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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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خالل حفل ت�سليم جائزة عي�سى خلدمة الإن�سانية.. امللك:

خدمة الإن�سانية هي مالذنا الآمن نحو وحدة الب�سرية وا�ستقرارها
البحرين با�سم  وال�سالم  الخير  لواء  حمل  في  �سلمان  بن  عي�سى  نهج  تج�سد  الجائزة 

�ساحب العظمة �سجل له تاريخ بالدنا المعا�سر اأن�سع ف�سول نه�سته التنموية والتاريخية
د. �سندوك رويت اأحد الأمثلة الحية لدور النوايا ال�سادقة في تحقيق الرخاء وال�سالم الإن�ساني

هذه المبادرة تعّد مرجعا ملهما باحت�سانها لكل م�سعى مخل�ص يعتني بالأخوة الإن�سانية ويرتقي بها
تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أقيم  الــذي  االحتفال  الكريمة  برعايته  فشمل  المعظم،  البالد  عاهل 
اإلنسانية  لتقديم جائزة عيسى لخدمة  الثقافي  بمركز عيسى  أمس 
العيون  طبيب  بــهــا  فـــاز  والــتــي   )2022-  2021( الــخــامــســة  دورتــهــا  فــي 

الدكتور ساندوك رويت من جمهورية النيبال الصديقة.
االستقبال سمو  فــي  كــان  المعظم،  الــعــاهــل  ولـــدى وصـــول جــاللــة 
الملك  لجاللة  الخاص  الممثل  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ 

المعظم رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية.
في بداية االحتفال، عزفت الفرقة الموسيقية السالم الملكي، ثم 
تشرف طبيب العيون الدكتور ساندوك رويت الفائز بالجائزة، وأعضاء 
مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية وأعضاء لجنة التحكيم 

بالسالم على جاللة الملك المعظم.
وبعد تالوة عطرة آليات من الذكر الحكيم، تفضل حضرة صاحب 

الجاللة بإلقاء الكلمة السامية التالية، فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رســول اهلل سيدنا محمد وعلى  والسالم على  والصالة  الحمد هلل 
آله وصحبه أجمعين،

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

الــدورة الخامسة  أن نلتقي بكم في ختام أعمال  لنا  فإنه ليطيب 
عــلــى تخصيصها  الــتــي حــرصــنــا  اإلنــســانــيــة،  لــخــدمــة  لــجــائــزة عيسى 
سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  العظمة  لصاحب  العطرة  السيرة  لتكريم 
النبيلة  بأهدافها  ولتجسد  مثواه،  وأحسن  ثــراه  اهلل  طيب  خليفة،  آل 
الخير والسالم باسم  والمتفانية في حمل لواء  نهج قيادته الحكيمة 
لحكام  المباركة  الخطى  على  حياته  طيلة  عمل  مــن  وهــو  البحرين، 
البحرين الكرام، فسجل له تاريخ بالدنا المعاصر أنصع فصول نهضته 

التنموية والتاريخية.
تحتضنها  التي  العالمية  المبادرة  لهذه  العملية  التجربة  وتؤكد 
وحــدة  نحو  اآلمـــن  مــالذنــا  هــي  اإلنسانية  خــدمــة  أن  البحرين  مملكة 
البشرية واستقرارها.. ومن عمق جوهرها المتسامي تنصهر الفوارق، 
الجهود  وما  المصاعب.  وتهون  اآلالم  وتخفف  العادلة،  الفرص  وتتاح 
دولة  الموقر، من  رويت،  الدكتور سندوك  العيون  لطبيب  االستثنائية 
النوايا  لـــدور  والــمــشــرقــة  الحية  األمــثــلــة  أحــد  إال  الــصــديــقــة،  النيبال 
الصادقة في تحقيق الرخاء والسالم اإلنساني. ويسرنا بهذه المناسبة 
والمؤثرة  القيمة  أعماله  نظير  المستحق  فــوزه  له  نبارك  أن  الطيبة 

التي جعلته األحق واألجدر بهذا التكريم.
في  بــالــجــائــزة  الــكــريــم  الــفــائــز  بــجــهــود  نحتفي  ونــحــن  يفوتنا  وال 
واألفــراد  للمؤسسات  الكبير  تقديرنا  عن  نعرب  أن  الخامسة  نسختها 
والــســداد.  بالتوفيق  الخيرة  لمساعيهم  وتمنياتنا  لــهــا،  المتقدمين 
أمــنــاء  وأعــضــاء مجلس  لــرئــيــس  امتناننا وشــكــرنــا  بــبــالــغ  نــتــوجــه  كــمــا 
الواضحة  جهودهم  على  العامة،  وأمانتها  التحكيم  ولجنة  الجائزة 

الخير«  »صناع  وتقدير  بتكريم  للجائزة،  النبيلة  الرسائل  في تجسيد 
الــمــبــادرة مرجعا ملهما  هــذه  لتكون  الــبــيــضــاء،  األيـــدي  أصــحــاب  مــن 
باحتضانها لكل مسعى مخلص يعتني باألخوة اإلنسانية ويرتقي بها، 
سائلين اهلل تعالى، لمثل هذه الجهود الكريمة، العون والبركة الدائمة، 
والحضارية،  اإلنسانية  منجزاتنا  لراعي  الواسعة،  بالرحمة  وداعــيــن 
خليفة،  آل  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  العظمة  صاحب  الجميع  والــد 

يرحمه اهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كما ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص 
لخدمة  عيسى  جــائــزة  أمــنــاء  مجلس  رئيس  المعظم  الملك  لجاللة 

اإلنسانية كلمة قال فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  حضرة صاحب 
البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه،

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام،
ورعاكم،  اهلل  أرفع لجاللتكم حفظكم  واالمتنان،  التقدير  بعظيم 
لجائزة  الكريمة  جاللتكم  رعــايــة  على  والــعــرفــان  الشكر  آيـــات  أســمــى 
هذه  م،   2022-  2021 الخامسة  دورتــهــا  فــي  اإلنسانية  لخدمة  عيسى 

بن سلمان  عيسى  الشيخ  العظمة  ذكــرى صاحب  تخلد  التي  الجائزة 
تــواضــع وعطف  مــن  بــه  اتصف  مــا  ثـــراه، وتجسد  آل خليفة طيب اهلل 
إنــســانــي فــي ظــل مــا آمـــن بــه وعــمــل مــن أجــلــه طيلة حــيــاتــه، ولتكون 
الجائزة جسرا إنسانيا مهما بين مملكة البحرين والعالم، وتجسيدا 
حقيقيا لتاريخها الثري وحاضرها الغني بالتنوع والتعايش اإلنساني، 
ونموذجا مضيئا لنهجها الحضاري في تفاعلها الخّير مع دول العالم 

وشعوبه.
ولقد جاءت مبرتكم يا صاحب الجاللة بإنشاء هذه الجائزة التي 
تحمل اسم الراحل الكبير، والتي نحتفل اليوم بانتهاء أعمال دورتها 
بها، تكريما لمن يتفوق  للفائز  الخامسة وبتفضل جاللتكم بمنحها 

في خدمة اإلنسانية في المجاالت التي أنشئت من أجلها الجائزة.
صاحب الجاللة، الحضور الكرام،

ــر، فلقد  إن طــيــب الــذكــر ال بــد لــه مــن أن يــتــزامــن مــع طــيــب األثــ
تشرفت بالقرب من والعمل مع صاحب القلب الكبير األمير اإلنسان 
الذي شغله حب عمل الخير والتواصل مع اآلخرين، وجمع القلوب من 
حوله وأجمعت على محبته، حيث كان رحمه اهلل مثاال للقائد اإلنسان 
بشمائله وخصاله وأخالقه الرفيعة التي أرست عالقة وطيدة وفريدة 
بينه وبين شعبه الذي كان رخاؤه وازدهاره غاية جهده، ومنتهى مقصده 

بناء دولة حديثة، وكان له من اهلل التوفيق، وإن تشريف جاللتكم لي 
على  والعمل  اإلنسانية،  لخدمة  عيسى  جائزة  أمناء  مجلس  بترؤس 
تحقيقا  يأتي  عليها،  القائمين  وتكريم  الجليلة  األعــمــال  استكشاف 
لتكون  أجلها  مــن  وسعى  بها  آمــن  التي  الخيرة  النبيلة  الـــرؤى  لتلك 
واقــعــا ملموسا فــي حــيــاتــه، وهــا أنــتــم يــا صــاحــب الــجــاللــة على نفس 
النهج تسيرون بتلك المـثل وفي كل المجاالت، تأكيدا لنهج جاللتكم 
في إرساء التسامح والتعايش اإلنساني والعمل المشترك لكل ما ينفع 

البشرية، وهي القيم التي تفخر بها مملكة البحرين.
تحققه  مــا  أمــنــاء  كمجلس  واعــتــزازنــا  سعادتنا  دواعـــي  لمن  وإنـــه 
الجائزة من مكانة على الساحة العالمية، وذلك من خالل ما نلمسه 
من إقبال شديد وما استقبلناه من أعمال إنسانية بلغت 139 عمال من 
وهو  اإلنسانية،  لخدمة  عيسى  جائزة  لنيل  تقدموا  ومؤسسات  أفــراد 
النبيل،  اإلنساني  ودورهــا  العالية  ومكانتها  العالمي  صداها  يؤكد  ما 
أي جهد  ادخـــار  عــدم  إلــى  التحكيم  ولجنة  األمــنــاء  دفــع مجلس  مما 
منذ الدورة الرابعة، إلنجاز المهمة على الوجه األمثل، والعمل أيضا 
للجائزة  القادمة  الــدورة  في  واالستكشاف  البحث  أدوات  تطوير  على 
للتعرف على المزيد ممن يستحقون الدعم والتكريم، واالستفادة من 
جهود الفائزين في الدورات السابقة لمزيد من التعريف بالجائزة في 

https://drive.google.com/file/d/11FLUVK7SJdTnYdpj6Ap5gkXb3ukkVcDX/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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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منتديات ومحافل اإلشعاع والتنوير العالمية.
صاحب الجاللة، الحضور الكرام،

فــي ظــل رعــايــة ومــتــابــعــة مــســتــمــرة مــن جــاللــتــكــم، واســتــنــادا إلــى 
وابتغاء  التي تحكمها،  والمعايير  المؤسس للجائزة  الملكي  المرسوم 
التحكيم،  لجنة  إليه  توصلت  ما  على  وبناء  الخيرة،  أهدافها  تحقيق 
جـــاء فـــوز الــدكــتــور ســنــدوك رويــــت بــعــد أكــثــر مــن عــامــيــن مــن البحث 
في  المهنية  والشفافية  الميدانية  الجهود  من  والعديد  واالستطالع 
االختيار، بما يعكس توفر شروط االستحقاق بالفائز كي يحمل اسم 
الدكتور سندوك  النيبالي  العيون  الخامسة، فطبيب  بدورتها  الجائزة 
رويـــت بـــرع فــي مــجــال اخــتــصــاصــه، وتــنــوع عــطــائــه الــخــيــري فــي بــالده 
طريقة  ابتكار  مــن  العالية  بكفاءته  وتمكن  الـــدول،  مــن  العديد  وفــي 
جديدة لعالج مرض عتامة العيون، وقام من منطلق إحساسه وشعوره 
الثمن،  رخــيــصــة  الــعــدســات  وإنــتــاج  بتصنيع  والمحتاجين  بــالــفــقــراء 
واستطاع بإنسانية عالية عالج آالف المرضى من المصابين بالعمى 
جميع  في  باالقتداء  جديرة  رفيعة  إنسانية  أعمال  وهــي  مقابل،  دون 
هو  وها  بالجائزة،  بفوزه  األمناء  قــرار مجلس  فكان  العطاء،  مجاالت 
لــه،  بمنحها  ورعــاكــم  اهلل  حفظكم  جاللتكم  بتفضل  يــتــشــرف  الــيــوم 

ونهنئه جميعا، متمنين له كل التوفيق في مواصلة العطاء.
والــتــقــديــر ألصحاب  الشكر  بــالــغ  أعـــرب عــن  أن  أود  الــخــتــام،  وفــي 
ــائـــزة عــيــســى لــخــدمــة  ــنـــاء جـ ــعـــادة أعـــضـــاء مــجــلــس أمـ الــمــعــالــي والـــسـ
ساهم  من  وكــل  للجائزة  العامة  واألمــانــة  التحكيم  ولجنة  اإلنسانية 
وتعاون في إنجاح هذه الدورة وتحقيق مقاصد وأهداف هذه الجائزة 
اإلنسانية التي نفخر بإنشائها ونعتز باستمرارها تخليدا ووفاء لذكرى 
والد الجميع صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب 

اهلل ثراه وأسكنه فسيح جناته.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عقب ذلك، شاهد جاللة الملك المعظم والحضور فيلما وثائقيا 
تناول سيرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب 

اهلل ثراه.
لجائزة  التحكيم  لجنة  عضو  نظامي  فــرحــان  الــدكــتــور  ألــقــى  ثــم 

عيسى لخدمة اإلنسانية في دورتها الخامسة كلمة هذا نصها:
حضرة صاحب الجاللة المعظم، أصحاب السمو الملكي، أصحاب 

السعادة، السيدات والسادة:
إنــه من دواعــي الفخر والــســرور أن يطلب مني أن أتحدث في هذا 
الدولية  عيسى  لجائزة  الدولية  المحكمين  هيئة  عن  نيابة  االحتفال 

لخدمة اإلنسانية. إننا ممتنون لجاللتكم على رعايتكم الكريمة لهذا 
الجائزة.  بها هذه  دعمتم  التي  العديدة  للوسائل  ومقدرون  االحتفال، 
إن ممثلكم الخاص، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وأمناء 
الــجــائــزة، واألمــيــن الــعــام قــد قــامــوا جميعا بــدور كبير فــي تسهيل هذه 
في  عليها  حصلنا  التي  المساعدة  لكل  للغاية  ممتنون  إننا  المهمة. 

عملنا.
لقد شهد عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
ظهور البحرين بصفتها دولة مستقلة حديثة. وعلى مر تلك السنوات 
الطويلة، حافظ المغفور له على التزام البحرين باالستقرار والرفاهية، 
كما قدم الدعم الشخصي والحكومي لبناء القدرات البشرية، وخاصة 
في مجال التعليم. وقد سار جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
على ذات النهج النبيل، ودفع بهذه المسيرة إلى األمام. وهذه الجائزة 
تحديدا تمثل تذكيرا مهما، وعالمة كبيرة على استمرار نهج المغفور 

له في االهتمام باإلمكانيات البشرية للخير والرحمة.
إننا كثيرا ما ننسى، ونغفل عن هذه اإلمكانيات، فصخب المنافسة 
أذهاننا،  من  األكبر  الجزء  يشغل  والشركات  والمؤسسات  األفـــراد  بين 
ولكن القدرة على الرحمة تظل دائما في عقلنا الباطن، فهي متضمنة 
في عدد ال نهائي من األفعال الصغيرة التي تعكس االهتمام بحاجات 
الغير، ومشاركتهم في مصاعبهم، ويتم إحياؤها من خالل الجهود التي 

نبذلها لتقديم الرعاية التي قد تكون بوسعنا في أي لحظة.
إن هذه الجائزة تذكرنا بطبيعتنا الخيرة، وفي هذا اليوم تحديدا، 
ونحن نحتفل بالدكتور سندوك رويت، فإننا نحتفل بحياته التي كرسها 
إن  الكثيرين.  ألهم  بحيث  الخيرة،  الطبيعة  لهذه  بالكامل  صاحبها 
عمل الدكتور رويت قد مكن كثيرين غيره من تكريس وقتهم ومواهبهم 
لخدمة  الفردية  الطيبة  النوايا  وحولت  باآلخرين،  للعناية  وطاقاتهم 
مؤسساتية، إلى كيان مؤسسي.. ليس هذا فقط، بل إن هذه المؤسسة 

بتقنياتها الطبية واإلدارية قد أصبحت ظاهرة عالمية عابرة لألمم.
إن الدفع نحو تخفيف المعاناة واإلعاقة ال يفقد قوته مع توزيعه 
على األشخاص واألماكن، بل يزداد قوة بذلك.. وقد كان للدكتور رويت 
ومؤسسته التي أقامها أثر تعليمي هائل.. وتقديرا لهذا الجهد الفردي 
في خدمة اإلنسانية، فإننا نكرم أيضا المؤسسة ككل، األموال التي تم 
ابتكارها  تم  التي  والتقنيات  الــالزمــة،  التحتية  البنية  إلنشاء  جمعها 
وتنفيذها وتطويرها، والفرق المدربة على المهارات الالزمة التي تعمل 

بنفس الروح لخدمة اإلنسانية.
من الصعب التفكير في صورة أفضل لتعكس تأثير الدكتور رويت 

التعليمي، مــن مــنــح الــبــصــر لــمــن كــانــوا يــفــقــدونــه. إنــنــا نـــرى فــي هــذه 
الفعال  للعالج  رويــت  د.  خصصه  كامل  عمر  لمسيرة  تخليدا  الجائزة 
لحاالت )إعتام عدسة العين( في حاالت لم يكن من الممكن الحصول 

على هذا العالج، د. رويت إن إنجازاتك ملهمة بالفعل.
لرعايتكم  للغاية  ممتنون  جميعا  إنــنــا  الــجــاللــة،  صــاحــب  حــضــرة 
الكريمة لهذا االحتفال لتكريم رجل اختار نكران الذات من أجل خدمة 
اإلنسانية. إن جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية هي عالمة واضحة، في 
الفضاء العام، للتذكير بالمثل العليا والقيم النبيلة التي عززها والدكم 

الراحل باستمرار، والتي قمتم جاللتكم بتبنيها بوفاء كامل.
شكرا لكم.

الفائز بجائزة  بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي خاص بمنجزات 
من  رويــت  ســانــدوك  الدكتور  العيون  طبيب  اإلنسانية  لخدمة  عيسى 
جمهورية النيبال، والذي تناول أعماله اإلنسانية وإنجازاته في مجال 

عمله.
بعدها تفضل حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم بتقديم 
ساندوك  الدكتور  العيون  طبيب  إلــى  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جائزة 

رويت من جمهورية النيبال الفائز بالجائزة.
ثــم ألــقــى طــبــيــب الــعــيــون الــدكــتــور ســـانـــدوك رويــــت مــن جمهورية 
دورتها  في  اإلنسانية  لخدمة  عيسى  بجائزة  الفائز  الصديقة  النيبال 

الخامسة كلمة جاء فيها:
صــاحــب الــجــاللــة، أصــحــاب السمو والــســعــادة، الــســيــدات والــســادة، 
من  الحب  مــن  والكثير  الــحــارة  تحياتي  لكم  أحمل  جميعا..  أحييكم 
شعب نيبال الذين تأثروا بكرم جاللتكم ومملكة البحرين لهذه الجائزة 

المرموقة.. لقد تأثرنا بكرم الضيافة.
تمثل  اإلنــســانــيــة  جــائــزة عيسى لخدمة  بــأن  تــامــة  ثقة  على  إنــنــي 
القيمة الحقيقية لهذا البلد العظيم وشعبه، حيث الحياد والشمولية 
اللعبة حتى على  إنساني يغير قواعد  الجادة إليجاد عمل  والمحاولة 

مستوى القاعدة الشعبية.
اإلبصار  عــالج ضعف  خــالل  من  اإلنسانية  بخدمة  الــدائــم  شغفي 
الذي ال داعي له بغّض النظر عن إمكانية الوصول والقدرة على تحمل 
تكاليف المرضى مما يساعد على الحّد بشكل كبير من الفقر. أشعر 
اآلن أننا تمكنا من لمس قلوب وأرواح الماليين على مستوى العالم من 

خالل عملنا.
صاحب الجاللة، أصحاب السمو والسعادة..

المرضى  ماليين  عن  نيابة  المرموقة  الجائزة  هذه  على  أشكركم 

وأطيب  النية  على حسن  النيبالي  الشعب  وجميع  وفريقي  وعائالتهم 
الجائزة من مصداقية  المتميز.. ستزيد هذه  التجمع  لهذا  التمنيات 
معهد Tilganga وTKRF تيج كولي ورويث فاوديشن وHCP مشروع 
العين لتوسيع نطاق عملهم على مستوى  أعتام عدسة  هماليا لعالج 

العالم.
لقد تعهدت أنا وتيج بإجراء نصف مليون عملية جراحية أو أكثر 
يستطيعون  ال  الذين  ألولئك  وخاصة  المقبلة  الخمس  السنوات  في 

الوصول إلى الجراحة وتحملها.
أنا متأكد من أن هذه الجائزة ستلهم العمل اإلنساني الجاد الذي 
يتم القيام به في أجزاء مختلفة من العالم بغّض النظر عن ترابطها 

السياسي واالجتماعي والجغرافي واالقتصادي.
وقال إنني سأكون من اآلن فصاعدا سفيرا لجائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية في العالم.. أود أنا وزوجتي وعائلتي أن أشكركم جميعا على 

وجودكم هنا وجعله يوما مميزا جّدا لي ولعائلتي.
شكرا لكم.

وفي ختام االحتفال، عزف السالم الملكي، ثم غادر حضرة صاحب 
الجاللة الملك المعظم مودعا بما استقبل به من حفاوة وترحيب.

محمد بن مبارك: الجائزة تعّد ج�سرا اإن�سانيا مهما بين البحرين والعالم
تج�سيد حقيقي لتاريخ المملكة الثري وحا�سرها الغني بالتنوع والتعاي�ش الإن�ساني

رحم���ه اهلل كان مث���ال للقائد الإن�س���ان ب�س���مائله وخ�سال���ه واأخالق���ه الرفيعة

النيبالي ال�سعب  وجميع  وعائالتهم  المر�سى  ماليين  عن  نيابة  المرموقة  الجائزة  هذه  على  اأ�سكركم 

تعهدت باإجراء ن�سف مليون عملية جراحية في ال�سنوات الخم�س المقبلة 
�س���اأكون �س���فيرا لجائزة عي�س���ى لخدمة الإن�س���انية ف���ي العالم

الطبيب النيبالي الفائز بالجائزة: الجائزة تمثل القيمة الحقيقية لهذا البلد العظيم و�سعبه

https://drive.google.com/file/d/11FLUVK7SJdTnYdpj6Ap5gkXb3ukkVcDX/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
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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 |
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 »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’
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محميد احملميد

نـــجـــاح مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــنــاقــشــة 
التقرير الوطني الرابع التفاقية القضاء على 
»السيداو«  المرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع 
البحرينية  الـــمـــرأة  نــجــاح  جــديــد  مـــن  يــؤكــد 
في  واألساسية  الــبــارزة  وإسهاماتها  وتقدمها 
المسيرة التنموية الشاملة، في ظل االلتزام 
تنفيذ  بمتابعة  الــبــحــريــن  لمملكة  الـــدولـــي 
المرأة  مكانة  بتعزيز  الصلة  ذات  االتفاقيات 
وصون حقوقها، مع التأكيد على الخصوصية 

الوطنية للمرأة البحرينية.
تهم  الــتــي  هــي  بالتحديد  النقطة  وهـــذه 
المجتمع البحريني أمام أي اتفاقيات دولية، 
الوطنية،  الخصوصية  على  المحافظة  وهي 
بالحفاظ  الــمــقــرون  الــعــالــم  على  فــاالنــفــتــاح 
وقد  الــنــجــاح،  ســر  هــو  الوطنية  الــهــويــة  على 
أثبتت مملكة البحرين على الدوام حفاظها 

على خصوصيتها الوطنية.
الـــذي قدمته األســتــاذة  الــعــرض  ذلــك أن 
البحرين  مملكة  وفد  رئيسة  األنصاري  هالة 
للمرأة كشف  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــمــ ــاذج لــتــقــدم الــ ــمــ صـــــورا ونــ
المنشودة،  األهـــداف  لتحقيق  الــدولــة  ودعـــم 
برعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
حــفــظــه اهلل ورعـــــــاه، ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
الملكي  السمو  صاحبة  ومتابعة  وتوجيهات 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى 

للمرأة، حفظها اهلل.
نتاج  هو  الــذي تحقق  البحريني  النجاح 
ــة، ومــن  جـــهـــود وطــنــيــة مــشــتــركــة، مـــن الــــدولــ
كــافــة الــســلــطــات، ومــــن الـــــــوزارات والــهــيــئــات، 
والمجتمع  الــخــاص  القطاع  مؤسسات  ومــن 
وتشريعية  تنفيذية  منظومة  ومــن  الــمــدنــي، 

ــو تــقــدم  ــق هــــدف مـــحـــدد، وهــ عــمــلــت مــعــا وفــ
األعلى  المجلس  بقيادة  البحرينية،  الــمــرأة 

للمرأة، وهنا يكمن سر النجاح البحريني. 
الوطنية  الخطة  مؤشرات  تحقيق  نسبة 
الــمــرتــبــطــة بـــاألجـــنـــدة الـــدولـــيـــة وصــلــت إلــى 
والتوازن  الفرص  تكافؤ  لجان  وتشكيل   ،%64
الموازنات  منهجية  واعتماد  الجنسين،  بين 
المرأة  المستجيبة لضمان إدماج احتياجات 
وإعداد  العامة،  الميزانية  وتنفيذ  إعداد  عند 
مؤشر وطني لقياس الفجوة بين الجنسين، 
ومرصد وطني »رقمي« لمؤشرات التوازن بين 
على  أدلة  كثير  وغيرها  جميعها  الجنسين.. 

النجاح البحريني.
العمل،  ســوق  في  الــمــرأة  مشاركة  أن  كما 
وتعديالت قانون التأمين االجتماعي، وقانون 
العمل في القطاع األهلي، بجانب التشريعات 
والــقــوانــيــن والــســيــاســات الــخــاصــة بــاســتــقــرار 
األســــــرة، وتــعــديــل قـــانـــون مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
وتخصيص مبنى للمحاكم األسرية، وتفعيل 
الوساطة في المسائل األسرية، وصدور قانون 
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وقانون 
وإنشاء مكاتب  األســري،  العنف  الحماية من 
حماية األسرة والطفل بالمديريات األمنية.. 
إشادة وإعجاب  نالت  المبادرات،  والعديد من 

المجتمع الدولي للنموذج البحريني.
تحية خاصة ومستحقة وواجبة لألستاذة 
دالل الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية 
ــا  والــقــانــونــيــة بــمــجــلــس الـــشـــورى عــلــى دورهــ
الفاعل وحضورها المتميز ضمن وفد مملكة 

البحرين.
وســيــبــقــى الـــنـــجـــاح األكـــبـــر هـــو الــتــأكــيــد 
والتركيز واالستمرار دائما في الحفاظ على 
الخصوصية الوطنية، في مجال تقدم المرأة 
الــمــجــاالت  كــافــة  وفـــي  خــصــوصــا،  البحرينية 

التنموية عموما.

malmahmeed7@gmail.com

المراأة البحرينية..

والخ�صو�صية الوطنية

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 
الملك  الجاللة  لدن حضرة صاحب  من 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
المعظم القائد األعلى للقوات المسلحة، 
األشقاء  ومساندة  الــالزم  الدعم  بتقديم 
في  والضحايا  والمنكوبين  المتضررين 
كــل مــن جمهوريتي ســوريــا وتــركــيــا جــراء 
ــرب الــبــلــديــن  ــزال الــمــدمــر الــــذي ضـ ــزلـ الـ
مؤخرًا، قامت قوة دفاع البحرين بتسيير 
أولـــى رحــالتــهــا اإلنــســانــيــة اإلغــاثــيــة عبر 
البحريني  الملكي  الــجــو  ســالح  طــائــرات 
محملة  الشقيقة  تــركــيــا  جــمــهــوريــة  إلـــى 
ــواد إغــاثــيــة وأجـــهـــزة  ــ بـــــــ55.7 طــنــا مـــن مـ

غذائية  ومساعدات  إيوائية  وخيم  طبية 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــالـ ــة، وذلـــــــــك بـ ــيــ ــتــ ــســ ــوجــ ولــ
اإلنسانية  لــألعــمــال  الملكية  الــمــؤســســة 
لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة تــســلــيــمــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا 
لــلــمــتــضــرريــن،  ســعــيــًا فــي الــتــخــفــيــف من 
الذي خلف  الزلزال  آثار  معاناتهم جراء 
دمـــــــارًا تــســبــب فـــي أضــــــرار وخـــســـائـــر في 
الجسر  وسيستمر  والممتلكات،  األرواح 
الجوي بإرسال المساعدات عبر الرحالت 
الجوية على مدى عدة أيام، ويأتي تسيير 
الجهود  إطار  الرحالت اإلغاثية في  هذه 
البحرين  تقدمها مملكة  التي  اإلنسانية 

تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

طائر�ت �سالح �لجو �لملكي تنقل �لم�ساعد�ت �لإغاثية �إلى تركيا

ــفـــى رويــــــــال  ــتـــشـ حــــقــــق مـــسـ
الــبــحــريــن نــجــاحــا جـــديـــدا في 
أجرى  إذ  العظام،  جراحة  قسم 
ــل يــشــتــكــي  ــرجـ ــة نـــــــادرة لـ جــــراحــ
ألم شديد في كتفه األيمن  من 
اليومي  روتينه  أداء  مــن  يمنعه 

وممارسة الحركة بشكل عام.
ــتـــشـــاري جــراحــة  الحــــظ اسـ
الــــعــــظــــام واألطـــــــــــراف الــعــلــويــة 
عند  الكوهجي،  محمد  الدكتور 
إجراء الكشف باألشعة السينية، 
وجود خشونة في مفصل الكتف، 
ومن ثم تم إجراء تصوير شامل 

بالرنين المغناطيسي. 
الكوهجي:  الــدكــتــور  وصـــرح 
بالرنين  التصوير  نتيجة  »أكدت 
ــنـــاطـــيـــســـي وجــــــــود تـــمـــزق  الـــمـــغـ

مــزمــن فـــي الــكــفــة الــــمــــدّورة مع 
تــلــف ال يــمــكــن مــعــالــجــتــه«. إن 
الكفة المدّورة هي مجموعة من 
ــار الــتــي تثبت  ــ ــ الــعــضــالت واألوت

مفصل الكتف في مكانه وتسمح 
بتحريك الذراع والكتف. وغالًبا 
في  المزمنة  اإلصابة  تسبب  ما 
أنها  كما  األلـــم،  الــمــدورة  الكفة 

تــقــّيــد الــحــركــة وقــــد تــــؤدي إلــى 
احــتــكــاك وخــشــونــة فـــي مفصل 

الكتف.
الكوهجي:  الدكتور  وأضــاف 

»بـــعـــد الـــمـــزيـــد مـــن الــمــنــاقــشــة، 
ــدال  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ قـــــــررنـــــــا إجــــــــــــــراء االســ
ــلـــكـــتـــف بـــســـبـــب أن  الـــعـــكـــســـي لـ
يــمــكــن  ــودة ال  ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ الـ األوتــــــــــار 
اإلجـــراء  هــذا  ويــعــّد  معالجتها. 
هــو األفــضــل مــن أجـــل تحسين 
ــفـــصـــل وتــخــفــيــف  ــمـ وظـــيـــفـــة الـ
المفصل  أن  وخــصــوًصــا  األلــــم، 
ذلــك  مــنــذ  تــعــرض لخشونة  قــد 

الحين«.
ــر مـــن  ــ ــمـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ خـــــــــرج الـ
الــمــســتــشــفــى بـــعـــد يـــومـــيـــن مــن 
بعد مضي  اآلن  وبــدأ  الجراحة، 
بأنشطته  القيام  فــي  أسبوعين 
ــم الـــذي  ــ الــيــومــيــة، كــمــا أن األلـ
بشكل  انخفض  منه  يعاني  كــان 

ملحوظ.

} د. محمد الكوهجي.

أكــد الــبــروفــيــســور مــأمــون الــدبــعــي أمين 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عــام 
ــيـــة اعـــتـــزازه بــالــشــراكــة والــتــعــاون بين  األردنـ
البحرينية،  والجامعات  األردنية  الجامعات 
العريقة  الجامعات  الشراكة مع  أن  موضحا 
االستراتيجية  األهـــداف  إحــدى  والمتقدمة 
ــة الــتــي تــضــم نــحــو 400  ــيـ لــلــجــامــعــات األردنـ
ألف، يشكل الطلبة الوافدون نحو 11% من 
 190 من  األردن  تستقبلهم  الطلبة،  مجموع 

دولة حول العالم.
ــا الــرئــيــس الــمــؤســس رئيس  وبـــــدوره دعـ
البروفيسور  األهلية  الجامعة  أمناء  مجلس 
ــبـــداهلل الـــحـــواج الــطــلــبــة والـــطـــالـــبـــات إلــى  عـ
والعصرية  الــحــيــاتــيــة  بــالــمــهــارات  االهــتــمــام 
أهمية  من  لها  لما  تحصيلها  على  والعمل 
ــوق الــعــمــل، مـــؤكـــدا فـــي هــذا  قـــصـــوى فـــي ســ
الــمــجــال اهــتــمــام الــجــامــعــة األهــلــيــة الكبير 
بتحصيل طلبتها لهذه المهارات بما يمكنهم 

من التنافس والتميز في سوق العمل.
جــــــاء ذلــــــك ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــنــتــدى 
برعاية  أقــيــم  الـــذي  الــعــمــل،  وســـوق  التعليم 

علي  محمد  بــن  جميل  السيد  العمل  وزيـــر 
حميدان وبحضور وزيرة شؤون الشباب روان 
الشباب،  شـــؤون  وزيـــرة  توفيقي  نجيب  بنت 
والشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة ورئيس 
من  وعـــدد  المنظمة،  الشركة  إدارة  مجلس 
قيادات التعليم ورؤساء الجامعات واألساتذة 
والمختصين، حيث تضمن المنتدى لقاءات 

ومحاضرات لطلبة المدارس وعموم الشباب 
ــاركـــة مــمــثــلــيــن عــــن عـــــدد واســــــع مــن  وبـــمـــشـ
واألردنية  والخليجية  البحرينية  الجامعات 

المشاركة في المعرض.
من جانبه أكد الرئيس المؤسس رئيس 
ــة الـــبـــروفـــيـــســـور عـــبـــداهلل  ــيـ ــلـ الـــجـــامـــعـــة األهـ
الحواج أهمية اكتساب الطلبة في المرحلة 

تشمل  والتي  العصرية  للمهارات  الجامعية 
التحدث  ومهارات  المعلومات  وتقنية  اللغة 
والــكــتــابــة وغــيــرهــا مــن الــمــهــارات، مــؤكــدا أن 
القدرات  الكثير من  البحريني  لدى الشباب 
الخالقة وأنها إذا ما وجدت البيئة المناسبة 

يمكنها أن تنطلق لتحقق إنجازات رائعة.
ــواج اهـــتـــمـــام  ــ ــحـ ــ وأكـــــــد الـــبـــروفـــيـــســـور الـ
بمختلف  طلبتها  بــرفــد  األهــلــيــة  الــجــامــعــة 
المهارات العصرية بما يمكنهم من التنافس 
مبديا  الــعــمــل،  ســوق  فــي  مــتــعــددة  بمميزات 
في  للمدمجين  المتقدمة  بالنسب  اعتزازه 
األهلية  الجامعة  خريجي  من  العمل  ســوق 
في فترات قصيرة فيما ينال بعضهم فرصة 
االلتحاق بالعمل في فترة التدريب العملي 
وهي آخر مرحلة يقضيها الطالب الجامعي 

قبل تخريجه.
ــتـــدى  ــنـ ــمـ ــعــــرض والـ ــمــ ــي الــ ــ ــارك فـ ــ ــشــ ــ ويــ
األردنية  الجامعات  من  واســع  عدد  المرافق 
تــســتــقــطــب ســنــويــا عــــددا مـــن الطلبة  الــتــي 
التخصصات  فــي  وخــصــوصــا  البحرينيين، 

العلمية والطبية.

�لح��و�ج: تح�سي��ل �لمه��ار�ت �لحياتي��ة �س��ر �لتمي��ز ف��ي �س��وق �لعم��ل

} جانب من فعاليات منتدى التعليم وسوق العمل.

الفريق  استقبل 
الركن ذياب بن صقر 
النعيمي رئيس هيئة 
ــريــــق  ــفــ األركــــــــــــــــان، الــ
جوزيبي  بــحــري  أول 
كـــــــافـــــــو دراجــــــونــــــيــــــه 
 GIUSEPPE CAVO(
رئيس   )DRAGONE
العامة  األركــان  هيئة 
لـــلـــقـــوات اإليــطــالــيــة 
الــــــــــــذي وصــــــــــل الـــــى 
مـــــــطـــــــار الــــبــــحــــريــــن 
الـــدولـــي مــســاء أمــس 
فــبــرايــر   21 الــثــالثــاء 

2023م.

رئي�س هيئة �لأركان ي�ستقبل نظيره �لإيطالي

»رويال �لبحرين« يجري عملية ناجحة ل�ستبد�ل �لكتف بمف�سل عك�سي �لقطبية

ــًا مــــع الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــاوبــ ــجــ تــ
الــــســــامــــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
ــاعــــدات إنــســانــيــة  بـــتـــقـــديـــم مــــســ
الزلزال  لضحايا  عاجلة  إغاثية 
فــي ســوريــا وتــركــيــا، وعــلــى ضــوء 
ضحايا  لدعم  الوطنية  الحملة 
ــو الــشــيــخ  ــمـ ــبــــرع سـ الــــــزلــــــزال، تــ
خــلــيــفــة  آل  ــمــــد  حــ بـــــن  ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
لألعمال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
اإلنسانية وشئون الشباب بمبلغ 
قـــدره مــائــة ألــف ديــنــار بحريني 
لــيــصــل الــمــبــلــغ إلــــى 4 مــاليــيــن 

دوالر أمريكي.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـــقـــدم 
ــيـــد  ــور مـــصـــطـــفـــى الـــسـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
األمين العام للمؤسسة الملكية 
لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الــرئــيــس 
التنفيذي للجنة الوطنية لدعم 
ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 
بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
آل  بن حمد  ناصر  الشيخ  سمو 
خليفة على هذا التبرع السخي 

غـــيـــر الـــمـــســـتـــغـــرب عـــلـــى ســمــوه 
والذي عودنا على كرمه وتفاعله 
اإلنسانية  الحمالت  جميع  مــع 
سائاًل  المؤسسة،  تطلقها  التي 
يــبــارك في  أن  عــز وجــل  المولى 
سموه وأن يجعل هذا العمل في 

ميزان حسناته.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
السيد أن الحملة الوطنية التي 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  أطلقها 
إعــدادهــا  ــم  وتـ خليفة  آل  حــمــد 
البحرين  تلفزيون  مع  بالتعاون 
الجمعة الماضية حققت نجاحًا 
قــوبــلــت بتفاعل  مــتــمــيــزًا، حــيــث 
مــجــتــمــعــي كــبــيــر مــــن مــخــتــلــف 
مــؤســســات االقــتــصــاد والــتــجــارة 
جانب  إلى  البحرين  مملكة  في 

المواطنين والمقيمين.
ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وبــــيــــن الــ
غــدًا مع وفد  أنه سيغادر  السيد 
ــنـــيـــة لــدعــم  مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
ــا  ــوريـ ــــي سـ ــا الــــــزلــــــزال فـ ــايـ ــحـ ضـ
األولى  الشحنة  لتسليم  وتركيا 
البحرين  مملكة  مساعدات  من 

إلى األشقاء في سوريا بالتعاون 
مع الهالل األحمر البحريني.

الــدكــتــور مصطفى  وأضـــاف 
ــزال  ــأن الــحــمــلــة ال تــ ــ الـــســـيـــد بـ
الــمــســاهــمــة  بــــاب  وأن  مــســتــمــرة 
تهدف  حــيــث  للجميع،  مــفــتــوح 
الــحــمــلــة إلــــى تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
تــنــمــويــة تــتــصــف بــاالســتــمــراريــة 
والـــديـــمـــومـــة لــصــالــح األشـــقـــاء 
فــي ســوريــا وتــركــيــا، إضــافــة إلــى 
مــا يــتــم إرســـالـــه مــن مــســاعــدات 
ــلــــة إلـــــــى ســــوريــــا  إغــــاثــــيــــة عــــاجــ
وتــركــيــا ضــمــن أعـــمـــال اإلغــاثــة 
الذين  للمصابين  والــمــســاعــدة 
المدمر،  الزلزال  بفعل  تضرروا 
حيث قام على هامش مشاركته 
ــريــــاض الـــدولـــي  فـــي مــنــتــدى الــ
اإلنـــســـانـــي الـــثـــالـــث بــاالجــتــمــاع 
المفوض  غــرانــدي  فيليبو  مــع 
الـــــســـــامـــــي لـــــألمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
أشــاد  والـــذي  الالجئين  لــشــؤون 
ــهــــات جـــــاللـــــة الـــمـــلـــك  ــيــ ــتــــوجــ بــ
ـــي دعـــــــم ضـــحـــايـــا  ــ الــــمــــعــــظــــم فـ
ــا،  ــيـ الـــــزلـــــزال فــــي ســــوريــــا وتـــركـ

مثمنًا جهود سمو الشيخ ناصر 
قــيــادة  فــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
به  تقوم  الــذي  اإلنساني  العمل 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
المنكوبين  دعــم  فــي  اإلنسانية 
الـــعـــالـــم من  دول  مــخــتــلــف  فـــي 
المساعدات  مــن  العديد  خــالل 
التنموية  والــمــشــاريــع  اإلغــاثــيــة 
لالجئين  نفذتها  التي  النوعية 
والـــمـــنـــكـــوبـــيـــن مـــمـــا يـــــدل عــلــى 
الكبير  والتنظيم  اإلدارة  حسن 
الــــــــذي تـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـة مــن 
ــه بـــقـــيـــادة ســــمــــوه، والـــتـــي  خـــاللـ
هــذه  جــمــيــع  تنفيذ  اســتــطــاعــت 
الــمــشــاريــع بــمــهــنــيــة احــتــرافــيــة 
ــدًا أن هــــذا األمـــر  ــؤكــ عـــالـــيـــة، مــ
مملكة  على  بالمستغرب  ليس 
الــبــحــريــن الــتــي كــانــت وال زالــت 

سباقة في دعم ومساعدة وإغاثة 
الــمــنــكــوبــيــن والــمــتــضــرريــن في 

مختلف دول العالم.
ــا تـــــــم خـــــــــالل الــــلــــقــــاء  ــ ــمـ ــ كـ
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون بين 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
السامية  والمفوضية  اإلنسانية 
لــــــألمــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـــــشـــــؤون 
لتنفيذ   UNHCR الــالجــئــيــن 
بــاســم مملكة  تــنــمــويــة  مــشــاريــع 
ــا وتــركــيــا  ــوريــ ــي ســ الـــبـــحـــريـــن فــ
البناء  تمويل  المؤسسة  تتولى 
توفير  المفوضية  تتولى  فيما 
بالمشاريع  الــخــاصــة  ــي  ــ األراضـ
ــتــــفــــادة  وإدارتــــــــهــــــــا وضـــــمـــــان اســ
ووصولها  منها  الزلزال  ضحايا 
حيادي  بشكل  مستحقيها  إلــى 

تام.

تربعات �لت�صامن مع �صوريا وتركيا ت�صل �إىل 4 ماليني دوالر �أمريكي

نا�س��ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة ي�س��يد بم�س��اهمة �ل�س��ركات و�لبن��وك
دي��ن��ار �أل���ف  ب��م��ائ��ة  وي��ت��ب��رع  �لحملة  دع���م  ف��ي  و�لأف�����ر�د 

نغ���ادر  غ���د�  �ل�ص����يد:  م�صط�ف����ى  �لدكت���ور 
�لإغ����اثي �ل�دع����م  ل�تق�دي����م  �ص�����وريا  �إىل 

و�لم�س��وؤولين  �لمتح��دة  �لأم��م  م��ع  ندر���س 
لتنفي��ذ م�س��اريع تنموي��ة ف��ي �س��وريا وتركي��ا

} �صمو �ل�صيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة.
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الــيــوم  الــبــحــريــن،  جــامــعــة  تستضيف 
طــبــيــب   ،)2023 فـــبـــرايـــر   22( األربـــــعـــــاء 
الــعــيــون الــدكــتــور ســنــدوك رويــــت، الــفــائــز 
بــجــائــزة عــيــســى لــخــدمــة اإلنــســانــيــة في 
ليتحدث   )2022-2021( الخامسة  دورتها 
العيون،  لعالج  ابتكرها  التي  التقنية  عن 
في  وذلــك  الفقراء،  مساعدة  في  وجهوده 
مركز  قاعة  في  صباحًا،  العاشرة  الساعة 
الــتــعــلــم اإللــكــتــرونــي بــالــصــخــيــر. وســـوف 
البروفيسور  العيون  طبيب  الــحــوار  يدير 

مؤمن الريفي.
ــى لـــخـــدمـــة  ــســ ــيــ ـــــزة عــ ــــح جـــــــائــ ــنـ ــ ــمـ ــ وتـ
ــذيـــن يــعــمــلــون  ــئـــك الـ ــى أولـ اإلنــســانــيــة إلــ
مبادراتهم  خــالل  مــن  العالم  تغيير  على 
إيجاد  فــي  الــدؤوبــة  وجــهــودهــم  اإلنسانية 

حلول إبداعية مبتكرة للقضايا اإلنسانية 
أجـــل تحسين ظــروف  واالجــتــمــاعــيــة مــن 

البشرية.
ــيـــون الـــدكـــتـــور ســـنـــدوك  ــعـ وطـــبـــيـــب الـ
الــنــيــبــالــي، كـــان قــد اشــتــهــر عالميًا  رويـــت 
مرض  لعالج  الجديدة  الطريقة  بابتكار 
عــتــامــة الــعــيــون، كــمــا اســتــطــاع أن ُيــطــّور 
العين  داخـــل مقلة  تـــزرع  عــدســة جــديــدة 
من  بكثير  أرخـــص  بسعر  إنتاجها  يمكن 
الثمن  رخيصة  العدسة  وهــذه  مثيالتها، 
إعتام  إجــراء جراحة لعالج  ساعدته على 
دقائق  مــن خمس  أقــل  فــي  العين  عــدســة 
يقوم خاللها بإزالة المياه البيضاء بدون 
ُغـَرز من خالل شقوق صغيرة واستبدالها 
بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة، وقد 

تمكن من عالج أكثر من 120 ألف مريض 
مصاب بالعمى الذي يمكن تفاديه مجانًا 
من دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي 

مقابل مادي.
قبل  مــن  المترشحين  اخــتــيــار  ويــتــم 
ــتــــي تــــقــــوم بــــدراســــة  لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم الــ
الــتــي أسهمت  مــرشــح  كــل  أعــمــال  وتقييم 
اإلنسانية  الــمــجــاالت  إحـــدى  جــهــوده فــي 
للكوارث،  والتصدي  اإلغاثة،  تشمل  التي 
والتعليم، وخدمة المجتمع، والحوار بين 
اإلنساني،  التسامح  وتعزيز  الــحــضــارات، 
ــلـــم الـــعـــالـــمـــي، والــتــحــضــر  وتـــعـــزيـــز الـــسـ
ــة بــالــبــيــئــة والــتــغــيــر  ــايـ ــنـ ــعـ الــــمــــدنــــي، والـ
والتخفيف  العلمي،  واإلنــجــاز  المناخي، 

من وطأة الفقر والعوز. 

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت�����ض��ت�����ض��ي��ف ال����ي����وم ط��ب��ي��ب 
الإن�ض���انية  لخدم���ة  عي�ض���ى  بجائ���زة  الفائ���ز  العي���ون 

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى أخـــيـــه خـــادم 
آل سعود  عــبــدالــعــزيــز  بــن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن 
يوم  ذكــرى  بمناسبة  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  ملك 

التأسيس للمملكة العربية السعودية.
وأعــــرب جــاللــتــه عــن أطــيــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه ألخــيــه خــادم 
المديد  والعمر  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  الشريفين  الحرمين 
التقدم  المزيد من  الشقيق  السعودية  العربية  المملكة  ولشعب 
واالزدهــــــار والـــرقـــي فــي ظــل قــيــادتــه الــحــكــيــمــة، مــنــتــهــزا جاللته 
العربية  المملكة  شهدته  بما  لــإشــادة  الوطنية  المناسبة  هــذه 
الــســعــوديــة على مــدى عــقــود مــن الــزمــان مــن إنــجــازات حضارية 
المملكة  المجاالت وعززت مكانة  بارزة شملت مختلف  وتنموية 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
التي  الحميمة  األخــويــة  الــعــالقــات  بعمق  جاللته  أشــاد  كما 
وما تشهده من تطور  الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  تجمع 
جاللته  مؤكدا  والمستويات،  األصــعــدة  كافة  على  مستمر  ونمو 
حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العالقات 
التاريخية بين البلدين والشعبين واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب 
والنفع  بالخير  ويعود  المشتركة  مصالحهما  يخدم  بما  وأشمل 

عليهما.
آل  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  كما بعث صاحب 
الــوزراء برقية تهنئة إلى خادم  خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
آل سعود  عــبــدالــعــزيــز  بــن  ســلــمــان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن 
يوم  ذكــرى  بمناسبة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  ملك 
عن  خاللها  سموه  أعــرب  السعودية،  العربية  للمملكة  التأسيس 

أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة 
السعودية  العربية  المملكة  ولشعب  المديد  والعمر  والــســعــادة 

الشقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.
المملكة  شهدته  بما  سموه  أشــاد  الوطنية  المناسبة  وبهذه 
إنــجــازات  الــزمــان مــن  الــســعــوديــة على مــدى عــقــود مــن  العربية 
حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجاالت وعززت مكانة 

المملكة على المستويين اإلقليمي والدولي، منوًها سموه بعمق 
والشعبين  البلدين  تجمع  الــتــي  األخــويــة  والــروابــط  الــعــالقــات 
المشترك  والتنسيق  التعاون  مــســارات  تشهده  ومــا  الشقيقين، 
من تطوٍر ونمو مستمر على كافة األصعدة والمستويات، مؤكدًا 
وترسيخ هذه  تعزيز  الدائم على  البحرين  سموه حرص مملكة 
والدفع  الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  التاريخية  العالقات 

ــب وأشـــمـــل بــمــا يــعــود بــالــخــيــر والــنــفــع على  ــاق أرحــ بــهــا إلـــى آفــ
الجميع.

رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما 
الملكي  السمو  صاحب  أخيه  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  الـــوزراء 
العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر 

رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يهنئان خادم الحرمين بذكرى يوم تاأ�ضي�س ال�ضعودية

} ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .} خادم الحرمين الشريفين.} جاللة الملك المعظم.

الملكي  األمــــر  وعــلــى ضـــوء 
ــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن  لــــخــ
عبدالعزيز  بــن  ســلــمــان  الــمــلــك 
يــوم 22 من  بــأن يكون  آل سعود 
لالحتفال  وطنيا  يــومــا  فــبــرايــر 
ــرى الـــــتـــــأســـــيـــــس، تـــحـــيـــي  ــ ــ ــذكـ ــ ــ بـ
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
هذه المناسبة العزيزة استذكارا 
ــوديـــة  ــعـ ــة الـــسـ ــ ــدولــ ــ ــداد الــ ــ ــتــ ــ المــ
قــرون،  ثالثة  قبل  تأسست  التي 
بــهــدف إبــــراز الــعــمــق الــتــاريــخــي 
والــحــضــاري، واالحــتــفــاء بــاإلرث 
الــثــقــافــي الــمــتــنــوع، ووفــــاء لمن 
ــهـــم فــــي خـــدمـــة الــــوطــــن مــن  أسـ
األئـــمـــة والــمــلــوك األوائـــــل ومــن 

أبناء الشعب السعودي الكريم.
ــة الــتــأســيــس  ــلـ ــنــــذ مـــرحـ ومــ
ــة،  مــــــرورا بــفــتــرة تــوحــيــد الـــدولـ
ووصــــــــوال إلـــــى مـــالمـــح الـــدولـــة 
ــة الـــحـــديـــثـــة، شــهــدت  ــريـ ــعـــصـ الـ
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
طـــــــفـــــــرة نـــــوعـــــيـــــة فــــــــارقــــــــة فـــي 
واالقتصادي  السياسي  تاريخها 
ــتـــمـــاعـــي  والـــدبـــلـــومـــاســـي واالجـ
والـــثـــقـــافـــي، أهـــلـــتـــهـــا لـــالنـــفـــراد 
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ بـــمـــكـــانـــة وثــــقــــل اسـ
ما  بفضل  هاما،  ودوليا  إقليميا 
تــتــمــتــع بـــه مـــن مــوقــع جــغــرافــي 
ــروات  وجــيــوســيــاســي مــتــمــيــز، وثــ
إلى  إضافة  متنوعة،  اقتصادية 
المكانة الدينية التي تتفرد بها 
الــعــالــم  فـــي  للمسلمين  كــقــبــلــة 
مميزات  جميعها  وهـــي  أجــمــع، 
ــا مــــــن تـــحـــقـــيـــق نــقــلــة  ــهـ ــتـ ــنـ ــكـ مـ
 2030 رؤيــة  وفــق  شاملة  تنموية 
بقيادة  للمستقبل  المستدامة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
العربية  المملكة  عــاهــل  ســعــود 
الـــســـعـــوديـــة، وإشــــــــراف وتــنــفــيــذ 
ــر مـــــن صــــاحــــب الـــســـمـــو  ــاشــ ــبــ مــ
الملكي األمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
الشقيقة  المملكة  جعلت  التي 
تتخذ موقعها في مصاف الدول 
الكبرى المؤثرة في صنع القرار 

العالمي، ومحط أنظار العالم.
التأسيس  يــوم  ذكــرى  وتحل 
هذا العام بينما تتمتع العالقات 
البحرين  مملكة  بين  الثنائية 

والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
على  جبلت  فــريــدة  بخصوصية 
ــرام واألخــــــوة  ــ ــتــ ــ الــمــحــبــة واالحــ
ــة، عــلــى  ــ ــخـ ــ ــراسـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
والشعبي،  الرسمي  المستويين 
ــا  ــادتـ ــيـ وأكــــــــــدت عـــلـــيـــهـــا دومــــــــا قـ
ــل الــمــنــاســبــات  ــي كــ الـــبـــلـــديـــن فــ
متجاوزة  والمحافل،  واللقاءات 
ــة األعــــــــراف الــدبــلــومــاســيــة  ــافـ كـ
والــبــروتــوكــوالت الــمــعــهــودة، لما 

هو أعمق وأبعد.
ــان  ــتــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ وتـــــــتـــــــوافـــــــق الــ
الــشــقــيــقــتــان عــلــى الــــــــدوام، في 
وحـــدة الــــرؤى والـــقـــرار والــصــف، 
ــي وحــــــدة الــعــمــل  ــان فــ ــركـ ــتـ وتـــشـ
المشترك،  والمصير  والــتــعــاون 
ــــن خــــــالل انــتــمــائــهــمــا  ســـــــواء مـ
لـــمـــنـــظـــومـــة مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لدول الخليج العربية أو جامعة 
إطــــار  فــــي  أو  ــيـــة  ــربـ ــعـ الـ الــــــــدول 
الدولية  للمنظمات  عضويتهما 
التابعة لألمم المتحدة وغيرها 
مــــن الـــتـــحـــالـــفـــات والــمــنــظــمــات 

اإلقليمية.
بين  العالقات  استمدت  كما 
البلدين خصوصيتها من تاريخ 
ــائـــج الــقــربــى الــتــي  األخـــــوة ووشـ
تـــربـــط الــعــائــلــتــيــن الــكــريــمــتــيــن 
ــي قــلــب  ــ ــرب بــــجــــذورهــــا فـ ــ ــضـ ــ وتـ
العراقة  العربية، حيث  الجزيرة 
الذي  الزاخر  والتاريخ  والعروبة 
يــقــف شــاهــدا عــلــى شــمــوخ قــادة 
وحـــكـــام الــبــلــديــن عــبــر الــســنــيــن 
عظيم  إنساني  بـــإرث  وتمسكهم 

ينبض باألصالة، والعروبة.
ــخ الــــــزيــــــارات  ــ ــاريــ ــ ــود تــ ــ ــعــ ــ ويــ
الــرســمــيــة الــمــتــبــادلــة بــيــن قـــادة 
الـــبـــلـــديـــن إلــــــى حـــقـــبـــة مــبــكــرة 
ــة الــســعــوديــة  ـــدولــ ــــى الـ تــمــتــد إلـ
عندما   ،)1818-1745( األولــــى 
قـــــام اإلمــــــــام عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــن 
الملك  والــــد  ســعــود،  آل  فــيــصــل 
سعود،  آل  عبدالعزيز  المؤسس 
زيــــــارة  بـــــــأول  ثـــــــــراه،  اهلل  طـــيـــب 
حــيــث  1876م،  ــام  ــ عـ لــلــبــحــريــن 
آنذاك  البحرين  حاكم  استقبله 
ــه صـــاحـــب الــعــظــمــة  الــمــغــفــور لـ
ــي آل  ــلــ ــخ عـــيـــســـى بـــــن عــ ــيــ ــشــ الــ
الزيارات  بعدها  وتوالت  خليفة، 
الـــمـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن قــــــادة ومـــلـــوك 
وحظيت  الــشــقــيــقــيــن،  الــبــلــديــن 

بأعلى درجات الشراكة والتعاون 
الــزاهــر لحضرة  العهد  فــي ظــل 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المخلصة  والــجــهــود  الــمــعــظــم، 
األمير  الملكي  السمو  لصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــع بـــالـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  ــدفـ ــلـ لـ
نحو  الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن 
ــززه  ــذي عـ ــ الــتــكــامــل الـــشـــامـــل الـ
تـــأســـيـــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
الـــعـــلـــيـــا بــــرئــــاســــة ســــمــــو ولـــيـــي 
الــبــلــديــن، وكــذلــك تكثيف  عــهــد 
الزيارات الرفيعة المتتالية، من 
وتبادل  والتباحث،  التشاور  أجل 
الرؤى وتوحيد المواقف، وتعزيز 
مختلف  على  العالقات  وتنمية 
وصالح  فيه خير  لما  األصعدة، 
ورخــــــاء شــعــبــيــهــمــا الــشــقــيــقــيــن، 
والسالم  االستقرار  يحقق  وبما 
وعربيا  خليجيا  المنطقة  فــي 

وعالميا.
المملكة  احــتــفــال  أن  يــذكــر 
يوم  بــذكــرى  الــســعــوديــة  العربية 
يأتي تحت  العام  التأسيس هذا 
تحمل  حيث  بدينا«،  »يــوم  شعار 
الـــهـــويـــة الـــبـــصـــريـــة لــلــمــنــاســبــة 
معان جوهرية تاريخية مرتبطة 
ــة  ــ ــراقـ ــ بــــأمــــجــــاد وبــــــطــــــوالت وعـ
ــوروث الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي  ــ ــمـ ــ الـ

الثري.
ووفــــــقــــــا لـــــوكـــــالـــــة األنـــــبـــــاء 
السعودية، فإن الهوية تتكون من 
لرجل  الشعار،  تتوسط  أيقونة 
رمزية لبطوالت  رايــة، في  يرفع 
والتفافهم  الــســعــوديــة  ــاالت  رجــ
حول رايــة الوطن والــذود عنها، 
ويــحــيــط بــهــذه األيــقــونــة أربــعــة 

رموز داللية أخرى هي: 
داللة  في  والتمر:  -النخلة 

عن الكرم والنماء والحياة.
ــلـــس: الــــــذي يــرمــز  ــمـــجـ -الـ
الثقافي  والتناغم  الوحدة  إلى 

المجتمعي.
ــى  ــ ــر إلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ -الـــــــــســـــــــوق: ويـ
ــادي الــكــبــيــر  ــصـ ــتـ الــــحــــراك االقـ
الــــــــــذي تــــشــــهــــده الــــســــعــــوديــــة، 
االقتصاد  تنويع  نحو  واالتجاه 

واالنفتاح على العالم.
-والـــخـــيـــل الـــعـــربـــي: الــتــي 
ــل الـــفـــروســـيـــة  ــبــ ــز إلـــــــى نــ ــ ــرمـ ــ تـ
وبطولة أمراء وشجعان الدولة.

كــمــا يــشــتــمــل الــشــعــار على 
ــوم  ــ ــة نـــصـــيـــة لــــعــــبــــارة »يــ ــابــ ــتــ كــ
بــخــط  1727م«   – الـــتـــأســـيـــس 
من  استلهامه  تــم  مميز  عــربــي 
تستخدم  كانت  التي  الخطوط 
وكتابة  والتدوين  التسطير  في 
الوثائق الرسمية القديمة التي 
السعودية  الــدولــة  تاريخ  وثقت 

األولى.
والعطاء  الخير  مسيرة  إن 
والــبــنــاء والــنــمــاء الــتــي قــادتــهــا 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ألكـــــــثـــــــر مــــــــن ثـــــــالثـــــــة قــــــــــرون، 
الزالـــــــت تــحــتــفــظ بـــمـــزيـــد مــن 
اإلنجازات  لتحقيق  التطلعات 
والـــــمـــــكـــــتـــــســـــبـــــات الــــوطــــنــــيــــة 
واعية،  قيادة  ظل  في  المؤملة، 
ــيـــمـــة، ورؤيـــــــــة مــســتــقــبــلــيــة  ــكـ حـ
شـــابـــة وطـــمـــوحـــة تـــــدرك جــيــدا 
التحديات المحيطة وتحتفظ 
الــتــوازن  مــن  المطلوب  بــالــقــدر 
بالمكانة  يليق  الـــذي  والــرشــد 
الـــمـــحـــوريـــة والـــقـــيـــاديـــة، الــتــي 
إقليميا  المملكة  إليها  وصلت 

وعالميا.

البحرين ت�سارك ال�سعودية احتفاالتها الوطنية

المملكة العربية ال�ضعودية تحتفل بذكرى التاأ�ضي�س تحت �ضعار )يوم بدينا( تخليدا لأمجاد ثالثة قرون
المملكة  الكبرى  البحرين شقيقتها  تشارك مملكة 
العربية السعودية احتفاالتها الوطنية بذكرى تأسيس 
ــى، عــلــى يــد الــمــؤســس اإلمـــام  ــ الـــدولـــة الــســعــوديــة األولـ

محمد بن سعود عام 1727م.
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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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اجلاللة  �شاحب  يا  مرّبتكم  جاءت  ولقد 

الراحل  ا�شم  حتمل  التي  اجلائزة  هذه  باإن�شاء 

الكبري، والتي نحتفل اليوم بانتهاء اأعمال دورتها اخلام�شة 

يتفوق  ملن  تكرمًيا  بها،  للفائز  مبنحها  جاللتكم  ل  وبتف�شّ

اأجلها  من  اأن�شئت  التي  املجالت  يف  الإن�شانية  خدمة  يف 

اجلائزة.

�شاحب اجلاللة

احل�شور الكرام..

الأثر،  يتزامن مع طيب  اأن  له من  الذكر لبد  اإن طيب 

فلقد ت�شرفت بالقرب من والعمل مع �شاحب القلب الكبري 

الأمري الإن�شان الذي �شغله حب عمل اخلري والتوا�شل مع 

الآخرين، وجمع القلوب من حوله واأجمعت على حمبته، 

حيث كان رحمه اهلل مثالً للقائد الإن�شان ب�شمائله وخ�شاله 

بينه  اأر�شت عالقة وطيدة وفريدة  التي  الرفيعة  واأخالقه 

جهده،  غاية  وازدهاره  رخاوؤه  كان  الذي  �شعبه  وبني 

ومنتهى مق�شده بناًء دولة حديثة وكان له من اهلل التوفيق، 

جائزة  اأمناء  جمل�س  برتوؤ�س  يل  جاللتكم  ت�شريف  واإن 

عي�شى خلدمة الإن�شانية، والعمل على ا�شتك�شاف الأعمال 

الروؤى  القائمني عليها، ياأتي حتقيًقا لتلك  اجلليلة وتكرمي 

النبيلة اخلرية التي اآمن بها و�شعى من اأجلها لتكون واقًعا 

ملمو�ًشا يف حياته، وها اأنتم يا �شاحب اجلاللة على نف�س 

النهج ت�شريون بتلك املـثل ويف كل املجالت، تاأكيدا لنهج 

الإن�شاين والعمل  الت�شامح والتعاي�س  اإر�شاء  جاللتكم يف 

امل�شرتك لكل ما ينفع الب�شرية، وهي القيم التي تفخر بها 

مملكة البحرين.

واإنه ملن دواعي �شعادتنا واعتزازنا كمجل�س اأمناء ما 

حتققه اجلائزة من مكانة على ال�شاحة العاملية وذلك من 

اأعمال  اإقبال �شديد وما ا�شتقبلناه من  خالل ما نلم�شه من 

تقّدموا  وموؤ�ش�شات  اأفراد  من  عمالً   139 بلغت  اإن�شانية 

لنيل جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية، وهو ما يوؤكد �شداها 

العاملي ومكانتها العالية ودورها الإن�شاين النبيل، مما دفع 

جمل�س الأمناء وجلنة التحكيم اإىل عدم ادخار اأي جهد منذ 

الدورة الرابعة، لإجناز املهمة على الوجه الأمثل، والعمل 

اأدوات البحث وال�شتك�شاف يف الدورة  ا على تطوير  اأي�شً

القادمة للجائزة للتعرف على املزيد ممن ي�شتحقون الدعم 

الدورات  يف  الفائزين  جهود  من  وال�شتفادة  والتكرمي، 

ال�شابقة ملزيد من التعريف باجلائزة يف منتديات وحمافل 

الإ�شعاع والتنوير العاملية.

�شاحب اجلاللة..

احل�شور الكرام..

يف ظل رعاية ومتابعة م�شتمرة من جاللتكم، وا�شتناًدا 

اإىل املر�شوم امللكي املوؤ�ش�س للجائزة واملعايري التي حتكمها، 

وابتغاء حتقيق اأهدافها اخلرية، وبناًء على ما تو�شلت اإليه 

جلنة التحكيم، جاء فوز الدكتور �شندوك رويت بعد اأكرث 

اجلهود  من  والعديد  وال�شتطالع  البحث  من  عامني  من 

امليدانية وال�شفافية املهنية يف الختيار، مبا يعك�س توفر 

�شروط ال�شتحقاق بالفائز كي يحمل ا�شم اجلائزة بدورتها 

اخلام�شة، فطبيب العيون النيبايل الدكتور �شندوك رويت، 

برع يف جمال اخت�شا�شه، وتنوع عطائه اخلريي يف بالده 

ويف العديد من الدول، ومتكن بكفاءته العالية من ابتكار 

من  وقام  العيون،  عتامة  مر�س  لعالج  جديدة  طريقة 

بت�شنيع  واملحتاجني  بالفقراء  و�شعوره  اإح�شا�شه  منطلق 

وباإن�شانية  وا�شتطاع  الثمن،  رخي�شة  العد�شات  واإنتاج 

عالية عالج اآلف املر�شى من امل�شابني بالعمى دون مقابل، 

جميع  يف  بالقتداء  جديرة  رفيعة  اإن�شانية  اأعمال  وهي 

جمالت العطاء، فكان قرار جمل�س الأمناء بفوزه باجلائزة، 

وها هو اليوم يت�شرف بتف�شل جاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم 

يف  التوفيق  كل  له  متمنني  جميًعا،  ونهنئه  له،  مبنحها 

موا�شلة العطاء.

والتقدير  ال�شكر  بالغ  عن  اأعرب  اأن  اأود  اخلتام،  ويف 

جائزة  اأمناء  جمل�س  اأع�شاء  وال�شعادة  املعايل  لأ�شحاب 

العامة  التحكيم والأمانة  الإن�شانية وجلنة  عي�شى خلدمة 

الدورة  هذه  اإجناح  يف  وتعاون  �شاهم  من  وكل  للجائزة 

التي  الإن�شانية  اجلائزة  هذه  واأهداف  مقا�شد  وحتقيق 

لذكرى  ووفاًء  تخليًدا  با�شتمرارها  ونعتز  باإن�شائها  نفخر 

والد اجلميع �شاحب العظمة ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل 

خليفة طيب اهلل ثراه واأ�شكنه ف�شيح جناته.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

فيلًما  املعظم واحل�شور  امللك  �شاهد جاللة  ذلك،  عقب 

بن  عي�شى  ال�شيخ  العظمة  �شاحب  �شرية  تناول  وثائقًيا 

�شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه.

التحكيم  الدكتور فرحان نظامي ع�شو جلنة  األقى  ثم 

جلائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية يف دورتها اخلام�شة كلمة 

هذا ن�شها:

ح�شرة �شاحب اجلاللة املعظم، اأ�شحاب ال�شمو امللكي، 

اأ�شحاب ال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة

اإنه من دواعي الفخر وال�شرور اأن يطلب مني اأن اأحتدث 

يف هذا الحتفال نيابة عن هيئة املحكمني الدولية جلائزة 

جلاللتكم  ممتنون  اإننا  الإن�شانية.  خلدمة  الدولية  عي�شى 

للو�شائل  ومقدرون  الحتفال،  لهذا  الكرمية  رعايتكم  على 

العديدة التي دعمتم بها هذه اجلائزة. اإن ممثلكم اخلا�س، 

و�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة، واأمناء اجلائزة، 

والأمني العام قد قاموا جميًعا بدور كبري يف ت�شهيل هذه 

ح�شلنا  التي  امل�شاعدة  لكل  للغاية  ممتنون  اإننا  املهمة. 

عليها يف عملنا.

لقد �شهد عهد �شاحب العظمة ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

البحرين ب�شفتها دولة م�شتقلة حديثة.  اآل خليفة، ظهور 

على  له  املغفور  حافظ  الطويلة،  ال�شنوات  تلك  مر  وعلى 

الدعم  قّدم  كما  والرفاهية،  بال�شتقرار  البحرين  التزام 

وخا�شة  الب�شرية،  القدرات  لبناء  واحلكومي  ال�شخ�شي 

عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  �شار  وقد  التعليم.  جمال  يف 

اآل خليفة على ذات النهج النبيل، ودفع بهذه امل�شرية اإىل 

وعالمة  مهًما،  تذكرًيا  اجلائزة حتديًدا متثل  وهذه  الأمام. 

كبرية على ا�شتمرار نهج املغفور له يف الهتمام بالإمكانات 

الب�شرية للخري والرحمة.

الإمكانات،  هذه  عن  ونغفل  نن�شى،  ما  كثرًيا  اإننا 

ف�شخب املناف�شة بني الأفراد واملوؤ�ش�شات وال�شركات ي�شغل 

الرحمة تظل  القدرة على  اأذهاننا، ولكن  الأكرب من  اجلزء 

دائًما يف عقلنا الباطن، فهي مت�شمنة يف عدد ل نهائي من 

الغري،  بحاجات  الهتمام  تعك�س  التي  ال�شغرية  الأفعال 

خالل  من  اإحياوؤها  ويتم  م�شاعبهم،  يف  وم�شـاركتهم 

اجلهود التي نبذلها لتقدمي الرعاية التي قد تكون بو�شعنا 

يف اأي حلظة.

وم������ؤ������س�����������س�����ات اأف��������������������راد  م���������ن  اجل����������ائ����������زة  ل�����ن�����ي�����ل  ت��������ق��������ّدم���������ا  ع�������م�������ًا   139
حم��م��د ب���ن م����ب����ارك: ج���ائ���زة ع��ي�����س��ى الإن�����س��ان��ي��ة ج�����س��ر اإن�������س���اين ب���ن ال��ب��ح��ري��ن وال���ع���امل
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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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د. نظامي: اجلائزة تذكري باملثل العليا والقيم النبيلة التي عّززها الراحل

العامل ح��ول  اجل��اد  الإن�ساين  العمل  �ستلهم  اجل��ائ��زة  روي��ت:  �سندوك  د. 

اإن هذه اجلائزة تذكرنا بطبيعتنا 

حتديًدا،  اليوم  هذا  ويف  اخلرية، 

فاإننا  رويت،  �شندوك  بالدكتور  نحتفل  ونحن 

بالكامل  �شاحبها  كر�شها  التي  بحياته  نحتفل 

الكثريين،  األهم  بحيث  اخلرية،  الطبيعة  لهذه 

اإن عمل دكتور رويت قد مكن كثريين غريه من 

للعناية  وطاقاتهم  ومواهبهم  وقتهم  تكري�س 

بالآخرين، وحولت النوايا الطيبة الفردية اإىل 

لي�س  موؤ�ش�شي..  كيان  اإىل  موؤ�ش�شاتية،  خدمة 

هذا فقط، بل اإن هذه املوؤ�ش�شة بتقنياتها الطبية 

عابرة  عاملية  ظاهرة  اأ�شبحت  قد  والإدارية 

للأمم.

والإعاقة  املعاناة  تخفيف  نحو  الدفع  اإن 

الأ�شخا�س  على  توزيعه  مع  قوته  يفقد  ل 

كان  وقد  بذلك..  قوة  يزداد  بل  والأماكن، 

اأثر  اأقامها  التي  وموؤ�ش�شته  رويت  للدكتور 

تعليمي هائل.. وتقديًرا لهذا اجلهد الفردي يف 

املوؤ�ش�شة  ا  اأي�شً نكرم  فاإننا  الإن�شانية،  خدمة 

البنية  لإن�شاء  جمعها  مت  التي  الأموال  ككل، 

ابتكارها  التي مت  والتقنيات  اللزمة،  التحتية 

على  املدربة  والفرق  وتطويرها،  وتنفيذها 

الروح  بنف�س  تعمل  التي  اللزمة  املهارات 

خلدمة الإن�شانية.

اأف�شل  �شورة  يف  التفكري  ال�شعب  من 

من  التعليمي،  رويت  الدكتور  تاأثري  لتعك�س 

منح الب�شر اإىل من كانوا يفقدونه. اإننا نرى يف 

هذه اجلائزة تخليدا مل�شرية عمر كامل خ�ش�شه 

اإعتام عد�شة  الفعال حلالت  د. رويت للعلج 

احل�شول  املمكن  من  يكن  مل  حالت  العني يف 

على هذا العلج، د. رويت اإن اإجنازاتك ملهمة 

بالفعل.

جميًعا  اإننا  اجلللة،  �شاحب  ح�شرة 

ممتنون للغاية لرعايتكم الكرمية لهذا الحتفال 

لتكرمي رجل اختار نكران الذات من اأجل خدمة 

الإن�شانية. اإن جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية 

هي علمة وا�شحة، يف الف�شاء العام، للتذكري 

باملثل العليا والقيم النبيلة التي عززها والدكم 

الراحل با�شتمرار، والتي قمتم جللتكم بتبنيها 

بوفاء كامل.

�شكًرا لكم.

خا�س  وثائقي  فيلم  عر�س  مت  ذلك،  بعد 

خلدمة  عي�شى  بجائزة  الفائز  مبنجزات 

�شاندوك  الدكتور  العيون  طبيب  الإن�شانية، 

تناول  الذي  النيبال،  جمهورية  من  رويت 

اأعماله الإن�شانية واجنازاته يف جمال عمله.

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  تف�شل  بعدها 

عي�شى  جائزة  بتقدمي  املعظم،  البلد  عاهل 

الدكتور  العيون  طبيب  اإىل  الإن�شانية  خلدمة 

الفائز  النيبال  جمهورية  من  رويت  �شاندوك 

باجلائزة.

�شاندوك  الدكتور  العيون  طبيب  األقى  ثم 

الفائز  ال�شديقة  النيبال  جمهورية  من  رويت 

دورتها  يف  الإن�شانية  خلدمة  عي�شى  بجائزة 

اخلام�شة كلمة جاء فيها:

ال�شمو  ا�شحاب  اجلللة،  �شاحب 

وال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة، اأحييكم جميًعا.. 

احلب  من  والكثري  احلارة  حتياتي  لكم  اأحمل 

جللتكم  بكرم  تاأثروا  الذين  نيبال  �شعب  من 

لقد  املرموقة..  لهذه اجلائزة  البحرين  ومملكة 

تاأثرنا بكرم ال�شيافة.

عي�شى  جائزة  باأن  تامة  ثقة  على  اإنني 

لهذا  احلقيقية  القيمة  متثل  الإن�شانية  خلدمة 

البلد العظيم و�شعبه، حيث احلياد وال�شمولية 

يغري  اإن�شاين  عمل  لإيجاد  اجلادة  واملحاولة 

القاعدة  م�شتوى  على  حتى  اللعبة  قواعد 

ال�شعبية.

خلل  من  الإن�شانية  بخدمة  الدائم  �شغفي 

علج �شعف الإب�شار الذي ل داعي له بغ�س 

النظر عن اإمكانية الو�شول والقدرة على حتمل 

ب�شكل  احلد  على  ي�شاعد  مما  املر�شى  تكاليف 

اأننا متكنا من مل�س  اأ�شعر الآن  كبري من الفقر. 

قلوب واأرواح املليني على م�شتوى العامل من 

خلل عملنا.

ال�شمو  اأ�شحاب  اجلللة،  �شاحب 

وال�شعادة..

نيابة  املرموقة  اأ�شكركم على هذه اجلائزة 

عن مليني املر�شى وعائلتهم وفريقي وجميع 

واأطيب  النية  ح�شن  على  النيبايل  ال�شعب 

هذه  �شتزيد  املتميز..  التجمع  لهذا  التمنيات 

و  Tilganga معهد  م�شداقية  من  اجلائزة 

 HCPتيج كويل ورويث فاودي�شن و TKRF
العني  عد�شة  اإعتام  لعلج  همليا  م�شروع 

لتو�شيع نطاق عملهم على م�شتوى العامل.

لقد تعهدت اأنا وتيج باإجراء ن�شف مليون 

اخلم�س  ال�شنوات  يف  اأكرث  اأو  جراحية  عملية 

ي�شتطيعون  ل  الذين  لأولئك  خا�شة  املقبلة 

الو�شول اإىل اجلراحة وحتملها.

�شتلهم  اجلائزة  هذه  اأن  من  متاأكد  اأنا 

يف  به  القيام  يتم  الذي  اجلاد  الإن�شاين  العمل 

عن  النظر  بغ�س  العامل  من  خمتلفة  اأجزاء 

واجلغرايف  والجتماعي  ال�شيا�شي  ترابطها 

والقت�شادي.

اأ�شكركم  اأن  وعائلتي  وزوجتي  اأنا  اأود 

يوًما مميًزا  جميًعا على وجودكم هنا وجعله 

جًدا يل ولعائلتي. �شكًرا لكم.

امللكي،  ال�شلم  الحتفال، عزف  ويف ختام 

املعظم  امللك  غادر ح�شرة �شاحب اجلللة  ثم 

مودًعا مبا ا�شتقبل به من حفاوة وترحيب.

د. �شاندوك رويتد. فرحان نظامي�شمو ال�شيخ حممد بن مبارك

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/1000620/News.html
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12373/PDF/INAF_20230222014935682.pdf
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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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�لإجناز�ت �لإن�سانية عززت م�سرية تنمية �ل�سعوب.. �أمني عام جائزة عي�سى:

�لدكتور رويت مل يتقدم للجائزة وفريق �لبحث قام بزيارته و�لتو��سل مع �ملر�سى

�ملمثل �خلا�ص جلاللة �مللك يقيم حفل ع�ساء تكرمًيا للدكتور �ساندوك رويت

�شارة جنيب:

الإن�سانية  خلدمة  عي�سى  جائزة  عام  اأمني  اأكد 

علي عبداهلل خليفة اأن قرار منح اجلائزة اإىل الدكتور 

�سندوك رويت مرت مبراحل عديدة للتاأكد من ا�ستيفاء 

واأنه  الواقع،  اأر�ض  على  ميدانيا  ال�سروط ومعاينتها 

ا�ستوفى كافة املعايري املحددة للجائزة، م�سريًا اإىل اأن 

هناك اأعداًدا كبرية من املتقدمني للجائزة، اإل اأن فوز 

التي  امليدانية  الأبحاث  بناء على  الدكتور رويت جاء 

اأجريت، واأنه مل يتقدم �سخ�سيًا لنيل اجلائزة.

جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�شحفي الذي عقده علي عبداهلل 

الإن�شانية،  خلدمة  عي�شى  جلائزة  العام  الأمني  خليفة 

الفائز  النيبايل  العي�ن  طبيب  رويت  �شندوك  والدكت�ر 

اخلام�شة  دورتها  يف  الإن�شانية  خلدمة  عي�شى  بجائزة 

املحلي  الإعالم  مندوبي  بح�ش�ر   ،2022-2021 للعام 

الفائز  تكرمي  حفل  هام�ش  على  وذلك  والدويل،  والإقليمي 

بالدورة اخلام�شة جلائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية، والذي 

اأقيم برعاية كرمية من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه. 

ميداين  بحث  فريق  اأن  اجلائزة  عام  اأمني  واأو�شح 

من  للتحقق  للجائزة  املر�شحني  م�اقع  اإىل  بال�شفر  قام 

املعتمدة،  الف�ز  ملعايري  مطابقتها  من  والتاأكد  اأعمالهم 

ومتت زيارة امل�شنع الذي يتم فيه ت�شنيع العد�شات ذات 

التكلفة املنخف�شة التي ابتكرها الطبيب الفائز، ويف �ش�ء 

الأمناء منح اجلائزة  امليدانية قرر جمل�ش  الأبحاث  نتائج 

الدكت�ر  النيبايل  العي�ن  طبيب  اإىل  اخلام�شة  دورتها  يف 

�شندوك رويت.

واأو�شح اأمني عام جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية علي 

معهد  بزيارة  قام  امليداين  البحث  فريق  اأن  خليفة  عبداهلل 

م�شت�شفى  وزيارة  كتامندو،  العا�شمة  يف  العي�ن  طب 

ومعاينة  العا�شمة،  خارج  للعي�ن  املجتمعي  هيت�دا 

الدكت�ر  مع  املبا�شر  واللقاء  املتنقلة  امليدانية  امل�شت�شفيات 

رويت والفريق العامل معه، من اأطباء وممر�شني وفنيني، 

يف  العد�شات  زرع  عمليات  مل�شارح  امليداين  واحل�ش�ر 

والأنحاء  القرى  مبختلف  واملتنقلة  الثابتة  امل�شت�شفيات 

اجلبلية، واللتقاء ال�شخ�شي باملر�شى يف �شاحات النتظار 

طبيعة  ل�شتك�شاف  مبا�شرة،  اإليهم  والتحدث  اخلارجية، 

احلالت والتعرف على ردود الأفعال املبا�شرة.

�شندوك  الدكت�ر  النيبايل  العي�ن  طبيب  اإن  وقال 

مر�ش  لعالج  جديدة  طريقة  بابتكار  عاملًيا  ا�شتهر  رويت 

من خم�ش  اأقّل  ت�شتغرق  العي�ن من خالل جراحة  عتامة 

من  ُغـَرز  بدون  البي�شاء  املياه  باإزالة  يق�م خاللها  دقائق 

ال�شطناعية  بالعد�شة  وا�شتبدالها  �شغرية  �شق�ق  خالل 

منخف�شة الكلفة التي قام بابتكارها.

واأو�شح اأنه يحق الرت�شح لهذه اجلائزة من قبل الأفراد 

امل�شاريع  واأ�شحاب  العلمي  البحث  ومراكز  وامل�ؤ�ش�شات 

الإن�شاين  العمل  اأن ي�شمل  اأي مكان �شريطة  الإن�شانية من 

اأي ن�ع، واأن  الب�شر دون متييز من  اأكرب قطاع ممكن من 

يك�ن العمل غري �شيا�شي وغري ربحي، وف�شاًل عن املتقدمني 

يق�م فريق البحث امليداين بالأمانة العامة للجائزة باإجراء 

الإن�شانية  وامل�شاريع  الأعمال  ل�شتك�شاف  ميدانية  بح�ث 

باجلائزة  الف�ز  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  عنها،  املعلن  غري 

يعترب بداية عالقة وثيقة تربط مملكة البحرين بالفائزين 

على مدى الدورات ال�شابقة.

ترجمة  يف  الرا�شخ  البحرين  مملكة  نهج  على  واأكد 

الروؤية  يعك�ش  والذي  العطاء،  وقيم اخلري وغر�ش  ثقافة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الثاقبة 

ورعاه، ومبتابعة  اهلل  املعظم حفظه  البالد  ملك  اآل خليفة 

بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  م�شتمرة من �شاحب 

اهلل،  حفظه  ال�زراء  جمل�ش  رئي�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل 

والتي انعك�شت على حتقيق اململكة �شل�شلة من الإجنازات 

ال�شع�ب  تنمية  م�شرية  عززت  التي  والإن�شانية  اخلريية 

وحت�شني م�شت�ى ج�دة حياتهم، من خالل تبني مبادرات 

وبرامج خدمية داعمة لهم مبختلف القطاعات، ويف �شتى 

ال�شعد. 

من  ت�شعى  الإن�شانية  خلدمة  عي�شى  جائزة  اإن  وقال 

خالل اأهدافها ومعايريها وجمالتها املختلفة لدعم حا�شر 

مبا  جمعاء،  الإن�شانية  خري  فيه  ملا  وم�شتقبلها  الأوطان 

اإن�شان  كّل  جه�د  ت�شيء  كمنارة  البحرين  مملكة  ير�ّشخ 

حّري�ش على اإر�شاء دعائم التعاي�ش ون�شر ف�شائل اخلدمة 

اأ�ش�شها ح�شرة  الإن�شانية، منّ�ًها باأّن هذه اجلائزة والتي 

�شاحب اجلاللة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه، تاأتي 

ال�شيخ  العظمة  ل�شاحب  النبيلة  للماآثر  وتقديًرا  عرفاًنا 

عي�شى بن �شلمان اآل خليفة طّيب اهلل ثراه ودوره العظيم 

وتفانيه املخل�ش خلدمة الإن�شانية والإن�شان، واإحياًء لالأثر 

املتميز الذي تركه يف بالده والعامل اأجمع، وتكرمًيا لالأفراد 

للب�شرية  ومتميزة  رائدة  خدمات  ُتقّدم  التي  واملنّظمات 

جمعاء. 

وتقّدم الأمني العام باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

رويت، مبنا�شبة  �شندوك  الدكت�ر  النيبايل  العي�ن  طبيب 

الع�ن  املبذولة يف مد يد  بجه�ده  ف�زه باجلائزة، م�شيداً 

الأ�شيلة  ال�شمات  يج�شد  والذي  للمحتاجني،  وامل�شاعدة 

رويت،  بها  يتمتع  التي  الرفيعة  الإن�شانية  ال�شالم  وقيم 

خمتلف  يف  والف�شيلة  اخلري  قيم  �شك  بال  تعزز  والتي 

املجتمعات، ومتمنياً له وجلميع املتقدمني باجلائزة املزيد 

من الت�فيق والنجاح. 

من جانبه، ثّمن الدكت�ر �شندوك رويت طبيب العي�ن 

النيبايل الفائز بجائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية يف دورتها 

�شاحب  ح�شرة  تكرمي   ،2022-2021 للعام  اخلام�شة 

يعّد  والذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  اجلاللة 

وخدمة  العطاء  وحب  اخلري  روح  من  املزيد  لبث  دافًعا 

نهج  تعك�ش  اجلائزة  هذه  باأّن  م�ؤّكًدا  العامل،  يف  الإن�شان 

ل  ت�ؤ�شّ التي  املبادرات  تبني  ورعاه يف  اهلل  جاللته حفظه 

عمق  يعك�ش  ما  وه�  اأجمع  بالعامل  والعطاء  اخلري  قيم 

روح الت�شامح البحرينية الأ�شيلة. 

واأكد الطبيب الفائز اأنه �شي�شتخدم املبلغ الذي فاز به 

يف ال�شتمرار بالعمل الإن�شاين وم�شاعدة املزيد من النا�ش، 

واأنه �شيحر�ش على اإجراء ن�شف ملي�ن عملية جراحية اأو 

اأكرث خالل ال�شن�ات اخلم�ش القادمة خا�شة لأولئك الذين 

ل ي�شتطيع�ن ال��ش�ل للجراحة وحتملها.

اإىل تقدير كل  اأ�شاد رويت باجلائزة، والتي تهدف  كما 

النفع  وحتقيق  الإن�شانية،  خلدمة  جهد  اأي  يف  اأ�شهم  من 

املعايري  وتعك�ش  وامل�شتقبل،  احلا�شر  يف  للب�شرية  العام 

واحة  البحرين  مملكة  تنتهجها  التي  والق�انني  والأ�ش�ش 

جه�د  تقييم  من  تنطلق  والتي  وال�شالم،  واملحبة  العطاء 

اأو  املذهب،  اأو  الديانة،  بني  التمييز  دون  الذاتية  الإن�شان 

العرق، اأو الل�ن. 

ح�ل  مرئًيا  ا  عر�شً رويت  �شندوك  الدكت�ر  قّدم  كما 

اأبرز اأعماله الإن�شانية واخلريية ال�شتثنائية، والتي اأّهلته 

الأخ�ة  تعزيز  على  اإطار حر�شه  اجلائزة يف  بهذه  للف�ز 

ا عر�ش فيلم يروي جانًبا من ق�ش�ش  الإن�شانية، ومت اأي�شً

جناح الدكت�ر رويت يف معاجلة املر�شى.

خليفة،  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شم�  اأقام 

املمثل اخلا�ش حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املعظم 

رئي�ش جمل�ش اأمناء جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية، 

حفل ع�شاء بامل�شرح ال�طني، تكرمًيا لطبيب العي�ن 

خلدمة  عي�شى  بجائزة  الفائز  رويت،  �شاندوك 

 ،2022-2021 اخلام�شة  دورتها  يف  الإن�شانية 

الأنباء  وكالت  ومرا�شلي  ال�شحافيني  من  وعدد 

الحتفال  لتغطية  ح�شروا  الذين  الإعالم  وو�شائل 

�شاحب  ح�شرة  من  كرمية  برعاية  اأقيم  الذي 

البالد  ملك  اآل خليفة،  بن عي�شى  امللك حمد  اجلاللة 

�شباح  جاللته  وتف�شل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

للفائز  الإن�شانية  عي�شى خلدمة  جائزة  الي�م مبنح 

باجلائزة.

وح�شر حفل الع�شاء اأ�شحاب املعايل وال�شعادة 

اأع�شاء جمل�ش اأمناء اجلائزة وجلنة التحكيم و�شفري 

نيبال لدى مملكة البحرين وعدد من املدع�ين.

علي عبداهلل خليفة

�ل�سفري �لكويتي: جائزة عي�سى خلدمة 

�لإن�سانية جت�سيد مل�سرية �خلري و�لعطاء

البالد  لدى  ال�شقيقة  الك�يت  دولة  �شفري  اأكد 

جائزة  اأن  على  ال�شباح،  الأحمد  جابر  ثامر  ال�شيخ 

اخلري  مل�شرية  هي جت�شيٌد  الإن�شانية  عي�شى خلدمة 

والعطاء للعمل الإن�شاين، وهي امتداٌد اإن�شاينٌّ ملا يق�م 

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  به ح�شرة �شاحب اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه من منجزات 

مبختلف  والإن�شانية  الإن�شان  تخدم  ح�شارية 

واأ�شاف يف  ذلك جما.  كل  على  فال�ش�اهد  جمالتها، 

ت�شريح له اأن احلديث عن اإن�شانية �شاحب العظمة 

ثراه،  اهلل  طيب  خليفة  اآل  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ 

حديث ل ت�فيه الكلمات، فه� الرجل، والإن�شان القائد 

واحلكمة  والكرم،  الت�ا�شع  مدر�شة يف  وه� مبثابة 

على  احلن�ن  الروحي  والأب  النظر،  وُبعد  واحلنكة 

�شعبه، ووالد للجميع طيب اهلل ثراه.

ال�سيخ ثامر جابر الأحمد ال�سباح

�جلائزة توؤكد روؤية �لبحرين �لقائمة على تكرمي �لأعمال �لإن�سانية حول �لعامل.. �إعالميون: 

جائزة عي�سى خلدمة �لإن�سانية �لوحيدة يف �لعامل �لتي ت�سع خدمة �لإن�سان معياًر� لها
ووكالت  وتلفزي�نات  عربية  �شحف  من  اإعالمي�ن  اأكد 

التي  ال�شامية  الإن�شانية  والر�شالة  احل�شارية  القيمة  اأنباء 

اجلائزة  لك�نها  الإن�شانية،  خلدمة  عي�شى  جائزة  تعك�شها 

لها،  معياًرا  الإن�شان  من خدمة  ت�شع  التي  العامل  ال�حيدة يف 

وقال�ا اإن الرعاية امللكية ال�شامية من ح�شرة �شاحب اجلاللة 

اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ورعاه تدل على مكانة هذه اجلائزة مبا حتمله من روؤية متقدمة 

تق�م على ن�شر مفاهيم ال�شالم والإن�شانية والعطاء، وبين�ا يف 

ت�شريحات خا�شة ل�كالة اأنباء البحرين اأن ق�شة الفائز بجائزة 

عي�شى خلدمة الإن�شانية هذا العام، وه� طبيب العي�ن النيبايل 

اإن�شانًيا  عمالً  تفا�شيلها  يف  تعك�ش  رويت،  �شندوك  الدكت�ر 

األف مري�ش  اأكرث من 120  فريًدا من ن�عه، متثل يف معاجلة 

ا�شم  ك�نها حتمل  اأهميتها  تزداد  جائزة  وهي  بالعمى،  م�شاب 

اهلل  اآل خليفة، طيب  �شلمان  بن  ال�شيخ عي�شى  العظمة  �شاحب 

ثراه، ملا تركه من اأثر عظيم ومنجزات وطنية ي�شهد لها تاريخ 

مملكة البحرين.

وو�شف الإعالمي حممد طلعت نائب رئي�ش حترير �شحيفة 

اجلمه�رية امل�شرية، جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية باجلائزة 

الفريدة من ن�عها على م�شت�ى العامل، فهي ت�ؤكد روؤية مملكة 

البحرين القائمة على تكرمي الأعمال الإن�شانية ح�ل العامل، كما 

بتاريخه  البحريني  ال�شعب  بها  يتميز  اأ�شيلة  �شفة  وتعك�ش 

العريق،  الإرث  لهذا  امتداًدا  تعترب  اجلائزة  وهذه  وح�شارته، 

عمق  لتبني  للجائزة  ال�شامية  امللكية  الرعاية  تاأتي  واأ�شاف 

الروؤية وحر�ش اململكة على حمل واإي�شال الر�شالة الإن�شانية، 

امللك  قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة  اجلائزة من  تقدمي هذه  واأن 

واأهميتها، وقال  املعظم �شخ�شيا يدل على مكانة هذه اجلائزة 

بزيارات  والقيام  امل�شاريع،  تنظر يف  اختيار جلنة حمايدة  اإن 

ميدانية، كلها ت�ؤكد دقة الختيار، ومن يتتبع ق�ش�ش الفائزين 

يف  ال�شرطان  لعالج   57357 م�شت�شفى  كان  وقد   - ال�شابقني 

الإن�شانية  الر�شالة  يلم�ش   - �شابًقا  اجلائزة  نيل  �شرف  م�شر 

املهمة التي حتملها هذه اجلائزة.

الأخبار  حترير  رئي�ش  عيد  عالء  ال�شيد  قال  جهته  ومن 

امل�ش�رة بالتلفزي�ن العربي ال�ش�ري، اإن الر�شالة الهامة التي 

تعك�شها جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية لإعالء �شاأن الإن�شانية 

ملهمة  جتارب  متثل  عطائها  يف  رائدة  اأعمال  تكرمي  خالل  من 

ت�شتحق التكرمي والحتفاء، فهي تاأتي يف دورتها اخلام�شة يف 

وقت ي�شهد فيه العامل �شراعات وك�ارث واأوبئة، كما وحتمل 

اإ�شم �شخ�شية تاريخية مهمة، فهي جائزة خمتلفة على ال�شعيد 

العاملي تكرم من يعمل من اأجل الإن�شان، ور�شالة مملكة البحرين 

احل�شارية تتج�شد من خالل هذه اجلائزة، ون�ه مب�قف مملكة 

اإذ  م�ؤخًرا،  �ش�ريا  �شربت  التي  الزلزل  خالل  جتاه  البحرين 

التعاطف كان كبرًيا وملم��ًشا من هذا البلد الطيب واأهله.

اأكدت ال�شحفية �شارة فتح اهلل من جريدة الأهرام  اإىل ذلك 

اأهمية جائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية ك�نها اجلائزة  امل�شرية 

مملكة  متيزت  اإذ  الإن�شانية،  تقدر  التي  العامل  يف  ال�حيدة 

العطاء  معاين  من  حتمله  مبا  اجلائزة  هذه  باإطالق  البحرين 

مقيا�ش  الإن�شان  خدمة  ت�شع  جائزة  فهي  مقابل،  دون  والعمل 

لها، وقالت يف ال�قت الذي ي�شهد فيه العامل ظروف قاهرة من 

العربية  البحرينية  اجلائزة  هذه  تاأتي  وال�شطرابات،  العنف 

اأ�شحاب  بتكرمي  الحتفاء  مفادها  للعامل  مهمة  ر�شالة  لت��شل 

التجارب الإن�شانية واأ�شحاب العطاء الإن�شاين، وه� دليل على 

حب اخلري وال�شالم.

الأنباء  البط��ش من وكالة  الإعالمي معاذ  من جانبه، قال 

الأردنية )برتا( اإن هذه اجلائزة ت�شكل خدمة كبرية لالإن�شانية، 

كما اأن لإ�شم هذه اجلائزة مكانة مهمة يف قلب ووجدان الإن�شان 

تاريخ  يف  ا�شمه  �شطر  قائد  ا�شم  حتمل  اأنها  خا�شة  العربي، 

مملكة البحرين، وقال اإن اهتمام مملكة البحرين وا�شح وكبري 

على �شعيد الهتمام بالن�شانية، كما تعك�ش اجلائزة ال�ش�رة 

جميلة  حالة  وهي  الأر�ش،  هذه  بها  تتمتع  التي  احل�شارية 

تراجع  ا، ففي ظل  اأي�شً العامل  واأمام  املنطقة  جًدا على م�شت�ى 

من  العامل  ي�شهده  وما  الإن�شان  حق�ق  مفاهيم  يف  كبري  عاملي 

�شراعات وحروب وفقر واإ�شكاليات كثرية، تاأتي هذه اجلائزة 

ال�شالم ملعاجلة هذه الأخطاء وخلق  البحرين راعية  اأر�ش  من 

�ش�رة جديدة، فهي من�ذج ميكن اأن يبنى عليه جل�ائز اأخرى 

يف املنطقة العربية والعامل.

بدورها، اأو�شحت العالمية الغالية بنت نا�شر احل�شرمية 

البحرين  مملكة  يف  وج�دها  اأن  العمانية  الأنباء  وكالة  من 

ياأتي �شمن نخبة من الإعالميني لتغطية جائزة عي�شى خلدمة 

وو�شفتها  اجلائزة،  لهذه  لها  تغطية  اأول  وهي  الإن�شانية، 

مفاهيم  ون�شر  ن�عية  ر�شالة  من  حتمله  ملا  واملهمة  بال�شامية 

تتعلق بالعطاء وخدمة الإن�شان يف كل مكان، فهي ر�شالة تخرج 

من مملكة البحرين للدول العربية والعامل باأكملة لتبني اأهمية 

العمل الإن�شاين، فلكل مرت�شح لهذه اجلائزة ق�شة مميزة حتما، 

اأن القائمني على اجلائزة وفق�ا يف اختيار الفائز من بينهم  اإل 

جميعا نظًرا لتجربته الكبرية يف اأثرها، فالدكت�ر النيبايل الفائز 

�شندوك رويت يعترب من�ذجا لأجمل �ش�ر العطاء والإن�شانية 

مل�شاعيه يف ا�شتعادة ب�شر من حرم�ا من نعمة الب�شر.
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 عمر بن عبدالرحمن ال�شدي

يوما التاأ�شي�س والتوحيد

يحل 22 فرباير من كل عام، علينا ك�سعوديني، 

ب»يوم  احتفاال  غالية  ومنا�سبة  خالدة  كذكرى 

مف�سلية،  حتول  نقطة  يعد  والذي  التاأ�سي�س«، 

االأوىل  ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�س  يف  جت�سدت 

قبل نحو 3 قرون، على يد االإمام حممد بن �سعود 

طيب اهلل ثراه، وتلتها الدولة ال�سعودية الثانية، 

ثم ملحمة توحيد الدولة ال�سعودية الثالثة على 

يد امللك املوؤ�س�س عبد العزيز بن عبدالرحمن اآل 

�سعود طيب اهلل ثراه.

هو  ال�سابقة،  املقدمة  �سرد  اإىل  دعاين  ما   

تو�سيح الفرق بني يومني خالدين حتتفل بهما 

املحبني  من  كثري  خلط  ان الحظت  بعد  اململكة، 

بني »اليوم الوطني« املوافق 23 �سبتمرب �سنويا، 

 ،1932 عام  يف  مرة  الأول  به  احتفل  والذي 

مبنا�سبة توحيد الدولة ال�سعودية الثالثة و»يوم 

حتدد  الذي  1727م.   - 1139هـ  التاأ�سي�س« 

اأ�سدره  22 فرباير �سنوًيا، وفًقا الأمر ملكي  له 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

باأن   ،2022 املا�سي  يناير   27 يف  عبدالعزيز، 

لالحتفال  موعدا  عام  كل  من  اليوم  هذا  يكون 

اإجازة ر�سمية،  بهذه الذكرى العظيمة، واإقراره 

املباركة،  للدولة  الرا�سخة  باجلذور  اعتزاًزا 

وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها.

على  مرت  التي  الثالثة  القرون  وخالل 

�سهدت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  تاأ�سي�س 

قيادًة   - ال�سقيقة  البحرين  مع مملكة  عالقاتها 

و�سعبًا - اأعلى مراتب التعاون والتقارب والتي 

دعائمها  وتر�سخت  وتطورت  القدم  منذ  بداأت 

على مر االأزمان.

بني  عمري  من  مرحلة  ع�ست  اأنني  وبحكم 

احلب  مظاهر  من  الكثري  لكم  ف�ساأنقل  البلدين، 

فاأنا ك�سعودي ف�سيت  بينهما،  به  الذي حظيت 

جزًءا من طفولتي يف البحرين وتربطني باأهلها 

يف  قط  اأ�سمع  ومل  و�سداقات،  وقرابة  عالقات 

اإال اخلري من البحريني جتاه ال�سعودية  حياتي 

فامل�ساهرة  البحرين،  جتاه  ال�سعودي  وكذلك 

التجارية  وال�سركات  وال�سداقات  والقربى 

امتدت طيلة القرون الثالثة، خا�سة بني ال�ساحل 

حمافظة  وحتديًدا  ال�سعودية  يف  ال�سرقي 

االأح�ساء، والتي نتج عنها �سركات واأعمال بني 

والثقايف  العلمي  التبادل  بجانب  البلدين،  جتار 

ويف  البيوت  جنبات  بني  نق�س  والذي  بينهما، 

االأزقة والطرقات، وتناوله االأدباء والعلماء، ولو 

كان للجدران واملعامل األ�سنة حتكي لفا�ست مبا 

ال ميكن للعقل و�سفه من جمال وعبق التاريخ 

بني البلدين.

 ويف جانب العالقات الر�سمية، يح�سرين من 

املوؤ�س�س  امللك  بني جاللة  االأول  اللقاء  التاريخ، 

اهلل  طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

ال�سيخ عي�سى بن علي  ثراه، و�ساحب اجلاللة 

اآل خليفة، يف زيارة امتدت يومني كان فيها امللك 

املوؤ�س�س مو�سع حفاوة وتكرمي من قبل قيادة 

و�سعب البحرينيني على ال�سواء.

و�سوال  البلدين  بني  العالقة  وا�ستمرت   

بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لزيارة 

�سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، اىل مملكة البحرين موؤخًرا والتي جتلت 

من  انطالًقا  الكبريين  والرتحيب  احلفاوة  فيها 

على  القائمة  البلدين  بني  املتينة  العالقات  ارث 

و�سائج املحبة ووحدة امل�سري امل�سرتك.

امللك  دارة  موقع  زيارة  للمهتمني،  وميكن   

لال�ستزادة  االنرتنت  �سبكة  على  عبدالعزيز، 

العربية  اململكة  ومراحل  تاريخ  من  بالكثري 

ال�سعودية منذ التاأ�سي�س مروًرا مبراحلها الثالث 

ال�سريفني  احلرمني  الزاهر خلادم  العهد  وحتى 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.

تاأ�سي�س  ذكرى  اأن  جمدًدا  اأوؤكد  وختاًما..   

اململكة العربية ال�سعودية تعني الكثري من العمق 

املا�سية  القرون  ق�سة  وحتكي  ك�سعوديني،  لنا 

وبناء مملكة  قواعد  الإر�ساء  والكفاح  العمل  من 

مر  على  باقية  لتظل  واالإن�سانية«  »االإن�سان 

االأزمان.

 رئي�س حترير �شحيفة »اليوم« ال�شعودية

 @alsheddi

خالل زيارتها مركز متكني �شباب النعيم.. وزيرة �شوؤون ال�شباب:

املراكز ال�شبابية توؤدي دوًرا مهًما يف ا�شتثمار طاقات ال�شباب وقدراتهم

ا�شتعر�س م�شاريع اأمانة العا�شمة مع عدد من جتار ال�شوق

ال�شهلي: ا�شتبدال واإعادة تاأهيل املكيفات ب�شوق املنامة املركزي

اأكد مدير عام اأمانة العا�شمة حممد 

املنظومة  ال�شهلي موا�شلة تطوير  �شعد 

يحقق  مبا  املركزية  للأ�شواق  املتكاملة 

الأهداف املن�شودة منها.

العا�شمة  اأمانة  عام  مدير  واأو�شح 

والزراعة  البلديات  �شوؤون  وزارة  اأن 

يف  ما�شية  العا�شمة  باأمانة  ممثلة 

تطوير ال�شوق املركزي باملنامة، م�شدًدا 

ا�شرتاتيجيتها  يف  الوزارة  اهتمام  على 

باعتباره  املركزي  ال�شوق  تطوير  على 

التجار على  واإطلع  مرفًقا حيوًيا مهما 

�شريًكا  باعتبارهم  امل�شتجدات  اآخر 

اأ�شا�شًيا يف تقدمي اخلدمات«. 

ال�شهلي  جتتماع  خلل  ذلك  جاء 

املنامة  �شوق  جتار  من  مبجموعة 

م�شتجدات  وعر�ض  ملناق�شة  املركزي 

الفني  الفريق  مع  التطويرية  امل�شاريع 

لإي�شاح  وذلك  املنفذ،  واملقاول  املتابع 

هذه  تنفيذ  يف  املتبعة  الإجراءات 

الأعمال  �شري  �شمان  بهدف  امل�شاريع 

الذي  ال�شوق  يف  اإرباك  دون  التجارية 

ي�شكل اأكرب مركز اأ�شا�شي لتموين ال�شلع 

الغذائية يف اململكة.

واأو�شح ال�شهلي اأن اللقاءات الدورية 

ب�شورة دورية  ت�شري  ال�شوق  مع جتار 

ومبتابعة مبا�شرة من قبل املهند�ض وائل 

بن نا�شر املبارك وزير �شوؤون البلديات 

ومطالب  احتياجات  لرتجمة  والزراعة 

يحوي  متكامل  برنامج  �شمن  التجار 

لتطوير  والإدارية  الفنية  اجلوانب 

املركزي  ال�شوق  يقّدمها  التي  اخلدمات 

والتي  الزبائن  من  ومرتاديه  للتجار 

�شت�شهم يف الرتقاء باجلانب اخلدماتي 

يف �شوق املنامة املركزي، مبيًنا حر�ض 

عن  التجار  مع  التعاون  على  الأمانة 

طريق اطلعهم على اخلطط التطويرية 

القادمة وبحث املعوقات املتعلقة باأعمال 

ال�شيانة والتنظيم و�شبل معاجلتها.

امل�شاريع  ال�شهلي  وا�شتعر�ض 

وهي:  تنفيذها،  مت  التي  التطويرية 

 ،2 والتفريغ  ال�شحن  منطقة  تظليل 

باأكرث  املفتوحة  امل�شاحات  وت�شجري 

قواطع  وتركيب  �شجرة،   600 من 

اإ�شافة  وال�شمك،  اللحم  ل�شوق  الهواء 

والتفريغ  ال�شحن  مظلت  �شيانة  اإىل 

قطاعات  يف  الإنارة  وتعزيز  القائمة، 

اأبواب  ا�شتبدال  على  والعمل  ال�شوق، 

�شوق اللحوم والأ�شماك.

 وبالن�شبة للم�شاريع املزمع تنفيذها 

يف املرحلة احلالية قال ال�شهلي: »هناك 

عدد من امل�شاريع التطويرية التي نعمل 

عليها حالًيا وهي م�شروع ر�شف منطقة 

تاأهيل  واإعادة  وا�شتبدال  ال�شاحنات، 

املكيفات، وحتويل النارة لأنظمة الطاقة 

ال�شم�شية، وتركيب املكثفات الكهربائية، 

�شوق  حراج  مظلت  ا�شتبدال  وكذلك 

ال�شحن  منطقة  وتظليل  ال�شمك، 

ا�شت�شارية  �شركة  وتعيني  والتفريغ 3، 

وعدد  ال�شحي،  ال�شرف  �شبكة  لتطوير 

من امل�شاريع وم�شاريع الأخرى«.

كما ا�شتمع مدير عام اأمانة العا�شمة 

وملحظات  مقرتحات  اإىل  وامل�شوؤولون 

جتار ال�شوق، موؤكًدا اأن اأمانة العا�شمة 

�شتعمل من خلل م�شاريعها التطويرية 

�شوق  يف  التجارية  احلركة  دعم  على 

طموحات  يحقق  مبا  املركزي  املنامة 

اأعمالهم  تي�شر  يف  ي�شهم  ومبا  التجار 

والرقي بامل�شتوى اخلدماتي العام.

»ال�شنية«: بدء املرحلة الأوىل لبناء 

م�شجد وقاعة بهلول يف مدينة �شلمان

تنفيًذا لأمر �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حمافظات  يف  العبادة  لدور  تطوير  خطة  باإطلق 

مملكة البحرين كافة، وافتتاح وترميم وتاأهيل 20 

م�شجًدا تابًعا لإدارتي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية، 

واتخاذ الإجراءات الكفيلة ل�شرعة البدء يف ت�شميم 

د.  ال�شيخ  اأعلن  �شلمان،  م�شجًدا مبدينة  وبناء 12 

را�شد بن حممد بن فطي�ض الهاجري رئي�ض جمل�ض 

الأوىل  املرحلة  يف  ال�شروع  عن  ال�شنية  الأوقاف 

لبناء م�شجد وقاعة بهلول مبدينة �شلمان.

واأ�شار اإىل اأن امل�شاحة الإجمالية للم�شروع تبلغ 

نحو 867.5 مرت مربع، ويتكون امل�شجد من قاعة 

�شلة للرجال واأخرى للن�شاء، كما �شيلحق به قاعة 

لتحفيظ  ومركز  والجتماعية،  الدينية  للمنا�شبات 

القراآن الكرمي، لفًتا اإىل اأن امل�شجد يت�شع لأكرث من 

بالطابع  ت�شميمه  ويتميز  وم�شلية،  م�شلًيا   350

اللم�شات  بع�ض  اإ�شافة  مع  الأ�شيل،  البحريني 

الداخلي  ملظهره  متيًزا  ت�شيف  التي  الع�شرية 

املنا�شبات  قاعة  م�شاحة  تبلغ  فيما  واخلارجي، 

نحو  التحفيظ  مركز  وم�شاحة  مربع،  186.5 مرت 

158 مرًتا مربًعا.

واأعرب رئي�ض جمل�ض الأوقاف ال�شنية عن بالغ 

�شكره وتقديره لدعم ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي 

لحتياجات  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 

مناطق اململكة كافة من دور العبادة وتوجيه �شموه 

الدائم بالعناية ببيوت اهلل.

اأكدت روان بنت جنيب توفيقي وزيرة �شوؤون ال�شباب 

دوًرا حمورًيا  تلعب  اململكة  ال�شباب يف  مراكز متكني  اأن 

طاقات  ل�شتثمار  اإبداعية  م�شاحات  خلق  يف  واأ�شا�شًيا 

ال�شباب البحريني وتنمية مهاراته، الأمر الذي جعل منها 

وبرامج  اأن�شطة  فيها  يجدون  لل�شباب  ومتنف�ًشا  مق�شًدا 

ت�شهم  نبيلة  وغايات  اأهداًفا  طياتها  يف  حتمل  متطورة 

يف اكت�شاف و�شقل واإبراز املواهب، م�شرية اإىل اأن وزارة 

�شوؤون ال�شباب تتطلع اإىل اأن تاأخذ مراكز متكني ال�شباب 

دوًرا طلئعًيا يف م�شرية احلركة ال�شبابية البحرينية.

جاء ذلك خلل زيارة �شعادة وزيرة �شوؤون ال�شباب 

الثاين  النائب  قراطة  عبدالواحد  اأحمد  النائب  وبح�شور 

النعيم  �شباب  متكني  مركز  اىل  النواب،  جمل�ض  لرئي�ض 

حيث التقت خللها مع غازي عبداملح�شن رئي�ض جمل�ض 

اإدارة مركز متكني �شباب النعيم وعدد من اأع�شاء جمل�ض 

الإدارة.

الربامج  على  ال�شباب  �شوؤون  وزيرة  واطلعت 

النعيم  �شباب  متكني  مركز  يقيمها  التي  والفعاليات 

كما  امل�شتقبلية،  املركز  وبرامج  خطط  اإىل  بالإ�شافة 

امل�شتقبلية  املركز  ومتطلبات  احتياجات  اإىل  ا�شتمتعت 

يقدمها  التي  والأن�شطة  بالربامج  الرتقاء  اإىل  والرامية 

املنطقة، والعمل على توجيه طاقاتهم مبا  ل�شباب  املركز 

يخدمهم ويعود بالنفع والفائدة على اململكة. كما اطلعت 

التي  املركز  واجهة  يف  التلفيات  على  الزيارة  اأثناء  يف 

ت�شببت بها الرياح ال�شديدة.

واأبدت وزيرة �شوؤون ال�شباب ارتياحها للنجاح الذي 

لقيته تلك الربامج، وحجم امل�شاركة الوا�شعة فيها من قبل 

ال�شباب  النا�شئة وال�شباب، موؤكدة وقوف وزارة �شوؤون 

اىل جانب اجلهود التي يبذلها مركز متكني �شباب النعيم 

البحريني وتنمية  ال�شباب  على �شعيد ا�شتقطاب طاقات 

فراغهم  اأوقات  و�شغل  املتنوعة،  واهتماماتهم  ميولهم 

بالأن�شطة املفيدة.

النعيم  �شباب  مركز متكني  رئي�ض  اأ�شاد  جانبه  ومن 

املركز  زيارة  على  ال�شباب  �شوؤون  وزيرة  بحر�ض 

والرامية  يقدمها  التي  والربامج  الأن�شطة  على  للطلع 

اىل ا�شتنها�ض همم ال�شباب البحريني وتوجيه طاقاتهم، 

اإىل الطلع على احتياجات املركز ومتطلباته،  بالإ�شافة 

م�شرًيا اإىل اأن دعم وزارة �شوؤون ال�شباب ميثل دافًعا قوًيا 

ملجل�ض اإدارة املركز من اأجل تقدمي كل ما من �شاأنه خدمة 

ال�شباب البحريني يف خمتلف املجالت.

 د. العلوي: تعزيز القدرات من اأجل 

التاأّهب للطوارئ ال�شحية مبختلف الأ�شعدة

افتتحت الدكتورة اإجلل العلوي 

العامة  لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل 

»متارين  عنوان  حتت  عمل  ور�شة 

ال�شحية  الطوارئ  لأحداث  املحاكاة 

العامة« والتي تعقد خلل الفرتة من 

 2023 فرباير  من   22 وحتى   20

بالتعاون  جراند  ويندهام  فندق  يف 

والتن�شيق امل�شرتك مع خرباء باملكتب 

يف  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي 

مملكة البحرين وعدد من اخلرباء من 

املركز اخلليجي للوقاية من الأمرا�ض 

ومكافحتها.

اإجراء  اإىل  العمل  ور�شة  وتهدف 

الإر�شادات  با�شتخدام  عملي  تدريب 

ال�شحة  ملنظمة  العملية  والدوات 

وتقييم  وتنفيذ  ولت�شميم  العاملية 

ال�شحة  طوارئ  لأحداث  حماكاة 

التمرين  مدربي  من  ولكادر  العامة 

م�شتوى  ورفع  القطاعات،  مبختلف 

ال�شحية  اللوائح  ب�شاأن  الوعي 

الدولية.

اأعمال  افتتاح  م�شتهل  ويف 

الور�شة رّحبت د. العلوي باحل�شور 

وممثلي  اخلرباء  من  امل�شاركني  من 

خمتلف اجلهات احلكومية ونقلت لهم 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  حتيات 

جواد ح�شن وزيرة ال�شحة ومتنياتها 

يف  والنجاح  التوفيق  بكل  للجميع 

الأهداف  لتحقيق  وذلك  التمرين  هذا 

والتطلعات املن�شودة.

البحرين  دعم  العلوي  د.  واأكدت 

لكافة الربامج والأن�شطة التي ت�شعى 

القدرات  وكفاءة  بناء  تعزيز  اإىل 

ال�شحية  للطوارئ  التاأهب  اأجل  من 

وال�شتعداد  الأ�شعدة  خمتلف  على 

اأن  اإىل  م�شريًة  لها،  لل�شتجابة 

تنفيذ  خلل  ومن  حتر�ض  البحرين 

 )2005( الدولية  ال�شحية  اللوائح 

تقييم  على  التفاقيات  من  وغريها 

جميع  ملواجهة  الوطنية  القدرات 

الأخطار يف حالت الطوارئ ال�شحية 

املخاطر  ت�شمل  والتي  عنها  والتبليغ 

ال�شحي  بالأمن  املتعلقة  التقليدية 

والأمرا�ض  املعدية  الأمرا�ض  مثل 

واملياه  والأغذية  امل�شدر  احليوانية 

جانب  اإىل  البيئية،  والأخطار  امللوثة 

فيها مقاومة  امل�شتجدة مبا  التحديات 

امليكروبات ومعاودة ظهور  م�شادات 

اأمرا�ض معروفة وتغرّي اأمناطها. 

واأكدت د. العلوي اإىل اأهمية مثل 

توفري  يف  ت�شهم  التي  الور�ض  هذه 

القدرات  تعزيز  اأمام  الفر�ض  ومنح 

املجالت  يف  امل�شرتكة  والتجارب 

ال�شتجابة  و�شرعة  العامة  ال�شحية 

هذه  وملثل  ال�شحية  للطوارئ 

اختبار  خلل  من  العاملية  التحديات 

ور�ض  توفري  يف  وامل�شاركة  القدرات 

العمل التدريبية التي ت�شدرها منظمة 

ال�شحة العاملية وال�شتفادة منها على 

هذا ال�شعيد.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12373/PDF/INAF_20230222014935682.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1000568/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1000588/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

المنزل« نوفمبر المقبل.
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:  6283
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 صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي
 لألسر محدودة الدخل »عالوة الغالء« لشهر رمضان.

وضع آلية لتغيير مسار الطلبة أثناء دراستهم عند  تشبع 
سوق العمل من التخصص مع أحقية الطالب في اختيار 

التخصص المناسب.

 إنشاء جسر علوي كمخرج من شارع الجنبية باتجاه شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان جهة شرق المنامة.

 تشديد الرقابة على المواد الغذائية
أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع.

 استمرار توظيف البحرينيين العاملين في المؤسسات 
الحكومية والشركات المملوكة للدولة بطريق التعاقد 

.»out source« الخارجي

 تعجيل صرف تعويضات »الدفعة الثانية« إلى البحارة 
المتضررين من حجز قواربهم ومعداتهم خارج الحدود 

اإلقليمية.

زيادة عدد صهاريج سحب مياه الصرف الصحي في الدائرة 
الثانية عشرة بالشمالية، والعمل على ربط المناطق بشبكة 

الصرف الصحي، وتخصيص خط ساخن للشكاوى والطلبات.

»النواب« يعتمد حساب »احتياطي األجيال« بعد مناقشات 3 ساعات

دعوة نيابية إلنشاء صندوق خاص بالكوارث واألزمات
محمد رشاد.  «

أقر مجلس النواب بعد مناقش��ات وجدل نيابي اس��تمر 
ألكثر من 3 س��اعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات 
المالية المدققة لحس��اب احتياطي األجيال القادمة عن 
الس��نة المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 2021، بعد 

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
كما وافق المجلس على مالحظات اللجنة بشأنه، وأحاله 

إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن األزمة العالمية 
إب��ان جائحة كورونا دعت إلى اس��تخدام بعض األموال 
من صن��دوق احتياط��ي األجي��ال لمكافح��ة التداعيات 
االقتصادية، مش��يرًا إلى أن بعد االنته��اء من الجائحة 
وتداعياته��ا الس��لبية ت��م العم��ل على تنمي��ة موارد 
الصندوق من خالل مش��روع قدمت��ه الحكومة للمجلس 
النيابي وذلك باقتطاع ما نس��بته دوالر واحد  من سعر 
بي��ع برميل النفط ب��� 40 دوالرًا، و2 دوالر في حال البيع 
بس��عر 80 دوالرًا، و3 دوالرات ف��ي ح��ال البي��ع ب� 120 
دوالرًا، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية. 
وأضاف السلوم، أن األثر اإليجابي على صندوق احتياطي 
األجي��ال س��يظهر م��ع 2023، ويزي��د م��ع 2025 وفقًا 
لتعدي��الت الت��ي أدخلها مجلس النواب على المش��روع 

الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهودًا كبيرة 
تبذل من قب��ل القائمين على صندوق احتياطي األجيال 

القادمة، وعلى رأس��هم وزير المالية واالقتصاد الوطني 
من خ��الل اعتماده��م على الك��وادر البحرينية بنس��بة 

.%100
وأش��ارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من 
وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغاللها 
لتغطية بع��ض المصروفات الطارئ��ة للجائحة، داعية 
إل��ى مب��ادرات وصنادي��ق أكثر م��ن هذا الن��وع تهدف 
لتغطي��ة العج��وزات والدين العام وتقلي��ل الحاجة إلى 

االستدانة. 

وطالبت بزيادة حجم اس��تثمارات الصن��دوق محليًا من 
خ��الل اس��تغالل المش��اريع العقارية المتعثرة بس��بب 
نقص الس��يولة عند المستثمر أو سوء اإلدارة بما  يثري 
صن��دوق األجي��ال ويعطي الثقة بس��وق االس��تثمارات 
العقاري��ة المحل��ي، مطالبة بالس��عي نحو إنش��اء بنك 
اس��تثماري حكومي شامل لتوس��عة نشاطات المحافظ 
االس��تثمارية ليش��مل المزي��د من األجه��زة الحكومية 
ذات الطابع االس��تثماري: مثل الهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماع��ي، واألوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ 

كل جهاز بخصوصيته.
بينم��ا قال النائ��ب علي النعيمي »إن حس��اب احتياطي 
األجي��ال القادمة لع��ب دورًا كبيرًا إب��ان جائحة كورونا 
ف��ي دعم الميزاني��ة العامة للدولة عب��ر االقتراض من 
هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة«، داعيًا إلى 
إنش��اء صندوق خاص معني بالكوارث واألزمات السيما 
في ظل الخب��رات الكبيرة التي نمتلكه��ا في إدارة مثل 
هذه الصنادي��ق لما لها من أهمي��ة بالغة في الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية واالستفادة من الجائحة التي 

كان ال يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلع��ه في أن تنعكس آليات عمل صندوق 
احتياط��ي األجيال عل��ى مجلس إدارة صن��دوق التقاعد 
الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خالل الفصل 
التش��ريعي الخام��س، ليصب��ح اليوم من أه��م الروافد 

الرئيسية للدولة. 
وأش��ار النائ��ب ممدوح الصال��ح إل��ى أن القائمين على 
مجل��س إدارة صندوق احتياط األجي��ال قدموا أداًء جيدًا 
عل��ى الرغم م��ن التحدي��ات االقتصادية الكبي��رة التي 
واجه��ت العالم خ��الل الفت��رة الماضي��ة وخاصة فترة 

جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باس��تثماراته في القطاع الدوائي 
والعقاري تمكن من تش��غيل  ش��ركات بحرينية وطنية 
معربًا عن دعم المجلس التش��ريعي الكامل لمثل هذه 
االس��تثمارات الكب��رى التي ت��دار من قب��ل البحرينيين 
وتخل��ق الوظائ��ف النوعي��ة والمتميزة بما يس��هم في 

االستقرار االقتصادي للمملكة.

ترسية مناقصة إنشاء »برج الصندوق«.. »المالية«:

627 مليون دوالر موجودات حساب »احتياطي األجيال« 
محمد رشاد  «

أوضح وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للش��ؤون 
المالية يوس��ف حم��ود، أن صندوق احتياط��ي األجيال 
القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل 
ممتل��كات والش��ركات القابضة التي تق��وم بعمليات 
االس��تثمار داخل البحرين، مضيفًا أن توظيف رأس مال 
الصندوق يتم عب��ر احتياطات خ��ارج الدولة بالعمالت 
األجنبي��ة م��ن بينها ال��دوالر األمريكي بغ��رض جلبها 
للبحرين وقت ما اس��تدعت الحاجة لذلك وال يتم صرف 
أي مبالغ منها إال من خالل إصدار مرسوم بهذا الشأن. 
وأشار خالل ردوده أمس على مداخالت النواب بالجلسة 
أمس، إلى أن األصول االس��تثمارية لصندوق احتياطي 
األجيال القادمة تتغير على حس��ب حجم االس��تثمارات 
خالل الدورة االس��تثمارية ما بين ش��هر يناير إلى شهر 
ديسمبر من العام، مبينًا أن ارتفاع أو انخفاض الودائع 
خاضع بش��كل أساس��ي إلى السياس��ات االس��تثمارية 
وقرارات االستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي 
األجي��ال القادم��ة عل��ى حس��ب األوضاع في األس��واق 

العالمية. 
ونوه حم��ود إلى أن األس��واق العالمية كان��ت مواتية 
خ��الل الفترة الس��ابقة بما حقق نتائ��ج وعوائد جيدة 
لصال��ح صندوق احتياطي األجيال القادمة، مش��يرًا إلى 
أن طبيعة عمل االحتياطي ال تعتمد على االستثمارات 
على المدى القصير بل االس��تثمار على المدى الطويل 
وأن��ه ال يمكن القياس عليها وف��ق فترة زمنية محددة 
كونها اس��تثمارات تهدف ف��ي المق��ام األول إلى بناء 
احتياط��ي لألجيال القادمة يمكن اس��تخدامه إن دعت 

الحاجة لذلك في المستقبل. 

ولف��ت إل��ى أن الحس��اب االحتياط��ي يخض��ع للتدقيق 
والرقاب��ة المالي��ة م��ن قب��ل جهتي��ن األول��ى مدقق 
خارجي يعم��ل على تدقي��ق الحس��ابات، بينما تتمثل 
الجه��ة الثانية ف��ي دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حس��ابات 
الصن��دوق، مش��ددًا على أهمي��ة توزيع االس��تثمارات 
الخاصة بالحس��اب االحتياط��ي على مناط��ق جغرافية 
مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ 
على مبدأ االستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات 

مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة. 
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني لصالح صندوق احتياطي األجيال، أكد حمود أن 
تحويالت عوائد النف��ط، إن لم يتم إدخالها في الوقت 
المحدد تدفع في الالحق وليس في الشهر السابق ويتم 

عكس��ها حيث تدرج ويتم عكس��ها حينم��ا تتم عملية 
التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.

وبين أن التحوي��الت بدأت فعليًا من أول يناير الماضي 
وفق للمرس��وم الجديد الس��ترجاع المبالغ التي تخص 
الحس��اب االحتياط��ي لألجي��ال القادمة، فيم��ا يتعلق 
باألس��عار ما فوق ال��� 80 دوالرًا، إال أن هذا األمر يحتاج 
إل��ى وقت كاٍف حتى يمكن اس��تعادة المبالغ بالكامل، 
أم��ا في حال��ة بقاء أس��عار النف��ط على ما ه��ي عليه 
فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي األجيال 

القادمة. 
وأوضح أن موجودات حس��اب احتياطي األجيال القادمة 
بلغت الي��وم 627 مليون دوالر موجودة في الحس��اب، 
كاش��فًا عن أن الب��رج اإلداري واالس��تثماري الحتياطي 
األجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة 

ش��ركات محلية وأجنبية، إال أنه تم ترس��ية المش��روع 
عل��ى الش��ركة األجنبي��ة بمبل��غ ال يتجاوز ال��� 10 آالف 
دينار، وهي متخصصة في هذا الش��أن، بهدف دراس��ة 
النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهًا إلى 
أن االستثمارات في حس��اب احتياطي األجيال ال تشمل 

التحويالت النفطية. 
ولف��ت إل��ى أن متوس��ط روات��ب العاملي��ن بصندوق 
احتياط��ي األجي��ال القادم��ة ال يتجاوز ال��� 1000 دينار 
ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافيًا ما أثير حول 

تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأض��اف أن الصن��دوق يعاني من مش��كلة اس��تقطاب 
الكفاءات المناس��بة بهذا النوع م��ن الرواتب، مبينًا أن 
حس��اب احتياطي األجيال في الوزارة والموظفين أيضًا 
بال��وزارة وتدف��ع رواتبهم من قبل ال��وزارة، لكن هناك 
مجل��س إدارة الحتياط��ي األجي��ال مك��ون م��ن 3 من 
الحكومة و6 من القطاع الخاص إلدارة أموال الحساب. 

وحول مش��روع مصنع األدوية » بايو - تكس« بمنطقة 
الح��د وال��ذي أنش��ئ كمش��روع اس��تثماري الحتياطي 
األجي��ال القادمة، لف��ت حمود إل��ى أن المصنع أجريت 
حول��ه مجموعة من الدراس��ات للتأكد م��ن احتياجات 
المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما 
تم تحديد نوعية األدوية لتوزيعها على منطقة الخليج 
بالتحديد والمنطقة العربية بش��كل كامل، حيث روعي 
في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقًا 
ألح��دث المواصف��ات والمعايير العالمي��ة، مؤكدًا أنه 
تم الموافق��ة عليها من قبل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، بجان��ب موافقة 
األجه��زة الرقابي��ة المعنية باألدوية ف��ي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
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مقترحات مستعجلة للحكومة

»اإلسكان«: 921 طلبًا بـ»ثالثة المحرق« بينها 849 لوحدات
أّك��دت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمران��ي، في رّدها 
على س��ؤال برلماني مقّدم من النائب محمد العليوي، 
أّن إجمال��ي ع��دد الطلبات القائمة ف��ي الدائرة الثالثة 
بمحافظ��ة المحرق يبل��غ 921 طلبًا إس��كانيًا من بينها 
849 طلبًا لوحدات س��كنية، و20 طلبًا لقس��ائم سكنية، 

و52 طلبًا لشقق تمليك.  
وأوضح��ت ال��وزارة بأنه��ا حريصة على ضم��ان حصول 
المواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود على الس��كن 
المالئم، م��ن خالل توفيرها خدمات إس��كانية متنوعة 
تتيح للمواط��ن اختيار الخدمة األكث��ر مالءمة لظروفه 
االجتماعية والمعيش��ية والمتمثلة ف��ي خدمة تمليك 

وح��دة س��كنية »بي��ت«، خدم��ة تمليك وحدة س��كنية 
بأغراضه��ا  اإلس��كانية  التموي��الت  خدم��ة  »ش��قة«، 
المتنوع��ة »تموي��ل تس��هيل« وال��ذي ين��درج ضمنه 
»تسهيل عقاري« و»تس��هيل تعاون« و»تسهيل البيت 
الع��ود«، إل��ى جانب خدمت��ي »مزايا« و»مزاي��ا« الفئة 
المس��تحدثة، باإلضافة إلى خدمة القس��يمة السكنية، 

وخدمة تمويل الترميم.
وأش��ارت إلى برنامج حقوق تطوي��ر األراضي الحكومية، 
والذي تم تدش��ينه بما يحق��ق معادلة تقليص الفجوة 
بي��ن قيم��ة التموي��الت وبي��ن توفير المع��روض من 
وحدات بأس��عار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة 

مع الش��ركات العقارية التي توّفر الوحدات اإلس��كانية 
عالقة شراكة وتنسيق عالي المستوى.

ولفت��ت إل��ى اس��تمرارها في تنفي��ذ مش��اريع بمدينة 
س��لمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق 
الح��د، مدينة ش��رق س��ترة، باإلضاف��ة إل��ى المناطق 
المخصصة لش��ريط العمارات السكنية في عدة مناطق 
بالمملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تّم التوسع في مبادرتي 
تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار 
تالئم المستفيدين من التمويالت اإلسكانية، بناء على 
نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خالل األعوام 
الس��ابقة، وإثبات جدواها في تحقيق االستدامة لقطاع 

الس��كن االجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات واألغراض 
التمويلي��ة الت��ي تمنحها ال��وزارة للمواطنين من خالل 
تمويل تس��هيل و»مزاي��ا« الفئة المس��تحدثة، بحيث 
أصبح��ت تقدم للمواطن خيارات ش��راء مس��كن، أو بناء 
مسكن، أو ش��راء أرض، أو ش��راء أرض وبنائها، أو شراء 
عق��ار لدى أحد األقارب، أو المش��اركة بين مجموعة من 
المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضاًل عن 
زيادة الحد األدنى واألقصى لقيمة التمويالت اإلسكانية 

كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت الوزارة أّن الخطط ترتكز خالل المرحلة المقبلة 

على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

 صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي
 لألسر محدودة الدخل »عالوة الغالء« لشهر رمضان.

وضع آلية لتغيير مسار الطلبة أثناء دراستهم عند  تشبع 
سوق العمل من التخصص مع أحقية الطالب في اختيار 

التخصص المناسب.

 إنشاء جسر علوي كمخرج من شارع الجنبية باتجاه شارع 
الشيخ عيسى بن سلمان جهة شرق المنامة.

 تشديد الرقابة على المواد الغذائية
أثناء النقل والتخزين والعرض في نقاط البيع.

 استمرار توظيف البحرينيين العاملين في المؤسسات 
الحكومية والشركات المملوكة للدولة بطريق التعاقد 

.»out source« الخارجي

 تعجيل صرف تعويضات »الدفعة الثانية« إلى البحارة 
المتضررين من حجز قواربهم ومعداتهم خارج الحدود 

اإلقليمية.

زيادة عدد صهاريج سحب مياه الصرف الصحي في الدائرة 
الثانية عشرة بالشمالية، والعمل على ربط المناطق بشبكة 

الصرف الصحي، وتخصيص خط ساخن للشكاوى والطلبات.

»النواب« يعتمد حساب »احتياطي األجيال« بعد مناقشات 3 ساعات

دعوة نيابية إلنشاء صندوق خاص بالكوارث واألزمات
محمد رشاد.  «

أقر مجلس النواب بعد مناقش��ات وجدل نيابي اس��تمر 
ألكثر من 3 س��اعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات 
المالية المدققة لحس��اب احتياطي األجيال القادمة عن 
الس��نة المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 2021، بعد 

تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
كما وافق المجلس على مالحظات اللجنة بشأنه، وأحاله 

إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن األزمة العالمية 
إب��ان جائحة كورونا دعت إلى اس��تخدام بعض األموال 
من صن��دوق احتياط��ي األجي��ال لمكافح��ة التداعيات 
االقتصادية، مش��يرًا إلى أن بعد االنته��اء من الجائحة 
وتداعياته��ا الس��لبية ت��م العم��ل على تنمي��ة موارد 
الصندوق من خالل مش��روع قدمت��ه الحكومة للمجلس 
النيابي وذلك باقتطاع ما نس��بته دوالر واحد  من سعر 
بي��ع برميل النفط ب��� 40 دوالرًا، و2 دوالر في حال البيع 
بس��عر 80 دوالرًا، و3 دوالرات ف��ي ح��ال البي��ع ب� 120 
دوالرًا، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية. 
وأضاف السلوم، أن األثر اإليجابي على صندوق احتياطي 
األجي��ال س��يظهر م��ع 2023، ويزي��د م��ع 2025 وفقًا 
لتعدي��الت الت��ي أدخلها مجلس النواب على المش��روع 

الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهودًا كبيرة 
تبذل من قب��ل القائمين على صندوق احتياطي األجيال 

القادمة، وعلى رأس��هم وزير المالية واالقتصاد الوطني 
من خ��الل اعتماده��م على الك��وادر البحرينية بنس��بة 

.%100
وأش��ارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من 
وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغاللها 
لتغطية بع��ض المصروفات الطارئ��ة للجائحة، داعية 
إل��ى مب��ادرات وصنادي��ق أكثر م��ن هذا الن��وع تهدف 
لتغطي��ة العج��وزات والدين العام وتقلي��ل الحاجة إلى 

االستدانة. 

وطالبت بزيادة حجم اس��تثمارات الصن��دوق محليًا من 
خ��الل اس��تغالل المش��اريع العقارية المتعثرة بس��بب 
نقص الس��يولة عند المستثمر أو سوء اإلدارة بما  يثري 
صن��دوق األجي��ال ويعطي الثقة بس��وق االس��تثمارات 
العقاري��ة المحل��ي، مطالبة بالس��عي نحو إنش��اء بنك 
اس��تثماري حكومي شامل لتوس��عة نشاطات المحافظ 
االس��تثمارية ليش��مل المزي��د من األجه��زة الحكومية 
ذات الطابع االس��تثماري: مثل الهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماع��ي، واألوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ 

كل جهاز بخصوصيته.
بينم��ا قال النائ��ب علي النعيمي »إن حس��اب احتياطي 
األجي��ال القادمة لع��ب دورًا كبيرًا إب��ان جائحة كورونا 
ف��ي دعم الميزاني��ة العامة للدولة عب��ر االقتراض من 
هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة«، داعيًا إلى 
إنش��اء صندوق خاص معني بالكوارث واألزمات السيما 
في ظل الخب��رات الكبيرة التي نمتلكه��ا في إدارة مثل 
هذه الصنادي��ق لما لها من أهمي��ة بالغة في الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية واالستفادة من الجائحة التي 

كان ال يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلع��ه في أن تنعكس آليات عمل صندوق 
احتياط��ي األجيال عل��ى مجلس إدارة صن��دوق التقاعد 
الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خالل الفصل 
التش��ريعي الخام��س، ليصب��ح اليوم من أه��م الروافد 

الرئيسية للدولة. 
وأش��ار النائ��ب ممدوح الصال��ح إل��ى أن القائمين على 
مجل��س إدارة صندوق احتياط األجي��ال قدموا أداًء جيدًا 
عل��ى الرغم م��ن التحدي��ات االقتصادية الكبي��رة التي 
واجه��ت العالم خ��الل الفت��رة الماضي��ة وخاصة فترة 

جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باس��تثماراته في القطاع الدوائي 
والعقاري تمكن من تش��غيل  ش��ركات بحرينية وطنية 
معربًا عن دعم المجلس التش��ريعي الكامل لمثل هذه 
االس��تثمارات الكب��رى التي ت��دار من قب��ل البحرينيين 
وتخل��ق الوظائ��ف النوعي��ة والمتميزة بما يس��هم في 

االستقرار االقتصادي للمملكة.

ترسية مناقصة إنشاء »برج الصندوق«.. »المالية«:

627 مليون دوالر موجودات حساب »احتياطي األجيال« 
محمد رشاد  «

أوضح وكيل وزارة المالية واالقتصاد الوطني للش��ؤون 
المالية يوس��ف حم��ود، أن صندوق احتياط��ي األجيال 
القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل 
ممتل��كات والش��ركات القابضة التي تق��وم بعمليات 
االس��تثمار داخل البحرين، مضيفًا أن توظيف رأس مال 
الصندوق يتم عب��ر احتياطات خ��ارج الدولة بالعمالت 
األجنبي��ة م��ن بينها ال��دوالر األمريكي بغ��رض جلبها 
للبحرين وقت ما اس��تدعت الحاجة لذلك وال يتم صرف 
أي مبالغ منها إال من خالل إصدار مرسوم بهذا الشأن. 
وأشار خالل ردوده أمس على مداخالت النواب بالجلسة 
أمس، إلى أن األصول االس��تثمارية لصندوق احتياطي 
األجيال القادمة تتغير على حس��ب حجم االس��تثمارات 
خالل الدورة االس��تثمارية ما بين ش��هر يناير إلى شهر 
ديسمبر من العام، مبينًا أن ارتفاع أو انخفاض الودائع 
خاضع بش��كل أساس��ي إلى السياس��ات االس��تثمارية 
وقرارات االستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي 
األجي��ال القادم��ة عل��ى حس��ب األوضاع في األس��واق 

العالمية. 
ونوه حم��ود إلى أن األس��واق العالمية كان��ت مواتية 
خ��الل الفترة الس��ابقة بما حقق نتائ��ج وعوائد جيدة 
لصال��ح صندوق احتياطي األجيال القادمة، مش��يرًا إلى 
أن طبيعة عمل االحتياطي ال تعتمد على االستثمارات 
على المدى القصير بل االس��تثمار على المدى الطويل 
وأن��ه ال يمكن القياس عليها وف��ق فترة زمنية محددة 
كونها اس��تثمارات تهدف ف��ي المق��ام األول إلى بناء 
احتياط��ي لألجيال القادمة يمكن اس��تخدامه إن دعت 

الحاجة لذلك في المستقبل. 

ولف��ت إل��ى أن الحس��اب االحتياط��ي يخض��ع للتدقيق 
والرقاب��ة المالي��ة م��ن قب��ل جهتي��ن األول��ى مدقق 
خارجي يعم��ل على تدقي��ق الحس��ابات، بينما تتمثل 
الجه��ة الثانية ف��ي دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حس��ابات 
الصن��دوق، مش��ددًا على أهمي��ة توزيع االس��تثمارات 
الخاصة بالحس��اب االحتياط��ي على مناط��ق جغرافية 
مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ 
على مبدأ االستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات 

مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة. 
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني لصالح صندوق احتياطي األجيال، أكد حمود أن 
تحويالت عوائد النف��ط، إن لم يتم إدخالها في الوقت 
المحدد تدفع في الالحق وليس في الشهر السابق ويتم 

عكس��ها حيث تدرج ويتم عكس��ها حينم��ا تتم عملية 
التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.

وبين أن التحوي��الت بدأت فعليًا من أول يناير الماضي 
وفق للمرس��وم الجديد الس��ترجاع المبالغ التي تخص 
الحس��اب االحتياط��ي لألجي��ال القادمة، فيم��ا يتعلق 
باألس��عار ما فوق ال��� 80 دوالرًا، إال أن هذا األمر يحتاج 
إل��ى وقت كاٍف حتى يمكن اس��تعادة المبالغ بالكامل، 
أم��ا في حال��ة بقاء أس��عار النف��ط على ما ه��ي عليه 
فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي األجيال 

القادمة. 
وأوضح أن موجودات حس��اب احتياطي األجيال القادمة 
بلغت الي��وم 627 مليون دوالر موجودة في الحس��اب، 
كاش��فًا عن أن الب��رج اإلداري واالس��تثماري الحتياطي 
األجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة 

ش��ركات محلية وأجنبية، إال أنه تم ترس��ية المش��روع 
عل��ى الش��ركة األجنبي��ة بمبل��غ ال يتجاوز ال��� 10 آالف 
دينار، وهي متخصصة في هذا الش��أن، بهدف دراس��ة 
النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهًا إلى 
أن االستثمارات في حس��اب احتياطي األجيال ال تشمل 

التحويالت النفطية. 
ولف��ت إل��ى أن متوس��ط روات��ب العاملي��ن بصندوق 
احتياط��ي األجي��ال القادم��ة ال يتجاوز ال��� 1000 دينار 
ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافيًا ما أثير حول 

تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأض��اف أن الصن��دوق يعاني من مش��كلة اس��تقطاب 
الكفاءات المناس��بة بهذا النوع م��ن الرواتب، مبينًا أن 
حس��اب احتياطي األجيال في الوزارة والموظفين أيضًا 
بال��وزارة وتدف��ع رواتبهم من قبل ال��وزارة، لكن هناك 
مجل��س إدارة الحتياط��ي األجي��ال مك��ون م��ن 3 من 
الحكومة و6 من القطاع الخاص إلدارة أموال الحساب. 

وحول مش��روع مصنع األدوية » بايو - تكس« بمنطقة 
الح��د وال��ذي أنش��ئ كمش��روع اس��تثماري الحتياطي 
األجي��ال القادمة، لف��ت حمود إل��ى أن المصنع أجريت 
حول��ه مجموعة من الدراس��ات للتأكد م��ن احتياجات 
المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما 
تم تحديد نوعية األدوية لتوزيعها على منطقة الخليج 
بالتحديد والمنطقة العربية بش��كل كامل، حيث روعي 
في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقًا 
ألح��دث المواصف��ات والمعايير العالمي��ة، مؤكدًا أنه 
تم الموافق��ة عليها من قبل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، بجان��ب موافقة 
األجه��زة الرقابي��ة المعنية باألدوية ف��ي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربي.
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مقترحات مستعجلة للحكومة

»اإلسكان«: 921 طلبًا بـ»ثالثة المحرق« بينها 849 لوحدات
أّك��دت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمران��ي، في رّدها 
على س��ؤال برلماني مقّدم من النائب محمد العليوي، 
أّن إجمال��ي ع��دد الطلبات القائمة ف��ي الدائرة الثالثة 
بمحافظ��ة المحرق يبل��غ 921 طلبًا إس��كانيًا من بينها 
849 طلبًا لوحدات س��كنية، و20 طلبًا لقس��ائم سكنية، 

و52 طلبًا لشقق تمليك.  
وأوضح��ت ال��وزارة بأنه��ا حريصة على ضم��ان حصول 
المواطني��ن م��ن ذوي الدخ��ل المح��دود على الس��كن 
المالئم، م��ن خالل توفيرها خدمات إس��كانية متنوعة 
تتيح للمواط��ن اختيار الخدمة األكث��ر مالءمة لظروفه 
االجتماعية والمعيش��ية والمتمثلة ف��ي خدمة تمليك 

وح��دة س��كنية »بي��ت«، خدم��ة تمليك وحدة س��كنية 
بأغراضه��ا  اإلس��كانية  التموي��الت  خدم��ة  »ش��قة«، 
المتنوع��ة »تموي��ل تس��هيل« وال��ذي ين��درج ضمنه 
»تسهيل عقاري« و»تس��هيل تعاون« و»تسهيل البيت 
الع��ود«، إل��ى جانب خدمت��ي »مزايا« و»مزاي��ا« الفئة 
المس��تحدثة، باإلضافة إلى خدمة القس��يمة السكنية، 

وخدمة تمويل الترميم.
وأش��ارت إلى برنامج حقوق تطوي��ر األراضي الحكومية، 
والذي تم تدش��ينه بما يحق��ق معادلة تقليص الفجوة 
بي��ن قيم��ة التموي��الت وبي��ن توفير المع��روض من 
وحدات بأس��عار مخفضة، مشيرة إلى أنه تربط الوزارة 

مع الش��ركات العقارية التي توّفر الوحدات اإلس��كانية 
عالقة شراكة وتنسيق عالي المستوى.

ولفت��ت إل��ى اس��تمرارها في تنفي��ذ مش��اريع بمدينة 
س��لمان، ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، مدينة شرق 
الح��د، مدينة ش��رق س��ترة، باإلضاف��ة إل��ى المناطق 
المخصصة لش��ريط العمارات السكنية في عدة مناطق 
بالمملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تّم التوسع في مبادرتي 
تنويع الحلول التمويلية وتوفير وحدات إسكانية بأسعار 
تالئم المستفيدين من التمويالت اإلسكانية، بناء على 
نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خالل األعوام 
الس��ابقة، وإثبات جدواها في تحقيق االستدامة لقطاع 

الس��كن االجتماعي، حيث تم تنويع الخيارات واألغراض 
التمويلي��ة الت��ي تمنحها ال��وزارة للمواطنين من خالل 
تمويل تس��هيل و»مزاي��ا« الفئة المس��تحدثة، بحيث 
أصبح��ت تقدم للمواطن خيارات ش��راء مس��كن، أو بناء 
مسكن، أو ش��راء أرض، أو ش��راء أرض وبنائها، أو شراء 
عق��ار لدى أحد األقارب، أو المش��اركة بين مجموعة من 
المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة، فضاًل عن 
زيادة الحد األدنى واألقصى لقيمة التمويالت اإلسكانية 

كدعم مالي مقدم من الحكومة.
وأضافت الوزارة أّن الخطط ترتكز خالل المرحلة المقبلة 

على تنمية مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

59 مليون دوالر إنفاق السياح على العالج في البحرين

 فاطمة الصيرفي لـ                 : 
السياحة العالجية ركيزة أساسية

عباس المغني «

تصاع��د إنفاق الس��ياح عل��ى العالج 
ف��ي البحرين إلى أكثر من 59 مليون 
دوالر ف��ي 2022 مقارنة بإنفاق يبلغ 
نحو 42 مليون دوالر في 2021، ونحو 

14 مليون دوالر في 2020. 
وف��ي س��ؤال ل�»الوط��ن« ع��ن نمو 
وزي��ر  قال��ت  العالجي��ة،  الس��ياحة 
»إن  الصيرف��ي:  فاطم��ة  الس��ياحة 
الركائز  إح��دى  العالجي��ة  الس��ياحة 
األساس��ية لالس��تراتيجية السياحية 

لعام 2026-2022«. 
م��ع  »نعم��ل  الصيرف��ي  وأضاف��ت: 
القط��اع الخ��اص على تنمي��ة قطاع 
الس��ياحة العالجي��ة، ضم��ن خطط 
مدروس��ة لتحقي��ق نتائج ملموس��ة 
االقتص��اد  عل��ى  إيجاب��ًا  تنعك��س 
الوطني«. مؤك��دة على دعم الجهود 
الهادفة إلى ترويج لمملكة البحرين 
ف��ي  العالجي��ة  للس��ياحة  كوجه��ة 

المنطقة.
وذكرت أن البحرين نجحت في تخطي 
المؤشرات المرس��ومة لعام 2022، 
حيث بلغ��ت إيرادات الس��ياحية 1.5 

مليار دين��ار وهو أعلى بنس��بة %50 
عن الرقم المس��تهدف. كما أن عدد 
الس��ياح ارتفع إلى 9.9 مليون سائح 

وهو أعلى من الرقم المستهدف. 
وأكد على أن االس��تراتيجية السياحة 
ترتكز على التنويع بم��ا يحقق رؤية 
البحرين، مش��يرة إل��ى أهمية تنمية 
والس��ياحة  العالجي��ة،  الس��ياحة 
الرياضي��ة،  والس��ياحة  التعليمي��ة، 

والسياحة العقارية وغيرها. 
إلى ذل��ك أك��دت إحصائية رس��مية 

لنق��اط البي��ع ع��ن ارتف��اع إنف��اق 
الس��ياح عل��ى الصح��ة ف��ي البحرين 
أكثر من 59 مليون دوالر في 2022، 
وبنس��بة نم��و تبلغ 15% ع��ن العام 
2021. واإلحصائي��ة تقتص��ر عل��ى 
ما تم دفعه عبر أجه��زة نقاط البيع 
بالبطاقات المصرفية وال يش��مل ما 

تم دفع )كاش(.
وب��ادرت الكثي��ر من المستش��فيات 
المملوك��ة للقطاع الخ��اص بإطالق 
الدولي«  الزائ��ر  »الطبي��ب  برنام��ج 
والذي من خالله يتم الترتيب لزيارة 
كب��ار األطباء المتخصصي��ن لتقديم 
ع��الج غير متوفر ف��ي المنطقة، مما 
يشجع مواطنين دول المنطقة لزيارة 
البحري��ن لالس��تفادة م��ن خدم��ات 
الطبي��ب الزائد بداًل من الس��فر إلى 

أماكن بعيدة.
أن  اقتصادي��ون  خب��راء  وي��رى 
والبيئة  العالجي��ة  الس��ياحة  قطاع 
الداعمة يس��اهم في زيادة التنويع 
االقتصادي حي��ث إن قطاع الرعاية 
الصحي��ة ش��هد نم��وًا كبي��رًا ف��ي 
جمي��ع أنحاء العالم بس��بب التطور 
التكنولوج��ي المس��تمر ف��ي ه��ذا 

المجال، وأيضًا بس��بب االرتفاع في 
الطلب على الخدم��ات الصحية من 
قبل كبار الس��ن على وجه التحديد، 
والذي ساهم في تحفيز االبتكار في 

هذا الميدان.
وتق��دم الس��ياحة الصحي��ة فرص��ًا 
متعددة لمملكة البحرين تس��اهم 
وتنوي��ع  صادراته��ا  تعزي��ز  ف��ي 
وبالتالي  االقتصادي��ة،  أنش��طتها 
يمكن له��ا أن تكون راف��دًا لجهود 
التنوي��ع االقتصادي ف��ي المملكة، 
كم��ا أن األداء الجي��د ال��ذي قدم��ه 
فريق البحرين ف��ي مواجهة جائحة 
كورونا قد س��اهم بصورة كبيرة في 
نش��ر عدد ملح��وظ من الدراس��ات 
العلمي��ة ف��ي مج��ال الط��ب، حيث 
أش��ارت مث��ل ه��ذه الدراس��ات إلى 
تحقي��ق االرتفاع الكبي��ر في كفاءة 
مملكة البحري��ن في مجاالت البحث 
والتطوير واالبت��كار، وبالتالي بات 
من الممكن أن يس��اعد االس��تثمار 
في القطاع الصحي على تحقيق نمو 
إضافي في مجاالت البحث والتطوير 
واالبتكار في هذا القطاع وهو األمر 

سيعود بالفائدة على البحرين.

وزيرة السياحة

 »أمانة العاصمة« تطرح مناقصة تركيب 
ألعاب ذوي الهمم في حديقة السلمانية

سيد حسين القصاب «

طرحت أمانة العاصمة مناقصة تزويد وتركيب 
ألع��اب ل��ذوي الهمم في حديقة الس��لمانية. 
ومن ضمن ما ورد ف��ي وثيقة المناقصة على 
المق��اول توفير وتركيب أرب��ع ألعاب مختلفة 

ل��ذوي الهمم في حديقة الس��لمانية كما هو 
منصوص في كتيب المناقصة ويش��مل أيضًا 
توفير أرضية مطاطية وتغيير أماكن األلعاب 
الموج��ودة آخ��ذًا بعين االعتب��ار المواصفات 

المطلوبة من ناحية السالمة.
ومم��ا جاء في الوثيق��ة أن الضمان االبتدائي 

500 دين��ار، وصالحي��ة الضم��ان 120 يومًا، 
كما أنه حدد موع��د االفتتاح بتاريخ 6 مارس 

.2023
وُذكر ف��ي الوثيقة أنه على مقدمي العطاءات 
إرف��اق مبلغ الضم��ان االبتدائي المش��ار إليه 

أعاله أو بنسبة 1% من قيمة العطاء.

بدء أعمال الجناح البحريني 
بمعرض »جلفود« في دبي

بدأت أعمال الجناح الوطني البحريني في المعرض السنوي األكبر 
من نوعه على مس��توى العالم ومنصة التوريد العالمية الرائدة 
في قط��اع األغذية والمش��روبات، معرض »جلف��ود« في دورته 
الثامنة والعشرين، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع 
المع��رض الذي يس��تمر حت��ى الجمعة القادم ق��ادة القطاع في 
دبي لرس��م المالمح المستقبلية لمش��هد األغذية والمشروبات 
العالمي وتس��ليط الضوء على مكانة الشركات الناشئة والرائدة 

في القطاع.
وحظي الجناح البحريني في اليوم األول من المش��اركة بأكثر من 
1000 زائر من الذين تعرفوا على خدمات ومنتجات 10 ش��ركات 
بحريني��ة ناش��ئة وصغيرة ومتوس��طة تعمل في مج��ال صناعة 

وتجارة األغذية والمشروبات.
والش��ركات البحرينية المش��اركة في نسخة هذا العام من الجناح 
البحرين��ي في »جلف��ود 2023« هي مصنع الب��ان أوال بالبحرين، 
وديكو البحرين، وش��ركة بي أم أم آي، وكازروني وإخوانه، إضافة 
إل��ى جناح خ��اص بالش��ركات الناش��ئة يض��م كل من ميس��ت، 

ومجموعة البيل، وأكرون باك فاكتوري، وترادش، وإيكو فايبر.
وتش��ارك هذه الش��ركات البحرينية ف��ي جلفود إلى ج��وار قرابة 
5000 ش��ركة تصني��ع وتجارة غ��ذاء حول العالم، فيما يس��تقبل 
المع��رض أكث��ر من 100 أل��ف زائر من 200 دولة ح��ول العالم. 
وتع��د هذه الدورة األكبر من نوعها في تاريخ »جلفود« مع زيادة 
مس��احة المعرض بما ال يقل عن 30% من المس��احة اإلجمالية 

مقارنة باألعوام السابقة.
وينظ��م المش��اركة البحرينية بمعرض »جلفود« كل من ش��ركة 
»وورك س��مارت« لتنظيم الفعاليات، وجمعية »ألواني البحرين« 
بموج��ب اتفاقية بينهم��ا، بدعم م��ن وزارة الصناع��ة والتجارة 
وصادرات البحرين، لدعم وتس��هيل مشاركة عدد من مؤسسات 

صناعة وتجارة األغذية البحرينية في هذا المعرض.

 برنت يتراجع
إلى 83.57 دوالر

افتتح خام برنت القياس��ي تعامالت، على انخفاض طفيف في 
ظل ارتفاع ال��دوالر وترقب المتعاملين إلش��ارات من محضر 
أحدث اجتماعات مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
األمريكي( بش��أن أس��عار الفائ��دة، بع��د أن أدى التفاؤل إزاء 

الطلب وسط شح اإلمدادات إلى ارتفاع األسعار أمس.
وانخفض خام برنت 59 س��نًتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.57 دوالر 
للبرميل اليوم. وارتفع خام غرب تكس��اس الوسيط األمريكي 
لشهر مارس، والذي ينتهي اليوم، 78 سنًتا أو 1.02 في المئة 

إلى 77.12 دوالر.

 مطار البحرين 
 ُيِتم استعداداته

 الستقبال زوار »الفورموال 1«

أعلنت ش��ركة مط��ار البحرين، الجهة المس��ؤولة ع��ن إدارة 
وتش��غيل مطار البحري��ن الدولي، اس��تكمال اس��تعداداتها 
الس��تقبال زوار س��باق جائزة البحرين الكب��رى لطيران الخليج 
للفورم��وال1 الذين يتوافدون من جمي��ع أنحاء العالم لحضور 
أكبر ح��دث رياض��ي عالمي تس��تضيفه المملكة، وتش��تمل 
االستعدادات اس��تقبال الفرق المش��اركة في السباق ومئات 
األطنان من المواد والمعدات التي يتم ش��حنها خصيصًا لهذا 

الحدث.
ويفتتح س��باق البحرين موسم سباقات الفورموال1 هذا العام 
م��ن 3 إل��ى 5 م��ارس. وتعد هذه ه��ي المرة الخامس��ة التي 
تس��تضيف فيها مملكة البحرين الس��باق االفتتاحي منذ بدء 
إقام��ة س��باقات الفورموال1 في حلب��ة البحري��ن الدولية منذ 
الع��ام 2004، كأول بل��د في الش��رق األوس��ط يحتضن هذه 

الرياضة العريقة.
وتم اس��تعراض جميع اس��تعدادات المطار ف��ي اجتماع بين 
ش��ركة مط��ار البحري��ن وممثل��ي وزارة الداخلية عن ش��ؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة وشؤون الجمارك وشرطة المطار، 
وممثلي��ن عن طي��ران الخليج وخطوط الطي��ران األخرى وهال 

بحرين وشركة خدمات مطار البحرين.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لعمليات المطار علي راش��د: »لقد 
قامت ش��ركة مطار البحرين بالتخطيط المس��بق والتنس��يق 
عن ق��رب مع جميع الش��ركاء المعنيين به��ذا الحدث، آخذين 
في االعتبار تزايد شعبية رياضة السيارات عالمًيا واإلقبال غير 
المس��بوق الذي شهده الس��باق في العام الماضي كمؤشرات 
الس��تيعاب عدد أكبر من ال��زوار هذا العام م��ن باب الحرص 
على تقديم أعلى معايير الضيافة وحس��ن االس��تقبال بالروح 
البحرينية األصيلة لجميع ضي��وف المملكة في مطار البحرين 

الدولي«.
وقد ش��هد س��باق جائزة البحرين الكبرى ف��ي العام الماضي 
2022 حض��ورًا اس��تثنائيًا بلغ 98,000 خالل نهاية األس��بوع 

و35,000 في يوم السباق وحده.

 »التصدير واالستيراد األمريكي« 
يمول »الصغيرة« في البحرين بمليوني دوالر

ياسمينا صالح «

كش��فت رئي��س مجل��س إدارة بنك 
بالوالي��ات  واالس��تيراد  التصدي��ر 
المتح��دة األمريكية ريتا جو لويس، 
أن البن��ك مول الش��ركات الصغيرة 
ف��ي البحرين بحوال��ي مليوني دوالر 
لمس��اعدتها عل��ى التصدير، وذلك 
وضمان��ات  ق��روض  ش��كل  عل��ى 

وقروض تأمين.
وأضافت، خالل لق��اء صحفي أمس، 
حول دعم فرص التمويل للش��ركات 
ل��دى  أن  والبحريني��ة،  األمريكي��ة 
البنك خططًا بوضع تمويالت للبنية 
التحتية والطاقة ف��ي البحرين، إلى 
جان��ب البح��ث عن ف��رص للتعاون 
بين الشركات األمريكية والبحرينية.

وأك��دت لوي��س، أن البن��ك يرح��ب 
بتموي��ل جزئ��ي لكاف��ة القطاعات 
الت��ي تحت��اج إل��ى تموي��ل بهدف 
تنمية أعمالها، مشيرة إلى أن هناك 
خططًا لدى البن��ك، لتمويل قطاعي 
البنية التحتية والطاقة في البحرين. 
وقالت: »نبحث ع��ن فرص للتعاون 
بين الش��ركات األمريكية ونظيرتها 

البحرينية«.
وقالت »إن البنك مهتم بدعم الطاقة 
التكنولوجية ولدينا شراكة أمريكية 
بحرينية مشتركة منذ القدم ونعمل 
على توس��عتها بصورة أكبر وزيادة 
التصدير«، مؤكدة أن هناك العديد 
الخاصة  الصغي��رة  المش��اريع  م��ن 
بالنس��اء ف��ي البحرين حي��ث نعمل 

على تمويلها للنمو بحجم أعمالها.
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خالل اجتماع مشترك بين »BIBF« و»التنظيم العقاري«

 تحقيق االستدامة للقطاع العقاري 
من خالل تطوير الكوادر العقارية

اس��تضاف معهد البحرين للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة »BIBF«، المؤسس��ة الوطنية الرائدة 
للتدري��ب والتطوي��ر المصرف��ي والمال��ي ف��ي 
المنطقة، مع وفد من مؤسسة التنظيم العقاري، 
به��دف رفع الوعي وتحس��ين وتوس��يع أكاديمية 

التدريب العقاري في المعهد.
أكاديمي��ة  تفعي��ل  آلي��ات  االجتم��اع  وناق��ش 
التدري��ب العق��اري، الت��ي تم اإلع��الن عنها في 
نوفمبر الماضي، بالشراكة مع مؤسسة التنظيم 
العق��اري، على هام��ش افتتاح معرض »س��يتي 
س��كيب البحرين 2022«، بهدف المس��اهمة في 
تحقي��ق االس��تدامة للقط��اع من خ��الل تطوير 
الق��درات المهنية والفني��ة للعاملين في القطاع 
العقاري، وإكسابهم المهارات المعرفية المبنية 

على البرامج العلمية الحديثة.
وأك��د الرئي��س التنفي��ذي لمؤسس��ة التنظي��م 
العقاري »RERA«،الش��يخ محم��د بن خليفة بن 
عبداهلل آل خليفة أن إطالق هذه األكاديمية يأتي 
ضمن تنفي��ذ الخطة الوطنية للقط��اع العقاري، 
المقدم��ة  التدريبي��ة  البرام��ج  أن  إل��ى  مش��يرًا 
ستسهم في تحقيق االستدامة للقطاع من خالل 
تطوير القدرات والكفاءات المهنية للعاملين في 
القط��اع العقاري لجميع مزاولي المهن العقارية، 
ومن خالل اكتس��اب المهارات المعرفية المبنية 
عل��ى البرامج العلمية الحديث��ة، األمر الذي يعزز 
م��ن مهنيتهم وفرصهم لتحقي��ق التميز والنمو 

للمؤسسات التي يديرونها أو يعملون فيها.
 »BIBF« من جانبه، أع��رب المدير العام لمعهد
الدكت��ور أحم��د الش��يخ ع��ن أن االجتم��اع يأتي 

اس��تكمااًل لع��دد م��ن االجتماع��ات واللق��اءات 
القائمة بين المعهد ومؤسسة التنظيم العقاري، 
به��دف الخروج برؤية وتنظي��م واضحين ألهداف 
ومسيرة عمل أكاديمية التدريب العقاري، وصواًل 

إلى تحقيق أهداف إنشائها.
حض��ر االجتم��اع من جان��ب مؤسس��ة التنظيم 
العقاري كل من مدير إدارة المعلومات والتطوير 
العق��اري الدكت��ور حم��د هزي��م، ورئيس قس��م 
التدري��ب العقاري، المهندس��ة رش��ا الش��روقي، 
ورئي��س قس��م التخطي��ط اإلس��تراتيجي وإدارة 
المش��اريع والقائم بأعمال رئيس قسم الشؤون 
القانونية، محم��د العماري. كما حضر من جانب 
المعه��د الرئي��س التنفي��ذي للعملي��ات، أحمد 
نعيم��ي، ورئيس مرك��ز التحول الرقم��ي وإدارة 
المش��اريع مري��م ماجد ومس��ؤولة تنظيم برامج 

التدريب العقاري أمل اليوسف.

كم��ا تضم��ن االجتم��اع األول للجن��ة أكاديمية 
التدريب العقاري؛ تحديد دور اللجنة ومسؤوليات 
األعض��اء، إضاف��ة إلى مناقش��ة طرائ��ق تقديم 
وتحس��ين ال��دورات التدريبي��ة العقاري��ة الت��ي 
س��تطرحها األكاديمية، لتحقيق أفضل استفادة 
للمتدربين العاملين في القطاع العقاري. كذلك 
من مخرجات االجتماع التنظيمي بين المؤسسة 
والمعهد أنه تم تش��كيل لجنة إشرافية لمتابعة 

وتطوير الدورات التدريبية.
يذك��ر أن أكاديمية التدري��ب العقاري تهدف إلى 
تقدي��م برام��ج تدريبية وش��هادات احترافية في 
مختل��ف المج��االت العقارية كالمبيع��ات وإدارة 
العقاري��ة  والوس��اطة  والممتل��كات  العق��ارات 
التثمي��ن والتطوير العقاري وغيره��ا، إلى جانب 
برام��ج تدريبية في مج��االت عل��وم التكنولوجيا 

العقارية والتحول الرقمي في القطاع.
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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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المنامة - بنا

الكويـــت  دولـــة  ســـفير  أكـــد 
الشـــقيقة لـــدى البحرين الشـــيخ 
ثامـــر جابـــر األحمد الصبـــاح، أن 
جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية 
تجسيد لمســـيرة الخير والعطاء 
وامتـــداد  اإلنســـاني،  للعمـــل 
عاهـــل  بـــه  يقـــوم  لمـــا  إنســـاني 
البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مـــن منجـــزات حضاريـــة تخـــدم 
بمختلـــف  واإلنســـانية  اإلنســـان 
مجاالتهـــا، فالشـــواهد علـــى كل 

ذلك جمة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لوكالة أنباء البحرين أن الحديث 
عـــن إنســـانية صاحـــب العظمـــة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )طيب هللا ثراه(، حديث 
ال توفيـــه الكلمات، فهـــو الرجل، 
واإلنســـان القائـــد، وهـــو بمثابـــة 
مدرســـة فـــي التواضـــع والكرم، 
والحكمة والحنكـــة وُبعد النظر، 

علـــى  الحنـــون  الروحـــي  واألب 
شـــعبه، ووالد الجميع )طيب هللا 

ثراه(.
واستذكر الشـــيخ ثامر المواقف 
العظمـــة  لصاحـــب  المشـــرفة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
ثـــراه تجـــاه  خليفـــة طيـــب هللا 
دولـــة الكويـــت وشـــعبها، وقـــال 
إن مواقفه ســـتظل محفورة في 
وكل  الكويتـــي  الشـــعب  قلـــوب 
محبيـــه، وســـيظل اســـمه خالـــدا 

في الذاكرة اإلنسانية.

السفير الكويتي: جائزة عيسى اإلنسانية 
تجسيد لمسيرة الخير والعطاء

الشيخ ثامر األحمد الصباح

أكـــدَّ عضـــو لجنـــة التحكيـــم ومدير 
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية 
فرحان نظامي لــــ “البالد” بأن العمل 
ضمـــن لجنـــة تحكيم جائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية هو عمل رائع جًدا، 
ولكنـــه صعب فـــي اآلن ذاته، وذلك 
يعـــود لتقدم العديد من األشـــخاص 
القيميـــن والمديريـــن بالفوز بســـبب 
أعمالهم اإلنسانية المبهرة، وصعوبة 

االختيار بينهم.
وقـــال نظامـــي علـــى هامـــش حفـــل 
جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية: 
اختيـــار  فـــي  وفقنـــا  أننـــا  “أعتقـــد 
شخصية مميزة لهذا العام، شخصية 
منحت الســـعادة لحياة الماليين من 
النـــاس، حيـــث التـــزم الفائـــز طبيب 
رويـــت  ســـندوك  النيبالـــي  العيـــون 
بخدمة الناس بأسلوب جميل ذكرنا 
بالمغفـــور لـــه األمير الراحل الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب 

هللا ثـــراه، ومـــا قدمـــه فـــي حياتـــه 
مـــن خير ولطف وفـــرح لحياة عامة 

الناس”.

نظامي: التحكيم في جائزة عيسى 
تجربة رائعة وصعبة

أكـــد األمين العـــام لجائزة عيســـى 
لخدمـــة اإلنســـانية علـــي عبـــدهللا 
البحريـــن  مملكـــة  نهـــج  خليفـــة 
الراســـخ فـــي ترجمة ثقافـــة وقيم 
والـــذي  العطـــاء،  وغـــرس  الخيـــر 
لملـــك  الثاقبـــة  الرؤيـــة  يعكـــس 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتي انعكســـت 
على تحقيـــق المملكة سلســـلة من 
واإلنســـانية  الخيريـــة  اإلنجـــازات 
التي عززت مسيرة تنمية الشعوب 
وتحســـين مستوى جودة حياتهم، 
مـــن خالل تبني مبـــادرات وبرامج 
بمختلـــف  لهـــم  داعمـــة  خدميـــة 

القطاعات وفي شتى الصعد.
جاء ذلـــك في المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده خليفة، وطبيب العيون 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  النيبالـــي 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 

 2022  -  2021 للعـــام  الخامســـة 
ســـندوك رويت، بحضـــور مندوبي 
واإلقليمـــي  المحلـــي  اإلعـــالم 
والدولي، على هامش حفل تكريم 
الفائـــز بالـــدورة الخامســـة لجائـــزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية والذي 
أقيم برعاية كريمة من ملك البالد 

المعظم.
وقال األمين العام لجائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية إن جائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية تسعى من خالل 
ومجاالتهـــا  ومعاييرهـــا  أهدافهـــا 
المختلفـــة لدعـــم حاضـــر األوطان 

ومســـتقبلها لما فيه خير اإلنسانية 
جمعاء، بما يرسخ مملكة البحرين 
كمنـــارة تضـــيء جهود كل إنســـان 
دعائـــم  إرســـاء  علـــى  حريـــص 
التعايـــش ونشـــر فضائـــل الخدمة 
اإلنسانية، منوًها بأن هذه الجائزة 
الجاللـــة  صاحـــب  أسســـها  التـــي 
ملـــك البـــالد المعظم، تأتـــي عرفاًنا 
وتقديـــًرا للمآثـــر النبيلـــة لصاحـــب 
العظمة الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة )طيب هللا ثراه( ودوره 
العظيم وتفانيـــه المخلص لخدمة 
وإحيـــاًء  واإلنســـان،  اإلنســـانية 

لألثـــر المتميز الذي تركه في بالده 
والعالـــم أجمـــع، وتكريًمـــا لألفـــراد 
والمنظمـــات التـــي ُتقـــدم خدمات 

رائدة ومتميزة للبشرية جمعاء.
وتقـــدم األمين العام بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى طبيب 
العيـــون النيبالـــي، بمناســـبة فـــوزه 
بالجائزة، مشيًدا بجهوده المبذولة 
والمســـاعدة  العـــون  يـــد  مـــد  فـــي 
يجســـد  والـــذي  للمحتاجيـــن 
الســـمات األصيلـــة وقيـــم الســـالم 

يتمتـــع  التـــي  الرفيعـــة  اإلنســـانية 
بهـــا رويـــت، والتـــي تعزز بال شـــك 
قيم الخيـــر والفضيلة في مختلف 
المجتمعـــات، ومتمنًيا لـــه ولجميع 
المتقدميـــن بالجائـــزة مزيـــدا مـــن 

التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، ثمـــن رويـــت، تكريـــم 
البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
المعظـــم، والـــذي يعـــد دافًعـــا لبـــث 
مزيد من روح الخير وحب العطاء 
وخدمة اإلنسان في العالم، مؤكًدا 

نهـــج  تعكـــس  الجائـــزة  هـــذه  أن 
جاللتـــه في تبني المبـــادرات التي 
تؤصل قيم الخير والعطاء بالعالم 
أجمـــع وهو مـــا يعكس عمـــق روح 

التسامح البحرينية األصيلة.
كما أشـــاد رويت بالجائـــزة، والتي 
تهـــدف إلـــى تقديـــر كل من أســـهم 
فـــي أي جهـــد لخدمـــة اإلنســـانية، 
وتحقيـــق النفع العام للبشـــرية في 
وتعكـــس  والمســـتقبل،  الحاضـــر 
المعايير واألســـس والقوانين التي 
تنتهجهـــا مملكـــة البحريـــن واحـــة 
العطـــاء والمحبة والســـالم، والتي 
تنطلق مـــن تقييم جهود اإلنســـان 
الذاتيـــة دون التمييـــز بين الديانة، 

أو المذهب، أو العرق، أو اللون.
وخـــالل المؤتمـــر الصحافـــي، قدم 
رويت عرًضا مرئًيا عن أبرز أعماله 
اإلنســـانية والخيرية االســـتثنائية، 
والتـــي أهلتـــه للفوز بهـــذه الجائزة 
تعزيـــز  علـــى  حرصـــه  إطـــار  فـــي 
األخوة اإلنسانية، وتم أيًضا عرض 
فيلم يروي جانًبا من قصص نجاح 

رويت في معالجة المرضى.

المنامة - بنا

البحرين تقّيم جهود اإلنسان الذاتية دون التمييز بين الديانة أو المذهب أو اللون
الجائزة تؤصل قيم العطاء بالعالم أجمع وتعكس عمق روح التسامح البحرينية األصيلة... طبيب العيون رويت:

األمين العام لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية: المملكة تضيء جهود كل إنسان حريص على إرساء دعائم التعايش

فخرو: ثقافة ال إنسانية تطغى على “الطب”
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية تشجع الناس على العمل بما هو أبعد من الواجب

أكد وزير الصحة السابق علي فخرو لـ “البالد” 
أن جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية تشـــجع 
النـــاس على التحلي باإلنســـانية والعمل ليس 
فقط في حـــدود الواجب، وإنما أبعد من ذلك 

بكثير.
وقـــال ”رأينـــا اليوم كيف أن الطبيب ســـندوك 
رويت قـــد تعدى عمل واجبـــه كطبيب وامتد 
أن  المرضـــى، وأعتقـــد  أبعـــد آلالف  هـــو  لمـــا 
البحريـــن قد قدمت نموذًجـــا ناجحا في هذه 
الجائـــزة بالتشـــديد علـــى الجانـــب اإلنســـاني 
البحـــت، وربط الجائزة الواقـــع بالفكر والرمز، 
حيـــث كان األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( يجســـد 
كرمـــه،  تواضعـــه،  مثـــل  بصفاتـــه  اإلنســـانية 
محبتـــه لشـــعبه، وتواصلـــه الدائـــم معـــه فـــي 
همومـــه وأحزانه ومســـاعيه لرفع هذه الهموم 

عن كاهل الشعب”.
وعلـــى هامش تكريم طبيـــب العيون النيبالي 
الفائـــز بالجائـــزة، وجه فخرو رســـالة لألطباء 
البحرينييـــن قائـــاًل “أقـــول إلخوانـــي األطباء 
البحرينييـــن إن الطـــب أوال وقبـــل كل شـــيء 
مهنـــة إنســـانية، فيهـــا كثيـــر مـــن التضحيـــات 

مـــن قبل الطبيب لخدمـــة المرضى، وفي هذه 
الفترة مع األســـف الشـــديد انقلـــب الموضوع 
ليـــس عندنا فقـــط، ولكن في كل العالم، حيث 
أصبح الجانب المادي يطغى على هذه المهنة 
بشكل أكبر بكثير مما كان في السابق ويغطي 

على كثير من المبادئ”.
واختتـــم قوله مســـتذكًرا القســـم الطبي الذي 

يشـــدد علـــى الجوانـــب القيميـــة، األخالقيـــة 
واإلنســـانية في مهنة الطب وتأسف قائاًل ”مع 
األسف الشديد نشهد حالًيا تراجًعا عالمًيا في 
ثقافة اإلنســـانية بين األطبـــاء، وهذه الثقافة 
غيـــر اإلنســـانية التـــي تجتـــاح العالـــم أرجـــو 
أن تكـــون مؤقتـــة، وأن يســـمو العالـــم مجدًدا 

بإنسانيته وأخالقه وقيمه”.

فرحان نظامي

فخرو متحدًثا لـ “البالد”
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الفائز منح 
السعادة لحياة 

الماليين من الناس

جامعة البحرين تستضيف طبيب العيون 
الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

تســـتضيف جامعة البحرين، اليوم 
األربعـــاء، طبيـــب العيون ســـندوك 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  رويـــت، 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 
الخامسة )2021 - 2022( ليتحدث 
عـــن التقنية التـــي ابتكرهـــا لعالج 
العيـــون، وجهـــوده فـــي مســـاعدة 
الفقراء، وذلك في الساعة العاشرة 
صباًحـــا فـــي قاعـــة مركـــز التعلـــم 

اإللكتروني بالصخير. 
طبيـــب  الحـــوار  يديـــر  وســـوف 

العيون مؤمن الريفي.
لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  وتمنـــح 
الذيـــن  أولئـــك  إلـــى  اإلنســـانية 
يعملـــون علـــى تغييـــر العالـــم مـــن 
اإلنســـانية  مبادراتهـــم  خـــالل 

إيجـــاد  فـــي  الدؤوبـــة  وجهودهـــم 
حلـــول إبداعيـــة مبتكـــرة للقضايـــا 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة من أجل 

تحسين ظروف البشرية.
وطبيـــب العيـــون ســـندوك رويـــت 
النيبالـــي، كان قـــد اشـــتهر عالمًيـــا 
بابتـــكار الطريقـــة الجديـــدة لعالج 
مرض عتامة العيون، كما استطاع 
تـــزرع  ُيطـــّور عدســـة جديـــدة  أن 
داخـــل مقلـــة العين يمكـــن إنتاجها 
بســـعر أرخص بكثير من مثيالتها، 
الثمـــن  رخيصـــة  العدســـة  وهـــذه 
ساعدته على إجراء جراحة لعالج 
إعتام عدســـة العين في أقل من 5 
دقائـــق يقـــوم خاللها بإزالـــة المياه 
البيضـــاء من دون ُغــــَرز من خالل 

شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة 
اصطناعية منخفضـــة الكلفة، وقد 
تمكـــن من عالج أكثر من 120 ألف 
مريـــض مصاب بالعمى الذي يمكن 

تفاديـــه، مجانـــا دون أن يأخـــذ من 
مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

مـــن  المترشـــحين  اختيـــار  ويتـــم 
قبـــل لجنـــة التحكيـــم التـــي تقـــوم 
بدراســـة وتقييم أعمال كل مرشح 
التـــي أســـهمت جهوده فـــي إحدى 
المجـــاالت اإلنســـانية التي تشـــمل 
للكـــوارث،  والتصـــدي  اإلغاثـــة، 
المجتمـــع،  وخدمـــة  والتعليـــم، 
والحـــوار بين الحضـــارات، وتعزيز 
وتعزيـــز  اإلنســـاني،  التســـامح 
الســـلم العالمي، والتحضر المدني، 
والعنايـــة بالبيئة والتغير المناخي، 
واإلنجـــاز العلمـــي، والتخفيف من 

وطأة الفقر والعوز.

الصخير - جامعة البحرين

حوراء مرهون

حوراء مرهون

المنامة - بنا

الكويـــت  دولـــة  ســـفير  أكـــد 
الشـــقيقة لـــدى البحرين الشـــيخ 
ثامـــر جابـــر األحمد الصبـــاح، أن 
جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية 
تجسيد لمســـيرة الخير والعطاء 
وامتـــداد  اإلنســـاني،  للعمـــل 
عاهـــل  بـــه  يقـــوم  لمـــا  إنســـاني 
البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مـــن منجـــزات حضاريـــة تخـــدم 
بمختلـــف  واإلنســـانية  اإلنســـان 
مجاالتهـــا، فالشـــواهد علـــى كل 

ذلك جمة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لوكالة أنباء البحرين أن الحديث 
عـــن إنســـانية صاحـــب العظمـــة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )طيب هللا ثراه(، حديث 
ال توفيـــه الكلمات، فهـــو الرجل، 
واإلنســـان القائـــد، وهـــو بمثابـــة 
مدرســـة فـــي التواضـــع والكرم، 
والحكمة والحنكـــة وُبعد النظر، 

علـــى  الحنـــون  الروحـــي  واألب 
شـــعبه، ووالد الجميع )طيب هللا 

ثراه(.
واستذكر الشـــيخ ثامر المواقف 
العظمـــة  لصاحـــب  المشـــرفة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
ثـــراه تجـــاه  خليفـــة طيـــب هللا 
دولـــة الكويـــت وشـــعبها، وقـــال 
إن مواقفه ســـتظل محفورة في 
وكل  الكويتـــي  الشـــعب  قلـــوب 
محبيـــه، وســـيظل اســـمه خالـــدا 

في الذاكرة اإلنسانية.

السفير الكويتي: جائزة عيسى اإلنسانية 
تجسيد لمسيرة الخير والعطاء

الشيخ ثامر األحمد الصباح

أكـــدَّ عضـــو لجنـــة التحكيـــم ومدير 
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية 
فرحان نظامي لــــ “البالد” بأن العمل 
ضمـــن لجنـــة تحكيم جائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية هو عمل رائع جًدا، 
ولكنـــه صعب فـــي اآلن ذاته، وذلك 
يعـــود لتقدم العديد من األشـــخاص 
القيميـــن والمديريـــن بالفوز بســـبب 
أعمالهم اإلنسانية المبهرة، وصعوبة 

االختيار بينهم.
وقـــال نظامـــي علـــى هامـــش حفـــل 
جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية: 
اختيـــار  فـــي  وفقنـــا  أننـــا  “أعتقـــد 
شخصية مميزة لهذا العام، شخصية 
منحت الســـعادة لحياة الماليين من 
النـــاس، حيـــث التـــزم الفائـــز طبيب 
رويـــت  ســـندوك  النيبالـــي  العيـــون 
بخدمة الناس بأسلوب جميل ذكرنا 
بالمغفـــور لـــه األمير الراحل الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب 

هللا ثـــراه، ومـــا قدمـــه فـــي حياتـــه 
مـــن خير ولطف وفـــرح لحياة عامة 

الناس”.

نظامي: التحكيم في جائزة عيسى 
تجربة رائعة وصعبة

أكـــد األمين العـــام لجائزة عيســـى 
لخدمـــة اإلنســـانية علـــي عبـــدهللا 
البحريـــن  مملكـــة  نهـــج  خليفـــة 
الراســـخ فـــي ترجمة ثقافـــة وقيم 
والـــذي  العطـــاء،  وغـــرس  الخيـــر 
لملـــك  الثاقبـــة  الرؤيـــة  يعكـــس 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتي انعكســـت 
على تحقيـــق المملكة سلســـلة من 
واإلنســـانية  الخيريـــة  اإلنجـــازات 
التي عززت مسيرة تنمية الشعوب 
وتحســـين مستوى جودة حياتهم، 
مـــن خالل تبني مبـــادرات وبرامج 
بمختلـــف  لهـــم  داعمـــة  خدميـــة 

القطاعات وفي شتى الصعد.
جاء ذلـــك في المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده خليفة، وطبيب العيون 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  النيبالـــي 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 

 2022  -  2021 للعـــام  الخامســـة 
ســـندوك رويت، بحضـــور مندوبي 
واإلقليمـــي  المحلـــي  اإلعـــالم 
والدولي، على هامش حفل تكريم 
الفائـــز بالـــدورة الخامســـة لجائـــزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية والذي 
أقيم برعاية كريمة من ملك البالد 

المعظم.
وقال األمين العام لجائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية إن جائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية تسعى من خالل 
ومجاالتهـــا  ومعاييرهـــا  أهدافهـــا 
المختلفـــة لدعـــم حاضـــر األوطان 

ومســـتقبلها لما فيه خير اإلنسانية 
جمعاء، بما يرسخ مملكة البحرين 
كمنـــارة تضـــيء جهود كل إنســـان 
دعائـــم  إرســـاء  علـــى  حريـــص 
التعايـــش ونشـــر فضائـــل الخدمة 
اإلنسانية، منوًها بأن هذه الجائزة 
الجاللـــة  صاحـــب  أسســـها  التـــي 
ملـــك البـــالد المعظم، تأتـــي عرفاًنا 
وتقديـــًرا للمآثـــر النبيلـــة لصاحـــب 
العظمة الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة )طيب هللا ثراه( ودوره 
العظيم وتفانيـــه المخلص لخدمة 
وإحيـــاًء  واإلنســـان،  اإلنســـانية 

لألثـــر المتميز الذي تركه في بالده 
والعالـــم أجمـــع، وتكريًمـــا لألفـــراد 
والمنظمـــات التـــي ُتقـــدم خدمات 

رائدة ومتميزة للبشرية جمعاء.
وتقـــدم األمين العام بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى طبيب 
العيـــون النيبالـــي، بمناســـبة فـــوزه 
بالجائزة، مشيًدا بجهوده المبذولة 
والمســـاعدة  العـــون  يـــد  مـــد  فـــي 
يجســـد  والـــذي  للمحتاجيـــن 
الســـمات األصيلـــة وقيـــم الســـالم 

يتمتـــع  التـــي  الرفيعـــة  اإلنســـانية 
بهـــا رويـــت، والتـــي تعزز بال شـــك 
قيم الخيـــر والفضيلة في مختلف 
المجتمعـــات، ومتمنًيا لـــه ولجميع 
المتقدميـــن بالجائـــزة مزيـــدا مـــن 

التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، ثمـــن رويـــت، تكريـــم 
البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
المعظـــم، والـــذي يعـــد دافًعـــا لبـــث 
مزيد من روح الخير وحب العطاء 
وخدمة اإلنسان في العالم، مؤكًدا 

نهـــج  تعكـــس  الجائـــزة  هـــذه  أن 
جاللتـــه في تبني المبـــادرات التي 
تؤصل قيم الخير والعطاء بالعالم 
أجمـــع وهو مـــا يعكس عمـــق روح 

التسامح البحرينية األصيلة.
كما أشـــاد رويت بالجائـــزة، والتي 
تهـــدف إلـــى تقديـــر كل من أســـهم 
فـــي أي جهـــد لخدمـــة اإلنســـانية، 
وتحقيـــق النفع العام للبشـــرية في 
وتعكـــس  والمســـتقبل،  الحاضـــر 
المعايير واألســـس والقوانين التي 
تنتهجهـــا مملكـــة البحريـــن واحـــة 
العطـــاء والمحبة والســـالم، والتي 
تنطلق مـــن تقييم جهود اإلنســـان 
الذاتيـــة دون التمييـــز بين الديانة، 

أو المذهب، أو العرق، أو اللون.
وخـــالل المؤتمـــر الصحافـــي، قدم 
رويت عرًضا مرئًيا عن أبرز أعماله 
اإلنســـانية والخيرية االســـتثنائية، 
والتـــي أهلتـــه للفوز بهـــذه الجائزة 
تعزيـــز  علـــى  حرصـــه  إطـــار  فـــي 
األخوة اإلنسانية، وتم أيًضا عرض 
فيلم يروي جانًبا من قصص نجاح 

رويت في معالجة المرضى.

المنامة - بنا

البحرين تقّيم جهود اإلنسان الذاتية دون التمييز بين الديانة أو المذهب أو اللون
الجائزة تؤصل قيم العطاء بالعالم أجمع وتعكس عمق روح التسامح البحرينية األصيلة... طبيب العيون رويت:

األمين العام لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية: المملكة تضيء جهود كل إنسان حريص على إرساء دعائم التعايش

فخرو: ثقافة ال إنسانية تطغى على “الطب”
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية تشجع الناس على العمل بما هو أبعد من الواجب

أكد وزير الصحة السابق علي فخرو لـ “البالد” 
أن جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية تشـــجع 
النـــاس على التحلي باإلنســـانية والعمل ليس 
فقط في حـــدود الواجب، وإنما أبعد من ذلك 

بكثير.
وقـــال ”رأينـــا اليوم كيف أن الطبيب ســـندوك 
رويت قـــد تعدى عمل واجبـــه كطبيب وامتد 
أن  المرضـــى، وأعتقـــد  أبعـــد آلالف  هـــو  لمـــا 
البحريـــن قد قدمت نموذًجـــا ناجحا في هذه 
الجائـــزة بالتشـــديد علـــى الجانـــب اإلنســـاني 
البحـــت، وربط الجائزة الواقـــع بالفكر والرمز، 
حيـــث كان األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( يجســـد 
كرمـــه،  تواضعـــه،  مثـــل  بصفاتـــه  اإلنســـانية 
محبتـــه لشـــعبه، وتواصلـــه الدائـــم معـــه فـــي 
همومـــه وأحزانه ومســـاعيه لرفع هذه الهموم 

عن كاهل الشعب”.
وعلـــى هامش تكريم طبيـــب العيون النيبالي 
الفائـــز بالجائـــزة، وجه فخرو رســـالة لألطباء 
البحرينييـــن قائـــاًل “أقـــول إلخوانـــي األطباء 
البحرينييـــن إن الطـــب أوال وقبـــل كل شـــيء 
مهنـــة إنســـانية، فيهـــا كثيـــر مـــن التضحيـــات 

مـــن قبل الطبيب لخدمـــة المرضى، وفي هذه 
الفترة مع األســـف الشـــديد انقلـــب الموضوع 
ليـــس عندنا فقـــط، ولكن في كل العالم، حيث 
أصبح الجانب المادي يطغى على هذه المهنة 
بشكل أكبر بكثير مما كان في السابق ويغطي 

على كثير من المبادئ”.
واختتـــم قوله مســـتذكًرا القســـم الطبي الذي 

يشـــدد علـــى الجوانـــب القيميـــة، األخالقيـــة 
واإلنســـانية في مهنة الطب وتأسف قائاًل ”مع 
األسف الشديد نشهد حالًيا تراجًعا عالمًيا في 
ثقافة اإلنســـانية بين األطبـــاء، وهذه الثقافة 
غيـــر اإلنســـانية التـــي تجتـــاح العالـــم أرجـــو 
أن تكـــون مؤقتـــة، وأن يســـمو العالـــم مجدًدا 

بإنسانيته وأخالقه وقيمه”.

فرحان نظامي

فخرو متحدًثا لـ “البالد”
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الفائز منح 
السعادة لحياة 

الماليين من الناس

جامعة البحرين تستضيف طبيب العيون 
الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

تســـتضيف جامعة البحرين، اليوم 
األربعـــاء، طبيـــب العيون ســـندوك 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  رويـــت، 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 
الخامسة )2021 - 2022( ليتحدث 
عـــن التقنية التـــي ابتكرهـــا لعالج 
العيـــون، وجهـــوده فـــي مســـاعدة 
الفقراء، وذلك في الساعة العاشرة 
صباًحـــا فـــي قاعـــة مركـــز التعلـــم 

اإللكتروني بالصخير. 
طبيـــب  الحـــوار  يديـــر  وســـوف 

العيون مؤمن الريفي.
لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  وتمنـــح 
الذيـــن  أولئـــك  إلـــى  اإلنســـانية 
يعملـــون علـــى تغييـــر العالـــم مـــن 
اإلنســـانية  مبادراتهـــم  خـــالل 

إيجـــاد  فـــي  الدؤوبـــة  وجهودهـــم 
حلـــول إبداعيـــة مبتكـــرة للقضايـــا 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة من أجل 

تحسين ظروف البشرية.
وطبيـــب العيـــون ســـندوك رويـــت 
النيبالـــي، كان قـــد اشـــتهر عالمًيـــا 
بابتـــكار الطريقـــة الجديـــدة لعالج 
مرض عتامة العيون، كما استطاع 
تـــزرع  ُيطـــّور عدســـة جديـــدة  أن 
داخـــل مقلـــة العين يمكـــن إنتاجها 
بســـعر أرخص بكثير من مثيالتها، 
الثمـــن  رخيصـــة  العدســـة  وهـــذه 
ساعدته على إجراء جراحة لعالج 
إعتام عدســـة العين في أقل من 5 
دقائـــق يقـــوم خاللها بإزالـــة المياه 
البيضـــاء من دون ُغــــَرز من خالل 

شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة 
اصطناعية منخفضـــة الكلفة، وقد 
تمكـــن من عالج أكثر من 120 ألف 
مريـــض مصاب بالعمى الذي يمكن 

تفاديـــه، مجانـــا دون أن يأخـــذ من 
مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

مـــن  المترشـــحين  اختيـــار  ويتـــم 
قبـــل لجنـــة التحكيـــم التـــي تقـــوم 
بدراســـة وتقييم أعمال كل مرشح 
التـــي أســـهمت جهوده فـــي إحدى 
المجـــاالت اإلنســـانية التي تشـــمل 
للكـــوارث،  والتصـــدي  اإلغاثـــة، 
المجتمـــع،  وخدمـــة  والتعليـــم، 
والحـــوار بين الحضـــارات، وتعزيز 
وتعزيـــز  اإلنســـاني،  التســـامح 
الســـلم العالمي، والتحضر المدني، 
والعنايـــة بالبيئة والتغير المناخي، 
واإلنجـــاز العلمـــي، والتخفيف من 

وطأة الفقر والعوز.

الصخير - جامعة البحرين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/524422010402.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2023/5244/bahrain/796466.html
https://albiladpress.com/news/2023/5244/bahrain/796479.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الكويـــت  دولـــة  ســـفير  أكـــد 
الشـــقيقة لـــدى البحرين الشـــيخ 
ثامـــر جابـــر األحمد الصبـــاح، أن 
جائزة عيســـى لخدمة اإلنسانية 
تجسيد لمســـيرة الخير والعطاء 
وامتـــداد  اإلنســـاني،  للعمـــل 
عاهـــل  بـــه  يقـــوم  لمـــا  إنســـاني 
البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مـــن منجـــزات حضاريـــة تخـــدم 
بمختلـــف  واإلنســـانية  اإلنســـان 
مجاالتهـــا، فالشـــواهد علـــى كل 

ذلك جمة.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لوكالة أنباء البحرين أن الحديث 
عـــن إنســـانية صاحـــب العظمـــة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة )طيب هللا ثراه(، حديث 
ال توفيـــه الكلمات، فهـــو الرجل، 
واإلنســـان القائـــد، وهـــو بمثابـــة 
مدرســـة فـــي التواضـــع والكرم، 
والحكمة والحنكـــة وُبعد النظر، 

علـــى  الحنـــون  الروحـــي  واألب 
شـــعبه، ووالد الجميع )طيب هللا 

ثراه(.
واستذكر الشـــيخ ثامر المواقف 
العظمـــة  لصاحـــب  المشـــرفة 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان آل 
ثـــراه تجـــاه  خليفـــة طيـــب هللا 
دولـــة الكويـــت وشـــعبها، وقـــال 
إن مواقفه ســـتظل محفورة في 
وكل  الكويتـــي  الشـــعب  قلـــوب 
محبيـــه، وســـيظل اســـمه خالـــدا 

في الذاكرة اإلنسانية.

السفير الكويتي: جائزة عيسى اإلنسانية 
تجسيد لمسيرة الخير والعطاء

الشيخ ثامر األحمد الصباح

أكـــدَّ عضـــو لجنـــة التحكيـــم ومدير 
مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية 
فرحان نظامي لــــ “البالد” بأن العمل 
ضمـــن لجنـــة تحكيم جائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية هو عمل رائع جًدا، 
ولكنـــه صعب فـــي اآلن ذاته، وذلك 
يعـــود لتقدم العديد من األشـــخاص 
القيميـــن والمديريـــن بالفوز بســـبب 
أعمالهم اإلنسانية المبهرة، وصعوبة 

االختيار بينهم.
وقـــال نظامـــي علـــى هامـــش حفـــل 
جائـــزة عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية: 
اختيـــار  فـــي  وفقنـــا  أننـــا  “أعتقـــد 
شخصية مميزة لهذا العام، شخصية 
منحت الســـعادة لحياة الماليين من 
النـــاس، حيـــث التـــزم الفائـــز طبيب 
رويـــت  ســـندوك  النيبالـــي  العيـــون 
بخدمة الناس بأسلوب جميل ذكرنا 
بالمغفـــور لـــه األمير الراحل الشـــيخ 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب 

هللا ثـــراه، ومـــا قدمـــه فـــي حياتـــه 
مـــن خير ولطف وفـــرح لحياة عامة 

الناس”.

نظامي: التحكيم في جائزة عيسى 
تجربة رائعة وصعبة

أكـــد األمين العـــام لجائزة عيســـى 
لخدمـــة اإلنســـانية علـــي عبـــدهللا 
البحريـــن  مملكـــة  نهـــج  خليفـــة 
الراســـخ فـــي ترجمة ثقافـــة وقيم 
والـــذي  العطـــاء،  وغـــرس  الخيـــر 
لملـــك  الثاقبـــة  الرؤيـــة  يعكـــس 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبمتابعة مســـتمرة مـــن ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والتي انعكســـت 
على تحقيـــق المملكة سلســـلة من 
واإلنســـانية  الخيريـــة  اإلنجـــازات 
التي عززت مسيرة تنمية الشعوب 
وتحســـين مستوى جودة حياتهم، 
مـــن خالل تبني مبـــادرات وبرامج 
بمختلـــف  لهـــم  داعمـــة  خدميـــة 

القطاعات وفي شتى الصعد.
جاء ذلـــك في المؤتمـــر الصحافي 
الذي عقده خليفة، وطبيب العيون 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  النيبالـــي 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 

 2022  -  2021 للعـــام  الخامســـة 
ســـندوك رويت، بحضـــور مندوبي 
واإلقليمـــي  المحلـــي  اإلعـــالم 
والدولي، على هامش حفل تكريم 
الفائـــز بالـــدورة الخامســـة لجائـــزة 
عيســـى لخدمـــة اإلنســـانية والذي 
أقيم برعاية كريمة من ملك البالد 

المعظم.
وقال األمين العام لجائزة عيســـى 
لخدمة اإلنسانية إن جائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية تسعى من خالل 
ومجاالتهـــا  ومعاييرهـــا  أهدافهـــا 
المختلفـــة لدعـــم حاضـــر األوطان 

ومســـتقبلها لما فيه خير اإلنسانية 
جمعاء، بما يرسخ مملكة البحرين 
كمنـــارة تضـــيء جهود كل إنســـان 
دعائـــم  إرســـاء  علـــى  حريـــص 
التعايـــش ونشـــر فضائـــل الخدمة 
اإلنسانية، منوًها بأن هذه الجائزة 
الجاللـــة  صاحـــب  أسســـها  التـــي 
ملـــك البـــالد المعظم، تأتـــي عرفاًنا 
وتقديـــًرا للمآثـــر النبيلـــة لصاحـــب 
العظمة الشـــيخ عيســـى بن سلمان 
آل خليفـــة )طيب هللا ثراه( ودوره 
العظيم وتفانيـــه المخلص لخدمة 
وإحيـــاًء  واإلنســـان،  اإلنســـانية 

لألثـــر المتميز الذي تركه في بالده 
والعالـــم أجمـــع، وتكريًمـــا لألفـــراد 
والمنظمـــات التـــي ُتقـــدم خدمات 

رائدة ومتميزة للبشرية جمعاء.
وتقـــدم األمين العام بأســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى طبيب 
العيـــون النيبالـــي، بمناســـبة فـــوزه 
بالجائزة، مشيًدا بجهوده المبذولة 
والمســـاعدة  العـــون  يـــد  مـــد  فـــي 
يجســـد  والـــذي  للمحتاجيـــن 
الســـمات األصيلـــة وقيـــم الســـالم 

يتمتـــع  التـــي  الرفيعـــة  اإلنســـانية 
بهـــا رويـــت، والتـــي تعزز بال شـــك 
قيم الخيـــر والفضيلة في مختلف 
المجتمعـــات، ومتمنًيا لـــه ولجميع 
المتقدميـــن بالجائـــزة مزيـــدا مـــن 

التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، ثمـــن رويـــت، تكريـــم 
البـــالد  ملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
المعظـــم، والـــذي يعـــد دافًعـــا لبـــث 
مزيد من روح الخير وحب العطاء 
وخدمة اإلنسان في العالم، مؤكًدا 

نهـــج  تعكـــس  الجائـــزة  هـــذه  أن 
جاللتـــه في تبني المبـــادرات التي 
تؤصل قيم الخير والعطاء بالعالم 
أجمـــع وهو مـــا يعكس عمـــق روح 

التسامح البحرينية األصيلة.
كما أشـــاد رويت بالجائـــزة، والتي 
تهـــدف إلـــى تقديـــر كل من أســـهم 
فـــي أي جهـــد لخدمـــة اإلنســـانية، 
وتحقيـــق النفع العام للبشـــرية في 
وتعكـــس  والمســـتقبل،  الحاضـــر 
المعايير واألســـس والقوانين التي 
تنتهجهـــا مملكـــة البحريـــن واحـــة 
العطـــاء والمحبة والســـالم، والتي 
تنطلق مـــن تقييم جهود اإلنســـان 
الذاتيـــة دون التمييـــز بين الديانة، 

أو المذهب، أو العرق، أو اللون.
وخـــالل المؤتمـــر الصحافـــي، قدم 
رويت عرًضا مرئًيا عن أبرز أعماله 
اإلنســـانية والخيرية االســـتثنائية، 
والتـــي أهلتـــه للفوز بهـــذه الجائزة 
تعزيـــز  علـــى  حرصـــه  إطـــار  فـــي 
األخوة اإلنسانية، وتم أيًضا عرض 
فيلم يروي جانًبا من قصص نجاح 

رويت في معالجة المرضى.

المنامة - بنا

البحرين تقّيم جهود اإلنسان الذاتية دون التمييز بين الديانة أو المذهب أو اللون
الجائزة تؤصل قيم العطاء بالعالم أجمع وتعكس عمق روح التسامح البحرينية األصيلة... طبيب العيون رويت:

األمين العام لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية: المملكة تضيء جهود كل إنسان حريص على إرساء دعائم التعايش

فخرو: ثقافة ال إنسانية تطغى على “الطب”
جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية تشجع الناس على العمل بما هو أبعد من الواجب

أكد وزير الصحة السابق علي فخرو لـ “البالد” 
أن جائـــزة عيســـى لخدمة اإلنســـانية تشـــجع 
النـــاس على التحلي باإلنســـانية والعمل ليس 
فقط في حـــدود الواجب، وإنما أبعد من ذلك 

بكثير.
وقـــال ”رأينـــا اليوم كيف أن الطبيب ســـندوك 
رويت قـــد تعدى عمل واجبـــه كطبيب وامتد 
أن  المرضـــى، وأعتقـــد  أبعـــد آلالف  هـــو  لمـــا 
البحريـــن قد قدمت نموذًجـــا ناجحا في هذه 
الجائـــزة بالتشـــديد علـــى الجانـــب اإلنســـاني 
البحـــت، وربط الجائزة الواقـــع بالفكر والرمز، 
حيـــث كان األمير الراحل الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( يجســـد 
كرمـــه،  تواضعـــه،  مثـــل  بصفاتـــه  اإلنســـانية 
محبتـــه لشـــعبه، وتواصلـــه الدائـــم معـــه فـــي 
همومـــه وأحزانه ومســـاعيه لرفع هذه الهموم 

عن كاهل الشعب”.
وعلـــى هامش تكريم طبيـــب العيون النيبالي 
الفائـــز بالجائـــزة، وجه فخرو رســـالة لألطباء 
البحرينييـــن قائـــاًل “أقـــول إلخوانـــي األطباء 
البحرينييـــن إن الطـــب أوال وقبـــل كل شـــيء 
مهنـــة إنســـانية، فيهـــا كثيـــر مـــن التضحيـــات 

مـــن قبل الطبيب لخدمـــة المرضى، وفي هذه 
الفترة مع األســـف الشـــديد انقلـــب الموضوع 
ليـــس عندنا فقـــط، ولكن في كل العالم، حيث 
أصبح الجانب المادي يطغى على هذه المهنة 
بشكل أكبر بكثير مما كان في السابق ويغطي 

على كثير من المبادئ”.
واختتـــم قوله مســـتذكًرا القســـم الطبي الذي 

يشـــدد علـــى الجوانـــب القيميـــة، األخالقيـــة 
واإلنســـانية في مهنة الطب وتأسف قائاًل ”مع 
األسف الشديد نشهد حالًيا تراجًعا عالمًيا في 
ثقافة اإلنســـانية بين األطبـــاء، وهذه الثقافة 
غيـــر اإلنســـانية التـــي تجتـــاح العالـــم أرجـــو 
أن تكـــون مؤقتـــة، وأن يســـمو العالـــم مجدًدا 

بإنسانيته وأخالقه وقيمه”.

فرحان نظامي

فخرو متحدًثا لـ “البالد”
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الفائز منح 
السعادة لحياة 

الماليين من الناس

جامعة البحرين تستضيف طبيب العيون 
الفائز بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

تســـتضيف جامعة البحرين، اليوم 
األربعـــاء، طبيـــب العيون ســـندوك 
عيســـى  بجائـــزة  الفائـــز  رويـــت، 
دورتهـــا  فـــي  اإلنســـانية  لخدمـــة 
الخامسة )2021 - 2022( ليتحدث 
عـــن التقنية التـــي ابتكرهـــا لعالج 
العيـــون، وجهـــوده فـــي مســـاعدة 
الفقراء، وذلك في الساعة العاشرة 
صباًحـــا فـــي قاعـــة مركـــز التعلـــم 

اإللكتروني بالصخير. 
طبيـــب  الحـــوار  يديـــر  وســـوف 

العيون مؤمن الريفي.
لخدمـــة  عيســـى  جائـــزة  وتمنـــح 
الذيـــن  أولئـــك  إلـــى  اإلنســـانية 
يعملـــون علـــى تغييـــر العالـــم مـــن 
اإلنســـانية  مبادراتهـــم  خـــالل 

إيجـــاد  فـــي  الدؤوبـــة  وجهودهـــم 
حلـــول إبداعيـــة مبتكـــرة للقضايـــا 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة من أجل 

تحسين ظروف البشرية.
وطبيـــب العيـــون ســـندوك رويـــت 
النيبالـــي، كان قـــد اشـــتهر عالمًيـــا 
بابتـــكار الطريقـــة الجديـــدة لعالج 
مرض عتامة العيون، كما استطاع 
تـــزرع  ُيطـــّور عدســـة جديـــدة  أن 
داخـــل مقلـــة العين يمكـــن إنتاجها 
بســـعر أرخص بكثير من مثيالتها، 
الثمـــن  رخيصـــة  العدســـة  وهـــذه 
ساعدته على إجراء جراحة لعالج 
إعتام عدســـة العين في أقل من 5 
دقائـــق يقـــوم خاللها بإزالـــة المياه 
البيضـــاء من دون ُغــــَرز من خالل 

شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة 
اصطناعية منخفضـــة الكلفة، وقد 
تمكـــن من عالج أكثر من 120 ألف 
مريـــض مصاب بالعمى الذي يمكن 

تفاديـــه، مجانـــا دون أن يأخـــذ من 
مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

مـــن  المترشـــحين  اختيـــار  ويتـــم 
قبـــل لجنـــة التحكيـــم التـــي تقـــوم 
بدراســـة وتقييم أعمال كل مرشح 
التـــي أســـهمت جهوده فـــي إحدى 
المجـــاالت اإلنســـانية التي تشـــمل 
للكـــوارث،  والتصـــدي  اإلغاثـــة، 
المجتمـــع،  وخدمـــة  والتعليـــم، 
والحـــوار بين الحضـــارات، وتعزيز 
وتعزيـــز  اإلنســـاني،  التســـامح 
الســـلم العالمي، والتحضر المدني، 
والعنايـــة بالبيئة والتغير المناخي، 
واإلنجـــاز العلمـــي، والتخفيف من 

وطأة الفقر والعوز.

الصخير - جامعة البحرين
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