  وذلـــك  والــمــنــشــآت،  التحتية  البنية  فــي 
خال المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية 
بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جــالــة الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة 
وشؤون الشباب للمساعدة في تقديم العون 

تركيا  مــن  كــل  فــي  الـــزلـــزال  الــــازم لضحايا 
سوريا.

ــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  ــانــ الـــــمـــــبـــــادرات اإلنــــســ
المستمرة والمتواصلة، في مساعدة األشقاء 
واألصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون 
تأتي  العالم،  للمحتاجين في مختلف بقاع 
ترسيخ  في  البحرين  مملكة  مساعي  ضمن 
الــتــضــامــن الـــدولـــي وانــطــاقــًا مــن الــروابــط 
األخوية التي تجمع مختلف شعوب العالم، 
الشيخ ناصر بن حمد  إليها سمو  أشــار  كما 

آل خليفة.
ــيـــة  ــاسـ ــلـــومـ ولــــعــــل مـــــا تـــتـــمـــيـــز بـــــه الـــدبـ
الملك  جالة  بقيادة  البحرينية،  اإلنسانية 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وجهود سمو ولي 
اهلل،  حفظه  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
أنها بجانب تقديم العون والمساعدة، فإنها 
وخاصة  التنموية،  المشاريع  إقــامــة  تتبنى 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بــأن 
ونهضة  بناء  أســاس  هما  والتعليم  الصحة 
الدول والمجتمعات والشعوب، وهما السبيل 
والمشكات،  التحديات  كل  لتجاوز  األمثل 

وصوال إلى استدامة االستقرار واالزدهار.
ورفــيــع،  مهم  مــبــدأ  اإلنــســانــي  التضامن 
والــدبــلــومــاســيــة اإلنــســانــيــة والــتــنــمــويــة في 
الــبــحــريــن رســالــة ســامــيــة وحــضــاريــة  مملكة 
لتوطيد  فاعل  استثمار  وهي  أجمع،  للعالم 
المجاالت،  مختلف  في  والتعاون  العاقات 

وتجاوز لكل الظروف والتحديات. 
ولعله من الواجب اليوم كذلك أن نشيد 
بــالــخــارج  الــخــارجــيــة وســفــاراتــنــا  بـــدور وزارة 
أمن  لضمان  وتواصلها  تفاعلها  سرعة  على 

وسامة المواطنين في الخارج.

malmahmeed7@gmail.com

�لدبلوما�شية �لبحرينية 
في �لكو�رث �لطبيعية

} جانب من اللقاء.

وز�رة ب��ي��ن  �ل���ت���ع���اون  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
�ل��ت��رب��ي��ة ودي�������و�ن �ل���رق���اب���ة �ل��م��ال��ي��ة

رئي�س بلدي �لجنوبية: �إطفاء �أنو�ر �لمنازل 
�لبعو��س« »ل�ش�عات  لي�ا ف�ي �لرف�اع خ�ش�ية 

كتب محمد القصاص:

ناشد رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبداهلل عبداللطيف الجهات 
الصحية تكثيف حماتها في مجمعات 933 و973 و941 و943 بالرفاع 
للقضاء على مشكلة حشرات البعوض التي ازداد انتشارها مجددا في 

منطقة الرفاع بسبب المياه الراكدة في وادي البحير.
يشتكون  الــذيــن  األهــالــي  مكالمات  مــن  يهدأ  لــم  تلفونه  إن  وقــال 
حيث  البحير،  وادي  على  المطّلة  منازلهم  في  البعوض  لسعات  من 
عمليات  أن  مضيفا  المزعجة،  قرصاتهم  مــن  والصغار  الكبار  تضرر 
الرش الراجلة لم تجد نفعا في المنطقة ما حدا باألهالي على طرح 
المناشدة تخوفا من تكرار لسعات البعوض لهم وألطفالهم وما تسببه 

من أمراض قد ال يحمد عقباها.
وكرر القول إن المنطقة بحاجة إلى فحص أماكن تواجد يرقات 
البعوض والقضاء عليها من خال رشها بـ)اآلت التضبيب الحراري( 
والرذاذ المتناهي الصغر بشكل دوري، وردم المستنقعات في المناطق 
األكثر احتياجا للقضاء على المشكلة، ملمحا إلى أنه سبق أن اجتمع 
مع المسؤولين التخاذ اإلجراءات الصحية في القضاء على البعوض 

وغيرها من الحشرات األخرى.
وشدد على ضرورة تكثيف رش المنطقة بواسطة السيارة وخاصة 
البعوض  مكافحة  آلليات  المشغلين  عدد  زيــادة  مع  المساء  فترة  في 
ومختلف القوارض التي تخرج من وادي البحير، الفتا إلى أن نقص 
في  البديل  إيجاد  وعــدم  التقاعد  إلــى  إحالتهم  بعد  المشغلين  عــدد 
الكثير  أن  سيما  وال  المشكلة  تعاظم  فــي  سيتسبب  مهماتهم  شغل 

يعانون من ضرر انتشار البعوض.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

الجن�س على 
الجن�س رحمة

قــررنــا  فــقــد  زيــــارة،  أول  مــن  اسكتلندا  عشقنا  وأســرتــي  ألنــنــي 
زيارتها قبل عام من جائحة كورونا، فغادرنا لندن بالقطار انطالقا 
من محطة إيوستن، وهناك اكتشفنا أن جيناتنا العربية اإلفريقية 
آتت مفعولها، وأننا فوتنا القطار الذي كنا قد حجزنا مقاعد فيه، 
أن  فكان  مشكلة،  لكل  الحلول  يقدمون  كالعادة  الخواجات  ولكن 
أوجدوا لنا مقاعد في قطار آخر يغادر المحطة بعد ساعة ونصف 
الرصيف  لمعرفة  االعــالنــات  لــوحــة  متابعة  منا  وطلبوا  الــســاعــة، 
فناء  فــي  نتلطش  أن  يعني  ذلــك  وكــان  القطار،  منه  ينطلق  الــذي 
الــمــتــاحــة على  الــمــقــاعــد  كــافــة  المحطة قــرابــة 80 دقــيــقــة، وكــانــت 
أرصفة المحطة محتلة، وفجأة وجدنا أمامنا أحد عمال المحطة 
يبادرنا بالتحية: السالم عليكم )كذا بالنص وليس هاي أو غيرها 

من العبارات اإلنجليزية( فرددنا على التحية بأحسن منها.
وجهتنا  عن  وسألنا  باكستاني  أصل  من  بريطانيًا مسلمًا  كان 
يعرف  إنـــه  ــال  وقـ كهربائية  عــربــة  ركـــوب  مــنــا  فطلب  بــهــا،  فأبلغناه 
القطار الذي سيقلنا، وأوصلنا إلى مقصورة نظيفة، وأجلسنا في 
مقاعد متجاورة، وألننا اعتدنا في العالم العربي أن تكون كل خدمة 
مقدمة إلينا من قبل آخرين بمقابل أو بقشيش فقد مددت يدي 
بــراذر.. أي ال تفعل  إليه بورقة مالية ولكنه قال لي: دونت دو ذات 
في  وأمتعتنا  جلوس  نحن  وبينما  بالحرج،  فأحسست  أخ،  يا  ذلك 
تسد  أمتعتنا  ان  وقال  التذاكر  القطار جاءنا مفتش  عربة  مدخل 
المدخل على اآلخرين، وأن علينا أن ننقلها إلى الطرف اآلخر من 
العربة، وكعربي إفريقي ظل في حالة صياعة في أوروبا طوال شهر 
فقد كنت وعائلتي نحمل أمتعة تكفي فريقًا من العلماء يعتزمون 
ما  للرجل  فقلت  أشهر،  ستة  طــوال  الجنوبي  القطب  في  اإلقــامــة 
معناه إنني لو سحبت تلك األمتعة عبر عربة القطار فإن عليه ان 
الفائقة، وكان يقف  العناية  إلى  الطائر لنقلي  يستدعي االسعاف 
وراءه رجل لم ألتفت إليه كثيرًا ألنه لم يكن »صاحب الشأن«، فإذا به 
يقول لي في لكنة إنجليزية لندنية أن أحضر عرَبتْي ترولي وأتبعه، 
القطار  فــي  عربة  آخــر  إلــى  بالترولي  األمتعة  معي  فنقل  ففعلت 
استدعي  أن  مني  ثــم طلب  هــنــاك،  أمــان  فــي  أنها ستكون  وأبلغني 
الدرجة  مــن  مقطورة  إلــى  وقــادنــا  تجلس،  كانت  مــن حيث  عائلتي 
فهمس  »عــاديــة«  بنا  الخاصة  السفر  تذاكر  أن  إلــى  فنبهته  األولــى 
في أذني بأنه بالنظر إلى كثرة عدد الركاب فقد تقرر تحويل عربة 
من الدرجة األولى إلى عربة شعبية، وأن الركاب لن يعلموا باألمر 
ما لم تمتلئ عربات القطار األخرى، ومرة أخرى أدخلت يدي في 
جيبي ومددت له البقشيش، فإذا به يقول في لسان عربي واضح: 
عيب أنا أخوك فالن من الجزائر.. يا سالم.. تقضي المقادير بأن 
ترتبك خططك للسفر ويقيض اهلل لك خالل دقائق شخصين لم 
الرحلة األصلية  تفويت  ويتحول  قبل فيساعدانك  بهما من  تلتق 
إلى نعمة.. ليس ألننا سافرنا بالدرجة األولى أونطة، بل ألن هناك 
شخصين أثبتا لك أن هناك روح محبة وأخوة تسري في جيناتنا 

فنتكافل ونتعاضد في الغربة.. اهلل يخلينا لبعضنا البعض.
يتلقى  كان  نيوزيلندا حيث  الدوحة من  الى  عائدا  ولــدي  كان 
استغرقت  رحلة  بعد  سنغافورة  مطار  في  طائرته  وحطت  تعليمه، 
في  ســاعــات  المطار عشر  فــي  أن يقضي  عليه  وكــان  ســاعــات،  تسع 
انتظار طائرة كويتية توصله إلى الكويت ليطير منها الى الدوحة، 
المطار لست ساعات، وقال له موظف  فاستأجر غرفة صغيرة في 
الست.  الساعات  انتهاء  بعد  سيوقظونه  إنهم  المطار  غرف  حجز 
ساعات  تسع  من  أكثر  نــام  أنــه  واكتشف  صاحبنا  استيقظ  المهم، 
وأن الطائرة موشكة على اإلقــالع، فاندفع نحو بوابة الصعود الى 
الطائرة، ولكن مسؤولين أمنيين منعوه بحجة أن باب الطائرة قد 
عربي  بلسان  وسأله  آخــر  جــاء شخص  يجادلهم  هو  وبينما  أغلق، 
الخطوط  مندوب  أنه  واتضح  نعم سوداني،  أنت سوداني؟  فصيح: 
الكويتية، وقاد ولدي الى مقعد في الدرجة األولى وهو يقول له: يا 

زول ال تشيلك نومة وما تنزل من الطيارة في الكويت.
الجنس على الجنس رحمة فعال.

معرض  المعماري،  الــتــراث  بيت  يفتتح 
بعنوان  خليفة  آل  محمد  بنت  هــال  الفنانة 
الــمــوســم  يــأتــي ذلـــك ضــمــن  »تـــراكـــمـــات 47«، 
الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل 
حلمك  قدر  »على  والبحوث  للثقافة  خليفة 
ربــيــع  فــعــالــيــات  مـــع  تــزامــنــًا  تــتــســع األرض«، 
 8 األربــعــاء  غــدا  ـ17،  الـــ  فــي نسخته  الثقافة 
مساًء.  السابعة  الساعة  عند   ،2023 فبراير 

ويستمر المعرض حتى 8 مارس 2023.
يختلج المعرض امتداد لتجربة الفنانة 
تـــراكـــمـــات مــبــنــيــة على  هـــال آل خــلــيــفــة مـــن 
متميز،  بأسلوب  ومتخصصة  منفردة  أبــعــاد 
ويتعدى الشكل المالحظ والمعنى اإلدراكي 
للعمل الفني، إذ تعتبر الفنانة هال آل خليفة 
الفنية  مــســيــرتــهــا  ــتـــداد  امـ عــلــى  مـــا طـــرأ  أن 

والتغيرات«  النفس  لتراكمات  »محاكاة  هــي 
فبدورها تبوح بذلك نحو اللون قائلة: »أقوم 
لها  وأشــكــال  بــرمــوٍز  الــحــكــايــة  هـــذه  بترجمة 
بآمالي،  وخيبتي،  وبفرحي  بتجربتي،  صلة 
هي  وجمالها.  محطاتي  وفوضى  وأحــالمــي، 

47 لوحة«.
أن الشيخة هال بنت  إلــى  تجدر اإلشــارة 
مدير  منصب  تــولــت  قــد  خليفة،  آل  محمد 
عام إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين 
شغلت  كما   ،2015 عــام  منذ  واآلثـــار  للثقافة 
العديد من المناصب اإلدارية في المتاحف 
والفنون وفي تبادل الخبرات اإلبداعية وفي 
إلى جانب خبرتها  الفنية،  التقنيات  تطوير 
في المجال األكاديمي، إضافة إلى حضورها 
فـــي الــمــشــهــد الــفــنــي ومــشــاركــاتــهــا فـــي عــدة 

بأعمال  مختلفة  وجماعية  فــرديــة  مــعــارض 
المحلي  صعيد  عــلــى  ومــبــدعــة  فــريــدة  فنية 
والدولي، منها: المعرض الشخصي »مصير« 
2018، ومعرض مشترك »حديث الفنون« في 
باريس 2019، ومعرض مشترك برفقة الفنانة 
فاطمة لوتاه بعنوان »األرض«، كما تم تدشين 
القصيبي«،  »منامة  في  الفنية  أعمالها  آخر 
عين  »فــي  بعنوان  الفنية  مشاركتها  وجـــاءت 
كتبها  التي  المقاالت  وهو عنوان  العاصفة«، 
الراحل غازي القصيبي، في صحيفة »الشرق 
األوسط« أثناء الغزو العراقي للكويت، التي 
أغــســطــس 1990. من  تــاريــخ 20  ابــتــدأت مــن 
»أين نجلس؟«  الشخصي  المعرض  يأتي  ثم 
»الــبــرقــع«  الــشــخــصــي  الــمــعــرض  يليه   ،2020

.2022

ــادي بــنــي  ــ ــنـ ــ ــاعـــديـــن بـ ــقـ ــتـ ــمـ أقــــــــام مـــلـــتـــقـــى الـ
جــمــرة جــولــة تــرفــيــهــيــة مـــع اإلخـــــوة فـــي ملتقى 
في  جــولــة  شملت  فعالياته  ضمن  المتقاعدين 
عـــدة مــنــاطــق داخــــل الــبــحــريــن مــنــهــا ســاحــل أبــو 
صبح، حيث تناول األعضاء وجبة اإلفطار، ومن 
ثـــم تــوجــهــوا إلـــى بــيــت الــجــســرة وغـــابـــة كـــرزكـــان، 
لإلنتاج  المعلقة  الحدائق  بــزيــارة  قــامــوا  بعدها 
المائية  للزراعة  المخصصة  بالمالكية  الزراعي 
الظهر  أداء صالة  ثم  ومن  السمكي،  واالســتــزراع 

ــا تــوجــه  ــعـــدهـ ــر بــمــســجــد أمـــيـــر زيــــــد، وبـ ــعـــصـ والـ
وتــنــاولــوا هناك  الــعــريــن  إلـــى محمية  األعـــضـــاء 
حيث  باستراحة،  الجولة  وختمت  الغداء،  وجبة 
عليها  اجتمع  وجبة عشاء مشاوي  اإلدارة  أعدت 
جل من حضر من األعضاء، حيث مارس بعضهم 
الرياضية ما بين كرة المضرب والقدم.  األلعاب 
مــشــاركــة  عـــلـــى  الــــحــــرص  كــــل  اإلدارة  وتــــحــــرص 
الجميع في قادم الفعاليات سواء داخل البحرين 

وخارجها متمنين للجميع دوام الموفقية.

ترجمة: زينب إسماعيل

الهالل  افتتحت مجموعة 
أحــــد   - ــة  ــيـ ــحـ الـــصـ ــلــــرعــــايــــة  لــ
أكــبــر وأســــرع مــقــدمــي الــرعــايــة 
المملكة-  فــي  نــمــوا  الصحية 
فـــرعـــهـــا الــــســــادس فــــي مــديــنــة 
حــمــد-ســوق واقـــف، وذلـــك يوم 

االثنين )6 فبراير 2023(.
ويفتح مركز الهالل الطبي 
متعدد التخصصات في مدينة 
ابــتــداء  للمرضى  أبــوابــه  حمد 
وتـــم   ،)2023 فـــبـــرايـــر   6( مــــن 
االحتفال باإلطالق التجريبي 
المسؤولين  مــن  عــدد  بحضور 
بــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــــــهـــــــــالل، مـــن 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  بينهم 
ب.أ.  الـــدكـــتـــور  الــتــنــفــيــذيــون: 
عبداللطيف  والــســيــد  محمد 
ــارت  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي شــ
ــر  ــويـ ــطـ شــــــــانــــــــدران ومــــــديــــــر تـ
األعــــــــمــــــــال عــــــاصــــــف مـــحـــمـــد 
ســهــال  الــمــالــيــة س.أ.  ومـــديـــر 

جمالودين.
للصحافة،  حديثهم  وفــي 
تــحــدث الــمــديــرون عــن مــرافــق 

ــرع الـــجـــديـــد،  ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــدمــ ــ وخــ
الــــــذي ســـيـــكـــون بــنــفــس جــــودة 
المقدمة  واألســعــار  الــخــدمــات 
إن شعار  الــمــمــلــكــة، حــيــث  فــي 
مـــجـــمـــوعـــة الــــهــــالل لــلــرعــايــة 
التوافر  على  يرتكز  الصحية 
ــول واألســـعـــار  ــوصــ وســـهـــولـــة الــ

المعقولة لعامة الناس.
أوبــاال:  عبداللطيف  وقــال 
لــنــا جميعا  فــخــر  لحظة  »هـــي 
ــبــــة. مــهــمــتــنــا  ــنــــاســ بــــهــــذه الــــمــ
هـــي تـــرك بــصــمــة واضـــحـــة في 
تقديم رعاية صحية مستدامة 

ومرتكزة على الجودة لكل فرد 
فــــي الــمــمــلــكــة. كـــمـــا يــســعــدنــا 
الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي اقــــتــــصــــاد 
من  المزيد  وافــتــتــاح  المملكة 
المقبلة،  الفترة  الفروع خالل 
ــد  ــحــ ــتــــي الــ ــنــــطــــقــ وذلــــــــــــك بــــمــ
موقعين  افتتاح  سيتم  وسترة. 

جديدين هذا العام«.
وأضــــــــــــاف: »نـــتـــطـــلـــع إلــــى 
نــمــونــا فـــي عــــام 2023  تــعــزيــز 
مــــن خـــــالل إضــــافــــة 3 مـــراكـــز 
التخصصات،  مــتــعــددة  طــبــيــة 
ــزان ضــمــن  ــ ــركـ ــ ــن ضــمــنــهــا مـ مــ

المراحل النهائية حاليا«.
مــحــمــد:  أ  د.ب  وأوضـــــــــح 
»مــــع افـــتـــتـــاح الـــفـــرع الــجــديــد 
إضافة  في مدينة حمد سيتم 
ــات وبــــــرامــــــج مــتــقــدمــة  ــيـ ــنـ ــقـ تـ
تطبيقات  مع  جنب  إلــى  جنبا 
الهاتف النقال، الذي سيساعد 
عمالءنا للحصول على تجربة 
أولوياتنا  ضمن  نضع  أفــضــل. 
ــا تـــقـــديـــم أفـــضـــل رعـــايـــة  ــمــ دائــ
ــيــــوم  الــ جــــــــــودة.  ذات  ــة  ــيـ صـــحـ
ــورون بـــفـــرع مــديــنــة  نــحــن فــــخــ
حــــمــــد الــــــــــذي يــــضــــم أطــــبــــاء 

أقـــســـام   10 فــــي  مــتــخــصــصــيــن 
لــطــب  تـــخـــصـــصـــات  و5  طــبــيــة 

األسنان«.
التنفيذي  الــرئــيــس  وذكــــر 
لــمــجــمــوعــة الــــهــــالل: »الـــفـــرع 
الجديد هو مركز طبي متعدد 
ــات يـــــضـــــم طـــب  ــ ــصـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
األطـــفـــال والــعــيــون والـــطـــوارئ 
الجلدية  واألمــراض  واألسنان 
ــيـــة  ــنـ ــاطـ ــبـ والـــــطـــــب الـــــعـــــام والـ
ــة الـــعـــظـــام وأمـــــــراض  ــ ــراحـ ــ وجـ
ــاء والـــــــــــــــوالدة واألنــــــــف  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
و5  واألشعة  والحنجرة  واألذن 

تخصصات فــي طــب األســنــان. 
ــم أحـــــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــضــ ــ ويــ
الــطــبــيــة الـــتـــي تـــوفـــر نــمــوذجــا 
ــم رعــــايــــة  ــديــ ــقــ ــتــ ــال لــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
ــن خــاللــهــا  ــ صـــحـــيـــة يـــمـــكـــن مـ
ــتــــواصــــل مــــا بـــيـــن الــطــبــيــب  الــ
وموظفي  والــمــريــض  المعالج 
يــتــم  إذ  ــيـــة؛  الـــصـــحـ ــة  ــايــ ــرعــ الــ
 Amazon نــظــام  اســـتـــخـــدام 
 )Web Services (AWS
الــمــتــخــصــص فــــي الــحــوســبــة 
ــن أجـــــل تــوفــيــر  الـــســـحـــابـــيـــة مــ

نظام سلس«.
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ وأعــــــلــــــنــــــت الــ
ــارات مــجــانــيــة  ــشــ ــتــ تـــقـــديـــم اســ
التخصصات حتى 13  لجميع 
فبراير، في الوقت الذي سيتم 
ــاح الـــرســـمـــي لــلــمــركــز  ــتــ ــتــ االفــ
 ،2023 فبراير  بنهاية  الجديد 
لــيــكــون الــفــرع الـــســـادس الــذي 
المجموعة  فــــروع  إلـــى  يــنــضــم 
الــــمــــنــــتــــشــــرة فـــــــي الــــمــــحــــرق 
والــمــنــامــة وســلــمــابــاد والــرفــاع 

وعسكر.

»بي�ت الت�راث المعم�اري« يفتت�ح معر��س »تراكم�ات 47«
ال�ي�����وم خ�ل�ي�ف��ة  اآل  م�ح�م��د  ب�ن��ت  ه��ا  ل�ل�ف�ن�ان���ة 

ن���������ادي ب����ن����ي ج�����م�����رة ي��ن��ظ��م 
ج���ول���ة ت��رف��ي��ه��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن

مجموعة الهال للرعاية ال�سحية تفتتح فرعها ال�ساد�س في مدينة حمد
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ا�ستقالة نائب �سربي ب�سبب م�ساهدته 

م��ق��اط��ع اإب��اح��ي��ة ف��ي ال��ب��رل��م��ان 
أمــس مــن موقعه بعد  الــصــربــي  البرلمان  فــي  نــائــب  اســتــقــال 
انتشار مقطع فيديو ُيظهره وهو يشاهد مواد إباحية خالل جلسة 
التلفزيون  أفــاد  مــا  على  الــمــاضــي،  األســبــوع  مضطربة  برلمانية 

الرسمي. 
الشبكات  عبر  واســع  نطاق  على  انتشر  مصور  مقطع  وُيبّين 
يشاهد  عـــامـــًا(،   65( ستيفيتش  زفونيمير  الــنــائــب  االجــتــمــاعــيــة 
لقطات إباحية على هاتفه خالل مناقشات محتدمة حول تطبيع 
السابقة  الجنوبية  المقاطعة  وكــوســوفــو،  بلغراد  بين  الــعــالقــات 

لصربيا. 
الــمــشــارك  الــحــزب االشــتــراكــي  ستيفيتش، وهـــو مــن قــدامــى 
كأقلية داخل االئتالف الحكومي، يتحدر من كوسوفو، وكان نائب 

وزير لشؤون اإلقليم الذي أعلن استقالله عام 2008. 
وأثارت الحادثة انتقادات حادة من الحزب التقدمي الصربي 

الحاكم، بينما حزب النائب نفسه دعاه إلى االستقالة. 
من  أعضاء  وقــف  عندما  مصادمات  عينها  الجلسة  وشهدت 
المعارضة القومية لحمل الفتات تندد بما اعتبروه »خيانة«، قبل 
أن يصّدهم جسديًا أعضاء من الفريق األمني للرئيس ألكسندر 

فوتشيتش. 
للتوصل  مكثفة  غربية  لضغوط  وكــوســوفــو  صربيا  تتعرض 
إلى اتفاق لتخفيف توتر العالقات بينهما مع احتدام النزاع في 

أوكرانيا. 
الذي  كوسوفو  باستقالل  االعــتــراف  ترفض  صربيا  ومــازالــت 
أعــلــنــتــه األغــلــبــيــة األلــبــانــيــة فـــي عـــام 2008. وبـــدعـــم مـــن روســيــا 
والصين، تمنع جارَتها بريشتينا من أن تصبح عضوًا في مجموعة 

كاملة من المؤسسات الدولية بما فيها األمم المتحدة. 

ــدو«  ــ ــايـ ــ ــة »بـ ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـــصـــيـــنـــيـــة الـ
أداتها  إطالق  أمس  العمالقة 
الخاصة القائمة على الذكاء 
مرحلة  ضــمــن  االصــطــنــاعــي 
أشــهــر قليلة  بــعــد  تــجــريــبــيــة، 
مـــن إطـــــالق بـــرنـــامـــج »تــشــات 

جي بي تي« األمريكي. 
وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر، أطــلــقــت 
الناشئة  آي«  ايه  »أوبــن  شركة 
األمريكية »تشات جي بي تي«، 
وهو نظام محادثة يجيب عن 
ُتـــطـــرح عليه  الـــتـــي  األســـئـــلـــة 
بصورة دقيقة نوعًا ما. وهذه 
كتابة  أيضًا على  قــادرة  األداة 

روايات أو قصائد في ثواٍن. 
ويـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــر الــــــــــــــذكــــــــــــــاء 
االصــطــنــاعــي الــــذي ُيــوصــف 
المستقبلية  الــتــقــنــيــة  بـــأنـــه 
ــورة لناحية  ثـ الــتــي ســتــحــدث 
وتفاعلها  اآلالت  استقاللية 
متزايدًا  اهتمامًا  البشر  مــع 
المجال  فــي  الفاعلين  لـــدى 

التكنولوجي. 
وعلى غرار »تشات جي بي 
المحادثة  روبوتات  ُتبهر  تي«، 
تثير  مــا  بــقــدر  مستخدميها 
تجنيبها  ــم  رغــ ألنـــهـــا  الــقــلــق 
ــة، تــشــكــل  ــاقــ ــام شــ ــهـ الـــبـــشـــر مـ
ــدة قــد  ــ ــائـــف عـ تـــهـــديـــدًا لـــوظـ

تدفع هذه التقنيات الجديدة 
نــحــو إعــــــادة الــنــظــر بــجــدوى 
للقيام  بموظفين  االستعانة 

بها. 
وأشــــــــــارت نـــاطـــقـــة بـــاســـم 
برس  فــرانــس  لوكالة  »بــايــدو« 
أن  »ُيــفــتــرض  الشركة  أّن  إلــى 
الداخلية«  االخــتــبــارات  ُتنهي 
ــي مـــــــــارس،  ــ ــ ــا فـ ــهــ ــجــ ــامــ ــرنــ ــبــ لــ
الُمسماة  األداة  أّن  موضحة 

بــوت« سُتتاح بعد ذلك  »ارنــي 
»على نطاق واسع« في موعد 

لم يجر تحديده بعد. 
ــايــــدو هـــي أكـــبـــر شــركــة  وبــ
صــيــنــيــة تــتــولــى حــتــى الــيــوم 
ــيـــم روبـــــــــــوت مـــحـــادثـــة  ــمـ تـــصـ
مشابه لـ»تشات جي بي تي«. 

األنــبــاء في  وتسببت هــذه 
بأكثر  الشركة  رفع سعر سهم 
فــي بورصة  مــن 15% صــبــاحــًا 

هونغ كونغ الُمدرجة فيها. 
ــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــلــ وســــــــبــــــــق لــ
عــالــم  ــلــــت  دخــ أن  الـــصـــيـــنـــيـــة 
الــــــذكــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي فــي 
المستقلة،  الــســيــارات  مــجــال 

وفي الحوسبة السحابية. 
وكانت شركة »جوجل« قد 
أعــلــنــت مـــن جــهــتــهــا االثــنــيــن 
إطالق أداة »بارد« الخاص بها 

ضمن مرحلة تجريبية. 

جورج كلوني �سيخرج الن�سخة الأمريكية »بايدو« ال�سينية �ستطلق اأداتها المناف�سة ل�»ت�سات جي بي تي«
ليج�ان�د«  دي  ب�ورو  »ل�و  م��س�ل��س�ل  م�ن 

ــتـــولـــى الــنــجــم  ــيـ سـ
جــــــورج كـــلـــونـــي إخـــــراج 
ــيـــة  ــنـــســـخـــة األمـــريـــكـ الـ
بــورو  ــو  »لـ مسلسل  مــن 
الفرنسي  ليجاند«  دي 
عنوان  ستحمل  والــتــي 
على  ديبارتمنت«،  »ذي 
ما أعلنت االثنين قناة 
»شـــوتـــايـــم« األمــريــكــيــة 
الــــمــــدفــــوعــــة وشـــركـــتـــا 
ــل  ــســ ــلــ ــســ ــمــ إنـــــــــتـــــــــاج الــ

األصلي الفرنسيتان. 
وأشـــــــــــــــارت »تـــــــــوب« 
و»فـــــــــيـــــــــديـــــــــراســـــــــيـــــــــون 
ســــــــــتــــــــــوديــــــــــو«، وهـــــمـــــا 

»مسلسل  أّن  إلــى  بــيــان،  فــي  المسلسل،  إنــتــاج  فــي  المشاركتان  الجهتان 
اإلثارة سيتم تكييفه مع عالم أجهزة االستخبارات األمريكية، وستتمحور 
كبيرة  االعتماد بصورة  الراهنة، مع  الجيوسياسية  األحــداث  قصته على 
آي  )ســي  المركزية  المخابرات  وكالة  في  سابقين  لعمالء  شــهــادات  على 
ايه(«. ومن المقرر إنتاج العمل عام 2023.  وسيكون جورج كلوني كذلك 

أحد المشاركين في إنتاج المسلسل في الواليات المتحدة. 
وقال غيوم بوميه من »فيديراسيون ستوديو« في البيان: »ليس هناك 
)لو  من  األمريكية  النسخة  إلنجاز  و)شوتايم(  كلوني  جــورج  من  أفضل 
بورو دي ليجاند(«. وأضاف: »إّن الشغف والطموح اللذين نتشاركهما مع 
هاتين الجهتين في المسلسل باإلضافة إلى قوة )شوتايم( ستتيح )ذي 

ديبارتمنت( للجمهور العالمي بصورة مذهلة«. 
ولم تجر اإلشارة إلى أي معلومات بشأن توزيع المسلسل في الواليات 
أكثر  في   »+ »كانال  شبكة  إنتاج  من  الفرنسي  المسلسل  وبيع  المتحدة. 
من مائة بلد، فيما القى إشادة من أجهزة االستخبارات الفرنسية بسبب 

تطابقه مع الواقع. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16392/pdf/1-Supplime/16392.pdf?fixed8913
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/1323606
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323644
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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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مب�شاركة نخبة من املتحدثني الدوليني يف خمتلف جماالت اأمرا�ض القلب

انطالق اأعمال امل�ؤمتر الطبي الدويل الأمرا�ض القلب

اجتماع بحريني - قطري ل��شع اآليات اإطالق م�شار املباحثات الثنائية  

افتتحت الدكتورة جناح را�شد الزياين 

م�شت�شفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

املوؤمتر  فعاليات  التخ�ش�شي  البحرين 

الطبي الدويل لأمرا�س القلب، الذي نظمه 

حتت  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  رعاية 

يف  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

قاعة املوؤمترات بفندق اخلليج، مب�شاركة 

املتحدثني  من  كبري  عدد  قبل  من  وا�شعة 

بتخ�ش�شاتهم  وال�شت�شاريني  الدوليني 

املرئي  الت�شال  طريق  عن  املختلفة 

)الزوم(، حيث ناق�س املوؤمتر يف ن�شخته 

الأ�شعة  يف  التطورات  اآخر  اجلديدة 

التداخلية يف خمترب ق�شطرة القلب.

للدكتورة  بكلمة  املوؤمتر  بداأ  وقد 

ال�شكر  من خاللها  الزياين، وجهت  جناح 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  اإىل  اجلزيل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة على 

تف�شله برعاية املوؤمتر، كما رحبت بجميع 

احل�شور وباخلرباء والأطباء املتحدثني.

املناق�شات  باأن  قائلة  واأ�شافت 

�شتقدم خالل جل�شات  التي  والأطروحات 

املوؤمتر، �شت�شهم يف الرتقاء بطب القلب، 

املقدمة  ال�شحية  الرعاية  وخدمات 

باململكة.

وقالت: »اأنا �شعيدة جًدا باأداء فريقنا 

القلب واأخ�شائي  اأطباء  الطبي املكون من 

والأ�شعة  الأع�شاب  وجراحة  الأع�شاب 

م�شكورة  بجهود  قاموا  حيث  التداخلية، 

املر�شى  العديد من  ارواح  باإنقاذ  ومميزة 

ال�شحية  الرعاية  وتقدمي  ورعايتهم 

املنا�شبة لهم«.

بالقول  اليوم  نفخر  »نحن  واأ�شافت: 

ال�شحية  للرعاية  العاملية  املعايري  اإن 

والقلب  الدموية  لالأوعية  امرا�س  لعالج 

حيث  البحرين،  يف  متوفرة  والأورام 

حتقق وهلل احلمد حلمي يف اإنقاذ امل�شابني 

باأمرا�س القلب وال�شكتات الدماغية«.

وتابعت يف كلمتها، باأن لديها اأحالًما 

التخ�ش�شات  هذه  روؤية  اأبرزها  كبرية، 

من  ال�شباب  جيل  اإىل  تنتقل  واخلدمات 

�شينقذون  الذين  واملمر�شات  الأطباء 

العديد من اأرواح مواطنينا.

ال�شكر  الزياين  الدكتورة  ووجهت 

تقدمي  على  للقلب  اأبولو  ملركز  اجلزيل 

الدعم مل�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي لبدء 

ملوؤ�ش�شهم  متمنية  القلب،  بوحدة  العمل 

ال�شحة  من  مزيد  ريدي  براتاب  الدكتور 

والتوفيق.

والأوعية  القلب  اأمرا�س  اأغلبية 

خالل  من  منها  الوقاية  ميكن  الدموية 

التدخني  مثل  اخلطر  لعوامل  الت�شدي 

وال�شمنة  ال�شحي  غري  الغذائي  والنظام 

واخلمول البدين وعدم ممار�شة الريا�شة.

املتقدمة  للرعاية  »نتيجة  واأ�شافت: 

انخفا�س  اأ�شبح هناك  املنا�شب،  والعالج 

يف معدل الوفيات باأمرا�س القلب والأوعية 

ال�شرطانية«،  والأمرا�س  واملخ  الدموية 

لفتة اإىل اأن اخلطر الكبري والقاتل احلقيقي 

املرتبطة  الأمرا�س  هي  احلايل  الوقت  يف 

يف  هي  والتي  وال�شرطان،  بال�شمنة 

امل�شنعة  الأطعمة  لتناول  نتيجة  الغالب 

ومنط احلياة ال�شيئ و�شغوطات احلياة، 

كلها اأدت اإىل وجود جمتمع معر�س خلطر 

اأ�شغر  �شن  يف  الأمرا�س  بهذه  الإ�شابة 

املهم  بات من  لذلك  واأجدادهم،  اآبائهم  من 

هذه  ملكافحة  فعالة  طبية  خدمات  اإيجاد 

اأولوية  اأ�شبحت  الأمرا�س والوقاية منها 

خدمات  لدينا  »تتوافر  وقالت:  ق�شوى. 

م�شت�شفى  يف  الع�شبية  الدموية  الأوعية 

من  النا�س  لإنقاذ  التخ�ش�شي  البحرين 

الأوعية  ومتدد  الدماغية  ال�شكتات  اآثار 

ال�شباتي،  ال�شريان  واأمرا�س  الدموية 

وهي مهمة ملنع نق�س تروية ع�شلة القلب 

لإنقاذ الن�شيج الدماغي من نق�س الرتوية، 

متت  التي  التداخلية  الأ�شعة  فاإن  كذلك 

تدخاًل  تقدم  اإىل خدماتنا  موؤخًرا  اإ�شافتها 

يف الأوعية الدموية«.

يوم  انطلق  الذي  املوؤمتر  يف  و�شارك 

اخلمي�س املا�شي املوافق الثاين من فرباير 

الدكتور عادل خليفة ا�شت�شاري  اجلاري، 

القلب،  ومنظمات  وكهرباء  القلب  اأمرا�س 

رئي�س وحدة كهرباء القلب يف مركز حممد 

بن خليفة اآل خليفة التخ�ش�شي، وحتدث 

القلب وعالج  بني  العالقة  م�شتجدات  عن 

اختالل الكهرباء املنظمة لنب�شاته.

بلغيث  حممد  الدكتور  �شارك  كما 

ال�شرايني  ق�شطرة  اأول  ا�شت�شاري 

عبدالعزيز  امللك  مبدينة  وال�شمامات 

للحر�س  خالد  امللك  )م�شت�شفى  الطبية 

حما�شرة  والقى  الريا�س  يف  الوطني( 

التطورات  اأحدث  عن  خاللها  من  حتدث 

احلالت  وعالج  اجلديدة  وال�شعة 

يف  امل�شتقبلي  والعالج  امل�شتع�شية 

ا�شتبدال �شمام القلب عن طريق الق�شطرة.

وعرب الأون لين، تكلم الدكتور عامر 

عرداتي ا�شت�شاري اأمرا�س وجراحة القلب 

جامعة  م�شت�شفى  يف  املقيم  التداخلية 

التطورات  اآخر  عن  �شيكاغو،  يف  اإلينوي 

يف عالج التخرث الدم يف �شرايني الرئة عن 

طريق التداخل بالق�شطرة.

اأّكد اأن لقاءه مع وزير العدل كان مثمًرا

اأب�اإدري�ض يطالب بالبدء يف ت�شييد م�شاجد مدينة �شلمان
�شيد اأحمد الوداعي:

ال�شمالية  بلدي  ع�شو  اأبواإدري�س  با�شم  طالب 

وممثل الدائرة الثانية، بت�شريع وترية العمل والبدء 

يف ت�شييد امل�شاجد الأربعة مبدينة �شلمان.

يف  ك�شفت  قد  اجلعفرية  الأوقاف  اأن  واأفاد 

الأول  امل�شاجد �شتبداأ يف  بناء  اأن خطة  وقت �شابق 

واأكد  املا�شي.  العام  من   2022 عام  �شبتمرب  من 

بالمتالء  بداأت  قد  �شلمان  مدينة  اأن  اأبواإدري�س 

بالفعل وازداد التعداد ال�شكاين بها ملا ي�شل لـ%80 

العهد  اأن ويل  اإىل  واأ�شار  ال�شتيعابية.   من طاقتها 

رئي�س جمل�س الوزراء يويل اهتماما كبريا باملدينة 

جملة  �شمن  احلديثة  امل�شاريع  من  اأنها  باعتبار 

امل�شاريع العمرانية والتنموية التي ت�شهم يف تطور 

اململكة. 

العدل  الذي جمعه مع وزير  اللقاء  اأن  واأ�شاف 

حممد  بن  نواف  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

الوزير  اأوعز  حيث  بالإيجابية،  ات�شم  قد  املعاودة 

الع�شو  مع  مبا�شر  ات�شال  قناة  فتح  ب�شرورة  فيه 

ملمو�س  تعاون  ج�شر  لبناء  والنيابي  البلدي 

�شواء  حد  على  والوزارة  الأع�شاء  بطموح  يرتقي 

البناء والتطوير. كما �شرح الوزير  لت�شريع عجلة 

بو�شع  تقوم  �شوف  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  باأن 

الأ�شبوعني  خالل  الأربعة  للم�شاجد  الأ�شا�س  حجر 

اأبواإدري�س قد �شرح  اأن  بالذكر  القادمني.  واجلدير 

�شابقا باأن بناء امل�شاجد �شيتم عرب مرحلتني.
 با�سم �أبو�إدري�س

ن�اب اأثن�ا على �شرعة اال�شتجابة ملطالبهم

اإيداع مكافاآت املتط�عني بال�شف�ف االأمامية يف ح�شاباتهم البنكية اأم�ض

م�شطفى ال�شاخوري:

قامت وزارة املالية باإيداع املكافاآت املالية يف احل�شابات 

اأم�س،  �شباح  الأمامية  ال�شفوف  يف  للمتطوعني  البنكية 

وزارة  اأجرته  الذي  التقييم  ح�شب  على  متفاوتة  مببالغ 

ال�شحة ومدة التطوع.

وح�شلت »الأيام« على ن�شخة من ر�شالة هاتفية توؤكد 

اإيداع املكافاآت املالية �شباح اأم�س الثالثاء لأحد املتطوعني 

مببلغ 2500 دينار، بينما من املتوقع اأن تتفاوت املبالغ 

قوائم  جميع  بتقييم  تقوم  خمت�شة  جلنة  تقييم  بح�شب 

املتطوعني وحتديد ال�شتحقاق بح�شب فرتة وا�شتمرارية 

العمل وكفاءة املتطوع واأدائه خالل فرتة تطوعه.

اإىل ذلك، عربرّ عدد من املتطوعني عن فرحتهم الغامرة 

اهتمام  مدى  وتعك�س  تقديرهم  عن  تعربرّ  التي  باملكافاآت 

هني بال�شكر اخلا�س ل�شمو ويل  القيادة باملواطنني، متوجرّ

فريق  اقتدار  بكل  قاد  الذي  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

بر  اىل  بالبحرين  والعبور  كورونا  اأزمة  خالل  البحرين 

الأمان، موؤكدين اأن حر�س �شموه ودعمه الكبري اأكرب دافع 

لال�شتمرار بالعمل وتقدمي الغايل والنفي�س خلدمة الوطن 

الغايل.

اىل ذلك، اأثنى عدد من النواب على التجاوب الإيجابي 

مع مطالباتهم ب�شرف م�شتحقات املتطوعني.

ون�شر النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب عبدالنبي 

�شلمان وعدد من النواب �شكرهم وتقديرهم لوزير املالية 

ولوزيرة ال�شحة؛ ل�شرعة ال�شتجابة ملا مت التوافق عليه 

يف الجتماع الذي جمعهم بوزيرة ال�شحة خالل الإ�شبوع 

املا�شي ب�شرورة الإ�شراع يف �شرف م�شتحقات ومكافآت 

املتطوعني يف ال�شفوف الٓمامية، والذي مت بالفعل �شباح 

النتايٓج  على  يوٓكد  التجاوب  هذا  اأن  موؤكدين  اأم�س، 

التنفيذية  ال�شلطتني  بني  البنرّاء  للتعاون  الٓيجابية 

والت�شريعة يف حل الق�شايا العالقة، ويخلق جًوا آيجابًيا 

بني  الرتياح  من  حالة  وي�شيع  الٓدوار،  يف  وتكاماًل 

املواطنني.

وزير االإعالم: حري�ش�ن على

 ت�طيد التعاون مع القطاع اخلا�ض

اأن  النعيمي  عبداهلل  بن  رمزان  الإعالم  وزير  اأكد 

الوزارة حري�شة على توطيد التعاون مع القطاع اخلا�س 

ودعم دوره يف عملية التنمية مبختلف جوانبها، واأنها 

والإمكانيات  الطاقات  كل  بت�شخري  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

التنموية  الهداف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  الإعالمية 

الطموحة ململكة البحرين.

مدير  اأم�س  الإعالم  وزير  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

عام �شركة »زين« حممد زين العابدين، وال�شيخ عبداهلل 

الت�شال  لإدارة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خالد  بن 

بحث  جرى  حيث  ال�شركة،  يف  امل�شتثمرين  وعالقات 

اآليات وجمالت التعاون واملبادرات املجتمعية امل�شرتكة 

و�شبل دعمها مبا يخدم م�شرية التنمية يف اململكة.

لإ�شهامات  تقديره  عن  الوزير  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

املجتمع عرب  البحرين« ودورها يف خدمة  »زين  �شركة 

بينها  ومن  واخلريية  التطوعية  املبادرات  من  العديد 

وغريها،  خ�شراء«  »ُدمِت  للت�شجري  الوطنية  احلملة 

دعائم  ُتر�شخ  جناحات  من  ال�شركة  حتققه  مبا  منوًها 

قطاع  يف  البحرين  مملكة  تعي�شها  التي  النه�شة 

وجمل�س  البحرين«  »زين  ل�شركة  متمنًيا  الت�شالت، 

اإدارتها ا�شتمرار النجاح والتقدم.

وال�شيخ  العابدين  زين  حممد  اأعرب  ناحيته،  من 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة عن جزيل �شكرهما وتقديرهما 

بني  واملثمر  البناء  بالتعاون  م�شيدين  الإعالم،  لوزير 

ال�شركة والوزارة، ومبا يوليه الإعالم الوطني من اهتمام 

حتققها  التي  النجاحات  على  ال�شوء  بت�شليط  كبري 

املبادرات الوطنية الهادفة خلدمة املجتمع وتنميته.

حممد بن خليفة: البحرين ت�شري بخطى 

ثابتة نح� حتقيق اأهدافها التنم�ية

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خليفة  بن  ال�شيخ حممد  ا�شتقبل 

للبعثة  وفدا  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

وذلك  الدويل،  النقد  ل�شندوق  الرابعة  للمادة  ال�شت�شارية 

مملكة  يف  العقاري  القطاع  تطورات  وا�شتعرا�س  ملناق�شة 

املو�شوعات  من  عدد  بحث  الجتماع  خالل  البحرين.ومت 

القطاع  التطورات  اآخر  حول  النظر  وجهات  وتبادل 

العقاري على ال�شعيد املحلي، بالإ�شافة اإىل بحث عدد من 

املو�شوعات ذات الهتمامات امل�شرتك.

واأفاد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري باأن 

اأهدافها  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ت�شري  البحرين  مملكة 

التنموية من خالل مبادرات عدة والتي كان لها الدور يف 

موا�شلة النمو الإيجابي لالقت�شاد البحريني.

ح�شر الجتماع عدد من امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة.

�ش�ؤون اجلمارك ت�قع اتفاقية م�شت�ى 

اخلدمة مع جمعية املخل�شني اجلمركيني

املخل�شني  وجمعية  اجلمارك  �شوؤون  وقعت 

وذلك  اخلدمة،  م�شتوى  اتفاقية  البحرينية  اجلمركيني 

البناء بني �شوؤون اجلمارك بوزارة  التعاون  من منطلق 

البحرينية،  اجلمركيني  املخل�شني  وجمعية  الداخلية 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  بح�شور  وذلك 

املخل�شني  جمعية  رئي�س  الأمني  ويا�شر  اجلمارك، 

اجلمركيني البحرينية.

يف  الطرفني  رغبة  منطلق  من  التفاقية  هذه  وتاأتي 

ما  والتن�شيقية،  اجلمركية  الإجراءات  وتوثيق  ت�شهيل 

ي�شهم يف تطوير قطاع التجارة يف مملكة البحرين ودعم 

اللوج�شتي  املوؤ�شر  لتح�شني  املوقرة  احلكومة  توجه 

قطاع  ا�شرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  مع  متا�شًيا  للمملكة 

القت�شادي  التعايف  خطة  �شمن  اللوج�شتية  اخلدمات 

ململكة البحرين.

كما تهدف التفاقية اإىل احل�شول على اتفاق متبادل 

ل�شمان توفري معلومات حول القوانني اجلمركية احلالية 

واملتجددة التي �شوف ت�شهم يف تطوير كفاءة اخلدمات 

لتبادل  خطة  و�شع  اجلمركيني،  للمخل�شني  املقدمة 

البيانات والتقارير الدورية امل�شرتكة بني كال الطرفني.

 عقد اجتماع مبقر الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية اأم�س الثالثاء بني وفدين من مملكة البحرين 

ودولة قطر. وتراأ�س وفد مملكة البحرين د. عبداللطيف بن 

را�شد الزياين، وزير اخلارجية، كما تراأ�س وفد دولة قطر 

ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين، نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير اخلارجية.

الالزمة  والجراءات  الآليات  و�شع  الجتماع  وتناول 

لإطالق م�شار املباحثات على م�شتوى اللجان الثنائية وفًقا 

ملا ت�شمنه بيان العال ال�شادر عن قمة العال باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شادر يف اخلام�س من يناير 2021م؛ لإنهاء 

امللفات اخلا�شة املعلقة بينهما. كما اأكد اجلانبان على اأهمية 

العمل والتعاون بني البلدين ال�شقيقني مبا يعزز العالقات 

وال�شتقرار  الأمن  يف  �شعبيهما  تطلعات  ويحقق  الأخوية 

التعاون  ملجل�س  امل�شرتك  العمل  م�شرية  ويدعم  والتنمية، 

لدول اخلليج العربية.
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مب�شاركة نخبة من املتحدثني الدوليني يف خمتلف جماالت اأمرا�ض القلب

انطالق اأعمال امل�ؤمتر الطبي الدويل الأمرا�ض القلب

اجتماع بحريني - قطري ل��شع اآليات اإطالق م�شار املباحثات الثنائية  

افتتحت الدكتورة جناح را�شد الزياين 

م�شت�شفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

املوؤمتر  فعاليات  التخ�ش�شي  البحرين 

الطبي الدويل لأمرا�س القلب، الذي نظمه 

حتت  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  رعاية 

يف  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

قاعة املوؤمترات بفندق اخلليج، مب�شاركة 

املتحدثني  من  كبري  عدد  قبل  من  وا�شعة 

بتخ�ش�شاتهم  وال�شت�شاريني  الدوليني 

املرئي  الت�شال  طريق  عن  املختلفة 

)الزوم(، حيث ناق�س املوؤمتر يف ن�شخته 

الأ�شعة  يف  التطورات  اآخر  اجلديدة 

التداخلية يف خمترب ق�شطرة القلب.

للدكتورة  بكلمة  املوؤمتر  بداأ  وقد 

ال�شكر  من خاللها  الزياين، وجهت  جناح 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  اإىل  اجلزيل 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة على 

تف�شله برعاية املوؤمتر، كما رحبت بجميع 

احل�شور وباخلرباء والأطباء املتحدثني.

املناق�شات  باأن  قائلة  واأ�شافت 

�شتقدم خالل جل�شات  التي  والأطروحات 

املوؤمتر، �شت�شهم يف الرتقاء بطب القلب، 

املقدمة  ال�شحية  الرعاية  وخدمات 

باململكة.

وقالت: »اأنا �شعيدة جًدا باأداء فريقنا 

القلب واأخ�شائي  اأطباء  الطبي املكون من 

والأ�شعة  الأع�شاب  وجراحة  الأع�شاب 

م�شكورة  بجهود  قاموا  حيث  التداخلية، 

املر�شى  العديد من  ارواح  باإنقاذ  ومميزة 

ال�شحية  الرعاية  وتقدمي  ورعايتهم 

املنا�شبة لهم«.

بالقول  اليوم  نفخر  »نحن  واأ�شافت: 

ال�شحية  للرعاية  العاملية  املعايري  اإن 

والقلب  الدموية  لالأوعية  امرا�س  لعالج 

حيث  البحرين،  يف  متوفرة  والأورام 

حتقق وهلل احلمد حلمي يف اإنقاذ امل�شابني 

باأمرا�س القلب وال�شكتات الدماغية«.

وتابعت يف كلمتها، باأن لديها اأحالًما 

التخ�ش�شات  هذه  روؤية  اأبرزها  كبرية، 

من  ال�شباب  جيل  اإىل  تنتقل  واخلدمات 

�شينقذون  الذين  واملمر�شات  الأطباء 

العديد من اأرواح مواطنينا.

ال�شكر  الزياين  الدكتورة  ووجهت 

تقدمي  على  للقلب  اأبولو  ملركز  اجلزيل 

الدعم مل�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي لبدء 

ملوؤ�ش�شهم  متمنية  القلب،  بوحدة  العمل 

ال�شحة  من  مزيد  ريدي  براتاب  الدكتور 

والتوفيق.

والأوعية  القلب  اأمرا�س  اأغلبية 

خالل  من  منها  الوقاية  ميكن  الدموية 

التدخني  مثل  اخلطر  لعوامل  الت�شدي 

وال�شمنة  ال�شحي  غري  الغذائي  والنظام 

واخلمول البدين وعدم ممار�شة الريا�شة.

املتقدمة  للرعاية  »نتيجة  واأ�شافت: 

انخفا�س  اأ�شبح هناك  املنا�شب،  والعالج 

يف معدل الوفيات باأمرا�س القلب والأوعية 

ال�شرطانية«،  والأمرا�س  واملخ  الدموية 

لفتة اإىل اأن اخلطر الكبري والقاتل احلقيقي 

املرتبطة  الأمرا�س  هي  احلايل  الوقت  يف 

يف  هي  والتي  وال�شرطان،  بال�شمنة 

امل�شنعة  الأطعمة  لتناول  نتيجة  الغالب 

ومنط احلياة ال�شيئ و�شغوطات احلياة، 

كلها اأدت اإىل وجود جمتمع معر�س خلطر 

اأ�شغر  �شن  يف  الأمرا�س  بهذه  الإ�شابة 

املهم  بات من  لذلك  واأجدادهم،  اآبائهم  من 

هذه  ملكافحة  فعالة  طبية  خدمات  اإيجاد 

اأولوية  اأ�شبحت  الأمرا�س والوقاية منها 

خدمات  لدينا  »تتوافر  وقالت:  ق�شوى. 

م�شت�شفى  يف  الع�شبية  الدموية  الأوعية 

من  النا�س  لإنقاذ  التخ�ش�شي  البحرين 

الأوعية  ومتدد  الدماغية  ال�شكتات  اآثار 

ال�شباتي،  ال�شريان  واأمرا�س  الدموية 

وهي مهمة ملنع نق�س تروية ع�شلة القلب 

لإنقاذ الن�شيج الدماغي من نق�س الرتوية، 

متت  التي  التداخلية  الأ�شعة  فاإن  كذلك 

تدخاًل  تقدم  اإىل خدماتنا  موؤخًرا  اإ�شافتها 

يف الأوعية الدموية«.

يوم  انطلق  الذي  املوؤمتر  يف  و�شارك 

اخلمي�س املا�شي املوافق الثاين من فرباير 

الدكتور عادل خليفة ا�شت�شاري  اجلاري، 

القلب،  ومنظمات  وكهرباء  القلب  اأمرا�س 

رئي�س وحدة كهرباء القلب يف مركز حممد 

بن خليفة اآل خليفة التخ�ش�شي، وحتدث 

القلب وعالج  بني  العالقة  م�شتجدات  عن 

اختالل الكهرباء املنظمة لنب�شاته.

بلغيث  حممد  الدكتور  �شارك  كما 

ال�شرايني  ق�شطرة  اأول  ا�شت�شاري 

عبدالعزيز  امللك  مبدينة  وال�شمامات 

للحر�س  خالد  امللك  )م�شت�شفى  الطبية 

حما�شرة  والقى  الريا�س  يف  الوطني( 

التطورات  اأحدث  عن  خاللها  من  حتدث 

احلالت  وعالج  اجلديدة  وال�شعة 

يف  امل�شتقبلي  والعالج  امل�شتع�شية 

ا�شتبدال �شمام القلب عن طريق الق�شطرة.

وعرب الأون لين، تكلم الدكتور عامر 

عرداتي ا�شت�شاري اأمرا�س وجراحة القلب 

جامعة  م�شت�شفى  يف  املقيم  التداخلية 

التطورات  اآخر  عن  �شيكاغو،  يف  اإلينوي 

يف عالج التخرث الدم يف �شرايني الرئة عن 

طريق التداخل بالق�شطرة.

اأّكد اأن لقاءه مع وزير العدل كان مثمًرا

اأب�اإدري�ض يطالب بالبدء يف ت�شييد م�شاجد مدينة �شلمان
�شيد اأحمد الوداعي:

ال�شمالية  بلدي  ع�شو  اأبواإدري�س  با�شم  طالب 

وممثل الدائرة الثانية، بت�شريع وترية العمل والبدء 

يف ت�شييد امل�شاجد الأربعة مبدينة �شلمان.

يف  ك�شفت  قد  اجلعفرية  الأوقاف  اأن  واأفاد 

الأول  امل�شاجد �شتبداأ يف  بناء  اأن خطة  وقت �شابق 

واأكد  املا�شي.  العام  من   2022 عام  �شبتمرب  من 

بالمتالء  بداأت  قد  �شلمان  مدينة  اأن  اأبواإدري�س 

بالفعل وازداد التعداد ال�شكاين بها ملا ي�شل لـ%80 

العهد  اأن ويل  اإىل  واأ�شار  ال�شتيعابية.   من طاقتها 

رئي�س جمل�س الوزراء يويل اهتماما كبريا باملدينة 

جملة  �شمن  احلديثة  امل�شاريع  من  اأنها  باعتبار 

امل�شاريع العمرانية والتنموية التي ت�شهم يف تطور 

اململكة. 

العدل  الذي جمعه مع وزير  اللقاء  اأن  واأ�شاف 

حممد  بن  نواف  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

الوزير  اأوعز  حيث  بالإيجابية،  ات�شم  قد  املعاودة 

الع�شو  مع  مبا�شر  ات�شال  قناة  فتح  ب�شرورة  فيه 

ملمو�س  تعاون  ج�شر  لبناء  والنيابي  البلدي 

�شواء  حد  على  والوزارة  الأع�شاء  بطموح  يرتقي 

البناء والتطوير. كما �شرح الوزير  لت�شريع عجلة 

بو�شع  تقوم  �شوف  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  باأن 

الأ�شبوعني  خالل  الأربعة  للم�شاجد  الأ�شا�س  حجر 

اأبواإدري�س قد �شرح  اأن  بالذكر  القادمني.  واجلدير 

�شابقا باأن بناء امل�شاجد �شيتم عرب مرحلتني.
 با�سم �أبو�إدري�س

ن�اب اأثن�ا على �شرعة اال�شتجابة ملطالبهم

اإيداع مكافاآت املتط�عني بال�شف�ف االأمامية يف ح�شاباتهم البنكية اأم�ض

م�شطفى ال�شاخوري:

قامت وزارة املالية باإيداع املكافاآت املالية يف احل�شابات 

اأم�س،  �شباح  الأمامية  ال�شفوف  يف  للمتطوعني  البنكية 

وزارة  اأجرته  الذي  التقييم  ح�شب  على  متفاوتة  مببالغ 

ال�شحة ومدة التطوع.

وح�شلت »الأيام« على ن�شخة من ر�شالة هاتفية توؤكد 

اإيداع املكافاآت املالية �شباح اأم�س الثالثاء لأحد املتطوعني 

مببلغ 2500 دينار، بينما من املتوقع اأن تتفاوت املبالغ 

قوائم  جميع  بتقييم  تقوم  خمت�شة  جلنة  تقييم  بح�شب 

املتطوعني وحتديد ال�شتحقاق بح�شب فرتة وا�شتمرارية 

العمل وكفاءة املتطوع واأدائه خالل فرتة تطوعه.

اإىل ذلك، عربرّ عدد من املتطوعني عن فرحتهم الغامرة 

اهتمام  مدى  وتعك�س  تقديرهم  عن  تعربرّ  التي  باملكافاآت 

هني بال�شكر اخلا�س ل�شمو ويل  القيادة باملواطنني، متوجرّ

فريق  اقتدار  بكل  قاد  الذي  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

بر  اىل  بالبحرين  والعبور  كورونا  اأزمة  خالل  البحرين 

الأمان، موؤكدين اأن حر�س �شموه ودعمه الكبري اأكرب دافع 

لال�شتمرار بالعمل وتقدمي الغايل والنفي�س خلدمة الوطن 

الغايل.

اىل ذلك، اأثنى عدد من النواب على التجاوب الإيجابي 

مع مطالباتهم ب�شرف م�شتحقات املتطوعني.

ون�شر النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب عبدالنبي 

�شلمان وعدد من النواب �شكرهم وتقديرهم لوزير املالية 

ولوزيرة ال�شحة؛ ل�شرعة ال�شتجابة ملا مت التوافق عليه 

يف الجتماع الذي جمعهم بوزيرة ال�شحة خالل الإ�شبوع 

املا�شي ب�شرورة الإ�شراع يف �شرف م�شتحقات ومكافآت 

املتطوعني يف ال�شفوف الٓمامية، والذي مت بالفعل �شباح 

النتايٓج  على  يوٓكد  التجاوب  هذا  اأن  موؤكدين  اأم�س، 

التنفيذية  ال�شلطتني  بني  البنرّاء  للتعاون  الٓيجابية 

والت�شريعة يف حل الق�شايا العالقة، ويخلق جًوا آيجابًيا 

بني  الرتياح  من  حالة  وي�شيع  الٓدوار،  يف  وتكاماًل 

املواطنني.

وزير االإعالم: حري�ش�ن على

 ت�طيد التعاون مع القطاع اخلا�ض

اأن  النعيمي  عبداهلل  بن  رمزان  الإعالم  وزير  اأكد 

الوزارة حري�شة على توطيد التعاون مع القطاع اخلا�س 

ودعم دوره يف عملية التنمية مبختلف جوانبها، واأنها 

والإمكانيات  الطاقات  كل  بت�شخري  كبرًيا  اهتماًما  تويل 

التنموية  الهداف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  الإعالمية 

الطموحة ململكة البحرين.

مدير  اأم�س  الإعالم  وزير  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

عام �شركة »زين« حممد زين العابدين، وال�شيخ عبداهلل 

الت�شال  لإدارة  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خالد  بن 

بحث  جرى  حيث  ال�شركة،  يف  امل�شتثمرين  وعالقات 

اآليات وجمالت التعاون واملبادرات املجتمعية امل�شرتكة 

و�شبل دعمها مبا يخدم م�شرية التنمية يف اململكة.

لإ�شهامات  تقديره  عن  الوزير  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

املجتمع عرب  البحرين« ودورها يف خدمة  »زين  �شركة 

بينها  ومن  واخلريية  التطوعية  املبادرات  من  العديد 

وغريها،  خ�شراء«  »ُدمِت  للت�شجري  الوطنية  احلملة 

دعائم  ُتر�شخ  جناحات  من  ال�شركة  حتققه  مبا  منوًها 

قطاع  يف  البحرين  مملكة  تعي�شها  التي  النه�شة 

وجمل�س  البحرين«  »زين  ل�شركة  متمنًيا  الت�شالت، 

اإدارتها ا�شتمرار النجاح والتقدم.

وال�شيخ  العابدين  زين  حممد  اأعرب  ناحيته،  من 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة عن جزيل �شكرهما وتقديرهما 

بني  واملثمر  البناء  بالتعاون  م�شيدين  الإعالم،  لوزير 

ال�شركة والوزارة، ومبا يوليه الإعالم الوطني من اهتمام 

حتققها  التي  النجاحات  على  ال�شوء  بت�شليط  كبري 

املبادرات الوطنية الهادفة خلدمة املجتمع وتنميته.

حممد بن خليفة: البحرين ت�شري بخطى 

ثابتة نح� حتقيق اأهدافها التنم�ية

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خليفة  بن  ال�شيخ حممد  ا�شتقبل 

للبعثة  وفدا  العقاري  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

وذلك  الدويل،  النقد  ل�شندوق  الرابعة  للمادة  ال�شت�شارية 

مملكة  يف  العقاري  القطاع  تطورات  وا�شتعرا�س  ملناق�شة 

املو�شوعات  من  عدد  بحث  الجتماع  خالل  البحرين.ومت 

القطاع  التطورات  اآخر  حول  النظر  وجهات  وتبادل 

العقاري على ال�شعيد املحلي، بالإ�شافة اإىل بحث عدد من 

املو�شوعات ذات الهتمامات امل�شرتك.

واأفاد الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري باأن 

اأهدافها  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ت�شري  البحرين  مملكة 

التنموية من خالل مبادرات عدة والتي كان لها الدور يف 

موا�شلة النمو الإيجابي لالقت�شاد البحريني.

ح�شر الجتماع عدد من امل�شوؤولني يف املوؤ�ش�شة.

�ش�ؤون اجلمارك ت�قع اتفاقية م�شت�ى 

اخلدمة مع جمعية املخل�شني اجلمركيني

املخل�شني  وجمعية  اجلمارك  �شوؤون  وقعت 

وذلك  اخلدمة،  م�شتوى  اتفاقية  البحرينية  اجلمركيني 

البناء بني �شوؤون اجلمارك بوزارة  التعاون  من منطلق 

البحرينية،  اجلمركيني  املخل�شني  وجمعية  الداخلية 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  بح�شور  وذلك 

املخل�شني  جمعية  رئي�س  الأمني  ويا�شر  اجلمارك، 

اجلمركيني البحرينية.

يف  الطرفني  رغبة  منطلق  من  التفاقية  هذه  وتاأتي 

ما  والتن�شيقية،  اجلمركية  الإجراءات  وتوثيق  ت�شهيل 

ي�شهم يف تطوير قطاع التجارة يف مملكة البحرين ودعم 

اللوج�شتي  املوؤ�شر  لتح�شني  املوقرة  احلكومة  توجه 

قطاع  ا�شرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  مع  متا�شًيا  للمملكة 

القت�شادي  التعايف  خطة  �شمن  اللوج�شتية  اخلدمات 

ململكة البحرين.

كما تهدف التفاقية اإىل احل�شول على اتفاق متبادل 

ل�شمان توفري معلومات حول القوانني اجلمركية احلالية 

واملتجددة التي �شوف ت�شهم يف تطوير كفاءة اخلدمات 

لتبادل  خطة  و�شع  اجلمركيني،  للمخل�شني  املقدمة 

البيانات والتقارير الدورية امل�شرتكة بني كال الطرفني.

 عقد اجتماع مبقر الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية اأم�س الثالثاء بني وفدين من مملكة البحرين 

ودولة قطر. وتراأ�س وفد مملكة البحرين د. عبداللطيف بن 

را�شد الزياين، وزير اخلارجية، كما تراأ�س وفد دولة قطر 

ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين، نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير اخلارجية.

الالزمة  والجراءات  الآليات  و�شع  الجتماع  وتناول 

لإطالق م�شار املباحثات على م�شتوى اللجان الثنائية وفًقا 

ملا ت�شمنه بيان العال ال�شادر عن قمة العال باململكة العربية 

ال�شعودية ال�شادر يف اخلام�س من يناير 2021م؛ لإنهاء 

امللفات اخلا�شة املعلقة بينهما. كما اأكد اجلانبان على اأهمية 

العمل والتعاون بني البلدين ال�شقيقني مبا يعزز العالقات 

وال�شتقرار  الأمن  يف  �شعبيهما  تطلعات  ويحقق  الأخوية 

التعاون  ملجل�س  امل�شرتك  العمل  م�شرية  ويدعم  والتنمية، 

لدول اخلليج العربية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12359/PDF/INAF_20230208010225888.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/alayam/first/998526/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/998524/News.html
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 وزير األشغال: إنجاز 60٪ من توسعة 
تقاطع الجسرة العلوي »منحدر رقم 1«

أك��د وزير األش��غال إبراهي��م الحواج، 
أن نس��بة اإلنجاز في مشروع توسعة 
تقاطع الجس��رة العل��وي »منحدر رقم 

1«، بلغت حتى اآلن %60.
ج��اء ذلك، خالل قيامه بزيارة تفقدية 
توس��عة  مش��روعي  عم��ل  لموق��ع 
تقاطع الجس��رة العلوي المنحدر رقم 
)1(، ومش��روع توسعة ش��ارع الجنبية 
بالمحافظ��ة الش��مالية، حي��ث يع��د 
المش��روعان م��ن المش��اريع الهامة 
المدرجة على برنامج الحكومة الرامية 
إلى تخفيف االختناقات المرورية على 
الشوارع الرئيس��ة وذلك بحضور عدد 

من النواب والبلديين والمسؤولين.
وأوضح الوزير، أن المشروع من شأنه 
االس��تيعابية  الطاق��ة  يضاع��ف  أن 
للحركة المرورية القادمة من الشمال 
على ش��ارع الجنبي��ة نزواًل إلى ش��ارع 
الشيخ عيسى بن سلمان شرقًا باتجاه 
المنامة، من خالل إضافة مسار جديد 
ليصب��ح منحدر بمس��ارين على جس��ر 
تقاطع الجسرة العلوي نزواًل إلى شارع 
الش��يخ عيسى بن س��لمان، ما سيرفع 
الطاقة االس��تيعابية وبالتالي يخفف 
انسيابية  ويس��هل  المروري  االزدحام 
الحركة المرورية على تقاطع الجنبية، 
الجه��ة  م��ن  القادم��ة  للمركب��ات 
الش��مالية وكذلك المركبات القادمة 
من ش��ارع الشيخ عيس��ى بن سلمان 
رجوع��ًا إل��ى الش��ارع نفس��ه باتجاه 

مدينة عيسى. 
 وتتضم��ن أعم��ال المش��روع إزال��ة 
للمس��ار  األس��فلت  وتجدي��د طبق��ة 
الحال��ي، واس��تبدال الحواج��ز الحالية 
بحواجز خرس��انية لحماية مستخدمي 
المنح��در، كما س��تتم حماية جوانب 

المنح��درات الترابي��ة لجس��ر الجنبية 
 micro« العميقة األساس��ات  بتقنية 
piling«، وال��ذي يتم تنفيذه من قبل 
مجموعة الح��اج حس��ن بتكلفة تبلغ 
ملي��ون دين��ار بحرين��ي، وذل��ك بعد 
ترس��تيه من قبل مجلس المناقصات 
والمزايدات. علمًا بأن��ه من المتوقع 
االنتهاء من تنفيذ المشروع في الربع 

األول من العام 2023.
 وتم اس��تعراض مس��تجدات مشروع 
توس��عة ش��ارع الجنبية لالطالع على 
س��ير العمل في��ه، حيث تبلغ نس��بة 
اإلنجاز فيه نحو 12%، ويعد المشروع 
إضافة مهمة في دعم البنية التحتية 
والمؤدية  المحيط��ة  الطرق  وتطوير 
إل��ى مدين��ة س��لمان وهي م��ن أكبر 

المدن اإلسكانية.
وس��يخدم المش��روع أهال��ي مدين��ة 
س��لمان والبديع والجنبي��ة والمناطق 
المحيط��ة، ويهدف إل��ى خفض زمن 
الرحلة عبر توفير منفذ مباش��ر سريع 
وس��هل الوصول، كما سيس��اهم في 

تس��هيل انس��يابية الحركة المرورية 
من خالل تنقل المواطنين والقاطنين 
من وإل��ى مس��اكنهم، باإلضافة إلى 
زيادة الطاقة االستيعابية وخلق بيئة 

آمنة لمستخدمي الشارع نفسه.
 وأكد الوزير أن مشروع توسعة شارع 
الجنبي��ة سيس��هم في زي��ادة الطاقة 
االستيعابية للش��ارع وتحسين تدفق 
حرك��ة الم��رور وتقلي��ل الوقت وزمن 
الرحلة لمس��تخدميه وقاطني مناطق 
وقرى المحافظة الش��مالية الممتدة 
على جانبه وصواًل إلى مدينة سلمان.

 وأش��ار الحواج إلى أن الش��ارع ش��هد 
في الس��نوات الماضية نموًا مستمرًا 
في عدد المركب��ات عليه بمعدل %3 
نمو حركة المرور الس��نوي، حيث بلغ 
حجم الحرك��ة المرورية على الش��ارع 
54.600 مركبة في اليوم، فيما بلغت 
الطاق��ة االس��تيعابية حوال��ي 6700 
مركبة في الساعة، في حين سترتفع 
بعد توس��عة الش��ارع إلى 3 مسارات 
ف��ي كل اتج��اه وتطوي��ر التقاطعات 

المروري��ة علي��ه ليبلغ حج��م الحركة 
المرورية على الشارع 140 ألف مركبة 
في الي��وم، وبطاقة اس��تيعابية تبلغ 
حوالي 10500 مركبة في الساعة في 

ساعات الذروة لالتجاهين.
عل��ى  المش��روع  أعم��ال  وتش��تمل   
توسعة ش��ارع الجنبية إلى 3 مسارات 
ف��ي كل اتج��اه بط��ول 4 كيلومترات 
تقريبًا إلى جان��ب تطوير التقاطعات 
عليه، بما في ذلك أعمال نقل وحماية 
الخدمات على الش��ارع، وإعادة إنشاء 
البنية التحتية للشارع متضمنة إنشاء 
ش��بكة لتصريف مياه األمطار، وإنشاء 
طرق خدمة لضمان انسيابية الحركة 
المروري��ة للش��ارع الرئي��س وتوفير 
خي��ارات للدخ��ول والخ��روج للمنطقة 
األماك��ن  ف��ي  للس��يارات  ومواق��ف 
المتاح��ة، ع��الوة على إنش��اء حواجز 
العالمات  ووضع  المرورية،  الس��المة 
المرورية والتحذيرية للطرق، وبعض 
أعمال تحس��ين اإلنارة والتجميل على 

الشارع.
 وأكد الوزير أن ال��وزارة حرصت خالل 
تنفي��ذ المش��روع على الحف��اظ على 
توفير مس��ارين للحركة المرورية في 
كل اتجاه لتخفي��ف االزدحام المروري 
رغ��م التحدي��ات والمعوق��ات ومنها 
كث��رة الخدمات األرضية ف��ي الموقع 

وضيق المساحة للتنفيذ.
 وق��دم النائب ورئيس مجلس البلدي 
الش��مالي واألعضاء الشكر إلى الوزير 
والمس��ؤولين في الوزارة على الدعوة 
لحضور الزيارة واالطالع عن كثب على 
المشروعين، مشيدين بجهود الوزارة 
ف��ي تطوير ش��بكة الط��رق لتخفيف 

االزدحامات في المحافظة الشمالية.

 النعار: البيوت اآليلة للسقوط 
والمهجورة خطر يهدد 4 دوائر بالمحرق

ياسمينا صالح  «

فتح مجل��س بلدي المح��رق ملف البي��وت اآليلة 
للس��قوط والمهجورة في اجتم��اع اللجنة العامة 

للمجلس يوم أمس.
وكش��ف رئيس المجل��س عبدالعزي��ز النعار عن 
وج��ود العدي��د م��ن البي��وت اآليل��ة للس��قوط 
والمهجورة في 4 دوائ��ر بمحافظة المحرق وهي 

الدائرة الثانية والثالثة والرابعة والثامنة.
وبي��ن أن ه��ذه الدوائ��ر تش��كل خط��ورة عل��ى 
المواطني��ن حيث إنهم يعانون م��ن عدم القدرة 
على التصرف بها أو بيعها بس��بب القيود خاصة 

أنه��م خاطبوا هيئة البحرين للثقافة واآلثار التي 
وعدتهم بأنها س��وف تس��تملك ه��ذه البيوت أو 
تق��وم بترميمها حين توف��ر الميزانية ولكن بال 

جدوى.
وأضاف: »أنن��ا نقدر دور هيئ��ة البحرين للثقافة 
واآلث��ار في الحفاظ على الت��راث بالبحرين ولكن 
يج��ب أال يكون على حس��اب مصال��ح المواطنين 
خاص��ة أنه يوجد بيوت تس��قط حجارة منها بين 
فت��رة وأخرى وق��د تؤدي إلى إصابة أي ش��خص، 
ويج��ب وضع موازن��ات وخطة متكامل��ة للحفاظ 
عل��ى تراث البحرين وأن تك��ون األولوية هي دفع 

الضرر عن المواطنين«.

»المباحث« تنّظم محاضرة 
توعوية عن المخدرات

نّظم��ت ش��عبة اإلع��الم الجنائي ب��اإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدلة الجنائية، محاضرة توعوية حول الوقاية من المخدرات 
والمؤثرات العقلية، في مأتم مدينة عيسى، لتوعية المجتمع 
خاصة الش��باب والناشئة بأضرار آفة المخدرات وُطرق الوقاية 
منها من أجل مجتمع خ��اٍل من آفة المخدرات، وذلك في إطار 
تفعيل مبدأ الش��راكة المجتمعية لمكافح��ة آفة المخدرات، 

وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
وتضّمن��ت المحاضرة التي ألقاه��ا الرائد خالد محمد الكعبي 
ومس��اعد مالزم ثاٍن أحمد جمعة رشدان من منسوبي ُشعبة 
اإلع��الم الجنائي عدة محاور رئيس��ة مثل التع��رف على أنواع 
المواد المخدرة، والعالمات الدالة على التعاطي باإلضافة إلى 
األس��باب التي قد تؤدي إلى تعاط��ي المواد المخدرة وكيفية 
مس��اعدة المتعاط��ي عل��ى التواصل م��ع الجهة المس��ؤولة 
لتقديم الدعم والمساعدة على اإلقالع عن تلك المواد المخدرة 
ومنها االتصال بالخط الس��اخن )996( باإلضافة إلى برنامج 
»التعافي« الذي يقدم المساعدة المطلوبة مع ضمان أقصى 
درجات الس��رية ودون أي مس��اءلة قانوني��ة للمتصل أو أفراد 
أسرته، وذلك تطبيقًا لنصوص وروح القانون الخاص بالمواد 
المخ��درة لعام 2007 ف��ي المادة رق��م )42( التي نصت على 
أنه ال ُتقام الدعوة الجنائية على أي شخص يتقدم للمساعدة 
والعالج من تلقاء نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة من 

أجل االنتقال من دائرة اإلدمان إلى مرحلة التعافي.

»األشغال«: غلق المسار األيمن 
 على شارع الشيخ خليفة 
بن سلمان باتجاه المنامة

أعلنت وزارة األش��غال وبالتنس��يق م��ع اإلدارة العامة للمرور 
بوزارة الداخلية، بأن أعمال صيانة فواصل الجسور على شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان »كوبري ولي العهد« تستدعي غلق 
المس��ار األيمن باتجاه المنامة على أن يتم توفير مس��ارين 

للحركة المرورية.
وبين��ت الوزارة أنه س��وف يت��م العمل في الموق��ع المذكور 
ابتداًء من يوم الخميس 2023/02/09 الساعة 11:00 مساًء 

إلى يوم السبت 2023/02/11 الساعة 05:00 صباحًا.

 العصفور: شراكة متميزة 
تجمع البحرين وأمريكا

اس��تقبل محاف��ظ الش��مالية عل��ي بن الش��يخ عبدالحس��ين 
العصفور الس��فير س��تيفن بوندي س��فير الواليات المتحدة 
األمريكي��ة لدى مملك��ة البحري��ن وإليزابي��ث هاتينج رئيس 

القسم السياسي واالقتصادي بالسفارة.
وفي مس��تهل اللقاء، رحب محافظ الشمالية بالسفير، مشيدًا 
بعمق العالقات الثنائية القائمة التي تجمع مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية في مختلف المجاالت واألصعدة، 
مثمنًا الجهود الثنائية والمش��تركة بي��ن البلدين في تطوير 
عالق��ات الش��راكة والتع��اون المتميزة وفتح آف��اٍق رحبة من 

التنسيق المشترك.
كم��ا عب��ر محافظ الش��مالية ع��ن خال��ص س��روره الفتتاح 
مستشفى الملك حمد – اإلرسالية األمريكية في منطقة عالي 
بالمحافظة الش��مالية مؤخ��رًا، مؤكدًا أن ذل��ك يأتي تأكيدًا 
للعالق��ات المتينة بي��ن مملكة البحري��ن والواليات المتحدة 

األمريكية.
من جانبه، أعرب الس��فير عن ش��كره وتقديره للمحافظ على 
حفاوة االستقبال، مش��يدًا بالفعاليات والبرامج التي تقيمها 
المحافظ��ة الش��مالية وخاص��ة عل��ى المس��تويات الصح��ي 

والرياضي واالجتماعي.

 محافظ الشمالية: بدء التخطيط
 لالحتفال باعتماد عالي مدينة صحية

ترأس محافظ المحافظة الش��مالية 
عل��ي العصفور االجتماع التش��اوري 

األسبوعي للمسؤولين بالمحافظة.
اس��تعرض  االجتم��اع،  وخ��الل 
العصف��ور ج��دول األعم��ال، مبين��ًا 
ب��دء التخطيط لالحتف��ال باعتماد 
عال��ي مدين��ة صحية خ��الل الفترة 
الخط��ة الصحية  القادم��ة، ووض��ع 
لم��ا بع��د االعتماد، ش��اكرًا ومقدرًا 
رئيس وأعضاء مكتب منسق برنامج 
المدن الصحية لما بذلوه من جهود 
وأعمال س��اهمت بش��كل فعال في 

عملية االعتماد.
كما رحب المحافظ بالنقيب محمود 
العوينات��ي ضاب��ط تنس��يق أمن��ي 
بالمحافظ��ة، وذل��ك للعم��ل عل��ى 
تشكيل فريق معني بتحليل المخاطر 
ووض��ع خطط طوارئ بما يتماش��ى 

م��ع متطلب��ات الحماي��ة المدني��ة 
بالمحافظ��ة ووف��ق االس��تراتيجية 
الوطنية للط��وارئ المدنية وبرنامج 
عم��ل اللجن��ة الوطني��ة لمواجه��ة 
كون��ه  إل��ى  باإلضاف��ة  الك��وارث، 
حلقة وص��ل لمباش��رة العمل على 

تجهيز وإدامة مراكز اإليواء لس��رعة 
الحاالت  االس��تجابة والفاعلية ف��ي 

الطارئة.
حققت��ه  ال��ذي  بالنج��اح  وأش��اد 
المحافظة في تنظيم اليوم الوطني 
الرياضي لمملكة البحرين ، كفعالية 

رياضية صحية متنوعة اس��تطاعت 
المحافظ��ة م��ن خالله��ا تس��ليط 
الض��وء عل��ى أهمي��ة المواصلة في 
تقديم البرامج الهادفة إلى مكافحة 

السمنة وضمان صحة الجميع.
كما احتوى جدول أعم��ال االجتماع 
على ع��دد م��ن الموضوع��ات، من 
أبرزها تنظيم عرض خالل المجلس 
األس��بوعي للمحافظ��ة ع��ن أهمية 
أخ��ذ اللقاح��ات والتطعيم��ات ضد 
مش��يدًا  الموس��مية،  األم��راض 
بالتقري��ر االس��تقرائي للمع��دالت 
الصحية في قرى ومناطق المحافظة 
ال��ذي قدم��ه أمي��ن س��ر المجلس 
التنس��يقي جعفر الحالي، واعتماده 
والفعاليات  للبرامج  كمدخل وبوابة 
الصحية والتوعوية للمحافظة خالل 

فترة ما بعد االعتماد.

 »الوطني لإليرادات« يجتاز التدقيق
»ISO 9001:2015« الخارجي ويحصد 

نج��ح الجه��از الوطن��ي لإلي��رادات، ف��ي اجتي��از 
 ISO« مرحل��ة التدقي��ق الخارجي لش��هادة اآليزو
9001:2015« ف��ي إدارة نظ��م الج��ودة، وذل��ك 
بعد تحقي��ق جميع متطلبات الش��هادة بدون أية 
مالحظ��ات خالف األط��ر المحددة له��ا، وذلك عبر 
تطبيق مب��ادئ الجودة الفعلية والدقيقة حس��ب 
المواصف��ات القياس��ية الدولية للجه��ة المانحة 
للش��هادة، بما يؤك��د التزام الجهاز باش��تراطات 
ومعايي��ر الجودة بحس��ب المواصف��ات العالمية 

المقررة.
الوطن��ي  للجه��از  التنفي��ذي  الرئي��س  وأعرب��ت 
لإلي��رادات رن��ا فقيهي، لدى تس��لمها الش��هادة 
م��ن الجهة المانحة عن اعتزازه��ا وفخرها بجميع 
العاملين لجهودهم الرامية للحصول على شهادة 
الج��ودة، حيث عم��ل الفري��ق المعني على نش��ر 

الثقاف��ة المطلوب��ة بين الموظفي��ن مع الحرص 
عل��ى اإللم��ام بأهمية نيل ه��ذه الش��هادة التي 
تأتي تتويجًا للجهود المبذول��ة لالرتقاء بالعمل 
الحكوم��ي وفقًا للمعايير والنظ��م الدولية، والتي 
تعد ركيزة أساس��ية لتعزي��ز مهنية وجودة األداء، 
كم��ا أن��ه ي��دل عل��ى مس��توى كف��اءة اإلنتاجية 
بجمي��ع إدارات الجهاز والحرص على تقديم أفضل 
الممارس��ات والخدمات للمس��تفيدين، إلى جانب 
الت��زام الجهاز وإدارته العلي��ا بتطبيق نظام إدارة 
الجودة بحسب متطلبات المواصفة الدولية كأحد 
السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر.

ن الجهاز بكافة إداراته وأقس��امه  وأك��دت أن تمكُّ
م��ن الحصول عل��ى هذه الش��هادة يف��رض على 
الجهاز تحديًا جديدًا في االستمرار بجودة الخدمات 
المقدم��ة وآلي��ة العم��ل المعتمدة، م��ع العمل 

على تحس��ينها وتطويرها بصورة مس��تمرة وفقًا 
للمعايير الدولية، مش��يرة إل��ى البحث الدائم عن 
فرص التحسين للعمليات ووضع آلية للتحكم في 
أي مخاطر محتملة، وذل��ك لضمان كفاءة تقديم 
الخدمات للمس��تفيدين حس��ب الجودة المطلوبة 

وضمان انسيابية العمل في كل الظروف.
للعملي��ات  التنفي��ذي  الرئي��س  نائ��ب  وعّب��رت 
الضريبي��ة ن��ور بوعل��ي ع��ن ش��كرها وتقديرها 
لموظف��ي اإلدارة المعني��ة بج��ودة األداء وتعاون 
المعنيي��ن في جمي��ع اإلدارات واألقس��ام بالجهاز 
التي ش��ملها البرنامج، مش��يدة بكافة منتس��بي 
الجهاز عل��ى دورهم البارز في االس��تمرار بتحقيق 
هذا اإلنجاز المش��ّرف والعمل المتواصل لالرتقاء 
بمستوى الخدمات المقدمة وفقًا ألعلى مواصفات 

الجودة بما يخدم جميع المستفيدين.
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»التربية« تنظم ملتقى اليوم العالمي لإلنترنت اآلمن
نظم��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م بالتع��اون مع 
وزارة الداخلية والمركز الوطني لألمن السيبراني 
وهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية وهيئة 
تنظيم االتصاالت ملتقى بمناسبة اليوم العالمي 

لإلنترنت اآلمن، وذلك بصرح الميثاق الوطني.
وقد أشرف على تنظيم الملتقى قطاع السياسات 
واإلس��تراتيجيات واألداء ممث��اًل بمش��روع جاللة 
الملك حمد لم��دارس المس��تقبل، بحضور 120 
من طلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية، و120 
من معلمي الم��دارس الحكومية والخاصة، حيث 
تعرفوا على فوائد ومخاطر اس��تخدام اإلنترنت، 
وش��اركوا ف��ي األنش��طة المقدم��ة م��ن خ��الل 

المعرض التوعوي المصاحب.
 وجاء ذلك من منطلق حرص الوزارة على تأصيل 
المواطن��ة الرقمي��ة وتحقي��ق األم��ان الرقم��ي 
والفك��ري ل��دى الطلب��ة والهيئ��ات التعليمي��ة 
واإلداري��ة والفني��ة، وتمكينه��م من اس��تخدام 
اإلنترن��ت بصورة آمنة ومفي��دة، وحمايتهم من 
المخاط��ر المحتملة عل��ى اإلنترن��ت، وذلك من 
خالل نش��ر ثقافة االس��تخدام اآلمن له، والعمل 
عل��ى زي��ادة الوعي ف��ي المن��ازل والمؤسس��ات 

التعليمية والمنظمات غير الحكومية.
وقد ش��مل برنام��ج الملتقى عقد ورش��تي عمل، 
األولى من تقديم األس��تاذة س��ارة يوسف آل بن 
علي، وتحدثت ع��ن كيفية الحماي��ة من مخاطر 
اإلنترنت، أما المحاضرة الثانية فقدمتها جواهر 
الخاجة م��ن المرك��ز الوطني لألمن الس��يبراني 

ب��وزارة الداخلي��ة بعن��وان »األم��ن الس��يبراني 
وهدف��ت  والموظفي��ن«،  التدري��س  لتهيئ��ة 
الورش��تان إل��ى تنمي��ة الوعي في مج��ال األمن 
السيبراني واالستعمال اآلمن للتكنولوجيا، ورفع 
الوعي الس��ليم لدى المش��اركين لتحقيق األمان 
الرقم��ي واألمان الفك��ري الس��تعمال اإلنترنت 

والتكنولوجيا.

كما تطرقت بنود الورش��ة إلى تأصيل المواطنة 
الرقمية وإبراز دور وزارة الداخلية ممثلة بالمركز 
الوطني لألمن الس��يبراني ف��ي مكافحة الجرائم 
اإللكتروني��ة وتوعية المواطنين بقوانين مملكة 
البحرين في هذا المجال، وقد تفاعل المشاركون 
بش��كل كبي��ر م��ن خ��الل األس��ئلة والمالحظات 

المهمة في أثناء المحاضرات.

بحث مشترك من جامعة البحرين الطبية يثبت 
سالمة استخدام التطعيم المختلط ضد »كورونا«

نش��رت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامع��ة البحرين الطبي��ة RCSI البحرين بالتعاون 
م��ع الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا والمجل��س األعل��ى للصح��ة ووزارة الصحة 
ومستش��فى قوة دف��اع البحرين-الخدم��ات الطبية 
الملكية )BDF(، نتائج بحث مش��ترك يثبت فعالية 
وس��المة برنامج تطعيم مختلط ضد كورونا. ُنِشر 
ه��ذا البحث في 23 يناير 2023 في المجلة العلمية 
»Vaccine«، وه��ي مجلة طبية تخض��ع للمراجعة، 
ونش��رتها مؤسس��ةElsevier المخصص��ة لألطباء 

والعلماء المهتمين بعلم األمصال والتطعيمات.
وب��دأت البحري��ن ببرنام��ج التطعي��م ض��د كورونا 
في ش��هر مايو 2021 باالعتماد على اس��تراتيجية 
الجمع م��ا بين تطعيمات مختلف��ة، ولكن أوضحت 
األدل��ة الناتجة عن التجارب الس��ريرية في البحرين 
وال��دول األخ��رى باس��تخدام تطعي��م س��ينوفارم 
»BBIBP-CorV« بضع��ف المناعة وزيادة انتش��ار 
العدوى وحدوث مراوغ��ة في المناعة ضد متحورات 

كورون��ا من بي��ن المرض��ى الذين ت��م تطعيمهم 
فقط بتطعيم س��ينوفارم ولذلك، تمت الدعوة إلى 

استخدام جرعات التطعيم المعززة.
ويع��د ه��ذا البحث المش��ترك األول م��ن نوعه عن 
فعالي��ة وس��المة برنام��ج التطعي��م ض��د كورونا 
 »BBIBP-CorV« بإعط��اء تطعيم��ات س��ينوفارم
وفايزر »BNT162b2« لألفراد الذين تم تطعيمهم 

بجرعتين من تطعيم سينوفارم.
وأوض��ح البحث اس��تجابة أق��وى للمناعة بواس��طة 
األجس��ام المض��ادة »الحصان��ة المختلط��ة« ف��ي 
مجموع��ة المرض��ى الذي��ن حصل��وا عل��ى كل من 
تطعيم��ات س��ينوفارم وفاي��زر مقارن��ة بمجموعة 
المرض��ى الذي��ن حصلوا عل��ى تطعيم س��ينوفارم 
فقط »كتطعي��م وجرعات معززة«، مع مس��تويات 
أكب��ر من األجس��ام المض��ادة الخاص��ة بالبروتين 
)S(. والتصاع��د ف��ي البروتي��ن )S( ه��و عبارة عن 
هيكل من في��روس س��ارس-كوفيد-2 الذي يمكن 
لنظام المناعة التعرف عليه، والذي يبعث بإشارات 

لتحييد األجسام المضادة كوسيلة لمقاومة العدوى 
الفيروسية. 

كم��ا أوض��ح البح��ث أن مجموع��ة المرض��ى الذين 
حصل��وا على كل م��ن تطعيمات س��ينوفارم وفايزر 
واجهوا نس��بًا أقل من األع��راض الجانبية الخطيرة 
مقارن��ة بمجموعة المرض��ى الذي��ن حصلوا فقط 
على تطعيم س��ينوفارم، وبصورة عامة، كانت اآلثار 
الجانبية طفيفة مما يشير إلى أن جمع التطعيمين 

معًا يمثل خيارًا آمنًا. 
م��ن جامع��ة البحري��ن الطبية قام باالش��تراك في 
البح��ث البروفيس��ور س��تيفن أتكين، رئي��س كلية 
الدراس��ات العلي��ا والبح��وث، والبروفيس��ور من��اف 
القحطاني، أس��تاذ ورئيس قس��م األحي��اء الدقيقة، 
والدكت��ورة ألكس��ندرا بتل��ر، زمي��ل وباح��ث أول، 
والدكت��ورة نيتي��ا كوم��ار، محاضر أول ف��ي الصحة 
العامة وعلم األوبئة، والس��يدة بيرل واصيف، مدير 
الش��ؤون التنظيمية للبحوث، والس��يد سعد مالح، 

طالب السنة األخيرة في كلية الطب.

»هيئة الفضاء« تحتفي بالمهندس علي القرعان
احتفت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأخصائي 
الهندسة مهندس الفضاء علي القرعان بمناسبة 
اجتي��ازه برنام��ج إع��داد الم��درب المحترف من 
معه��د اإلدارة العامة »بيبا« في نس��خته األولى 
ليصبح بذلك أول مدرب محترف في قطاع الفضاء 

في المملكة. 
وقد ج��اءت مش��اركة القرعان ف��ي البرنامج من 
خالل حض��ور مجموعة من المحاضرات التدريبية 
بمعدل 110 ساعات تعلم، باإلضافة إلى ساعات 
إثرائية وتوجيهية تم من خاللها تغطية خمسة 
مح��اور رئيس��ية للعملية التدريبية؛ حيث ُس��لط 
الضوء على تحليل االحتياجات التدريبية وتصميم 
حل��ول التعلم وتطوير الم��واد العلمية والحقيبة 
التدريبي��ة، وتنفي��ذ العملية التدريبي��ة وتقييم 
العملية وقياس العائد على االس��تثمار. واختتم 
البرنام��ج بمجموع��ة م��ن التكليف��ات وبتقديم 
عرض تدريبي أمام مجموعة من خبراء ومحترفي 

العملية التدريبية في المعهد.
بهذه المناسبة صرح عضو فريق البحرين للفضاء، 
مهندس الفضاء علي القرعان قائاًل: »يعد قطاع 
الفض��اء م��ن القطاعات الناش��ئة ف��ي المملكة 
والتي تولي القيادة الرش��يدة حفظها اهلل ورعاها 
اهتمامًا كبي��رًا به لكونه أحد علوم المس��تقبل، 
ونظ��رًا لديناميكي��ة ه��ذا القطاع وس��رعة نموه 
أصبح من الضرورة بم��كان إيجاد برامج تدريبية 
وتطوي��ره لتأصي��ل ونق��ل المع��ارف والعل��وم 
وتأهيل كوادر وطنية قادرة على استلهام العلوم 
المتقدمة والتمك��ن منها لالنطالق بالوطن في 

هذا المجال على أسس علمية راسخة«.
وعن برنام��ج بيبا إلعداد الم��درب المحترف قال 
القرعان: »أتقدم بالش��كر لمعهد اإلدارة العامة 
بيب��ا عل��ى تنظيمه��م له��ذا البرنام��ج المتميز 

وتقديم كل الوس��ائل واألدوات في سبيل تحقيق 
مخرجات التعلم المرص��ودة للبرنامج، حيث يعد 
ه��ذا البرنامج فرص��ة مميزة لجمي��ع المهتمين 
بالعملي��ة التدريبية لما يتضمنه محتوى الدورة 
ألحدث األس��اليب التدريبي��ة العالمية في قطاع 
التدري��ب. وال أنس��ى أن أخص بالش��كر المدرب 
أ.خالد العيد وجميع اإلخوة واألخوات المشاركين 
في البرنامج والذين س��اهموا في إثراء النقاشات 
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من جانبه هنأ الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور 
محمد إبراهيم العسيري المهندس علي القرعان 
عل��ى ه��ذا اإلنج��از وتميزه ف��ي مج��ال التدريب 
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والمتمثل في نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية 

في مجاالت علوم الفضاء.
الجدي��ر بالذكر أن الهيئة الوطني��ة لعلوم تولي 
اهتمام��ًا بالغًا بتطوي��ر الكف��اءات الوطنية في 
مي��دان قط��اع الفض��اء ع��ن طريق بحث س��بل 
التع��اون مع المؤسس��ات العالمي��ة الرائدة في 
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تثقيفية للشباب والناشئة على المستوى الوطني 

والتي تنفذ على يد منتسبيها على مدار العام.
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وجود محتوى غي��ر متوافق مع المعايي��ر واللوائح المعتمدة 
في أحد المعارض المعرفية المنفذة من قبل إحدى المدارس 
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فحص كل المحتوى المعروض والتحقق من سالمته.

 »التربية« تنّظم 
 ورشة تثقيفية حول 
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نّظم��ت إدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم ورش��ة 
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واللوائح واألنظمة المتبعة في هذا الشأن.
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المميزة التي جعلته يثق بقدراته، وتتاح له فرصة رفع اس��م 
وطن��ه الغالي في ه��ذا المحفل الخليجي، بما زاد من ش��غفه 

وحفزه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق إنجازات أخرى.
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األنش��طة والبرامج والمس��ابقات والفعاليات المتنوعة التي 

تقدمها.
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للتقييم من قبل لجنة م��ن ذوي الخبرة واالختصاص، الختيار 
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الخلي��ج العربية، أما المنظم للمس��ابقة وهو برنامج التوعية 
االس��تثمارية »ُملم« فقد تم إطالقه م��ن قبل هيئات األوراق 
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 مركز الشيخ إبراهيم يستضيف 
مديرة متحف بيت لويس آرمسترونغ

يقيم مركز الش��يخ إبراهيم ب��ن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث، بالتعاون مع السفارة األمريكية 
ل��دى مملك��ة البحري��ن مس��اء الي��وم، محاضرة 
لمديرة متحف »بيت لويس آرمس��ترونغ« ريجينا 
باين، عنوانها »تأثير جوالت آرمس��ترونغ«، حيث 
ستس��لط الضوء على التأثير التاريخي والثقافي 

والموس��يقي لجوالت آرمس��ترونغ من 1956 إلى 
1961، بما في ذلك الفترة التي قضاها في مصر 
وغان��ا وجميع أنح��اء القارة األفريقية في س��ياق 
عصر الحق��وق المدنية األمريكية، وذلك في إطار 
الموسم الثقافي »على قدر حلمك تتسع األرض« 

تزامنًا مع فعاليات ربيع الثقافة ال�17.

 يذك��ر أن ريجين��ا باين، هي المدي��رة التنفيذية 
لمتحف لويس آرمس��ترونغ هاوس. ويعد مشروع 
المتحف ذك��رى خالدة على امتداد جميع محطات 
وتاري��خ  إرث  م��ن  الفني��ة  آرمس��ترونغ  لوي��س 
توثيقي، وسجالت المجموعات الكاملة ومذكرات، 

ومخطوطات آلرمسترونغ.
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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:  6269

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/1050534
https://alwatannews.net/article/1050669
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/08/watan-20230208.pdf?1675838979
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مجل��س  عض��و  تق��دم 
الش��ورى حم��د النعيمي، 
بس��ؤال لوزي��رة الصح��ة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد، 
حول جهود الوزارة ودورها 
في الرقابة والحفاظ على 
سالمة المواد المستوردة 
الب��الد،  دخوله��ا  عن��د 
للتأكد من خلوها من أية 
مواد مشعة، والتأكد من 
مطابقته��ا الش��تراطات 
وذلك  والسالمة،  الصحة 

نظرًا العتماد مملكة البحرين على سياسة استيراد الكثير 
من المواد من الخارج س��واء من بلد المنش��أ أو عن طريق 
دول أخرى، لتأمين هذه المواد بش��كل مستدام، فإن ذلك 
ي��ؤدي إلى تحديات تتمث��ل في تعرض ه��ذه المواد إلى 

بعض اإلشعاعات الخطرة.
كما تس��اءل، ع��ن وجود أجه��زة لدى الوزارة للكش��ف عن 
الم��واد الخط��رة والمش��عة في مناف��ذ المملك��ة البرية 
والبحرية والجوية للتأكد من س��المة هذه المواد وخلوها 
م��ن أي إش��عاعات خط��رة حفاظ��ا عل��ى صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
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مخزون السلع الغذائية كاٍف.. وزير الصناعة يطمئن:

 األسعار عالميًا تتجه إلى االنخفاض التدريجي
محمد رشاد  «

أكد وزير الصناعة والتجارة عبداهلل  فخرو أن ارتفاع 
األس��عار عالميًا له عدة أس��باب أكبره��ا تحديات 
سالس��ل اإلمدادات العالمية والتضخ��م العالمي، 
وبناًء عليه قام��ت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف 
الحمالت الرقابية على األس��واق بش��كل مس��تمر 
بغرض التأكد من تواجد كل السلع األساسية التي 
تهم المواطن بش��كل أساسي، كما قامت األجهزة 
الرقابي��ة المختص��ة بال��وزارة بتكثي��ف الزي��ارات 
الميداني��ة التفتيش��ية عل��ى األس��واق والمح��ال 
التجاري��ة، حي��ث قامت الوزارة بعدد م��ن الزيارات 
التفتيش��ية بلغت 11,875 زيارة حتى ش��هر يناير 
2023، حي��ث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية والغلق 
اإلداري ل���27 محاًل، وما زالت الوزارة مس��تمرة في 
الرقاب��ة والتفتي��ش واتخ��اذ اإلج��راءات الفورية 

الحازمة والرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأوض��ح تنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، بوضع خطط وإجراءات 
عاجلة تس��اهم في استقرار أسعار السلع وتوافرها 
محليًا، حرصت الوزارة على تنفيذ الخطوات اآلتية:

1. تنفيذ خط��ة عمل لتكثيف الحم��الت والزيارات 
الميداني��ة والج��والت التفقدي��ة، حي��ث يتم رصد 
أس��عار بعض المواد الغذائية األساس��ية بش��كل 
متكرر لمعرفة مؤش��رات االرتف��اع أو االنخفاض، 
ويتم االس��تيضاح م��ن أصحاب المحال عن س��بب 
الزيادة، لضمان عدم وجود أي تالعب بشأن أسعار 
الس��لع والمنتج��ات أو وجود غش تج��اري أو وجود 
عروض وتخفيضات غير صحيحة وأي مظاهر أخرى 
غي��ر قانونية، ويتم ف��ي حال ضب��ط أي مخالفات 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية.
2. تعلي��ق رس��وم األراضي الصناعي��ة المخصصة 
لتخزين األغذية لمدة 3 أش��هر )والتي تعتبر جزءًا 

من سالسل اإلمداد(.
3. تعلي��ق ش��رط حصول األس��واق عل��ى موافقة 
ال��وزارة على الحم��الت الترويجية وإلغاء رس��ومها 

للمتاجر واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.
4. كم��ا وجه صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل في ش��هر يناير 
2023 الجهات المعنية ووزارة التنمية االجتماعية 
بصرف مبلغ ش��هر إضافي من الدعم المالي لألسر 

محدودة الدخل )عالوة الغالء(.
ونوه الوزير إلى أن النظام االقتصادي في البحرين 
ه��و امت��داد للنظام االقتص��ادي العالم��ي والذي 
يتمي��ز بحرية الع��رض والطلب والوف��رة والتنوع 

في الس��لع والمنتجات االس��تهالكية والتي تتأثر 
بعوام��ل عالمي��ة متع��ددة م��ن أهمه��ا تكلفة 
التش��غيل والنقل والش��حن واالس��تيراد والتأمين 
والظروف الموسمية، إلى جانب الحوادث والكوارث 
وتقلب��ات الطبيعة، مش��يرًا إلى أن��ه من المالحظ 

أن األس��عار عالميًا تتجه إلى االنخفاض التدريجي 
بحس��ب ما أش��ارت إليه منظمة األغذي��ة والزراعة 
لألمم المتحدة »الفاو«، إذ انخفض مؤشر األسعار 
العالمية للس��لع الغذائية في يناير بنسبة %17.9 
مقارن��ة بش��هر م��ارس 2022، وم��ن المتوقع أن 

ينعكس ذل��ك االنخف��اض إيجابًا على المس��توى 
المحل��ي، بحيث نش��هد مزيدًا م��ن االنخفاض في 
أسعار السلع المحلية، ومن خالل الزيارات الرقابية 
والمتابعة المس��تمرة لألس��عار في الس��وق فإن 
األس��واق المحلية تش��هد اس��تقرارًا وانخفاضًا في 

بعض السلع األساسية.
كم��ا أكد الوزير أن مملك��ة البحرين لديها مخزون 
كاف من الس��لع الغذائية األساسية، وذلك انطالقًا 
من حرص الحكومة على اس��تمرار تأمين المخزون 
اإلستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية.

إل��ى ذلك استفس��ر النائ��ب محم��د المعرفي عن 
نتائ��ج الزي��ارات التفتيش��ية التي تجريه��ا وزارة 
الصناع��ة والتجارة إلى األس��واق للح��د من ارتفاع 
األس��عار، مشيرًا إلى أن سياس��ة التخفيضات التي 
تتبعه��ا المح��الت التجاري��ة والهايبرماركت هي 
حل��ول مؤقتة وليس��ت دائم��ة، فيما دع��ا النائب 
محمد الرفاعي إلى تشكيل وزارة الصناعة والتجارة 
لجنة لمراقبة أسعار السلع بالسوق المحلي، متمنيًا 
م��ن وزارة الصناع��ة والتجارة وض��ع حلول واضحة 
ومباش��رة للتعاطي مع كل األزم��ات التي تمر بها 
الس��وق المحلية وتساءل النائب محمد موسى عن 
اإلج��راءات التي اتخذته��ا وزارة الصناعة والتجارة 
اس��تنادًا لمواد قانون حماية المس��تهلك في حال 
ح��دوث ظروف طارئ��ة، وكيف تعاملت ال��وزارة مع 

جشع بعض التجار.

انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية في يناير 17.9٪  بحسب »الفاو«

غلق إداري لـ27 محاًل وإجراء 11875 زيارة تفتيشية

األسواق المحلية تشهد استقرارًا وانخفاضًا ببعض السلع األساسية

إجراءات فورية حازمة رادعة ضد المخالفين والمتالعبين

تكثيف حمالت الرقابة التفيشية على األسواق 

النظام االقتصادي في البحرين يتميز بحرية العرض والطلب والتنوع

سالسل اإلمدادات والتضخم  وراء ارتفاع األسعار عالميًا

 رصد أسعار المواد الغذائية األساسية دوريًا لمنع التالعب

المعرفي: التخفيضات حلول مؤقتة.. وموسى: بعض التجار جشعين

مقترحات مستعجلة للحكومة
إعادة صرف جهاز الخدمة المدنية 

العالوات والمميزات اإلضافية 
لموظفي الوزارات الحكومية.

تأجيل تحصيل القيمة المضافة 
 المستحقة على السلع المستوردة 

إلى ما بعد البيع باألسواق.

تطوير البنية التحتية في منطقة 
اللوزي.

تسهيل إجراءات الترخيص للجمعيات 
الخيرية بجمع األموال لتلبية حاجات 

الحاالت اإلنسانية المستعجلة.

دراسة التوسع في تطبيق آلية استبدال 
العقوبة األصلية المحكوم بها. 

استمالك األراضي األربع المجاورة لمركز 
تمكين شباب النعيم وتخصيصها 

كمالعب ومنشآت ومواقف سيارات.

البنمحمد يسأل عن خطط 
»الصحة« لتجنب نفاد األدوية 

وآلية مراقبة األسعار
تقدم عضو مجلس الشورى 
د. بسام البنمحمد، بسؤال 
إلى وزيرة الصحة الدكتورة 
جليلة الس��يد، حول خطط 
الوزارة لتجنب نفاد مخزون 
صيدلي��ات  ف��ي  األدوي��ة 
المراك��ز الصحية، خصوصًا 
األدوية الت��ي ال توجد لها 
بدائ��ل. كم��ا تس��اءل عن 
الوزارة  بين  تنس��يق  وجود 
والقط��اع الخاص، بش��كل 
مخ��زون  توف��ر  يضم��ن 

اس��تراتيجي كاٍف لألدوية في البحرين بشكل دائم، وهل لدى 
الوزارة آلية لمتابعة أسعار األدوية في السوق المحلي لضمان 
عدم المبالغة في أس��عارها بالمقارنة مع األس��واق اإلقليمية 

والدولية؟

بسام البنمحمد

حمد النعيمي

 النعيمي يسأل 
 »الصحة« حول الرقابة 
على المواد المستوردة

بعد انتقاده مقترحًا الستمالك أرض لمركز شبابي 

 الصالح للدوي: قم بدورك بداًل 
من لوم النواب الحاملين لهموم الشعب

انتق��د النائ��ب حمد ال��دوي المقترح��ات برغبة 
المقدم��ة م��ن الن��واب معتب��رًا أنه��ا ف��ي »واٍد 
والمواط��ن ب��واٍد ث��اٍن«. وق��ال ال��دوي ردًا على 
مقت��رح بصف��ة االس��تعجال تقدم ب��ه عدد من 
الن��واب »الناس يري��دون فلوس��ًا ورواتب وليس 
أس��واقا ومراكز ش��باب )..( وكأن المجلس شركة 
مق��اوالت«. وتق��دم ن��واب بمقت��رح مس��تعجل 

الستمالك األراضي األربع المجاورة لمركز تمكين 
ش��باب النعي��م وتخصيصها كمالعب ومنش��آت 

إضافية وإنشاء مواقف سيارات تابعة للمركز.
ورد عل��ى النائ��ب مم��دوح الصالح عل��ى مداخلة 
ال��دوي قائ��اًل: »ال أدري من أين ج��اء الدوي بهذا 
الكالم وعلي��ه القيام بدوره بداًل م��ن إلقاء اللوم 
عل��ى النواب بس��بب القي��ام بدوره��م في خدمة 

المواطني��ن والمجل��س لهموم الش��عب«، فيما 
أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد 
قراط��ة قائاًل: »تقدمت بمقترح مركز النعيم من 
أجل الحف��اظ على األطف��ال والش��باب البحريني 
ومنعهم من االنجرار وراء سلوكات خاطئة إعمااًل 
بدس��تور مملكة البحرين ال��ذي أوصى باحتضان 

الشباب«.

مجل��س  عض��و  تق��دم 
الش��ورى حم��د النعيمي، 
بس��ؤال لوزي��رة الصح��ة 
الدكت��ورة جليلة الس��يد، 
حول جهود الوزارة ودورها 
في الرقابة والحفاظ على 
سالمة المواد المستوردة 
الب��الد،  دخوله��ا  عن��د 
للتأكد من خلوها من أية 
مواد مشعة، والتأكد من 
مطابقته��ا الش��تراطات 
وذلك  والسالمة،  الصحة 

نظرًا العتماد مملكة البحرين على سياسة استيراد الكثير 
من المواد من الخارج س��واء من بلد المنش��أ أو عن طريق 
دول أخرى، لتأمين هذه المواد بش��كل مستدام، فإن ذلك 
ي��ؤدي إلى تحديات تتمث��ل في تعرض ه��ذه المواد إلى 

بعض اإلشعاعات الخطرة.
كما تس��اءل، ع��ن وجود أجه��زة لدى الوزارة للكش��ف عن 
الم��واد الخط��رة والمش��عة في مناف��ذ المملك��ة البرية 
والبحرية والجوية للتأكد من س��المة هذه المواد وخلوها 
م��ن أي إش��عاعات خط��رة حفاظ��ا عل��ى صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
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مخزون السلع الغذائية كاٍف.. وزير الصناعة يطمئن:

 األسعار عالميًا تتجه إلى االنخفاض التدريجي
محمد رشاد  «

أكد وزير الصناعة والتجارة عبداهلل  فخرو أن ارتفاع 
األس��عار عالميًا له عدة أس��باب أكبره��ا تحديات 
سالس��ل اإلمدادات العالمية والتضخ��م العالمي، 
وبناًء عليه قام��ت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف 
الحمالت الرقابية على األس��واق بش��كل مس��تمر 
بغرض التأكد من تواجد كل السلع األساسية التي 
تهم المواطن بش��كل أساسي، كما قامت األجهزة 
الرقابي��ة المختص��ة بال��وزارة بتكثي��ف الزي��ارات 
الميداني��ة التفتيش��ية عل��ى األس��واق والمح��ال 
التجاري��ة، حي��ث قامت الوزارة بعدد م��ن الزيارات 
التفتيش��ية بلغت 11,875 زيارة حتى ش��هر يناير 
2023، حي��ث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية والغلق 
اإلداري ل���27 محاًل، وما زالت الوزارة مس��تمرة في 
الرقاب��ة والتفتي��ش واتخ��اذ اإلج��راءات الفورية 

الحازمة والرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأوض��ح تنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، بوضع خطط وإجراءات 
عاجلة تس��اهم في استقرار أسعار السلع وتوافرها 
محليًا، حرصت الوزارة على تنفيذ الخطوات اآلتية:

1. تنفيذ خط��ة عمل لتكثيف الحم��الت والزيارات 
الميداني��ة والج��والت التفقدي��ة، حي��ث يتم رصد 
أس��عار بعض المواد الغذائية األساس��ية بش��كل 
متكرر لمعرفة مؤش��رات االرتف��اع أو االنخفاض، 
ويتم االس��تيضاح م��ن أصحاب المحال عن س��بب 
الزيادة، لضمان عدم وجود أي تالعب بشأن أسعار 
الس��لع والمنتج��ات أو وجود غش تج��اري أو وجود 
عروض وتخفيضات غير صحيحة وأي مظاهر أخرى 
غي��ر قانونية، ويتم ف��ي حال ضب��ط أي مخالفات 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الفورية.
2. تعلي��ق رس��وم األراضي الصناعي��ة المخصصة 
لتخزين األغذية لمدة 3 أش��هر )والتي تعتبر جزءًا 

من سالسل اإلمداد(.
3. تعلي��ق ش��رط حصول األس��واق عل��ى موافقة 
ال��وزارة على الحم��الت الترويجية وإلغاء رس��ومها 

للمتاجر واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.
4. كم��ا وجه صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل في ش��هر يناير 
2023 الجهات المعنية ووزارة التنمية االجتماعية 
بصرف مبلغ ش��هر إضافي من الدعم المالي لألسر 

محدودة الدخل )عالوة الغالء(.
ونوه الوزير إلى أن النظام االقتصادي في البحرين 
ه��و امت��داد للنظام االقتص��ادي العالم��ي والذي 
يتمي��ز بحرية الع��رض والطلب والوف��رة والتنوع 

في الس��لع والمنتجات االس��تهالكية والتي تتأثر 
بعوام��ل عالمي��ة متع��ددة م��ن أهمه��ا تكلفة 
التش��غيل والنقل والش��حن واالس��تيراد والتأمين 
والظروف الموسمية، إلى جانب الحوادث والكوارث 
وتقلب��ات الطبيعة، مش��يرًا إلى أن��ه من المالحظ 

أن األس��عار عالميًا تتجه إلى االنخفاض التدريجي 
بحس��ب ما أش��ارت إليه منظمة األغذي��ة والزراعة 
لألمم المتحدة »الفاو«، إذ انخفض مؤشر األسعار 
العالمية للس��لع الغذائية في يناير بنسبة %17.9 
مقارن��ة بش��هر م��ارس 2022، وم��ن المتوقع أن 

ينعكس ذل��ك االنخف��اض إيجابًا على المس��توى 
المحل��ي، بحيث نش��هد مزيدًا م��ن االنخفاض في 
أسعار السلع المحلية، ومن خالل الزيارات الرقابية 
والمتابعة المس��تمرة لألس��عار في الس��وق فإن 
األس��واق المحلية تش��هد اس��تقرارًا وانخفاضًا في 

بعض السلع األساسية.
كم��ا أكد الوزير أن مملك��ة البحرين لديها مخزون 
كاف من الس��لع الغذائية األساسية، وذلك انطالقًا 
من حرص الحكومة على اس��تمرار تأمين المخزون 
اإلستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية.

إل��ى ذلك استفس��ر النائ��ب محم��د المعرفي عن 
نتائ��ج الزي��ارات التفتيش��ية التي تجريه��ا وزارة 
الصناع��ة والتجارة إلى األس��واق للح��د من ارتفاع 
األس��عار، مشيرًا إلى أن سياس��ة التخفيضات التي 
تتبعه��ا المح��الت التجاري��ة والهايبرماركت هي 
حل��ول مؤقتة وليس��ت دائم��ة، فيما دع��ا النائب 
محمد الرفاعي إلى تشكيل وزارة الصناعة والتجارة 
لجنة لمراقبة أسعار السلع بالسوق المحلي، متمنيًا 
م��ن وزارة الصناع��ة والتجارة وض��ع حلول واضحة 
ومباش��رة للتعاطي مع كل األزم��ات التي تمر بها 
الس��وق المحلية وتساءل النائب محمد موسى عن 
اإلج��راءات التي اتخذته��ا وزارة الصناعة والتجارة 
اس��تنادًا لمواد قانون حماية المس��تهلك في حال 
ح��دوث ظروف طارئ��ة، وكيف تعاملت ال��وزارة مع 

جشع بعض التجار.

انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية في يناير 17.9٪  بحسب »الفاو«

غلق إداري لـ27 محاًل وإجراء 11875 زيارة تفتيشية

األسواق المحلية تشهد استقرارًا وانخفاضًا ببعض السلع األساسية

إجراءات فورية حازمة رادعة ضد المخالفين والمتالعبين

تكثيف حمالت الرقابة التفيشية على األسواق 

النظام االقتصادي في البحرين يتميز بحرية العرض والطلب والتنوع

سالسل اإلمدادات والتضخم  وراء ارتفاع األسعار عالميًا

 رصد أسعار المواد الغذائية األساسية دوريًا لمنع التالعب

المعرفي: التخفيضات حلول مؤقتة.. وموسى: بعض التجار جشعين

مقترحات مستعجلة للحكومة
إعادة صرف جهاز الخدمة المدنية 

العالوات والمميزات اإلضافية 
لموظفي الوزارات الحكومية.

تأجيل تحصيل القيمة المضافة 
 المستحقة على السلع المستوردة 

إلى ما بعد البيع باألسواق.

تطوير البنية التحتية في منطقة 
اللوزي.

تسهيل إجراءات الترخيص للجمعيات 
الخيرية بجمع األموال لتلبية حاجات 

الحاالت اإلنسانية المستعجلة.

دراسة التوسع في تطبيق آلية استبدال 
العقوبة األصلية المحكوم بها. 

استمالك األراضي األربع المجاورة لمركز 
تمكين شباب النعيم وتخصيصها 

كمالعب ومنشآت ومواقف سيارات.

البنمحمد يسأل عن خطط 
»الصحة« لتجنب نفاد األدوية 

وآلية مراقبة األسعار
تقدم عضو مجلس الشورى 
د. بسام البنمحمد، بسؤال 
إلى وزيرة الصحة الدكتورة 
جليلة الس��يد، حول خطط 
الوزارة لتجنب نفاد مخزون 
صيدلي��ات  ف��ي  األدوي��ة 
المراك��ز الصحية، خصوصًا 
األدوية الت��ي ال توجد لها 
بدائ��ل. كم��ا تس��اءل عن 
الوزارة  بين  تنس��يق  وجود 
والقط��اع الخاص، بش��كل 
مخ��زون  توف��ر  يضم��ن 

اس��تراتيجي كاٍف لألدوية في البحرين بشكل دائم، وهل لدى 
الوزارة آلية لمتابعة أسعار األدوية في السوق المحلي لضمان 
عدم المبالغة في أس��عارها بالمقارنة مع األس��واق اإلقليمية 

والدولية؟

بسام البنمحمد

حمد النعيمي

 النعيمي يسأل 
 »الصحة« حول الرقابة 
على المواد المستوردة

بعد انتقاده مقترحًا الستمالك أرض لمركز شبابي 

 الصالح للدوي: قم بدورك بداًل 
من لوم النواب الحاملين لهموم الشعب

انتق��د النائ��ب حمد ال��دوي المقترح��ات برغبة 
المقدم��ة م��ن الن��واب معتب��رًا أنه��ا ف��ي »واٍد 
والمواط��ن ب��واٍد ث��اٍن«. وق��ال ال��دوي ردًا على 
مقت��رح بصف��ة االس��تعجال تقدم ب��ه عدد من 
الن��واب »الناس يري��دون فلوس��ًا ورواتب وليس 
أس��واقا ومراكز ش��باب )..( وكأن المجلس شركة 
مق��اوالت«. وتق��دم ن��واب بمقت��رح مس��تعجل 

الستمالك األراضي األربع المجاورة لمركز تمكين 
ش��باب النعي��م وتخصيصها كمالعب ومنش��آت 

إضافية وإنشاء مواقف سيارات تابعة للمركز.
ورد عل��ى النائ��ب مم��دوح الصالح عل��ى مداخلة 
ال��دوي قائ��اًل: »ال أدري من أين ج��اء الدوي بهذا 
الكالم وعلي��ه القيام بدوره بداًل م��ن إلقاء اللوم 
عل��ى النواب بس��بب القي��ام بدوره��م في خدمة 

المواطني��ن والمجل��س لهموم الش��عب«، فيما 
أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد 
قراط��ة قائاًل: »تقدمت بمقترح مركز النعيم من 
أجل الحف��اظ على األطف��ال والش��باب البحريني 
ومنعهم من االنجرار وراء سلوكات خاطئة إعمااًل 
بدس��تور مملكة البحرين ال��ذي أوصى باحتضان 

الشباب«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/08/watan-20230208.pdf?1675838979
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/1050555
https://alwatannews.net/article/1050554
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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
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 55 عامًا من العز 
والفخر لقوة دفاع البحرين

لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظ��م القائد األعلى للقوات المس��لحة حفظه اهلل ورعاه 
دور عظيم في تنمية وتطوير ودعم قوة دفاع البحرين وما تحققه 
من إنجازات واسعة لخدمة الوطن وحمايته، منذ الضوء األول لقوة 
دفاع البحرين وعلى مدار الخمسة والخمسين عامًا وجاللته حفظه 
اهلل حريص على أن تكون هذه المنظومة الدفاعية ريادية لتحقيق 
االس��تقرار واألمن واألمان وما عززه من قيم ترسخ الوالء والطاعة 
للوط��ن لتكون قوة دفاع البحرين في تأهب دائم للدفاع عن هذه 
األرض وحماية مكتسباتها والحفاظ على سيادة الدولة وكيانها. 

الخام��س م��ن فبراي��ر هو ي��وم الجيش يوم تأس��يس ق��وة دفاع 
البحري��ن، هو فخر كل بحريني الذي ينعم بالطمأنينة واالس��تقرار 
بفض��ل من اهلل عز وجل ومن ث��م لجنودنا البواس��ل الذين أثبتوا 
جاهزيته��م برًا وبح��رًا وجوًا للذود عن الوطن واس��تقرار مجتمعه 
فه��م خ��ط الدف��اع األول ض��د أي تهدي��د، اس��تراتيجية واضحة 
لمنظومة قوة دفاع البحرين تس��ير بخطى ثاب��ت لتواكب التقدم 
والتط��ور التكنولوج��ي في التس��لح النوعي والتي تتس��م بتقنية 
عالية من المعدات واألسلحة بما في ذلك األنظمة الدفاعية لصد 

الهجمات اإللكترونية والسيبرانية. 
 مب��ادرات كثيرة عكف��ت المملكة على تطوير ق��وة دفاع البحرين 
ومنتس��بيها واالهتم��ام بالعنصر البش��ري لتضمن له��م الحياة 
الكريم��ة وما تقدمه م��ن خدمات ورعاية صحية ورفع مس��تواهم 
المعيش��ي بجانب تطويرهم في التدري��ب المتواصل داخل وخارج 
المملكة وتش��جيع منتس��بيها على الدراس��ات والبحوث المتعلقة 
بالمنظوم��ة الدفاعي��ة وإداراتها المتعددة، فمنتس��بو قوة دفاع 
البحري��ن نخ��ب نفخر به��م فهم على ق��در كبير من المس��ؤولية 

واالحترافية والمهنية والخبرات في كافة الميادين. 
قوة دفاع البحرين تحرص على الدفاع المشترك مع الدول الشقيقة 
والصديقة والحليفة لمملك��ة البحرين في إطار اتفاقيات التعاون 
المش��تركة لحماية الح��دود اإلقليمية ومكافح��ة اإلرهاب واألمن 
الدول��ي، وه��ذا بالتأكيد دور عظيم تقوم ب��ه المملكة لما له من 
داللة على مكانة المملكة العس��كرية بي��ن دول العالم، فجنودنا 
البواسل في كل موقع هم هيبتنا وقوتنا التي نستمد منها ويشهد 

تاريخنا العظيم بذلك. 

كلمة من القلب 
المرأة البحرينية في الس��لك العس��كري حظيت باهتمام وإش��ادة 
واس��عين من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم وصاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة ما جعلها على قدر 
من المسؤولية تجاه وطنها والدفاع عنه فتمكين المرأة العسكرية 
والنه��وض بها عزز م��ن مكانتها للدفاع عن الوطن ومكتس��باته 
والحفاظ على استقراره، فتوجيهات صاحب المعالي المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
س��اهمت بتميزها ف��ي أداء مهامها العس��كرية وتوليها مناصب 
قيادية يفخر بها المجتمع البحريني بأسره. كل عام ومنتسبو قوة 

دفاع البحرين عزنا ومصدر فخرنا.

لنا في قوة دفاع البحرين قدوة.. ولنا في معالي المشير مثل أعلى
من منا ال يفخر بهذه المؤسسة العسكرية الوطنية 
التي تعتب��ر مثااًل يحتذى به ف��ي الضبط والربط 
وااللت��زام، ه��ذا الص��رح الذي ي��ذود ع��ن الوطن 
ومواطني��ه، وخط الدفاع األول لكل من تس��ول له 

نفسه االعتداء أو المس بأمننا واستقرارنا. 
مؤسس��ة عس��كرية انطلقت قبل خمسة وخمسين 
عامًا أسسها جاللة الملك المعظم عندما كان جاللته 
وليًا للعهد، ورافقه فيها آنذاك رجال مخلصون كان 
في مقدمتهم صاحب المعالي المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليف��ة القائد العام لقوة دفاع 
البحري��ن، لتصل هذه المؤسس��ة العريق��ة والتي 
نعتز ونفخر بها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم 
ورق��ي وتطور ف��ي كافة المج��االت، فف��ي الجانب 
العسكري فهي مواكبة لكافة الصناعات العسكرية 
واألجهزة الحديثة المس��تخدمة في ح��االت الدفاع 
وبس��ط األمان واألمان، وفي الجان��ب اإلداري فهي 

مث��ال يحتذى به ف��ي القوانين واألنظم��ة الكفيلة 
بوحداته��ا  المتش��عبة  المنش��أة  ه��ذه  بتنظي��م 
وعتادها وكوادرها البش��رية وأس��لحتها المتطورة 
كس��الح الجو وس��الح البحرية وغيرها من الوحدات 

المتقدمة علميًا وعسكريًا. 
 ولم تكتِف ق��وة دفاع البحرين باالهتمام بالجانب 
الدفاع��ي، ب��ل وص��ل التط��ور به��ا إل��ى جوان��ب 
اجتماعي��ة وإنس��انية، ومنه��ا على س��بيل المثال 
ال الحص��ر تطويره��ا للخدمات الطبي��ة والتي نتج 
عنها مستش��فى ق��وة دفاع البحري��ن والذي يعتبر 
الي��وم من الصروح الطبية الذي يزخر بالتخصصات 
المتنوع��ة والكف��اءات البش��رية والم��زود بأحدث 
األجهزة الطبية، كما تأتي المؤسسة االستهالكية 
لتق��دم خدماته��ا لمنتس��بي هذا الكي��ان الوطني 
بأس��عار تنافس��ية اله��دف منه��ا توفي��ر جمي��ع 
مس��تلزمات منتسبيها بأس��عار غير ربحية، ناهيك 

ع��ن التنظيمات الداخلي��ة التي تكف��ل حقوق كل 
فرد من أفراد قواتنا المس��لحة م��ن كافة النواحي 
والجوانب المعيشية واالجتماعية وحتى النفسية. 

إن التنظي��م اإلداري المتق��ن والقي��ادة الحكيم��ة 
لمعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تجعل من 
هذا الص��رح الوطني مثااًل يقتدى ب��ه في التنظيم 
المتق��دم والمتط��ور، وهو القائد ال��ذي جعل من 
أركانيت��ه من ضباط وضباط ص��ف وأفراد على قدر 
كام��ل م��ن التأهيل العلم��ي واألكاديم��ي بجانب 
التدريب العس��كري ليكونوا كوادر بش��رية وطنية 
ق��ادرة عل��ى خدم��ة الوط��ن ومواطنيه ف��ي كافة 

الجهات وحتى المدنية منه. 
لن��ا في قوة دف��اع البحرين قدوة، ولن��ا في معالي 
المش��ير مثل أعلى، وكلنا فخر في ذكرى تأس��يس 
درع الوط��ن ليظل الفخ��ر واالعتزاز مس��تمرًا عامًا 

وأعوام.

عيد قوة دفاع البحرين.. والبرنامج االقتصادي
تابع��ت حدي��ث صاح��ب المعالي المش��ير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 
دفاع البحري��ن، للصحافة وحديث��ه عن التخطيط 
ومتع��دد  بالمتج��دد  ووصف��ه  االس��تراتيجي 
المحط��ات، وتأكيده على اإليمان الراس��خ بأهمية 
االكتف��اء الذات��ي ف��ي التصني��ع الحربي، وإنش��اء 

مصانع لألسلحة والذخيرة والتقنيات الحديثة.
وهي مجموعة من الرسائل التي بعثها القائد العام 
للمواطني��ن خاصة وللمنطقة عام��ة، بأن قوة دفاع 
البحرين ال تتوقف عند اس��تيراد السالح أو مضاعفة 
ع��دد الجن��ود، ب��ل إنه��ا تنظ��ر لمس��تقبل العمل 
العسكري بشكل مختلف عن المتعارف عليه قديمًا.

ولف��ت نظ��ري تأكي��د صاح��ب المعال��ي القائ��د 
العام على أهمية االس��تثمار في العنصر البش��ري 
باعتب��اره أهم من الس��الح والعت��اد، ولذلك لجأت 
إل��ى الموق��ع اإللكتروني للق��وة ألبحث عن بعض 
التفاصي��ل، فوج��دت هن��اك »برنام��ج ق��وة دفاع 
البحرين االقتصادي« وال��ذي يضع أهدافًا طموحة 

ف��ي تطوير الصناع��ات الدفاعي��ة واألمنية، ودعم 
االبت��كار، وتمكي��ن الش��ركات البحريني��ة من رفع 
قيمتها واالنتفاع بالف��رص، وصواًل إلى التصدير، 
وخل��ق ف��رص عمل مبني��ة عل��ى العل��م وتطوير 

إمكانيات المواطنين.
وبالبحث أكثر في تفاصيل هذا البرنامج وجدت فيه 
تركيزًا على تبن��ي تكنولوجيا ال��ذكاء االصطناعي 
وتحليل البيانات والبلوكتش��ين والواقع االفتراضي 
والمعزز وعلم الروبوت وإنترنت األش��ياء، والعديد 
من األنش��طة التكنولوجية الحديثة، وهو ما يؤكد 
أن القوة ليس��ت مج��رد جنود وعتاد فق��ط، وإنما 

مركز أبحاث ينافس مراكز عالمية معروفة.
ووج��دت البرنامج يضع ش��روطًا »وطنية طموحة« 
على المس��تثمر األجنبي، بأن يكون هناك ش��ريك 
محلي، لك��ي يتم قبول المش��روع، وأن يتم توقيع 
حزم��ة من العق��ود مع م��ورد أو مصن��ع بحريني، 
وتصنيع المنتجات في البحرين ومن ثم تصديرها 

للخارج إذا زادت عن الحاجة.

ويشترط كذلك نقل المعرفة أو التكنولوجيا التي 
لدى المستثمر، لتكون متاحة للمؤسسات المحلية 
وللمواطني��ن، ووض��ع برامج تدري��ب للمواطنين، 

وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومم��ا لف��ت نظ��ري ف��ي بن��د االئتماني��ات غي��ر 
الملموس��ة هو مراعاة روات��ب المواطنين وبرامج 
التدريب وتكاليف س��فر أي موظ��ف بحريني لبعثة 
خارجي��ة، حي��ث يش��جع البرنامج المس��تثمر على 
توظي��ف البحرينيي��ن مقاب��ل من��ح ائتماني��ة غير 

مباشرة.
البرنامج االقتصادي يتضمن تفاصيل كثيرة، إال أن 
حديث القائد العام مع الصحافة كان فرصة مميزة 
لك��ي أطل��ع على جزء يس��ير من البرنام��ج الوطني 
الواع��د، وغي��ر المعتاد ف��ي األعمال العس��كرية، 
ولهذا ف��إن التهنئة بالعيد الخامس والخمس��ين 
لتأسيس قوة الدفاع، يجب أن تتضمن أيضًا شكرًا 
وعرفانًا وإش��ادة بما تحققه الق��وة وتحرص عليه 

في عملها.

حماية المواطن واجب مقدس
م��ن واجبنا ككت��اب وصحفيين كس��لطة رابعة أن 
نس��لط الض��وء وننقل معان��اة المواطني��ن فهذه 
مس��ؤولية مهني��ة وأخالقي��ة، فنحن ع��ون وعيون 
للسلطة التي تبصر بها ولسان الشعب الذي يتكلم 
ب��ه. ونغتنم مس��احة الحري��ة المتاح��ة تحت راية 
حضرة صاحب الجاللة المل��ك المعظم، حفظه اهلل 
ورعاه، وصاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه لننقل نبض الشارع 

بأمانة.
إن المواط��ن الي��وم يئن تحت وط��أة الغالء فأينما 
يولي وجه��ه تلفحه نار األس��عار، فكما هو معلوم 
فإن المواطن لم يلمس على مدى عقدين ماضيين 
س��وى تحس��ن طفيف في معيش��ته وجم��ود راتبه 
مقارنة في تقلبات أس��عار النف��ط بين أدنى وأعلى 
س��عر وصل في��ه برميل النف��ط »20-140« دوالرًا 
واس��تقراره عند مبل��غ 90 دوالرًا تقريب��ًا، مقابل ما 
حصل من تضخم بعد الجائحة والحرب المس��تعرة 

المس��تمرة ف��ي أوكرانيا التي أكل��ت منه مدخراته 
وقضت على األخضر واليابس، بل إنه قد تضاعفت 
علي��ه النفق��ات وم��ا تبع��ه م��ن حجب الع��الوات 
والزي��ادات ومضاعفة وفرض المزيد من الرس��وم 

واالستقطاعات.
كذل��ك قد وص��ل ب��ه الي��أس مبلغه إلنق��اذه من 
المنغص��ات ف��ي العديد م��ن الملف��ات تتقدمهم 
طلب��ات اإلس��كان والتلكؤ ف��ي تحس��ين الخدمات 
الصحي��ة ومواعيده��ا القاتلة والش��حة في األدوية 
المزمن��ة والعدي��د م��ن المض��ادات، مم��ا يضطر 
المواط��ن إلى اللجوء إلى المستش��فيات والعيادات 
الخاصة وأس��عارها الفلكية وسوطها الذي ال يرحم، 
وتعاظم عليه كذلك ملف البطالة. لذلك يتحتم على 
الجهات المعنية رعاي��ة المواطنين وذلك بالتحرك 
الفوري ووضع خطط مدروس��ة، مع إعادة النظر في 
تفعي��ل برنامج الدعم الحكومي وعالوة الغالء ومن 
يس��تحقها وفق مس��وحات وإحصاء وبيانات، كذلك 

التحدي��ث لس��لم الح��دود الدنيا والعلي��ا للمدخول 
الش��هري القديم »300-1000« دينار لمس��تحقي 
الدعم، حيث مضى عليه وقٌت طويٌل ولم يعد صالحًا 

للقياس في ضوء التضخم والمتغيرات.
لقد بات من الضروري تبني سياسة االنفتاح وتشجيع 
القطاع الخاص واالستثمار ووضع تشريعات تسهل 
دخول المس��تثمر في العديد م��ن القطاعات كحل 
أمثل للقضاء عل��ى البطالة، مع إيجاد بدائل لتنويع 
مص��ادر الدخ��ل. كذل��ك العم��ل على إحي��اء ودعم 
نش��اطات كانت باألمس مصدرًا مهمًا من مداخيلنا 
كالزراعة والصيد والح��رف اليدوية، ثم إعادة النظر 
في تعدي��ل القرارات والتس��هيالت للنهوض بواقع 
التجارة والصناعة والس��ياحة، لبن��اء قاعدة عريضة 
في تنوي��ع مصادر الدخل على المس��توى الحكومي 

والشعبي.
م��ا أروع أن تمتد وتتحد أواصر الثقة والتعاون بين 

الجميع لنتخطى األزمات.

 الرياض والقاهرة 
قلعتان ال تتأثران بالمرجفين

لق��د تنامت إل��ى بعض األوس��اط اإلعالمية أخب��ار مفادها أن 
العالقات بي��ن المملكة العربية الس��عودية وجمهورية مصر 
العربية تتعرض إلى شيء من التدهور، هذه األوساط اإلعالمية 
الت��ي تناقلت هذا النبأ ما هي إال أوس��اط مأج��ورة تتبع لدول 
حاق��دة من مصلحتها إيجاد ش��رخ في العالق��ات بين البلدين 
هذه الدول مثل إي��ران ومنظمة حماس التابعة لها وحزب اهلل 
والحوثي وغيرهم وقد انص��اع وراء هذه األهواء من هم ضعاف 
النفوس والمرتش��ون والمرتجفون والذين في قلوبهم مرض 
مثل رئي��س تحرير صحيف��ة الجمهورية المصري��ة عبدالرازق 
توفيق الذي يتمتع بالحس األخونجي ولكن مثل هذا الصعلوك 
لن يؤثر على عالقات اس��تراتيجية قوامها أكثر من ١٠٠ عام. 
فالسعودية ومصر شقيقتان مكملتان لبعضهما فال يمكن أن 
تستغني أي واحدة منهما عن األخرى ولطالما حققت الدولتان 
وجودهما في المحافل الرس��مية فمنذ األم��د. المصري حينما 
يك��ون في الس��عودية يحس أن��ه في وطنه ال ف��رق بينه وبين 
السعودي والعكس صحيح فالعالقات ليست فقط على مستوى 
الرس��مي بين الدول بل حتى على مستوى المواطنين واألفراد، 
فكم من س��عودي متزوج من مصرية وك��م من مصري متزوج 
س��عودية وقد أثبتت الس��نون الماضية قوة ومتانة العالقات 
بي��ن مصر والس��عودية ودول الخليج العرب��ي وإذا كانت هناك 
بع��ض م��ن اآلراء بي��ن البلدين فاخت��الف الرأي اليفس��د للود 
قضية وتمر الس��نوات وتزداد العالقات قوة ومتانة اليمكن أن 
تتأث��ر بأغواء المرجفين والذين ف��ي قلوبهم مرض فاإلعالمي 
والمثق��ف والكات��ب واألديب م��ن كل البلدين يعل��م جيدًا أن 
الري��اض والقاهرة هما قلعتان اليمك��ن للمنجنيق اختراقهما 
واليمك��ن للغوغائيين التأثير على متان��ة وصالبة عالقاتهما 
ونحن هنا بصفتنا إعالميين ومحللين نقول إن أقالمنا ستتحول 
إلى س��هام سوف نغرس��ها في قلب كل من يحاول التأثير على 
العالقات بين األش��قاء في مصر ودول الخليج. نعم أيها الزمالء 
حامل��و القلم وأمان��ة الكلمة حافظوا على ق��وة العالقات فيما 
بي��ن الدول العربي��ة فهناك متربص��ون أعداء األم��ة العربية 
المنتم��ون إلي��ران وح��زب اهلل الحوثي هم المس��تفيدون من 
توت��ر العالقات بين مصر العروبة والش��قيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. 
ونرجو المولى القدير أن يجعل كيدهم في نحورهم. وأن يوفق 
المولى القدير القيادات في الس��عودية ومصر ودول الخليج إلى 

جعل دولنا أكثر صالبة ومتانة وأمنًا واستقرارًا.

* كاتب ومحلل سياسي

عبدالرحمن الملحم

»الخير جاي« بإذن اهلل

بادئ ذي بدء أس��تعير كلمة رئيس مجلس النواب أحمد سلمان المسلم »الخير 
جاي« والتي قالها في جلسة النواب معلقًا على مداخلة أحد النواب.

فالبي��ان المش��ترك الصادر عن مملك��ة البحرين ودولة قطر يحمل مؤش��رات 
عدي��دة على أن »الخير جاي« إن ش��اء اهلل تعالى، وأن القضايا العالقة س��تجد 

بإذن اهلل طريقًا للحل.
 فاجتماع وزير خارجية البحرين الدكتورعبداللطيف الزياني والش��يخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر لوضع اآلليات

واإلجراءات الالزمة إلطالق مس��ار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية بداية 
مبشرة لتحريك المياه الراكدة والوصول إلى نتائج إيجابية وفقًا لما أسسه بيان 

العال الصادر عن قمة العال بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021.

والذي نأمل أن يقود االجتماع البحريني القطري لوضع آليات وإجراءات تش��هد 
إط��الق مس��ار المباحث��ات الثنائية   لط��ي صفح��ة الملفات العالق��ة، فالوضع 
الجيوسياس��ي والتحديات التي ت��زداد يوميًا بطريقة متس��ارعة في المنطقة 
والعالم تس��تدعي أن يتكاتف الجميع لمواجه��ة المخاطر المحدقة بالمنطقة 
وأن تك��ون دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية صف��ًا واحدًا في رؤيتها 
ومواقفه��ا، لتك��ون حائط الص��د المنيع أمام م��ا تحمله األي��ام القادمة من 

مفاجآت.
والش��ك أننا على الصعيد الش��عبي في البلدين نرحب ب��أي خطوة تقود ألمن 
واس��تقرار المنطقة ولم الش��مل وتوحيد الصف وتعود بالعالقات إلى س��ابق 

عهدها.

 محمد بن دعيج رئيسًا
 لمجلس إدارة فنشر كابيتال بنك

أعلن فينشر كابيتال بنك عن 
تعيين الشيخ محمد بن دعيج 
لمجل��س  رئيس��ًا  خليف��ة  آل 
إدارة البن��ك ابت��داًء م��ن 31 
يناي��ر 2023. ويتمتع الش��يخ 
محم��د ب��ن دعيج ب���14 عامًا 
م��ن الخب��رة ف��ي العديد من 
المناص��ب التنفيذي��ة العليا، 
إستراتيجيات  ونفذ  حيث طور 
اس��تثمار  لش��ركات  تح��ول 

متعثرة. 
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الملك في اتصال 
هاتفي مع أردوغان: 

 كل الدعم 
لتركيا في مواجهة 

آثار الزلزال

 »التنسيقية« تّطلع على 
مبادرات تعزيز النمو االقتصادي

 ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء اجتماع 

اللجنة التنسيقية ال�)443(.
واطلع��ت اللجن��ة التنس��يقية عل��ى مب��ادرات تعزيز 

النم��و االقتصادي. كما اس��تعرضت آخر مس��تجدات 
تطوي��ر أنظمة التطبيق��ات اإللكتروني��ة الحكومية. 
فيما ناقشت اللجنة مس��تجدات تقييم مراكز الخدمة 

الحكومية.

ملك البالد المعظم الرئيس التركي

الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة

»الفاو«: انخفاض مؤشر أسعار السلع الغذائية 17.9٪ في يناير

وزير الصناعة: األسعار تتجه إلى التراجع

محمد رشاد وأيمن شكل «

أك��د وزير الصناع��ة والتجارة عبداهلل فخ��رو أن مملكة البحرين 
لديها مخزون كاف من السلع الغذائية األساسية، وذلك انطالقًا 
من حرص الحكومة على استمرار تأمين المخزون اإلستراتيجي 

وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية.
وق��ال، خالل جلس��ة مجلس الن��واب أمس أنه في ض��وء ارتفاع 
األس��عار عالميًا بس��بب تحديات سالس��ل اإلمدادات العالمية 
والتضخ��م العالمي، قام��ت الوزارة بتكثيف الحم��الت الرقابية 
على األس��واق بش��كل مس��تمر بغ��رض التأكد م��ن وجود كل 
الس��لع األساس��ية التي تهم المواطن بشكل أساسي، وبتكثيف 
الزيارات الميدانية التفتيش��ية على األسواق والمحال التجارية، 

والتي بلغ��ت 11,875 زيارة حتى يناير الماضي، حيث تم اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية والغلق اإلداري ل�27 محاًل، وما زالت الوزارة 
مس��تمرة في الرقاب��ة والتفتيش واتخ��اذ اإلج��راءات الفورية 
الحازم��ة والرادعة ض��د أي مخالفات يتم رصده��ا. ونوه الوزير 
إلى أن األس��عار عالميًا تتجه إلى االنخفاض التدريجي بحس��ب 
ما أش��ارت إليه منظم��ة »الفاو«، إذ انخفض مؤش��ر األس��عار 
العالمي��ة للس��لع الغذائي��ة في يناي��ر بنس��بة 17.9% مقارنة 
بمارس 2022، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك االنخفاض إيجابًا 
على المس��توى المحلي، بحيث نشهد مزيدًا من االنخفاض في 
أس��عار الس��لع المحلية، ومن خالل الزيارات الرقابية والمتابعة 
المس��تمرة لألسعار في الس��وق فإن األس��واق المحلية تشهد 

استقرارًا وانخفاضًا في بعض السلع األساسية.

 اجتماع بحريني قطري لوضع آليات 
وإجراءات إطالق مسار المباحثات الثنائية  

عقد اجتماع بمقر األمان��ة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربي��ة أمس بي��ن وفدين من مملك��ة البحرين 

ودولة قطر.
وت��رأس وفد مملك��ة البحري��ن وزي��ر الخارجي��ة الدكتور 
عبداللطي��ف الزيان��ي، فيما ت��رأس وفد دول��ة قطر نائب 
رئيس مجل��س ال��وزراء وزي��ر الخارجية الش��يخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وتن��اول االجتماع وضع اآللي��ات واإلجراءات الالزمة إلطالق 

مس��ار المباحثات على مس��توى اللجان الثنائي��ة وفقًا لما 
تضمن��ه بي��ان العال الص��ادر عن قم��ة الع��ال بالمملكة 
العربية الس��عودية الصادر في الخامس من يناير 2021، 
إلنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما. كما أكد الجانبان 
عل��ى أهمية العم��ل والتع��اون بي��ن البلدين بم��ا يعزز 
العالق��ات األخوي��ة ويحقق تطلعات ش��عبيهما في األمن 
واالس��تقرار والتنمي��ة، ويدعم مس��يرة العمل المش��ترك 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 3 شركات عالمية 
 تتقدم لمناقصة بناء 

محطة كهرباء بالبحرين
عباس المغني «

تقدمت 3 شركات عالمية بعطاءاتها للمشاركة في مناقصة 
دولي��ة لهيئة الكهرباء والماء إلنش��اء محط��ة كهرباء جهد 
400 كيل��و فولت، وفق نظام تصمي��م وتصنيع وتوريد ونقل 
وتركيب واختبار وتشغيل، حيث تقدمت شركة سيمنز للطاقة 
األلمانية بعطاءين، األول بقيمة 132 مليون دوالر، والعطاء 

الثاني بقيمة 172 مليون دوالر.
بينم��ا تقدمت ش��ركة حل��ول الش��بكة س��اس »أس أ أس« 
بعطاءي��ن، األول بقيم��ة 145 ملي��ون دوالر، والثاني بقيمة 

172 مليون دوالر. 
فيما تقدمت شركة لينكسون سويزرالند السويسرية بعطاء 

واحد بقيمة 189 مليون دوالر. 

»الصحة العالمية«: 23 مليونًا متضّرر من الكارثة

8000 قتيل في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر
تواصلت أمس عملي��ات البحث عن ناجين غ��داة الزلزال المدمر 
الذي أودى بحياة أكثر من 8000 ش��خص في تركيا وسوريا وفق 
أحدث حصيلة، في سباق مع الزمن وفي ظّل طقس شديد البرودة 

يعوق عمليات اإلنقاذ وانتشال المنكوبين.
وقالت إدارة الكوارث في تركيا إن تأثير الزلزال وصل إلى مساحة 

110 كيلومترات مربعة وتسبب في تدمير 5775 مبنى.
وأعلن الرئيس الترك��ي رجب أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثالثة 
أش��هر مش��يرًا إلى أن 45 دولة عرضت المساعدة، فيما قال وزير 
الداخلي��ة التركي، س��ليمان صويل��و، أن الزلزال ه��و أكبر كارثة 
واجه��ت البالد ف��ي التاريخ، متوقع��ًا عدد ضحايا أكب��ر مما هو 
معل��ن. من جانبها ق��درت منظمة الصحة العالمي��ة، أمس، أن 
يصل عدد المتضّررين بالزلزال المدّمر في تركيا وسوريا إلى 23 

مليونًا.

طهران تدشن قاعدة جوية الستقبال طائرات حربية حديثة

 »الجارديان«: المعتقلون
في إيران يتعرضون العتداءات جنسية

كش��فت صحيفة »الغارديان« البريطانية في تقرير لها عن وقوع اغتصاب واعتداء 
جنسي بحق العديد من المتظاهرين والمتظاهرات في ايران خالل األشهر األخيرة. 
وق��ال 11 متظاه��رًا إيرانيًا م��ن الذكور واإلناث، ف��ي مقابلة م��ع الصحيفة، أنهم 
تعرضوا لالغتصاب واالعتداء الجنس��ي والض��رب والتعذيب على أيدي قوات األمن 
أثن��اء وجودهم رهن االحتجاز. كما أفاد التقرير بتعرض بعض هؤالء المتظاهرين 
لالعتداء في سيارات الشرطة أو في الشارع، بينما تم االعتداء على آخرين في مراكز 
الشرطة أو السجون. وكانت شبكة »سي إن إن« األمريكية، كشفت سابقًا، في تقرير 
اس��تقصائي »أن الفتيان والفتيات المعتقلين في إيران يتعرضون للعنف الجنسي 
وفي بعض الحاالت لالغتصاب في الس��جون«. وأفاد تقري��ر دعائي بثه التلفزيون 
الحكومي أن هذه القاعدة الكبيرة تقع تحت األرض، س��تكون قادرة على اس��تقبال 

واستخدام المقاتالت »الحديثة« التابعة لسالح الجو.
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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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23
مليـــــون

آالف الدنانير في حسابات متطوعي الصفوف األمامية
واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة  أودعـــت 
الوطنـــي بالتعـــاون مـــع وزارة الصحـــة 
البنكيـــة  بالحســـابات  مكافـــآت 
للمتطوعيـــن فـــي حقل الصحـــة بمبالغ 
وصلت إلى 11 ألف دينار لكل متطوع، 
وذلـــك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة.

“البـــاد”   بدروهـــا، تواصلـــت صحيفـــة 
مع عدد منهم، إذ عبروا عن ســـعادتهم 
بهذا التقدير، حيث توجهوا بشـــكرهم 
الجزيـــل إلـــى ســـمو ولي العهـــد رئيس 
هـــذه  أن  مؤكديـــن  الـــوزراء،  مجلـــس 

اللفتـــة الكريمـــة تأتـــي تقديـــرا لجهود 
العامليـــن في الصفوف األمامية خال 
فترة جائحـــة كورونا )كوفيد 19(، وما 
بذلوه من جهد في سبيل إنجاح خطط 
وبرامـــج المملكـــة لمواجهـــة الجائحة، 
الفتيـــن إلـــى أن هـــذه المكافـــآت مـــن 

المتوقع أن تشمل نحو 300 متطوع.

عقـــد اجتماع بمقـــر األمانة العامة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة أمـــس بيـــن وفديـــن مـــن 

مملكة البحرين ودولة قطر.
البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  وتـــرأس 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، كمـــا تـــرأس وفـــد دولـــة 
قطر نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية الشـــيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وتنـــاول االجتمـــاع وضـــع اآلليات 
واالجراءات الازمة إلطاق مسار 
المباحثـــات على مســـتوى اللجان 
الثنائية وفقًا لما تضمنه بيان العا 
الصـــادر عـــن قمـــة العـــا بالمملكة 
فـــي  الصـــادر  الســـعودية  العربيـــة 
الخامـــس من ينايـــر 2021، إلنهاء 

الملفات الخاصة المعلقة بينهما.
كمـــا أكـــد الجانبـــان أهميـــة العمـــل 
والتعـــاون بين البلدين الشـــقيقين 

األخويـــة  العاقـــات  يعـــزز  بمـــا 
ويحقـــق تطلعـــات شـــعبيهما فـــي 

والتنميـــة،  واالســـتقرار  األمـــن 
ويدعـــم مســـيرة العمـــل المشـــترك 

لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربية.

وســـط درجات حرارة تقترب مـــن التجمد، واصلت فرق اإلنقاذ 
العمـــل النتشـــال المحاصرين تحت أنقـــاض المباني في جنوب 
تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق اإلنقاذ والمساعدات من دول 
العالـــم في الوصول.  وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن 
عـــدد المتضّررين بالزلزال المدّمـــر الذي أودى بحياة اآلالف في 

تركيـــا وســـوريا، قد يصل إلـــى 23 مليوًنا. ولقي 3549 شـــخًصا 
علـــى األقل مصرعهم في جنوب شـــرقي تركيـــا، وما ال يقل عن 
1559 في شمال سوريا، لتصل حصيلة الضحايا اإلجمالية حتى 

اآلن إلى ما ال يقل عن 5108، وفًقا لمصادر رسمية وطبية.
وأعلـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغان حالـــة طوارئ 3 

أشهر في 10 محافظات ضربها الزلزال.

اجتماع بحريني - قطري لوضع آليات وإجراءات إطالق مسار المباحثات الثنائية

متضرر من زالزل تركيا وسوريا

إلنهاء الملفات الخاصة المعلقة

مشاهد مروعة.. والضحايا في تزايد.. وجهود اإلنقاذ مستمرة

وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية القطري

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1559 قتيال 

المنامة - بنا

عواصم ـ وكاالت

أكــد عــدد مــن أصحــاب الشــركات ومكاتــب الســفر والســياحة 
اســتمرار الرحــات الجوية عبر الطيران إلــى العاصمة التركية 
غــد  يــوم  المواطنيــن  مــن  عــدد  ســيغادر  حيــث  )إســطنبول(، 
)الخميس( من مطار البحرين الدولي إلى مطار أتاتورك الدولي 

في منطقة إسطنبول.

وقـــال أصحـــاب مكاتـــب ســـفر 
وســـياحة لـ “البـــاد” إن رحات 
لـــم  والعـــودة  للذهـــاب  الســـفر 
التـــي  المناطـــق  فـــي  تتأثـــر 
يقصدهـــا الســـياح البحرينيون 

أو لغرض العاج.
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وأكـــدوا 
واالتصـــاالت  المتابعـــات  أن 
المواطنيـــن  مـــع  مســـتمرة 
الموجوديـــن فـــي مناطق عدة 
بتركيا مثل إسطنبول، تقسيم، 
وغيرهـــا  أنقـــرة،  طرابـــزون، 
مـــن المناطـــق التـــي يقصدهـــا 
البحرينيون للســـفر والســـياحة 

أو العاج.
واختتموا بأن األجواء الجوية 
ســـتكون غًدا مســـتقرة بحسب 
أنظمة الماحة، ما يسهل حركة 

الطيران والتنقل والسفر.
إلى ذلك، كشف عدد من السياح 
البحرينيين وزوار حي السيدة 
زينـــب في الجمهوريـــة العربية 
السورية عن أن األوضاع أمس 
مستقرة في العاصمة السورية 

دمشق وضواحيها.
وأكـــدوا أن جميـــع البحرينييـــن 
الموجودين في دمشق ومنطقة 

السيدة زينب بخير.

 :” مكاتب سفر لـ “
ال إلغاء لرحالت إسطنبول

)03(

في حفل عقد بحضور مسؤولين وبرلمانيين وكبار التجار والصناعيين وأعيان المجتمع

منظمة عضو باألمم المتحدة تمنح الشعلة وسام اإلبداع االقتصادي

نظم اتحاد المبدعين العرب - عضو المجلس 
االقتصادي واالجتماعـــي باألمم المتحدة - 
حفل اســـتقبال مســـاء أمس الثاثاء لتقليد 
رئيـــس مجلـــس إدارة دار “الباد” للصحافة 
والنشـــر والتوزيع عبدالنبي الشـــعلة “وسام 

اإلبداع االقتصادي للعام 2023”.
وشهد الحفل حضور مسؤولين وبرلمانيين 
التجـــار  وكبـــار  وقانونييـــن  وأكاديمييـــن 

المجتمـــع  بمنظمـــات  وقـــادة  والصناعييـــن 
المدني وأعيان المجتمع ومندوبي وســـائل 

اإلعام والصحافة.
وقال الشعلة في كلمة له “إننا فخورون بما 
حققته مملكـــة البحرين مـــن منجزات على 
طريـــق تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
بفضـــل صابـــة إرادتهـــا وعزيمـــة قيادتهـــا 

)18(الحكيمة”.
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شاهد الفيديو عبر 
قناة ^ باليوتيوب

لعلـــه مـــا من قارة بحاجة إلـــى المصالحة الداخلية، بقدر القـــارة اإلفريقية، تلك التي 
أضحت في حاضرات أيامنا ساحة لحروب الوكالة والصراعات األممية. الذين لديهم 
علـــم من كتاب الصراعات الجيوإســـتراتيجية حول العالـــم، يدركون ما يحدث على 
ا إن قلنـــا إن األقطاب الدولية  أرض القـــارة الســـمراء، من تكالب األمم، وال نذيع ســـرًّ
القائمـــة والقادمـــة، باتوا في صراع شـــديد حول موقع وموضـــع إفريقيا، ناهيك عن 
مواردها البكر حتى الساعة، وفرص التنمية العميقة الكائنة في دروبها، والتي تتمتع 
بها القوى اإلمبريالية الدولية، في حين يظل أبناؤها في عوز وفقر، جهل وصراعات. 

هل هناك من يريد إلفريقيا أن تظل هكذا؟
ابحث عن المســـتفيد، على حد التعبير الالتيني، ولهذا جاءت زيارة البابا فرنســـيس 
األســـبوع الماضـــي، إلى الكونغـــو الديمقراطية، وجنوب الســـودان، لتســـتلفت انتباه 
العالـــم تجـــاه ما يجري هناك، وغالب الظن ما يمكن أن تشـــهده تلـــك القارة في قادم 
األيـــام، وبنـــوع خاص في ضوء إعادة رســـم خريطة للعالم الجديـــد مرة أخرى. لعل 
البابا فرنســـيس القادم من األرجنتين، هناك حيث قارة أميركا الالتينية تكاد تشـــابه 

إفريقيا في مأساتها، كان األكثر مقدرة على الشعور بمآسي شعوب تلك القارة.
الذيـــن لديهـــم علم من كتـــاب الصراعات اإلفريقية طـــوال النصف الثانـــي من القرن 

العشـــرين، يدركـــون كيـــف وقـــع األفارقة ضحيـــة ألطمـــاع األوروبيين بنـــوع خاص، 
واليـــوم تتكالب عليها الصين وروســـيا والواليـــات المتحدة، والجميع يريد عســـكرة 
المشهد، ومن وراء ذلك السطو على مقدرات القارة ومواردها الطبيعية، ولهذا تظل 
حالة االضطراب السياســـي مســـتمرة ومســـتقرة في ربوعها، ســـهولها ووديانها، من 
أقصى الشـــرق عند الســـودان، إلـــى جنوب إفريقيـــا، حيث عودة أصـــوات العنصرية 

تزعج الكثيرين.
حمـــل فرنســـيس خالل رحلتـــه للبلدين دعوة إلحيـــاء الرجاء، وإلعادة بناء الســـالم، 
معتبـــرًا أن الرجـــاء الكلمة التي يريد أن يتركها لكل فرد من شـــعوب إفريقيا، كعطية 
يتقاســـمونها، وكبـــذرة يزرعونهـــا فـــي أراضيهـــم، لتثمـــر ســـالمًا وتعايشـــًا. فـــي عقل 
فرنســـيس كان هنـــاك - واليـــزال - إدراك واع للصراعـــات الدائـــرة، وللدمـــار الناجـــم 
عـــن العنـــف البشـــري، هذا بخـــالف األلم الـــذي ولدتـــه غضبـــة الطبيعـــة كالفيضانات 
والعواصـــف، األمـــر الذي اضطـــر الماليين بمن فيهـــم الكثير من األمهـــات واألطفال، 

لمغادرة أراضيهم، وترك قراهم وبيوتهم. “المقال كامالً في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

فرنسيس وإفريقيا... الرجاء وبناء السالم

الشـــك أن عنوان المقال يشـــد الكثير من القراء، لكن الواقع أمنية كاتب المقال الذي 
يتمنـــى أن يتحقـــق، وذلـــك لمصلحـــة شـــعوب دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، فقد 
اســـتوقفني خبر نشـــرته إحدى الصحـــف المحلية نقالً عن مجلـــة “Time Out”، وهو 
قيـــام كل من حكومتي فرنســـا وألمانيا بتقديـــم 60 ألف تذكرة قطار خالل هذا العام 
وتوزيعهـــا على الشـــباب الذين ال يزيد عمرهم على 27 عامـــًا، وقد أعلن وزراء النقل 
فـــي الدولتيـــن فـــي بيان مشـــترك أن هذه المبادرة تهدف إلى تشـــجيع الشـــباب على 
تبـــادل الثقافـــات بين الدولتين والتعرف على أبرز المواقع الســـياحية والثقافية، كما 
أنها تشجع الشباب على استخدام القطارات العامة بدل رحالت الطيران والسيارات.
ويأتـــي إطـــالق المبادرة إلى احتفال الدولتين بمـــرور 60 عامًا على معاهدة اإلليزيه، 
وهـــي معاهدة صداقة وقعـــت بين الجانبين بتاريخ 22 يناير 1962، والســـؤال الذي 
يطـــرح نفســـه، ماذا لـــو طبقنا الفكرة ذاتهـــا ووفرنا تذاكر رحالت طيـــران مجانية أو 
مخفضة على أقل تقدير لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي؟ شركات الطيران 
فـــي كل دولـــة وبتوجيـــه مـــن وزراء المواصـــالت والنقل تتكفـــل بمنح تلـــك التذاكر 
بشكل سنوي لعدد معين ال أريد أن أحدده، أال تعتقدون أن للفكرة مردودًا اقتصاديًا 
وثقافيًا واجتماعيًا كبيرًا، فدول الخليج أصبحت تتجه إلى زيادة مصادر الدخل من 

خالل التوجه إلى القطاع غير النفطي.
هذه المبادرات الخالقة مهمة جدًا لتشـــجيع الســـياحة البينية لدول المجلس، فدول 
الخليج كلها تتمتع بنفس المناخ والتضاريس، والشـــباب بطبيعتهم يحبون الترحال 
لكن ظروف البعض المادية ال تســـمح، كم ســـتجني دول المجلس من هذه الزيارات 
التي ستكون إضافة إليراداتها وناتجها المحلي. كلي ثقة بأن هذا االقتراح سيخدم 

السياحة في دولنا وبما يدعم الترويج السياحي. 
هنـــاك خطـــوط طيـــران خليجية تعرض على المســـافر علـــى خطوطهـــا التوقف ليلة 
اح واالســـتفادة القصوى منهـــم، الترويج لدول  وتوفر له فندقًا بهدف تشـــجيع الســـيَّ
المجلـــس كوجهـــة ســـياحية واحدة يجـــب أن يحظى بأولويـــة في برامـــج الترويج 
الســـياحي الخليجيـــة، وبما يصب في نفـــس أهداف التكامل االقتصـــادي الخليجي، 
ومن أجل ذلك البد من إيجاد تنســـيق ســـياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار 
الخليـــج إقليمًا ســـياحيًا واحـــدًا، باإلضافة لتنســـيق القوانين واألنظمة والسياســـات 

المتعلقة بالسياحة، وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi
@gmail.com

* زهير توفيقي

تذاكر سفر مجانية!

هل يعاد النظر في عالوة التعطل
الســـؤال الـــذي يلح في أذهـــان الباحثين عن عمل هل مـــن المنطق والمعقول أّن 
العالوات التي أقّرها مشـــروع التعطل والذي انطلق قبل أكثر من خمســـة عشـــر 

عامًا التزال كما هي رغم الوضع المعيشي وارتفاع األسعار؟
إّن المزايا التي ينطوي عليها مشروع التأمين ضد التعطل أنه يوفر الحماية ضد 
البطالة بتخصيص دخل شهري لمن يفقدون وظائفهم، ورغم أّن هذه المزايا كما 
يعلـــن عنها دائمًا تعد “مســـاعدة مؤقتة” لتحفيز هـــؤالء العاطلين للبحث بجدية 
عـــن عمـــل، لكن المعضلة التي نحن بصددها أّن عـــالوات الباحثين عن عمل تعد 
ضئيلة جدًا قياسًا بما تم تحصيله على مدى األعوام الفائتة. قبيل سنوات طرح 
مشروع بقانون برلمانّي يتضمن إضافة مزايا للتعطل منها استمرار صرف إعانة 
التعطل دون توقف واســـتمرار صرف التعويض عن التعطل دون ســـقف زمنّي. 
إالّ أّن المقترح قوبل بالرفض بذريعة ما سيترتب عليه من زيادة األعباء المالية!
ال يغيـــب عن البال أّن مســـؤوالً ســـابقا فـــي الوزارة طـــرح مقترحًا بالـــغ األهمية 
مؤداه العمل على زيادة صرف مبالغ التعطل إلى 200 دينار للباحثين عن العمل 
من خريجي الجامعة، ورفع عالوة العاطل من خريجي الثانوية العامة إلى 150 
ض له التنفيذ رغم  دينـــارًا بـــدالً من 100، بيد أّن المحزن أّن هذا المقتـــرح لم ُيقيَّ
أهميتـــه ورغـــم أّن موازنة التعطـــل تضاعفت عدة مرات، ناهيـــك عن مقترحات 

نيابية أخرى تصب في االتجاه ذاته كان مصيرها الفشل.
وزارة العمـــل أعلنـــت قبـــل أكثر من ســـبع ســـنوات أنهـــا ســـتعمل بتوجيه فائض 
التعطل باتجاه تعزيز المزايا والمنافع للمســـتفيدين، إضافة إلى تخفيض نســـبة 
البطالة في المجتمع، وتؤكد اإلحصائيات أّن فوائض التعطل ناهزت حينها 500 
مليـــون دينار وهو رقم خيالي، ورغم تكدس هذا المبلغ الخرافي فإن المؤســـف 
أّن عـــالوات العاطليـــن بقيـــت كما هي، علمـــًا أّنها إلى ما قبل ســـنوات ال تتجاوز 
الخمســـة مالييـــن دينار ســـنويًا! نتذكر أّن دعـــوات ومناشـــدات انطلقت لتطوير 
النظـــام والمعنـــى الـــذي يرمـــي له التطوير هو تأســـيس شـــركات تؤمـــن وظائف 
جديـــدة للعاطليـــن. غيـــر أّن كل المناشـــدات لم تتم االســـتجابة لهـــا، أي لم تأخذ 
طريقها للتنفيذ، وهذا يعني أّننا نتكبد خســـائر جســـيمة. ويبقى السؤال هنا: هل 
ســـتأخذ اللجنة الُمشكَّلة من وزير العمل والمختصة بالبتِّ في طلبات التعويض 

وإعانات التعطل القضايا التي أشرنا إليها بعين االهتمام؟ نأمل ذلك.

* كاتب وتربوي بحريني

sm.adnan56@hotmail.com

* محمد المحفوظ

األدوار األسرية
إن تأســـيس أســـرة عصرية تلبي احتياجـــات األفراد فـــي العصر الراهن 
يتطلب وعيًا وتثقيفيًا مسبقًا للمقبلين على الزواج، نظرًا ألهمية األسرة 
وتعدد متطلبات تكوين أسرة صالحة، األمر الذي يدفع الزوجين لمعرفة 
الطرق والوســـائل التي توســـع معرفتهمـــا المهمة للتعامـــل األمثل داخل 
األســـرة التي تســـعى أن تكون قائمـــة على المودة والرحمـــة بين األفراد 

والتعاطف وحسن التعامل بين الجميع.
وتعـــد األدوار األســـرية من بنود تشـــكيل األســـرة الناجحـــة إذا ما تمكن 
الزوجـــان مـــن توزيعها بنجاح في البناء األســـري، ويتـــم ذلك من خالل 
معرفـــة كل فـــرد دوره ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن حقـــوق وواجبـــات، لكـــن 
الموضـــوع ال يتطلـــب توزيـــع األدوار فحســـب، بـــل البد أن يكـــون هناك 
فهـــم حقيقـــي لـــأدوار وذلـــك لمنـــع تضاربها، فـــاألب على ســـبيل المثال 
يلعـــب أهم دور في األســـرة، حيث يحمـــل على عاتقه مســـؤولية كبيرة 
منذ بداية تأســـيس العائلة كالنفقة، التخطيط الســـليم، اتخاذ القرارات، 
تربيـــة األبناء، مســـاعدة الزوجة، ويعـــد األب ربان األســـرة وقائدها، أما 
األم فدورهـــا ال يقـــل أهميـــة، فهـــي الزوجـــة التـــي البد أن تـــؤدي دورها 
على أكمل وجه وهي التي تشـــرف على تربية األبناء ومتابعة شـــؤونهم 
واحتياجاتهـــم وإدارة المنـــزل وغيرهـــا من مهمات، أمـــا األبناء فالبد أن 
يكـــون لهـــم دور يتطلب أوالً معرفتهـــم أدوار آبائهم ومعرفتهم حقوقهم 
وواجباتهم وكيفية ســـير النظام األســـري باإلضافة إلـــى طاعة الوالدين 

واحترامهما.
إن األســـرة تســـير وفـــق منظومـــة متكاملـــة، كل دور يقـــوم بـــه فرد في 
األســـرة مكمل للدور اآلخر، ولكن فهـــم طبيعة األدوار مهم لكي ال يتيح 
فرصـــة لتداخـــل األدوار وتضاربهـــا وظهـــور المشـــكالت، كأن ال يتعـــدى 
دور االبـــن علـــى دور األب أو دور الزوجة على مهمـــات الزوج، إن نجاح 
العالقات األسرية يبدأ بنجاح توزيع األدوار وفهمها وااللتزام بحدودها 

وضوابطها.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم
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المحافظة الجنوبية ..حراك تنموي متواصل
لقد شـــهدت المحافظة الجنوبية منذ أن تولى سمو الشيخ خليفة بن 
علي آل خليفة مهماته الرســـمية كمحافظ للجنوبية، تطورًا بمختلف 
مظاهـــر الحياة وفي مختلف جوانبهـــا، وباتت منطقة جذب ملحوظ 
على الصعيد المحلي والخليجي وسط عالم يشاهد الجديد كل يوم، 
وأصبحت للزمن قيمته واتســـم بســـرعة الحركة واتساعها، ويمكنني 
القول وكأحد القاطنين في الجنوبية إن المحافظة أصبحت الشريان 
الحيـــوي الـــذي يدفـــع الحياة إلـــى قلب الوطـــن وينســـق الحركة بين 
أجزائـــه وينشـــط حركتـــه، وكل ذلك بفضـــل تخطيط ســـمو المحافظ 
وعنايته الفائقة باألهداف المرسومة على الوجه األكمل، فسموه يهتم 
ويتابع كل صغيرة وكبيرة في المحافظة، مرافق النقل والمواصالت، 
واألسواق، واألندية، والمدارس والجامعات، والمستشفيات والمراكز 

الصحية، وغيرها.
خدمـــة المواطـــن أوالً... هذا هو الشـــعار الذي يعمل به ســـمو محافظ 
الجنوبيـــة تنفيـــذًا للتوجيهـــات الســـديدة لســـيدي جاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه، ودعم 

ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، وال حاجة للتحدث 
عن مجلس ســـموه األســـبوعي الذي يلتقي فيه مع أهالي المحافظة، 
يســـتمع إليهـــم ويأخذ بآرائهـــم ومالحظاتهم، فهذه قصـــة أخرى بكل 
معاني النحو والبيان، فوقت سموه بالكامل لعمله حتى خارج أوقات 
العمل الرســـمية، ويتوجه بالرعاية واالهتمام لفئات الشعب المختلفة 
أينمـــا كانـــوا وفـــي أي وقـــت، تجده في جميـــع المرافـــق واالتجاهات 

مضطلعًا بمسؤولياته الكبرى.
لذلـــك؛ أتمنى أن تتبنـــى المحافظة الجنوبية إطالق جائزة  لتنشـــيط 
الحركـــة الثقافيـــة والفكرية فـــي المحافظة تخـــدم المثقف واألديب، 
ومـــن لديه نتاج أدبـــي أو فكري أو أكاديمي حقيقـــي، جائزة يتنافس 
فيها كل الكتاب في المحافظة وحتمًا ســـيكون مشروعًا رائدًا يضاف 

إلى بقية المشروعات التي أطلقتها المحافظة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد
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