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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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ــة  اإلداريـ المحكمة  رفــضــت 
الهيئة  إللـــــزام  دعــــوى  الــكــبــرى 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
بالنظر  الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات 
فــي شــكــوى ضــد طبيب أســنــان 
ومـــركـــز طــبــي بــعــد أن أصــــدرت 
الهيئة قرارا بعدم خطأ الطبيب 
مــهــنــيــا وعــــدم مــســؤولــيــتــه عما 
تخلفت  التي  المدعية  تدعيه 
الــمــتــابــعــة الطبي  بــرنــامــج  عــن 

المقرر لها.
ــي مــحــمــد  ــامـ ــحـ ــمـ وقـــــــال الـ
الــمــدعــيــة قــدمــت  ــذوادي إن  ــ ــ الـ
ــه طــبــيــب  ــلــ ــوكــ ــد مــ ــ ــوى ضــ ــ ــكـ ــ شـ
ــان تــــدعــــي تـــســـبـــبـــه فــي  ــ ــنــ ــ األســ
مـــضـــاعـــفـــات صــحــيــة لـــهـــا بــعــد 
ــم  عــمــلــيــة تــركــيــب تـــقـــويـــم، ورغـ
صدور قرار من المهن الصحية 
ثــبــوت وجـــود خطأ  بــعــدم  يفيد 
رفعت  فإنها  موكله،  طبي بحق 
الهيئة  بـــإلـــزام  تــطــالــب  دعــــوى 
بتقديم التقرير الطبي الصادر 

في شكواها من اللجنة الفنية 
لـــتـــقـــريـــر األخـــــطـــــاء الــمــهــنــيــة 
واألخالقية لمزاولة مهنة طب 
ــادة الــشــكــوى الى  االســنــان، وإعــ
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
فنية  لجنة  لتشكيل  الصحية 
ــادة نـــظـــر الــشــكــوى  ــ ــ ــرى إلعـ ــ اخــ

وإصدار تقرير طبي فيها.
حيث دفع الذاودي بالمادة 
مهنة  ــة  ــزاولــ مــ قـــانـــون  مـــن   27
األســنــان  البشري وطــب  الــطــب 
نـــص عــلــى أن الــطــبــيــب  الـــــذي 
ال يــكــون مـــســـؤوال عـــن الــحــالــة 
إذ  الــمــريــض،  إليها  وصــل  التي 
الالزمة  العناية  بــذل  أنــه  تبين 
ولجأ إلى جميع الوسائل التي 
مثل  فـــي  كـــان  مـــن  يستطيعها 
ظـــروفـــه لــتــشــخــيــص الــمــريــض 
المدعية  أن  موضحا  وعالجه، 
ــعــــالج تــخــلــفــت  ــرة الــ ــتـ طــــــوال فـ
بحسب  الــمــقــرر،  المتابعة  عــن 
المقررة، من دون  خطة العالج 

وقعت  أنها  كما  مــبــرر،  أو  سبب 
عن  تخلفها  يفيد  ــرار  إقــ عــلــى 
ــيـــد الــطــبــيــة الـــمـــقـــررة  الـــمـــواعـ
وعــــــــــدم مــــســــؤولــــيــــة الـــطـــبـــيـــب 
عــن هـــذا الــتــأخــيــر، كــمــا وقعت 
إقرارا آخر يفيد بأن ما وصلت 
إلــيــه كــــان بــســبــب تــخــلــفــهــا عن 
الــمــواعــيــد الــمــقــررة، وبــالــتــالــي 

تــنــتــفــي مــســؤولــيــة مــوكــلــه عن 
ال  ألسباب  راجعا  كونه  الحالة 

يد لهما فيها.
ــا تــــمــــســــك الــــــــــــــذوادي  ــ ــمـ ــ كـ
بــتــقــريــر الــهــيــئــة الــــــذي اثــبــت 
بنظر  الــمــخــتــصــة  الــلــجــنــة  أن 
اإلجــراءات  كل  باشرت  الشكوى 
االنتهاء  وبعد  حيالها  الالزمة 
من تلك اإلجراءات جاء القرار 
المخالفة  ارتــكــاب  ثــبــوت  بــعــدم 
وال  ــان  ــ األركـ قــــرار مكتمل  وهـــو 
إلغائه  أو  عليه  للطعن  سبيل 
يــفــرض  لــــم  ــون  ــانــ ــقــ الــ دام  مــــا 
الشأن،  هــذا  فــي  معينا  تصرفا 
الهيئة  انــشــاء  قــانــون  إن  قــائــال 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة مــنــح 
لــهــا كـــل الــصــالحــيــات الــالزمــة 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ومــمــارســة 
ــتــــي مــنــهــا  اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، والــ
تولي شكاوى المرضى ومتابعة 

ما يتم بشأنها.

ومـــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا قـــــالـــــت 
قــد  ــة  ــيـ ــدعـ ــمـ الـ إن  الـــمـــحـــكـــمـــة 
ــا عــــن الــطــلــب  ــ ــواهـ ــ أقــــامــــت دعـ
الــمــاثــل بـــشـــأن إعـــــادة شــكــواهــا 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  الـــى 
المهن الصحية لتشكيل لجنة 
في  النظر  إلعـــادة  أخـــرى  فنية 
شــكــواهــا وإصـــــدار تــقــريــر طبي 
الطلبات  تتضمن  أن  دون  فيها 
الــمــدعــى عليهم  مــن  أي  ــزام  إلــ
شــيء  أي  بــــأداء  مواجهتها  فــي 
ــإن الــــدعــــوى بــهــذه  ــ ــم فـ ــن ثــ ــ ومـ
حقيقتها  فـــي  تـــكـــون  الــمــثــابــة 
تــدخــل ضمن  فــال  دلــيــل  تهيئة 
لعدم  الــمــوضــوع  أعــمــال قاضي 
وجود طلبات موضوعية بإلزام 
خــصــومــهــا بــشــيء فــتــكــون غير 
مقبولة فلهذه األسباب حكمت 
الدعوى  قبول  بعدم  المحكمة 
بالمصاريف  المدعية  وألزمت 
مقابل  ديــنــارا   50 قــدره  ومبلغا 

أتعاب المحاماة.

رف���������ض �إل���������ز�م �ل���م���ه���ن �ل�����ص��ح��ي��ة �إع�������ادة 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ����ص���ك���وى م��ري�����ص��ة ����ص���د ط��ب��ي��ب

} المحامي محمد الذوادي.

صرح رئيس نيابة محافظة الشمالية بأن 
مديرية  مــن  بــالغــا  تلقت  قــد  الــعــامــة  النيابة 
أشخاص  ثالثة  على  القبض  مفاده  الشرطة 
صفة  النتحال  اآلسيوية  الجنسية  يحملون 
ــدى الــشــقــق  ــ ــة واقـــتـــحـــامـــهـــم إحــ ــال شـــرطـ ــ رجــ
الصفة  بــتــلــك  مــتــذرعــيــن  ســلــمــابــاد  بمنطقة 
ــة، إال أن  ــرقـ الـــسـ بـــدافـــع  الـــمـــزعـــومـــة؛ وذلـــــك 

القاطنين بالشقة بادروا بإبالغ الشرطة حين 
تم  ثم  ومــن  المتهمين  في  لديهم  الشك  ثــار 
العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد  عليهم،  القبض 
المتهمين  واستجوبت  الواقعة  في  التحقيق 
وأمــرت  تهم  إليهم من  بما نسب  أقــروا  الذين 
التحقيقات  ومـــازالـــت  احــتــيــاطــيــا،  بحبسهم 

مستمرة.

���ص��ف��ة �ن���ت���ح���ل���و�  �آ����ص���ي���وي���ي���ن   3 ح��ب�����ض 
�ل�����ص��رط��ة و�ق���ت���ح���م���و� ���ص��ق��ة ل�����ص��رق��ت��ه��ا

�ل���ق���ب�������ض ع���ل���ى ���ص��خ�����ض ����ص���رق م��رك��ب��ة
م����ن ���ص��اح��ب��ه��ا ب�����الإك�����ر�ه ب��������اأد�ة ح����ادة

تــمــكــنــت مـــديـــريـــة شــرطــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
عـــلـــى شـــخـــص )27  الـــقـــبـــض 
مركبة  بسرقة  لقيامه  عــامــًا( 
شخص آخر باإلكراه بمنطقة 
الـــنـــويـــدرات، وذلـــك مــن خــالل 
اســتــيــقــاف صـــاحـــب الــمــركــبــة 
الـــخـــروج منها  وإجـــبـــاره عــلــى 

عنوة باستخدام أداة حادة.

وفور تلقي المديرية بالغا 
ــالـــواقـــعـــة، بـــاشـــرت الــشــرطــة  بـ
ــتــــحــــري  ــبــــحــــث والــ أعـــــمـــــال الــ
ــة  ــ ــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات واألدلــ وجـ
ــن تــحــديــد  ــ ــرت عـ ــ ــفـ ــ الــــتــــي أسـ
هوية المذكور والقبض عليه، 
المركبة  العثور على  تم  حيث 
الـــمـــســـروقـــة وعــلــيــهــا لـــوحـــات 
تــســجــيــل لــمــركــبــة أخـــــرى قــام 

أيضًا، فيما  المذكور بسرقتها 
اتــضــح أنـــه مــطــلــوب عــلــى ذمــة 
ــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا األمــنــيــة  ــ عـ

األخرى.
وأشــــــارت مــديــريــة شــرطــة 
المحافظة الجنوبية، إلى أنه 
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
إلى  القضية  وإحــالــة  الــالزمــة 

النيابة العامة.

�إح����ال����ة �آ���ص��ي��وي��ت��ي��ن �إل�����ى �ل��م��ح��اك��م��ة 
�أج��ب��رت��ا ع��ام��ل��ة ع��ل��ى م��م��ار���ص��ة �ل��رذي��ل��ة

صرح رئيس نيابة االتجار باألشخاص بأن 
واقعة  في  تحقيقاتها  أنجزت  العامة  النيابة 
متهمتين  بإحالة  وأمــرت  باألشخاص،  اتجار 
ــة إلــــــى الــمــحــكــمــة  ــويــ ــيــ مــــن الـــجـــنـــســـيـــة اآلســ
ــدد لــنــظــرهــا جــلــســة لــتــاريــخ  ــحـ الــجــنــائــيــة وتـ
الجنائية  الكبرى  المحكمة  أمام   2023/2/12

الدائرة األولى.
  وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بالغ من 
إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن 
آسيوية محتجزة  المجني عليها من جنسية 
في شقق مفروشة من قبل المتهمة الرئيسية 
فتم  الــدعــارة،  أعمال  ممارسة  على  وتجبرها 
ضبط المتهمة ومساعدتها وتحرير المجني 
ــبـــيـــن أنــــهــــا حــــضــــرت إلـــــى مــمــلــكــة  عـــلـــيـــهـــا، وتـ
الــبــحــريــن بــعــد أن تــم إيــهــامــهــا بــفــرصــة عمل 
في مجال المساج، وفور حضورها استقبلتها 

الدولي  البحرين  بمطار  الرئيسية  المتهمة 
وأجــبــرتــهــا عــلــى الــعــمــل فـــي مــجــال الـــدعـــارة 
بمعاونة المتهمة األخرى وكانتا تتكسبان من 
المجال  ذلــك  فــي  عليها  المجني  عمل  وراء 
عن طريق إجبارها بكل طرق االكــراه المادي 

والمعنوي.
  وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة 
قد باشرت التحقيق فور تلقيها البالغ، حيث 
وأمـــرت  عليها  المجني  أقــــوال  إلـــى  استمعت 
بــإيــداعــهــا فـــي مــركــز اإليــــــواء الــتــابــع للجنة 
ــار بـــاألشـــخـــاص،  الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة االتــــجــ
بحبسهما  وأمــرت  المتهمتين  استجوبت  كما 
احــتــيــاطــيــًا عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق، كــمــا طلبت 
الواقعة  صحة  أكــدت  التي  الشرطة  تحريات 
واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة 

المتهمتين الى المحاكمة الجنائية.

الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  بـــرأت 
االجتماعية  الــنــوادي  بأحد  ماليا  أمينا 
من جريمة جمع أموال لألغراض العامة 
دون الحصول على ترخيص بذلك، حيث 
المحاكمة  إلـــى  الــعــامــة  الــنــيــابــة  احــالــتــه 
األندية  المالي ألحــد  األمين  كونه  حــال 
المال  جمع  ُجنحة  ارتــكــب  االجتماعية 
دون ترخيص بالمخالفة للمادة رقم )14( 
بشأن   2023 لسنة   )21( رقـــم  قــانــون  مــن 

تنظيم جمع المال لألغراض العامة.
وكيل  ربــيــع  محمود  المحامي  ودفـــع 
التنمية  وزارة  بمحضر  بالثابت  المتهم 
ــاب  ــكــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــنـــفـــي الـــمـــتـــهـــم ارتــ
خلو  عــن  فضاًل  االتــهــام،  محل  الجريمة 
المتهم  دور  تحديد  ثمة  مــن  التحريات 
ــــدوث الــجــنــحــة ومــــن ثـــم انــتــفــاء  وقــــت حـ
الدليل المادي في حق المتهم، ومن ثم 
التهم  مــن  بــبــراءتــه  القضاء  طلبه  يــكــون 
صحيح  مــع  متفقًا  جــاء  إليه  المنسوبة 
الواقع وأحكام القانون وال سيما أن دليل 
االتــهــام الــوحــيــد هــو صفحة واحــــدة من 
لــلــنــادي مــحــرر باللغة  الــمــالــي  الــتــقــريــر 
 Subletting بـــعـــنـــوان  ــلـــيـــزيـــة  االنـــجـ

أو  -عائد  الحرفية  ترجمتها   income
دخل ايجار من الباطن- بمبلغ يقارب 9 
آالف دينار، إال أن هذا المبلغ ال يعدو أن 
يكون عائد استثمار شقة للنادي مؤجرة 

الى أحد اعضائه.
ــرر فــي  ــقـ ــمـ الـ ــن  وأضـــــــاف ربـــيـــع أن مــ
قضاء المحكمة وإن كان من حق محكمة 
الــدعــوى  واقــعــة  أن تستخلص  الــمــوضــوع 
من أدلتها وعناصرها إال أن ذلك مشروط 
يكون  وأن  سائغًا  استخالصها  يكون  بــأن 
إلــى ما  تــعــول عليه مــؤديــًا  الـــذي  الدليل 
رتــبــتــه عــلــيــه مــن نــتــائــج مــن غــيــر تعسف 
العقل  تنافر مع حكم  في االستنتاج وال 
الجنائية  األحكام  أن  وخاصة  والمنطق، 
والــيــقــيــن على  بــالــجــزم  تــبــنــى  أن  يــجــب 
وال  المعتبر،  الدليل  يثبته  الــذي  الواقع 
تؤسس بالظن واالحتمال على الفروض 

واالعتبارات المجردة.
المحكمة أوضحت في  أن  إلى  وأشار 
قد  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أن  حكمها  حيثيات 
ركنت في إثبات االتهام بحق المتهم إلى 
ما ُسطر بمحضر إجراءات مأمور الضبط 
الــقــضــائــي بـــــوزارة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

ــابــــت فـــيـــه أنـــــه بـــعـــد االطــــــــالع عــلــى  ــثــ والــ
قيام  لعام 2019  السنوي  المالي  التقرير 
أموال دون حصولهم على  النادي بجمع 
في  ورد  وأنــه  ــوزارة  الـ بذلك من  ترخيص 
التقرير ما يدل على استالم مبالغ مالية 
دينار  آالف  تسعة  بقيمة  ترخيص  بــدون 
النظام األساسي  وأنــه بعد االطــالع على 
هو  المخالفة  ارتكاب  عن  المسؤول  فــإن 
المتهم بصفته األمين العام وآخر، إال أن 
ذلك  إلــى  تطمئن  وال  تتشكك  المحكمة 

كدليل لحمل المتهم لما ُنسب إليه.
ــيـــن  ــبـ الـ أن  الــــمــــحــــكــــمــــة  وأضـــــــافـــــــت 
أن  الدعوى  أوراق  للمحكمة من مطالعة 
بها  المتهم ُتحيط  الى  المسندة  التهمة 
الــشــكــوك والـــريـــبـــة بــمــا ال تــطــمــئــن معه 
الحريمة  ارتــكــب  المتهم  بــأن  المحكمة 
وقائع  باستعراض  وحيث  إليه  المسندة 
الــــدعــــوى وظــــروفــــهــــا ومـــالبـــســـاتـــهـــا تـــرى 
األوراق  في  القائمة  األدلــة  أن  المحكمة 
تركن  إثــبــات  دلــيــل  تــكــون  ألن  كافية  غير 
اقتناع  عــن  عليه  وتــعــول  المحكمة  إلــيــه 
إلــيــه،  الــمــســنــدة  بالتهمة  المتهم  إلدانــــة 
اإلجــراء  بمحضر  إثباته  تــم  مــا  إن  حيث 

هــو من  المتهم  وحـــده العــتــبــار  يكفي  ال 
قــام بــارتــكــاب الــواقــعــة، كما أنــه بــشــأن ما 
ذكــر  مــا  بحسب  ــراء  ــ اإلجـ بمحضر  ــق  ُأرفــ
بــه بــأنــهــا »نــســخــة مــن الــتــقــريــر الــمــالــي« 
فـــإن الــمــحــكــمــة بــعــد اطــالعــهــا عــلــيــه لم 
لما  المتهم  لحمل  كدليل  إليها  تطمئن 
ُنسب إليه من اتهام وال سيما أن المتهم 
الدعوى  باالنكار بجميع مراحل  اعتصم 
التنمية  بــــــوزارة  ســـؤالـــه  بــمــحــضــر  وأفـــــاد 
بإيجار  خــاص  المبلغ  بــأن  االجتماعية 
مبنى وهو األمر الذي أصر عليه شاهدا 
النفي بشهادتها أمام هيئة المحكمة بأن 
تـــم رصـــدهـــا فـــي القضية  الــتــي  األمـــــوال 
وليست  شقق  لــثــالث  بــإيــجــارات  متعلقة 

ألي غرض آخر«.
واختتمت المحكمة بعد أن محصت 
ــاطـــت بــوقــائــعــهــا وطــروفــهــا  الـــدعـــوى وأحـ
ومــالبــســاتــهــا وبـــأدلـــة االثـــبـــات الــتــي قــام 
وفطنت  وبصيرة  بصر  عن  عليها  االتهام 
إليها ووازنت بينهما فإنها تجد أن األدلة 
واكتنفتها  الــشــك  أحــاطــهــا  قــد  الــقــائــمــة 
الريبة ما مهد للشك سبيله في مخالجة 

ضمير ووجدان المحكمة.

نفذت هيئة تنظيم سوق 
تفتيشيتين  حملتين  العمل 
ــة الـــعـــاصـــمـــة  ــافــــظــ ــحــ فــــــي مــ
والمحافظة الجنوبية شملت 
التجارية  المحال  مــن  عـــدًدا 
ومواقع العمل وأماكن تجمع 
ــد أســــفــــرت عــن  ــ الـــعـــمـــالـــة، وقـ
رصــــد عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات 
الــتــي تــتــعــلــق بــأحــكــام قــانــون 
ــوق الــعــمــل  ــ هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
ــة بــمــمــلــكــة  ــ ــامــ ــ ــون اإلقــ ــ ــانــ ــ وقــ
ــدد من  الــبــحــريــن، وضــبــط عـ
العمال المخالفين لألنظمة 
والقوانين، منّوهة إلى أنه تّم 
القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ اتــخــاذ 

بشأنها. 
ــة إلــــى  ــئــ ــيــ ــهــ وأشــــــــــــــارت الــ
تــنــفــيــذهــا حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة 
ــة  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ـــحـ ــمــ ــ مـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة بـ
الـــعـــاصـــمـــة، بــالــتــنــســيــق مــع 
والـــجـــوازات  الجنسية  ــؤون  شـ
ــة ومـــديـــريـــة شــرطــة  ــ ــامـ ــ واإلقـ
تنفيذ  تــم  فيما  المحافظة، 
الحملة الثانية بالشراكة مع 
واإلدارة  األحكام  تنفيذ  إدارة 
ــة لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة  ــامـ ــعـ الـ
ــوزارة الــداخــلــيــة،  ــ الــجــنــائــيــة بـ

في المحافظة الجنوبية. 
 وجـــــــددت هــيــئــة تــنــظــيــم 
ســـوق الــعــمــل دعــوتــهــا جميع 

ــى دعـــم  ــ أفـــــــراد الــمــجــتــمــع إلـ
جـــهـــود الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
لــلــمــمــارســات غير  لــلــتــصــدي 
الــقــانــونــيــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
ــر الــنــظــامــيــة  ــيـ والـــعـــمـــالـــة غـ
حماية للمجتمع ككل، داعية 
إلــى اإلبـــالغ عــن أي  الجميع 
شـــكـــاوى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات 

ســـوق الــعــمــل والــعــمــالــة غير 
ــــالل مـــلء  الــنــظــامــيــة مــــن خـ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ االســــــتــــــمــــــارة اإللــ
الـــمـــخـــصـــصـــة لــــإبــــالغ عــلــى 
ــمــــي لــلــهــيــئــة  ــوقــــع الــــرســ ــمــ الــ
أو   www.lmra.bh
االتــصــال عــلــى مــركــز اتــصــال 

الهيئة 17506055.
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أيدت محكمة االستئناف 
الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة الــســجــن 5 
سنوات آلسيوي حاول تهريب 
بمخدر  محشوة  كبسولة   167
ــع إبـــعـــاد  الــمــيــتــافــيــتــامــيــن مــ
الــمــتــهــم نــهــائــيــا عــــن الـــبـــالد 
عقب تنفيذ العقوبة وتغريمه 
مــحــاولــة  بــعــد  ديـــنـــار،  5 آالف 
ــهــــريــــب الــــــمــــــواد الــــمــــخــــدرة  تــ
مــقــابــل حــصــولــه عــلــى مبلغ 

مالي.
وكــــان الــمــتــهــم قـــد حضر 
ــى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــبــر  ــ إلـ
مطار البحرين الدولي قادما 
ــن بـــاكـــســـتـــان وعـــنـــد مـــــروره  مــ
اشتبه  الجمركية  بالمنطقة 
فيه الشاهد األول وبناء عليه 
على  يعثر  ولــم  بتفتيشه  قــام 
شيء وبسؤاله عن حيازته أي 
ممنوعات أنكر إال أن مالمحه 
ــاب،  ــيــ كــــان يـــبـــدو عــلــيــهــا االرتــ

حــيــث أمـــر ضــابــط الــجــمــارك 
بــتــحــويــلــه إلـــــى غـــرفـــة جــهــاز 
األشـــعـــة وبــالــعــرض عــلــيــه لم 
الــوقــوف  مــن  المتهم  يتمكن 
مستقيما وشعر بحالة اعياء، 
حــيــث تــوجــه مــعــه أحـــد أفـــراد 
الــمــيــاه،  دورة  إلــــى  الـــشـــرطـــة 
حــيــث شـــوهـــد الــمــتــهــم أثــنــاء 
إخــــراج عـــدد مــن الــكــبــســوالت 
تم تحريزها، وبعدها تم نقله 
إلى السلمانية واستكمل نزول 
بـــاقـــي الــكــبــســوالت الــمــخــدرة 

التي قاربت 167 كبسولة.
ــإجـــراء الــتــحــريــات من  وبـ
قبل إدارة مكافحة المخدرات 
يــعــمــل  ــم  ــهــ ــتــ ــمــ الــ أن  ــيــــن  ــبــ تــ
ــوم بــجــلــب  ــقــ ضـــمـــن شـــبـــكـــة تــ
الــمــواد الــمــخــدرة إلــى مملكة 
ــار  ــجــ الـــبـــحـــريـــن بـــقـــصـــد االتــ
المواد  نقل  هــو  المتهم  ودور 
ــائـــه عــن  الـــمـــخـــدرة فــــي احـــشـ

ــتــــالع وبــفــحــصــهــا  طـــريـــق االبــ
على  احــتــواؤهــا  ثبت  معمليا 
مادة الميتافيتامين وبفحص 
تــعــاطــيــه  ثـــبـــت  إدراره  عــيــنــة 
المواد المخدرة، حيث اعترف 
األشخاص  أحــد  بــأن  المتهم 
المخدر  تهريب  عليه  عــرض 
البحرين مقابل حصوله  إلى 

مبلغ مالي.
ــة  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وأســـــــــــــنـــــــــــــدت الــ
ــه  الــــعــــامــــة إلـــــــى الـــمـــتـــهـــم أنــ
ــاز الــمــادة الــمــخــدرة  جــلــب وحـ
العقلي  والمؤثر  )الحشيش( 
ــيــــن بـــقـــصـــد  ــامــ ــتــ ــيــ ــافــ ــتــ ــيــ ــمــ الــ
ــار فــــي غـــيـــر االحــــــوال  ــ ــجـ ــ االتـ
الـــمـــرخـــص بــهــا قـــانـــونـــا، كما 
ــادة الــمــخــدرة  ــمــ أنــــه أحـــــرز الــ
العقلي  والــمــؤثــر  الــحــشــيــش 
التعاطي  بقصد  الــديــازيــبــام 
المرخص  ــوال  ــ االحـ غــيــر  فــي 

بها قانونا.

5 �صنو�ت �صجنا لمهرب كب�صولت ميتافيتامين 

فـــي إطـــــار تــفــعــيــل مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
العدل  وزارة  وبالتعاون مع  المخدرات،  آفة  لمكافحة 
والشؤون اإلسالمية واألوقــاف، نظمت شعبة اإلعالم 
العامة للمباحث واألدلــة الجنائية  بــاإلدارة  الجنائي 
ــايـــة مـــن الـــمـــخـــدرات  مـــحـــاضـــرة تـــوعـــويـــة حــــول الـــوقـ
العقلية، في مأتم مدينة عيسى، لتوعية  والمؤثرات 
الــمــجــتــمــع وخــاصــة الــشــبــاب والــنــاشــئــة بـــأضـــرار آفــة 
المخدرات وُطرق الوقاية منها من أجل مجتمع خال 

من آفة المخدرات.

خالد  الــرائــد  ألقاها  التي  المحاضرة  وتضمنت 
ــان أحــمــد جمعة  مــحــمــد الــكــعــبــي ومــســاعــد مــــالزم ثـ
رشدان من منتسبي ُشعبة اإلعالم الجنائي عدة محاور 
الــمــخــدرة،  الــمــواد  أنـــواع  على  الــتــعــرف  مثل  رئيسية 
ــة عــلــى الــتــعــاطــي، بــاإلضــافــة إلــى  والـــعـــالمـــات الـــدالـ
المخدرة  المواد  إلى تعاطي  التي قد تؤدي  األسباب 
وكيفية مساعدة المتعاطي على التواصل مع الجهة 
اإلقــالع  على  والمساعدة  الــدعــم  لتقديم  المسؤولة 
عــن تــلــك الـــمـــواد الــمــخــدرة مــنــهــا االتـــصـــال بالخط 

)التعافي(  بــرنــامــج  إلــى  بــاإلضــافــة   ،)996( الــســاخــن 
أقصى  ضمان  مع  المطلوبة  المساعدة  يقدم  الــذي 
درجات السرية ودون أي مساءلة قانونية للمتصل أو 
القانون  وروح  لنصوص  تطبيقًا  وذلــك  أسرته،  أفــراد 
المادة رقم  المخدرة لعام 2007 في  بالمواد  الخاص 
الجنائية  الــدعــوة  ُتقام  ال  أنــه  على  التي نصت   )42(
على أي شخص يتقدم للمساعدة والعالج من تلقاء 
نفسه أو أحــد أقــاربــه مــن الــدرجــة الــرابــعــة مــن أجل 

االنتقال من دائرة اإلدمان إلى مرحلة التعافي.

�ل���م���ب���اح���ث �ل���ج���ن���ائ���ي���ة ت���ن���ظ���م م���ح���ا����ص���رة ت���وع���وي���ة
عي�صى م��دي��ن��ة  م���اأت���م  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���م���خ���در�ت  ع���ن 
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محميد احملميد

قـــرار مــوفــق، طــال انــتــظــاره.. قـــرار تربوي 
وإنساني وحتى مجتمعي من الدرجة األولى، 
الــتــربــيــة والتعليم  اعــتــمــده وزيـــر  الـــذي  ذلـــك 
أو  الــدراســة  من  النهائي  الفصل  معالجة  في 
بالتعليق  واستبدالها  التعليم،  من  الحرمان 
المؤقت للمشاركة في األنشطة أو الفعاليات 
أو  الدراسة  المؤقت عن  والوقف  الرحالت،  أو 
المخالفة  كــانــت  إذا  الــدراســي  الــنــظــام  تغيير 
المعالجات  من  الكثير  إلــى  إضافة  جسيمة، 
الخدمات  على  ترتكز  التي  األخــرى  التربوية 
الحصول  من  الطالب  تحرم  وال  المجتمعية 

على حقه في التعليم.
في  غاية  يعالج مشكلة مجتمعية  القرار 
األهمية تحول دون وجود طلبة وشباب يضيع 
ذلك  وتــداعــيــات  عــديــدة،  مستقبلهم ألســبــاب 

على أسرهم وعلى المجتمع كذلك.
القرار الصائب والسليم والموفق  أن  كما 
يـــهـــدف كـــذلـــك إلـــــى تــمــكــيــن الـــــمـــــدارس مــن 
ــكـــالت الـــســـلـــوكـــيـــة لــلــطــلــبــة  ــشـ ــمـ مـــعـــالـــجـــة الـ
والحد  تقويمها  يضمن  بما  تــربــويــة  بــصــورة 
للعملية  وسليم  صحيح  سير  لتحقيق  منها 

التربوية والتعليمية.
إلـــزامـــيـــا على  ــقــــرار أصـــبـــح  الــ إن  وحـــيـــث 
المدارس الحكومية، فنتمنى أن يعمم إلزاميا 
على المدارس الخاصة، سواء كان بسبب تكرار 
الرسوب، أو حتى في عدم تمكن ولي األمر من 

تسديد الرسوم الدراسية.
ــنـــذ ســــنــــوات أصـــــــدر مـــجـــلـــس أبـــوظـــبـــي  مـ

الطالب  فــصــل  يــجــوز  ال  بــأنــه  ــرارا  قــ للتعليم 
مــن مــدرســتــه بسبب الــتــأخــيــر فــي دفـــع رســوم 
إيقاف  للمدرسة  ويجوز  المدرسية،  األقساط 
الطالب عن الدراسة مؤقتًا بعد إنذار ولي أمره 
ثالث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن 
الطالب واالمتناع عن صرف شهادات االنتقال 
إلى حين إجراء التسوية الخاصة باألقساط.
مثل هــذه الــقــرارات تدعم حــق الــفــرد في 
الــتــعــلــيــم، وهــــذا حــق إنــســانــي بــالــغ األهــمــيــة، 
الحقوقية  والمنظمات  الــدول  كل  إليه  تنظر 
بعين االعتبار، ويجب أن يطبق قرار المدارس 
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــذلــــك حـــتـــى فــــي الـــجـــامـــعـــات، 
والــتــخــلــص مـــن شــبــح الــفــصــل الـــدراســـي من 
ضياع  واألســرة  المجتمع  وتجنيب  الجامعة، 

الشباب بعد الفصل من الجامعة.
وأكــاديــمــيــات  توفير معاهد  فــي  كــان  ربــمــا 
سوق  متطلبات  وفــق  الــشــهــادات  تمنح  مهنية 
العمل، وتتوافق مع إمكانية الطالب ما يحقق 
الفائدة المرجوة للطالب واألسرة والمجتمع، 

وتكون ذات فائدة لمستقبل الجميع.
الفصل من الجامعة مسألة تؤرق الكثير 
من  بــد  وال  وأســرهــم،  والطالبات  الطلبة  مــن 
تم  كما  الجامعية  الــدراســيــة  الــلــوائــح  تعديل 

تعديل الالئحة في المدارس.
نــتــمــنــى مـــن وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أن 
والتنسيق  بالتعاون  التوجه  هــذا  في  يواصل 

مع المدارس والجامعات والتعليم العالي.

malmahmeed7@gmail.com

لماذا ال يلغى الف�صل من الجامعة..؟؟

فازت ثالث أفكار في مسابقة االبتكار 
الحكومي )فكرة( في نسختها الخامسة، 
الملكي  الــســمــو  أطــلــقــهــا صــاحــب  الــتــي 
ولي  آل خليفة  بــن حمد  األمــيــر سلمان 
العهد رئيس مجلس الــوزراء، وذلك بعد 
اخــتــيــار األفــكــار الــفــائــزة مــن قــبــل لجنة 
ــدًدا مـــن الــــــوزراء فـــي الــمــرحــلــة  ــ ضــمــت عـ
الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن الـــمـــســـابـــقـــة إلـــــى جــانــب 

تصويت الجمهور.
وتـــقـــدمـــت لــجــنــة الــــــــوزراء بــالــتــهــنــئــة 
ألصــحــاب األفــكــار الــفــائــزة، الــتــي ضمت 
ــة اإلســـعـــاف الطبية  كـــاًل مــن فــكــرة دراجــ
)الــمــســتــجــيــب الـــســـريـــع(، الــمــقــدمــة من 
ــامـــخ مــن  ــز الـــشـ ــايـ ــخ فـ ــامـ ــام شـ ــسـ ــز بـ ــايـ فـ
اَل  سلمان  بــن  خليفة  بــن  محمد  مــركــز 
خليفة التخصصي للقلب، وفكرة مختبر 
عبدالعزيز  مــن  الــمــقــدمــة  الــتــشــريــعــات، 
عـــــبـــــداهلل راشــــــــد الـــــمـــــعـــــاودة مـــــن هــيــئــة 

إلى  إضــافــة  الــقــانــونــي،  والـــرأي  التشريع 
وهي  الجمهور  باختيار  الــفــائــزة  الفكرة 
المقدمة   ،360 المعلمين  تقييم  فــكــرة 
مــن نـــورة إبــراهــيــم راشـــد حسن الــجــودر، 
وشيخة سند إبراهيم سند علي الفضالة، 
ولــطــيــفــه خــالــد جــمــعــه إبــراهــيــم جمعه 
الدوي، ومحمد عبدالنبي سلمان أحمد 

العويناتي من وزارة التربية والتعليم.
ونــــّوهــــت الــلــجــنــة بــمــســتــوى األفـــكـــار 
تقديمها  تــم  الــتــي  المتميزة  اإلبــداعــيــة 
خـــالل الــمــســابــقــة، والــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات 
ــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــقــــدمــ ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
ــد مــســاعــي  ــ والــمــقــيــمــيــن، ومـــواصـــلـــة رفـ
يــحــقــق  بـــمـــا  الـــحـــكـــومـــي  األداء  تـــطـــويـــر 
ــيـــدًة الــلــجــنــة  األهــــــــداف الــــمــــرجــــوة، مـــشـ
ــتـــي تــأهــلــت  ــعـــروض اإلثـــنـــي عــشــر الـ ــالـ بـ
تمنياتها  عن  معربًة  النهائية،  للمرحلة 

ــار األخــــرى  ــكـ ــاب األفـ ــحـ ألصــحــابــهــا وأصـ
التوفيق في  بالمسابقة كل  التي شاركت 

مشاركات قادمة.
وتقديًرا للجهد الذي بذله أصحاب 
بأعلى  األفــكــار  ولتنفيذ  الفائزة  األفــكــار 
عــرض  سيتم  والــتــمــيــز،  الــجــودة  معايير 
التنسيقية  اللجنة  على  الفائزة  األفكار 
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء تمهيًدا لتطبيقها 

في الجهات الحكومية المعنية.
وضمت لجنة الوزراء كال من الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني، والمهندس وائل بن 
نــاصــر الـــمـــبـــارك وزيــــر شــــؤون الــبــلــديــات 
والزراعة، والدكتور محمد بن مبارك بن 
دينة وزير النفط والبيئة، والسيد أسامة 
التنمية  وزيــر  العصفور  خلف  أحمد  بن 
ــتــــورة جــلــيــلــة بنت  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــدكــ

السيد جــواد حسن جــواد وزيــرة الصحة، 
وزير  المالكي،  فيصل  بن  حمد  والسيد 
ــوزراء، والــســيــدة آمــنــة  ــ ــ ــؤون مــجــلــس الـ شــ
ــرة اإلســـكـــان  ــ بــنــت أحـــمـــد الــرمــيــحــي وزيــ
محمد  والدكتور  العمراني،  والتخطيط 
بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم.

سلسلة  بعد  الثالث  األفكار  وتأهلت 
المسابقة  إطــار  في  التقييم  مراحل  من 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز ثــقــافــة اإلبــــداع 
واالبـــتـــكـــار بــاعــتــبــارهــا مـــحـــرًكـــا رئــيــســًيــا 
لــلــتــطــويــر بــمــا يــتــيــح الــفــرصــة إلشــــراك 
األفكار  طــرح  في  العام  القطاع  موظفي 
والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل 
الـــحـــكـــومـــي وتـــطـــويـــر جــــــودة مــخــرجــاتــه 
البحرين  رؤيـــة  مــبــادئ  مــع  يتماشى  بما 
االســـتـــدامـــة  وهـــــي   2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
والتنافسية والعدالة، وبرنامج الحكومة 

.)2026 – 2023(

ثالث اأفكار تفوز مب�سابقة االبتكار احلكومي »فكرة«

ع���ر����ض االأف����ك����ار ال���ف���ائ���زة ع��ل��ى ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة 
ت���م���ه���ي���دا ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف�����ي ال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 

مــركــز  إدارة  مــجــلــس  عـــقـــد 
ــال الـــوطـــنـــي اجــتــمــاعــه  ــ ــصـ ــ االتـ
األول برئاسة الدكتور رمزان بن 
اإلعــالم  وزيــر  النعيمي،  عــبــداهلل 
وبحضور  اإلدارة،  رئيس مجلس 
اإلدارة،  مجلس  أعــضــاء  جميع 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــركــز  ــرئــ والــ

االتصال الوطني.
وفي مستهل االجتماع، رفع 
رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء 
خـــالـــص الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، بمناسبة صدور 
 2023 لسنة   )16( رقــم  المرسوم 
مــركــز  إدارة  مــجــلــس  بــتــشــكــيــل 
صاحب  وإلى  الوطني،  االتصال 

الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
رئيس مجلس الوزراء على دعمه 
مؤكدين  الــمــركــز،  لعمل  الــدائــم 
تــعــزيــز منظومة  عــلــى  حــرصــهــم 
بالمملكة  الــحــكــومــي  االتـــصـــال 

وفًقا للتطلعات المنشودة.
واســـــــتـــــــعـــــــرض االجـــــتـــــمـــــاع 
إدارة مركز  اختصاصات مجلس 
لمرسوم  وفًقا  الوطني  االتصال 
إنــــشــــائــــه، ومـــنـــظـــومـــة االتـــصـــال 
البحرين،  مملكة  في  الحكومي 
ــال  إضــــافــــة إلــــــى آلــــيــــات االتــــصــ

الحكومي.
كـــمـــا اســـتـــعـــرض الــمــجــلــس 
للمركز،  االستراتيجية  الــمــهــام 
وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

مجل�ض اإدارة مركز االت�صال الوطني ي�صتعر�ض المهام اال�صتراتيجية للمركز

ــبــــداهلل  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ صـــــــرح الـ
ــر الــنــعــيــمــي الــرئــيــس  بــــن نـــاصـ
ــر  ــز نــــاصــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
لــلــتــأهــيــل والــــتــــدريــــب الــمــهــنــي 
ــأن الــشــراكــات االســتــراتــيــجــيــة  بـ
الـــــتـــــي يـــبـــنـــيـــهـــا الـــــمـــــركـــــز مــع 
فـــي مملكة  الــصــنــاعــيــة  الـــقـــوى 
ــبـــحـــريـــن تـــســـهـــم فــــي تــكــويــن  الـ
ــدارات الــبــشــريــة  وتــأســيــس الــــجــ
سوق  في  العالية  الجدوى  ذات 
العمل بما يحقق التطلعات في 
ريادة الكوادر الوطنية المتميزة 
المملكة.  في  الصناعي  للعمل 
جــاء ذلــك خــالل زيــارة الرئيس 
ــة ألــمــنــيــوم  ــركـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـ
علي  )الــبــا(  ش.م.ب.  البحرين 
الكائن  الــمــركــز  لمقر  الــبــقــالــي 

بمنطقة جو. 
واســــــتــــــعــــــرض الــــجــــانــــبــــان 
فيما  بينهما  الــقــائــم  الــتــعــاون 
يــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــم الــصــنــاعــي 
والـــــتـــــدريـــــب الـــمـــهـــنـــي لــطــلــبــة 
ــة وتـــمـــكـــيـــن  ــهــ الــــمــــركــــز مـــــن جــ
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــعــامــلــة في 
البا  وشركة  الصناعي،  القطاع 
على وجه الخصوص، من خالل 
المتقدمة  التدريبية  الــبــرامــج 
االنتاجية  رفــع  في  تسهم  التي 
والكفاءة والتنافسية، حيث كان 
من  دفــعــة  أول  تخريج  بــوادرهــا 
المعهد  الــبــا مـــن  ــوادر شــركــة  ــ كـ
ــعـــد اســـتـــكـــمـــالـــهـــم مــتــطــلــبــات  بـ

ــــي فــي  ــدولـ ــ ــلــــوم الـ ــادة الــــدبــ ــهــ شــ
أواخـــر  الميكانيكية  الــهــنــدســة 

العام الماضي.
النعيمي  الــدكــتــور  وأضـــاف 
الــمــســتــقــبــل  عـــلـــوم  تــقــنــيــات  أن 
الـــــمـــــتـــــمـــــثـــــلـــــة فــــــــــي الــــــــذكــــــــاء 
ــــي وتــــعــــلــــم اآللــــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ االصـ
المقدمة في مركز سمو الشيخ 
نــاصــر لــلــبــحــوث والــتــطــويــر في 
ذراع  االصــــطــــنــــاعــــي،  الــــــذكــــــاء 
البحوث والتطوير لمركز ناصر 
للتأهيل والتدريب المهني، هي 
الفعالة  الــشــراكــة  ثــمــار  إحـــدى 
ــتــــي عــــززت  ــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن الــ بـ
مـــن تــجــربــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
خالل  من  الصناعية  للشركات 
الـــمـــشـــاريـــع الــنــوعــيــة الــقــائــمــة 
األخضر  األنود  بكثافة  كالتنبؤ 
ومنصات التعلم اآللي والكشف 
ــراري لــلــبــوتــقــة الــمــعــدنــيــة  الــــحــ
الــحــامــلــة لــألــمــنــيــوم الــســائــل، 

حيث تسهم هذه الحلول الذكية 
ــادة  فـــي خــفــض الــتــكــالــيــف، وزيــ
اإلنــتــاجــيــة وتــعــزيــز فــحــوصــات 

الجودة ومراقبة العمليات.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أكــــــــــد عـــلـــي 
ــا  ــبـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــي شـ ــعــ ــي ســ ــالــ ــقــ ــبــ الــ
قــدرات  وتنمية  لتطوير  الــدائــم 
مــوظــفــيــهــا الــبــحــريــنــيــيــن مــن 
وأن  بالمعرفة،  تزويدهم  خالل 
الوطنية  الكوادر  في  االستثمار 
ــم لــتــولــي الــمــنــاصــب  ــ ــدادهـ ــ وإعـ
يعود  المستقبل  فــي  الــقــيــاديــة 
ــوائـــد على  ــفـ بــأفــضــل الـ ــا  ــ ــًم دائــ
الـــشـــركـــة ويــضــمــن اســتــمــراريــة 
ــا لـــأجـــيـــال  ــاءهــ ــقــ ــالـــهـــا وبــ أعـــمـ
الــــقــــادمــــة. كـــمـــا أشــــــاد بــجــهــود 
واألكاديمي  اإلداري  الفريقين 
بمركز ناصر للتأهيل والتدريب 
ــبـــيـــر  ــي ودعـــــمـــــهـــــم الـــكـ ــنــ ــهــ ــمــ الــ
ــر  ــويـ لـــــمـــــبـــــادرات تـــــدريـــــب وتـــطـ

الموظفين بالشركة.

م���رك���ز ن��ا���ص��ر ل��ل��ت��دري��ب و���ص��رك��ة األ��ب��ا 
ي��ب��ح��ث��ان ال���ت���ع���اون ال���ق���ائ���م ب��ي��ن��ه��م��ا

أكـــــــــدت أطـــــــروحـــــــة عــلــمــيــة 
دمج  أهمية  البحرين  بجامعة 
مع  النفطية  المصافي  منشآت 
المنشآت البتروكيماوية، لزيادة 
نشاطها  واســـتـــدامـــة  ربــحــيــتــهــا، 
الــصــنــاعــي، وخــصــوصــًا فــي ظل 
االتـــجـــاه نــحــو بـــدائـــل الــطــاقــة، 
الطاقة  على  االعــتــمــاد  وتقليل 

األحفورية.
ودعـــــــت األطــــــروحــــــة، الــتــي 
ــي بــرنــامــج  ــب فــ ــالـ ــطـ قـــدمـــهـــا الـ
الـــهـــنـــدســـيـــة  اإلدارة  دكــــــتــــــوراه 
قعيد  خــالــد  البحرين  بجامعة 
الـــعـــنـــزي، إلــــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــة الـــمـــصـــافـــي  ــئـ ــيـ ــهـ ــتـ عـــمـــلـــيـــة لـ
للتحول  بالمنطقة،  النفطية 
إلـــى مــنــشــآت بــتــروكــيــمــاويــة في 
إلى  الفــتــًا  الــقــريــب،  المستقبل 
أن الدراسات العلمية تشير إلى 
الــبــتــروكــيــمــاويــة  الــمــنــتــجــات  أن 
المنتجات  هــي  ستكون  الذكية 
األســــــاســــــيــــــة، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــكـــون 
ــة، مــثــل  ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــات الـ ــقـ ــتـ ــشـ ــمـ الـ
ــة  ــويـ ــانـ ــنــــزيــــن والـــــــديـــــــزل، ثـ ــبــ الــ

مستقباًل.
ــة، الـــتـــي  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــت الـ ــمـ ــ ووسـ
اعـــتـــمـــدت عــلــى تــطــويــر نــمــاذج 
مصافي  »دمـــج  بــعــنــوان:  علمية 
النفط ومصانع البتروكيماويات 
ــرق األوســـــــــط: دراســـــة  ــشــ ــي الــ فــ
البرمجة  باستخدام  تحسينية 
غير الخطية متعددة األهداف«.
وأوضـــــــح الـــبـــاحـــث الــعــنــزي 
تــوحــيــد  بـــحـــثـــت  الــــــدراســــــة  أن 
الـــمـــصـــفـــاة مــــع خـــطـــوط إنـــتـــاج 

على  معتمدة  البتروكيماويات، 
ــات عــلــمــيــة،  ــوهـ ــاريـ ــنـ ــيـ ثـــالثـــة سـ
وصواًل إلى النتائج في كل منها، 
مــن حــيــث: الــربــحــيــة، واإلنــتــاج، 
والـــدخـــل، وتــكــالــيــف الــمــخــزون، 

وتشغيل الوحدة.
الفكرة  هـــذه  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
ــًا مــــن تــقــلــبــات  جــــــاءت انــــطــــالقــ
وسط  النفطية،  الــمــواد  أســعــار 
الثورة  تفرضها  التي  التغيرات 
تعتمد  التي  الرابعة،  الصناعية 
على الرقمنة، واستخدام وسائل 

الطاقة النظيفة والمتجددة.
ــة – الــتــي  ــدراســ ــدت الــ ــ ووجــ
ســعــت إلـــى تــقــديــم حــلــول مرنة 
ــي قـــطـــاع  ــ ــرار فـ ــ ــقــ ــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ ألصـ
ــاز لــلــتــعــامــل مــع  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
انــخــفــاضــات الــطــلــب الــعــالــمــي 
منشآت  دمــج  أن   - النفط  على 
المصافي النفطية مع المنشآت 
الربحية  يــزيــد  الــبــتــروكــيــمــاويــة 

2021م،  عـــــام  فــــي   %4 بــنــســبــة 
عام  فــي   %29 بنسبة  ويــزيــدهــا 
تزيد  2050م  عـــام  وفـــي  2030م، 

نسبة الربحية بنحو %38.
وكـــانـــت لــجــنــة امــتــحــان قد 
نــاقــشــت الـــبـــاحـــث الـــعـــنـــزي في 
من:  وتكونت  مؤخرًا  أطروحته 
ــي قــســم  األســــتــــاذ الـــمـــشـــارك فــ
بجامعة  الكيميائية  الهندسة 
علي  محمد  الدكتور  البحرين 
ــًا رئـــيـــســـيـــًا،  ــمـــس مــــشــــرفــ بــــن شـ
والبحوث  األعمال  إدارة  وأستاذ 
في كلية إدارة األعمال بجامعة 
ــًا( األســـتـــاذ  ــقــ ــابــ الـــبـــحـــريـــن )ســ
ــن مــحــمــود  ــ ــم بـ ــاتــ الــــدكــــتــــور حــ
المصري مشرفًا مشاركًا، ونائب 
رئيس جامعة البحرين للبرامج 
العليا  والـــدراســـات  األكــاديــمــيــة 
أســـتـــاذ الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة 

رضا  محمد  الدكتور  المشارك 
وعضو  داخــلــيــًا،  ممتحنًا  ــادر،  قـ
نيوما  كلية  في  التدريس  هيئة 
بــجــمــهــوريــة  األعـــــمـــــال  إلدارة 
فرنسا األستاذ الدكتور فؤاد بن 

عبدالعزيز ممتحنًا خارجيًا. 
ــت الـــــــدراســـــــة  ــ ــرفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ واســ
مــــســــتــــقــــبــــل بــــــعــــــض الـــــــمـــــــواد 
الــبــتــروكــيــمــاويــة فــانــتــهــت إلــى 
البروبيلين  تفضيل  نــمــوذج  أن 
ــدوى نــســبــيــًا مـــن إنــتــاج  أكــثــر جــ
اإليــثــلــيــن، وذلــــك يــدعــو صــّنــاع 
الــــــــقــــــــرار، بــــحــــســــب الــــبــــاحــــث، 
لمنتج  األولــــويــــة  إعـــطـــاء  إلــــى 
ــنـــشـــآت  ــلــــيــــن فـــــي الـــمـ الــــبــــروبــــيــ

البتروكيماوية.
إلى  العنزي  الباحث  وأشــار 
أنه استخدم األسعار التاريخية 
البتروكيماوية،  والمواد  للنفط 

للتنبؤ  عــلــيــهــا  الــطــلــب  وحــجــم 
بـــــــاألســـــــعـــــــار وفــــــــــق مــــــعــــــادالت 
إحـــصـــائـــيـــة وريــــاضــــيــــة دقــيــقــة، 
مؤكدًا أن الحقائق التي أفضت 
إلــيــهــا الــعــمــلــيــات اإلحــصــائــيــة 
تشير إلى أهمية دمج المنشآت 

النفطية والبتروكيماوية.
الــــــــدراســــــــات  »إن  وقـــــــــــــال: 
ــى تــحــويــل  ــ الـــحـــديـــثـــة تــشــيــر إلـ
إلى  البتروكيماوية  المنتجات 
واستخدامها  مبتكرة،  منتجات 
عــــــلــــــى نــــــــطــــــــاق واســـــــــــــــع مـــثـــل 
البالستيك الذكي، الذي يتكيف 
مع الحرارة والبرودة والطقس«، 
مشيرًا إلى أن ذلك »جعل أحد 
ــادات فـــي الــمــنــطــقــة  ــيـ ــقـ أكـــبـــر الـ
يشير إلى أن ثالثة أرباع برميل 
سيباع  المستقبل  فــي  الــنــفــط 

كمنتج بيتروكيمياوي«.

مها باحث يف برنامج دكتوراه بجامعة البحرين.. درا�سة: قدَّ

دم�����ج ال���م���ن�������ص���اآت ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���ب���ت���روك���ي���م���اوي���ة 
ي���زي���د رب��ح��ي��ت��ه��ا وي�����ص��م��ن ا����ص���ت���دام���ة ن�����ص��اط��ه��ا

} خالد قعيد العنزي.

} جانب من المجلس األسبوعي لمحافظة المحرق.

رفع محافظ محافظة المحرق السيد سلمان 
بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي الــمــنــاعــي بــاســمــه وبــاســم 
والتبريكات  التهاني  خــالــص  المحافظة  أهــالــي 
الــعــام لقوة  الــقــائــد  وإلـــى  الحكيمة  الــقــيــادة  إلـــى 
دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــخــامــســة 
والخمسين لتأسيس قواتنا المسلحة، مستعرضا 
النجاحات التي حققتها قوة دفاع البحرين على 

كل األصعدة.
األهالي  قدمها  التي  البرامج  استعرض  كما 
بــكــل مـــدن وقـــرى الــمــحــافــظــة لــالحــتــفــال بــذكــرى 
ميثاق العمل الوطني، مشيدا بالمجالس األهلية 

وبالجهود المبذولة لالحتفال بهذه المناسبة.
ــبــــوعــــي  جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل الـــمـــجـــلـــس األســ
بن  عبداهلل  العميد  بحضور  المحرق  لمحافظة 
خليفة الجيران نائب المحافظ، وشهد المجلس 
الخدمات  ركــزت على  التي  المداخالت  عــددا من 
العامة والمشاريع التطويرية، حيث أكد المهندس 
رئيس  الــجــزاف  محمد  والــســيــد  الـــكـــواري  سمير 
القديمة  الــمــنــاطــق  أن  الــثــقــافــي  الــجــزيــرة  مــركــز 
بالمحافظة تعاني من الحلول الترقيعية، محذرا 

للسقوط،  اآليلة  المهجورة  المنازل  خطورة  من 
الزياني  خالد  االجتماعي  الناشط  أضاف  بينما 
أن وجود الورش ومحال إصالح السيارات بالقرب 

من المنازل تهدد سالمة وصحة األهالي.
عبدالعزيز  الــدكــتــور  أشـــار  الــســيــاق  ذات  وفــي 
صــويــلــح إلـــى أهــمــيــة صــيــانــة الــمــنــازل الــقــديــمــة 
ــلـــزوار وشـــاهـــدة على  والــتــراثــيــة لــتــكــون واجـــهـــة لـ
الماضي العريق للعاصمة القديمة مقدما الدعوة 
إلى هيئة البحرين للثقافة واآلثار والجهات ذات 
المنازل  مــن  تبقى  مــا  على  للمحافظة  الــعــالقــة 

التراثية وتملكها قبل أن تزال.
المحافظة  أهمية  إلــى  عــدنــان  السيد  ولفت 
على ما تبقى من البساتين الزراعية والتي كانت 
تــشــتــهــر بــهــا الــمــحــافــظــة مــنــذ الـــقـــدم، مـــؤكـــدا أن 
الزحف العمراني ساهم في القضاء على العديد 

من البساتين بمدن وقرى المحافظة. 
واخــتــتــم الــبــحــار عــبــداهلل مــحــمــد مــداخــالت 
الصيد  محاربة  أهمية  على  بالتشديد  األهــالــي 
البحرية  للبيئة  تدمير  مــن  يسببه  لما  الــجــائــر 

والثروة السمكية.

حمافظ واأهايل املحرق يهنئون بذكرى تاأ�سي�س درع الوطن

ال���م���ح���اف���ظ���ة ���ص��ت�����ص��ه��د اح���ت���ف���االت 
وط���ن���ي���ة ب��م��ن��ا���ص��ب��ة ذك������رى ال��م��ي��ث��اق
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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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امللك املعظم ي�ستقبل اأخاه رئي�س الإمارات مبقر اإقامته يف اأب�ظبي وي�ؤكدان:

م�ا�سلة نهج الت�ساور ب�ساأن كل ما فيه اخلري لل�سع�ب اخلليجية والعربية

اآل خليفة ملك  ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

البالد املعظم، اأم�س يف مقر اإقامته يف اأبوظبي، اأخاه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

دولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مع  املعظم  امللك  جاللة  وتبادل 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة خالل اللقاء الأحاديث الأخوية الودية 

اأخوية  اأوا�سر  من  و�سعبيهما  وقيادتيهما  البلدين  يربط  عما  تعرب  التي 

تقدمهما  البلدين  على  يدمي  اأن  وجل  عز  املوىل  �سائلني  ورا�سخة،  متينة 

وا�ستقرارهما وازدهارهما.

امل�سرتك يف  والتن�سيق  الثنائي  التعاون  اأوجه  اجلانبان  تناول  كما 

خمتلف املجالت التي تخدم م�ساحلهما املتبادلة وتلبي تطلعات �سعبي 

البلدين، موؤكدين احلر�س امل�سرتك على موا�سلة نهج الت�ساور الأخوي 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ل�سعوب  اخلري  فيه  ما  كل  ب�ساأن 

العربية واملنطقة العربية.

اآل نهيان ممثل احلاكم يف  ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

منطقة الظفرة، و�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ خالد 

بن حمد اآل خليفة، و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�سة، وال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 

اآل نهيان م�ست�سار ال�سوؤون اخلا�سة يف ديوان الرئا�سة، وال�سيخ �سلطان بن 

حمدان بن زايد اآل نهيان �سفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى مملكة 

البحرين.

من بينها دراجة الإ�سعاف الطبية وخمترب الت�سريعات

ثالث اأفكار تف�ز مب�سابقة البتكار احلك�مي يف ن�سختها اخلام�سة
م�سابقة  يف  اأفكار  ثالث  فازت 

يف  ــكــرة(  )ف احلكومي  البــتــكــار 

اأطلقها  والتي  اخلام�سة،  ن�سختها 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان  �ساحب 

بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

وذلك  اهلل،  حفظه  الــوزراء  جمل�س 

قبل  من  الفائزة  الأفكار  اختيار  بعد 

يف  الــوزراء  من  عدًدا  �سمت  جلنة 

اإىل  امل�سابقة  من  النهائية  املرحلة 

جانب ت�سويت اجلمهور.

ــــوزراء  ــت جلــنــة ال ــدم ــق وت

الفائزة،  الأفكار  بالتهنئة لأ�سحاب 

دراجة  فكرة  من  كاًل  �سمت  والتي 

)امل�ستجيب  الطبية  الإ�سعاف 

ب�سام  فايز  من  املقدمة  ال�سريع(، 

مركز  من  ال�سامخ  فايز  �سامخ 

اَل  �سلمان  بن  خليفة  بن  حممد 

وفكرة  للقلب،  التخ�س�سي  خليفة 

من  املقدمة  الت�سريعات،  خمترب 

املعاودة  را�سد  عبداهلل  عبدالعزيز 

ـــراأي  وال الت�سريع  هيئة  ــن  م

القانوين، اإ�سافة اإىل الفكرة الفائزة 

باختيار اجلمهور وهي فكرة تقييم 

نورة  من  املقدمة   ،360 املعلمني 

اجلــودر،  ح�سن  را�سد  اإبراهيم 

علي  �سند  اإبراهيم  �سند  و�سيخة 

جمعة  خالد  ولطيفة  الف�سالة، 

وحممد  ــدوي،  ال جمعة  اإبراهيم 

العويناتي  اأحمد  �سلمان  عبدالنبي 

من وزارة الرتبية والتعليم.

مب�ستوى  اللجنة  ــت  ــّوه ون

مت  التي  املتميزة  الإبداعية  الأفكار 

من  والتي  امل�سابقة،  خالل  تقدميها 

كفاءة  تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

املقدمة  احلكومية  اخلدمات  وجودة 

للمواطنني واملقيمني، وموا�سلة رفد 

الأداء احلكومي مبا  تطوير  م�ساعي 

م�سيدًة  املرجوة،  ــداف  الأه يحقق 

اللجنة بالعرو�س الثني ع�سر التي 

معربًة  النهائية،  للمرحلة  تاأهلت 

واأ�سحاب  لأ�سحابها  متنياتها  عن 

�ساركت  التي  ـــرى  الأخ ــار  ــك الأف

بامل�سابقة كل التوفيق يف م�ساركات 

قادمة.

بذله  ــذي  ال للجهد  وتقديًرا 

ولتنفيذ  الفائزة  الأفكار  اأ�سحاب 

اجلــودة  معايري  باأعلى  الأفــكــار 

الأفكار  عر�س  �سيتم  والتميز، 

التن�سيقية  اللجنة  على  الفائزة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اجلهات  يف  لتطبيقها  متهيًدا 

املعنية. احلكومية 

كالً  ـــوزراء  ال جلنة  و�سمت 

اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  من 

والقت�ساد  املالية  وزيــر  خليفة 

املبارك  نا�سر  بن  ووائل  الوطني، 

والزراعة،  البلديات  �سوؤون  وزير 

والدكتور حممد بن مبارك بن دينة 

بن  واأ�سامة  والبيئة،  النفط  وزير 

اأحمد خلف الع�سفور وزير التنمية 

الجتماعية، والدكتورة جليلة بنت 

وزيرة  جواد  ح�سن  جواد  ال�سيد 

املالكي  في�سل  بن  وحمد  ال�سحة، 

ــوزراء،  ال جمل�س  �سوؤون  وزيــر 

وزيرة  الرميحي  اأحمد  بنت  واآمنة 

العمراين،  والتخطيط  الإ�سكان 

جمعة  مبارك  بن  حممد  والدكتور 

وزير الرتبية والتعليم.
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برعاية الأمني العام للم�ؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية

 مدر�شة الروابي اخلا�شة ُتقيم م�ؤمتر من�ذج الأمم املتحدة

حتت رعاية الدكتور م�سطفى ال�سيد الأمني 

الإن�سانية،  للأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  العام 

موؤمتر منوذج  اخلا�سة  الروابي  مدر�سة  اأقامت 

 ،1-ARPSMUN )الأمم املتحدة امل�سغر )الأول

يومي اجلمعة وال�سبت )3 و4 فرباير 2023( 

بح�سور  املنامة،  جراند  ويندام  فندق  يف 

ع�سو  ال�سلمان  ر�سا  حممد  جميلة  الدكتورة 

ال�سرف،  �سيوف  من  وعدد  ال�سورى،  جمل�س 

الإداري  والطاقم  الأمور  اأولياء  من  وبع�س 

 150 احلدث   وجمع  باملدر�سة.  والتعليمي 

م�ساركا من  7 مدار�س خمتلفة من جميع اأنحاء 

للق�سايا  حلول  وطرح  ومناق�سة  لبحث  اململكة 

املثمر  املوؤمتر  هذا  اأعطى  املعا�سرة.  العاملية 

الدبلوما�سيني  اأدوار  لتجربة  فر�سة  الطلب 

الأمم  توؤديه  الذي  املهم  الدور  على  والطلع 

كما  املختلفة،  الدول  �سيا�سات  وتعلم  املتحدة 

الفر�سة  كامل  توفري  اإىل  املوؤمتر  هذا  يهدف 

للطلبة ل�سنع القرار، بالإ�سافة اإىل الإ�سهام يف 

زيادة ثقافتهم حول فن اخلطابة ومهارات العمل 

اجلماعي ومهارات القيادة، وذلك لبناء جمتمع 

حملي متقدم وناجح.

بنك ال�شلم يف�ز بجائزة »اأف�شل ه�ية م�ؤ�ش�شية 

يف قطاع ال�شريفة الإ�شلمية لعام 2022« 

ـــاز بــنــك الــ�ــســلم  ف

هوية  »اأف�سل  بجائزة 

قطاع  يف  موؤ�س�سية 

الإ�سلمية  ال�سريفة 

مملكة  يف   »2022 لعام 

البحرين، وذلك خلل حفل 

التمويل  جوائز  توزيع 

وتاأتي  العاملية.  الإ�سلمي 

هذه اجلائزة لتكون �ساهًدا 

على جهود واإجنازات بنك 

عن  الإعــلن  منذ  ال�سلم 

»جتربة  املوؤ�س�سي  الوعد 

دائمة«  لعلقة  مميزة 

التوجيهية  ــادئ  ــب وامل

احلدود  نتخطى  الآتية: 

ُنلهم  عملئنا،  ــار  ــه لإب

اأ�سا�س  الرقمنة  والتميُّز،  للإبداع  موظفينا 

عملنا، التعامل القومي منهاجنا، مت�سامنني 

على  عــلوة  ُقدًما،  من�سي  جمتمعنا  مع 

الجتماعية  امل�سوؤولية  من�سة  ــلق  اإط

»اأيدي ال�سلم« لدعم ثقافة العمل التعاوين 

اجلديد  ال�سعار  وتد�سني  والجتماعي، 

للبنك يف عام 2021.

الناي�س  رفيق  �سّرح  املنا�سبة،  وبهذه 

بنك  يف  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

ال�سلم قائلً: »نفتخر بح�سولنا على هذه 

اإذ  املرموقة،  اجلــائــزة 

متميزة  اإ�سافة  �سكلت 

الذي  اإجنازاتنا  ل�سجل 

لل�ستمرار  نتطلع 

باإثرائه عرب تبني وطرح 

جمتمعية  مـــبـــادرات 

حتقيق  عــلــى  قــائــمــة 

مع  امل�ستدامة،  التنمية 

تطبيق  على  احلر�س 

ــة  ــم ــري احلــوك ــاي ــع م

والجتماعية  البيئية 

ال�سركات،  وحوكمة 

قلب  يف  زبائننا  وو�سع 

عملياتنا«.

ــن جــانــبــه، قــال  م

رئي�س  قّناطي  حممود 

ال�سلم:  بنك  يف  والت�سالت  الت�سويق 

جوائز  حفل  يف  تكرمينا  يتم  اأن  »ي�سعدنا 

اإذ تاأتي جائزة  التمويل الإ�سلمي العاملية، 

»اأف�سل هوية موؤ�س�سية يف قطاع ال�سريفة 

جميع  على  ال�سوء  لت�سلط  الإ�سلمية« 

الإجنازات التي حققناها منذ طرح هويتنا 

اجلديدة يف الربع الأخري من العام 2021، 

لل�ستمرار  لنا  حافًزا  اجلائزة  هذه  وُتعد 

قطاع  وت�سدر  امل�سريف  التميز  حتقيق  يف 

ال�سريفة الإ�سلمية«.

حممود قنّاطي رفيق الناي�ض

»البحرين التخ�ش�شي« ي�شارك يف فعاليات الي�م الريا�شي

الريا�سي  الوطني  اليوم  يف  امل�ساركة  اإطار  يف 

القطاعات،  خمتلف  مع  بالتعاون  البحرين  ململكة 

الفعاليات  �سارك م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي يف 

من  عدد  يف  اأقيمت  التي  الريا�سية  والأن�سطة 

املحافظات يف اململكة. 

و�ساركت عيادة الرفاع يف فعالية اليوم الريا�سي 

املائية  احلديقة  يف  العا�سمة  حمافظة  نظمتها  التي 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  را�سد  ال�سيخ  بح�سور 

الفعالية  ت�سمنت  اإذ  العا�سمة،  حمافظة  حمافظ 

اجلماهريية جمموعة من الريا�سات املختلفة.

يف  الرفاع  بعيادة  الطبي  الفريق  �سارك  كما 

الفعالية التي نظمتها املحافظة ال�سمالية برعاية علي 

املحافظة  حمافظ  الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن 

ال�سمالية يف مم�سى عايل، وبالفعالية الريا�سية التي 

�سمو  اجلنوبية مب�ساركة وح�سور  نظمتها حمافظة 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  علي  بن  خليفة  ال�سيخ 

اجلنوبية يف مم�سى ال�ستقلل.

نا�سر  الرفاع  عيادة  مدير  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

دائما  امل�ساركة  امل�ست�سفى يف  اإدارة  الها�سمي حر�س 

الفعالية،  الهادفة كهذه  الوطنية  الفعاليات  مبختلف 

الثقافة  مفهوم  ن�سر  يف  كبري  حد  اإىل  ت�سهم  والتي 

الريا�سية املجتمعية وتعزيز الن�ساط البدين وزيادة 

وعي املجتمع باأهمية الريا�سة، اإذ قدم الفريق الطبي 

الفحو�سات الطبية جلميع الفئات العمرية للجن�سني، 

والأن�سطة  التغذية  ن�سائح  لتقدمي  ق�سم  جانب  اإىل 

الريا�سية.

مذكرة تفاهم بني جمعية البحرين

 اخلرييـــة واجلامعـــة امللكيــــة للبنــــات
الطالبات  من  عدد  ا�ستفاد 

من  للبنات  امللكية  باجلامعة  املتفوقات 

من  املقدمة  اجلزئية  الدرا�سية  املنح 

التابعة  اجلامعي  الطالب  جلنة  قبل 

وذلك  اخلريية،  البحرين  جمعية 

بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  اإطار  �سمن 

واجلامعة  اخلريية  البحرين  جمعية 

الطالبات  لدعم  الهادفة  للبنات  امللكية 

هن  واللتي  املتفوقات،  اجلامعيات 

درا�ستهن  لإمتام  مايل  دعم  اإىل  بحاجة 

للمبادرات  خدمة  وكذلك  اجلامعية 

لأهداف  املحققة  الرائدة  التعليمية 

البحريني،  للمواطن  امل�ستدامة  التنمية 

القت�سادية  للروؤية  وحتقيقا 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتحديثية 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر لعام 2030. 

تقدمت  املنا�سبة،  وبهذه 

رئي�سة  املزوغي  ي�سرى  الربوفي�سورة 

رئي�س  نائب  اإىل  بال�سكر  اجلامعة 

جمل�س اإدارة جمعية البحرين اخلريية 

املوؤيد وكل  عبدالرحمن  توفيق  الدكتور 

اإ�سهاماتهم  على  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

التعليم  م�سرية  دعم  يف  اخلرية 

للطالبات املتفوقات، متطلعني اإىل مزيد 

فيه  ملا  امل�ستقبل  املثمر يف  التعاون  من 

م�سلحة طالباتنا العزيزات. 

اإبراهيم  د. ح�سن  اأ�ساد  جانبه،  من 

هذا  مبثل  اجلمعية  عام  اأمني  كمال 

اجلامعة  بني  والتن�سيق  التعاون 

اأن  يجب  الذي  للدور  تاأكيدا  واجلمعية 

املجتمع  فئات  بني  وم�ستقرا  قائما  يظل 

البحريني كافة جت�سيدا للروؤى احلكيمة 

جلللة امللك املعظم.

بحث م�شرتك من جامعة البحرين الطبية ُيثبت 

فعالية و�شلمة ا�شتخدام التطعيم املختلط �شّد »ك�فيد-19«

امللكية  الكلية  قامت 

اأيرلندا- يف  للجراحني 

الطبية  البحرين  جامعة 

البحرين(   RCSI(
الفريق  مع  بالتعاون 

للت�سدي  الطبي  الوطني 

كورونا  لفريو�س 

الأعلى  واملجل�س 

لل�سحة ووزارة ال�سحة 

دفاع  قوة  وم�ست�سفى 

اخلدمات   - البحرين 

 ،)BDF( امللكية  الطبية 

بحث  نتائج  بن�سر 

فعالية  يثبت  م�سرتك 

تطعيم  برنامج  و�سلمة 

خمتلط �سد كوفيد-19. 

البحث يف 23  ر هذا  ُن�سِ

املجلة  يف   2023 يناير 

 ،»Vaccine« العلمية 

وهي جملة طبية تخ�سع 

ون�سرتها  للمراجعة، 

 Elsevier موؤ�س�سة 

للأطباء  املخ�س�سة 

بعلم  املهتمني  والعلماء 

الأم�سال والتطعيمات.

البحرين  جامعة  من 

بال�سرتاك  قام  الطبية 

الربوفي�سور  البحث  يف 

رئي�س  اأتكني  �ستيفن 

الدرا�سات  كلية 

والبحوث،  العليا 

مناف  والربوفي�سور 

القحطاين اأ�ستاذ ورئي�س 

الدقيقة،  الأحياء  ق�سم 

األك�سندرا  والدكتورة 

اأول،  وباحث  زميل  بتلر 

كومار  نيتيا  والدكتورة 

اأول يف ال�سحة  حما�سر 

الأوبئة،  وعلم  العامة 

مدير  وا�سيف  وبريل 

التنظيمية  ال�سوؤون 

ملح  و�سعد  للبحوث 

طالب ال�سنة الأخرية يف 

كلية الطب.
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تنفيذًا للتوجيه الملكي بتقديم المساعدات اإلنسانية

 ناصر بن حمد يعلن فتح باب التبرع 
لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

في ضوء التوجيهات الملكية السامية 
م��ن حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل 
الب��الد المعظ��م بتقديم مس��اعدات 
إنسانية إغاثية عاجلة للدول الشقيقة 
والصديقة المتضررة من الزلزال الذي 
ضرب تركيا وسوريا وخلف العديد من 
الضحايا وأحدث دمارًا كبيرًا في البنية 
التحتية والمنش��آت. وبن��اء على رغبة 
المواطني��ن والمقيمي��ن الك��رام في 
المس��اهمة في دعم المتضررين من 
الزلزال والتخفيف عنهم والمس��اهمة 
في الجهود الوطنية لمملكة البحرين 
في تنفيذ هذا التوجيه السامي، أعلن 
سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
عل��ى  بن��اء  أن��ه  الش��باب  وش��ؤون 
توجيهات حضرة صاح��ب الجاللة تم 
فتح باب التبرع ومنح شرف المساهمة 
للجميع في دعم األش��قاء ف��ي الزلزال 

في تركيا وسوريا.
وبهذه المناسبة تقدم سموه بأسمى 
آيات الش��كر والتقدي��ر والعرفان إلى 
مقام حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم الرئيس الفخري للمؤسس��ة 

الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى 
المستمرة  اإلنسانية  مبادرات جاللته 
واألصدق��اء  األش��قاء  مس��اعدة  ف��ي 
وإغاث��ة المنكوبي��ن وم��د ي��د العون 
للمحتاجين في مختل��ف بقاع العالم، 
والت��ي تأت��ي انطالق��ًا م��ن الروابط 
األخوية واإلنسانية التي تجمع مختلف 

شعوب العالم.
وأش��اد س��موه بالدع��م الكبي��ر الذي 
تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية من قبل الحكومة برئاسة 

صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، مؤكدًا س��موه تشرف 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
المل��ك  جالل��ة  توجيه��ات  بتنفي��ذ 

المعظم.
وأضاف أنه بناء على هذا التوجيه فقد 
تم تعيي��ن األمين العام للمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية مصطفى 
الس��يد رئيس��ًا تنفيذيًا لهذه الحملة 
وتكليف��ه باتخ��اذ جمي��ع اإلج��راءات 

الالزمة لتسهيل مساهمة المواطنين 
والمقيمين في هذه الحملة الوطنية.

م��ن جانبه، أكد الس��يد أن��ه في ظل 
ه��ذه التوجيهات الس��امية وبتوجيه 
 م��ن س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد 
آل خليفة سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات 
الرس��مية والتنظيمي��ة الالزمة لهذه 
الحملة الوطنية ونشر أرقام الحسابات 
والتواص��ل لضمان مش��اركة الجميع 
ب��كل س��هولة ويس��ر. داعي��ًا جمي��ع 
المؤسس��ات وشركات القطاع الخاص 

واألف��راد في اإلس��هام ه��ذه الحملة 
ضحاي��ا  األش��قاء  لصال��ح  الوطني��ة 
الزل��زال ف��ي تركي��ا وس��وريا مقدمًا 
شكره لكافة الجهات بالقطاع الخاص 
وكذل��ك األفراد الذي��ن يحرصون على 
دع��م الجه��ود الوطني��ة الت��ي تقوم 
به��ا المملكة في مس��اعدة األش��قاء 
واألصدق��اء والمنكوبي��ن في الظروف 
اإلنس��انية الت��ي يم��رون به��ا والتي 
تعك��س المع��دن األصي��ل للش��عب 

البحريني والمقيمين الكرام.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

تعيين أمين عام »الملكية لألعمال اإلنسانية« رئيسًا تنفيذيًا للحملة

مبادرات إنسانية مستمرة للملك بإغاثة المنكوبين في العالم

اتخاذ جميع اإلجراءات لتسهيل مساهمات المواطنين والمقيمين

نشر أرقام الحسابات والتواصل لضمان مشاركة الجميع بسهولة ويسر

 وزير الخارجية يستعرض و»الدولي 
للدراسات االستراتيجية« عالقات التعاون

اس��تقبل وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف 
الزيان��ي، المدي��ر الع��ام والرئي��س التنفي��ذي 
للمعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية الدكتور 
جون تشيبمان، بحضور المدير التنفيذي للمعهد 
الدول��ي للدراس��ات اإلس��تراتيجية ف��ي الش��رق 

األوسط توم بيكيت.
وت��م خ��الل اللقاء اس��تعراض عالق��ات التعاون 
والتنس��يق بين الوزارة والمعه��د، والتأكيد على 
مواصل��ة العم��ل الثنائ��ي بي��ن الجانبي��ن من 
خ��الل إقام��ة المنتديات السياس��ية التي تهدف 
إلى مناقش��ة آخر المس��تجدات على الس��احتين 
اإلقليمية والدولية، كما تمت مناقش��ة عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
حضر اللقاء المدير العام لش��ؤون وزارة الخارجية 
طالل األنصاري، ورئيس المراس��م بالوزارة صالح 

شهاب.

الزياني يبحث والقائم بأعمال سفارة 
بروناي دار السالم االرتقاء بالعالقات

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أمس القائم 
بأعمال س��فارة بروناي دار الس��الم لدى مملك��ة البحرين نظيرة 
زيني، حيث تم اس��تعراض عالقات الصداقة القائمة بين مملكة 
البحري��ن وبرون��اي دار الس��الم والتي تش��هد تط��ورًا ونموًا في 
مختلف المجاالت، والتأكيد على االرتقاء بها إلى مس��تويات أرحب 
بم��ا يلبي التطلعات المش��تركة ويع��ود بالخي��ر والمنفعة على 
البلدين والش��عبين الصديقين، باإلضافة إلى مناقش��ة عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 وزير القوى العاملة المصري: 
عالقات متميزة تربطنا مع البحرين

أكد وزير القوى العاملة بجمهورية 
مص��ر العربي��ة الش��قيقة حس��ن 
ش��حاته، عل��ى العالق��ات القوي��ة 
والمتمي��زة الت��ي ترب��ط مملك��ة 
البحرين مع جمهورية مصر العربية 
والش��عبين  القيادة  على مس��توى 
الش��قيقتين،  الدولتي��ن  وعم��ال 
مؤك��دًا عمق العالق��ات التاريخية 
بي��ن البلدي��ن وم��ا يجمعهما من 
القضاي��ا  ح��ول  موح��دة  مواق��ف 

العربية والعمالية.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقباله، رئيس 
عم��ال  لنقاب��ات  الح��ر  االتح��اد 
البحري��ن يعق��وب يوس��ف نائ��ب 
رئيس مجلس إدارة منظمة العمل 
لالتحاد  الع��ام  واألمين  العربي��ة، 
أسامة س��لمان، وذلك على هامش 
مش��اركة االتحاد الح��ر في مؤتمر 
المجل��س المركزي لالتحاد العربي 
للعاملي��ن بالمص��ارف والتأمينات 
افتتحه  وال��ذي  المالية  واألعم��ال 

الوزير بمدينة الغردقة.
وأك��د يوس��ف للوزير، عل��ى أهمية 
دع��م ومس��اندة الحرك��ة النقابية 
لدوله��ا في ظل الهجمة الشرس��ة 
والت��ي  العربي��ة،  ال��دول  عل��ى 
تس��تهدف وع��ي الش��عوب وف��ي 
الصميم منهم العم��ال الذين هم 
قلب األمة النابض، مبينًا أن العمل 
النقابي يواجه اليوم تحديات عابرة 

لألهداف العمالي��ة، بالحفاظ على 
العربية وتماسكها  الدول  استقرار 

والتفافها حول قياداتها الرشيدة.
وأش��ار إل��ى م��ا يتمت��ع ب��ه قادة 
الحركة النقابية العربية من نضج 
ف��ي التفكير لمواجهة أي مؤامرات 
ضد بلدانه��م، والذي بات أحد أهم 
القضايا المطروحة في االجتماعات 
النقابية الدورية س��واء على صعيد 
القي��ادات أو النقابيي��ن واألعضاء، 
الفت��ًا إل��ى أن البحرين تق��ف دومًا 
في صف القضايا العربية من خالل 

عمالها ونقابييها وشعبها األبي.
وأش��اد يوس��ف بالدور الكبير لوزير 
الق��وى العاملة المصري في تعزيز 
النشاط النقابي والعمالي، موضحًا 
أن هذا ليس بغريب عليه ألنه جاء 
من رحم الحركة النقابية المصرية 

وه��و عل��ى عل��م ودراية بم��ا لدى 
النقاب��ات العمالية م��ن إمكانيات 
تحدي��ات،  م��ن  تواجه��ه  وم��ا 
وستش��هد الحرك��ة النقابي��ة ف��ي 
مصر في عهد سيادته تقدما على 

كافة الصعد.
بدوره، ثمن شحاته جهود االتحاد 
الح��ر لنقاب��ات عم��ال البحرين في 
تمثيل البحرين، ومواقف العظيمة 
ف��ي دع��م العم��ال الع��رب وف��ي 
مقدمتهم عمال مص��ر. وقال »إن 
االتح��اد الحر يمثل نموذجًا يحتذى 
ب��ه في العم��ل النقاب��ي اإلقليمي 
والدول��ي، حي��ث يض��م نخب��ة من 
والمثقف��ة  المتمي��زة  الك��وادر 
مواق��ف  توحي��د  عل��ى  والق��ادرة 
العمال العرب بأسلوب راٍق ومحفز 

على العمل الجماعي المثمر«.

 سفير البحرين في بروكسل يلتقي 
أمين منظمة إفريقيا ودول الكاريبي

التقى س��فير مملكة البحرين لدى 
مملك��ة بلجيكا عبداهلل الدوس��ري، 
في مق��ر الس��فارة، األمي��ن العام 
والبح��ر  إفريقي��ا  دول  لمنظم��ة 
الكاريب��ي والمحيط اله��ادئ جورج 
ريبيل��و بينت��و ش��يكوتي، حيث تم 
مناقش��ة أه��م القضاي��ا المتعلقة 
والبيئ��ة، ومخرجات قمة  بالمن��اخ 
»ك��وب  للمن��اخ  المتح��دة  األم��م 
27«  الت��ي عق��دت بش��رم الش��يخ 
العربي��ة،  مص��ر  جمهوري��ة  ف��ي 
باإلضاف��ة إل��ى اس��تعراض ع��دد 
م��ن الموضوع��ات والقضاي��ا ذات 
االهتمام المشترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
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أول مفتش عام بوزارة الداخلية

 الفقيد علي البنعلي.. 39 عامًا 
من العطاء األمني واإلخالص المهني

بإخالصه وعطائ��ه الوطني وتفانيه 
س��يبقى  األمن��ي،  العم��ل  أداء  ف��ي 
المغف��ور ل��ه العمي��د متقاعد علي 
ب��ن دعي��ج البنعلي، بذك��راه الطيبة 
وحبه للجمي��ع، الذي جعل منه صورة 
نموذجية لم��ا يجب أن يك��ون عليه 
رجل األم��ن الناجح... نع��م لقد رحل 
ع��ن عالمن��ا أول من تول��ى منصب 
المفت��ش الع��ام ب��وزارة الداخلي��ة 
ع��ام 2005، لكن قيمت��ه القانونية 
واألمنية، ستبقى حاضرة بعد خدمة 
طويلة طال��ت معظم مجاالت العمل 

األمني، وامتدت لنحو 39 عامًا.
عم��ل   1968 ع��ام  تعيين��ه  فمن��ذ 
الفقي��د في عدد من المواقع األمنية، 
الش��مالية  ش��رطة  مديري��ة  منه��ا 
المح��رق، مرك��ز  ومديري��ة ش��رطة 
ش��رطة الخمي��س، واإلدارة العام��ة 
للمباح��ث واألدلة الجنائي��ة واإلدارة 
العامة للحراسات. وكان محل تكريم 
وتقدير عل��ى امتداد خدمته األمنية، 
حي��ث نال العديد م��ن األنواط، ففي 
العام 1983 نال نوط األمن للخدمة 
الطويلة 15 س��نة وعام 1986 نوط 
األمن للخدمة الطويلة 20 سنة، عام 
1991 نوط األم��ن للخدمة الطويلة 
25 س��نة، ع��ام 2000 ن��وط األم��ن 

للعمل الممي��ز من الدرج��ة األولى، 
عام 2000 نوط عهد الش��يخ عيسى 
من الدرجة األول��ى، وفي عام 2001 
ن��وط األم��ن لتقدي��ر الخدم��ة من 
الدرجة األولى، وفي العام 2004 نال 
الفقيد، نوط األمن للخدمة الممتازة 
م��ن الدرجة األولى. كم��ا حصل على 
عدد من األوسمة، ففي العام 1983 
حصل على وسام البحرين من الدرجة 
الخامس��ة وف��ي العام 1986 وس��ام 
تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة 
األولى وفي العام 2000 وسام الشيخ 
عيسى من الدرجة الثالثة وفي العام 
2007 وس��ام البحري��ن م��ن الدرجة 

الثانية.
وق��د اس��تذكر ع��دد م��ن الضب��اط 
الفقي��د  مناق��ب  المتقاعدي��ن، 
وإخالص��ه وتفانيه ف��ي عمله، حيث 
وصفه الل��واء متقاعد عبداهلل محمد 
المس��لم، بأن��ه كان يتحلى باألخالق 
الحمي��دة ولباق��ة الق��ول والحديث، 
فضاًل عن نشاطه الملحوظ في مجال 
عمل��ه الش��رطي حيث كان يمارس��ه 
بإتق��ان ودقة وموثوقي��ة، الفتا إلى 
أن وقفاته الدائم��ة مع الحق مكنته 
من اكتساب محبة الجميع من ضباط 

وأفراد وغيرهم.

وق��ال: »كان م��ن محب��ي ممارس��ة 
الرياضات المختلف��ة، خاصة التنس 
األرضي إذ كان عضوًا في فريق تنس 

الشرطة«.
م��ن جهت��ه، أوض��ح الل��واء متقاعد 
ف��اروق المع��اودة، أن الفقيد، انضم 
إلى وزارة الداخلي��ة عام 1968 ومنذ 
ذل��ك الحين ربطته عالق��ة طيبة مع 
الجميع، حي��ث كان م��ن المتميزين 
في الدراس��ة والتدري��ب، منوهًا إلى 
أنه عمل م��ع الفقيد بعد التخرج في 
إدارة التدريب والحراس��ات وكان من 

المخلصين في عملهم.

وأضاف أن��ه بم��رور الس��نين، تدرج 
الفقيد في الس��لم الوظيف��ي إلى أن 
أصبح المفتش العام لوزارة الداخلية.
وتاب��ع: »عل��ى الصعي��د الرياض��ي، 
كن��ا زمالء ف��ي فري��ق وزارة الداخلية 
للتن��س، وحققن��ا مراك��ز متقدم��ة 
على مس��توى الدوري��ات والبطوالت 
وأحرزنا المركز األول لبطولة البحرين 
للتنس ع��ام 1976 وكان الفقيد من 
المتميزي��ن في هذه اللعبة بش��كل 
خاص ويم��ارس هواي��ات أخرى مثل 

كرة السلة.
م��ن جهت��ه، أوض��ح الل��واء متقاعد 
الش��يخ خليف��ة بن أحمد أن��ه عندما 
التح��ق بمرك��ز الح��ورة ع��ام 1984 
كان المرح��وم برتبة رائ��د وضابط 
تحقيق��ات، ومكتب��ه بج��وار مكتبي، 
وكان ماه��را ف��ي عمله م��ن ناحية 
مباش��رة القضاي��ا واألم��ور اإلدارية، 
فتعلم��ت من��ه التعام��ل الراقي مع 
موظفي المركز بمختلف رتبهم وكان 

جدا متواضع.
وتابع: »يواصل العمل لما بعد نهاية 
الدوام الرس��مي، وكنت أستشيره في 
العدي��د م��ن القضايا، فه��و يعتبر 
معلمًا لي لمدة عش��ر سنوات، وكنت 
ألتق��ي معه ف��ي االجتماع��ات، بعد 

ذلك انتقلت إلى ش��رطة النعيم وهو 
انتقل إلى شرطة ميناء سلمان، وكان 

هو أول مفتش عام«.
وأضاف أن الفقيد كان العبًا في نادي 
الح��د الرياض��ي، والعب تن��س، مثل 
المنتخ��ب ووزارة الداخلي��ة في لعبة 
التنس وحقق م��ع فريق األمن العام 
للتن��س، بطول��ة البحري��ن للتن��س 

موسم 1978-77.
م��ن جهت��ه، أك��د العمي��د متقاعد 
عبدالعزي��ز البنعل��ي أن الفقي��د من 
خي��رة ضب��اط وزارة الداخلية، وممن 
خدموا ال��وزارة بكل تف��اٍن وتضحية 
وعش��ت معه وعرفته محبًا لآلخرين 
ويتمت��ع بعالقات طيبة م��ع الجميع، 

ويساعد من يلجأ إليه.
وأضاف أنه مثلما كان بارعًا في مجال 
عمله كأحد ضباط األمن العام، كان 
رياضيا من الدرج��ة األولى، ومتفوقًا 
في جمي��ع الرياضات مث��ل كرة قدم 
والس��لة والطائ��رة وتن��س الطاولة 
والتن��س األرض��ي، وهو ما لمس��ته 
بنفس��ي ألنني لعبت مع��ه في نادي 
الح��د الرياض��ي والثقاف��ي، والنفس 
تحم��ل ذكريات جميلة معه ال يمكن 
أن تنس��ى. رحم اهلل )بوصباح( رحمة 

واسعة.

من جهت��ه، أثن��ى العمي��د متقاعد 
عبداهلل س��يف فض��ل النعيمي، على 
مناقب الفقي��د واجتهاده في العمل 
ووصول��ه إل��ى مناصب علي��ا، كأول 

مفتش عام في وزارة الداخلية.
ف��ي س��ياق متص��ل، أش��اد المقدم 
متقاعد راشد عبدالرحمن عبدالغفار، 
بمناقب الفقيد ودماثة خلقه وتميزه 
والذكاء  واله��دوء  العالية  باألخ��الق 
وحسن االختيار، مش��يرًا إلى أنه كان 
يع��رف المرح��وم معرف��ة ش��خصية 
وكانا يس��كنان في نف��س المنطقة 
المرحل��ة  ف��ي  تعليمهم��ا  وتلقي��ا 
االبتدائية بنفس المدرسة بمنطقة 

الحد.
وأوضح أنه عرف عن المرحوم عشقه 
للرياضة بش��كل عام وممارسته كرة 
القدم، كرة الس��لة، تن��س الطاولة، 
الريش��ة، والتح��ق بن��ادي النهض��ة 
بالح��د، منوها إلى أنه ل��دى التحاقه 
بوزارة الداخلية، تم تعيينه في إدارة 

التدريب.
وأكد أن الفقيد، أس��س اللبنة األولى 
للمفتش��ية العامة، وهو أول مفتش 
عام ف��ي وزارة الداخلية، خالل الفترة 
م��ن 7 يوني��و 2005 ولغاية 1 يوليو 

.2007

العميد علي دعيج البنعلي

شرطة المطار: ضبط شخص 
يمارس مهنة األجرة بنقل 

المسافرين دون ترخيص
تمكنت مديرية ش��رطة مط��ار البحرين الدولي ب��اإلدارة العامة 
ألم��ن المناف��ذ من ضبط ش��خص )39 عامًا( إثر ممارس��ته أحد 
أنشطة النقل العام من دون ترخيص من خالل نقله المسافرين 

مقابل أجر.
وف��ور تلقي المديري��ة بالغًا بالواقعة باش��رت الش��رطة أعمال 
البحث والتحري وجمع المعلومات واألدلة التي أسفرت عن تحديد 

هويته وضبطه، وجاٍر استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة.

 حبس 3 آسيويين انتحلوا 
صفة رجال الشرطة بهدف السرقة

ص��رح رئيس نياب��ة محافظة الش��مالية بأن النياب��ة العامة قد 
تلق��ت بالغ��ًا من مديرية الش��رطة مف��اده  القب��ض على ثالثة 
أشخاص يحملون الجنسية اآلس��يوية النتحال صفة رجال شرطة 
واقتحامه��م إحدى الش��قق بمنطق��ة س��لماباد متذرعين بتلك 
الصفة المزعومة؛ وذلك بدافع الس��رقة، إال أن القاطنين بالشقة 
بادروا إلى إبالغ الش��رطة حين ثار الش��ك لديهم في المتهمين 

ومن ثم تم القبض عليهم.
هذا وقد باش��رت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجوبت 
المتهمين الذين أقروا بما نسب إليهم من تهم وأمرت بحبسهم 

احتياطيًا، وال زالت التحقيقات مستمرة.

 محاضرة تثقيفية عن 
»آليات تنفيذ مبادئ الحوكمة 

والتخطيط االستراتيجي«
نظم��ت اإلدارة العامة لتنفي��ذ األحكام والعقوب��ات البديلة، 
بالتنس��يق م��ع الم��وارد البش��رية، محاضرة تثقيفي��ة ألقاها 
المستش��ار الدكت��ور محمد س��عد عن آلي��ات تنفي��ذ مبادئ 
والضب��اط  للم��دراء  االس��تراتيجي  والتخطي��ط  الحوكم��ة 
بالمناصب اإلشرافية وأعضاء فريق التميز المؤسسي باإلدارة 

العامة.
وأك��د مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديلة الشيخ خالد بن راشد بن عبداهلل آل خليفة بأنه تنفيذًا 
الستراتيجية اإلدارة العامة في تبني أفضل الممارسات اإلدارية 
التي تتماشى مع األنظمة الدولية المتطورة وتحقيقًا ألهداف 
التنمية المس��تدامة على المستوى المؤسسي، نظمت اإلدارة 
العام��ة المحاض��رة التثقيفية للنهوض بأداء الكادر البش��ري 
ورف��ع الكف��اءة والفعالية لتعزي��ز الثقة والعملية اإلش��رافية 
التي تنعكس إيجابًا على تحقيق رسالة وأهداف اإلدارة العامة 

المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.

 اإلدارية ترفض إلزام »نهرا« بإعادة النظر 
في شكوى مريضة لم تلتزم بالمتابعة الطبية

أيمن شكل «

قض��ت المحكمة الكب��رى اإلدارية، 
برف��ض دع��وى قدمته��ا مريضة 
طالبت فيها بإلزام الهيئة الوطنية 
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
»نه��را«، إع��ادة النظر في ش��كوى 
ض��د طبي��ب أس��نان ومرك��ز طبي 
ق��رارًا  الهيئ��ة  أص��درت  أن  بع��د 
بعدم خط��أ الطبيب مهني��ًا وعدم 
مس��ؤوليته عن ما تدعيه المدعية 
حي��ث تخلفت عن المتابعة الطبية 

المقررة لحالتها.
وح��ول تفاصي��ل الدع��وى، أوض��ح 
أن  ال��ذوادي  محم��د  المحام��ي 
المدعية قدمت شكوى ضد موكله 
طبيب األس��نان تدعي تس��ببه في 
مضاعفات صحي��ة لها بعد عملية 
تركي��ب تقويم، ورغم ص��دور قرار 
م��ن هيئة المه��ن الصحي��ة يفيد 
عدم ثب��وت وجود خط��أ طبي بحق 
موكله إال أنها رفعت دعوى تطالب 
بإل��زام الهيئ��ة بتقدي��م التقري��ر 
الطب��ي الص��ادر في ش��كواها من 
األخط��اء  لتقري��ر  الفني��ة  اللجن��ة 

المهني��ة واألخالقية لمزاولة مهنة 
طب األس��نان، وإعادة الشكوى إلى 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
الصحية لتش��كيل لجنة فنية أخرى 
إلعادة نظر الشكوى وإصدار تقرير 

طبي فيها.
ودفع الذوادي بنص المادة 27 من 
قانون مزاولة مهنة الطب البشري 
وط��ب األس��نان، عل��ى أن الطبيب 
ال يكون مس��ؤواًل ع��ن الحالة التي 
وصل إليها المري��ض إذا تبين أنه 

بذل العناية الالزمة ولجأ إلى جميع 
الوس��ائل الت��ي يس��تطيعها م��ن 
كان ف��ي مث��ل ظروفه لتش��خيص 

المريض وعالجه.
وأوض��ح أن المدعي��ة ط��وال فترة 
الع��الج،  تخلف��ت ع��ن المتابع��ة 
الع��الج  خط��ة  بحس��ب  المق��ررة 
المق��ررة م��ن دون س��بب أو مبرر، 
كما وقعت على إقرار يفيد تخلفها 
عن المواعيد الطبية المقررة وعدم 
مسؤولية الطبيب عن هذا التأخير، 
كما وقعت إق��رارًا آخر يفيد بأن ما 
وصل��ت إلي��ه حالتها كان بس��بب 
تخلفه��ا ع��ن المواعي��د المقررة، 
وبالتالي تنتفي مس��ؤولية موكله 
ع��ن الحالة كونه راجعًا ألس��باب ال 

يد له فيها.
بتقري��ر  ال��ذوادي،  تمس��ك  كم��ا 
الهيئ��ة وال��ذي أثب��ت أن اللجن��ة 
المختصة بنظر الش��كوى باش��رت 
كل اإلجراءات الالزمة حيالها وبعد 
االنته��اء من تل��ك اإلج��راءات جاء 
القرار بعدم ثبوت ارتكاب المخالفة 
وهو قرار مكتمل األركان وال سبيل 
للطع��ن علي��ه أو إلغائ��ه م��ا دام 

القان��ون لم يفرض تصرف��ًا معينًا 
في هذا الش��أن، قائ��اًل »إن قانون 
إنش��اء الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م 
المهن والخدمات الصحية منح لها 
لتحقيق  الالزمة  الصالحي��ات  كافة 
أهدافه��ا وممارس��ة اختصاصاتها 
والتي منها تولي شكاوى المرضى 

ومتابعة ما يتم بشأنها«.
وأوضح��ت المحكم��ة أن المدعي��ة 
أقامت دعواها ع��ن الطلب الماثل 
بش��أن إعادة ش��كواها إلى الهيئة 
لتش��كيل لجنة فنية أخ��رى إلعادة 
النظر في ش��كواها وإص��دار تقرير 
طبي فيها دون أن تتضمن الطلبات 
إل��زام أي من المدع��ى عليهم  في 
مواجهتها بأداء أي ش��يء ومن ثم 
ف��إن الدعوى به��ذه المثابة تكون 
في حقيقتها تهيئة دليل فال تدخل 
ضم��ن أعم��ال قاض��ي الموض��وع 
لع��دم وج��ود طلب��ات موضوعي��ة 
بإلزام خصومها بشيء فتكون غير 
مقبول��ة فله��ذه األس��باب حكمت 
المحكم��ة بع��دم قب��ول الدع��وى 
بالمصاري��ف  المدعي��ة  وألزم��ت 

ومقابل أتعاب المحاماة.

محمد الذوادي

آل عباس: إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في سترة
ياسمينا صالح  «

العاصم��ة محم��د  أمان��ة   كش��ف عض��و مجل��س 
آل عباس، عن مقترح إلنشاء مدرسة ثانوية للبنين 
بمنطقة س��ترة، حيث س��تقل االزدحامات المرورية 
بالش��وارع الرئيس��ة في البحري��ن، وتقديم أفضل 
الخدم��ات للقاطنين في منطقة س��ترة وما حولها، 
وتقديم بيئ��ة نموذجية لتربية وتعليم الطلبة من 

خالل توفير بيئة مثالية لهم.
وأضاف أن المقترح، جاء بناء على االرتفاع السكاني 
في المنطقة حيث وصل عددهم إلى 81 ألف نسمة، 
وتعد سترة ثالث جزيرة مأهولة بالسكان من حيث 

المس��احة وتضم 8 قرى باإلضافة إلى وجود 5 قرى 
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القرى 41 ألف نسمة.
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 »بلدية الشمالية« تخطر 
أصحاب 450 سيارة مهجورة
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فورًا .  
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األسبوع المقبل.
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وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها 
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المتخذ في هذا الش��أن بالتنس��يق م��ع الجهات 

المختصة«.
وأشارت البلدية إلى أن عملية ترك السيارات في 
الطرق يس��بب أضرارًا بيئية كثيرة، كما يتسبب 
في إرب��اك عملي��ة الحركة المروري��ة في بعض 
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ومناطق متفرقة.
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قانون النظافة العامة على المخالفين.

 »التربية«: إحالة تقرير ملفق 
عن شجار بأدوات حادة في 

مدرسة لـ»الجرائم اإللكترونية«
رص��دت وزارة التربي��ة والتعليم ما تم نش��ره على أحد مواقع 
التواص��ل االجتماعي من ادعاء بنش��وب ش��جار بين عدد من 
الطلب��ة بإحدى الم��دارس الحكومية، وما ورد ف��ي الخبر بأن 
الطلبة استخدموا أدوات حادة، حيث تبين للوزارة بعد التحقق 
م��ن األمر عدم صحة ما ورد في الخبر جملة وتفصياًل، ووجود 

تلفيق في ما تم نشره.
وفي ضوء ما مثله النش��ر من إس��اءة إلى المدرسة وإدارتها، 
فق��د قامت الجه��ة القانوني��ة المختصة في ال��وزارة بإعداد 
تقرير إلحالة المادة المنشورة على الموقع إلى اإلدارة العامة 

لمكافحة الجرائم اإللكترونية.
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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:  6270

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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 المسلم: العالقات البحرينية
اإلماراتية أنموذج للتكامل والتعاون

أكد رئيس مجلس النواب أحمد المس��لم، أن العالقات 
بين مملكة البحري��ن ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، تعتبر أنموذجًا للتكام��ل والتعاون ووحدة 

الهدف والمصير المشترك.
ج��اء ذلك، خ��الل زيارته صرح ش��هداء الوطن في واحة 
الكرامة، بدولة اإلم��ارات أمس، وذلك ضمن زيارة وفد 
مجلس النواب إلى المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي، 
حيث كان في اس��تقباله والوفد النيابي المرافق، مدير 
مكتب ش��ؤون الش��هداء في ديوان ول��ي عهد أبوظبي 

الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وق��ام رئيس مجلس الن��واب بوضع إكليل م��ن الزهور 
على النصب التذكاري للش��هداء، حيث أكد أن تضحيات 
الرجال البواسل والشهداء األبرار في البلدين الشقيقين، 
في ميادين الشرف والكرامة والدفاع عن أمن األوطان، 
س��تظل عل��ى الدوام نب��راس فخ��ر واعت��زاز على دعم 
العالقات الوطيدة، الثنائية المش��تركة، داعيًا المولى 
عز وج��ل بالرحمة والمغفرة للش��هداء األب��رار، الذين 
س��طروا بدمائهم الزكية وأرواحهم العطرة وأعمالهم 
البطولي��ة الخال��دة، أس��مى ص��ور الف��داء والتضحية، 

والشجاعة والوالء.

 رئيس النواب: تعزيز التعاون البرلماني
مع اإلمارات لدعم المسارات التنموية

أك��د رئيس مجل��س الن��واب أحمد 
المس��لم، تعزيز التعاون في كافة 
المجاالت مع دولة اإلمارات العربية 
وخصوص��ًا  الش��قيقة  المتح��دة 
التعاون البرلماني لدعم المسارات 

التنموية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل لقائ��ه أم��س، 
رئيس المجل��س الوطني االتحادي 
غب��اش،  صق��ر  اإلم��ارات  بدول��ة 
بمق��ر المجلس الوطن��ي االتحادي 
بأبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية 
التي يقوم بها ووفد مجلس النواب، 

إلى اإلمارات.
العالقات  بعم��ق  الجانبان  وأش��اد 
الوثيق��ة والرواب��ط األخوي��ة التي 
تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين 
الش��قيقين، في ظل م��ا تحظى به 
م��ن رعاي��ة واهتمام م��ن صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الب��الد المعظم، وأخيه 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 

زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة.

كما أعربا عن تقديرهما لمستويات 
التع��اون الثنائ��ي المتصاع��د في 
كاف��ة المس��ارات، بفض��ل الجهود 
المتواصل،  والتنس��يق  المستمرة، 
من صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد أهمية تبادل الزيارات الثنائية 
بم��ا يخ��دم المصالح المش��تركة، 
وتعزيز التع��اون البرلماني، ودعم 
الدور البارز لمملكة البحرين ودولة 
ضم��ان  ف��ي  الش��قيقة  اإلم��ارات 
األمن واالس��تقرار، وتحقيق التقدم 
واالزدهار، وفي نشر السالم وخدمة 
اإلنسانية، لدول وشعوب المنطقة 

والعالم. 

إل��ى  المجلس��ين  رئيس��ا  وأش��ار 
الوثيقة  الرفيعة والعالقة  المكانة 
التي تربط بين البلدين والشعبين 
الش��قيقين، وال��دور الحي��وي الذي 
يق��وم به مجلس��ا البلدين في دعم 
وتعزيز العالقات األخوية، واالرتقاء 
وتب��ادل  البرلمان��ي،  بالتع��اون 
توحيد  وف��ق  والنجاحات،  الخب��رات 
الرؤى وتنس��يق المواق��ف الثنائية 
في المحاف��ل البرلماني��ة الدولية، 
القيادتي��ن  تطلع��ات  ومواكب��ة 
الحكيمتين في البلدين الشقيقين، 
وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح 

البلدين وشعبيهما.
البرلماني  العمل  اس��تعراض  وتم 
في المجلسين، وسبل دعم وتعزيز 
التعاون االقتصادي واالس��تثماري، 
التنموية، وفق  وكاف��ة المس��ارات 
منظومة تش��ريعية متطورة، تلبي 
الطموح��ات، وتحق��ق التطلع��ات، 

واألهداف المنشودة الثنائية.

3 أفكار تفوز بمسابقة االبتكار الحكومي »فكرة«

فازت 3 أفكار في مس��ابقة االبتكار الحكومي »فكرة« 
في نسختها الخامس��ة، والتي أطلقها صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد اختيار األفكار الفائزة 
م��ن قبل لجنة ضمت ع��ددًا من الوزراء ف��ي المرحلة 

النهائية من المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور.
وقدمت لجنة الوزراء التهنئة ألصحاب األفكار الفائزة، 
والت��ي ضمت كاًل م��ن فكرة دراجة اإلس��عاف الطبية 
»المستجيب السريع«، المقدمة من فايز بسام شامخ 
 فايز الش��امخ من مركز محمد بن خليفة بن س��لمان 
مختب��ر  وفك��رة  للقل��ب،  التخصص��ي  خليف��ة  آل 
التش��ريعات، المقدمة من عبدالعزيز عبداهلل راش��د 
المعاودة من هيئة التشريع والرأي القانوني، إضافة 

إل��ى الفك��رة الفائزة باختي��ار الجمه��ور، وهي فكرة 
تقيي��م المعلمي��ن 360 المقدمة من ن��ورة إبراهيم 
راشد حس��ن الجودر، وشيخة س��ند إبراهيم سند علي 
الفضالة، ولطيفة خالد جمعة إبراهيم جمعة الدوي، 
ومحمد عبدالنبي س��لمان أحم��د العويناتي من وزارة 

التربية والتعليم.
ونّوهت اللجنة بمس��توى األف��كار اإلبداعية المتميزة 
التي تم تقديمها خالل المس��ابقة، والتي من شأنها 
أن تسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية 
المقدم��ة للمواطني��ن والمقيمي��ن، ومواصل��ة رفد 
مس��اعي تطوي��ر األداء الحكومي بم��ا يحقق األهداف 
المرجوة، مش��يدًة اللجنة بالعروض االثني عشر التي 
تأهل��ت للمرحل��ة النهائي��ة، معربًة ع��ن تمنياتها 

ألصحابه��ا وأصح��اب األف��كار األخ��رى التي ش��اركت 
بالمسابقة كل التوفيق في مشاركات قادمة.

وتقدي��رًا للجهد ال��ذي بذله أصحاب األف��كار الفائزة 
ولتنفيذ األفكار بأعلى معايير الجودة والتميز، س��يتم 
عرض األفكار الفائزة على اللجنة التنس��يقية برئاسة 
صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، تمهي��دًا لتطبيقه��ا في الجه��ات الحكومية 

المعنية.
وضمت لجنة ال��وزراء كاًل من: وزير المالية واالقتصاد 
الوطني الش��يخ س��لمان بن خليف��ة آل خليفة، ووزير 
ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة وائ��ل المب��ارك، ووزي��ر 
النف��ط والبيئ��ة الدكت��ور محم��د ب��ن دين��ة، ووزير 
التنمية االجتماعية أس��امة العصفور، ووزيرة الصحة 

الدكتورة جليلة الس��يد، ووزير ش��ؤون مجلس الوزراء 
حمد المالكي، ووزيرة اإلس��كان والتخطيط العمراني 
آمنة الرميحي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد 

جمعة.
وتأهلت األفكار الثالث بعد سلسلة من مراحل التقييم 
ف��ي إطار المس��ابقة التي ته��دف إلى تعزي��ز ثقافة 
اإلب��داع واالبت��كار باعتبارها محركًا رئيس��ًا للتطوير 
بما يتيح الفرصة إلش��راك موظفي القطاع العام في 
طرح األفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل 
الحكوم��ي وتطوي��ر ج��ودة مخرجات��ه بما يتماش��ى 
م��ع مب��ادئ رؤية البحري��ن االقتصادي��ة 2030 وهي 
االس��تدامة والتنافس��ية والعدالة، وبرنامج الحكومة 
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في مهرجان غير مسبوق يشمل برامج ترفيهية وجوائز نقدية

 السحب على 50 سيارة بختام 
احتفاالت »البحرين والكويت« بذكرى مرور 50 عامًا

أعلن بن��ك البحري��ن والكويت، البنك 
الرائ��د في مج��ال الخدم��ات المالية 
والمؤسس��ات  لألف��راد  والمصرفي��ة 
في البحرين، عزم��ه تنظيم مهرجان 
فريد من نوعه يلتقي فيه مع عمالئه 
ومختلف فئات الجمه��ور من عائالت 
وأفراد. ويق��ام مهرجان بنك البحرين 
البن��ك  والكوي��ت ضم��ن احتف��االت 
بذكرى م��رور 50 عامًا على انطالقته 
البحري��ن  بمرك��ز  فبراي��ر   25 ف��ي 
العالمي للمع��ارض بالصخير، ابتداًء 

من الساعة ال�10 صباحًا.
غي��ر  المهرج��ان  ه��ذا  ويتضم��ن 
البرام��ج  م��ن  مجموع��ة  المس��بوق 
الممي��زة تش��مل الس��حب عل��ى 50 
س��يارة لعمالء البنك، حي��ث إن جميع 
حس��ابات ودائ��ع عمالء البن��ك الذين 

مضى على فتح حس��اباتهم 5 سنوات 
الهيرات،  فأكث��ر، باس��تثناء حس��اب 
مؤهلة لدخول السحب للفوز بسيارة.

إضاف��ة إلى ذل��ك، يق��دم المهرجان 
نقدي��ة  جوائ��ز  جميع��ًا  لمرتادي��ه 
فورية، وعروضًا مباش��رة، إضافة إلى 
المأك��والت والمش��روبات، وفعاليات 
متعددة بمشاركة العديد من الفرق 
الترفيهية، إلى جانب برامج تثقيفية 

وتعليمية.
لمجموعة  التنفي��ذي  الرئي��س  وقال 
الدكت��ور  والكوي��ت  البحري��ن  بن��ك 
عبدالرحم��ن س��يف: »إن المهرج��ان 
يمثل رس��الة وفاء ووالء ينقلها البنك 
إلى عمالئ��ه والجمهور من مواطنين 
البحري��ن  أرض  عل��ى  ومقيمي��ن 
بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس 
البنك«، مش��يرًا إلى أن البرنامج يرمز 
واالنط��الق  والعط��اء  التج��دد  إل��ى 
نح��و مس��تقبل مش��رق ارت��كازًا على 

نجاحات الماض��ي والحاضر«. وأضاف 
س��يف: نتطلع إل��ى رؤي��ة الجميع في 
بما  واس��تقبالهم  المهرج��ان،  ه��ذا 
يليق به��م من حفاوة، ومش��اركتهم 
احتفاالتن��ا بهذه المناس��بة العزيزة 
عل��ى قلوبنا وقل��وب جميع ش��ركائنا 
وعمالئن��ا«. كم��ا يوف��ر المهرج��ان 
فرصة أمام الحضور للتعرف أكثر على 
الخدمات المالية والمصرفية النوعية 
الت��ي يقدمه��ا البن��ك للمؤسس��ات 
واألفراد ف��ي مملكة البحرين، بما في 
ذلك التس��هيالت المالي��ة، والقنوات 
واألجهزة الرقمية وكيفية استخدامها 
بفاعلي��ة، والتعرف عل��ى كيفية فتح 
حس��اب جديد في غضون دقائق عبر 
تطبي��ق BBK Mobile والعدي��د من 

الخدمات األخرى.

د. عبدالرحمن سيف

»البركة اإلسالمي« يوّفر خدمة »Apple Pay« للعمالء
أعلن بنك البركة اإلس��المي، إحدى المؤسس��ات 
المالي��ة البحرينية الرائدة في مج��ال المصرفية 
اإلسالمية عن توفير خدمة Apple Pay لعمالئه 
والتي ُتعد إحدى أكثر طرق الدفع أمنًا وخصوصية 
كونها تش��جع عل��ى المعام��الت الال تالمس��ية، 
وتغني مس��تخدميها ع��ن لم��س األزرار وأجهزة 
الدفع والتعامل م��ع البطاقات وتبادل النقود، مع 

حماية البيانات الشخصية وتشفير كل معاملة.
وإلج��راء عملي��ة الدف��ع ال��ال تالمس��ية، بإمكان 
 Apple Watch أو iPhone الزبائن تمرير جه��از
الخاصة بهم بالقرب من نقاط الدفع المعتمدة. 
 Apple ويتم تصديق كل عملية ش��راء عبر خدمة
Pay باس��تخدام خاصي��ة التعرف عل��ى الوجه أو 
بالبصم��ة أو بالرقم الس��ري، باإلضاف��ة إلى رمز 
أمان ديناميك��ي فريد لمرة واح��دة. وتم اعتماد 
الخدمة المذكورة في محالت البقالة والصيدليات 
والمطاع��م والمقاه��ي ومحالت البي��ع بالتجزئة 

وحتى سيارات األجرة وغيرها الكثير.
 Apple Pay وعالوة على ما س��بق، تتوفر خدمة
عل��ى أجهزة iPhone و iPad و Mac، ما ُيس��اعد 
على إتمام عمليات الش��راء بش��كل أس��رع وأكثر 

مالءم��ة س��واء داخ��ل التطبيق أو عل��ى المواقع 
اإللكتروني��ة ف��ي متصف��ح Safari دون الحاجة 
لتعبئة نماذج طويلة عند االستعداد للدفع. كما 
من ش��أنها أن ُتس��هل عملية إجراء المدفوعات 
 ،Apple Watch م��ن خ��الل  التطبيق��ات  عب��ر 
والدف��ع مقاب��ل العدي��د م��ن الخدم��ات مث��ل: 
توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر اإلنترنت 

والمواصالت ومواقف السيارات.
وتتميز خدمة Apple Pay باألمان والخصوصية، 
فعند قيام الزبائن باستخدام البطاقات االئتمانية 
وبطاقات الص��راف اآللي عبر هذه الخدمة، ال يتم 
تخزي��ن أرقام البطاق��ات الفعلية عل��ى الجهاز أو 
ش��بكة Apple ب��ل ِعَوضًا عن ذل��ك، يتم تعيين 
رقم حس��اب جهاز فريد ومن ثم تشفيره وتخزينه 
ف��ي العنصر اآلمن عل��ى األجهزة، وهي ش��ريحة 
معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة 

لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.
وتتميز خدمة Apple Pay بس��هولة اإلعداد على 
أجهزة ال��� iPhone، حي��ث يتعين عل��ى الزبائن 
فت��ح تطبي��ق Wallet والضغط عل��ى عالمة +، 
واتب��اع الخطوات إلضاف��ة بطاقات بن��ك البركة 
االئتمانية أو مس��بقة الدف��ع أو بطاقات الصراف 
اآلل��ي. وبعد االنته��اء من إضاف��ة البطاقات إلى 
جهاز ال� iPhone، Apple Watch، iPad أو أجهزة 
 Apple فيمكنهم البدء في استخدام خدمة ،Mac
Pay عل��ى هذه األجهزة، حيث سيس��تمر الزبائن 
باالس��تفادة من جمي��ع المكاف��آت والمزايا التي 

تقدمها بطاقات بنك البركة اإلسالمي

 بنك »إلى« يعلن جوائز 
»الكنز« لعام 2023 بمليوني دوالر

أعل��ن بن��ك »إل��ى«، البن��ك الرقمي 
األس��رع نموًا ف��ي المنطق��ة والتابع 
لبن��ك ABC، عن خط��ة جديدة لهذا 
العام تتمثل في تقديم جوائز نقدية 
كبرى عبر حس��اب التوفير »الكنز«. إذ 
س��يحظى عمالء بنك »إل��ى« بفرصة 
الف��وز بمبال��غ ضخم��ة مختلفة على 
مدار ه��ذا العام وهي 250000 دوالر 
في شهري مارس وس��بتمبر، ونصف 
ملي��ون دوالر لش��هر يوني��و ومليون 

دوالر لشهر ديسمبر.
وف��از العمالء الع��ام الماضي بجوائز 
وافرة مجموعها 1.5 مليون دوالر على 
هيئة مكافآت نقدية ش��هرية ونصف 
س��نوية. وف��ي الس��نة الثاني��ة على 
طرحها، س��يقدم برنامج الكنز جوائز 
كبرى تصل قيمتها إلى مليوني دوالر 

أمريكي. وتأكيدًا لحرصه على تقديم 
حلول مصرفية أذكى وأسهل وأبسط 
تكون في متناول أيدي عمالئه الذين 
هم على رأس قائم��ة أولوياته، فقد 
استجاب »إلى« لرغبة العمالء وأطلق 
حزم��ة كب��رى م��ن الجوائ��ز النقدية 
تحقي��ق  ف��ي  لمس��اعدتهم  وذل��ك 
المالي��ة.  وتطلعاته��م  أحالمه��م 
وقالت رئيسة قسم األعمال والعمالء 
لدى بنك »إلى«  ندى طرادة: »نسعى 
دائمًا لتحقيق غايتنا األساس��ية التي 
تتمثل في تمكي��ن عمالئنا للمضي 
قدمًا للوصول إلى أهدافهم المالية، 
ويتجس��د ه��ذا الس��عي ف��ي برنامج 
جوائز الكنز الذي تم إنشاؤه بناًء على 
احتياجات عمالئن��ا ومواكبة ألنماط 
وأضاف��ت:  المتغي��رة«.  حياته��م 

»طل��ب من��ا العم��الء تقدي��م جوائز 
نقدية ضخم��ة، وقد حققن��ا طلبهم 
بمن��ح جوائ��ز كبرى في ع��ام 2023. 
نح��ن نتطلع إل��ى أن نش��هد تحقيق 
الفائزي��ن بالجوائ��ز أحالمه��م ه��ذا 
العام، وس��نواصل االبتكار المشترك 
مع عمالئنا لتقديم منتجات مصممة 
تحقي��ق  ف��ي  لتس��اهم  خصيص��ًا 

تطلعاتهم المالية«.
ويمك��ن االطالع على ج��دول الجوائز 
بما ف��ي ذلك مواعيد اإلي��داع وإجراء 
الس��حوبات النهائية عب��ر موقع بنك 
»إل��ى«، الكن��ز/ بن��ك إل��ى الرقمي - 
 .)ilabank.com( البحري��ن  مملك��ة 
لكي تك��ون أحد الفائزي��ن بالجائزة 

النقدية الكبرى.

 »ناصر للتأهيل« 
يستعرض التعاون مع »ألبا«

أكد الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 
الدكت��ور عبداهلل النعيمي، أن الش��راكات االس��تراتيجية التي 
يبنيه��ا المركز م��ع القوى الصناعية في البحرين تس��اهم في 
تكوين وتأسيس الجدارات البش��رية ذات الجدوى العالية في 
س��وق العمل، بما يحقق التطلعات في ريادة الكوادر الوطنية 
المتميزة للعمل الصناعي ف��ي المملكة. جاء ذلك خالل زيارة 
قام بها الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم »ألبا« علي البقالي، 
إلى مقر المركز بمنطقة جو، حيث استعرض الجانبان التعاون 
القائ��م بينهما فيم��ا يتعل��ق بالتعليم الصناع��ي والتدريب 
المهن��ي لطلبة المركز م��ن جهة، وتمكين الك��وادر الوطنية 
العامل��ة في القط��اع الصناعي و»ألبا« عل��ى وجه الخصوص، 
من خالل البرامج التدريبية المتقدمة، والتي تس��اهم في رفع 
اإلنتاجية والكفاءة والتنافس��ية، حيث كان��ت بوادرها تخريج 
أول دفعة من كوادر الش��ركة من المعهد، بعد اس��تكمالهم 
لمتطلبات ش��هادة الدبلوم الدولي في الهندسة الميكانيكية 

في أواخر العام الماضي.
وأض��اف النعيمي أن تقني��ات علوم المس��تقبل المتمثلة في 
ال��ذكاء االصطناع��ي وتعل��م اآلل��ة المقدمة في مركز س��مو 
الش��يخ ناصر للبحوث والتطوير في ال��ذكاء االصطناعي، ذراع 
البح��وث والتطوي��ر لمركز ناصر للتأهي��ل والتدريب المهني، 
هي أحد ثمار الشراكة الفعالة بين الجانبين، والتي عززت من 
تجربة التحول الرقمي للش��ركات الصناعي��ة. من جانبه، أكد 
البقالي س��عي »ألبا« الدائم لتطوير وتنمية قدرات موظفيها 
البحرينيي��ن م��ن خالل تزويده��م بالمعرفة، وأن االس��تثمار 
في الكوادر الوطنية وإعداده��م لتولي المناصب القيادية في 
المس��تقبل يعود دائمًا بأفضل الفوائد على الشركة ويضمن 

استمرارية أعمالها وبقائها لألجيال القادمة.

»ديار المحرق« الراعي الرسمي 
لمعرض البحرين لالستثمار العقاري

كشفت ديار المحرق، أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة 
البحرين، عن دعمه��ا لمعرض البحرين لالس��تثمار العقاري 
2023 المنظم من قبل ش��ركة اكسبرش��نز ميديا والذي ُيقام 
تحت رعاية كريمة من قبل الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد 
آل خليف��ة رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري رئيس 
مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري، وذلك في الفترة ما 
بين 9 إلى 11 فبراير الجاري في مجمع س��يتي سنتر البحرين. 
ويهدف المعرض لتس��ليط الضوء على الش��ركات البحرينية 
الت��ي تتخ��ذ دورًا بارزًا في تطوي��ر القطاع العق��اري المحلي، 
عبر عرض المش��اريع العقارية المتنوعة وربط المستثمرين 
م��ع المطورين والوس��طاء تحت س��قف واح��د.  وعلى مدى 3 
أي��ام متتالية، س��تقوم دي��ار المحرق باس��تعراض مجموعة 
من مش��اريع المخطط الرئيس، من ضمنها مش��روع النسيم 
المتوف��ر للتمل��ك الُحر وال��ذي يتميز بموقعه ف��ي قلب ديار 
المحرق على الواجهة البحرية شمال وسط الجزيرة الجنوبية، 
ويمت��د على مس��احة 328000 متر مرب��ع، ويتميز بإطالالت 
بحرية خالب��ة على القنوات المائية الخارجية والداخلية بطول 

3.5 كيلومتر. 

ندى طرادة

 ناس: الرؤية االقتصادية 
 تطرح خططًا متكاملة 

لتنمية االقتصاد الوطني

أك��د رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير ناس أن الغرفة 
منذ تأسيس��ها تعم��ل على تنفيذ إس��تراتيجية ش��املة لتنمية 
التع��اون االقتصادي بين مملكة البحري��ن ومختلف دول العالم، 
تهدف إل��ى زيادة مع��دالت التب��ادل التجاري، وتعزي��ز التعاون 
االس��تثماري وتبادل الخبرات، حيث ترتكز الغرفة على اإلس��هام 
ف��ي النه��وض بالحرك��ة االقتصادية ودع��م ومس��اندة القطاع 

الخاص ومشروعاته االستثمارية.
وأش��ار إل��ى أن البحري��ن حريص��ة على تعزي��ز اس��تدامة النمو 
االقتصادي في القطاع الخاص، وتطوير السياسات التي تنتهجها 
لزيادة استقطاب االستثمارات وتوليد مزيد من الفرص النوعية، 
منوهًا إلى ما تتميز به المملكة من مناخ اس��تثماري وما تقدمه 
من تس��هيالت وخدمات واس��عة، تصاحبها منظومة تش��ريعية 
جاذب��ة لالس��تثمار وأهميته��ا في مس��اهمة كاف��ة القطاعات 
االقتصادية ف��ي رفد االقتصاد الوطني، بما يدعم غايات وأهداف 
المس��يرة التنموية الشاملة. وأشاد باللقاءات التي تأتي في إطار 
االجتماعات الدورية للجهات المعنية في البحرين وصندوق النقد 
الدولي، بهدف مناقش��ة واس��تعراض التطورات االقتصادية في 
المملكة. جاء ذلك خالل اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي، 
الذي ي��زور مملكة البحرين، برئاس��ة أس��ماء الجنايني، وبحضور 
كل م��ن أعضاء مجل��س إدارة الغرفة، محمد الكوهجي، وباس��م 
الس��اعي، ومحمد المؤيد، وس��ونيا جناحي، وسوسن أبو الحسن، 

ويعقوب العوضي، وعدد من المسؤولين في الغرفة.
م��ن جانبها، أش��ادت الجنايني بم��ا حققته البحري��ن في إطالق 
المبادرات التحفيزية الس��تدامة النمو االقتص��ادي وتوفير مزيد 
م��ن الفرص النوعية ف��ي مختلف المجاالت، معربة عن ش��كرها 
لتعاون غرفة البحرين مع وفد صندوق النقد الدولي لالطالع على 

تجربة المملكة على هذا الصعيد.
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تحت شعار »البحريني كفء«

 »أستيثيكا لألسنان« يحتفي 
بتحقيق نسبة بحرنة 99٪ بين موظفيه

احتفى مركز أستيثيكا لألسنان، أحد 
مراكز ط��ب األس��نان المتخصصة 
الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا 
عالي��ة  بحرن��ة  نس��بة  بتحقيق��ه 
بلغ��ت 99% ضم��ن طاق��م العمل 
في المركز، مع��ززًا بذلك من دوره 
كإحدى المؤسس��ات الوطنية التي 
تساهم بشكٍل فاعل في دفع حركة 
االقتصاد الوطني نحو تحقيق مزيد 
م��ن التقدم واالزدهار تماش��يًا مع 
رؤية البحرين االقتصادية 2030.    
ويأت��ي ه��ذا اإلنج��از في اتس��اٍق 
م��ع التوجيهات الس��امية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المعظم، وضمن الجهود المبذولة 
م��ن الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء، بهدف تمكي��ن المواطن 
البحريني وجعل الموظف البحريني 
التوظي��ف ف��ي  الخي��ار األول ف��ي 

مختلف القطاعات. 
المناس��بة، علقت مؤسس  وبهذه 
مرك��ز أس��تيثيكا لألس��نان د. ريم 
الش��يبة بالق��ول: »نح��ن س��عداء 

بتحقي��ق هذه النس��بة العالية من 
البحرنة بين موظفي المركز، حيث 
إنن��ا نفخ��ر بالطاق��ات والكفاءات 
البحريني��ة ف��ي ش��تى المج��االت. 
لطالما ض��رب الموظ��ف البحريني 
العط��اء  ف��ي  األمثل��ة  أفض��ل 
واإلخالص واإلنتاجية، وقد شهدنا 
ذلك في مركزنا، حيث انعكس على 
والطمأنينة  باألمان  الشعور  زيادة 
واالستحس��ان م��ن قب��ل المرضى 
وال��زوار وتحس��ين تجربتهم، كون 
الموظ��ف البحرين��ي يجس��د قي��م 

ش��عب مملك��ة البحري��ن الك��رام 
ف��ي أخالقهم المتمثلة في حس��ن 
التعامل وك��رم الضيافة وااللتزام 
والكف��اءة في العم��ل. لذلك نؤكد 
أن البحرين��ي كفء ف��ي أي منصب 
كان  »لق��د  وأضاف��ت:  يش��غله«. 
الع��رف س��ابقًا هو االعتم��اد على 
الخب��رات األجنبي��ة، والت��ي نك��ن 
له��ا كل االحت��رام والتقدي��ر بكل 
تأكيد. لكن بفض��ل التطور الكبير 
الذي ش��هدته المملكة في العهد 
الزاه��ر لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
أصبح��ت  المعظ��م  الب��الد  مل��ك 
للخب��رات الوطني��ة دورًا كبي��رًا في 
نهضة مختل��ف قطاعات االقتصاد 
الوطني، وخصوصًا القطاع الصحي. 
إس��تراتيجيات  س��اهمت  لق��د 
العقدي��ن  م��دار  عل��ى  الحكوم��ة 
طلب��ة  ابتع��اث  ف��ي  الماضيي��ن 
الطبية  الك��وادر  وتدري��ب  الط��ب 
البحرينية ف��ي مختلف التخصصات 
به��دف تطوي��ر قدراته��م وصقل 
مواهبه��م لرفده��ا تج��اه الدف��ع 
االقتصادي  النم��و  بعجل��ة  قدم��ًا 
لمملكة البحرين والمس��اهمة في 

نهض��ة القط��اع الصح��ي، وذل��ك 
عب��ر التنس��يق والتع��اون المثمر 
بي��ن مختل��ف الجه��ات الحكومية 
ك��وزارة التربية والتعلي��م، ووزارة 
والهيئة  الصح��ة،  ووزارة  العم��ل، 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة )نهرا(، وصن��دوق العمل 
)تمكين( وغيرها من المؤسس��ات 
الحكومية والخاصة«. ويضم مركز 
موظف��ًا   12 لألس��نان  أس��تيثيكا 
بحرينّيًا يش��غلون مختلف الوظائف 
المرك��ز،  ف��ي  واإلداري��ة  الطبي��ة 
ومنه��م األطب��اء واالختصاصيي��ن 
والممرضي��ن  والمس��اعدين 
والمحاسبة.   االس��تقبال  وموظفي 
ومنذ تأسيس��ه في عام 2016 نجح 
مركز أس��تيثيكا لألسنان في كسب 
ثق��ة المرضى كأحد أفضل عيادات 
البحري��ن  مملك��ة  ف��ي  األس��نان 
للعناي��ة  الموثوق��ة  والوجه��ة 
الش��املة بصح��ة الفم واألس��نان، 
ويرجع ذل��ك إلى تنوع خدمات طب 
األس��نان المتمي��زة المقدم��ة في 
المرك��ز، والتي وضعته في طليعة 
الوجهات المفضلة لطب األس��نان 

في المملكة.

د. ريم الشيبة
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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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الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
آل  بـــن خليفـــة  الشـــيخ ســـلمان 

خليفة، وذلك صباح أمس. 
وبعد أن رحـــب القائد العام لقوة 

الماليـــة  بوزيـــر  البحريـــن  دفـــاع 
واالقتصـــاد الوطنـــي، تـــم بحث 
عدد مـــن الموضوعـــات المتعلقة 
والتنســـيق  التعـــاون  بمجـــاالت 
القائـــم بيـــن قوة دفـــاع البحرين 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزارة 

الوطني.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس بمقر 
ســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  الـــوزارة، 
لـــدى مملكـــة  الســـام  برونـــاي دار 

البحرين نظيرة زيني.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وخـــال 
عاقات الصداقة القائمة بين مملكة 
البحرين وبروناي دار السام والتي 

تشـــهد تطـــوًرا ونمـــًوا فـــي مختلف 
المجـــاالت، والتأكيد علـــى االرتقاء 
بها إلى مســـتويات أرحب بما يلبي 
التطلعات المشـــتركة ويعود بالخير 
والمنفعـــة علـــى البلدين والشـــعبين 
الصديقين، باإلضافة إلى مناقشـــة 
عدد من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

تنسيق التعاون بين قوة الدفاع و”المالية”

االرتقاء بالعالقات مع بروناي دار السالم
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3 أفكار تفوز بمسابقة االبتكار الحكومي “فكرة”

تطوير المحتوى المرئي ودعم األفكار اإلبداعية لمنتسبينا

“دّراجة اإلسعاف” و”مختبر التشريعات” و”تقييم المعلمين 360”

تسلم 192 فكرة “خارج الصندوق” من 92 موظًفا... وزير اإلعالم:

فـــازت ثـــاث أفـــكار في مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( في 
نســـختها الخامســـة، والتـــي أطلقهـــا ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
وذلـــك بعـــد اختيار األفكار الفائزة من قبـــل لجنة ضمت عدًدا من 
الـــوزراء في المرحلة النهائية من المســـابقة إلـــى جانب تصويت 
الجمهـــور. وتقدمـــت لجنـــة الـــوزراء بالتهنئـــة ألصحـــاب األفـــكار 
الفائـــزة، والتـــي ضمـــت كًا مـــن فكـــرة دراجـــة اإلســـعاف الطبية 
)المســـتجيب الســـريع(، المقدمة من فايز الشامخ من مركز محمد 
بن خليفة بن سلمان َال خليفة التخصصي للقلب، وفكرة مختبر 
التشـــريعات، المقدمة مـــن عبدالعزيز عبدهللا المعـــاودة من هيئة 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي، إضافـــة إلى الفكـــرة الفائـــزة باختيار 
الجمهـــور وهـــي فكرة تقييـــم المعلميـــن 360، المقدمـــة من نورة 
الجودر، وشـــيخة الفضالة، ولطيفه الدوي، ومحمد العويناتي من 

وزارة التربية والتعليم.
التـــي  المتميـــزة  األفـــكار اإلبداعيـــة  اللجنـــة بمســـتوى  ونّوهـــت 
تـــم تقديمهـــا خـــال المســـابقة، والتـــي من شـــأنها أن تســـهم في 
تعزيز كفـــاءة وجودة الخدمـــات الحكومية المقدمـــة للمواطنين 
والمقيميـــن، ومواصلة رفد مســـاعي تطويـــر األداء الحكومي بما 
يحقق األهداف المرجوة، مشـــيدًة اللجنة بالعروض اإلثني عشـــر 
التـــي تأهلـــت للمرحلـــة النهائيـــة، معربًة عـــن تمنياتهـــا ألصحابها 

وأصحـــاب األفكار األخرى التي شـــاركت بالمســـابقة كل التوفيق 
في مشاركات قادمة.

وتقديًرا للجهد الذي بذله أصحاب األفكار الفائزة ولتنفيذ األفكار 
بأعلى معايير الجودة والتميز، ســـيتم عرض األفكار الفائزة على 
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء تمهيًدا لتطبيقها في الجهات الحكومية المعنية.
وضمـــت لجنـــة الوزراء كل من؛ معالي الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني، ووائل المبارك، وزير 
شـــؤون البلديات والزراعة، ومحمد بن دينة وزير النفط والبيئة، 
وأسامة العصفور وزير التنمية االجتماعية، وجليلة السيد وزيرة 

الصحـــة، وحمـــد المالكـــي، وزير شـــؤون مجلـــس الـــوزراء، وآمنة 
الرميحـــي وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي، ومحمـــد بـــن 

مبارك جمعة وزير التربية والتعليم.
وتأهلت األفكار الثاث بعد سلســـلة من مراحل التقييم في إطار 
المســـابقة التي تهـــدف لتعزيز ثقافة اإلبـــداع واالبتكار باعتبارها 
محـــرًكا رئيســـًيا للتطويـــر بمـــا يتيـــح الفرصـــة إلشـــراك موظفـــي 
القطـــاع العام في طرح األفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات 
العمل الحكومي وتطوير جودة مخرجاته بما يتماشى مع مبادئ 
رؤيـــة البحرين االقتصادية 2030 وهي االســـتدامة والتنافســـية 

والعدالة، وبرنامج الحكومة )2023 – 2026(.

أكـــد وزيـــر اإلعـــام، رمـــزان النعيمـــي، 
حرص الـــوزارة على المضـــي قدمًا في 
تطويـــر المحتوى المرئـــي على مختلف 
لألفـــكار  بنـــك  إنشـــاء  عبـــر  المنصـــات 
اإلبداعيـــة اإلعاميـــة لتمكيـــن اإلعام 
الوطني من التعبير عما تشـــهده مملكة 
البحرين من نهضة وتطور في مختلف 
المجـــاالت وبما يتماشـــى مـــع األهداف 
والتطـــورات  المنشـــودة  والتطلعـــات 

المتسارعة.
جاء ذلك خال استقباله أمس أعضاء 
لجنـــة تقييم مبادرة األفـــكار اإلبداعية 
ســـلموه  الذيـــن  الصنـــدوق(  )خـــارج 
التقييـــم النهائي لــــ 192 فكرة تقدم بها 
92 موظفـــا مـــن منتســـبي الـــوزارة في 

مختلف المجاالت اإلعامية.
وأشـــاد النعيمـــي بأعضـــاء اللجنة التي 

ضمـــت كفـــاءات وطنيـــة إعاميـــة من 
خـــارج الـــوزارة وفرق العمل المســـاندة 
بذلـــوه  ومـــا  الـــوزارة،  منتســـبي  مـــن 
مـــن جهـــود بـــارزة علـــى مـــدى 3 أشـــهر 
بطريقـــة  األفـــكار  لتقييـــم  متواصلـــة 
معاييـــر  ووفـــق  واحترافيـــة  مهنيـــة 
أكاديميـــة؛ لتســـهم فـــي تطويـــر ورفـــد 
خارطة البرامج التلفزيونية والمحتوى 

المرئي.

اإلبداعيـــة  األفـــكار  مبـــادرة  أن  وأكـــد 
إحـــدى  تعتبـــر  الصنـــدوق(  )خـــارج 
مبادرات مختبر المبدعين الذي أطلقته 
الـــوزارة لدعـــم الطاقـــات المبدعـــة من 
منتســـبي الوزارة، وتحقيق االســـتفادة 
وتجاربهـــم  اإلعامييـــن  خبـــرات  مـــن 
المتميـــزة في المجال اإلعامي بشـــكل 
عـــام وصناعة المحتوى المرئي بشـــكل 
خـــاص لتحفيـــز اإلبـــداع والتميـــز فـــي 

العمل الحكومي.
للتقييـــم  النهائيـــة  النتائـــج  إن  وقـــال 
ســـتحظى بـــكل االهتمـــام والدعـــم من 
قبـــل اإلدارات واللجان المعنية بتطوير 
المحتـــوى لتشـــكل تلك األفـــكار إضافة 
جديدة نوعية لمحتوى شاشة تلفزيون 

البحرين وحسابات التواصل للوزارة.
يذكـــر أن لجنـــة تقييـــم مبـــادرة األفكار 
اإلبداعية )خارج الصندوق( ضمت في 
عضويتها عددا من الكفاءات اإلعامية 
الوطنية، وهم: األستاذ مؤنس المردي، 
محمـــد الســـيد، مها الراشـــد، األســـتاذة 
إيمان مرهون، األســـتاذ خالد الرويعي، 
األســـتاذة  الرميثـــي،  خليـــل  األســـتاذ 
محميـــد  األســـتاذ  يعقـــوب،  إينـــاس 
المحميد، األستاذ راشد الحمر، األستاذ 
أســـامة آل سيف، األستاذ هاشم شرف، 

األستاذ أحمد بوجيري.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

مشاريع لزراعة المحاصيل غير المحلية في المملكة
افتتاح برنامج جامعة أيوا الزراعي للطلبة البحرينيين ... عبداهلل بن راشد:

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  اجتمـــع 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الشـــيخ 
عبدهللا بن راشـــد آل خليفة، مع رئيســـة 
لـــدى  جامعـــة أيـــوا ونـــدي ونترســـتين، 
زيارتـــه لمركـــز بـــذور جامعة واليـــة أيوا 
الـــذي ُيعد مركًزا عالمًيا للتميز في علوم 
البـــذور والتكنولوجيـــا واألنظمة، والذي 
يركـــز علـــى التعليـــم والبحـــث والبرامج 
اإلرشادية حول البذور في كلية الزراعة 

وعلوم الحياة في جامعة والية أيوا.
وتـــم فـــي االجتمـــاع، مناقشـــة الفـــرص 
خالهـــا  مـــن  يتـــم  قـــد  التـــي  الواعـــدة 
افتتـــاح برنامـــج جامعـــة أيـــوا الزراعي 
لتحقيـــق  وذلـــك  البحرينييـــن  للطلبـــة 

نتائـــج ملموســـة بالبحث في المشـــاريع 
الزراعيـــة التـــي من الممكـــن طرحها في 
المملكة كزراعة المحاصيل غير المحلية 
ضمـــن أهداف مملكـــة البحريـــن للتنمية 

المســـتدامة العام 2030 وإرســـاء األمن 
الغذائـــي تماشـــًيا مع رؤية عاهـــل الباد 
المعظم صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وبالمتابعة المستمرة 

مـــن قبـــل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030، باإلضافة 
إلى إطاع الســـفير على برامج تحصين 

المحاصيل الزراعية.
مـــن جانب آخر، قام الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة بزيـــارة لمركـــز آرتجـــر 
دانيلـــز ميدالنـــد )ADM (، والـــذي يعتبـــر 
أكبر الشـــركات لصناعة المـــواد الغذائية 
فـــي العالـــم، وتعمـــل شـــركة ADM على 
مكونـــات  إلـــى  المحاصيـــل  تحويـــل 
والمكمـــات  والمشـــروبات  لألطعمـــة 

الغذائية في جميع أنحاء العالم.

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية،  للشـــؤون 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، رئيـــس مكتـــب 
التدريـــب والتطويـــر بـــوزارة خارجيـــة 
دولة إسرائيل، دانا كورش،  ومجموعة 
من المرشحين الدبلوماسيين بالوزارة.

وتـــم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض ســـبل 
الخبـــرات  وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
جانـــب  إلـــى  الدبلوماســـي،  والتطويـــر 

مناقشـــة القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة 
ذات االهتمام المشـــترك بما يســـهم في 
ترســـيخ األمن واالستقرار والسام في 

منطقة الشرق األوسط.
تقديرهـــا  عـــن  كـــورش  وأعربـــت  هـــذا 
مجـــال  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  لجهـــود 
التســـامح الديني والثقافـــي ومبادراتها 
فـــي  واالســـتقرار  الســـام  إلحـــال 
المنطقة، متمنية للمملكة وشـــعبها دوام 

التقدم واالزدهار.

تعزيز التعاون مع إسرائيل في التدريب الدبلوماسي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمقـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
العـــام  المديـــر  أمـــس،  الـــوزارة 
والرئيـــس التنفيذي للمعهد الدولي 
 )IISS( االســـتراتيجية  للدراســـات 
جـــون تشـــيبمان، بحضـــور المديـــر 
التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات 
االستراتيجية في الشرق األوسط 

السير توم بيكيت.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
عاقـــات التعـــاون والتنســـيق بين 
وزارة الخارجيـــة والمعهـــد الدولي 

للدراسات االستراتيجية، والتأكيد 
الثنائـــي  العمـــل  مواصلـــة  علـــى 
بيـــن الجانبيـــن مـــن خـــال إقامـــة 
المنتديـــات السياســـية التي تهدف 
إلى مناقشة آخر المستجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية، كما 
تمت مناقشة عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
حضـــر اللقاء، المدير العام لشـــؤون 
طـــال  الســـفير  الخارجيـــة  وزارة 
األنصاري، ورئيس المراسم بوزارة 

الخارجية صاح شهاب.

”IISS“ مواصلة إقامة المنتديات بالشراكة مع

أكد وزير النفـــط والبيئة المبعوث الخاص 
دور  دينـــه،  بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــؤون 
المجالـــس البلدية في دعـــم جهود القطاع 
العام من أجل تحقيق تطلعات المواطنين 
والمقيميـــن، والمســـاهمة فـــي رفـــد كافـــة 

مسارات المسيرة التنموية الشاملة.
خـــال  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  أكـــد  كمـــا   
اســـتقباله أعضاء مجلس المحرق البلدي، 
حـــرص وزارة النفـــط والبيئـــة علـــى دعـــم 
ومساندة جهود أعضاء المجالس البلدية، 
وتعزيـــز أواصـــر التعـــاون والتشـــاور فـــي 
مختلـــف المجـــاالت التـــي تحقـــق الصالح 

العام.
المجلـــس،  أعضـــاء  مـــع  الوزيـــر  وناقـــش 

االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــددا 
تطويـــر  مشـــروع  فيهـــا  بمـــا  المشـــترك، 
الخدمات وصيانة المرافق العامة بمحمية 
ومتنزه دوحة عراد، وســـبل تعزيز قنوات 
والبيئـــة  النفـــط  وزارة  بيـــن  التواصـــل 
ومجلـــس بلدي المحرق.  من جانبه أشـــاد 

رئيـــس مجلس بلـــدي المحـــرق عبدالعزيز 
النعار بالجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكدا 
أهمية االســـتمرار في التواصـــل والتعاون 
البنـــاء بيـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية 
أهالـــي  يخـــدم  بمـــا  البلديـــة  والمجالـــس 
المملكة ويلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.

وزير النفط والبيئة يلتقي أعضاء مجلس المحرق البلدي

مناقشة تطوير الخدمات وصيانة المرافق في دوحة عراد

وزير النفط: تعزيز قنوات التواصل مع “بلدي المحرق”
المنامة - وزارة الداخلية

تمكنـــت مديرية شـــرطة مطار 
بـــاإلدارة  الدولـــي  البحريـــن 
مـــن   ، المنافـــذ  ألمـــن  العامـــة 
ضبـــط شـــخص )39 عامـــا( إثر 
ممارســـته أحـــد أنشـــطة النقل 
العـــام دون ترخيص من خال 

نقله المسافرين مقابل أجر.
وفـــور تلقـــي المديريـــة باغـــا 
الشـــرطة  باشـــرت  بالواقعـــة، 
أعمال البحث والتحري وجمع 
والتـــي  واألدلـــة  المعلومـــات 
أســـفرت عـــن تحديـــد هويتـــه 
اســـتكمال  وجـــاري  وضبطـــه، 

اإلجراءات القانونية الازمة.

ضبط شخص 
ينقل مسافرين 

دون ترخيص

الزمن يمضي وال حيلة لنا في إيقافه
كتب يونيسكو “المسرح عندي إسقاط لعالمي الداخلي، إسقاط ألحالمي 
وقلقـــي ورغباتي وتناقضاتي الداخلية.. إن عالمي هذا جزء من ميراث 

األجداد، لكل فرد من البشر نصيب فيه”.
وكان حتمـــا أن ترتبـــط مســـرحياته وقد بـــدأ الكتابة في الســـنوات التي 
أعقبت الحـــرب العالمية الثانية بظاهرة العبث، كما تحددت في كتابات 
عدد من الكتاب الفرنســـيين، ورغم أن هذا المفهوم لم يكن جديدا على 
العالـــم وال على األدب الفرنســـي وقتئـــذ، إال أنه ارتبط باســـم البير كامو 
بعد أن كتب مقاال عن العبث ثم “أســـطورة ســـيزيف”، ويصف كامو في 
كتابـــه تلك الهوة الدائمة التي ال يمكـــن عبورها بين الذات وما يحيطها، 
وليس الكتاب إال تناوال فكريا لهذه الظاهرة، بل خبرة شخصية بها.. إنه 

إحساس بالعبث وليس فلسفة له.
أحالمـــه  بيـــن  الممـــزق  اإلنســـان  بيـــأس  وعـــي  أوال،  إحســـاس  العبـــث 
وإمكانياته، وتلك ســـمة إنســـانية، أن تحقق أحالم اإلنســـان فوق العالم 
كلـــه، وتقف إمكانياته عاجزة عن التحقيق، والوعي بهذا اليأس يتحقق 
مـــن خـــالل وجود معقل محيـــط تفقد فيه الحياة التي نعيشـــها كل يوم 

داللتها ومعناها. والزمن يمضي، ال حيلة لنا في إيقافه، ويبقى اإلنســـان 
عاجزا عن إقامة التواصل خارج ذاته، مقيدا بمطالب جسده، عاجزا عن 
إسقاط وعيه على األشياء المحيطة به، فتظل جامدة ال تقدم له العون.

هذا هو اإلطار الذي ارتبطت به أعمال يونيسكو، لكنه لم يدخل المسرح 
ومعه الوســـيلة البدائية لإلحســـاس بعبث الوجود، أي الدهشة فقط، بل 

معه حيل ووسائل أخرى.
في مســـرحية من مســـرحياته شخصية تعلن فشـــل اللغة وإخفاقها في 
تحقيق التواصل. بيرنجز يقول كلمات غير مفهومة قرب نهاية القاتل.. 
وخطيـــب أصم أبكم يقف ليعبر عن نفســـه في “الكراســـي”، ويونيســـكو 
نفســـه عجز عـــن تحقيق التواصل بينه وبين النقـــاد في خطبه مرتجلة، 
وللضحـــك عنـــده داللة أخرى أكثر من مجرد إدراك العبث أو اإلحســـاس 

به.. إنه خالص من اإلحباط.

كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

إن لحظـــة الميثـــاق بوهجهـــا ومضامينهـــا وآليات العمـــل الوطني التي وســـمتها، في 
تاريـــخ البحريـــن المعاصر، السياســـي والثقافـــي واالجتماعي، ُتذكـــر بلحظة مضيئة 
ثبيـــت القانوني األممي لعروبـــة البحرين  أخـــرى في معناهـــا ومبناها، هي لحظـــة التَّ
واســـتقاللها كدولة ذات سيادة بهويتها العربية، ومبايعة آل خليفة كحكام لهذا البلد 
ـــاحقة من شـــعب البحرين عن رغبتها  رت “األغلبية السَّ العربـــي الخليجـــي، عندما عبَّ
وقناعتهـــا الثابتة بـــأن تنال االعتراف بذاتيتها ضمن دولة عربية مســـتقلة حرة ذات 
ت عليه مجلس  سيادة، تقرر بنفسها مصيرها.. كما جاء في ملخص التقرير الذي صوَّ
األمـــن، وتـــمَّ مـــن خالله وضع حـــدٍّ للمزاعـــم المجافية للتاريـــخ والجغرافيـــا والهوية 

الحقيقية للشعب.
تت الهويَة واالســـتقالل  ـــبه بين اللحظتيـــن التاريخيتيـــن: فاألولى ثبَّ وال يخفـــى الشَّ
انية أرســـت بتوافق وطني يقترب من اإلجماع المشروع المجتمعي  ـــرعيَة، والثَّ والشَّ
اإلصالحـــي الديمقراطي، الذي يحتضن الجميع، ويشـــارك فيـــه الجميع. لذلك عندما 
جـــاءت لحظة الميثـــاق كانت البحرين قد تمّكنت من تطويـــر مجتمع مدنيٍّ متطوٍر، 
ا، تزخر بتعايٍش  ًما، يعيُش في دولٍة مدنيٍة عصرية مســـتقرٍة نســـبيًّ يمتلُك وعًيا متقدِّ
إنســـانيِّ فريٍد وبتســـامح راســـٍخ، وانفتاح فكري واجتماعي ملموٍس. وهذه العناصر 

شكلت في مجموعها أسَس انطالق مشروعها التحديثي للتجّدد والديمقراطية في 
ظل الملكية الدستورية اإلصالحيِة.

مار الطيبة، بالرغم من الظالل  ومن هنا كانت التجربة اإلصالحية غنيًة بالنتائج والثِّ
التي تركتها األحداث المؤسفة في 2011م والتي عصفت بالمجتمع.

إال أن البحريـــن وهـــي تحتفل اليوم بذكرى الميثاق، بإمكانها اســـتعادة األمِل للمضي 
نمية،  نحو المزيد من اإلصالح الذي أصبح شـــرًطا أساســـًيا من شروط االستقرار والتَّ
وتجاوز أســـباب التجاذب، بالتخلي عن الخطاب اآليديولوجي الذي ال يســـاعد على 
ا على استعادة  تشخيص األوضاع بصورة موضوعية. ولذلك ال مناص من العمل جديًّ
الحـــوار الوطني باســـتمراٍر، لتجنيد الطاقات لمواجهـــة التحديات. خصوصا في ظلِّ 
قة التي تم اتخاذها خالل الفترة الماضية، والتي  الخطوات واإلجراءات المعّززة للثِّ
زت العمَل ضمن فريق وطنيٍّ تشـــاركي، مع االنفتاح الدائم على التطوير والحوار  عزَّ
ومناقشـــة اإلصـــالح بأبعـــاده المختلفة، وكل مـــا يرتبط بمصالـــح المواطنين العاجلة 

واآلجلة. ولذلك سيبقى الميثاق اللحظة الجامعة والمرجعية على الّدوام.

كاتب وإعالمي بحريني

*كمال الذيب

تجديُد روح الميثاق الوطنيِّ

عامـــان قـــد مضيا، منـــذ أن ناشـــدت أم علياء الجهـــات المســـؤولة للنظر في 
محنتهـــا دون أن تجـــد لهـــا حـــالً يطمئن قلبها، فـــكل يوم يمر علـــى أم علياء 
يعنـــي أن اليـــوم الذي تخافه قد اقترب. هي إنســـانة مؤمنة بأن الموت حق، 
وأنهـــا ال تعلـــم بـــأي يوم ستســـلم روحها لبارئهـــا.. هي ال تخاف المـــوت، إنما 
تخاف المصير المجهول الذي ينتظر ابنتها علياء المصابة بالتخلف الذهني، 
فـــال معيـــل وال راع لها غيرها اليـــوم، وال حتى بعد أن يتوفاها هللا أطال هللا 

بعمرها.
أم عليـــاء، أم لثالثـــة أبناء مصابيـــن بالتخلف الذهني، تولـــت هي وزوجها - 
رحمـــه هللا - رعايتهـــم، إلـــى أن بدأت حالـــة أم علياء الصحية فـــي التدهور، 
فألحقـــت أحد أبنائها مستشـــفى الطب النفســـي - وتوفي فيـــه قبل أكثر من 
عـــام - واآلخر ألحق بمركز تأهيل تابع لـــوزارة التنمية االجتماعية، وال يزال 
يعيـــش فيـــه، إال أن طلب إلحـــاق ابنتها بأحـــد مراكز الرعايـــة الدائمة، قوبل 
بالرفض مرات ومرات، والسبب أن القانون ال يجيز قبول أخوين في الدار، 
ولعليـــاء أخ يعيش فيها! كما وعدت مرات بقبول طلبها إن توافرت الفرصة 
والشاغر، إال أنه وحتى هذه اللحظة لم يصل أم علياء خبر قبول ابنتها في 

إحدى هذه الدور.
هّم أم علياء الذي ال يبارحها ليال ونهارا، هو أن تؤمن البنتها المعاقة ذهنية 
مكانـــًا يؤويها، ويقوم برعايتها، فحتى أقرب الناس إليها، أوصتهم برعايتها 
إن مـــا قـــدر هللا وتوفيت، إال أنهم جميعًا اعتـــذروا، وال يلومهم أحد، فرعاية 
شـــابة في الرابعـــة والثالثين، ومعاقة ذهنيًا وغير مســـؤولة عـــن تصرفاتها، 
وال يمكنها االعتماد على نفســـها في أبســـط أمور حياتها، وبحاجة إلى رقابة 
ورعاية واهتمام أربع وعشـــرين ســـاعة في اليوم ليـــس باألمر الهين، ولنكن 

أكثر صراحة، من سيتحمل مسؤولية معاق ذهنيًا إن لم تكن أسرته!
مـــن حـــق عليـــاء، وجميع من هم في وضـــع علياء أن يحصلـــوا على الرعاية 
الدائمة في أحد المراكز الحكومية المتخصصة، إن لم تكن متاحة وميسرة 

في منازلهم لظروف شتى.
 

ياسمينة: علياء بذمة كل من يمكنه مساعدتها.. فخذلها.

كاتبة بحرينية

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

علياء... بذمة من؟

منطاد بكين
انتهـــت أزمـــة المنطـــاد الصينـــي الذي حلـــق فوق كنـــدا والواليـــات المتحدة، 
وبتحليل التصريحات اإلعالمية األولية لكل من واشنطن وبكين بخصوص 
هذا المنطاد، نســـتنتج أن هناك ســـيناريوهين ال ثالث لهما، الســـيناريو األول 
هو أن الصين فقدت الســـيطرة فعليا على المنطاد ودخل األجواء األميركية 
بســـبب عـــدم التحكم فيه. ويعزز هذا الســـيناريو ما حدث قبل أشـــهر حينما 
فقدت بكين الســـيطرة والتحكـــم بأحد أقمارها االصطناعيـــة الذي دار حول 
الكرة األرضية عدة مرات وبسرعة فائقة، ما سبب هلعا كبيرا لدى العالم، أما 
الســـيناريو الثاني فهو أن بكين أرســـلت هذا المنطاد بشـــكل واضح ومتعمد 
وأرادت - ال نقـــول التجســـس على المنشـــآت النووية والعســـكرية األميركية 
بحـــد ذاتـــه بـــل إرســـال رســـالة قويـــة لواشـــنطن بأنهـــا قـــادرة علـــى التواجد 
باألجـــواء األميركيـــة، وهذا الســـيناريو بحد ذاته يعتبر نكســـة إلدارة بايدن، 
بـــل نكســـة أيضا للبنتاغون الذي لم يســـتطع رصد هـــذا المنطاد إال بعد أن تم 
اإلبـــالغ عنـــه من قبـــل طائرة مدنيـــة، إن صحت هذه االدعـــاءات اإلعالمية، 
لهـــذا يصعـــب التكهن اآلن بالســـيناريو الحقيقي لقضية هـــذا المنطاد، ونحن 
كمحلليـــن دائمـــا نتريث بالحكم على األمور كون التصريحات السياســـية قد 

تكون أحيانا مجرد مناورات أو ابتزازات سياسية.
لكـــن لـــو افترضنـــا أن الصين أرســـلت فعليـــا هذا المنطـــاد فهي تعتبر رســـالة 
شـــديدة اللهجة لواشنطن بأن بكين قادرة على التحليق باألجواء األميركية 
ردا على التواجد األميركي في مضيق تايوان وبحر الصين، وكذلك ردا على 
المنـــاورات األميركية مع حلفائها اليابان وكوريـــا والفلبين وتايوان، لكن في 
السيناريوهين، تعمد بكين أو فقدانها السيطرة على المنطاد، فإن ذلك يعتبر 
نكسة لواشنطن كونها لم ترصد المنطاد إال بعد تحليقه باألجواء األميركية.

لهـــذا فـــإن ذلك األمـــر لن يؤثـــر مطلقا على العالقـــات بين البلدين بشـــكل قد 
يدعو للقول إن التصادم العسكري أو ما شابه ذلك قادم بسبب هذا المنطاد. 
فالبلـــدان تراشـــقا واتهمـــا بعضهمـــا البعـــض كمـــا حـــدث خـــالل زيـــارة رئيس 
مجلس النواب ســـابقا نانسي بيلوســـي، حيث هددا بعضهما إعالميا وبحشد 
البـــوارج والفرقاطـــات الصينية وتهديد بايدن للصيـــن، وبالنهاية انتهت هذه 

التصريحات إلى أرشيف الصحف والمواقع اإلخبارية.

كاتب سعودي

tariq@carinter.org

* د. طارق آل شيخان

زلزال سوريا وتركيا
عندمـــا قـــررت كتابة عمودي الجديـــد، فوجئت بلحظـــة أوقفت تفكيري 
الموضوعـــات وكل األفـــكار،  أنســـتني كل  وأصابتنـــي بصدمـــة مهولـــة 
وجعلت كل شـــيء وكل فكرة أو موضـــوع يتضاءل أمام هول ما رأيت 

ورأى العالم كله.
فقد زلزلت األرض زلزالها وشـــاهدنا بنايات شاهقة تهتز وتهوي وتصبح 

كومة من تراب.
يـــا لهـــا مـــن لحظة تلـــك التـــي انتقلت فيهـــا هـــذه البنايات الشـــاهقة من 
حـــال إلـــى حال، ويا لها مـــن ليلة بال صبح علـــى اآلالف الذين ناموا ولم 

يستيقظوا.
زلـــزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر يضرب دولتين مرة واحدة ويقتل 

ويحبس اآلالف تحت األنقاض في ثوان قليلة.
وســـائل اإلعالم قالت إن الذين لقـــوا مصرعهم في هذه الكارثة أقل من 
٣٠٠٠ شـــخص من الدولتين، لكن الكارثة أكبر من ذلك فوســـائل اإلعالم 
تنقـــل األعـــداد التـــي عرف أن أصحابها قـــد ماتوا بالفعـــل، لكنها ال تقول 
وال تعـــرف شـــيئا عن الذيـــن باتوا ليلتهم تحت أســـقف كل هذه البنايات 

الكبيرة.
وكأن ما حدث رســـالة من هللا لهذا العالم بما فيه من صراع ومؤامرات 
وسالح فتاك هنا وهناك، رسالة تحتقر كل ما صنعه اإلنسان من وسائل 
الدمـــار والخـــراب وتذكـــر الجبارين فـــي األرض بأنه فـــي لحظة واحدة 

يمكن أن يتغير كل شيء وتتحول المباني الشامخة إلى تراب.
يالهـــا مـــن موعظة وتذكرة! إذا كان زلزال فـــي دولتين من هذا العالم قد 

سبب كل هذا الفزع، فكيف إذا زلزلت األرض زلزالها يوم القيامة.
حفظنا هللا وحفظ بالدنا وشعبنا من مثل هذه الكوارث المدمرة.

كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com
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