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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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استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  المعظم، بحضور صاحب  البالد 
بطل  السير جاكي ستيوارت  أمس  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
عــلــى جاللته  لــلــســالم  وذلـــك  السبعينيات،  فــتــرة  فــي   1 الــفــورمــوال  ســبــاقــات 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  ســبــاق  منافسات  لحضور  للبالد  زيــارتــه  بمناسبة 

لطيران الخليج 2023 للفورموال 1.
ورحـــب صــاحــب الــجــاللــة خــالل الــلــقــاء بالسير جــاكــي ســتــيــوارت، شاكرا 
زيارته وحضوره هذا السباق العالمي الكبير، الذي تستضيفه مملكة البحرين 
إنجازات عبر  سنويا، منوها بما قدمه من مستويات متميزة وما حققه من 

مسيرته في سباقات الفورموال 1 والتي تحظى بشعبية عالمية واسعة.
الــفــورمــوال 1،  تــبــادل األحــاديــث حــول سباقات  اللقاء   كما جــرى خــالل 
التواصل  تعزيز  في  العالمية  الرياضية  التجمعات  هذه  تلعبه  الذي  والــدور 
والتقارب بين الشعوب، وبما يعمق روح الصداقة والتعارف وتبادل الثقافات 
أوقــات  وقــضــاء  البحرين  فــي  اإلقــامــة  طيب  لــه  جاللته  متمنيا  المختلفة، 

سعيدة مع هذا السباق.
مــن جــانــبــه، أعـــرب السير جــاكــي ســتــيــوارت عــن شــكــره وتــقــديــره لحضرة 
صاحب الجاللة على حسن االستقبال، وعن أطيب تهانيه لجاللته بمناسبة 
لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  فــوز 
اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة وتتويجه بلقب بطولة 

العالم لسباقات القدرة.

الملك ي�ستقبل ال�سير جاكي �ستيوارت بطل �سباقات الفورموال 1 في فترة ال�سبعينيات

} جاللة الملك المعظم خالل استقباله السير جاكي ستيوارت.

الملك  الــجــاللــة  تلقى حــضــرة صــاحــب 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
السمو  أصحاب  من  تهنئة  برقيات  المعظم 
المسؤولين  كبار  ومــن  والــســعــادة  والمعالي 
بالقطاعين العام والخاص بمناسبة تتويج 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
وشــؤون  اإلنسانية  لــألعــمــال  الملك  جــاللــة 
بلقب  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد  الشباب 
بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم، والتي 
أقيمت في العاصمة أبوظبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
أعربوا من خاللها عن أخلص التهاني 
والتبريكات بهذا اإلنجاز التاريخي العالمي، 
مـــشـــيـــديـــن بـــمـــا يــحــقــقــه ســـمـــوه والـــشـــبـــاب 
ــززت  الــبــحــريــنــي مـــن نـــجـــاحـــات مــتــتــالــيــة عـ
قيادة  ظــل  فــي  البحرين  مملكة  مكانة  مــن 
جــاللــتــه وبــدعــم ومــســانــدة صــاحــب السمو 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من  تهاني  بــرقــيــات  جاللته  تلقى  فقد 

كل من:
ــبـــداهلل بن  - ســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن عـ

عيسى بن سلمان آل خليفة.
الــشــيــخ عيسى بــن عــبــداهلل بن  - ســمــو 

عيسى بن سلمان آل خليفة.
- ســمــو الــشــيــخ محمد بــن عــبــداهلل بن 

عيسى بن سلمان آل خليفة.
بــن محمد بن  عــبــدالــرحــمــن  الــشــيــخ   -
األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  آل خليفة  راشــــد 

للشؤون اإلسالمية.
- الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل 
خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة 

المتحدة.
بــن خليفة  بــن محمد  طــالل  الشيخ   -

آل خليفة.
بــن  بــــــن عــــــبــــــداهلل  الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد   -
المساعد  الــوكــيــل  خليفة  آل  عــبــدالــوهــاب 

للجنسية والجوازات واإلقامة.
بن  علي  بــن  عيسى  بــن  الشيخ حمد   -

خليفة بن أحمد آل خليفة.

خليفة  آل  محمد  بــن  مشعل  الشيخ   -
وكيل وزارة األشغال.

- الــشــيــخ مــعــاذ بـــن دعــيــج بـــن عــبــداهلل 
ــة  ــوازنـ ــام الــتــنــظــيــم ومـ آل خــلــيــفــة مـــديـــر عــ

الوظائف.
آل  بن عبداهلل  بن دعيج  الشيخ عمر   -

خليفة قاضي المحكمة الشرعية الكبرى.
- الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير 

التربية والتعليم.
وزيــر  خلف  عبدالحسين  بــن  يــوســف   -

الشؤون القانونية.
رئيس  الحسن  حسن  طـــارق  الــفــريــق   -

األمن العام.
- المستشار نواف عبداهلل حمزة رئيس 

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني.
بهزاد  علي  محمد  الــدكــتــور  السفير   -
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 

واإلدارية.
- الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان 

عضو مجلس الشورى.
- لولوة الرميحي عضو مجلس النواب.

عضو  منفردي  عبداهلل  إبراهيم  رضا   -
مجلس الشورى.

- طالل محمد عبداهلل المناعي عضو 
مجلس الشورى.

وزارة  وكـــيـــل  حـــمـــود  ــبـــداهلل  عـ يـــوســـف   -
المالية واالقتصاد الوطني للشؤون المالية.

- نــبــيــل عــبــدالــحــمــيــد الــشــيــخ الــوكــيــل 
الـــمـــســـاعـــد لـــلـــمـــوارد والـــمـــعـــلـــومـــات بــــــوزارة 

المواصالت واالتصاالت.
ــة رئـــيـــس  ــمـ ــجـــالهـ الـ ــن خـــلـــيـــفـــة  ــسـ - حـ

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.
سفير  الساعاتي  عبدالرحمن  أحمد   -

مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية.
عضو  الخزاعي  علي  محمد  الدكتور   -

مجلس الشورى.
- الدكتورة بهية الجشي عضو المجلس 

األعلى للمرأة.
الرئيس  نائب  العريفي  خالد  أحمد   -

التنفيذي لمركز االتصال الوطني.

- عبدالكريم إبراهيم الشمري.
- زيـــنـــب ســـلـــمـــان الـــعـــويـــنـــاتـــي الــوكــيــل 

المساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي.
- فوزي أحمد كانو وأوالده.

جـــامـــعـــة  ــاب  ــ ــهـ ــ شـ آل  ــلــــي  عــ مـــحـــمـــد   -
البحرين.

رئيس مجلس  - عيسى محمد نجيبي 
إدارة شركة نجيبي لالستثمار.

- الدكتور محمد صالح األنصاري.
- إياد رضا فرج.

- فاطمة عزيز رستم المدير التنفيذي 
للعمليات في صادرات البحرين.

- الــمــهــنــدس إبــراهــيــم يــوســف الــجــودر 
مدير عام بلدية المحرق.

- رضا عبداهلل فرج وأوالده.
الرئيس  عــبــدالــخــالــق  - صــفــاء شــريــف 

التنفيذي لصادرات البحرين.
- المهندسة لمياء الفضالة مدير عام 

بلدية المنطقة الشمالية.
ومــنــتــســبــي مجلس  وأعـــضـــاء  رئـــيـــس   -

أمانة العاصمة.
- عبدالحكيم عبدالكريم البلوشي.

- محمد بن يوسف شاهين الكواري.
- أحمد محمد المطوع جهاز المساحة 

والتسجيل العقاري.
- محمد وإبراهيم ويوسف وأحمد أبناء 

صالح الدين.
- الدكتورة لطيفة أحمد المرشد.

ــرزاق جــعــفــر زيــــن الــعــابــديــن  ــدالــ ــبــ - عــ
ــارة  ــجـ ــتـ ــلـ صـــــاحـــــب مــــؤســــســــة الــــنــــفــــائــــس لـ

والخدمات والعقارات.
ــمـــؤســـس  الـ ــنـــجـــي  نــــظــــام خـ ــمـــد  - مـــحـ
والــعــضــو الــمــنــتــدب لــشــركــة ديــفــيــدنــد جيت 

كابيتال.
- خـــالـــد مــحــمــد الـــحـــمـــادي الــمــؤســس 
جيت  ديفيدند  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

كابيتال.
جمعية  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس   -

عالي التعاونية االستهالكية.
- عارف هجرس رئيس جمعية التطوير 

ــن الـــمـــالـــي غـــرفـــة الــتــجــارة  ــيـ الـــعـــقـــاري األمـ
وصناعة البحرين.

- أبناء المرحوم الشيخ علي العوضي.
- الجمعية البهائية االجتماعية.

- مكتب العالقات البهائية في البحرين.
شركة  إدارة  رئيس مجلس  كانو  نبيل   -

خدمات مطار البحرين باس.
ــاء  ــنــ ــيــــس وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس األمــ - رئــ
مــنــتــســبــي  ــع  ــيـ ــمـ وجـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  واإلدارة 

بوليتكنك البحرين.
- الدكتور محمد رضا عبداهلل قادر نائب 
ــات  الــرئــيــس لــلــبــرامــج األكــاديــمــيــة والـــدراسـ

العليا جامعة البحرين.
- المهندس محمد سعد السهلي مدير 
البلديات  شــؤون  بــوزارة  العاصمة  أمانة  عام 

والزراعة.
- الــدكــتــور إبــراهــيــم يــوســف مــديــر إدارة 

الرقابة الحيوانية.
- مـــحـــمـــود هــــاشــــم الـــكـــوهـــجـــي رئــيــس 
لــلــتــأمــيــن  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  إدارة  مــجــلــس 

االجتماعي.
ــازن بــن أحــمــد الــعــمــران  - الــمــهــنــدس مـ

الرئيس التنفيذي.
الرئيس  المرباطي  مصطفى  إيــمــان   -
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــأمــيــن 

االجتماعي.
رئيس  الناصر  أحمد  وهيب  الدكتور   -
التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  أمــنــاء  مجلس 
عضو  اإلدارة  لمجلس  التنفيذي  والرئيس 

غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- الـــبـــروفـــيـــســـور ســمــيــر الـــعـــتـــوم رئــيــس 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن فـــي أيــرلــنــدا 

جامعة البحرين الطبية.
- جعفر حسن بن رجب .

- الشاعر خليفة بن جمعة الرميحي.
- خالد محمد كانو.

- يوسف بن سلمان بن عيسى بن هندي 
المناعي.

الـــرئـــيـــس  الـــجـــنـــاحـــي  ــد  ــواحــ ــدالــ ــبــ عــ  -
التنفيذي شركة بنفت.

الملك يتلقى برقيات التهاني بفوز نا�سر بن حمد ببطولة العالم للقدرة

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
الــــوزراء  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
العليا  اللجنة  تشكيل  بإعادة   2023 لسنة   )12( رقم  قــرار 
وزير  على عْرض  بناًء  وذلك  اإلعاقة،  ذوي  لرعاية شئون 
الــوزراء، جاء  التنمية االجتماعية، وبعد موافقة مجلس 
لرعاية  العليا  اللجنة  تشكيل  ُيــعــاد  األولـــى  الــمــادة  فيه: 
االجتماعية،  التنمية  وزيــر  برئاسة  اإلعــاقــة  ذوي  شئون 
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل  ُكلٍّ من: 1-  وعضوية 
االجــتــمــاعــيــة.  الــتــنــمــيــة  وزارة  عـــن  مــمــثــاًل  االجــتــمــاعــي 
وزارة  عـــن  مــمــثــاًل  االجــتــمــاعــي  الــتــأهــيــل  إدارة  مــديــر   -2

ودعم  التعويضات  إدارة  مدير   -3 االجتماعية.  التنمية 
اســتــشــاري  طبيب   -4 الــعــمــل.  وزارة  عــن  مــمــثــاًل  التعطل 
بــالــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة مــمــثــاًل عـــن الــمــســتــشــفــيــات 
التعليمية المنطقة  إدارة العمليات  الحكومية. 5- مدير 
إدارة  مــديــر   -6 والتعليم.  التربية  وزارة  عــن  ممثاًل   )1(
ــور والــمــزايــا الــوظــيــفــيــة مــمــثــاًل عــن جــهــاز الخدمة  األجــ
البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس   -7 المدنية. 
الجمعية  عن  ممثاًل  وأصدقائهم  المعاقين  أمور  ألولياء 
البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم. 8- رئيس 
 -9 البارالمبية.  اللجنة  عــن  ممثاًل  البارالمبية  اللجنة 

للحراك  البحريني  المركز  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
للحراك  البحريني  المركز  جمعية  عــن  ممثاًل  الــدولــي 
 )4( البند  في  عليها  المنصوص  الجهة  وتحدد  الدولي. 
من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة على 
إدارة. وتكون مدة العضوية في  أال تقل درجته عن مدير 
اللجنة سنتين قابلة للتجديد. وينتخب أعضاء اللجنة 

نائبًا للرئيس في أول اجتماع لهم. 
المادة الثانية 

ُكــٌلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار،  على الــوزراء - 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مبوجب قرار لويل العهد رئي�س الوزراء

اإع���ادة ت�س���كيل اللجن���ة العلي���ا لرعاي���ة �س���وؤون ذوي االإعاق���ة

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
رقم  الــقــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
اللجنة  تشكيل  بــإعــادة   2023 لسنة   )9(
الوطنية للطفولة، وذلك بناًء على عْرض 
موافقة  وبعد  االجتماعية،  التنمية  وزيــر 

مجلس الوزراء، جاء فيه: 
اللجنة  ُيــعــاد تشكيل  األولـــى:  الــمــادة 
التنمية  وزيــر  برئاسة  للطفولة  الوطنية 
االجتماعية، وعضوية كلٍّ من: 1- الوكيل 
عن  مــمــثــاًل  المجتمع  لتنمية  الــمــســاعــد 

عام  مدير   -2 االجتماعية.  التنمية  وزارة 
ممثاًل  النسائية  للشرطة  العامة  اإلدارة 
قــســم  ــيـــس  رئـ  -3 الـــداخـــلـــيـــة.  وزارة  عــــن 
تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثاًل 
عن وزارة التربية والتعليم. 4- مدير مركز 
األعلى  المجلس  عن  ممثاًل  المرأة  دعــم 
والطفل  األســـرة  نيابة  رئيس   -5 للمرأة. 
إدارة  النيابة العامة. 6- مدير  ممثاًل عن 
اإلذاعة ممثاًل عن وزارة اإلعالم. 7- مدير 
وزارة  عن  ممثاًل  العمالية  العالقات  إدارة 
ــرة  ــدائـ بـ أول  مــقــيــم  طــبــيــب   -8 الـــعـــمـــل. 

األطــــفــــال بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي 
ممثاًل عن وزارة الصحة. 9- رئيس قطاع 
شـــؤون حــقــوق اإلنــســان مــمــثــاًل عــن وزارة 
النفس  علم  قسم  رئيس   -10 الخارجية. 
رئيس   -11 البحرين.  جامعة  عن  ممثاًل 
وزارة  عــن  ممثاًل  الشبابي  ــداع  اإلبــ مــركــز 
القانوني  المستشار   -12 الشباب.  شــؤون 
بـــــــــــوزارة الـــــعـــــدل والــــشــــئــــون اإلســـالمـــيـــة 
واألوقاف ممثاًل عن وزارة العدل والشئون 
الـــمـــديـــر   -13 واألوقــــــــــــــاف.  اإلســــالمــــيــــة 
الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة الــســنــابــل لــرعــايــة 

األيتام ممثاًل عن جمعية السنابل لرعاية 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس   -14 األيتام. 
جمعية  عــن  ممثاًل  الشبابية  المستقبل 
الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة. وتـــحـــدد الــجــهــة 
الــبــنــد )12( من  فـــي  الــمــنــصــوص عــلــيــهــا 
عضوية  في  يمثلها  من  السابقة  الفقرة 

اللجنة. 
المادة الثانية: على الوزراء -ُكلٌّ فيما 
وُيـــــعــمــل به  الـــقـــرار،  يــخــصــه- تنفيذ هـــذا 
الجريدة  فــي  وُيـنَشـر  صـــدوره،  تــاريــخ  مــن 

الرسمية.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�سدر قرارا باإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية للطفولة

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــالد 
الــمــعــظــم، بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن ســمــو الــشــيــخ 
آل خليفة  بـــن ســلــمــان  عــيــســى  بـــن  ــبـــداهلل  عـ
للفروسية  ــد  راشــ لـــنـــادي  الــفــخــري  الــرئــيــس 
وســـبـــاق الــخــيــل بــمــنــاســبــة فـــوز ســمــو الشيخ 
نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
األول  بالمركز  للقدرة  الملكي  الفريق  قائد 
وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة مسافة 
160 كم، التي أقيمت بأبوظبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
آل  عيسى  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  رفــع سمو 

صاحب  لحضرة  الكريم  المقام  إلــى  خليفة 
ــي وأصــــــدق  ــانـ ــهـ ــتـ ــى آيـــــــات الـ ــمــ الــــجــــاللــــة أســ
المناسبة، معربًا عن عظيم  التبريكات بهذه 
الفخر واالعتزاز بهذا اإلنجاز التاريخي الذي 
حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مؤكدًا  للقدرة،  العالم  بطولة  منافسات  في 
أن هــذا اإلنــجــاز يجسد دعــم ورعــايــة جاللته 
ــة الـــعـــريـــقـــة فــي  ــاضـ ــريـ ــهـــذه الـ الــــالمــــحــــدود لـ
إلى سلسلة  البحرين، ورصيد يضاف  مملكة 
متمنيًا  ســـمـــوه،  يــحــقــقــهــا  الـــتـــي  اإلنــــجــــازات 
لــســمــو الــشــيــخ نــاصــر دوام الــنــجــاح والــتــألــق 
اسم  ورفــع  القادمة  العالمية  المنافسات  في 

مملكة البحرين في المحافل الدولية.

ال���م���ل���ك ي��ت��ل��ق��ى ت��ه��ن��ئ��ة ال��رئ��ي�����س 
ال��ف��خ��ري ل���ن���ادي را����س���د ل��ل��ف��رو���س��ي��ة

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الـــوزراء، قــرار رقــم )13( 
في  مــديــر  بتعيين   2023 لــســنــة 

وزارة الخارجية، وذلك بناًء على 
عرض وزير الخارجية، جاء فيه: 
ــادة األولــــــى: ُتــعــيــن الــســيــدة  ــمـ الـ
ــان فـــــؤاد عــبــدالــفــتــاح مطر  ــمـ إيـ
مديرًا إلدارة التطوير المؤسسي 

ــادة  ــمـ الـ ــة.  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  فــــي 
ــر الــخــارجــيــة  الــثــانــيــة: عــلــى وزيــ
تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

الــســمــو الملكي األمــيــر  صـــدر عــن صــاحــب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
لــســنــة 2023   )10( رقـــم  قــــرار  الــــــوزراء  مــجــلــس 
لسنة   )56( رقــم  الــقــرار  أحــكــام  بعض  بتعديل 
2022 بإصدار االشتراطات التنظيمية للتعمير 
بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك 
والتخطيط  ــر اإلســـكـــان  وزيــ عــلــى عـــرض  بــنــاًء 
جاء  ــوزراء،  الـ مجلس  موافقة  وبعد  العمراني، 
برقم  مــادة جديدة  ُتضاف  األولــى:  المادة  فيه: 
)المادة الثانية مكررًا( إلى القرار رقم )56( لسنة 

2022 بإصدار االشتراطات التنظيمية للتعمير 
بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نصها 
الُمعدة طبقًا  التراخيص  »ُتقبل طلبات  اآلتي: 
بمختلف  للتعمير  التنظيمية  لــالشــتــراطــات 
رقــم  بــالــقــرار  الـــصـــادرة  المملكة  فــي  الــمــنــاطــق 
)28( لســنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 
الثانية: على المعنيين  المادة  سبتمبر 2023«. 
الــقــرار،  هــذا  أحــكــام  تنفيذ  فيما يخصه-  -ُكـــٌل 
في  نــشــره  لتاريخ  التالي  الــيــوم  مــن  بــه  وُيعمل 

الجريدة الرسمية.

ول�����ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي�����س��در 
ق�����رارا ب��ت��ع��ي��ي��ن م��دي��ر ب������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة

ت���ع���دي���ل ق��������رار اال�����س����ت����راط����ات
المناط��ق للت�ع�م���ير بمخ�تل���ف  التنظيمي��ة 

الخارجية  وزارة  أعربت 
عـــــــــن تــــــعــــــاطــــــف مـــمـــلـــكـــة 
ــا  ــهــ ــنــ ــامــ الـــــبـــــحـــــريـــــن وتــــضــ
ــبــــرازيــــل  ــة الــ ــوريـ ــهـ ــمـ مــــع جـ
الفيضانات  إثــر  االتــحــاديــة 
ــة  ــ ــيــ ــ واالنـــــــــــزالقـــــــــــات األرضــ

ــــوب  الــــــــتــــــــي ضــــــــربــــــــت جـــــنـ
ــفــــرت  ــرقــــي الـــــبـــــالد، وأســ شــ
عــن وقــوع عــشــرات الوفيات 
والــمــفــقــوديــن والــمــصــابــيــن 
وتدمير المنازل، معّبرة عن 
ومواساتها  تعازيها  صـــادق 

ــة والــــــشــــــعــــــب  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ لــ
وأهالي  الصديق  البرازيلي 
وتمنياتها  الضحايا،  وذوي 
لجميع  الــعــاجــل  بــالــشــفــاء 
العثور  وسرعة  المصابين، 

على المفقودين.

الفي�سانات �سحايا  في  البرازيل  تعزي  البحرين 

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــوزراء قــرار رقم  العهد رئيس مجلس 
)11( لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة 
على  بــنــاًء  وذلـــك  للمسنين،  الــوطــنــيــة 
عْرض وزير التنمية االجتماعية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
اللجنة  تشكيل  ُيعاد  األولى  المادة 
ــة لــلــمــســنــيــن بــــرئــــاســــة وزيــــر  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وعــضــويــة ُكـــلٍّ 
لــلــرعــايــة  الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  مــــن: 1- 

ــثـــاًل عــن  والـــتـــأهـــيـــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــمـ
رئيس   -2 االجتماعية.  التنمية  وزارة 
ــاًل عــن  ــثـ ــمـ ــم رعــــايــــة الـــمـــســـنـــيـــن مـ قـــسـ
خبير   -3 االجتماعية.  التنمية  وزارة 
عن  مــمــثــاًل  اإلســتــراتــيــجــي  التخطيط 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة. 4- مــديــر 
إدارة المستحقات التأمينية ممثاًل عن 
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي. 5- 
اســتــشــاري طــب الــمــســنــيــن مــمــثــاًل عن 
مشرف   -6 الحكومية.  المستشفيات 
ممثاًل  المتنقلة  لــلــوحــدة  الــتــمــريــض 

الــرعــايــة الصحية األولــيــة.  عــن مــراكــز 
الــبــحــريــن  لجمعية  الـــعـــام  األمـــيـــن   -7
البحرين  جمعية  عن  ممثاًل  الخيرية 
التنفيذية  اللجنة  رئيس   -8 الخيرية. 
- أمين السر بمؤسسة دار يوكو لرعاية 
يوكو  دار  مؤسسة  عن  ممثاًل  الوالدين 
رئــيــس مجلس  الــوالــديــن. 9-  لــرعــايــة 
إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين 
لرعاية  الــبــحــريــن  جمعية  عــن  مــمــثــاًل 
الوالدين. 10- نائب رئيس مجلس إدارة 
ممثاًل  للمتقاعدين  الحكمة  جمعية 

عـــن جــمــعــيــة الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن. 
عليهما  المنصوص  الجهتان  وتــحــدد 
الــفــقــرة  مـــن  و)6(   )5( الــبــنــديــن  فـــي 
الــســابــقــة مـــن يــمــثــلــهــمــا فـــي عــضــويــة 
أعضاء  عضوية  مــدة  د  وتــحــدَّ اللجنة. 
اللجنة بثالث سنوات قابلة للتجديد. 
ــاء مـــن بــيــنــهــم نــائــبــًا  ــار األعــــضــ ــتـ وَيـــخـ
للرئيس في أول اجتماع للجنة. المادة 
الثانية: على الوزراء -ُكٌلّ فيما يخصه- 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

اإع���������ادة ت�����س��ك��ي��ل ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��م�����س��ن��ي��ن

 عقدت وزارة التنمية المستدامة ورشة عمل 
المستدامة،  التنمية  بــشــأن  للشباب  تــشــاوريــة 
المشاركين  بين  النقاش  تبادل  أجــل  من  وذلــك 
حول الدور المحوري للشباب كشركاء في تنفيذ 
خطط التنمية المستدامة، واستخالص نتائج 
الوطني  باالستعراض  تضمينها  ليتم  النقاش 
أهداف  البحرين حول  الثاني لمملكة  الطوعي 
ــذي مـــن الــمــقــرر أن  ــ الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، والـ
الرفيع  السياسي  المنتدى  خــالل  تقديمه  يتم 
التنمية المستدامة في مدينة  المستوى بشأن 
بعنوان:  الــعــام  هــذا  مــن  يوليو  بشهر  نــيــويــورك 
»تــســريــع وتـــيـــرة الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة فــيــروس 
الكامل ألهــداف  والتنفيذ  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 

التنمية المستدامة لعام 2030«.
المتواصل  الدعم  تأكيد  الورشة  وتم خالل 
الملك حمد بن  الــجــاللــة  مــن حــضــرة صــاحــب 
المعظم، لشؤون  البالد  آل خليفة ملك   عيسى 
المخلصة  الــشــبــاب  لــجــهــود  تـــقـــديـــرًا  الــشــبــاب 
المملكة،  وتــقــدم  لرفعة  المشرفة  وإنــجــازاتــهــم 

ــة صـــاحـــب الــســمــو  ــاسـ ــرئـ وحــــــرص الـــحـــكـــومـــة بـ
آل خليفة  بـــن حــمــد  ــيـــر ســلــمــان  األمـ الــمــلــكــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة 
في  وتمكينهم  الــبــحــريــنــي،  بــالــشــبــاب  االرتـــقـــاء 
ــواقـــع الــمــســؤولــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  مــخــتــلــف مـ
آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  متابعة سمو 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب من أجل توحيد الجهود في االستثمار 
البرامج  كل  وتوفير  الشبابية  بالطاقات  األمثل 

التدريبية لهم.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش 
التي عقدت مع ممثلين من القطاع الحكومي، 
والــقــطــاع  واألكــاديــمــيــيــن،  الــمــدنــي،  والمجتمع 
الخاص، باإلضافة إلى الجهات الداعمة لملف 
الدولية  المنهجيات  تتماشى مع  والتي  المرأة، 

إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية.
وشملت الورشة كلمة السيدة نور بنت علي 
والسيدة  المستدامة،  التنمية  وزيـــرة  الخليف 

روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.

ور�����س����ة ع���م���ل ت�������س���اوري���ة ل��ل�����س��ب��اب 
ب���������س����اأن ال���ت���ن���م���ي���ة ال���م�������س���ت���دام���ة
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كتبت: فاطمة علي
البحرينية لضحايا  اإلغاثية  المساعدات  بلغ حجم 
زلزال سوريا وتركيا 6 ماليين دوالر، إذ تم إرسال 3 شحنات 
فيما  الشقيقين،  البلدين  إلى  العاجلة  المساعدات  من 
سوريا إلرسال  أطباء  نقابة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
ــبـــاء الــبــحــريــنــيــيــن الــمــتــطــوعــيــن من  مــجــمــوعــة مـــن األطـ
وذلك  طبيبا،   15 بقوام  البحرينية  األطباء  جمعية  قبل 
الــزلــزال  مــن ضــحــايــا  الــمــصــابــيــن  عـــالج  فــي  للمساهمة 
والــذي خلف عــددًا من  الــذي تعرضت له سوريا  المدمر 
الضحايا ودمارًا كبيرًا في البنية التحتية للمناطق التي 

تعرضت للزلزال في سوريا.
لــلــمــؤســســة الملكية  الـــعـــام  كــشــف عـــن ذلـــك األمـــيـــن 
الوطنية  للجنة  التنفيذي  الرئيس  اإلنسانية  لألعمال 
لدعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا الدكتور مصطفى 
السيد، مؤكدا أن وفدا قام بمرافقة الشحنات لنقل تعازي 
جمهوريتي  إلى  وشعبًا،  وحكومًة  قيادًة  البحرين  مملكة 

سوريا وتركيا وأسر الضحايا.
وأكـــد الــســيــد أن الــقــطــاع الــطــبــي فــي ســوريــا بحاجة 
أساسية  ومــعــدات طبية  أجــهــزة  لتوفير  وضــروريــة  مــاســة 
ومساندة لعالج ومتابعة الجرحى والمصابين، إذ انه لم 
يتم تسجيل دخول أي جهاز طبي لألراضي السورية منذ 
الخاص  الطبي  الــقــطــاع  داعــيــا  عــامــا،   13 قبل  أي   2010
الجانب  هــذا  تغطية  في  للمشاركة  البحرين  مملكة  في 
تم  انه  إلى  مشيرا  الطبية،  والمعدات  باألجهزة  والتبرع 
وشحنة  لتركيا  شحنتين  بمعدل  طبية  مساعدات  شحن 
ــال  ــى فــيــمــا تــســتــعــد الــلــجــنــة إلرســ ــ لــســوريــا كــمــرحــلــة أولـ
ذلك  القادمة. جاء  األيام  الثانية لسوريا خالل  الشحنة 
الملكية  المؤسسة  مبنى  في  عقد  الــذي  المؤتمر  خــالل 
بمناسبة  أمــس  السيف  ضاحية  فــي  اإلنسانية  لألعمال 
في  الــزلــزال  ضحايا  لــدعــم  الوطنية  اللجنة  وفــد  عـــودة 
وليد  الدكتور  الصحة  وزارة  وكيل  بمشاركة  وتركيا  سوريا 
المانع ورئيس جمعية األطباء البحرينية الدكتور عامر 
ــدرازي، مــفــيــدا بــأنــه عــلــى ضـــوء الــتــوجــيــهــات السامية  ــ الــ
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة 
الحكومة  من  كريم  وبدعم  اإلنسانية،  لألعمال  الملكية 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قامت المؤسسة 

لدعم  الــوطــنــيــة  والــلــجــنــة  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال  الملكية 
الشيخ  بــقــيــادة سمو  وتــركــيــا  فــي ســوريــا  الــزلــزال  ضحايا 
الملك لألعمال  آل خليفة ممثل جاللة  ناصر بن حمد 
لدعم  الوطنية  اللجنة  رئيس  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية 
ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، بالعديد من المشاريع 
اإلغاثية في كل من سوريا وتركيا،  كما قام الوفد خالل 
المتضررة  المناطق  بعض  بتفقد  وتركيا  لسوريا  زيارته 
الكبير مــن األضــرار  والــوقــوف على الحجم  الــزلــزال  مــن 
يمكن  التي  العاجلة  االحتياجات  وأهم  له  تعرضت  التي 
األليم  المصاب  هــذا  من  للتخفيف  للضحايا  تقديمها 
الذي يمرون به جراء الزلزال المدمر. كما تم االجتماع 
الضحايا  وأســر  المتضررين،  األهــالــي  مــن  مجموعة  مــع 
حيث تم نقل لهم تعازي مملكة البحرين قيادًة وحكومًة 
وشعبًا، سائلين المولى القدير أن يرحم الضحايا ويمن 
قلوب  على  يربط  وأن  المصابين،  جميع  على  بالشفاء 

الجميع جراء هذا المصاب الجلل.
المؤتمر  خـــالل  الــســيــد  مصطفى  الــدكــتــور  وأضــــاف 
الــصــحــفــي أن الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
القيام  على  تعمل  الرشيدة  القيادة  مــن  ودعــم  وبتوجيه 
ومساندة  دعم  أجل  والجهود من  المبادرات  بالعديد من 
األشقاء واألصدقاء جراء هذه الكارثة اإلنسانية األليمة 
وذلـــك انــطــالقــًا مــن الــعــالقــات األخــويــة الــتــي تــربــط بين 

مملكة البحرين وجمهوريتي سوريا وتركيا.
وذكر السيد أنه سيتم على ضوء هذه المذكرة العمل 
عــلــى تــوفــيــر بــعــض الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــالزمـــة التي 
الــراهــن والــتــي ستساهم في  الــوقــت  تحتاجها ســوريــا فــي 
من  للمتضررين  المقدمة  الطبية  الخدمة  كــفــاءة  رفــع 
الزلزال، تتضمن إعادة ترميم مركز صحي بحيث يتمكن 
إلى  وثــانــويــة، إضــافــة  أولــيــة  مــن تقديم خــدمــات صحية 

إعادة ترميم 3 مدراس.
االجتماع  تم  بأنه  السيد  مصطفى  الدكتور  وأوضــح 
ــا وكـــذلـــك  ــيـ ــركـ ــا وتـ ــوريــ ــل مــــن ســ ــع الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي كــ مــ
الــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــمــجــال اإلغــاثــي في 
بعثة  ممثل  مع  االجتماع  تم  حيث  الشقيقين،  البلدين 
الالجئين  لشئون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
المشترك  التعاون  ومناقشة  دانابوال  سوريا سيفانكا  في 
والمشاريع الممكن تنفيذها من قبل مملكة البحرين في 

الجمهورية العربية السورية جراء الزلزال.
وبين الدكتور مصطفى السيد خالل المؤتمر بأن هذه 

نفوس  الكبير على  النفسي  التأثير  لها  كان  المساعدات 
الشقيقين  والــتــركــي  الــســوري  والشعبين  الضحايا  أســر 
الكبيرين  وتقديرهم  شكرهم  عــن  الجميع  أعـــرب  حيث 
مملكة  من  النبيل  الموقف  لهذا  وشعبًا  وحكومًة  قــيــادًة 
المعظم  الملك  جــاللــة  بتوجيهات  مشيدين  البحرين، 
على  لمساعدتهم  الــزلــزال  ضحايا  إلــى  الــعــون  بتقديم 
على  مؤكدين  المؤلمة،  الــكــارثــة  هــذه  تــداعــيــات  مواجهة 
وشعبًا  وحكومًة  قــيــادًة  وتركيا  سوريا  جمهوريتي  امتنان 
لــمــا أبــدتــه مملكة الــبــحــريــن مــن تــعــاطــف وتــضــامــن مع 
في  جانبهم  إلى  الوقوف  على  وحرصها  الزلزال  ضحايا 
األخوية  العالقة  بعمق  مشيدين  الصعبة،  الظروف  هذه 
التي تربط بين البلدين الشقيقين قيادًة وحكومًة وشعًبا، 
مؤكدين أن هذا الشعور األخوي من قبل مملكة البحرين 
غير مستغرب على مملكة البحرين والتي كانت وال تزال 

سباقة في دعم أشقائها في مختلف الظروف.
وليد  الــدكــتــور  الصحة  وزارة  وكيل  أشــار  جانبه  ومــن 
اللجنة  انتهجتها  الــتــي  اإلغـــاثـــة  خــطــة  ان  إلـــى  الــمــانــع 
إلى 3 مراحل األولى كانت عاجلة  الكارثة انقسمت  منذ 
وتضمنت ارسال شحنات من األدوية والمعدات والمحاليل 
الطبية الضرورية للطوارئ، وهو ما توافق مع  احتياجات 
الــطــواقــم الــطــبــيــة فــي الــبــلــديــن الــمــنــكــوبــيــن، مبينا بــأن 
اللجنة ستقوم بإرسال معدات وأجهزة طبية في المرحلة 
الثانية، إذ سيتم تقييم ما قدم من مساعدات وموازنتها 
مؤكدا  الــقــادمــة،  المرحلة  فــي  الطبية  االحــتــيــاجــات  مــع 
اغاثية  كــمــرحــلــة  لــتــركــيــا  وأخــــرى  لــســوريــا  إرســــال شحنة 
التي  الطبية  والمحاليل  ــة  األدويــ اغــلــب  شملت  عاجلة 

تستخدم في حاالت الطوارئ.
البحرينية  األطــبــاء  جمعية  رئيس  قــال  جانبه  ومــن 
المناطق  في  الطبي  الوضع  بــأن  الـــدرازي  عامر  الدكتور 
ــادرة  ــ ــال تــخــصــصــات نـــوعـــيـــة ونــ ــ ــ الــمــنــكــوبــة يــتــطــلــب إرسـ
التجميلية  والـــجـــراحـــات  الــدمــويــة  ــيـــة  األوعـ كــجــراحــات 
إضافة إلى استشاريين في جراحة المخ واألعصاب وطب 
القادمة  بأن الخطة اإلغاثية  الطوارئ واإلنعاش، مفيدا 
المملكة. وسيتم  واستشاريا من  إرســال 15 طبيبا  تشمل 
تنفيذها بناء على االحتياجات الطبية الميدانية في كل 
من سوريا وتركيا، منوها إلى انه سيتم أيضا حصر العدد 
المناسب من األطباء وإرسالهم على دفعات بحيث تتراوح 
أســبــوع،  إلــى  أيـــام  مــن خمسة  دفــعــة  لكل  الزمنية  الفترة 

لعالج المصابين ومساندة األطباء في سوريا.

الأمني العام »للم�ؤ�ص�صة امللكية« خالل م�ؤمتر �صحفي:

6 ماليين دولر حجم الم�ساعدات الإغاثية البحرينية ل�سحايا زلزال �سوريا وتركيا
اإعادة ترميم 3 مدار�س ومركز طبي في �ص�ريا.. وخطة لإر�صال 15 طبيبا من البحرين لعالج �صحايا الزلزال

اإر�سال تخ�س�سات طبية نادرة كجراحة المخ والأع�ساب وجراحات الأوعية الدموية

} اللجنة ال�طنية لدعم �صحايا الزلزال خالل الم�ؤتمر ال�صحفي.

السلمان  رضــا  محمد  جميلة  الــدكــتــورة  تقدمت 
عضو مجلس الشورى، بسؤال للسيد عبداهلل بن عادل 
فخرو وزير الصناعة والتجارة، بشأن إجراءات الوزارة 
البحرين  مملكة  في  السلع  أسعار  لمراقبة  المتبعة 

والتأكد من عدم تالعب أي جهة في تلك األسعار.
السؤال استفسارا حول اإلجراءات  وتضمن نص 
السلع  مختلف  أســعــار  لمراقبة  الـــوزارة  تتبعها  التي 
في مملكة البحرين والتأكد من وجود أي تالعب في 
األسعار، وعن اإلجراءات التي تتبعها الوزارة في حال 

ثبت تالعب أي جهة في األسعار.
ثبت  التي  الجهات  عــدد  عن  السلمان  وتساءلت 
منذ  بحقها  إجــــراءات  اتــخــاذ  وتــم  بــاألســعــار  تالعبها 
إلى  إضافة  2022م،  نهاية  وحتى  2020م  العام  بداية 
حدود الرقابة التي تمارسها الوزارة على أسعار شركات 
توصيل األطعمة سواء على أسعار السلع المعروضة 
عبر متاجرها اإللكترونية أو أسعار خدمات التوصيل.
ــؤاد أحــمــد جــاســم الــحــاجــي، عضو  كــمــا تــقــدم فــ
مــجــلــس الـــشـــورى، بـــســـؤال لــلــســيــد نــــواف بـــن محمد 
واألوقــاف،  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزيــر  المعاودة 
بشأن المحامين ومكاتب االستشارات القانونية التي 

ُمنحت ترخيص »الموثق الخاص«.
كما تساءل الحاجي عن آليات الرقابة والتدقيق 
عــلــى الــمــحــامــيــن والــمــكــاتــب الــتــي ُمــنــحــت ترخيص 
الموثق الخاص، وما إن تم رصد مخالفات للقانون، 

الموثق  ترخيص  سحب  تم  الذين  المحامين  وعــدد 
تم  التي  المخالفات  نوعية  بيان  مع  منهم،  الخاص 

رصدها.
الدالل  صالح  محمد  ابتسام  الدكتورة  وتقدمت 
لـــلـــدكـــتـــورة جليلة  بـــســـؤال  الــــشــــورى،  عــضــو مــجــلــس 
الــصــحــة، حول  ــرة  وزيـ جـــواد  السيد جـــواد حسن  بنت 
الطبي  السلمانية  مركز  يحتاجها  التي  التخصصات 
المخصصة  الــســنــويــة  والــمــيــزانــيــة   ،2030 عـــام  حــتــى 
لتدريب األطباء في مركز السلمانية الطبي، وكذلك 
عدد األطباء المزمع ابتعاثهم إلى الخارج سنويا وما 

هي تخصصاتهم.
كما تــســاءلــت الـــدالل عــن عــدد األطــبــاء المزمع 
تــدريــبــهــم لــلــحــصــول عــلــى شـــهـــادة الــمــجــلــس الــعــربــي 
البتعاث  الصحة  وزارة  خطة  هي  ومــا  وتخصصاتهم، 
أطباء األسنان للخارج وتخصصاتهم، وكذلك الخطة 
المتعلقة بابتعاث فنييين وممرضين لتغطية أقسام 
الــقــلــب واألعــــصــــاب والـــبـــصـــريـــات والـــســـمـــع والــنــطــق 
الــمــركــزة  والــعــنــايــة  والــمــنــاظــيــر  والــتــخــديــر  والتعقيم 

واألطفال والقابالت القانونيات.
مجلس  عضو  بوبشيت  عيسى  إجـــالل  وتوجهت 
بــن دينة  بــن مــبــارك  بــســؤال للدكتور محمد  الــشــورى 
ــول الــخــطــط واإلجـــــــراءات  ــر الــنــفــط والــبــيــئــة حــ ــ وزيـ
نسبة  وخفض  البيئة  لحماية  الـــوزارة  اتخذتها  التي 

انبعاثات الكربون في جميع أنحاء المملكة.

ال�سوريون ي�ساألون عن اإجراءات مراقبة اأ�سعار ال�سلع و»الموثق
الكربون خف�ض  وخطط  الأطباء  تدريب  وميزانية  الخا�ض« 
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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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أنــهــا  الــصــحــة  وزارة  أّكــــــدت 
تـــحـــرص عـــلـــى وضـــــع الــخــطــط 
توافر  استمرار  بضمان  الكفيلة 
مخزون جميع األدوية األساسية 
بــشــكــل دائــــم وفــــي كـــل األوقـــــات، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــوفــيــر الــبــدائــل 
ــي ذلـــك  بــشــكــل مــســتــمــر بـــمـــا فــ
المختلفة  الجهات  مع  التعاون 

في القطاع الصحي. 
وأوضــــحــــت فــــي رّدهـــــــا عــلــى 
ــانـــي الـــمـــقـــدم  ــرلـــمـ ــبـ ــــؤال الـ الـــــسـ
ــام إســمــاعــيــل  مــــن الـــدكـــتـــور بـــسـ
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــضـ ــ ــنــــمــــحــــمــــد عـ ــبــ الــ
الـــشـــورى، بــشــأن خــطــط الــــوزارة 
لتجنب نفاد مخزون األدوية من 

أن  الصحية،  المراكز  صيدليات 
ومن  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للشراء  الوطنية  اللجنة  خــال 
والمستلزمات  لألدوية  الموحد 
كل  توفير  على  يحرص  الطبية 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــاسـ األدويــــــــة األسـ
وتفعيل  البيانات  قاعدة  توحيد 
نــظــام الــمــراقــبــة، وإنـــشـــاء نظام 
البيانات  قاعدة  إلكتروني إلدارة 
لــــــألدويــــــة، إلــــــى جــــانــــب إنـــشـــاء 
ودراسة  المخزون،  متابعة  فريق 
إنــشــاء الــمــخــزن االســتــراتــيــجــي، 
ــة بــــإعــــداد  ــنـ ــلـــجـ وقــــــد قــــامــــت الـ
وعــاج  الطارئة  بــاألدويــة  قائمة 
النادرة والتي  األورام واألمــراض 

يـــصـــعـــب تـــســـجـــيـــلـــهـــا، وتــنــظــيــم 
بالمناقصات  استيرادها  عملية 

الوطنية والخليجية.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأضــــــافــــــت 
ــع الــجــهــات  ـــه وبــالــتــنــســيــق مــ أنــ
الــمــعــنــيــة يـــتـــم إصـــــــدار تــقــاريــر 
أســـبـــوعـــيـــة تـــســـاعـــد فــــي مــعــرفــة 
ــد  ــديــ مــــســــتــــوى األدويــــــــــــــة وتــــحــ
ــال عــلــى األدويــــة  ــبـ مــســتــوى اإلقـ
ــة مـــــع الـــمـــعـــنـــيـــيـــن،  ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ والــ
فــضــًا عــن طــرح مناقصة تضم 
الكميات المطلوبة لمدة سنتين 
وأسس علمية  مع وضع معايير 
ــم أيـــضـــًا  ــ حـــديـــثـــة لــلــتــرســيــة، وتـ
ــعـــض األدويــــــــــة بــشــكــل  ــر بـ ــيـ ــوفـ تـ

مــســتــعــجــل ومـــراجـــعـــة كــمــيــاتــهــا 
الى حين توافر المخزون حسب 
المناقصة، باإلضافة إلى تعزيز 
الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
مـــن خــــال الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
في  الـــمـــخـــزون  إلدارة  مــخــتــصــة 

المستودعات.
وحــــول آلــيــة مــتــابــعــة أســعــار 
ــوق الــمــحــلــي  ــســ ــي الــ األدويــــــــة فــ
ــدم الـــمـــبـــالـــغـــة فــي  ــ ــ لــــضــــمــــان عـ
األسواق  مع  بالمقارنة  أسعارها 
اإلقليمية والدولية، نّوهت وزارة 
الــصــحــة بــــأّن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهـ ــمـ لــتــنــظــيــم الـ
الــــــصــــــحــــــيــــــة تــــــــقــــــــوم بــــحــــســــب 

والرقابة  بالتنظيم  اختصاصها 
ــة الــمــســتــوردة  عــلــى جـــودة األدويــ
ــن، وذلــــــك  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
مـــن خــــال الـــقـــيـــام بــالــتــفــتــيــش 
جميع  على  والـــدوري  المفاجئ 
الهيئة  بأن  منوهة  الصيدليات، 
اإللكتروني  موقعها  على  تنشر 
قائمة تحتوي على جميع أسعار 
األدوية ويتم تحديثها باستمرار 

وإخطار الصيدليات بذلك.

وزارة ال�سحة ردا على ال�سوري ب�سام البنمحمد:

خ���ط���ط ل�������س���م���ان ا�����س����ت����م����رار ت�����واف�����ر م���خ���زون

وب���دائ���ل���ه���ا الأ�����س����ا�����س����ي����ة  الأدوي������������ة  ج���م���ي���ع   

} د. ب�سام البنمحمد.

ال��ت��ف��ت��ي�����ش ال���م���ف���اج���ئ وال�����������دوري ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
ال�������س���ي���دل���ي���ات ل���م���ت���اب���ع���ة اأ�����س����ع����ار الأدوي���������ة

 اجــــــــتــــــــمــــــــع الــــــــدكــــــــتــــــــور 
عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف بـــــــن راشـــــــد 
في  الخارجية،  وزير  الزياني، 
جــنــيــف أمــــــس، مــــع الــســيــدة 
ــون، نـــائـــب رئــيــس  ــ ــايـ ــ تـــانـــيـــا فـ
الوزراء وزير الشؤون األوروبية 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــار  ــــك فـــي إطـ ســلــوفــيــنــيــا، وذلـ
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ مـــشـــاركـــتـــه فـــــي اجـ
رفـــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى لــمــجــلــس 
حقوق اإلنــســان فــي دورتـــه الـ 
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ــاع، تــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
الصداقة  عاقات  استعراض 
القائمة بين مملكة البحرين 
وسبل  سلوفينيا  وجــمــهــوريــة 
االرتــــقــــاء بــالــتــعــاون الــثــنــائــي 
ــاالت  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــلــــف الـ ــتــ فـــــــي مــــخــ
إلـــــى مـــســـتـــويـــات أشــــمــــل بــمــا 
المشتركة،  المصالح  يحقق 
عدد  مناقشة  إلــى  بــاإلضــافــة 

المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن 
بــحــقــوق اإلنـــســـان والــقــضــايــا 

ذات االهتمام المشترك.
السفير  االجتماع،  حضر 
عبدالكريم  يــوســف  الــدكــتــور 
بـــوجـــيـــري، الـــمـــنـــدوب الــدائــم 

ــة الــــبــــحــــريــــن لــــدى  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
الــمــتــحــدة فــي جنيف،  ــم  األمـ
والــســفــيــر طـــال عــبــدالــســام 
األنـــصـــاري، مــديــر عــام شــؤون 
ــوفــــد  والــ ــة،  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 

المرافق لوزير الخارجية.

و�سلوفينيا البحرين  بين  التعاون  تعزيز  بحث 

في إطار الشراكة بين الجامعة األهلية واتحاد 
للجامعة  الــتــابــع  الـــعـــرب  والــعــلــمــاء  األكــاديــمــيــيــن 
العربية  للغة  التربوية  المركز  استضاف  العربية، 
بـــإمـــارة الــشــارقــة النسخة  لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
االقتصادية  للثورات  الــدولــي  المؤتمر  من  الثانية 
تحت  الثانية  نسخته  في  الرقمي  االقتصاد  عصر 
وتحليل معلومات  الضخمة  البيانات  شعار حوكمة 
األعمال من أجل االستدامة بتنظيم من الجامعة 
والعلماء  األكاديميين  اتحاد  مع  بالتعاون  األهلية 
العرب وبالشراكة مع عدد من الجامعات الخليجية 
في  والتكنولوجيا  األعــمــال  جامعة  مقدمتها  وفــي 
الــمــؤتــمــر نحو  جـــدة وجــامــعــة دبـــي. وقـــد استقطب 
450 باحثا وباحثة من حوالي 50 دولة حول العالم 
أكاديمية وبحثية، فيما  موزعين على 150 مؤسسة 
بلغ عدد األوراق البحثية المقبولة في المؤتمر 135 

ورقة علمية بنسبة قبول بلغت %39.
عبر  االفــتــتــاحــيــة،  الجلسة  ضــمــن  كلمته  وفـــي 
الجامعة  أمــنــاء  رئــيــس مجلس  الــمــؤســس  الــرئــيــس 
األهــلــيــة الــبــروفــيــســور عـــبـــداهلل الـــحـــواج عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــلــمــركــز الـــتـــربـــوي لــلــغــة الــعــربــيــة لـــدول 
ــي الـــشـــارقـــة عــلــى اســتــضــافــتــه  الــخــلــيــج الــعــربــيــة فـ
بالمستوى  مشيدا  المؤتمر،  مــن  الثانية  النسخة 
التنظيمي المتقدم للمؤتمر، وخصوصا دمجه بين 
الحضور الفيزيائي واالتصال المرئي التفاعلي ما 
يعتبر انعكاسا حقيقيا لدخولنا في العصر الرقمي 
وتجسيدا ألهداف المؤتمر، مؤكدا في الوقت نفسه 
لتحقيق  الرقمي  االقــتــصــاد  فــي  االستثمار  أهمية 

التنوع االقتصادي المنشود.
ومن جهته أكد الدكتور سيف الجابري الرئيس 
الــتــنــفــيــذي التــحــاد األكــاديــمــيــيــن والــعــلــمــاء الــعــرب 
وتوعية  تثقيف  األكاديميون في  يلعبه  الــذي  الــدور 
المجتمع بأهمية مثل هذه المؤتمرات التي تجعل 

مـــن الـــــدول الــعــربــيــة قـــــادرة عــلــى صــنــاعــة وتــطــويــر 
واستدامته  الرقمي  االقتصاد  مخرجات مؤهلة في 
مــؤكــدا  الــمــرجــوة،  االقــتــصــاديــة  الــنــهــضــة  لتحقيق 
الجانب  فــي  الــرســمــي  االقــتــصــاد  االنــفــتــاح على  أن 
البحثي من شأنه أن ساعد على تخريج أجيال على 

كفاءة عالية في هذا المجال.
وأكــــد رئــيــس الــمــؤتــمــر الـــدكـــتـــور عــبــدالــمــطــلــب 
أكاديمية  نخبة  المؤتمر  استقطاب  أن  السرطاوي 
االقــتــصــاد  صــنــاعــة  فــي  المتخصصين  مــن  واســعــة 
بين  المنشود  التكامل  أن يحقق  الرقمي من شأنه 
إيجابا  ينعكس  بما  والعملية،  األكاديمية  الحياة 
على تطوير قطاع االقتصاد الرقمي وتحسين نسبة 
دول  لمختلف  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  فــي  مــســاهــمــتــه 

العالم.

م��وؤت��م��ر ال��ج��ام��ع��ة »الأه��ل��ي��ة« ل��ل��ث��ورات 
الق��ت�����س��ادي��ة ي��ع��ق��د ف���ي ال�����س��ارق��ة

} البروفيسور عبداهلل الحواج.

أّكدت وزارة التنمية االجتماعية في رّدها على 
الرفاعي  محمد  مــن  المقدم  البرلماني  الــســؤال 
عضو مجلس النواب بأّن عدد التراخيص الصادرة 
الخيرية  والصناديق  الجمعيات  المال من  لجمع 
بــلــغــت 178  الــخــاصــة  الــمــؤســســات  أو  الــمــراكــز  أو 
تراخيص  عــدد  بلغ  فيما   ،2022 عــام  في  ترخيصا 
تحويل األموال المحصلة من التبرعات إلى خارج 

مملكة البحرين 187 ترخيصا في عام 2022.
بــلــغ إجــمــالــي  عــــام 2022  فـــي  بـــأّنـــه  وتـــابـــعـــت 
التراخيص الصادرة لغرض تسلم أموال التبرعات 
ترخيصا،   81 القانون  ألحــكــام  طبقًا  الــخــارج  مــن 
منّوهة بأنه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن 
وال  العامة  لــألغــراض  يتم جمعها  الــتــي  األمـــوال 
تــصــرف فــي الــغــرض الــمــحــدد بــالــتــرخــيــص وفــقــًا 
ألحكام المواد 11 و  14 من قانون جمع المال رقم 
21 لسنة 2013 وذلك بعد دراسة المخالفة، مشيرة 
الوزارة  التي رصدتها  أنه بلغ عدد الجمعيات  إلى 
خال  جمعيات    6 القانون  هــذا  أحكام  بمخالفة 
عـــام 2022، وتـــّم إحــالــة الــمــخــالــفــات والــتــجــاوزات 

المرصودة إلى النيابة العامة.
ــوزارة فـــي تــطــبــيــق أحــكــام  ــ ــ ــراءات الـ ــ ــ وحــــول إجـ
بــشــأن   2013 لــســنــة   )21( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
تنظيم جمع المال لألغراض العامة، قالت الوزارة 
إّن المنظمة األهلية تتقدم بطلب الحصول على 
في  بالبت  الـــوزارة  وتقوم  األمـــوال،  ترخيص جمع 
الطلب ومنح التراخيص بعد دراسة مدى مطابقة 
أغراض الترخيص المطلوب مع أهداف المنظمة 
الــمــذكــورة فــي نظامها األســـاســـي، وبــيــان  األهــلــيــة 
الوضع القانوني للمنظمة األهلية ومدى الشرعية 
إلى  األهــلــيــة،  المنظمة  إدارة  لمجلس  القانونية 
استنادًا  المختصة  الجهات  رأي  استطاع  جانب 
بــقــانــون 21 لسنة  الــمــرســوم  لــلــمــادة رقـــم )5( مــن 
تبت  أن  الـــــــوزارة  )عــلــى  عــلــى  تــنــص  والـــتـــي   2013
ثاثين  خــال  المال  بجمع  الترخيص  طلب  في 
يــومــًا مــن تــاريــخ تــقــديــمــه، وعليها قــبــل الــبــت في 
ذات  الحكومية  الجهات  رأي  تستطلع  أن  الطلب 
الــصــلــة بــالــغــرض الـــذي يجمع مــن أجــلــه الــمــال. 

ويخَطر طالب الترخيص بقبول الطلب أو رفضه، 
كما تخَطر الجهات الحكومية المختصة. وُيعتَبر 
رْفــٍض  بمثابة  رد  دون  إليها  الــمــشــار  الــمــدة  فـــوات 
البت في الطلب بعد  ضمني للطلب(، إلى جانب 

استيفاء النقاط السابقة.
وتابعت وزارة التنمية االجتماعية أنه استنادًا 
 2014 لسنة   )47( رقـــم  ــرار  قـ مــن   )9( رقـــم  لــلــمــادة 
بـــإصـــدار الــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم بــقــانــون 
المال  جمع  تنظيم  بشأن   2013 لسنة   )21( رقــم 
لألغراض العامة، تتمثل طرق ووسائل جمع المال 
الخيرية،  الحفات  الخيرية،  األســواق  عن طريق 
الـــكـــوبـــونـــات، صــنــاديــق الــتــبــرع الــمــصــرح بــهــا من 
اإللكتروني،  التبرع  الرياضية،  المباريات  الــوزارة، 
ممن  ذلــك  وغير  والنصية،  اإللكترونية  الرسائل 

يتم التصريح به من الوزارة وفقًا لكل حالة.  
الــــوزارة  لـــدى  المتبعة  بــاآللــيــات  يتعلق  وبــمــا 
المصرفية  الحسابات  والتدقيق على  الرقابة  في 
المخصصة لجمع المال لألغراض العامة، بّينت 
الــــــوزارة بــأنــهــا تــقــوم بــالــتــنــســيــق مـــع الــعــديــد من 
ألحــكــام  يــخــصــه-  فيما  -كـــل  الحكومية  الــجــهــات 
الــعــامــة،  لــألغــراض  الــرقــابــة عــلــى عمليات جــمــع 
قرار  من   )18( رقــم  للمادة  واســتــنــادًا  بأنه  منّوهة 
رقم )47( لسنة 2014 بإصدار الائحة التنفيذية 
بشأن   2013 لــســنــة   )21( رقـــم  بــقــانــون  لــلــمــرســوم 
تــنــظــيــم جــمــع الـــمـــال لـــألغـــراض الـــعـــامـــة، يــقــدم 
المرخص له للوزارة تقرير حسب النموذج المعد 
انتهاء  يــومــًا مــن  ــوزارة خــال خمسة عشر  الــ مــن 
الـــمـــدة الــمــحــددة لــجــمــع الـــمـــال يــتــضــمــن نسخة 
بأسماء  وكشف  المصرفي،  الحساب  من  معتمدة 
الــمــســتــفــيــديــن وكـــل بــيــانــاتــهــم مـــع مـــا يـــدل على 
مشروعية حاجتهم إلى األموال، باإلضافة إلى كل 
المستندات الثبوتية الازمة التي تدل على إنفاق 
األمــــوال فــي الــغــرض الـــذي جمع مــن أجــلــه، إلى 
تطلبها  مستندات  أو  معلومات  أية  تقديم  جانب 
الــــوزارة تــقــوم أيــضــًا بــزيــارات  ــوزارة، مضيفة أن  ــ الـ
المنظمات  أمـــوال  حركة  على  للرقابة  تفتيشية 

األهلية.
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إلى  أول شركة خاصة تنضم  وبهذا، تصبح هواوي 
الــتــحــالــف الــعــالــمــي لمحو األمــيــة، لــتــتــوافــق أهــدافــهــا 
األمية  على  القضاء  في  المتمثلة  التحالف  رؤيــة  مع 

الرقمية لدى الشباب.
 وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ديــفــيــد أتــشــواريــنــا، مدير 
اآلن  »نــعــيــش  الــحــيــاة:  مـــدى  للتعلم  الــيــونــســكــو  معهد 
ــي عـــالـــم ســـريـــع الــتــغــيــر يــتــطــلــب جــــهــــودًا مــتــضــافــرة  فـ
الــجــودة وفــرص  قــويــة لتحقيق تعليم عــالــي  وشــراكــات 
تعلم متواصلة للجميع. ال ريب أن خبرات هواوي في 
إلى  قّيمة  إضــافــة  تشّكل  التعليم  فــي  االبــتــكــار  مــجــال 
األمية، وستضمن مشاريعها  لمحو  العالمي  التحالف 

وسائل  إلــى  الجميع  وصـــول  التحالف  مــع  المشتركة 
التعليم المتقدمة«.

هــواوي  رئيس  نائب  زانــج،  فيكي  قالت  من جهتها، 
التعليم  على  »الحصول  المؤسسي:  االتــصــال  لــشــؤون 
في  الرئيسية  النجاح  مفاتيح  أحــد  هــو  عالية  بــجــودة 
الحياة. وألننا شركة عالمية مرموقة في قطاع التقنية، 
نرى أن علينا العمل على دعم تزويد اإلنسان أينما كان 
بالمهارات التقنية المتقدمة، ولهذا نحرص على بذل 
عــدد ممكن مــن األشــخــاص  أكــبــر  فــي وسعنا لضم  مــا 
فــخــورون بتوحيد أعمالنا  الــمــبــادرات. ونحن  إلــى هــذه 
مع اليونسكو لمواصلة هذه الجهود التي تعود بالنفع 

على الجميع«.
تؤمن هواوي بأن المواهب الرقمية محرك رئيسي 
القوي  االقــتــصــادي  والنمو  الرقمي  التحول  لتحقيق 
وتحسين جودة الحياة. ومنذ عام 2008، أطلقت الشركة 
مجموعة واسعة من برامج تنمية المواهب. وفي إطار 
برنامج »بذور من أجل المستقبل«، تقدم الشركة سنويًا 
الرقمية  التدريبية  والـــــدورات  الــدراســيــة  المنح  آالف 
لــعــشــرات اآلالف مـــن األشـــخـــاص مـــن جــمــيــع الــفــئــات 
العمرية. وتنظم الشركة وترعى مسابقات تقنية حيث 
يمكن للطالب توسيع معارفهم والفوز بجوائز وتكوين 

صداقات جديدة.

وفي هذا اإلطــار، شكر حسين باسم حسن، طالب 
من بوليتكنك البحرين، شركة هواوي لمنحه الفرصة 
للمشاركة في التجربة الفريدة لقمة المواهب الرقمية، 
ممثاًل المواهب من منطقة الشرق األوسط بعد فوزه 
مؤخرًا بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت 

في البحرين.
واختتمت القمة بجلسة نقاشية دارت فيها حوارات 
مهمة طرحت فيها أفكار وتصورات قّيمة عن مستقبل 
الخبير  جــيــلــدر،  جـــورج  الجلسة  فــي  ــارك  وشـ التعليم. 
ديسكفري،  لمعهد  الــمــشــارك  والــمــؤســس  االقــتــصــادي 
التنفيذي  الرئيس  كوستا،  دا  جيل  ريــكــاردو  والــدكــتــور 

والمؤسس المشارك لشركة نيوروفيرس، باإلضافة إلى 
خريجين من برنامج بذور المستقبل من هواوي.

تمّكن برنامج بذور من أجل المستقبل من هواوي 
حتى اليوم من دعم أكثر من 2.2 مليون طالب وموهبة 
هواوي  أكاديمية  وتقوم  دولــة.   150 أكثر من  في  رقمية 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتدريب نحو 200 
ألف طالب كل عام. وأعلنت شركة هواوي في عام 2021 
الستثمار  وتخطط  دوالر  مليون   150 استثمرت  أنــهــا 
الرقمية  المواهب  تطوير  في  أخــرى  دوالر  مليون   150
بحلول عام 2026، ويتوقع أن يحقق ذلك تدريبا لنحو 

3 ماليين موهبة إضافية.

دعم 2.2 مليون طالب وموهبة رقمية يف �أكثـر من 150 دولة

هواوي تن�سم اإلى تحالف اليون�سكو العالمي لمحو الأمية وتنمية المواهب

المالية  نتائجها  اليوم  إنوفست  أعلنت 
ديــســمــبــر 2022،   31 فـــي  الــمــنــتــهــيــة  لــلــســنــة 
عــام 2022 سجلت  الــربــع األخــيــر مــن  ففي 
األم  الشركة  لمساهمي  خسارة  المجموعة 
مع  مقارنة  أمريكي  دوالر  ألــف   878 قدرها 
ربح قدره 2.41 مليون دوالر أمريكي لنفس 
تسجيل  تــم  وعليه،   .2021 عــام  مــن  الفترة 
انخفاض في العائد للسهم الواحد والذي 
سنتا   0.30 الـــواحـــد  لــلــســهــم  ــارة  خـــسـ بــلــغ 
الــواحــد  ربـــح للسهم  أمــريــكــيــا مــقــارنــة مــع 
حيث   2021 لعام  أمريكيا  سنتا   0,81 قــدره 
يـــعـــزى هـــــذا االنـــخـــفـــاض الــنــســبــي بــشــكــل 
أســاســي إلـــى عــكــس الــمــخــصــصــات فــي عــام 
القانونية  الملفات  بـأحد  والمرتبطة   2021
الرئيسية التي تم البت فيها قضائيا لصالح 
التشغيلية  الــخــســارة  أمــا صــافــي  إنــوفــســت. 
فقد انخفضت من 1,5 مليون دوالر أمريكي 
في الربع األخير من عام 2021 إلى صافي 
أمــريــكــي  دوالر  ألــــف   670 قـــدرهـــا  خـــســـارة 
انخفاض  أي   ،2022 عام  من  األخير  للربع 
إيجابي قدره 57%. ويعزى ذلك إلى تحسن 
المقاوالت  عقود  من  التشغيلية  اإليـــرادات 
رسوم  في  وتحسن  العقارية  واالستثمارات 
الخدمات اإلداريــة والخدمات األخــرى. أما 
فقد  التشغيلية  الــمــصــاريــف  إلــى  بالنسبة 
انخفضت من 2.5 مليون دوالر أمريكي إلى 
بانخفاض  أي  أمريكي،  دوالر  مليون   2.29
إيجابي قدره 8%.  إضافة إلى ذلك، تحسنت 
اإليرادات التشغيلية بنسبة 69% لتصل إلى 
1.62 مليون دوالر أمريكي للربع الرابع من 
عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 

الماضي والبالغة 959 ألف دوالر أمريكي.
فقد  السنوي  األداء  صعيد  على  وأمـــا 
لمساهمي  ربــح  صافي  المجموعة  حققت 

أمريكي  دوالر  ألـــف   923 بــلــغ  األم  الــشــركــة 
مقارنة مع ربح قدره 746 ألف دوالر أمريكي 
قــدره 24%. يتضمن  بارتفاع  أي   ،2021 لعام 
2022 عكس مخصص  لــعــام  الــربــح  صــافــي 
أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   1.3 قـــــدره  بــمــبــلــغ 
ــد الـــمـــلـــفـــات الــقــانــونــيــة  ــأحـ والـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
الرئيسية التي تم البت فيها قضائيا لصالح 
إنــوفــســت. وعــلــيــه، بــلــغ الــنــصــيــب األســاســي 
للسهم في أرباح الشركة األم للسهم الواحد 
أمريكيا  ســنــتــا   0.31 الــحــالــيــة  الــســنــة  عــن 
مقارنة مع 0.25 سنتا أمريكيا عن عام 2021 
حيث يعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى 
زيادة ملحوظة في اإليرادات التشغيلية من 
العقارية.  واالســتــثــمــارات  الــمــقــاوالت  عقود 
ــارة الــتــشــغــيــلــيــة فــقــد  ــســ ــخــ ــافــــي الــ ــا صــ ــ أمــ
ســجــلــت انــخــفــاضــا حــيــث بــلــغــت 195 ألــف 
دوالر أمريكي لعام 2022 مقارنة مع خسارة 
لعام  أمــريــكــي  دوالر  مــاليــيــن   3.34 قــدرهــا 
حيث   .%94 بــنــســبــة  بــانــخــفــاض  أي   ،2021

في  ارتــفــاع  إلــى  رئيسي  بشكل  ذلــك  ينسب 
المقاوالت  عقود  من  التشغيلية  اإليـــرادات 
إلى  بالنسبة  أمــا  العقارية.  واالســتــثــمــارات 
الـــمـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة فــقــد انــخــفــضــت 
بنسبة 1% نتيجة الجهود المبذولة من قبل 
على  أمــا  المصاريف.   لضبط  المجموعة 
صعيد اإليرادات التشغيلية لعام 2022 فقد 
بارتفاع  أمريكي،  دوالر  ماليين   8.67 بلغت 
قدره 56% مقارنة بمبلغ 5.57 ماليين دوالر 

أمريكي المسجل في عام 2021.
الــمــالــي، فقد  الــمــركــز  أمــا على صعيد 
األم  الشركة  مساهمي  حقوق  إجمالي  بلغ 
الحالية  للسنة  أمريكي  دوالر  مليون   144
بنهاية  أمريكي  دوالر  143مليون  بـ  مقارنة 
الموحدة  أما إجمالي األصــول  عام 2021.  
 %1 بنسبة  طفيفا  انــخــفــاضــا  شــهــدت  فــقــد 
مليون   240 إلى  لتصل  الفترة  نفس  خالل 
أمريكي مقارنة مع 243 مليون دوالر  دوالر 
السيولة  لتشكل   2021 عام  بنهاية  أمريكي 

النقدية منها ما نسبته 7% لتصل إلى 17.82 
مليون   26.38 مـــن  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
إي  عام 2021،  نهاية  كما في  أمريكي  دوالر 
انخفاضا بنسبة قدرها 32% ناتًجا عن دفع 
مستحقات التمويالت البنكية وضخ نقدي 
في تطوير االستثمارات القائمة عالوة على 

المصاريف التشغيلية.
رئيس  قــال  النتائج  هــذه  على  وتعليقًا 
محمد  الــمــهــنــدس  إنــوفــســت  إدارة  مــجــلــس 
الشلفان: »يسعدنا أن نختم السنة المالية 
يعزى  حيث  اإليجابية  النتائج  بهذه   2022
التحسن في أداء المجموعة وارتفاع صافي 
المستمرة في تحقيق  الجهود  إلى  األربــاح 
نحو  السعي  وفــي  االستراتيجية  ــداف  األهـ
نـــكـــون على  نــتــوقــع أن  ــتــــوازن.   ــمــ الــ الــنــمــو 
مشارف االستثمار في العديد من المبادرات 
إلى  تــهــدف  الــتــي  الــجــديــدة  االستراتيجية 
المجزي  والــعــائــد  الــشــامــل  الــنــمــو  تحقيق 

لمساهمينا«.
ــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  مـــن جــانــبــه، أكــ
ــر الـــــجـــــار ســعــي  ــ ــاسـ ــ ــت، يـ ــ ــسـ ــ ــوفـ ــ ــة إنـ ــركــ ــشــ لــ
الــمــحــافــظــة عــلــى األداء  إلــــى  الــمــجــمــوعــة 
ــعـــى جـــاهـــديـــن  ــسـ ــنـ اإليــــجــــابــــي قـــــائـــــال: »سـ
للحفاظ على أدائنا وتعزيزه في عام 2023 
والذي تميز خالل 2022 تحديدا بالتحسن 
ــي اإليـــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة، ونـــتـــوقـــع أن  فــ
تحت  األصــول  في  تطورات جوهرية  نشهد 
التحسن  مــواصــلــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  اإلدارة، 
الحالية  االستثمارية  محفظتنا  أداء  فــي 
كــمــا ســنــهــدف أيـــًضـــا إلــــى تــركــيــز الــجــهــود 
مستوى  على  المباشرة  االستثمارات  على 
الــمــجــمــوعــة مـــن خـــالل الــشــركــات الــتــابــعــة 
على  اإلستراتيجية  والــشــراكــات  الرئيسية 

حدا سواء«.

خالل ��ستقباله �ل�سفري �لكويتي

ال�سوء  ت�سليط  على  نحر�ص  البحرين«:  »غرفة 
التعليــم وال�سيـاحــة  مع الكويـت في مجــالت 

»تمكيــن« يبــداأ ا�ستقبــال طلبــات الدعــم �سمــن 
مبادرات دعم الأطباء اعتبارا من الأول من مار�ص 

مب�ساركة �لإد�رة �لعامة للمباحث و�لأدلة �جلنائية..

ــاء  ــق ــل ــي ال ــة فـ ــارك ــس ــ� ــم ــى ال ــ »الــحــكــومــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« تـــدعـــو اإلـ
ــرة« ــي ــس ــ� ــول »خـــدمـــات �ــســهــادة ال ــ ــرام ح ــغ ــت ــس ــ� ــر الن ــب ــي ع ــل ــاع ــف ــت ال

»اإنوف�ست« تعلن نتائجها لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2022

 } ياسر الجار.} المهندس محمد الشلفان.

اللقاءات  لسلسلة  استكمااًل 
التي تنظمها  التوعوية المباشرة 
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ هـــيـــئـــة الـــمـ
ــة مــــــع الـــجـــمـــهـــور  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
 )iGA Live( االنـــســـتـــغـــرام  عـــبـــر 
والتوعية  التعزيز  إلــى  والــهــادفــة 
المقدمة  اإللكترونية  بالخدمات 
وتطبيقات  الوطنية  البوابة  عبر 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة الــمــتــوفــرة في 
ــتــــجــــر تـــطـــبـــيـــقـــات الـــحـــكـــومـــة  مــ
عقد  الهيئة  تعلن   ، اإللكترونية 
الــلــقــاء الــتــفــاعــلــي الــمــبــاشــر عبر 
حسابها الرسمي على االنستغرام 
والـــــذي ســيــتــم خــاللــه اســتــضــافــة 
الــنــقــيــب/ عــبــدالــرحــمــن الــزيــانــي، 
الجنائية  الــمــعــلــومــات  إدارة  مــن 
واألدلة  للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
»خدمات  عن  للحديث  الجنائية 
شــهــادة حسن الــســيــرة« وذلـــك في 
الساعة 12:30 مساء يوم  الثالثاء 
الــعــام  الـــمـــوافـــق 28 فـــبـــرايـــر مـــن 
الحالي. وسيسلط اللقاء الضوء 
عــلــى هــــذه الـــخـــدمـــة ومــتــطــلــبــات 

ــا  ــوات إصــــدارهــــا إلــكــتــرونــًي وخــــطــ
واستخداماتها وأنواعها.

ــة إلــــــــى أن  ــئــ ــيــ ــهــ وأشـــــــــــــارت الــ

ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى هـــــذه  ــلــ ــســ تــ
الـــخـــدمـــة يـــأتـــي بـــهـــدف الــتــوعــيــة 
بــحــزمــة الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة 

حـــســـن  بـــــشـــــهـــــادة  ــة  ــ ــلـ ــ ــــصـ الـ ذات 
للمواطنين  والــمــقــدمــة  الــســيــرة 
مباشرة  قــنــاة  وفــتــح  والمقيمين، 
ما  معهم  واألفــكــار  اآلراء  لتبادل 
الخدمات،  يسهم في تطوير هذه 
أنــه سيتم خــالل هذا  إلــى  مشيرًة 
وتذكير  تفاصيلها  عــرض  اللقاء 
الــمــشــاهــديــن بـــأبـــرز الــمــســتــنــدات 
المطلوبة إلصدارها وأن المجال 
ســيــكــون مــفــتــوًحــا أمــامــهــم لطرح 

مالحظاتهم واستفساراتهم.
ـــددت هــيــئــة الــمــعــلــومــات  ــ وجــ
دعوتها  اإللــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
من  الكريم  الجمهور  جميع  إلــى 
المواطنين والمقيمين للمشاركة 
فــي الــلــقــاء الــتــفــاعــلــي مــن خــالل 
ــم واســـتـــفـــســـاراتـــهـــم،  ــ ــهـ ــ طـــــرح آرائـ
يـــأتـــي  ــاء  ــقــ ــلــ الــ هــــــذا  أن  مـــــؤكـــــدًة 
داعـــًمـــا الســتــكــمــال الــجــهــود التي 
والتسويق  االتــصــال  إدارة  تبذلها 
الرقمية  الثقافة  وتنمية  لتعزيز 
بــالــخــدمــات  المجتمعي  والـــوعـــي 
ولتأكيد  اإللكترونية،  الحكومية 

ــأن تــكــون قريبة  بـ حـــرص الــهــيــئــة 
وبــصــفــة دائـــمـــة مـــن الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين. 
خدمات  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
شــــهــــادة حـــســـن الـــســـيـــرة مــتــاحــة 
الوطنية  الــبــوابــة  عــبــر  للجمهور 
إصــدار  خــدمــة طلب  فــي  وتتمثل 
واالستعالم  السيرة  حسن  شهادة 
ــى جــانــب  ــ ــلـــب، إلـ عــــن حـــالـــة الـــطـ
ــادة  ــهـ ــلـــب إصــــــــدار الـــشـ خــــدمــــة طـ
وخدمة  المملكة  خــارج  لألجانب 
الــشــهــادة.  صالحية  مــن  التحقق 
ــول عــلــى  ــصــ ــحــ كـــمـــا يـــمـــكـــنـــهـــم الــ
المزيد من المعلومات حول هذه 
والتطبيقات  والخدمات  الخدمة 
اإللكترونية األخرى التي تقدمها 
بــــاالتــــصــــال الـــمـــبـــاشـــر وتـــقـــديـــم 
ــم  ــهـ ــاراتـ ــسـ ــفـ ــتـ مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم واسـ
ومالحظاتهم عبر النظام الوطني 
)تواصل(  والشكاوى  للمقترحات 
آخــر  ومــتــابــعــة  تــواصــل  تطبيق  أو 
الهيئة عبر حساباتها  مستجدات 
على مواقع التواصل االجتماعي.

البحرين،  وصناعة  تــجــارة  غرفة  رئيس  أكــد 
ســمــيــر عــبــد اهلل نـــــاس، أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
االقتصادي المشترك مع دولة الكويت الشقيقة، 
ــغـــالل الـــفـــرص الــمــتــاحــة بــيــن الــجــانــبــيــن  ــتـ واسـ
بــيــن البلدين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح  بــمــا يــخــدم 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، خــصــوصــًا فــي مــجــاالت 
السيبراني  واألمــن  والصحة  والسياحة  التعليم 
حيث تمتلك البحرين بنية تحتية قوية في هذا 
الجانب. جاء ذلك خالل استقبال رئيس الغرفة 
صــبــاح أمــس الــثــالثــاء سفير دولـــة الــكــويــت لدى 

البحرين الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح.
التجارية  العالقات  اللقاء  خالل  واستعرض 
ناقش  كما  البلدين،  بين  الوثيقة  واالقتصادية 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــيــن غرفتي 
وأكد  والكويت،  البحرين  في  والصناعة  التجارة 
والبعثات  الوفود  زيــارات  وتبادل  التواصل  ضرورة 
الــتــعــاون  الــتــجــاريــة فــي تنمية وتــطــويــر عــالقــات 

التجاري واالقتصادي بينهما. 
وأبـــــــدى نـــــاس حـــرصـــه عـــلـــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
إيجاد  خــالل  مــن  المشترك  االقــتــصــادي  العمل 

والتكامل  التعاون  بخطوات  تدفع  فاعلة  آلــيــات 
الذي  بالشكل  المرجوة  اآلفــاق  إلــى  االقتصادي 
يــطــور الـــروابـــط االقــتــصــاديــة بــيــن الــبــلــديــن في 
المتوافرة  والتسهيالت  الكبيرة  اإلمــكــانــات  ظــل 
البلدين  في  األعــمــال  ورجــال  المستثمرين  أمــام 

الشقيقين.
لــدى مملكة  الكويت  دولــة  أكــد سفير  بـــدوره 
البحرين، الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح، أن 
تطور  في  الكويت  ودولــة  البحرين  مملكة  عالقة 
تستند  ألنها  المجاالت،  في جميع  دائــم  وتعاون 
على أسس راسخة من التاريخ والمحبة واألخوة 
والترابط األسري والمصالح المشتركة والمصير 

الواحد.
الشاملة  الحضرية  بالنهضة  السفير  وأشــاد 
الجوانب  في  خصوصًا  البحرين،  تشهدها  التي 
اقتصادية  قفزات  فيها  حققت  التي  االقتصادية 
نجاح  قصص  إلــى  التحديات  وتحويل  مشهودة 
من خالل تجاوز تداعيات جائحة كورونا وتنفيذ 
بالقطاعات  والــدفــع  االقــتــصــادي  التعافي  خطة 

المستهدفة إلى األمام.

ــنـــدوق الــعــمــل »تــمــكــيــن« اســتــقــبــال  أعـــلـــن صـ
األطــبــاء  توظيف  دعــم  مــبــادرتــي  ضمن  الطلبات 
ــادة أجــورهــم الــتــي تــم إطــالقــهــا مــؤخــًرا  ودعـــم زيــ
والتي تستهدف دعم األطباء البحرينيين وذلك 

اعتباًرا من يوم األربعاء الموافق 1 مارس 2023.
ــادرات دعــــم تــوظــيــف األطــبــاء  ــبـ ــمـ وتــشــمــل الـ
وأطباء األسنان البحرينيين من حديثي التخرج 
الباحثين عن عمل المرشحين من قبل وزارة  أو 
العمل في العيادات والمستشفيات الخاصة بأجر 
ال يقل عن 800 دينار بحريني، وذلك عن طريق 
ضمن  باألطباء  المختص  الــدعــم  مسار  اختيار 
دعم  سيتم  حيث  للتوظيف،  الوطني  البرنامج 

أجورهم بنسبة 70%، 50%، 30%، لمدة 3 سنوات.
أجور  زيــادة  دعم  الثانية  المبادرة  وتستهدف 
األطباء العاملين حالًيا في مستشفيات القطاع 
الــخــاص عــن طــريــق الــمــســار الــمــخــصــص لدعم 
ــبــــاء ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــتـــطـــور الــوظــيــفــي إذ  األطــ
سيسهم هذا الدعم في زيادة أجور األطباء الذين 
يقل أجرهم عن 800 دينار بحريني، حيث سيدعم 
تمكين مبلغ الزيادة بنسبة 100% لمدة 12 شهًرا.

على  حرًصا  الثالثة  المبادرة  تأتي  حين  في 
تشجيع المؤسسات الصحية في القطاع الخاص 

ــوادر الــوطــنــيــة  ــ ــكـ ــ عـــلـــى تـــوظـــيـــف الـــمـــزيـــد مــــن الـ
والــحــفــاظ عــلــى مــعــدالت الــبــحــرنــة بــمــا ال يقل 
عــن 25% مــن فــريــق عملها مــن األطــبــاء وأطــبــاء 
المؤهلة  الــمــؤســســات  ستحصل  حــيــث  األســـنـــان، 
التي تقوم بتقديم طلباتها ضمن برامج تمكين 
الرئيسية لدعم المؤسسات على الفرصة لزيادة 
البحرنة عند  نسبة  وذلك بحسب  المنحة  مبلغ 
تقديم الطلب من أجل تقديم الحوافز المناسبة.

عــلــى تحديد  الــعــمــل جــارًيــا  يـــزال  فيما ال 
ــيــــرة الــتــي  األطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــبــادرة األخــ
التعليمية  للقروض  الــدعــم  تقديم  تستهدف 
إعــالن  وسيتم  الشريكة  الــبــنــوك  مــع  بالتعاون 
كـــل الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة واشـــتـــراطـــات الــدعــم 
قــنــوات تمكين  فـــور االنــتــهــاء منها وذلـــك عــبــر 

الرسمية.
وكـــــان تــمــكــيــن قـــد عــقــد جــلــســة تــعــريــفــيــة 
تفاعلية لكل المبادرات التي تم طرحها مؤخًرا 
حــضــرهــا أكــثــر مـــن 300 شــخــص مـــن األطــبــاء 
الخاصة  والمستشفيات  الــعــيــادات  وأصـــحـــاب 
اإلجابة  تمت  حيث  المجال  بهذا  والمعنيين 
عن كل استفساراتهم وأسئلتهم بهدف تحقيق 

أقصى قدر من االستفادة من هذه المبادرات.

بحريني يمثل موهوبي ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا في قمة المواهب الرقمية

برشلونة – علي عبدالخالق:

أعــلــنــت هـــــواوي أمــــس انــضــمــامــهــا إلــــى الــتــحــالــف 
العالمي لمحو األمية الذي أنشأته منظمة اليونسكو 
ــواهـــب الــرقــمــيــة الــتــي  ــمـ وذلـــــك عــلــى هـــامـــش قــمــة الـ
فعاليات  في  مشاركتها  إطــار  في  هــواوي،  استضافتها 
المعرض والمؤتمر العالمي لالتصاالت 2023، بالشراكة 

مع معهد التعلم مدى الحياة التابع للتحالف.
وخــــالل الــقــمــة، اتــفــق الــطــرفــان عــلــى الــعــمــل معًا 
لــتــعــزيــز اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا ضــمــن جــهــود محو 
تعاون  اتفاقية  توقيع  أيــضــًا  القمة  وشــهــدت  األمــيــة. 
لمعهد  الحالية  الــمــبــادرات  هـــواوي  بموجبها  ستمول 
المعلمين  استخدام  دعم  بهدف  الحياة  مدى  التعلم 
المعهد  ولــدى  التقنية.  للحلول  النامية  البلدان  من 
ومصر  الــعــاج  وســاحــل  بنغالديش  فــي  مــبــادرات  حاليًا 

ونيجيريا وباكستان.

Link

Link

Link

Link

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16413/pdf/1-Supplime/16413.pdf?fixed4262
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324483
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324390
https://www.alayam.com/alayam/local/1001637/News.html


37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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

العدد:  12380
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 قرار باإعادة ت�شكيل

 اللجنة العليا لرعاية ذوي الإعاقة

ال�شمو  �شاحب  عن  �شدر 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

قرار رقم )12( ل�شنة 2023 

العليا  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة 

الإعاقة،  ذوي  �شئون  لرعاية 

وزير  عْر�س  على  بناًء  وذلك 

وبعد  الجتماعية،  التنمية 

جاء  الوزراء،  جمل�س  موافقة 

فيه:

ُيعاد  الأوىل:  املادة 

لرعاية  العليا  اللجنة  ت�شكيل 

برئا�شة  الإعاقة  ذوي  �شوؤون 

الجتماعية،  التنمية  وزير 

وع�شوية ُكلٍّ من:

امل�شاعد  الوكيل   -1

الجتماعي  والتاأهيل  للرعاية 

التنمية  وزارة  عن  ممثالً 

الجتماعية.

التاأهيل  اإدارة  مدير   -2

وزارة  عن  ممثالً  الجتماعي 

التنمية الجتماعية.

اإدارة  مدير   -3

التعطل  ودعم  التعوي�شات 

ممثالً عن وزارة العمل.

ا�شت�شاري  طبيب   -4

بامل�شت�شفيات احلكومية ممثالً 

عن امل�شت�شفيات احلكومية.

العمليات  اإدارة  مدير   -5

ممثالً   )1( املنطقة  التعليمية 

عن وزارة الرتبية والتعليم.

الأجور  اإدارة  مدير   -6

عن  ممثالً  الوظيفية  واملزايا 

جهاز اخلدمة املدنية.

اإدارة  جمل�س  رئي�س   -7

لأولياء  البحرينية  اجلمعية 

واأ�شدقائهم  املعاقني  اأمور 

ممثالً عن اجلمعية البحرينية 

املعاقني  اأمور  لأولياء 

واأ�شدقائهم.

اللجنة  رئي�س   -8

اللجنة  عن  ممثالً  الباراملبية 

الباراملبية.

اإدارة  جمل�س  رئي�س   -9

البحريني  املركز  جمعية 

عن  ممثالً  الدويل  للحراك 

البحريني  املركز  جمعية 

للحراك الدويل.

وحتدد اجلهة املن�شو�س 

من   )4( البند  يف  عليها 

ال�شابقة من ميثلها يف  الفقرة 

تقل  األ  على  اللجنة  ع�شوية 

درجته عن مدير اإدارة.

وتكون مدة الع�شوية يف 

اللجنة �شنتني قابلة للتجديد.

اللجنة  اأع�شاء  وينتخب 

نائًبا للرئي�س يف اأول اجتماع 

لهم.

على  الثانية:  املادة 

فيما يخ�شه -  ُكٌلّ   - الوزراء 

به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ 

وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من 

يف اجلريدة الر�شمية.

يف قرار اأ�شدره ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

تعديل ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ي�شدر قراًرا باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للطفولة

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ي�شدر قراًرا باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية للم�شنني

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ل�شنة  اهلل قرار رقم )10(  الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

2023 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )56( ل�شنة 2022 باإ�شدار 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين، 

وبعد  العمراين،  والتخطيط  الإ�شكان  وزير  عر�س  على  بناًء  وذلك 

موافقة جمل�س الوزراء، جاء فيه:

مكرًرا(  الثانية  )املادة  برقم  جديدة  مادة  ُت�شاف  الأوىل:  املادة 

التنظيمية  باإ�شدار ال�شرتاطات  القرار رقم )56( ل�شنة 2022  اإىل 

للتعمري مبختلف املناطق يف مملكة البحرين، ن�شها الآتي:

التنظيمية  لال�شرتاطات  طبًقا  املُعدة  الرتاخي�س  طلبات  »ُتقبل 

 )28( رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري 

ل�شــنة 2009، متى مت تقدميها قبل تاريخ 1 �شبتمرب 2023«.

املادة الثانية: على املعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا 

القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

قرار رقم )9( ل�شنة 2023 باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية 

للطفولة، وذلك بناًء على عر�س وزير التنمية الجتماعية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل:

وزير  برئا�شة  للطفولة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 

التنمية الجتماعية، وع�شوية كلٍّ من:

وزارة  عن  ممثالً  املجتمع  لتنمية  امل�شاعد  الوكيل   -1

التنمية الجتماعية.

الن�شائية ممثالً  لل�شرطة  العامة  الإدارة  2- مدير عام 

عن وزارة الداخلية.

3- رئي�س ق�شم تراخي�س ومتابعة التعليم املبكر ممثالً 

عن وزارة الرتبية والتعليم.

الأعلى  املجل�س  عن  ممثالً  املراأة  دعم  مركز  مدير   -4

للمراأة.

النيابة  عن  ممثالً  والطفل  الأ�شرة  نيابة  رئي�س   -5

العامة.

6- مدير اإدارة الإذاعة ممثالً عن وزارة الإعالم.

وزارة  عن  ممثالً  العمالية  العالقات  اإدارة  مدير   -7

العمل.

8- طبيب مقيم اأول بدائرة الأطفال مبجمع ال�شلمانية 

الطبي ممثالً عن وزارة ال�شحة.

عن  ممثالً  الإن�شان  حقوق  �شوؤون  قطاع  رئي�س   -9

وزارة اخلارجية.

جامعة  عن  ممثالً  النف�س  علم  ق�شم  رئي�س   -10

البحرين.

وزارة  عن  ممثالً  ال�شبابي  الإبداع  مركز  رئي�س   -11

�شوؤون ال�شباب.

وال�شوؤون  العدل  بوزارة  القانوين  امل�شت�شار   -12

وال�شوؤون  العدل  وزارة  عن  ممثالً  والأوقاف  الإ�شالمية 

الإ�شالمية والأوقاف.

13- املدير التنفيذي جلمعية ال�شنابل لرعاية الأيتام 

ممثالً عن جمعية ال�شنابل لرعاية الأيتام.

ال�شبابية  امل�شتقبل  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س   -14

ممثالً عن جمعية امل�شتقبل ال�شبابية.

من   )12( البند  يف  عليها  املن�شو�س  اجلهة  وحتدد 

الفقرة ال�شابقة من ميثلها يف ع�شوية اللجنة.

املادة الثانية:

القرار،  هذا  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكلٌّ   - الوزراء  على 

وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

اآل  �شلمان بن حمد  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شدر عن �شاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم 

للم�شنني،  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة  ل�شنة 2023   )11(

وذلك بناًء على عر�س وزير التنمية الجتماعية، وبعد موافقة 

جمل�س الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعاد ت�شكيل اللجنة الوطنية للم�شنني برئا�شة 

وزير التنمية الجتماعية، وع�شوية ُكلٍّ من:

1- الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي ممثالً عن 

وزارة التنمية الجتماعية.

التنمية  وزارة  عن  ممثالً  امل�شنني  رعاية  ق�شم  رئي�س   -2

الجتماعية.

3- خبري التخطيط الإ�شرتاتيجي ممثالً عن املجل�س الأعلى 

للمراأة.

4- مدير اإدارة امل�شتحقات التاأمينية ممثالً عن الهيئة العامة 

للتاأمني الجتماعي.

5- ا�شت�شاري طب امل�شنني ممثالً عن امل�شت�شفيات احلكومية.

مراكز  عن  ممثالً  املتنقلة  للوحدة  التمري�س  م�شرف   -6

الرعاية ال�شحية الأولية.

عن  ممثالً  اخلريية  البحرين  جلمعية  العام  الأمني   -7

جمعية البحرين اخلريية.

8- رئي�س اللجنة التنفيذية - اأمني ال�شر مبوؤ�ش�شة دار يوكو 

لرعاية الوالدين ممثالً عن موؤ�ش�شة دار يوكو لرعاية الوالدين.

9- رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين 

ممثالً عن جمعية البحرين لرعاية الوالدين.

10- نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية احلكمة للمتقاعدين 

ممثالً عن جمعية احلكمة للمتقاعدين.

وحتدِّد اجلهتان املن�شو�س عليهما يف البندين )5( و)6( 

من الفقرة ال�شابقة من ميثلهما يف ع�شوية اللجنة.

قابلة  �شنوات  بثالث  اللجنة  اأع�شاء  ع�شوية  مدة  وحتدَّد 

للتجديد.

اأول اجتماع  وَيختار الأع�شاء من بينهم نائًبا للرئي�س يف 

للجنة.

تنفيذ   - يخ�شه  فيما  ُكٌلّ   - الوزراء  على  الثانية:  املادة 

هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء

  قرار بتعيني 

مدير يف وزارة اخلارجية

اآل  الأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  �شدر عن �شاحب 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، قرار رقم 

)13( ل�شنة 2023 بتعيني مدير يف وزارة اخلارجية، وذلك 

بناًء على عر�س وزير اخلارجية، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُتعني اإميان فوؤاد عبدالفتاح مطر مديًرا لإدارة 

التطوير املوؤ�ش�شي يف وزارة اخلارجية.

املادة الثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.
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اإر�سال اأطباء بحرينيني وم�ستلزمات طبية اإىل �سوريا.. د. ال�سيد:

6 ماليني دوالر قيمة م�ساعدات البحرين لدعم �سحايا الزلزال 

خديجة العرادي: 

للأعمال  امللكية  للم�ؤ�ش�شة  العام  الأمني  ذكر 

لدعم  ال�طنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�س  الإن�شانية 

�شحايا الزلزال يف �ش�ريا وتركيا الدكت�ر م�شطفى 

اإغاثية  م�شاعدات  قّدمت  البحرين  باأن مملكة  ال�شيد 

 6 بقيمة  وتركيا  �ش�ريا  يف  الزلزال  �شحايا  لدعم 

مليني دولر. 

مبنى  يف  عقد  الذي  امل�ؤمتر  خلل  ذلك  جاء 

�شاحية  يف  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة 

لدعم  ال�طنية  اللجنة  وفد  ع�دة  مبنا�شبة  ال�شيف 

�شحايا الزلزال يف �ش�ريا وتركيا

وليد  الدكت�ر  ال�شحة  وزارة  وكيل  مب�شاركة   

الدكت�ر  البحرينية  الأطباء  جمعية  ورئي�س  املانع 

الهلل  جمعية  من  اإبراهيم  وحممد  الدرازي،  عامر 

الأحمر البحرينية، مفيًدا باأنه على �ش�ء الت�جيهات 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

الرئي�س  املعظم  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الفخري للم�ؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية، وبدعم 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  احلك�مة  من  كرمي 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري 

للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  قامت  ال�زراء،  جمل�س 

الإن�شانية واللجنة ال�طنية لدعم �شحايا الزلزال يف 

�ش�ريا وتركيا بقيادة �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون 

ال�شباب رئي�س اللجنة ال�طنية لدعم �شحايا الزلزال 

يف تركيا و�ش�ريا، بالعديد من امل�شاريع الإغاثية يف 

كل من �ش�ريا وتركيا.

�ش�ريا  يف  الطبية  الط�اقم  حاجة  ال�شيد  واأكد 

اإىل ت�فري الأجهزة الطبية الأ�شا�شية لعلج اجلرحى 

وامل�شابني يف �ش�ريا، حيث مل يتم دخ�ل اأي جهاز 

طبي جديد اإىل الأرا�شي ال�ش�رية منذ العام 2010، 

اأولية  طبية  م�شاعدات  �شحن  مت  اأنه  اإىل  م�شرًيا 

و�شيتم  ل�ش�ريا،  و�شحنة  لرتكيا  �شحنتني  مبعدل 

اإر�شال �شحنة اإىل �ش�ريا خلل الأيام القادمة، داعًيا 

القطاع الطبي اخلا�س يف مملكة البحرين اإىل التربع 

بالأجهزة واملعدات الطبية دعًما للط�اقم الطبية يف 

�ش�ريا. كما قام ال�فد خلل زيارته ل�ش�ريا وتركيا 

بتفّقد بع�س املناطق املت�شررة من الزلزال وال�ق�ف 

لها  تعّر�شت  التي  الأ�شرار  من  الكبري  احلجم  على 

تقدميها  ميكن  التي  العاجلة  الحتياجات  واأهم 

الذي  الأليم  امل�شاب  هذا  من  للتخفيف  لل�شحايا 

ميرّون به جراء الزلزال املدمر، كما مت الجتماع مع 

ال�شحايا،  واأ�شر  املت�شررين،  الأهايل  من  جمم�عة 

قيادًة  البحرين  مملكة  تعازي  لهم  نقل  مت  حيث 

وحك�مًة و�شعًبا.

مع  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  مت  باأنه  واأو�شح 

الأطباء  من  جمم�عة  لإر�شال  �ش�ريا  اأطباء  نقابة 

الأطباء  جمعية  قبل  من  املتط�عني  البحرينيني 

امل�شابني من  للم�شاهمة يف علج  البحرينية؛ وذلك 

�ش�ريا  له  تعّر�شت  الذي  املدمر  الزلزال  �شحايا 

يف  كبرًيا  ودماًرا  ال�شحايا  من  عدًدا  خلف  والذي 

للزلزال يف  تعّر�شت  التي  للمناطق  التحتية  البنية 

�ش�ريا.

 وذكر ال�شيد باأنه �شيتم على �ش�ء هذه املذكرة 

العمل على ت�فري بع�س امل�شتلزمات الطبية اللزمة 

والتي  الراهن  ال�قت  يف  �ش�ريا  حتتاجها  التي 

املقدمة  الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  يف  �شت�شاهم 

للمت�شررين من الزلزال، تت�شمن اإعادة ترميم مركز 

�شحي، بحيث يتمكن من تقدمي خدمات �شحية اأولية 

وثان�ية، اإ�شافة اىل اإعادة ترميم 3 مدار�س.

مت  باأنه  ال�شيد  م�شطفى  الدكت�ر  واأو�شح 

وتركيا  �ش�ريا  من  كل  يف  امل�ش�ؤولني  مع  الجتماع 

وكذلك املنظمات الدولية العاملة يف املجال الإغاثي 

ممثل  مع  الجتماع  مت  حيث  ال�شقيقني،  البلدين  يف 

ل�شئ�ن  املتحدة  للأمم  ال�شامية  املف��شية  بعثة 

ومناق�شة  داناب�ل  �شيفانكا  �ش�ريا  يف  اللجئني 

التعاون امل�شرتك وامل�شاريع املمكن تنفيذها من قبل 

ال�ش�رية  العربية  اجلمه�رية  يف  البحرين  مملكة 

جراء الزلزال.

 وبنّي الدكت�ر م�شطفى ال�شيد خلل امل�ؤمتر باأن 

هذه امل�شاعدات كان لها التاأثري النف�شي الكبري على 

والرتكي  ال�ش�ري  وال�شعبني  ال�شحايا  اأ�شر  نف��س 

ال�شقيقني، حيث اأعرب اجلميع عن �شكرهم وتقديرهم 

الكبريين قيادًة وحك�مًة و�شعًبا لهذا امل�قف النبيل 

من مملكة البحرين، م�شيدين بت�جيهات جللة امللك 

املعظم بتقدمي الع�ن اإىل �شحايا الزلزال مل�شاعدتهم 

على م�اجهة تداعيات هذه الكارثة.

 واأ�شاف الدكت�ر م�شطفى ال�شيد خلل امل�ؤمتر 

الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  باأن  ال�شحفي 

على  تعمل  الر�شيدة  القيادة  من  ودعم  وبت�جيه 

القيام بالعديد من املبادرات واجله�د من اأجل دعم 

الكارثة  هذه  جراء  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  وم�شاندة 

العلقات  من  انطلقاً  وذلك  الأليمة،  الإن�شانية 

الأخ�ية التي تربط بني مملكة البحرين وجمه�ريتي 

�ش�ريا وتركيا، م��شحا باأنه مت ت�قيع مذكرة تفاهم 

مع نقابة اأطباء �ش�ريا لإر�شال جمم�عة من الأطباء 

البحرينيني

 املتط�عني من قبل جمعية الأطباء البحرينية، 

�شحايا  من  امل�شابني  علج  يف  للم�شاهمة  وذلك 

الزلزال املدمر الذي تعّر�شت له �ش�ريا والذي خلف 

عدداً من ال�شحايا وامل�شابني.

وذكر ال�شيد باأنه �شيتم على �ش�ء هذه املذكرة 

العمل على ت�فري بع�س امل�شتلزمات الطبية اللزمة 

والتي  الراهن  ال�قت  يف  �ش�ريا  حتتاجها  التي 

املقدمة  الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  يف  �شت�شهم 

للمت�شررين من الزلزال.

ومن جانبه اأ�شار وكيل وزارة ال�شحة الدكت�ر 

وليد املانع ايل ان خطة الإغاثة انق�شمت اىل 3 مراحل 

الأوىل تك�ن عاجلة ومتت ب�شكل �شل�شل فيما تت�شمن 

تقييم ما قدم وم�ازنة الحتياجات  الثانية  املرحلة 

البطية والتعامل معها، م�ؤكًدا اإر�شال �شحنة ل�ش�ريا 

�شملت  عاجلة  اإغاثية  كمرحلة  لرتكيا  واأخرى 

يف  ت�شتخدم  التي  الطبية  واملحاليل  الأدوية  اأغلب 

حالت الط�ارئ، مفيًدا باأن ما مت اإر�شاله ت�افق مع 

املنك�بني،  البلدين  يف  الطبية  الط�اقم  احتياجات 

واأجهزة  معدات  باإر�شال  �شتق�م  اللجنة  باأن  مبيًنا 

طبية يف املرحلة الثانية.

الأطباء  جمعية  رئي�س  قال  جانبه  ومن 

ال��شع  باأن  الدرازي  عامر  الدكت�ر  البحرينية 

الطبي يف املناطق املنك�بة ي�شتدعى ت�فري واإر�شال 

الأوعية  ونارة ومنها جراحات.  ن�عية  تخ�ش�شات 

جراحات  يف  ا�شت�شاريني  كذلك  والتجميل  الدم�ية 

اخلطة  باأن  مفيًدا  الط�ارئ،  وطب  والأع�شاب  املخ 

من  ا  وخمت�شً طبيًبا   15 اإر�شال  ت�شمل  الإغاثية 

الحتياجات  بناًء على  تنفيذها  �شيتم  والتي  اململكة 

العدد  ح�شر  �شيتـــم  اأنه  اإىل  لفًتا  هناك،  امليدانية 

بحيث  دفعات،  على  واإر�شالهم  الأطباء  من  املنا�شب 

اإىل  اأيام   5 من  دفعه  لكل  الزمنية  الفرتة  ترتاوح 

اأ�شب�ع، وذلك لعلج امل�شابني يف �ش�ريا.

وزير العدل يكّرم البنك االأهلي املتحد

 لدعمه امل�ستمر ل�سندوق الزكاة وال�سدقات

وزير  املعاودة  حممد  بن  ن�اف  اأكد 

والأوقاف  الإ�شلمية  وال�ش�ؤون  العدل 

على  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق  حر�س 

عقد �شراكة را�شخة بني القطاعات الر�شمية 

وخمرجات  باأداء  للرتقاء  والأهلية، 

بالركن  تعنى  التي  ال�شندوق  م�ؤ�ش�شة 

الثالث من اأركان الدين الإ�شلمي احلنيف 

والجتماعي  التكافلي  دورها  لتعزيز 

والإن�شاين.

جاء ذلك، خلل ا�شتقباله عادل اللبان 

الرئي�س التنفيذي ملجم�عة البنك الأهلي 

املتحد، وب�شام التتان مدير اأول اخلدمات 

امل�شرفية اخلا�شة بالبنك الأهلي املتحد، 

رئي�س  ح�شني  حيدر  �شلح  بح�ش�ر 

�شندوق الزكاة وال�شدقات.

واأعرب عن �شكره وتقديره لإ�شهامات 

مل�شاريع  واملميزة  املت�ا�شلة  البنك 

الدائمني،  الداعمني  من  ك�نه  ال�شندوق 

الداعمة  اجلهات  تعاون  اأن  اإىل  لفًتا 

من  من�ذًجا  حقق  ال�شندوق  لأن�شطة 

من  العديد  منح  الذي  املت�ا�شل  العطاء 

الأ�شر الدعم وامل�شاندة.

وزير البلديات يبحث التعاون امل�سرتك

مع النائب مال ح�سن والبلدي الذوادي

ا�شتقبل املهند�س وائل بن نا�شر املبارك وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة يف مكتبه، 

الذوادي ع�ش� جمل�س  الن�اب وعبداهلل �شريدة  النائب جميل مل ح�شن ع�ش� جمل�س 

اأوجه  لبحث  وذلك  ال�شمالية؛  املحافظة  يف  العا�شرة  الدائرة  ممثلي  ال�شمالية،  بلدي 

التعاون امل�شرتك.

اللقاء رّحب ال�زير املبارك باحل�ش�ر، م�شيًدا بالدور املهم الذي يلعبه  ويف بداية 

اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية واأع�شاء املجل�س البلدي يف خدمة ال�طن وامل�اطنني، م�ؤكًدا 

يف ال�قت ذاته على اأهمية التعاون امل�شتمر بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية لتحقيق 

الأهداف ال�طنية املن�ش�دة، حيث مت خلل اللقاء بحَث عدد من امل�ا�شيع امل�شرتكة.

موؤمتر »االأهلية« للثورات

 االقت�سادية ينعقد باإمارة ال�سارقة

يف اإطار ال�شراكة بني اجلامعة الأهلية 

العرب  والعلماء  الأكادمييني  واحتاد 

التابع للجامعة العربية، ا�شت�شاف املركز 

اخلليج  لدول  العربية  للغة  الرتب�ية 

العربية باإمارة ال�شارقة الن�شخة الثانية 

القت�شادية  للث�رات  الدويل  امل�ؤمتر  من 

ن�شخته  يف  الرقمي  القت�شاد  ع�شر 

البيانات  ح�كمة  �شعار  حتت  الثانية 

الأعمال  معل�مات  وحتليل  ال�شخمة 

اجلامعة  من  بتنظيم  ال�شتدامة  اأجل  من 

الأكادمييني  احتاد  مع  بالتعاون  الأهلية 

عدد  مع  وبال�شراكة  العرب  والعلماء 

مقدمتها  ويف  اخلليجية  اجلامعات  من 

جدة  يف  والتكن�ل�جيا  الأعمال  جامعة 

وجامعة دبي. وقد ا�شتقطب امل�ؤمتر نح� 

450 باحًثا وباحثًة من ح�ايل 50 دولة 

ح�ل العامل م�زعني على 150 م�ؤ�ش�شة 

اأكادميية وبحثية، فيما بلغ عدد الأوراق 

امل�ؤمتر 135 ورقة  املقب�لة يف  البحثية 

علمية بن�شبة قب�ل بلغت %39.

اجلل�شة  �شمن  كلمته  ويف   

امل�ؤ�ش�س  الرئي�س  عرب  الفتتاحية، 

الأهلية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

�شكره  عن  احل�اج  عبداهلل  الربوفي�ش�ر 

العربية  للغة  الرتب�ي  للمركز  وتقديره 

على  ال�شارقة  يف  الرعبية  اللخيج  لدول 

امل�ؤمتر،  من  الثانية  الن�شخة  ا�شت�شافته 

املتقدم  التنظيمي  بامل�شت�ى  م�شيًدا 

ا دجمه بني احل�ش�ر  للم�ؤمتر، وخ�ش��شً

التفاعلي  املرئي  والت�شال  الفيزيائي 

يف  لدخ�لنا  حقيقًيا  انعكا�ًشا  يعترب  ما 

الع�شر الرقمي وجت�شيًدا لأهداف امل�ؤمتر، 

ال�شتثمار  اأهمية  نف�شه  ال�قت  م�ؤكًدا يف 

التن�ع  لتحقيق  الرقمي  القت�شاد  يف 

القت�شادي املن�ش�د.

�شيف  الدكت�ر  اأكد  جهته  ومن 

لحتاد  التنفيذي  الرئي�س  اجلابري 

الذي  الدور  العرب  والعلماء  الأكادمييني 

وت�عية  تثقيف  يف  الأكادميي�ن  يلعبه 

املجتمع باأهمية مثل هذه امل�ؤمترات التي 

على  قادرة  العربية  الدول  من  جتعل 

يف  م�ؤهلة  خمرجات  وتط�ير  �شناعة 

لتحقيق  وا�شتدامته  الرقمي  القت�شاد 

م�ؤكًدا  املرج�ة،  القت�شادية  النه�شة 

يف  الر�شمي  القت�شاد  على  النفتاح  اأن 

اأن �شاعد على  اجلانب البحثي من �شاأنه 

هذا  عالية يف  كفاءة  على  اأجيال  تخريج 

املجال.

الدكت�ر  امل�ؤمتر  رئي�س  واأكد 

ا�شتقطاب  باأن  ال�شرطاوي  عبداملطلب 

من  وا�شعة  اأكادميية  لنخبة  امل�ؤمتر 

املتخ�ش�شني يف �شناعة القت�شاد الرقمي 

املن�ش�د بني  التكامل  اأن يحقق  �شاأنه  من 

احلياة الأكادميية والعملية، مبا ينعك�س 

اإيجاًبا على تط�ير قطاع القت�شاد الرقمي 

القت�شاد  يف  م�شاهمته  ن�شبة  وحت�شني 

ال�طني ملختلف دول العامل.

للغة  الرتب�ي  املركز  رئي�س  ورّحب 

الدكت�ر  العربية  اخلليج  لدول  العربية 

الأكادميية  بال�ف�د  احلمادي  عي�شى 

اإمارة  ويف  املركز  اأر�س  يف  امل�شاركة 

املركز  برتحيب  من�ًها  ال�شارقة، 

التي  والندوات  امل�ؤمترات  با�شت�شافة 

عن�شًرا  ب�شفته  الرقمي  بالقت�شاد  تعنى 

اأ�شا�شًيا يف اأي نه�شة اقت�شادية من�ش�دة.

ا�شت�شافة  اأن  احلمادي  واأو�شح 

الأهلية  اجلامعة  تنظمه  الذي  امل�ؤمتر 

بالتعاون مع احتاد الأكادمييني والعلماء 

العرب وبال�شراكة مع عدد من اجلامعات 

للتفاقية  تفعيلً  يــاأتي  اخلليجية؛ 

الأكادمييني  باحتاد  املركز  جتمــع  التي 

والعلماء العرب.

الربوفي�سور عبداهلل احلواج

االأر�سيف الوطني يبحث �ُسبل التعاون امل�سرتك مع جامعة اخلليج العربي
اخلليج  جامعة  رئي�س  باأعمال  القائم  ا�شتقبل 

وفًدا  اإ�شماعيل  ي��شف  عبدالرحمن  الدكت�ر  العربي 

الطرفان �ُشبل  اإذ بحث  ال�طني،  الأر�شيف  من مركز 

التعاون امل�شرتك يف املجال الرقمي، وال�شتفادة من 

خربات اجلامعة يف هذا املجال.

عبدالرحمن  الدكت�ر  قال  اللقاء،  بداية  ويف 

اأ�ش�شت  اإن جامعة اخلليج العربي  اإ�شماعيل  ي��شف 

قادة  وال�شم�  اجلللة  اأ�شحاب  من  حكيمة  بروؤية 

 1980 العام  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

لتك�ن مظلة لكل اأبناء اخلليج، ولتخت�س بالبح�ث 

خمترباتها  عرب  ولتت�شدى  النادرة،  والتخ�ش�شات 

التي  ال�شرتاتيجية  للق�شايا  العملية  ودرا�شاتها 

عّرف  جانبه،  من  العربي.  اخلليج  جمتمع  ت�اجه 

اأ�ش�س  الذي  ال�طني  الأر�شيف  مبركز  الزائر  ال�فد 

بهدف   ،2022 ل�شنة   )69( رقم  ملكي  مبر�ش�م 

والتاريخية  العامة  واملحف�ظات  ال�ثائق  جتميع 

التي تخت�ّس بتاريخ مملكة البحرين واإبراز قيمتها 

وفًقا  واأر�شفتها  حْفظها  على  والإ�شراف  التاريخية 

تنظيم  على  والعمل  الأر�شفة،  يف  العلمية  للأ�ش�ل 

تداولها للباحثني وغريهم من الراغبني يف ال�شتفادة 

منها، وا�شتخدام املنظ�مة الرقمية يف اأعماله.

 جانب من املوؤمتر ال�سحفي 

»متكني« تبداأ ا�ستقبال طلبات الدعم 

�سمن مبادرات دعم االأطباء ابتداًء من االأول من مار�س

اأعلن �شندوق العمل »متكني« ا�شتقبال الطلبات 

زيادة  ودعم  الأطباء  ت�ظيف  دعم  مبادرتي  �شمن 

ت�شتهدف  والتي  م�ؤخًرا  اإطلقها  مت  التي  اأج�رهم 

الأربعاء  الي�م  من  وذلك  البحرينيني،  الأطباء  دعم 

امل�افق 1 مار�س 2023.

واأطباء  الأطباء  املبادرات دعم ت�ظيف  وت�شمل 

اأو  التخرج  حديثي  من  البحرينيني  الأ�شنان 

العمل  وزارة  قبل  من  املر�شحني  عمل  عن  الباحثني 

يف العيادات وامل�شت�شفيات اخلا�شة باأجر ل يقل عن 

800 دينار بحريني، وذلك عن طريق اختيار م�شار 

ال�طني  الربنامج  �شمن  بالأطباء  املخت�س  الدعم 

 ،%70 بن�شبة  اأج�رهم  دعم  �شيتم  اإذ  للت�ظيف، 

50%، 30%، ملدة 3 �شن�ات.

اأج�ر  زيادة  دعم  الثانية  املبادرة  وت�شتهدف 

القطاع  م�شت�شفيات  يف  حالًيا  العاملني  الأطباء 

الأطباء  لدعم  املخ�ش�س  امل�شار  طريق  عن  اخلا�س 

هذا  �شي�شهم  اإذ  ال�ظيفي،  التط�ر  برنامج  �شمن 

اأجرهم  يقل  الذين  الأطباء  اأج�ر  زيادة  يف  الدعم 

عن 800 دينار بحريني، حيث �شتدعم متكني مبلغ 

الزيادة بن�شبة 100% ملدة 12 �شهًرا.

على  ا  حر�شً الثالثة  املبادرة  تاأتي  حني  يف 

اخلا�س  القطاع  يف  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شجيع 

واحلفاظ  ال�طنية  الك�ادر  من  املزيد  ت�ظيف  على 

على معدلت البحرنة مبا ل يقل عن 25% من فريق 

�شتح�شل  اإذ  الأ�شنان،  واأطباء  الأطباء  من  عملها 

امل�ؤ�ش�شات امل�ؤهلة التي تق�م بتقدمي طلباتها �شمن 

برامج متكني الرئي�شة لدعم امل�ؤ�ش�شات على الفر�شة 

البحرنة  ن�شبة  بح�شب  وذلك  املنحة،  مبلغ  لزيادة 

عند تقدمي الطلب من اأجل تقدمي احل�افز املنا�شبة.

الأطر  حتديد  على  جارًيا  العمل  يزال  ول 

تقدمي  ت�شتهدف  التي  الأخرية  للمبادرة  التنظيمية 

البن�ك  مع  بالتعاون  التعليمية  للقرو�س  الدعم 

التفا�شيل  جميع  عن  الإعلن  و�شيتم  ال�شريكة، 

النهائية وا�شرتاطات الدعم ف�ر النتهاء منها، وذلك 

عرب قن�ات متكني الر�شمية.

 »املرور«: اإجراءات قانونية اجتاه 630 متجاوًزا مل�سار الطوارئ
القان�ن  تنفيذ  يف  دورها  اإطار  يف 

الإدارة  متّكنت  املرورية،  ال�شلمة  وحتقيق 

الإجراءات  واتخاذ  ر�شد  من  للمرور  العامة 

خمالفة   630 من  اأكرث  حيال  القان�نية 

 5 خلل  الط�ارئ  م�شار  من  خاطئ  جتاوز 

اأيام، فيما مت حجز 44 مركبة لتكرار املخالفة 

الطريق  م�شتخدمي  حياة  وتعري�س  ذاتها 

للخطر، وذلك يف خمتلف ال�ش�ارع التي تزيد 

فيها ن�شبة التجاوزات.
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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

العدد:  12380
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جمعية التعايف من املخدرات ُتقيم حفل تخريج الدفعة الثانية ع�شرة

املعّدل الزمني للتعايف من املخدرات يرتاوح بني 6 �شهور اإىل عام

عبا�ض العري�ض:

اأقامت جمعية التعايف من املخدرات حفل تكرمي 

املتعافني،  اخلريجني  من  ع�شرة  الثانية  الدفعة 

قاردن  ويندهام  بفندق  الثنني  يوم  م�شاء  وذلك 

بخليج البحرين يف املنامة، و�شط اأجواء اإيجابية 

اخلريجني،  اأهايل  من  والفرح  ال�شعادة  ملوؤها 

وبح�شور ممثلي املوؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية يف 

املجتمع و�شركاء اجلمعية.

جمل�ض  رئي�ض  نائب  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

اإن  الإعالم  لو�شائل  عبدالرحمن  را�شد  الإدارة 

ال�شحيحة  التوعية  اجلمعية حري�شة على ن�شر 

للمجتمع يف هذا اجلانب، واإن تخريج كوكبة من 

املتعافني ياأتي نتاج عمل طويل قامت به اجلمعية 

وبف�شل الدعم امل�شتمر للمتعافني واخل�شوع املكثف 

للربامج التاأهيلية التي تقدمها اجلمعية، واملوؤهلة 

واملعتمدة ر�شمًيا من قبل اجلهات املخت�شة.

هذا  ال�شعي يف  موا�شلة  الرئي�ض  نائب  واأكد 

املجال لحتواء اأكرب عدد وتخلي�شهم من هذه الآفة 

الفتاكة يف املجتمع، موؤكًدا حر�ض اجلمعية التام 

على عدم اإف�شاء �شرية املتعايف مل�شلحة اجلميع، 

الأخرية  الر�شمية  الإح�شائية  اأن  را�شد  واأ�شاف 

خ�شعوا  متعافًيا   188 بلغت   2022 لعام 

للربنامج التاأهيلي للجمعية بالتعاون مع اجلهات 

ذات ال�شلة، اإذ تراوح معدل اجتياز املتعافني من 

6 اأ�شهر اإىل عام كامل، وذلك ح�شب اإرادة وعزمية 

املتلقي للربنامج.

املوؤ�ش�شة  رئي�ض  قال  اجلانب،  هذا  ويف 

الق�شيبي، خالل  البحرينية للحوار �شهيل غازي 

بالتعاون  تفخر  املوؤ�ش�شة  اإن  لـ»الأيام«،  حديثه 

وال�شراكة بينها وبني جمعية التعايف لتقدمي كل 

الدعم لأبنائنا املتعافني واإعادة تاأهيلهم عرب برامج 

ت�شهم يف جناح  متخ�ش�شة وور�ض عمل نوعية 

الربامج.

مع  اتفاقية  احلفل  خالل  اجلمعية  ووّقعت 

معهد الإدارة العامة »بيبا«؛ بهدف تدريب وتطوير 

الطبيعية  احلياة  يف  النخراط  لإعادة  املتعايف 

اإذ قال  ال�شخ�شي،  اأو  املهني  امل�شتوى  �شواء على 

مدير اإدارة التعلم والتطوير باملعهد جنم يو�شف 

�شاملني اإنه مت ت�شميم برنامج �شمل جمموعة من 

الدورات املتخ�ش�شة ح�شب احتياجات اجلمعية، 

وذلك لتقدميه للمتعافني بعد اجتيازهم الربنامج 

م�شوؤوليتهم جتاه  من  اأنه جزء  موؤكًدا  التاأهيلي، 

املجتمع لتحقيق نقلة وا�شتجابة نوعية للمتعافني 

وتطويرهم يف هذا اجلانب، اإذ مت تخريج الدفعة 

الأوىل بواقع 25 متدرًبا متعافًيا.

اخلريجني  تكرمي  احلفل  برنامج  و�شمل 

املتعافني، كما مت ا�شتعرا�ض اأهم منجزات اجلمعية 

خالل العام املا�شي، ومت تكرمي ال�شركاء والداعمني 

من املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة.

بالغ  عن  واأهاليهم  املتعافني  من  عدد  وعرّب 

�شعادتهم الغامرة و�شكرهم للجمعية على دعمها 

يف  للم�شاعدة  املا�شية  الفرتة  طوال  امل�شتمر 

اأنواع الدعم  التخلّ�ض من الإدمان، وتقدمي جميع 

فرتات  بعد  الطبيعية  احلياة  اإىل  للعـودة  الالزم 

ودعم  اهلل  بف�شل  وتخلّ�شوا  بها،  مّروا  �شاقـة 

جمعية التعايف.

القب�ض على 6 اآ�شيويني لرتويجهم مادة التبغ املمنوعةالبحرين ُتعّزي الربازيل يف �شحايا الفي�شانات

البحرين  مملكة  تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

الفي�شانات  اإثر  الحتادية  الربازيل  جمهورية  مع  وت�شامنها 

والنزلقات الأر�شية التي �شربت جنوب �شرقي البالد.

واأ�شفرت عن وقوع ع�شرات الوفيات واملفقودين وامل�شابني 

وموا�شاتها  تعازيها  �شادق  عن  معرّبة  املنازل،  وتدمري 

للحكومة وال�شعب الربازيلي ال�شديق واأهايل وذوي ال�شحايا، 

العثور  امل�شابني، و�شرعة  العاجل جلميع  بال�شفاء  ومتنياتها 

على املفقودين.

حمافظة  �شرطة  مديرية  متكنت 

العا�شمة من القب�ض على �شتة اآ�شيويني 

عاًما،  و58   31 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

حليازتهم وترويجهم مواد التبغ املمنوع 

املديرية  واأو�شحت  »ال�شويكة«،  تداولها 

ال�شاأن،  بهذا  معلومات  تلقيها  فور  اأنه 

البحث  عمليات  الفور  على  با�شرت 

اأ�شفرت  والتي  الأدلة،  وجمع  والتحري 

والقب�ض  املذكورين  هوية  حتديد  عن 

عليهم، يف حني مت حتريز املواد املمنوعة 

امل�شتودعات  اأحد  يف  �شبطها  مت  التي 

وقدرت قيمتها بحوايل 55 األف دينار.

حمافظة  �شرطة  مديرية  واأ�شارت 

جميع  اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  العا�شمة 

متهيًدا  الالزمة؛  القانونية  الإجراءات 

لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

عبداهلل بن اأحمد: البحرين رائدة يف الدميقراطية 

والتعاي�ض ال�شلمي بني الأديان واحل�شارات

بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اأ�شاد 

اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد 

احلكيم  بالنهج  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�شى 

ودعم �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

رئي�ض  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

مكانة  من  عزز  والذي  الوزراء  جمل�ض 

مملكة البحرين كاأمنوذج يف الدميقراطية 

وتر�شيخ  الإن�شان  حقوق  واحرتام 

الأديان  ال�شلمي بني  الت�شامح والتعاي�ض 

والثقافات واحل�شارات.

وزارة  تنظيم  مبنا�شبة  ذلك  جاء 

ل�شفراء  ثقافية  جولة  اأم�ض،  اخلارجية، 

املعتمدين  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول 

لدى مملكة البحرين حتت عنوان )طريق 

هيئة  مع  بالتعاون  وذلك  التعاي�ض(، 

ال�شيخ  برئا�شة  والآثار  للثقافة  البحرين 

خاللها  ومت  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

التنوع  �شور  على  كثب  عن  اإطالعهم 

الديني يف اململكة من  الثقايف والتعاي�ض 

خالل زيارات تعريفية اإىل م�شجد الفا�شل، 

الهندو�شي،  واملعبد  العري�ض،  وماأمت 

واملعبد اليهودي باملنامة.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  واأعرب 

واعتزازه  فخره  عن  خليفة  اآل  اأحمد 

بالتاريخ العريق ململكة البحرين كواحة 

الديني  والتعاي�ض  وال�شالم  للت�شامح 

يف  كاأمنوذج  ومتيزها  واحل�شاري، 

احلريات  وكفالة  الإن�شان  حقوق  حماية 

واملعابد  الكنائ�ض  وجود  يف  الدينية 

جانب  اإىل  العبادة  دور  من  وغريها 

املجتمع  اأبناء  جميع  وممار�شة  امل�شاجد، 

احلرية  من  اأجواء  يف  الدينية  �شعائرهم 

والألفة والحرتام.

واأكد وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

البحرين  مملكة  جاهزية  ال�شيا�شية 

العامة  اجلمعية  اجتماعات  ل�شت�شافة 

عنوان  حتت  الدويل  الربملاين  لالحتاد 

واملجتمعات  ال�شلمي  التعاي�ض  »تعزيز 

خالل  التع�شب«  مكافحة  ال�شاملة: 

يف   ،2023 مار�ض   15-11 من  الفرتة 

لتعزيز  ال�شامية  امللكية  املبادرات  اإطار 

القانون  دولة  اإطار  يف  الربملاين  العمل 

ال�شالم  ثقافة  واإر�شاء  واملوؤ�ش�شات، 

من  العاملي  ال�شعيد  على  والت�شامح 

خالل التعاون بني ال�شلطتني الت�شريعية 

حمد  امللك  مركز  ومبادرات  والتنفيذية، 

تكري�ض  يف  ال�شلمي  للتعاي�ض  العاملي 

مبادئ »اإعالن مملكة البحرين« للت�شامح 

واحلريات الدينية.

بن  خليفة  ال�شيخ  عرّب  جانبه،  من 

وتقديره  �شكره  عن  خليفة  اآل  اأحمد 

اخلارجية  وزارة  مع  املثمر  للتعاون 

ململكة  الثقافية  الدبلوما�شية  تعزيز  يف 

كمنارة  املتميزة  مكانتها  واإبراز  البحرين 

والتعاي�ض  والثقايف  الفكري  لالإ�شعاع 

الديني واحل�شاري.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12380/PDF/INAF_20230301012618567.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12380/PDF/07.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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ت�شوير- عبدعلي قربان

جامعة البحرين الطبية حت�شل على لقب 

»جامعة �شحية« من منظمة ال�شحة العاملية
الربوفي�شور  ت�شرف 

رئي�س  ــوم،  ــت ــع ال �شمري 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية 

البحرين  جامعة   - اإيرلندا 

البحرين(   RCSI( الطبية 

»جامعة  �شهادة  با�شتالم 

اأحمد  الدكتور  من  �شحية« 

الإقليمي  املدير  املنظري، 

العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

والتي  املتو�شط  ل�شرق 

البحرين  جلامعة  منحت 

منظمة  مكتب  من  الطبية 

الإقليمي  العاملية  ال�شحة 

يف  املتو�شط،  البحر  ل�شرق 

بح�شور  ام�س  اأقيم  حفل 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

جواد ح�شن، وزيرة ال�شحة، 

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

العايل ونائب رئي�س جمل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

التنفيذيني  الأع�شاء  وكبار 

من اجلامعة.

وقال الربوفي�شور �شمري 

جامعة  رئي�س  الــعــتــوم، 

الطبية:»تفتخر  البحرين 

الطبية  البحرين  جامعة 

مبنحها لقب»جامعة �شحية« 

ونيل هذا التقدير من منظمة 

ــذي  وال العاملية  ال�شحة 

ي�شهد على جهودنا امل�شتمرة 

اإيجابي  ب�شكل  للتاأثري 

و�شعب  طالبنا  �شحة  على 

بدعم  والتزامنا  البحرين 

من   2030 البحرين  روؤيــة 

لال�شتدامة،  مبادرات  خالل 

كما �شي�شجعنا هذا اللقب على 

جميع  يف  بن�شاط  امل�شاهمة 

من  ميكننا  التي  املــجــالت 

خاللها دفع للتغيريالإيجابي 

ونتوجه  جمتمعنا.  يف 

اىل  ــديــر  ــق ــت وال بال�شكر 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

ال�شحة  وزيرة  جواد ح�شن، 

ال�شيخة رنا بنت  والدكتورة 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

العايل ونائب رئي�س جمل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

والدكتورة ت�شنيم العطاطرة 

ال�شحة  منظمة  ممثلة 

البحرين  مملكة  يف  العاملية 

هذه  تنفيذ  يف  دعمهم  على 

وم�شاندة  ال�شحية  املبادرات 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 

بيئة  توفري  على  البحرين 

ال�شحية لطلبتها«.

»امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي«  يرحب 

بان�شمام ا�شت�شاري الطب النف�شي د. طارق املعداوي

الطب  عيادة  ق�شم  اأعلن 

اخلليجي  بامل�شت�شفى  النف�شي 

امل�شت�شفيات  -اأحد  الأمريكي 

يف  الرائدة  التخ�ش�شات  متعددة 

ان�شمام  عن  البحرين-  مملكة 

الدكتور  النف�شي  الطب  ا�شت�شاري 

الطاقم  �شمن  املعداوي  طارق 

الطبي لعيادة الطب النف�شي. 

املعداوي  طارق  د.  وميتلك 

خربة لأكرث من 42 عاًما يف جمال 

ال�شطرابات  وعالج  ت�شخي�س 

واملراهقني  الأطفال  لدى  النف�شية 

والإر�شاد  ال�شن،  وكبار  البالغني 

امل�شاكل  النف�شي للمتزوجني وحل 

على  حا�شل  اأنه  كما  الزوجية، 

النف�شي،  الطب  يف  دكتوراه 

ع�شبية  اأمرا�س  وماج�شتري 

الطب  ممار�شة  ودبلوم  ونف�شية، 

النف�شي من جامعة لندن باإجنلرتا.

الطب  عيادة  ق�شم  ويقدم 

جميع  بامل�شت�شفى  النف�شي 

النف�شية  الرعاية  خدمات  اأ�شكال 

للمتزوجني  النف�شي  كالإر�شاد 

الزوجية  امل�شاكل  وحل  والأ�شر 

جانب  اإىل  املراهقني  وم�شاكل 

يف  النف�شي  والإر�شاد  الن�شح 

وامل�شاكل  التعلم  �شعوبات  جمال 

امل�شاكل  اإىل  بالإ�شافة  الدرا�شية، 

النف�شية املرافقة ل�شطرابات فرتة 

احلمل وما بعد الولدة. 

الدكتور  مع  املواعيد  حلجز 

التوا�شل  الرجاء  طارق املعداوي، 

يف  النف�شي  الطب  عيادة  مع 

الأمريكي  اخلليجي  امل�شت�شفى 

عرب الت�شال على )17555777 

ر�شالة  اإر�شال  اأو   ،)+973

 38000535( على  وات�شاب 

الأخبار  اآخر  ملتابعة   .)+973

متابعة  الرجاء  والعرو�س، 

 )@gulfamericanhospital(
على اإن�شتغرام.

امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي، 

متعددة  امل�شت�شفيات  اأحد  هو 

مملكة  يف  الرائدة  التخ�ش�شات 

يف  امل�شت�شفى  ويقع  البحرين. 

منطقة ال�شهلة على �شارع ال�شيخ 

ال�شيخ  �شارع  ومبحاذاة  �شلمان 

احليويني،  �شلمان  بن  عي�شى 

 9،270 م�شاحته  تبلغ  حني  يف 

حالًيا  ويت�شع  مربًعا  مرًتا 

امل�شت�شفى  وي�شم  �شريًرا.  لـ65 

اأف�شل  لتقدمي  متخ�ش�شة  عيادات 

اخلدمات الطبية ت�شمل العديد من 

التخ�ش�شات.

د. طارق املعداوي

افتتحت �شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان اآل خليفة، حرم ال�شيخ �شلمان 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، معر�س »اأهال 

�شنويا،  رعايتها  يقام حتت  والذي  للرب  النور  تنظمه جمعية  الذي  رم�شان 

�شباح يوم اأم�س الثالثاء يف مقر اجلمعية  بح�شور رئي�شة اجلمعية ال�شيخة 

ملياء بنت حممد اآل خليفة.

ورفعت �شموها بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير جلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم  واىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

البحرين  به  ملا تزخر  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  بن حمد 

من م�شرية تنموية عامرة باخلري والعطاء يف ظل قيادتهم احلكيمة، مثمنة، 

اجلهود املباركة  ل�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 

قرينة جاللة امللك ، رئي�شة املجل�س العلى للمراأة ، يف دعم م�شرية  متكني املراأة 

البحرينية ورفعتها.

جاء ذلك  خالل اأنابتها لل�شيخة مروة بنت عبد الرحمن اآل خليفة  لفتتاح 

املعر�س، بح�شورعدد من ال�شيخات الكرميات، ورئي�شات اجلمعيات وع�شوات 

اجلمعية.

وبدورها اأعربت رئي�شة حمعية النور للرب، ال�شيخة ملياء  بنت حممد اآل 

خليفة، عن جل �شكرها وتقديرها للرعاية الكرمية من لدن �شمو ال�شيخة ثاجبة 

بنت �شلمان بن حمد اآل خليفة  ومبادراتها امل�شتمرة لدعم الأن�شطة اخلريية يف 

مملكة البحرين، مثمنة جهود �شموها الكرمية يف دعم  كل اأعمال اخلري وعطائها 

وريادتها املتوا�شلة لدعم كل فعاليات املجتمع. 

واللجنة  العامة  العالقات  جلنة  رئي�شة  �شيف  حنان  قالت  وبدورها، 

الإعالمية باجلمعية، اإننا اليوم �شعيدون بنجاح املعر�س الرم�شاين اخلريي 

والذي يعد بداية النطالقة ل�شهر مليء بالعمل واخلري والعطاء فهو الدينامو 

املحرك جلميع جهود اجلمعية املقبلة خالل �شهر رم�شان املبارك، وان جناح 

هذا املعر�س اأتى ح�شيلة العمل اجلاد واملخل�س وت�شخري اجلهود من قبل 

جمعية  رئي�شة  ل�شالح  الأكرب  والن�شيب  وامل�شاهمني،  اجلمعيــة  ع�شوات 

النور للرب ال�شيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة والنائبة ال�شيخة لولوة بنت 

خليفة اآل خليفة.
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اإر�سال اأطباء بحرينيني وم�ستلزمات طبية اإىل �سوريا.. د. ال�سيد:

6 ماليني دوالر قيمة م�ساعدات البحرين لدعم �سحايا الزلزال 

خديجة العرادي: 

للأعمال  امللكية  للم�ؤ�ش�شة  العام  الأمني  ذكر 

لدعم  ال�طنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�س  الإن�شانية 

�شحايا الزلزال يف �ش�ريا وتركيا الدكت�ر م�شطفى 

اإغاثية  م�شاعدات  قّدمت  البحرين  باأن مملكة  ال�شيد 

 6 بقيمة  وتركيا  �ش�ريا  يف  الزلزال  �شحايا  لدعم 

مليني دولر. 

مبنى  يف  عقد  الذي  امل�ؤمتر  خلل  ذلك  جاء 

�شاحية  يف  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة 

لدعم  ال�طنية  اللجنة  وفد  ع�دة  مبنا�شبة  ال�شيف 

�شحايا الزلزال يف �ش�ريا وتركيا

وليد  الدكت�ر  ال�شحة  وزارة  وكيل  مب�شاركة   

الدكت�ر  البحرينية  الأطباء  جمعية  ورئي�س  املانع 

الهلل  جمعية  من  اإبراهيم  وحممد  الدرازي،  عامر 

الأحمر البحرينية، مفيًدا باأنه على �ش�ء الت�جيهات 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

الرئي�س  املعظم  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

الفخري للم�ؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية، وبدعم 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  احلك�مة  من  كرمي 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري 

للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  قامت  ال�زراء،  جمل�س 

الإن�شانية واللجنة ال�طنية لدعم �شحايا الزلزال يف 

�ش�ريا وتركيا بقيادة �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال الإن�شانية و�ش�ؤون 

ال�شباب رئي�س اللجنة ال�طنية لدعم �شحايا الزلزال 

يف تركيا و�ش�ريا، بالعديد من امل�شاريع الإغاثية يف 

كل من �ش�ريا وتركيا.

�ش�ريا  يف  الطبية  الط�اقم  حاجة  ال�شيد  واأكد 

اإىل ت�فري الأجهزة الطبية الأ�شا�شية لعلج اجلرحى 

وامل�شابني يف �ش�ريا، حيث مل يتم دخ�ل اأي جهاز 

طبي جديد اإىل الأرا�شي ال�ش�رية منذ العام 2010، 

اأولية  طبية  م�شاعدات  �شحن  مت  اأنه  اإىل  م�شرًيا 

و�شيتم  ل�ش�ريا،  و�شحنة  لرتكيا  �شحنتني  مبعدل 

اإر�شال �شحنة اإىل �ش�ريا خلل الأيام القادمة، داعًيا 

القطاع الطبي اخلا�س يف مملكة البحرين اإىل التربع 

بالأجهزة واملعدات الطبية دعًما للط�اقم الطبية يف 

�ش�ريا. كما قام ال�فد خلل زيارته ل�ش�ريا وتركيا 

بتفّقد بع�س املناطق املت�شررة من الزلزال وال�ق�ف 

لها  تعّر�شت  التي  الأ�شرار  من  الكبري  احلجم  على 

تقدميها  ميكن  التي  العاجلة  الحتياجات  واأهم 

الذي  الأليم  امل�شاب  هذا  من  للتخفيف  لل�شحايا 

ميرّون به جراء الزلزال املدمر، كما مت الجتماع مع 

ال�شحايا،  واأ�شر  املت�شررين،  الأهايل  من  جمم�عة 

قيادًة  البحرين  مملكة  تعازي  لهم  نقل  مت  حيث 

وحك�مًة و�شعًبا.

مع  تفاهم  مذكرة  ت�قيع  مت  باأنه  واأو�شح 

الأطباء  من  جمم�عة  لإر�شال  �ش�ريا  اأطباء  نقابة 

الأطباء  جمعية  قبل  من  املتط�عني  البحرينيني 

امل�شابني من  للم�شاهمة يف علج  البحرينية؛ وذلك 

�ش�ريا  له  تعّر�شت  الذي  املدمر  الزلزال  �شحايا 

يف  كبرًيا  ودماًرا  ال�شحايا  من  عدًدا  خلف  والذي 

للزلزال يف  تعّر�شت  التي  للمناطق  التحتية  البنية 

�ش�ريا.

 وذكر ال�شيد باأنه �شيتم على �ش�ء هذه املذكرة 

العمل على ت�فري بع�س امل�شتلزمات الطبية اللزمة 

والتي  الراهن  ال�قت  يف  �ش�ريا  حتتاجها  التي 

املقدمة  الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  يف  �شت�شاهم 

للمت�شررين من الزلزال، تت�شمن اإعادة ترميم مركز 

�شحي، بحيث يتمكن من تقدمي خدمات �شحية اأولية 

وثان�ية، اإ�شافة اىل اإعادة ترميم 3 مدار�س.

مت  باأنه  ال�شيد  م�شطفى  الدكت�ر  واأو�شح 

وتركيا  �ش�ريا  من  كل  يف  امل�ش�ؤولني  مع  الجتماع 

وكذلك املنظمات الدولية العاملة يف املجال الإغاثي 

ممثل  مع  الجتماع  مت  حيث  ال�شقيقني،  البلدين  يف 

ل�شئ�ن  املتحدة  للأمم  ال�شامية  املف��شية  بعثة 

ومناق�شة  داناب�ل  �شيفانكا  �ش�ريا  يف  اللجئني 

التعاون امل�شرتك وامل�شاريع املمكن تنفيذها من قبل 

ال�ش�رية  العربية  اجلمه�رية  يف  البحرين  مملكة 

جراء الزلزال.

 وبنّي الدكت�ر م�شطفى ال�شيد خلل امل�ؤمتر باأن 

هذه امل�شاعدات كان لها التاأثري النف�شي الكبري على 

والرتكي  ال�ش�ري  وال�شعبني  ال�شحايا  اأ�شر  نف��س 

ال�شقيقني، حيث اأعرب اجلميع عن �شكرهم وتقديرهم 

الكبريين قيادًة وحك�مًة و�شعًبا لهذا امل�قف النبيل 

من مملكة البحرين، م�شيدين بت�جيهات جللة امللك 

املعظم بتقدمي الع�ن اإىل �شحايا الزلزال مل�شاعدتهم 

على م�اجهة تداعيات هذه الكارثة.

 واأ�شاف الدكت�ر م�شطفى ال�شيد خلل امل�ؤمتر 

الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  باأن  ال�شحفي 

على  تعمل  الر�شيدة  القيادة  من  ودعم  وبت�جيه 

القيام بالعديد من املبادرات واجله�د من اأجل دعم 

الكارثة  هذه  جراء  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  وم�شاندة 

العلقات  من  انطلقاً  وذلك  الأليمة،  الإن�شانية 

الأخ�ية التي تربط بني مملكة البحرين وجمه�ريتي 

�ش�ريا وتركيا، م��شحا باأنه مت ت�قيع مذكرة تفاهم 

مع نقابة اأطباء �ش�ريا لإر�شال جمم�عة من الأطباء 

البحرينيني

 املتط�عني من قبل جمعية الأطباء البحرينية، 

�شحايا  من  امل�شابني  علج  يف  للم�شاهمة  وذلك 

الزلزال املدمر الذي تعّر�شت له �ش�ريا والذي خلف 

عدداً من ال�شحايا وامل�شابني.

وذكر ال�شيد باأنه �شيتم على �ش�ء هذه املذكرة 

العمل على ت�فري بع�س امل�شتلزمات الطبية اللزمة 

والتي  الراهن  ال�قت  يف  �ش�ريا  حتتاجها  التي 

املقدمة  الطبية  اخلدمة  كفاءة  رفع  يف  �شت�شهم 

للمت�شررين من الزلزال.

ومن جانبه اأ�شار وكيل وزارة ال�شحة الدكت�ر 

وليد املانع ايل ان خطة الإغاثة انق�شمت اىل 3 مراحل 

الأوىل تك�ن عاجلة ومتت ب�شكل �شل�شل فيما تت�شمن 

تقييم ما قدم وم�ازنة الحتياجات  الثانية  املرحلة 

البطية والتعامل معها، م�ؤكًدا اإر�شال �شحنة ل�ش�ريا 

�شملت  عاجلة  اإغاثية  كمرحلة  لرتكيا  واأخرى 

يف  ت�شتخدم  التي  الطبية  واملحاليل  الأدوية  اأغلب 

حالت الط�ارئ، مفيًدا باأن ما مت اإر�شاله ت�افق مع 

املنك�بني،  البلدين  يف  الطبية  الط�اقم  احتياجات 

واأجهزة  معدات  باإر�شال  �شتق�م  اللجنة  باأن  مبيًنا 

طبية يف املرحلة الثانية.

الأطباء  جمعية  رئي�س  قال  جانبه  ومن 

ال��شع  باأن  الدرازي  عامر  الدكت�ر  البحرينية 

الطبي يف املناطق املنك�بة ي�شتدعى ت�فري واإر�شال 

الأوعية  ونارة ومنها جراحات.  ن�عية  تخ�ش�شات 

جراحات  يف  ا�شت�شاريني  كذلك  والتجميل  الدم�ية 

اخلطة  باأن  مفيًدا  الط�ارئ،  وطب  والأع�شاب  املخ 

من  ا  وخمت�شً طبيًبا   15 اإر�شال  ت�شمل  الإغاثية 

الحتياجات  بناًء على  تنفيذها  �شيتم  والتي  اململكة 

العدد  ح�شر  �شيتـــم  اأنه  اإىل  لفًتا  هناك،  امليدانية 

بحيث  دفعات،  على  واإر�شالهم  الأطباء  من  املنا�شب 

اإىل  اأيام   5 من  دفعه  لكل  الزمنية  الفرتة  ترتاوح 

اأ�شب�ع، وذلك لعلج امل�شابني يف �ش�ريا.

وزير العدل يكّرم البنك االأهلي املتحد

 لدعمه امل�ستمر ل�سندوق الزكاة وال�سدقات

وزير  املعاودة  حممد  بن  ن�اف  اأكد 

والأوقاف  الإ�شلمية  وال�ش�ؤون  العدل 

على  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق  حر�س 

عقد �شراكة را�شخة بني القطاعات الر�شمية 

وخمرجات  باأداء  للرتقاء  والأهلية، 

بالركن  تعنى  التي  ال�شندوق  م�ؤ�ش�شة 

الثالث من اأركان الدين الإ�شلمي احلنيف 

والجتماعي  التكافلي  دورها  لتعزيز 

والإن�شاين.

جاء ذلك، خلل ا�شتقباله عادل اللبان 

الرئي�س التنفيذي ملجم�عة البنك الأهلي 

املتحد، وب�شام التتان مدير اأول اخلدمات 

امل�شرفية اخلا�شة بالبنك الأهلي املتحد، 

رئي�س  ح�شني  حيدر  �شلح  بح�ش�ر 

�شندوق الزكاة وال�شدقات.

واأعرب عن �شكره وتقديره لإ�شهامات 

مل�شاريع  واملميزة  املت�ا�شلة  البنك 

الدائمني،  الداعمني  من  ك�نه  ال�شندوق 

الداعمة  اجلهات  تعاون  اأن  اإىل  لفًتا 

من  من�ذًجا  حقق  ال�شندوق  لأن�شطة 

من  العديد  منح  الذي  املت�ا�شل  العطاء 

الأ�شر الدعم وامل�شاندة.

وزير البلديات يبحث التعاون امل�سرتك

مع النائب مال ح�سن والبلدي الذوادي

ا�شتقبل املهند�س وائل بن نا�شر املبارك وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة يف مكتبه، 

الذوادي ع�ش� جمل�س  الن�اب وعبداهلل �شريدة  النائب جميل مل ح�شن ع�ش� جمل�س 

اأوجه  لبحث  وذلك  ال�شمالية؛  املحافظة  يف  العا�شرة  الدائرة  ممثلي  ال�شمالية،  بلدي 

التعاون امل�شرتك.

اللقاء رّحب ال�زير املبارك باحل�ش�ر، م�شيًدا بالدور املهم الذي يلعبه  ويف بداية 

اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية واأع�شاء املجل�س البلدي يف خدمة ال�طن وامل�اطنني، م�ؤكًدا 

يف ال�قت ذاته على اأهمية التعاون امل�شتمر بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية لتحقيق 

الأهداف ال�طنية املن�ش�دة، حيث مت خلل اللقاء بحَث عدد من امل�ا�شيع امل�شرتكة.

موؤمتر »االأهلية« للثورات

 االقت�سادية ينعقد باإمارة ال�سارقة

يف اإطار ال�شراكة بني اجلامعة الأهلية 

العرب  والعلماء  الأكادمييني  واحتاد 

التابع للجامعة العربية، ا�شت�شاف املركز 

اخلليج  لدول  العربية  للغة  الرتب�ية 

العربية باإمارة ال�شارقة الن�شخة الثانية 

القت�شادية  للث�رات  الدويل  امل�ؤمتر  من 

ن�شخته  يف  الرقمي  القت�شاد  ع�شر 

البيانات  ح�كمة  �شعار  حتت  الثانية 

الأعمال  معل�مات  وحتليل  ال�شخمة 

اجلامعة  من  بتنظيم  ال�شتدامة  اأجل  من 

الأكادمييني  احتاد  مع  بالتعاون  الأهلية 

عدد  مع  وبال�شراكة  العرب  والعلماء 

مقدمتها  ويف  اخلليجية  اجلامعات  من 

جدة  يف  والتكن�ل�جيا  الأعمال  جامعة 

وجامعة دبي. وقد ا�شتقطب امل�ؤمتر نح� 

450 باحًثا وباحثًة من ح�ايل 50 دولة 

ح�ل العامل م�زعني على 150 م�ؤ�ش�شة 

اأكادميية وبحثية، فيما بلغ عدد الأوراق 

امل�ؤمتر 135 ورقة  املقب�لة يف  البحثية 

علمية بن�شبة قب�ل بلغت %39.

اجلل�شة  �شمن  كلمته  ويف   

امل�ؤ�ش�س  الرئي�س  عرب  الفتتاحية، 

الأهلية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

�شكره  عن  احل�اج  عبداهلل  الربوفي�ش�ر 

العربية  للغة  الرتب�ي  للمركز  وتقديره 

على  ال�شارقة  يف  الرعبية  اللخيج  لدول 

امل�ؤمتر،  من  الثانية  الن�شخة  ا�شت�شافته 

املتقدم  التنظيمي  بامل�شت�ى  م�شيًدا 

ا دجمه بني احل�ش�ر  للم�ؤمتر، وخ�ش��شً

التفاعلي  املرئي  والت�شال  الفيزيائي 

يف  لدخ�لنا  حقيقًيا  انعكا�ًشا  يعترب  ما 

الع�شر الرقمي وجت�شيًدا لأهداف امل�ؤمتر، 

ال�شتثمار  اأهمية  نف�شه  ال�قت  م�ؤكًدا يف 

التن�ع  لتحقيق  الرقمي  القت�شاد  يف 

القت�شادي املن�ش�د.

�شيف  الدكت�ر  اأكد  جهته  ومن 

لحتاد  التنفيذي  الرئي�س  اجلابري 

الذي  الدور  العرب  والعلماء  الأكادمييني 

وت�عية  تثقيف  يف  الأكادميي�ن  يلعبه 

املجتمع باأهمية مثل هذه امل�ؤمترات التي 

على  قادرة  العربية  الدول  من  جتعل 

يف  م�ؤهلة  خمرجات  وتط�ير  �شناعة 

لتحقيق  وا�شتدامته  الرقمي  القت�شاد 

م�ؤكًدا  املرج�ة،  القت�شادية  النه�شة 

يف  الر�شمي  القت�شاد  على  النفتاح  اأن 

اأن �شاعد على  اجلانب البحثي من �شاأنه 

هذا  عالية يف  كفاءة  على  اأجيال  تخريج 

املجال.

الدكت�ر  امل�ؤمتر  رئي�س  واأكد 

ا�شتقطاب  باأن  ال�شرطاوي  عبداملطلب 

من  وا�شعة  اأكادميية  لنخبة  امل�ؤمتر 

املتخ�ش�شني يف �شناعة القت�شاد الرقمي 

املن�ش�د بني  التكامل  اأن يحقق  �شاأنه  من 

احلياة الأكادميية والعملية، مبا ينعك�س 

اإيجاًبا على تط�ير قطاع القت�شاد الرقمي 

القت�شاد  يف  م�شاهمته  ن�شبة  وحت�شني 

ال�طني ملختلف دول العامل.

للغة  الرتب�ي  املركز  رئي�س  ورّحب 

الدكت�ر  العربية  اخلليج  لدول  العربية 

الأكادميية  بال�ف�د  احلمادي  عي�شى 

اإمارة  ويف  املركز  اأر�س  يف  امل�شاركة 

املركز  برتحيب  من�ًها  ال�شارقة، 

التي  والندوات  امل�ؤمترات  با�شت�شافة 

عن�شًرا  ب�شفته  الرقمي  بالقت�شاد  تعنى 

اأ�شا�شًيا يف اأي نه�شة اقت�شادية من�ش�دة.

ا�شت�شافة  اأن  احلمادي  واأو�شح 

الأهلية  اجلامعة  تنظمه  الذي  امل�ؤمتر 

بالتعاون مع احتاد الأكادمييني والعلماء 

العرب وبال�شراكة مع عدد من اجلامعات 

للتفاقية  تفعيلً  يــاأتي  اخلليجية؛ 

الأكادمييني  باحتاد  املركز  جتمــع  التي 

والعلماء العرب.

الربوفي�سور عبداهلل احلواج

االأر�سيف الوطني يبحث �ُسبل التعاون امل�سرتك مع جامعة اخلليج العربي
اخلليج  جامعة  رئي�س  باأعمال  القائم  ا�شتقبل 

وفًدا  اإ�شماعيل  ي��شف  عبدالرحمن  الدكت�ر  العربي 

الطرفان �ُشبل  اإذ بحث  ال�طني،  الأر�شيف  من مركز 

التعاون امل�شرتك يف املجال الرقمي، وال�شتفادة من 

خربات اجلامعة يف هذا املجال.

عبدالرحمن  الدكت�ر  قال  اللقاء،  بداية  ويف 

اأ�ش�شت  اإن جامعة اخلليج العربي  اإ�شماعيل  ي��شف 

قادة  وال�شم�  اجلللة  اأ�شحاب  من  حكيمة  بروؤية 

 1980 العام  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

لتك�ن مظلة لكل اأبناء اخلليج، ولتخت�س بالبح�ث 

خمترباتها  عرب  ولتت�شدى  النادرة،  والتخ�ش�شات 

التي  ال�شرتاتيجية  للق�شايا  العملية  ودرا�شاتها 

عّرف  جانبه،  من  العربي.  اخلليج  جمتمع  ت�اجه 

اأ�ش�س  الذي  ال�طني  الأر�شيف  مبركز  الزائر  ال�فد 

بهدف   ،2022 ل�شنة   )69( رقم  ملكي  مبر�ش�م 

والتاريخية  العامة  واملحف�ظات  ال�ثائق  جتميع 

التي تخت�ّس بتاريخ مملكة البحرين واإبراز قيمتها 

وفًقا  واأر�شفتها  حْفظها  على  والإ�شراف  التاريخية 

تنظيم  على  والعمل  الأر�شفة،  يف  العلمية  للأ�ش�ل 

تداولها للباحثني وغريهم من الراغبني يف ال�شتفادة 

منها، وا�شتخدام املنظ�مة الرقمية يف اأعماله.

 جانب من املوؤمتر ال�سحفي 

»متكني« تبداأ ا�ستقبال طلبات الدعم 

�سمن مبادرات دعم االأطباء ابتداًء من االأول من مار�س

اأعلن �شندوق العمل »متكني« ا�شتقبال الطلبات 

زيادة  ودعم  الأطباء  ت�ظيف  دعم  مبادرتي  �شمن 

ت�شتهدف  والتي  م�ؤخًرا  اإطلقها  مت  التي  اأج�رهم 

الأربعاء  الي�م  من  وذلك  البحرينيني،  الأطباء  دعم 

امل�افق 1 مار�س 2023.

واأطباء  الأطباء  املبادرات دعم ت�ظيف  وت�شمل 

اأو  التخرج  حديثي  من  البحرينيني  الأ�شنان 

العمل  وزارة  قبل  من  املر�شحني  عمل  عن  الباحثني 

يف العيادات وامل�شت�شفيات اخلا�شة باأجر ل يقل عن 

800 دينار بحريني، وذلك عن طريق اختيار م�شار 

ال�طني  الربنامج  �شمن  بالأطباء  املخت�س  الدعم 

 ،%70 بن�شبة  اأج�رهم  دعم  �شيتم  اإذ  للت�ظيف، 

50%، 30%، ملدة 3 �شن�ات.

اأج�ر  زيادة  دعم  الثانية  املبادرة  وت�شتهدف 

القطاع  م�شت�شفيات  يف  حالًيا  العاملني  الأطباء 

الأطباء  لدعم  املخ�ش�س  امل�شار  طريق  عن  اخلا�س 

هذا  �شي�شهم  اإذ  ال�ظيفي،  التط�ر  برنامج  �شمن 

اأجرهم  يقل  الذين  الأطباء  اأج�ر  زيادة  يف  الدعم 

عن 800 دينار بحريني، حيث �شتدعم متكني مبلغ 

الزيادة بن�شبة 100% ملدة 12 �شهًرا.

على  ا  حر�شً الثالثة  املبادرة  تاأتي  حني  يف 

اخلا�س  القطاع  يف  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شجيع 

واحلفاظ  ال�طنية  الك�ادر  من  املزيد  ت�ظيف  على 

على معدلت البحرنة مبا ل يقل عن 25% من فريق 

�شتح�شل  اإذ  الأ�شنان،  واأطباء  الأطباء  من  عملها 

امل�ؤ�ش�شات امل�ؤهلة التي تق�م بتقدمي طلباتها �شمن 

برامج متكني الرئي�شة لدعم امل�ؤ�ش�شات على الفر�شة 

البحرنة  ن�شبة  بح�شب  وذلك  املنحة،  مبلغ  لزيادة 

عند تقدمي الطلب من اأجل تقدمي احل�افز املنا�شبة.

الأطر  حتديد  على  جارًيا  العمل  يزال  ول 

تقدمي  ت�شتهدف  التي  الأخرية  للمبادرة  التنظيمية 

البن�ك  مع  بالتعاون  التعليمية  للقرو�س  الدعم 

التفا�شيل  جميع  عن  الإعلن  و�شيتم  ال�شريكة، 

النهائية وا�شرتاطات الدعم ف�ر النتهاء منها، وذلك 

عرب قن�ات متكني الر�شمية.

 »املرور«: اإجراءات قانونية اجتاه 630 متجاوًزا مل�سار الطوارئ
القان�ن  تنفيذ  يف  دورها  اإطار  يف 

الإدارة  متّكنت  املرورية،  ال�شلمة  وحتقيق 

الإجراءات  واتخاذ  ر�شد  من  للمرور  العامة 

خمالفة   630 من  اأكرث  حيال  القان�نية 

 5 خلل  الط�ارئ  م�شار  من  خاطئ  جتاوز 

اأيام، فيما مت حجز 44 مركبة لتكرار املخالفة 

الطريق  م�شتخدمي  حياة  وتعري�س  ذاتها 

للخطر، وذلك يف خمتلف ال�ش�ارع التي تزيد 

فيها ن�شبة التجاوزات.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12380/PDF/INAF_20230301012618567.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1001637/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/events/1001634/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�شمو ال�شيخة ثاجبة ترعى افتتاح »اأهاًل رم�شان« للنور والرب

ت�شوير- عبدعلي قربان

جامعة البحرين الطبية حت�شل على لقب 

»جامعة �شحية« من منظمة ال�شحة العاملية
الربوفي�شور  ت�شرف 

رئي�س  ــوم،  ــت ــع ال �شمري 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية 

البحرين  جامعة   - اإيرلندا 

البحرين(   RCSI( الطبية 

»جامعة  �شهادة  با�شتالم 

اأحمد  الدكتور  من  �شحية« 

الإقليمي  املدير  املنظري، 

العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

والتي  املتو�شط  ل�شرق 

البحرين  جلامعة  منحت 

منظمة  مكتب  من  الطبية 

الإقليمي  العاملية  ال�شحة 

يف  املتو�شط،  البحر  ل�شرق 

بح�شور  ام�س  اأقيم  حفل 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

جواد ح�شن، وزيرة ال�شحة، 

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

العايل ونائب رئي�س جمل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

التنفيذيني  الأع�شاء  وكبار 

من اجلامعة.

وقال الربوفي�شور �شمري 

جامعة  رئي�س  الــعــتــوم، 

الطبية:»تفتخر  البحرين 

الطبية  البحرين  جامعة 

مبنحها لقب»جامعة �شحية« 

ونيل هذا التقدير من منظمة 

ــذي  وال العاملية  ال�شحة 

ي�شهد على جهودنا امل�شتمرة 

اإيجابي  ب�شكل  للتاأثري 

و�شعب  طالبنا  �شحة  على 

بدعم  والتزامنا  البحرين 

من   2030 البحرين  روؤيــة 

لال�شتدامة،  مبادرات  خالل 

كما �شي�شجعنا هذا اللقب على 

جميع  يف  بن�شاط  امل�شاهمة 

من  ميكننا  التي  املــجــالت 

خاللها دفع للتغيريالإيجابي 

ونتوجه  جمتمعنا.  يف 

اىل  ــديــر  ــق ــت وال بال�شكر 

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

ال�شحة  وزيرة  جواد ح�شن، 

ال�شيخة رنا بنت  والدكتورة 

خليفة،  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

العايل ونائب رئي�س جمل�س 

العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

والدكتورة ت�شنيم العطاطرة 

ال�شحة  منظمة  ممثلة 

البحرين  مملكة  يف  العاملية 

هذه  تنفيذ  يف  دعمهم  على 

وم�شاندة  ال�شحية  املبادرات 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 

بيئة  توفري  على  البحرين 

ال�شحية لطلبتها«.

»امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي«  يرحب 

بان�شمام ا�شت�شاري الطب النف�شي د. طارق املعداوي

الطب  عيادة  ق�شم  اأعلن 

اخلليجي  بامل�شت�شفى  النف�شي 

امل�شت�شفيات  -اأحد  الأمريكي 

يف  الرائدة  التخ�ش�شات  متعددة 

ان�شمام  عن  البحرين-  مملكة 

الدكتور  النف�شي  الطب  ا�شت�شاري 

الطاقم  �شمن  املعداوي  طارق 

الطبي لعيادة الطب النف�شي. 

املعداوي  طارق  د.  وميتلك 

خربة لأكرث من 42 عاًما يف جمال 

ال�شطرابات  وعالج  ت�شخي�س 

واملراهقني  الأطفال  لدى  النف�شية 

والإر�شاد  ال�شن،  وكبار  البالغني 

امل�شاكل  النف�شي للمتزوجني وحل 

على  حا�شل  اأنه  كما  الزوجية، 

النف�شي،  الطب  يف  دكتوراه 

ع�شبية  اأمرا�س  وماج�شتري 

الطب  ممار�شة  ودبلوم  ونف�شية، 

النف�شي من جامعة لندن باإجنلرتا.

الطب  عيادة  ق�شم  ويقدم 

جميع  بامل�شت�شفى  النف�شي 

النف�شية  الرعاية  خدمات  اأ�شكال 

للمتزوجني  النف�شي  كالإر�شاد 

الزوجية  امل�شاكل  وحل  والأ�شر 

جانب  اإىل  املراهقني  وم�شاكل 

يف  النف�شي  والإر�شاد  الن�شح 

وامل�شاكل  التعلم  �شعوبات  جمال 

امل�شاكل  اإىل  بالإ�شافة  الدرا�شية، 

النف�شية املرافقة ل�شطرابات فرتة 

احلمل وما بعد الولدة. 

الدكتور  مع  املواعيد  حلجز 

التوا�شل  الرجاء  طارق املعداوي، 

يف  النف�شي  الطب  عيادة  مع 

الأمريكي  اخلليجي  امل�شت�شفى 

عرب الت�شال على )17555777 

ر�شالة  اإر�شال  اأو   ،)+973

 38000535( على  وات�شاب 

الأخبار  اآخر  ملتابعة   .)+973

متابعة  الرجاء  والعرو�س، 

 )@gulfamericanhospital(
على اإن�شتغرام.

امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي، 

متعددة  امل�شت�شفيات  اأحد  هو 

مملكة  يف  الرائدة  التخ�ش�شات 

يف  امل�شت�شفى  ويقع  البحرين. 

منطقة ال�شهلة على �شارع ال�شيخ 

ال�شيخ  �شارع  ومبحاذاة  �شلمان 

احليويني،  �شلمان  بن  عي�شى 

 9،270 م�شاحته  تبلغ  حني  يف 

حالًيا  ويت�شع  مربًعا  مرًتا 

امل�شت�شفى  وي�شم  �شريًرا.  لـ65 

اأف�شل  لتقدمي  متخ�ش�شة  عيادات 

اخلدمات الطبية ت�شمل العديد من 

التخ�ش�شات.

د. طارق املعداوي

افتتحت �شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان اآل خليفة، حرم ال�شيخ �شلمان 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري، معر�س »اأهال 

�شنويا،  رعايتها  يقام حتت  والذي  للرب  النور  تنظمه جمعية  الذي  رم�شان 

�شباح يوم اأم�س الثالثاء يف مقر اجلمعية  بح�شور رئي�شة اجلمعية ال�شيخة 

ملياء بنت حممد اآل خليفة.

ورفعت �شموها بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير جلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم  واىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

البحرين  به  ملا تزخر  الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  بن حمد 

من م�شرية تنموية عامرة باخلري والعطاء يف ظل قيادتهم احلكيمة، مثمنة، 

اجلهود املباركة  ل�شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، 

قرينة جاللة امللك ، رئي�شة املجل�س العلى للمراأة ، يف دعم م�شرية  متكني املراأة 

البحرينية ورفعتها.

جاء ذلك  خالل اأنابتها لل�شيخة مروة بنت عبد الرحمن اآل خليفة  لفتتاح 

املعر�س، بح�شورعدد من ال�شيخات الكرميات، ورئي�شات اجلمعيات وع�شوات 

اجلمعية.

وبدورها اأعربت رئي�شة حمعية النور للرب، ال�شيخة ملياء  بنت حممد اآل 

خليفة، عن جل �شكرها وتقديرها للرعاية الكرمية من لدن �شمو ال�شيخة ثاجبة 

بنت �شلمان بن حمد اآل خليفة  ومبادراتها امل�شتمرة لدعم الأن�شطة اخلريية يف 

مملكة البحرين، مثمنة جهود �شموها الكرمية يف دعم  كل اأعمال اخلري وعطائها 

وريادتها املتوا�شلة لدعم كل فعاليات املجتمع. 

واللجنة  العامة  العالقات  جلنة  رئي�شة  �شيف  حنان  قالت  وبدورها، 

الإعالمية باجلمعية، اإننا اليوم �شعيدون بنجاح املعر�س الرم�شاين اخلريي 

والذي يعد بداية النطالقة ل�شهر مليء بالعمل واخلري والعطاء فهو الدينامو 

املحرك جلميع جهود اجلمعية املقبلة خالل �شهر رم�شان املبارك، وان جناح 

هذا املعر�س اأتى ح�شيلة العمل اجلاد واملخل�س وت�شخري اجلهود من قبل 

جمعية  رئي�شة  ل�شالح  الأكرب  والن�شيب  وامل�شاهمني،  اجلمعيــة  ع�شوات 

النور للرب ال�شيخة ملياء بنت حممد اآل خليفة والنائبة ال�شيخة لولوة بنت 

خليفة اآل خليفة.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ملاذا مل ت�صنّف جامعة البحرين اأو كلية البحرين 

البحرين  يف  ال�صحية  اجلامعات  �صمن  »بوليتكنك« 

ح�صب معايري منظمة ال�صحة العاملية؟

كيف ميكن منع الدول املتاخمة من اال�صتمرار 

يف خو�ض حروبها على املالعب العربية؟
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يف  م�زمبيق  اإىل  ي�شل  غاما  دا  فا�شك�   -  1498

طريقه اإىل الهند.

1565 - تاأ�شي�ص مدينة ري� دي جانريو والتي ُتعد 

اأكرب املدن يف الربازيل.

1864 - ريبيكا يل كرومبلر ت�شبح اأول �شيدة من 

ال�ليات  يف  بالطب  �شهادة  على  حت�شل  زجني  اأ�شل 

املتحدة.

قفزة  باأول  يق�م  بريي  األربت  الأمريكي   -  1912

باملظلة من الطائرة.

1919 - اندلع الث�رة يف ك�ريا.

احلرب  يف  وذلك  بلغاريا،  حتتل  اأملانيا   -  1941

العاملية الثانية.

مبمار�شة  يبداأ  الدويل  النقد  �شندوق   -  1947

اأعماله، وذلك بعد اتفاق الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة 

على اإن�شائه.

1956 - تعريب اجلي�ص الأردين وطرد غل�ب با�شا 

من الأردن واإلغاء املعاهدة الأردنية /  الربيطانية.

ال�شهام احلمر  الربيطاين  الفريق  تاأ�شي�ص   - 1965

لال�شتعرا�ص اجل�ي.

�أول مركبة يابانية خا�صة بطريقها للهبوط على �لقمر يف �أبريل
ف�شاء  مركبة  اإن  النا�شئة  اليابانية  �شبي�ص«  »اآي  ب�شركة  تنفيذي�ن  م�ش�ؤول�ن  قال 

تابعة لها و�شلت اإىل اأبعد مدى عن الأر�ص، م�شيفني اأنه على الرغم من وج�د عقبات فنية 

طفيفة اأثناء اإطالق املركبة، فهي يف طريقها للهب�ط على القمر يف اأواخر اأبريل.

وقال الرئي�ص التنفيذي لل�شركة، تاكي�شي هاكامادا، لل�شحفيني اأم�ص الثنني، اإن مركبة 

»عدة«  واجهت  دي�شمرب،  يف  فل�ريدا  من  اأُطلقت  التي   ،»1 مي�شن  »هاك�ت�-اآر  الهب�ط 

اأي  يهدد  ولن  منها  العديد  على  التغلب  ت�شنى  لكن  القمر،  نح�  رحلتها  اأثناء  م�شكالت 

منها هب�ط املركبة املت�قع. و�شتك�ن املركبة، يف حالة اإمتام مهمتها بنجاح، اأول مركبة 

�شنعتها �شركة خا�شة تهبط على �شطح القمر، بح�شب ما ذكرت رويرتز.

    وجنحت حك�مات ال�ليات املتحدة ورو�شيا وال�شني فقط يف حتقيق مثل هذا الإجناز، 

اإذ باءت حماولت هب�ط نفذتها الهند و�شركة اإ�شرائيلية خا�شة بالف�شل يف ال�شن�ات القليلة 

املا�شية. ومن املت�قع اأن تن�شر املركبة »هاك�ت�-اآر مي�شن 1« م�شباًرا بعجلتني بحجم كرة 

البي�شب�ل من وكالة الف�شاء اليابانية »جاك�شا« وامل�شتك�شف را�شد رباعي العجالت الذي 

ا لها، باإجناز مهم يف يناير  �شنعته الإمارات. واحتفلت ال�شركة، التي تتخذ من ط�كي� مقًرّ

عندما اأكملت املركبة �شهًرا كامالً من عمليات التحليق امل�شتقرة يف الف�شاء ال�شحيق.

قطة ثروتها 

100 مليون دوالر!
 4.4 مع  العامل  يف  قطة  اأ�شهر  هي  »نال«  القطة 

تقدر  ثروة  و�شايف  »اإن�شتغرام«  على  متابع  ماليني 

بـ100 ملي�ن دولر، ح�شبما اأفادت مالكة القطة، ب�كي، 

املقيمة يف ل��ص اأجنلي�ص، يف حديث مع برنامج »ذي�ص 

م�رنينغ« الربيطاين، نقلته �شحيفة »ديلي ميل«. وهي 

اأربعة  العام بعد ف�زها من بني  لهذا  جنمة »تيك ت�ك« 

تف�ق�ا هذه ال�شنة. 

احلقيقي،  وا�شمها  ب�كي،  القطة  مالكة  وكانت 

الرائعة بعد  القطة  اأنقذت  فاري�شريي ماثات�شيتيفان، قد 

ال�ق�ع يف حبها، اأثناء زيارة اإىل مركز اإنقاذ احلي�انات. 

على  ماآثرها  م�شاركة  قررت   ،2012 عام  من  بدًءا 

تعر�ص  اعتقادها،  ح�شب  قطة،  اأول  وهي  »اإن�شتغرام«، 

ما  وه�  يتحدث،  من  اأنها  ل�  كما  الإنرتنت  على  نف�شها 

جعل النا�ص يقع�ن بحبها ن�ًعا ما، اإذ خلقت �شخ�شية 

لها، ح�شب ق�لها، وكانت حًقا لطيفة. 

ال�شيامي/ التاببي  املزيج  األهم  احلني،  ذلك  ومنذ 

�شلع  وجمم�عة  القطط  لأطعمة  كاملة  جتارية  عالمة 

اأك�شبت مالكها 100 ملي�ن دولر. 

العاملي  القيا�شي  الرقم  �شاحبة  حالًيا  هي  نال 

على  لقطط  املتابعني  من  عدد  لأكرب  غيني�ص  مب��ش�عة 

»اإن�شتغرام«. 

قالت ب�كي: »اإن عملها كان بدوام كامل من البداية 

وهذا اأحد اأ�شباب من�ه«، معربة عن ده�شتها اإىل ما اآلت 

اإليه اأو�شاعها، بحيث تتحدث الي�م على �شا�شات التلفزة 

يف اململكة املتحدة.

�لفائز باأكرب جائزة »يان�صيب« يو�جه دعوى باأن تذكرته م�صروقة بعد 63 عاًما.. �لعثور على خوذة جندي �أردين يف فل�صطني

باأكرب  الفائز  فرحة  تكتمل  ل  قد 

بعد  الإطالق  على  »يان�شيب«  جائزة 

مقا�شاته اأخرًيا من قبل رجل ادعى اأن 

تذكرة الرجل املحظ�ظ م�شروقة منه.

التي  القان�نية  لل�ثائق  ووفًقا 

ام  »تي  امل�شاهري  م�قع  عليها  ح�شل 

زد«، يزعم خ��شيه ريفريا اأنه ا�شرتى 

تذكرة »باورب�ل« من مركز »ج�ي« يف 

قبل  كاليف�رنيا يف 7 ن�فمرب،  التدينا 

اجلائزة  على  ال�شحب  من  واحد  ي�م 

البالغة 2.04 مليار دولر، ويدعي اأن 

منه  التذكرة  �شرق  ريجي  يدعى  رجالً 

ا�شتعادتها  وحاول  نف�شه،  الي�م  يف 

بعد �شحب الأرقام، لكن ريجي قال له 

الفائزة،  الأرقام  حت�ي  ل  التذكرة  اإن 

وقد �شاعت مني.

فرباير،  من  �شابق  وقت  يف  ثم 

كا�شرتو  اأدوين  ف�ز  عن  الإعالن  مت 

باجلائزة الكربى، وهذا الأخري مل يظهر 

كدفعة  حت�شيلها  واختار  �شخ�شًيا 

مقط�عة قيمتها ح�ايل 997.6 ملي�ن 

دولر، وظلت ه�يته �شرية لعدة اأ�شهر 

بعد ف�زه قبل الك�شف عنها.

واأبلغ ريفريا ال�شلطات عن ح�ش�ل 

قبل  حتقيق  اإجراء  اإىل  ودعا  ال�شرقة 

دفع الأم�ال لكا�شرتو، مدرًجا كا�شرتو 

وريجي كمتهمني منف�شلني.

با�شم  املتحدث  �شّرح  بدوره، 

خم�ل  غري  اأنه  كاليف�رنيا  يان�شيب 

بني  الإجرامي  الن�شاط  يف  بالتحقيق 

فقط  الأمنية  ال�شلطات  واأن  الالعبني، 

تلك  مثل  يف  النظر  ميكنها  التي  هي 

الدعاءات، لكن »يان�شيب« كاليف�رنيا 

ل يزال واثًقا من اأن اأدوين كا�شرتو ه� 

الفائز ال�شرعي باجلائزة.

نق�ص  على  عاًما   63 مرور  رغم 

القد�ص  حمافظة  اأعلنت  عليها،  ا�شمه 

الأردين  اجلندي  خ�ذة  على  العث�ر 

الراحل، مناور اأب� الغنم، مكت�ب عليها 

نق�ص  الذي  الع�شكري  ورقمه  ا�شمه 

جنله  اإبالغ  ليتم   ،1960 عام  عليها 

مناور بهذا اخلرب.

فل�شطينية  اإخبارية  م�اقع 

الت�ا�شل  م�اقع  على  و�شفحات 

خل�ذ  �ش�ًرا  تداولت  الجتماعي 

من  اأردنيني  جلن�د  تع�د  ع�شكرية 

مدينة  يف  عليها  ُعرث  العربي  اجلي�ص 

القد�ص املحتلة.

امل�شت�شار  اأردنيتان  خ�ذتان 

معروف  القد�ص  مبحافظة  الإعالمي 

»اإن  لـ»العربية.نت«:  قال  الرفاعي 

 ،1960 �شنة  تع�دان  اخل�ذتني 

اجلندي  ا�شم  عليها  مكت�ب  واإحداها 

مناور اأب�الغنم ورقمه الع�شكري.

واأ�شار الرفاعي اإىل اأنه ت�ا�شل مع 

لت�شليم  اهلل  رام  يف  الأردنية  ال�شفارة 

ومن  ر�شمي،  ب�شكل  لالأردن  اخل�ذتني 

م�ؤكدا  البن،  ملناور  ت�شليمهما  يتم  ثم 

اأن اخل�ذتني م�ج�دتان لديه ويحتفظ 

اأب�الغنم،  مناور  اجلندي  لذوي  بهما 

واأنه جاهز لإي�شالهما اإىل الأردن«.

مناور  اجلندي  جنل  ون�شر 

ا مناور، تغريدة  اأب�الغنم، وا�شمه اأي�شً

ر�شالة  »اإن  فيها:  قال  »ت�يرت«  على 

و�شلت من فل�شطني ت�ؤكد العث�ر على 

خ�ذة والده«.

الر�شالة  ن�ص  اأب�الغنم  ون�شر 

خ�ذة  على  عرثنا  »لقد  فيها:  وكتب 

يف  اأب�الغنم،  مناور  ال�شهيد  والدك 

 ،1960 اإىل  تاريخها  ويع�د  القد�ص 

و�شيتم اإر�شالها من حمافظة القد�ص اإىل 

ال�شفارة الأردنية«.

�أمريكا تو�جه

 خماطر �لذكاء �ال�صطناعي

الذكاء  تقنيات  ا�شتخدام  زيادة  من  تخّ�ف كثريين  مع 

ق�اعد  اأو  رقيب  دون  تط�رها  واحتمالية  ال�شطناعي، 

حتكم عملها، اأ�شدر املعهد ال�طني للمعايري والتكن�ل�جيا 

الذكاء  خماطر  لإدارة  جديًدا  اإطاًرا  املتحدة،  ال�ليات  يف 

ال�شطناعي.

التي  امل�ؤ�ش�شات  ف�شلت  بعدما  اجلديد  الإطار  وياأتي 

ت�شتخدم هذه التقنيات يف مناق�شة ب�شكل عميق وتف�شيلي 

ا�شتخدام  اأثناء  مراعاتها  يجب  التي  والأخالقيات  املبادئ 

الذكاء ال�شطناعي.

ال�شطناعي  الذكاء  خماطر  خلف�ص  اأمريكية  م�شاٍع 

اإر�شادات  تقدمي  اإىل  الإطار  هذا  ويهدف  الق�انني  �شّن  عرب 

وت��شيات عالية امل�شت�ى، ح�ل كيفية احلفاظ على نتائج 

جعل  اإىل  بالإ�شافة  ال�شطناعي،  للذكاء  للب�شرية  مفيدة 

واآمنة ومرنة  املعل�مات واخل�ارزميات �شاحلة وم�ث�قة 

ومعززة  للتف�شري  وقابلة  وال�شفافية،  للم�شاءلة  وخا�شعة 

للخ�ش��شية وعادلة بدون حتيز �شار.

ال�شطناعي  الذكاء  ي�ا�شل  اأن  من  اخلرباء  ويتخ�ف 

التعلم اإىل ما ه� اأبعد من برجمته الأ�شلية.

وي�شري اخلرباء اإىل اأن الذكاء ال�شطناعي يحمل خماطر 

املح�ّشنة  القدرة  ب�شبب  كبري،  حد  اإىل  مرتفعة  خ�ش��شية 

لأن  �شع�بة؛  اأكرث  الأمر  جعل  مما  البيانات،  جتميع  على 

قرارات  اتخاذ  يتيح  اأن  ميكن  ال�شخمة  البيانات  حتليل 

م�شتهدفة للغاية ب�ا�شطة الذكاء ال�شطناعي دون احلاجة 

اإىل العتماد على معل�مات التعريف ال�شخ�شية، التي تقع 

�شمن نطاق ق�انني اخل�ش��شية التقليدية.

منوذج من امل�صمم 

جيورجيو اأرماين 

الذي اأراد اأن 

يختتم اأ�صبوع 

ميالنو للمو�صة 

بلم�صات كال�صيكيّة 

راقية وع�صرّية 

على ال�صواء. وقد 

اأطلق على جمموعة 

 Giorgio«

 »Armani
اجلديدة للخريف 

وال�صتاء املقبلني 

 Cipria عنوان

»�صيربيا«.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12380/PDF/INAF_20230301012618567.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/1001635/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12380/PDF/28.pdf
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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:  6290
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بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للصحة

وإلى الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء 

كما نتقدم بخالص التعازي إلى
الدكتور الشيخ سلمان بن محمد بن عبداهلل آل خليفة

والشيخ علي بن محمد بن عبداهلل آل خليفة
والشيخ محمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة

وإلى عموم األسرة المالكة الكريمة   

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

الشيخة رشا بنت محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 الرئيس التنفيذي لمركز عبداهلل بن خالد آل خليفة
ونائب وأعضاء مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين وكافة منتسبيها
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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:  6290

P  9

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى 

معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للصحة

وإلى الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء 

كما نتقدم بخالص التعازي إلى
الدكتور الشيخ سلمان بن محمد بن عبداهلل آل خليفة

والشيخ علي بن محمد بن عبداهلل آل خليفة
والشيخ محمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة

وإلى عموم األسرة المالكة الكريمة   

في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

الشيخة رشا بنت محمد بن عبداهلل بن خالد آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

Bahrain Flour Mills Company B.S.Cوجميع منتسبي الشركة

09 a d v @ a l w a t a n n e w s . n e tإعــالن Wed 01 Mar 2023   |  الســنة 18  |   العدد 6290   |   األربعاء 09 شــعبان 1444هـ

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/01/watan-20230301.pdf?1677647708
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/01/watan-20230301.pdf?1677647708


w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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:  6290

P  12P  11

Link

P  10

Link

10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

 قبول طلبات التراخيص طبقًا
لالشتراطات المقدمة قبل سبتمبر المقبل

Wed 01 Mar 2023   |  الســنة 18  |   العدد 6290   |   األربعاء 09 شــعبان 1444هـ

يرس مجلس إدارة  رشكة التكافل الدولية ش.م.ب )س. ت. رقم 21100، رمز التداول: TAKAFUL( دعوة السادة املساهمني الكرام لحضور 
اجتامع الجمعية العامة العادية واملزمع عقده الساعة العارشة والنصف صباحاً يوم األربعاء املوافق 22 مارس 2023 وذلك يف مقر الرشكة 
الكائن يف منطقة السيف. يف حالة عدم توفر النصاب القانوين الالزم لعقد االجتامع فسوف يعقد االجتامع الثاين يف يوم األربعاء املوافق 29 
مارس 2023، يف نفس الزمان واملكان، وإذا مل يتوفر النصاب القانوين الالزم لعقد االجتامع الثاين، سوف يعقد االجتامع الثالث يوم األربعاء 

املوافق 5 أبريل 2023 يف نفس الزمان واملكان، وذلك ملناقشة جدول األعامل التايل واتخاذ القرارات الالزمة.  

   جدول أعامل الجمعية العامة العادية:

1.    قراءة محرض إجتامع الجمعية العامة العادية السابق املنعقد بتاريخ 29 مارس 2022 واملصادقة عليه.
2.    مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 واملصادقة عليه.

3.    اإلستامع إىل تقرير هيئة الرقابة الرشعية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022.
4.    اإلستامع إىل تقرير مدققي الحسابات الخارجيني عن البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

5.    مناقشة البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 واملصادقة عليها.
6.    اعتامد توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صايف أرباح السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022، عىل النحو التايل:

      أ( تحويل مبلغ 100,205 دينار بحريني إىل االحتياطي القانوين.
املال  الواحد أي ما يعادل 5% من رأس  نقدية عىل املساهمني بواقع 5 فلس للسهم  أرباحاً         ب( توزيع مبلغ 425,000 دينار بحريني 

املدفوع. وذلك عىل النحو التايل:

      ت( تحويل مبلغ 476,831 دينار بحريني إىل األرباح املستبقاة.
7.    املوافقة عىل مقرتح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ إجاميل قدره 80,000 دينار بحريني للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

8.     إعالم املساهمني بتوزيع الزكاة املفروضة عليهم والتي بلغت 310,990 دينار بحريني بواقع 3,660 دينار بحريني عن كل ألف سهم 
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

9.     تبليغ املساهمني عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022  كام هو مبني يف 
اإليضاح رقم )18( من البيانات املالية.

10.   مناقشة تقرير حوكمة الرشكات لسنة 2022 وإلتزام الرشكة مبتطلبات مرصف البحرين املركزي واملصادقة عليه.
11.   إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بترصفاتهم عن السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022.

12.    تعيني أو إعادة تعيني مدققي الحسابات الخارجيني للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2023 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم، 
وذلك خاضع ملوافقة مرصف البحرين املركزي.

13.   ما يستجد من أعامل طبقاً للامدة 207 من قانون الرشكات التجارية.

   مالحظات هامة للمساهمني:

1.     يحق ألي مساهم مسجل اسمه يف سجل املساهمني للرشكة بتاريخ عقد اإلجتامع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور 
اإلجتامع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعني اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غري أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الرشكة، وذلك عىل 

النحو املبني يف املادة )203( من قانون الرشكات التجارية البحريني.
2.     يف حال كان املساهم شخصية اعتبارية، يجب عىل الوكيل الذي يحرض االجتامع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن املساهم 

االعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم املساهم. 
3.     ميكنكم الحصول عىل نسخة من بطاقة التوكيل من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين للرشكة www.gigtakaful.bh واملوقع االلكرتوين لبورصة 

. www.bahrainbourse.com البحرين
4.     يجب إيداع التوكيل لدى رشكة التكافل الدولية ش.م.ب. عىل العنوان: مبنى 680، طريق 2811، مجمع 428 – ضاحية السيف، صندوق بريد 
3230- املنامة - مملكة البحرين، قبل 24 ساعة عىل األقل من اليوم املحدد لالجتامع. وميكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق الربيد أو الربيد 

االلكرتوين takaful@gigtakaful.bh. بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء املوعد املحدد تعترب غري صالحة ألغراض اإلجتامع.
5.     يجب عىل جميع املساهمني الذين يعينون وكياًل لحضور أي اجتامع تقديم وثيقة هوية حامل التوكيل أو جواز السفر باإلضافة إىل التوكيل.

6.     ميكنكم الحصول عىل البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2022 من خالل موقع الرشكة االلكرتوين www.gigtakaful.bh أو 
.www.bahrainbourse.com املوقع اإللكرتوين لبورصة البحرين

7.     ألي استفسارات يرجى االتصال بسكرتري مجلس اإلدارة عىل الرقم التايل: 17119914 أو 17565603.

 دعوة لحضور اجتامع

الجمعية العامة العادية

التاريخالحدث

آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 
)آخر يوم تداول الستحقاق االرباح، ليتم تقييد اسم املساهم يف سجل األسهم يوم االستحقاق( 

23 مارس 2023

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 
)أول يوم تداول بدون استحقاق لألرباح( 

26 مارس 2023

يوم االستحقاق 
)املساهمون املقيدة أسامئهم يف سجل األسهم يف هذا التاريخ لهم الحق يف الحصول عىل األرباح( 

27 مارس 2023

يوم الدفع 
)اليوم الذي يتم فيه توزيع األرباح عىل املساهمني املستحقني( 

10 أبريل 2023

www.gigtakaful.bhرشكة مرخصة من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة تكافل عام وعائيل

 بقرار من ولي العهد رئيس الوزراء.. 
تعديل االشتراطات التنظيمية للتعمير

 إعادة تشكيل  اللجنة 
العليا لرعاية شؤون ذوي اإلعاقة

صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار 
رقم )12( لس��نة 2023 بإعادة تش��كيل اللجنة العليا 
لرعاي��ة ش��ؤون ذوي اإلعاقة، وذلك بن��اًء على عْرض 
وزي��ر التنمي��ة االجتماعي��ة، وبع��د موافق��ة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي اإلعاقة 
برئاسة وزير التنمية االجتماعية، وعضوية ُكلٍّ من:

1- الوكي��ل المس��اعد للرعاية والتأهي��ل االجتماعي 
ممثاًل عن وزارة التنمية االجتماعية.

2- مدي��ر إدارة التأهيل االجتماعي ممث��اًل عن وزارة 
التنمية االجتماعية.

3- مدي��ر إدارة التعويضات ودعم التعطل ممثاًل عن 
وزارة العمل.

4- طبيب استش��اري بالمستشفيات الحكومية ممثاًل 
عن المستشفيات الحكومية.

5- مدي��ر إدارة العملي��ات التعليمي��ة المنطق��ة )1( 
ممثاًل عن وزارة التربية والتعليم.

6- مدي��ر إدارة األج��ور والمزاي��ا الوظيفية ممثاًل عن 

جهاز الخدمة المدنية.
7- رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية ألولياء أمور 
المعاقين وأصدقائهم ممثاًل عن الجمعية البحرينية 

ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم.
8- رئي��س اللجن��ة البارالمبي��ة ممث��اًل ع��ن اللجن��ة 

البارالمبية.
9- رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة المرك��ز البحريني 
للحراك الدول��ي ممثاًل عن جمعي��ة المركز البحريني 

للحراك الدولي.
وتح��دد الجهة المنص��وص عليها في البن��د )4( من 
الفقرة الس��ابقة من يمثلها ف��ي عضوية اللجنة على 

أال تقل درجته عن مدير إدارة.
وتك��ون م��دة العضوية ف��ي اللجن��ة س��نتين قابلة 

للتجديد.
وينتخب أعضاء اللجن��ة نائبًا للرئيس في أول اجتماع 

لهم.
المادة الثانية

على ال��وزراء - ُكلٌّ فيم��ا يخصه - تنفيذ ه��ذا القرار، 
وُيعم��ل به م��ن تاريخ صدوره، وُينش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 إعادة تشكيل اللجنة
 الوطنية للطفولة برئاسة

وزير التنمية االجتماعية

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )9( 
لس��نة 2023 بإعادة تش��كيل اللجنة الوطنية للطفولة، 
وذلك بن��اًء على عْرض وزير التنمي��ة االجتماعية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعاد تش��كيل اللجنة الوطني��ة للطفولة برئاس��ة وزير 
التنمية االجتماعية، وعضوية كلٍّ من:

1- الوكيل المس��اعد لتنمية المجتم��ع ممثاًل عن وزارة 
التنمية االجتماعية.

2- مدير عام اإلدارة العامة للشرطة النسائية ممثاًل عن 
وزارة الداخلية.

3- رئيس قسم تراخيص ومتابعة التعليم المبكر ممثاًل 
عن وزارة التربية والتعليم.

4- مدي��ر مركز دعم المرأة ممثاًل ع��ن المجلس األعلى 
للمرأة.

5- رئي��س نياب��ة األس��رة والطف��ل ممثاًل ع��ن النيابة 
العامة.

6- مدير إدارة اإلذاعة ممثاًل عن وزارة اإلعالم.
7- مدير إدارة العالقات العمالية ممثاًل عن وزارة العمل.

8- طبيب مقيم أول بدائرة األطفال بمجمع الس��لمانية 
الطبي ممثاًل عن وزارة الصحة.

9- رئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنسان ممثاًل عن وزارة 
الخارجية.

10- رئيس قسم علم النفس ممثاًل عن جامعة البحرين.
11- رئيس مركز اإلبداع الشبابي ممثاًل عن وزارة شؤون 

الشباب.
12- المستش��ار القانون��ي ب��وزارة الع��دل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوق��اف ممثاًل عن وزارة العدل والش��ؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
13- المدي��ر التنفيذي لجمعية الس��نابل لرعاية األيتام 

ممثاًل عن جمعية السنابل لرعاية األيتام.
14- رئيس مجلس إدارة جمعية المس��تقبل الش��بابية 

ممثاًل عن جمعية المستقبل الشبابية.
وتح��دد الجه��ة المنصوص عليه��ا في البن��د )12( من 

الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة.
المادة الثانية:

على الوزراء - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وُي�عمل 
به من تاريخ صدوره، وُي�نَش�ر في الجريدة الرسمية.

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء قرار رق��م )10( لس��نة 2023 بتعديل 
بع��ض أحكام الق��رار رقم )56( لس��نة 2022 
بإص��دار االش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر 
بمختلف المناط��ق في مملكة البحرين، وذلك 
بن��اًء عل��ى عرض وزي��ر اإلس��كان والتخطيط 
العمراني، وبعد موافق��ة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى:

ُتض��اف م��ادة جديدة برق��م )الم��ادة الثانية 
مك��ررًا( إل��ى الق��رار رق��م )56( لس��نة 2022 

بإص��دار االش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر 
بمختلف المناطق في مملكة البحرين، نصها 

اآلتي:
»ُتقب��ل طلب��ات التراخي��ص الُمع��دة طبق��ًا 
لالش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر بمختلف 
المناطق ف��ي المملكة الص��ادرة بالقرار رقم 
)28( لس����نة 2009، متى ت��م تقديمها قبل 

تاريخ 1 سبتمبر 2023«.
المادة الثانية:

عل��ى المعنيي��ن - ُكٌل فيما يخص��ه - تنفيذ 
أحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 إعادة تشكيل اللجنة الوطنية 
للمسنين برئاسة وزير التنمية االجتماعية

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء قرار رق��م )11( لس��نة 2023 بإعادة تش��كيل اللجنة 
الوطنية للمس��نين، وذلك بناًء عل��ى عْرض وزير التنمي��ة االجتماعية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تش��كيل اللجنة الوطنية للمس��نين برئاس��ة وزير التنمية االجتماعية، 
وعضوية ُكلٍّ من:

1- الوكيل المس��اعد للرعاية والتأهيل االجتماعي ممث��اًل عن وزارة التنمية 
االجتماعية.

2- رئيس قسم رعاية المسنين ممثاًل عن وزارة التنمية االجتماعية.
3- خبير التخطيط االستراتيجي ممثاًل عن المجلس األعلى للمرأة.

4- مدي��ر إدارة المس��تحقات التأمينية ممث��اًل عن الهيئة العام��ة للتأمين 
االجتماعي.

5- استشاري طب المسنين ممثاًل عن المستشفيات الحكومية.
6- مش��رف التمري��ض للوحدة المتنقل��ة ممثاًل عن مراك��ز الرعاية الصحية 

األولية.
7- األمين العام لجمعية البحرين الخيرية ممثاًل عن جمعية البحرين الخيرية.
8- رئيس اللجنة التنفيذية – أمين السر بمؤسسة دار يوكو لرعاية الوالدين 

ممثاًل عن مؤسسة دار يوكو لرعاية الوالدين.
9- رئي��س مجلس إدارة جمعية البحري��ن لرعاية الوالدين ممثاًل عن جمعية 

البحرين لرعاية الوالدين.
10- نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة جمعية الحكم��ة للمتقاعدي��ن ممثاًل عن 

جمعية الحكمة للمتقاعدين.
 وتحدد الجهتان المنصوص عليهما في البندين )5( و)6( من الفقرة السابقة 

من يمثلهما في عضوية اللجنة.
د مدة عضوية أعضاء اللجنة بثالث سنوات قابلة للتجديد. وتحدَّ
وَيختار األعضاء من بينهم نائبًا للرئيس في أول اجتماع للجنة.

المادة الثانية
عل��ى ال��وزراء - ُكلٌّ فيما يخص��ه - تنفيذ هذا الق��رار، وُيعمل ب��ه من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 إيمان مطر مديرًا للتطوير
 المؤسسي في »الخارجية« 

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، قرار رقم 
)13( لس��نة 2023 بتعيي��ن مدير ف��ي وزارة الخارجية، 

وذلك بناًء على عرض وزير الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُتعين السيدة إيمان فؤاد عبدالفتاح مطر مديرًا إلدارة 
التطوير المؤسسي في وزارة الخارجية.

 المادة الثانية:
عل��ى وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 البحرين تعزي البرازيل
االتحادية في ضحايا الفيضانات

أعرب��ت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية البرازيل االتحادية، إثر الفيضانات واالنزالقات 
األرضية التي ضربت جنوب ش��رقي البالد، وأس��فرت عن وقوع عش��رات الوفيات والمفقودين والمصابين وتدمير المنازل، 
معّبرة عن صادق تعازيها ومواس��اتها للحكومة والش��عب البرازيلي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالش��فاء 

العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين.

 وزير العدل: شراكة راسخة
بين القطاعات الرسمية واألهلية

أكد وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف نواف بن 
محمد المعاودة ح��رص صندوق الزكاة والصدقات على 
عقد ش��راكة راس��خة بين القطاعات الرسمية واألهلية، 
لالرتقاء بأداء ومخرجات مؤسس��ة الصندوق التي ُتعنى 
بالركن الثالث من أركان الدين اإلسالمي الحنيف لتعزيز 

دورها التكافلي واالجتماعي واإلنساني.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال المع��اودة الرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة البنك األهل��ي المتحد عادل اللب��ان، ومدير 

أول الخدم��ات المصرفية الخاصة بالبنك األهلي المتحد 
بسام التتان، بحضور صالح حيدر حسين رئيس صندوق 
الزكاة والصدقات. وأعرب عن شكره وتقديره إلسهامات 
البنك المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق كونه من 
الداعمين الدائمين، الفتًا إلى أن تعاون الجهات الداعمة 
ألنش��طة الصندوق حقق نموذجًا من العطاء المتواصل 
الذي منح العديد من األس��ر الدعم والمس��اندة، وأدخل 

على الكثير من األسر الفرحة والسرور.

توصية بتوزيع 51.5 مليون دينار ألول مرة من حيث القيمة

 180.6 مليون دوالر أرباح »البحرين الوطني« 
العائدة على المساهمين في 2022 بزيادة ٪26    

أعل��ن بن��ك البحري��ن الوطني عن 
زي��ادة بنس��بة 114% ف��ي صاف��ي 
الرب��ح العائ��د للمس��اهمين إل��ى 
17.3 ملي��ون دين��ار )45.9 مليون 
دوالر( خالل الرب��ع األخير من العام 
2022، مقارنة مع 8.1 مليون دينار 
)21.5 ملي��ون دوالر ( للفترة ذاتها 
من الع��ام 2021. وتع��ود الزيادة 
في صافي أرباح المساهمين بشكل 
رئي��س إلى ارتف��اع الدخ��ل الناتج 
عن زي��ادة معدل القروض واألوراق 
المالي��ة االس��تثمارية، إضافة إلى 
المخصصات  متطلب��ات  انخف��اض 

في الربع األخير من العام.
كما تضاعفت ربحية السهم الواحد 
إل��ى 8 فل��وس )2 س��نت أمريكي( 
للربع األخير من عام 2022 مقارنة 
مع 4 فلوس )1 سنت( للفترة ذاتها 

من العام 2021.
وش��هد إجمال��ي الدخ��ل الش��امل 
العائد لمساهمي البنك خالل الربع 
الراب��ع م��ن الع��ام 2022 ارتفاعا 
 28.8 إل��ى  ليص��ل   %220 بنس��بة 
مليون دين��ار )76.4 مليون دوالر(، 
مقارن��ة مع 9.0 مليون دينار )23.9 
ملي��ون دوالر( في الفترة ذاتها من 
2021، وُتعزى ه��ذه الزيادة  ع��ام 
بشكل أس��اس إلى تحركات القيمة 
الس��وقية الت��ي ش��هدتها األوراق 
المالي��ة االس��تثمارية، إل��ى جانب 
ارتفاع األرباح ف��ي الربع األخير من 

العام 2022 مقارنة مع 2021.

السنة كاملة
وأعل��ن البن��ك ع��ن زيادة بنس��بة 
26% ف��ي صاف��ي أرباح��ه العائدة 
ملي��ون   68.1 إل��ى  للمس��اهمين 
دينار )180.6 مليون دوالر( للس��نة 
المنتهية في 31 ديس��مبر 2022، 
مقارنة مع 53.9 مليون دينار )143 

مليون دوالر( في عام 2021. 
كم��ا ش��هد البنك نم��ًوا في صافي 
الربح الس��نوي الموح��د للمجموعة 
بنس��بة 29%. وُتع��زى الزي��ادة في 
صاف��ي الربح بش��كل أساس��ي إلى 
أساس��يات األعم��ال القوي��ة الت��ي 
انعكس��ت من خ��الل ارتفاع صافي 
دخ��ل الفوائ��د النات��ج ع��ن زيادة 
مع��دل الق��روض واألوراق المالية 
االس��تثمارية. كما س��اهم كل من 
الخزينة  أنش��طة  زي��ادة مع��دالت 
وارتف��اع قيمة أس��واق رأس المال 
وانخف��اض المخصص��ات مقارن��ة 
بالفت��رة ذاتها من العام الس��ابق 

في زيادة األرباح بشكل كبير.
ُيش��ار إلى أن ربحية السهم الواحد 
للع��ام 2022 قد ارتفع��ت إلى 33 
فلس��ا )9 س��نتات( مقارن��ة مع 26 

فلسًا )7 سنتات( في العام 2021.
وارتف��ع إجمال��ي الدخ��ل الش��امل 
العائ��د لمس��اهمي البنك بنس��بة 

73% ليصل إل��ى 78.1 مليون دينار 
)207.2 ملي��ون دوالر(، مقارنة مع 
45.1 مليون دين��ار )119.6 مليون 
وُيع��زى   .2021 ع��ام  ف��ي  دوالر( 
ه��ذا االرتفاع إلى تح��ركات القيمة 
وارتف��اع  الس��وق  ف��ي  الس��وقية 
الربحية الُمس��جلة ف��ي عام 2022 
مقارن��ة بالفت��رة ذاتها م��ن عام 

.2021

الميزانية العمومية
وازداد إجمالي حقوق المس��اهمين 
في المجموعة بنس��بة 7% كما هو 
ف��ي 31 ديس��مبر 2022 ليصل إلى 
 1,501.1( دين��ار  ملي��ون   565.9
ملي��ون دوالر(، مقارن��ة مع 527.8 
ملي��ون   1,400.0( دين��ار  ملي��ون 
دوالر( كم��ا ه��و ف��ي 31 ديس��مبر 

.2021
وارتف��ع إجمالي أص��ول المجموعة 
بنس��بة 6% خالل الع��ام ليصل إلى 
4,785.3 ملي��ون دينار )12,693.1 
ملي��ون دوالر( مقارنة مع 4,535.6 
ملي��ون دين��ار )12,030.8 ملي��ون 
دوالر( المس��جلة في 31 ديس��مبر 
2021. وتعزى هذه الزيادة بش��كل 
رئيس إلى نمو احتياطي الس��يولة 
مع��دالت  نم��و  إل��ى  باإلضاف��ة 
الق��روض ف��ي محاف��ظ التجزئ��ة 

المصرفية والمحافظ األخرى.

األرباح
وإثر األداء المالي البارز للمجموعة، 
الموصى  االعتمادات  سيتم تقديم 
به��ا لعام 2022 إلى المس��اهمين 
في االجتماع العام الس��نوي، والتي 
س��تتضمن أرباح��ًا نقدي��ة عائدة 
للمس��اهمين بقيم��ة أعل��ى م��ن 
أرباح العام الماضي بنس��بة %37. 
وُيعد هذا أكب��ر توزيع لألرباح حتى 
تاريخ��ه – م��ن حي��ث القيمة -في 
البنك بقيمة 51.5 مليون دينار، أّي 
ما ُيعادل أرباح بنسبة 25% للسهم 

الواحد. 
مرحل��ة  النته��اء  ذل��ك  وُيش��ير 
التي ش��هدتها  المنخفضة  األرباح 
الجائحة.  فت��رة  ط��وال  المجموعة 

كم��ا ق��دم مجل��س اإلدارة مقترًحا 
ينص على إصدار س��هم واحد منحة 
مقاب��ل كل عش��رة أس��هم. تخضع 
ه��ذه التوصي��ة لموافق��ة الجهات 
الش��ركة في  الرقابية ومس��اهمي 

اجتماع الجمعية العامة القادم.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة البنك 
ف��اروق المؤي��د: »نح��ن فخ��ورون 
بالنمو اإلجمالي الذي ش��هده بنك 
البحرين الوطني عل��ى مدار العام، 
حيث س��جلنا نمًوا بنس��بة 15% في 
الدخل التشغيلي لعام 2022 وذلك 
مقارن��ة مع الع��ام 2021. كما أننا 
غير  االستثنائية  باإلنجازات  سعداء 
المالي��ة الملحوظة الت��ي حققناها 

خالل الربع األخير من هذا العام«.
وقال: »ومع تقدمنا بخطى حثيثة 
في خارطة طريق االس��تدامة التي 
ننتهجها في البنك، اس��تطعنا أن 
نتص��در بفخ��ر جمي��ع القطاعات 
في العال��م العربي حس��ب نتائج 
تصني��ف ريفينيتيف، وهو ما يؤكد 
عل��ى التزامن��ا الراس��خ بتضمين 
البيئي��ة  الحوكم��ة  ممارس��ات 
واالجتماعي��ة وحوكمة الش��ركات 
وعملياتن��ا  أعمالن��ا  كاف��ة  ف��ي 
الع��ام  ف��ي  ونتطل��ع  التجاري��ة. 
باالس��تثمار  لالس��تمرار  الجدي��د 
ف��ي إثراء حياة األجي��ال عن طريق 
توفير ف��رص التنمي��ة والتطوير، 
القطاع  واالستثمار على مس��توى 

والمجتمع المحلي ككل«.
من جهته، قال التنفيذي لمجموعة 
عثم��ان  الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك 
الرئيس: »يسرنا أن نعلن عن نمو 
صاف��ي الربح العائد للمس��اهمين 
بنس��بة 114% خ��الل الرب��ع األخير 
المنته��ي في 31 ديس��مبر 2022، 
وذلك مقارنة بالفترة نفس��ها من 
ع��ام 2021، إل��ى جان��ب نم��و كل 
م��ن محفظة القروض والس��لفيات 
بالمجموع��ة خ��الل الع��ام وودائع 
عل��ى  و%4   %5 بنس��بة  العم��الء 
التوالي. كما تؤك��د هذه المعايير 
عل��ى تمتع ع��روض بن��ك البحرين 
الوطن��ي بمكان��ة رائ��دة ف��ي هذا 
الس��وق التنافس��ي، خاص��ة ضمن 

قطاعّي التجزئة والشركات«.

عثمان الرئيس فاروق المؤيد

 

 

 العائد للمساهمين في صافي الربح ارتفاع ملحوظالوطني يُعلن عن بنك البحرين 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  :2023فبراير  28 -المنامة، البحرين 

 الربع الرابع

مليون  45.9مليون دينار بحريني )  17.3إلى% في صافي الربح العائد للمساهمين 114زيادة بنسبة  أعلن بنك البحرين الوطني عن
لفترة ذاتها لمليون دوالر أمريكي(  21.5مليون دينار بحريني ) 8.1مع ، مقارنة 2022من العام دوالر أمريكي( خالل الربع األخير 

الناتج عن زيادة معدل القروض واألوراق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل  تعود الزيادة في صافي أرباح المساهمين. 2021من العام 
 ، إضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات في الربع األخير من العام.المالية االستثمارية

أمريكي( سنت  1فلس ) 4 معمقارنة  2022سنت أمريكي( للربع األخير من عام  2فلس ) 8كما وتضاعفت ربحية السهم الواحد إلى 
.2021للفترة ذاتها من العام 

ليصل إلى % 220ارتفاًعا بنسبة  2022من العام  رابعوشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني خالل الربع ال
مليون دوالر أمريكي( في  23.9مليون دينار بحريني ) 9.0مليون دوالر أمريكي(، مقارنة مع  76.4مليون دينار بحريني ) 28.8

، إلى األوراق المالية االستثماريةالتي شهدتها ، وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تحركات القيمة السوقية 2021الفترة ذاتها من عام 
 .2021 مقارنة مع 2022في الربع األخير من العام  رباحاألارتفاع جانب 

  السنة كاملة

مليون   180.6ليون دينار بحريني )م 68.1للمساهمين إلى  ةالعائد أرباحهفي صافي % 26عن زيادة بنسبة  أعلن بنك البحرين الوطني
في عام  مليون دوالر أمريكي( 143.0مليون دينار بحريني ) 53.9مقارنة مع  ،2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في  (دوالر أمريكي

وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي  .%29في صافي الربح السنوي الموحد للمجموعة بنسبة  اكما وشهد البنك نموً . 2021
واألوراق المالية معدل القروض ارتفاع صافي دخل الفوائد الناتج عن زيادة  التي انعكست من خالل إلى أساسيات األعمال القوية

بالفترة ذاتها مقارنة وانخفاض المخصصات  أسواق رأس المالارتفاع قيمة أنشطة الخزينة و تمعدالكل من زيادة  . كما ساهماالستثمارية
 بشكل كبير. ألرباحمن العام السابق في زيادة ا

3,184.2

3,330.2

FY 2021 FY 2022

ودائع الزبائن
(بماليين الدنانير البحرينية)

2,395.8

2,494.9

FY 2021 FY 2022

قروض وسلفيات
(بماليين الدنانير البحرينية)

8.1

17.3

Q4 2021 Q4 2022

صافي الربح العائد للمساهمين
(بماليين الدنانير البحرينية)

+114%+5%+4%
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لمدة 3 أعوام وبأجر ال يقل عن 800 دينار
 »تمكين« يبدأ استقبال طلبات 
دعم األطباء اعتبارًا من اليوم

أعلن صندوق العمل »تمكين«، عن استقبال الطلبات 
ضم��ن مبادرت��ي دعم توظي��ف األطباء ودع��م زيادة 
أجوره��م التي ت��م إطالقها مؤخرًا والتي تس��تهدف 

دعم األطباء البحرينيين وذلك اعتبارًا من اليوم.
وتش��مل المب��ادرات دع��م توظي��ف األطب��اء وأطباء 
األس��نان البحرينيين من حديث��ي التخرج أو الباحثين 
ع��ن عم��ل المرش��حين م��ن قب��ل وزارة العم��ل في 
العي��ادات والمستش��فيات الخاصة بأج��ر ال يقل عن 
800 دين��ار، وذل��ك عن طري��ق اختيار مس��ار الدعم 
المختص باألطباء ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، 
حيث س��يتم دعم أجورهم بنس��بة %70، %50، %30، 

لمدة 3 أعوام.
وتس��تهدف المبادرة الثانية، دعم زيادة أجور األطباء 
العاملين حاليًا في مستش��فيات القطاع الخاص عن 
طريق المسار المخصص لدعم األطباء ضمن برنامج 
التط��ور الوظيفي إذ سيس��هم هذا الدع��م في زيادة 
أجور األطب��اء الذين يقل أجرهم عن 800 دينار، حيث 
ستدعم تمكين مبلغ الزيادة بنسبة 100% ولمدة 12 

شهرًا.
في حين تأت��ي المبادرة الثالثة حرصًا على تش��جيع 
المؤسسات الصحية في القطاع الخاص على توظيف 
المزي��د من الكوادر الوطني��ة والحفاظ على معدالت 
البحرن��ة بم��ا ال يقل عن 25% من فري��ق عملها من 
األطباء وأطباء األس��نان، حيث س��تحصل المؤسسات 
المؤهل��ة التي تقوم بتقدي��م طلباتها ضمن برامج 

»تمكين« الرئيس��ية لدعم المؤسسات على الفرصة 
لزيادة مبلغ المنحة وذلك بحس��ب نسبة البحرنة عند 

تقديم الطلب من أجل تقديم الحوافز المناسبة.
وال يزال العم��ل جاريًا على تحدي��د األطر التنظيمية 
للمب��ادرة األخي��رة الت��ي تس��تهدف تقدي��م الدعم 
للق��روض التعليمية بالتعاون مع البنوك الش��ريكة 
وس��يتم اإلع��الن ع��ن كاف��ة التفاصي��ل النهائي��ة 
واش��تراطات الدع��م فور االنته��اء منه��ا وذلك عبر 

قنوات تمكين الرسمية.
وكان »تمكي��ن« عق��د جلس��ة تعريفي��ة تفاعلي��ة 
لكاف��ة المبادرات التي ت��م طرحها مؤخ��رًا حضرها 
أكثر من 300 ش��خص من األطباء وأصحاب العيادات 
والمستش��فيات الخاص��ة والمعنيين به��ذا المجال، 
حيث تمت اإلجابة عن كافة استفساراتهم وأسئلتهم 
به��دف تحقيق أقص��ى قدر من االس��تفادة من هذه 

المبادرات.
LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/01/watan-20230301.pdf?1677647708
https://alwatannews.net/article/1054500
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054505
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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
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محمد رشاد  «

كش��ف وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
محم��د مب��ارك جمعة أن نس��بة 
البحرنة في قطاع التعليم وصلت 
ل��� 85%، م��ن إجمال��ي العاملين 
 ف��ي التعلي��م الحكوم��ي، مقارنة 
ب�79% خالل عام 2019، وأن نسبة 
البحرن��ة في مدارس اإلناث بلغت 
99%، مقاب��ل 86% ف��ي م��دارس 
الذك��ور، مش��يرًا إل��ى أن ال��وزارة 
قطع��ت ش��وطًا كبي��رًا ف��ي هذا 
الجانب وهي مس��تمرة في سبيل 
ذل��ك عبر خطة ممنهجة وواضحة 
هدفها بحرنة جميع وظائف قطاع 
واس��تقطاب وتوظي��ف  التعلي��م 
الكفاءات البحريني��ة القادرة على 

الوفاء بمهام التعليم. 
وأوض��ح ف��ي رده ش��فاهة عل��ى 
س��ؤال النائ��ب محمد الحس��يني 
بش��أن التخصصات التي يشغلها 
المعلم��ون من غي��ر المواطنين، 
أن ال��وزارة قامت خالل الس��نوات 
األربعة الماضية بتوظيف 3 آالف 
معل��م بحرين��ي ف��ي القطاع��ات 
المختلفة، فيما بلغت  التعليمية 
ال��وزارة  أنهته��ا  الت��ي  العق��ود 
لألجانب نحو »ألف« عقد، مشددًا 
أن هذه النسب تؤكد مدى تجاوب 
انتهاجها  ف��ي  ال��وزارة  وتس��ارع 
خط��ط البحرنة داخ��ل قطاعاتها 
التعليمي��ة مع األخ��ذ في االعتبار 
ح��رص ال��وزارة عل��ى أن يك��ون 
من يش��غل تل��ك الوظائ��ف من 
المؤهلي��ن القادري��ن على الوفاء 

بتعليم النشء البحريني. 
وأض��اف الوزي��ر أن هن��اك بعض 
ب�»الحرجة«  التخصصات تس��مى 
ونضطر  النواق��ص  بع��ض  فيها 
الس��تقطاب الكف��اءات منها على 

س��بيل المث��ال ال الحص��ر م��ادة 
»الرياضيات« ف��ي جميع المراحل 
»التربي��ة  كذل��ك  الدراس��ية، 
الخاصة« للتعامل مع الطالب ذوي 
التحديات الذهنية، بجانب المواد 
فئاته��ا  بمختل��ف  »الصناعي��ة« 
التكيي��ف   - والفبرك��ة  )اللح��ام 
والتبري��د - التش��غيل المكن��ي - 
الس��يارات - اإللكترونيات( مؤكدًا 
أن��ه ال يمك��ن أن يك��ون هن��اك 
بحرين��ي يحم��ل هذه الش��هادات 
ولم يتم إخضاعه لعملية التقييم 
وهن��اك الكثير م��ن األمثلة حيث 
إنه تم مؤخرًا توظيف 25 معلمة 
بحريني��ة ف��ي تخص��ص التربية 
الخاصة نظ��رًا لتوس��ع المدارس 
الحكومي��ة في تقدي��م خدماتها 

لهذه الفئة.
وأش��ار إل��ى أن هن��اك تخصصات 
أخ��رى ال تق��وم ال��وزارة بتجديد 
التقاعد عليها إال بعد التحقق من 
اس��تنفاد كل البدائ��ل البحرينية 
الموجودة وه��ي بأعداد متفاوتة 
وأق��ل بكثي��ر م��ن التخصص��ات 
الحرجة، مش��ددًا عل��ى أن الوزارة 
توقفت ع��ن التعاقدات الخارجية 
منذ 5 س��نوات ولم يت��م التعاقد 
م��ع معلم غي��ر بحرين��ي منذ هذا 
التاري��خ حت��ى الي��وم، بينم��ا تم 
توظي��ف 600 بحرين��ي في قطاع 
التعلي��م خ��الل الع��ام الدراس��ي 
الحال��ي كدليل قاطع على الس��ير 

نحو بحرنة القطاع بشكل كامل.
وبين الوزير أن الوزارة عملت على 

بحرن��ة الوظائف من خ��الل عدة 
وس��ائل م��ن أبرزها، االس��تعانة 
بكلي��ة البحري��ن للمعلمين لرفد 
القط��اع التعليم��ي بالمعلمي��ن 
القب��ول  ويقتص��ر  البحرينيي��ن 
فيها عل��ى البحرينيين فقط دون 
غيره��م وتق��دم حواف��ز مجزي��ة 
ومكافآت  الس��تقطابهم  للطالب 
ش��هرية وسنوية ش��ريطة اجتياز 
أنها  التمهيدي، مضيفًا  البرنامج 
تخ��رج س��نويًا نح��و 300 معل��م 
ومعلمة ويتم توظيفهم بش��كل 
مباشرة دون الخضوع إلى إجراءات 
التقيي��م كما أنه حس��ب الخطط 
الموضوعة فإن أع��داد الخريجين 
س��وف يتصاعد وصواًل إلى 1000 
خري��ج بحل��ول 2030 وذلك حتى 
تتمكن الكلية من س��د 80% من 

احتياجات المدارس الحكومية. 
عل��ى  ال��وزارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
اتخ��ذت  الداخل��ي  المس��توى 
مجموعة من الخطوات واإلجراءات 
الكفيل��ة باس��تقطاب المعلمين 
البحرينيي��ن وم��ن بينه��ا إع��ادة 
النظ��ر ف��ي المعايي��ر المطلوبة 
لعملي��ة الترقي��ة وتقليله��ا من 
أرب��ع س��نوات إل��ى س��نتين وفي 
نف��س الوق��ت ت��م إلغاء ش��رط 
س��اعات التمهن واالكتفاء بعدد 
محدد من الس��اعات بجانب مسار 
خ��اص للمعلمي��ن المتميزي��ن، 
م��ن  األدن��ى  الح��د  أن  موضح��ًا 
المؤه��الت المطلوب��ة لتوظي��ف 
المعلمين الحصول على ش��هادة 
وال  الم��ادة  ف��ي  البكالوري��وس 
يمك��ن التوظي��ف دون ذلك، كما 
أن مدة بق��اء المعلمين األجانب 
انخفضت ما بين 5 إلى 7 س��نوات 
 بينم��ا كانت في الس��ابق تتجاوز 

ال�15 عامًا.

 نسبة البحرنة في قطاع التعليم بلغت 85٪ حتى 2023

 وزير التربية: وظفنا 600 معلم
 من المواطنين بالعام الدراسي الحالي

 توظيف 3 آالف معلم بحريني
 في القطاعات التعليمية خالل 4 سنوات

الرياضيات والتربية الخاصة والمواد 
الصناعية من التخصصات الحرجة

»النواب« يوافق على »الجمرك الخليجي الموحد«
ثامر طيفور - سيد حسين القصاب «

واف��ق مجلس الن��واب على المرس��وم بقانون رقم 
)45( لس��نة 2022 بالموافقة عل��ى تعديل بعض 
أحكام النظ��ام »القانون« الموح��د للجمارك لدول 
مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية، فيما امتنع 
ع��ن التصوي��ت كل م��ن ب��در التميم��ي وهش��ام 
العوضي، ولم يوافق كل من جالل كاظم، عبدالنبي 

سلمان، محمد الحسيني، محمد الرفاعي.
وبين مقرر لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني النائب عبداهلل الرميح��ي أن اللجنة وافقت 
على مرس��وم تعديل النظ��ام الموحد للجمارك في 

دول مجلس التعاون.
وبين أن المرس��وم يهدف إلى تسيير مهام شؤون 
الجم��ارك في إتم��ام إجراءات التخلي��ص الجمركي 
عل��ى البضاع��ة، مع الس��ماح بالتخليص المس��بق 
على البضائع قب��ل وصولها إلى الدائرة الجمركية، 
بم��ا يزي��د من مس��اهمتها ف��ي مس��يرة التنمية 
االقتصادية، ويدفع بحرك��ة التجارة ونقل البضائع 
والس��فر إل��ى مس��تويات أرحب، فضاًل على إش��باع 
حاج��ات المواط��ن اليومية م��ن البضائ��ع وزيادة 

التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
بدوره، قال النائب حسن بو خماس أن اللجنة عقدت 
عدة اجتماعات بش��أن المرس��وم 45 لسنة 2022 
لتعديل بعض أحكام النظام الموحد للجمارك، وأن 
هذا المرس��وم يهدف إلى تيس��ير إتمام التخليص 
الجمرك��ي والس��ماح إلدارة الجم��ارك بالتبادل من 
خ��الل اس��تخدام تقني��ة المعلوم��ات اإللكترونية 
أو أي وس��ائل اتص��ال أخ��رى ألغ��راض التخلي��ص 
الجمركي وج��واز التخليص المس��بق على البضائع 
قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الش��روط 
واألحكام التي يحددها المدير العام، مضيفًا إلى أن 
الضمانات والش��روط الخاصة تحدد من قبل الوزير 

أو الجه��ة المختصة ف��ي هذا الش��أن، وغيرها من 
األحكام التي تزيد من مس��اهمة ش��ؤون الجمارك 
ف��ي مس��يرة التنمي��ة االقتصادية ف��ي المملكة، 
وذلك ما يعزز حركة التجارة ونقل البضائع والسفر 
ويعمل التوافق على النظام الجمركي الموعد لدول 

المجلس التعاون والتطوير الجمركي بينها. 
وأي��د النائب أحمد الس��لوم المرس��وم مؤكدًا على 
أهمي��ة المرس��وم خصوصًا للمؤسس��ات متناهية 
الصغر التي س��وف تس��تفيد من توحيد اإلجراءات 
الجمركية بي��ن دول الخليج، مبينًا أنه س��وف يقلل 
ألنه��ا  والتش��غيلية  الجمركي��ة  التكلف��ة  عليه��ا 
تس��تطيع نقل بضائع حسب الحاجة، كما أنه بهذا 
المرسوم سيكون هنالك منفذ واحد في حال دخول 
أي ش��يء في بلد ما ويخرج من البلد اآلخر س��تكون 

اإلج��راءات كله��ا متوح��دة، موضحًا أن هذا س��وف 
يس��اعد عل��ى التجارة البيني��ة ويس��اعد أيضًا على 
تخفيف التكاليف ويعكس رخاًء اقتصاديًا على دول 

مجلس الخليج.
بدوره، ق��ال النائب جالل كاظم: »أننا نحتاج لمزيد 
من الدراس��ة للمرس��وم، وندعو لعودته إلى لجنة 

الشؤون المالية.
وبي��ن كاظ��م أن هناك مش��اكل كبي��رة والتوحيد 
الجمرك��ي، كما أنه هنالك ش��احنات بحرينية تجبر 
على الرجوع من اإلمارات على س��بيل المثال فارغة، 

ويجب المعاملة.
وقال كاظم: »ال شيء بصفة االستعجال غير هموم 
المواط��ن، والحكوم��ة تلجأ لنا بصفة االس��تعجال 

بأمور غير مستعجلة«.

اقتراحات مستعجلة للنواب

 استئناف صرف مبالغ 
تعويض الديزل للصيادين

تنظيم فتح القبول ببعض 
 التخصصات في جامعة

 البحرين والجامعات الخاصة

 منح عطلة بالعشر 
األواخر من شهر رمضان

 تخفيف ساعات 
العمل خالل شهر رمضان

 دراسة أوضاع الشركات 
والمؤسسات التي تواجه صعوبات 

مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا

 دراسة عاجلة لوضع آلية معالجة األجور  المتدنية 
والعقود الموسمية للعامالت بدور الحضانة ورياض األطفال

  إعادة التيار الكهربائي 
إلى عدد من المساجد

 ابتسام الدالل تسأل »الصحة« 
حول التخصصات المطلوبة 
بالسلمانية وميزانية التدريب

مجل��س  عض��و  تقدم��ت 
الش��ورى الدكتورة ابتسام 
الدالل، بس��ؤال إلى وزيرة 
جليلة  الدكت��ورة  الصح��ة 
التخصصات  حول  الس��يد، 
مرك��ز  يحتاجه��ا  الت��ي 
السلمانية الطبي حتى عام 
2030، والميزانية السنوية 
المخصصة لتدريب األطباء 
الس��لمانية  مرك��ز  ف��ي 
ع��دد  وكذل��ك  الطب��ي، 
األطباء المزم��ع ابتعاثهم 
إلى الخارج س��نويا وما هي 

تخصصاتهم. كما تس��اءلت ع��ن عدد األطب��اء المزمع تدريبهم 
للحصول على ش��هادة المجلس العربي وتخصصاتهم؟، وما هي 
خطة وزارة الصحة البتعاث أطباء األسنان للخارج وتخصصاتهم، 
وكذل��ك الخطة المتعلق��ة بابتعاث فنيي��ن وممرضين لتغطية 
أقس��ام القلب واألعصاب والبصريات والس��مع والنطق والتعقيم 
والتخدي��ر والمناظي��ر والعناي��ة المرك��زة واألطف��ال والقابالت 

القانونيات؟

د. ابتسام الدالل

 جميلة السلمان تسأل 
وزير الصناعة عن إجراءات 

مراقبة أسعار السلع
مجل��س  عض��و  تقدم��ت 
جميلة  الدكتورة  الش��ورى 
لوزير  بس��ؤال  الس��لمان، 
الصناع��ة والتجارة عبداهلل 
إج��راءات  بش��أن  فخ��رو، 
لمراقبة  المتبع��ة  الوزارة 
أسعار الس��لع في البحرين 
والتأك��د من ع��دم تالعب 

أي جهة في تلك األسعار.
الس��ؤال  ن��ص  وتضم��ن 
اإلجراءات  استفس��ارا حول 
ال��وزارة  تتبعه��ا  الت��ي 
لمراقب��ة أس��عار مختل��ف 

الس��لع في المملكة والتأك��د من وجود أي تالعب في األس��عار، 
وعن اإلجراءات التي تتبعها الوزارة في حال ثبت تالعب أي جهة 

في األسعار؟
وتس��اءلت عن ع��دد الجهات الت��ي ثبت تالعبها باألس��عار وتم 
اتخاذ إجراءات بحقها منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية 2022، 
إضاف��ة إلى ح��دود الرقاب��ة التي تمارس��ها الوزارة على أس��عار 
شركات توصيل األطعمة سواء على أسعار السلع المعروضة عبر 

متاجرها اإللكترونية أو أسعار خدمات التوصيل؟

د. جميلة السلمان

 الحاجي يسأل عن المحامين 
ومكاتب االستشارات القانونية 

الممنوحة ترخيص »الموثق الخاص« 
أحم��د  ف��ؤاد  تق��دم 
عض��و  الحاج��ي،  جاس��م 
مجلس الش��ورى، بس��ؤال 
الع��دل والش��ؤون  لوزي��ر 
اإلس��المية واألوقاف نواف 
المع��اودة،  محم��د  ب��ن 
بش��أن المحامين ومكاتب 
القانوني��ة  االستش��ارات 
ترخي��ص  ُمنح��ت  الت��ي 

»الموثق الخاص«.
ضمن  الحاجي  واستفس��ر 
السؤال عن عدد المحامين 
االستش��ارات  ومكات��ب 

القانوني��ة التي ُمنحت ترخي��ص »الموثق الخ��اص« منذ صدور 
المرس��وم بقانون رقم )37( لس��نة 2017 بتعديل بعض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم )14( لسنة 1971 بش��أن التوثيق، وعدد 

المعامالت التي تم إنجازها من خالل الموثقين الخاصين.
كما تس��اءل الحاجي عن آليات الرقاب��ة والتدقيق على المحامين 
والمكات��ب التي ُمنحت ترخيص الموثق الخاص، وما إن تم رصد 
مخالف��ات للقانون، وع��دد المحامين الذين تم س��حب ترخيص 
الموث��ق الخ��اص منهم، م��ع بيان نوعي��ة المخالف��ات التي تم 
رصدها. ُيذكر أن س��ؤال العضو فؤاد الحاجي جاء استنادًا للمادة 
)91( من الدستور، وبناًء على الفقرة األولى من المادة )127( من 

الالئحة الداخلية لمجلس الشورى.

فؤاد الحاجي

إجالل بوبشيت تسأل وزير النفط 
عن خطط الوزارة لحماية البيئة

مجل��س  عض��و  وجه��ت 
الش��ورى إجالل بوبشيت، 
النفط  إلى وزي��ر  س��ؤااًل 
والبيئ��ة الدكت��ور محمد 
بن دين��ة ح��ول الخطط 
واإلجراءات التي اتخذتها 
ال��وزارة لحماي��ة البيئ��ة 
وخفض نس��بة انبعاثات 
الكربون ف��ي جميع أنحاء 

المملكة.
الخطط  ع��ن  وتس��اءلت 
الت��ي وضعته��ا ال��وزارة 
بهدف الوصول إلى الحياد 

الصف��ري الكربوني بحل��ول الع��ام 2060، لمواجهة تحديات 
التغي��ر المناخي وحماي��ة البيئة، إلى جانب استفس��ارها عن 
تقييم اإلج��راءات الت��ي اتخذتها المصانع في س��بيل خفض 

انبعاثات الكربون.

إجالل بوبشيت
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 إدانة مخلص جمركي
 لتهربه عن سداد الضريبة 

الجمركية و»القيمة الُمضافة«
أك��د رئيس نيابة الجرائم المالية وغس��ل األم��وال، أن المحكمة 
الكب��رى الجنائية الرابع��ة أصدرت أمس حكمه��ا بإدانة مخلص 
جمركي بالس��جن لمدة 5 س��نوات وتغريمه واحد وعش��رين ألفًا 
وخمس��مائة وعش��رين دينارًا وثمانية عش��ر فلس��ًا مقدار قيمة 
الضريب��ة، وألزمته بس��داد قيم��ة الضريبة وقدرها عش��رة آالف 
وس��بعمائة وس��تين دينارًا وتس��عة فلوس، ومصادرة المحررات 

المزورة، وذلك عما أسند إليه من اتهام.
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي، أنجزت تحقيقاتها بش��أن 
الب��اغ ال��وارد من ش��ؤون الجمارك حيال ما كش��فت عن��ه إدارة 
االلت��زام والمخاطر الجمركية من قيام إحدى الش��ركات التجارية 
بالته��رب جزئيًا عن س��داد الضريبة الجمركي��ة وضريبة القيمة 
المضاف��ة المس��تحقة ل�25 عملية اس��تيراد م��واد وبضائع من 
الخ��ارج، حيث احتس��بت الضريبة عنها من خ��ال ما قدمته تلك 
الش��ركة من مس��تندات إلى الجمارك والتي تبي��ن عدم صحتها 
من خال إثب��ات قيمة البضاعة المس��توردة بقيمة متدنية عن 
قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من س��داد كامل مبلغ الضريبة 

المستحق. 

مدير تنفيذ العقوبات البديلة 
يكرم عددًا من منتسبي اإلدارة  

ك��رم مدير ع��ام اإلدارة العامة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديلة الش��يخ خالد بن راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، عددًا 
عدد من منتسبي اإلدارة العامة تقديرًا لجهودهم المتميزة 
ف��ي التعامل مع الجمه��ور وتنفيذ األعم��ال الموكلة إليهم 

بدقة واحترافية.

 عبداهلل بن أحمد: البحرين
واحة للتسامح والتعايش الديني

أك��د وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
الش��يخ عبداهلل ب��ن أحم��د آل خليف��ة، أن النهج 
الحكي��م لحضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، مل��ك الباد المعظ��م، ودعم 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
عزز م��ن مكانة مملك��ة البحري��ن كأنموذج في 
الديمقراطية واحترام حقوق اإلنس��ان وترس��يخ 
األدي��ان  بي��ن  الس��لمي  والتعاي��ش  التس��امح 

والثقافات والحضارات.
جاء ذلك بمناس��بة تنظيم وزارة الخارجية، أمس، 
جولة ثقافية لس��فراء الدول الشقيقة والصديقة 
المعتمدين ل��دى مملكة البحري��ن تحت عنوان 
)طري��ق التعايش(، بالتعاون م��ع هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار برئاسة الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، تم خاله��ا إطاعهم عن كثب على صور 
التن��وع الثقافي والتعاي��ش الديني في المملكة 
من خال زي��ارات تعريفية إلى مس��جد الفاضل، 
ومأتم العريض، والمعبد الهندوس��ي، والمعبد 

اليهودي بالمنامة.
وأعرب الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة عن 
فخ��ره واعتزازه بالتاريخ العريق لمملكة البحرين 
كواح��ة للتس��امح والس��ام والتعاي��ش الديني 
والحضاري، وتميزه��ا كأنموذج في حماية حقوق 
اإلنس��ان وكفال��ة الحري��ات الديني��ة ف��ي وجود 
الكنائس والمعابد وغيره��ا من دور العبادة إلى 
جانب المساجد، وممارس��ة جميع أبناء المجتمع 
ش��عائرهم الدينية في أجواء من الحرية واأللفة 

واالحترام.
البحري��ن الس��تضافة  وأك��د جاهزي��ة مملك��ة 
اجتماع��ات الجمعية العامة لاتح��اد البرلماني 
الدولي تح��ت عنوان »تعزيز التعايش الس��لمي 
التعص��ب«  مكافح��ة  الش��املة:  والمجتمع��ات 
خ��ال الفت��رة م��ن 11 – 15 م��ارس 2023، في 
إطار المبادرات الملكية الس��امية لتعزيز العمل 
البرلمان��ي في إطار دولة القانون والمؤسس��ات، 
وإرس��اء ثقافة الس��ام والتس��امح على الصعيد 
العالم��ي م��ن خ��ال التع��اون بين الس��لطتين 
التش��ريعية والتنفيذية، ومب��ادرات مركز الملك 
حم��د العالمي للتعايش الس��لمي ف��ي تكريس 
للتس��امح  البحري��ن«  »إع��ان مملك��ة  مب��ادئ 

والحريات الدينية.

ورشة عمل تشاورية للشباب 
بشأن التنمية المستدامة

عقدت وزارة التنمية المس��تدامة، ورش��ة عمل تشاورية للشباب 
بش��أن التنمي��ة المس��تدامة، م��ن أج��ل تب��ادل النق��اش بين 
المشاركين حول الدور المحوري للشباب كشركاء في تنفيذ خطط 
التنمية المستدامة، واس��تخاص نتائج النقاش ليتم تضمينها 
باالس��تعراض الوطن��ي الطوع��ي الثان��ي للبحرين ح��ول أهداف 
التنمية المس��تدامة، والذي م��ن المقرر أن يت��م تقديمه خال 
المنتدى السياس��ي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 
مدينة نيويورك خال يوليو من هذا العام بعنوان »تسريع وتيرة 
التعاف��ي م��ن جائحة في��روس كورونا والتنفي��ذ الكامل ألهداف 
التنمية المس��تدامة لع��ام 2030«.وتم خال الورش��ة، التأكيد 
عل��ى الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
 عيس��ى آل خليفة ملك الباد المعظم، لش��ؤون الش��باب تقديرًا 
لجهود الش��باب المخلص��ة وإنجازاتهم المش��رفة لرفعة وتقدم 
المملكة، وحرص الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على 
مواصلة االرتقاء بالشباب البحريني، وتمكينهم في مختلف مواقع 

المسؤولية.

 ناس: تعزيز التعاون 
مع الكويت في التعليم 

والسياحة والصحة

أك��د رئيس غرفة تج��ارة وصناعة البحرين، س��مير ناس، أهمية 
تعزيز التعاون االقتصادي المش��ترك مع دولة الكويت الشقيقة، 
واس��تغال الفرص المتاحة بي��ن الجانبين بما يخ��دم المصالح 
المش��تركة بين البلدي��ن والش��عبين الش��قيقين، خصوصًا في 
مج��االت التعلي��م والس��ياحة والصح��ة واألمن الس��يبراني حيث 

تمتلك البحرين بنية تحتية قوية في هذا الجانب.
جاء ذلك خال استقباله أمس س��فير دولة الكويت لدى البحرين 
الش��يخ ثامر جاب��ر األحمد الصباح، حيث هن��أه بالعيد الوطني ال� 
62 وذك��رى التحرير ال� 32 وأن تنعم الكويت بالمزيد من التقدم 

واالزدهار والنماء واالستقرار.
كما تم بحث س��بل توثيق الروابط االقتصادية المش��تركة بين 
قطاعات األعمال في البلدين الشقيقين من خال زيادة التنسيق 
والتعاون في المجاالت التجارية والصناعية، وتبادل زيارات الوفود 
التجاري��ة ودورها في تنمي��ة وتطوير عاقات التع��اون التجاري 

واالقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.
وتم اس��تعراض العاق��ات التجارية واالقتصادي��ة الوثيقة بين 
البلدين، كما تم مناقش��ة أهمية تعزيز التعاون والتنس��يق بين 
غرفت��ي التجارة والصناعة في البحري��ن والكويت، مؤكدًا ضرورة 
التواصل وتب��ادل زيارات الوف��ود والبعثات التجاري��ة في تنمية 

وتطوير عاقات التعاون التجاري واالقتصادي بينهما. 
وأب��دى ن��اس حرصه عل��ى تس��ريع وتي��رة العم��ل االقتصادي 
المش��ترك من خ��ال إيجاد آليات فاعلة تدف��ع بخطوات التعاون 
والتكام��ل االقتصادي إل��ى اآلفاق المرجوة بالش��كل الذي يطور 
الرواب��ط االقتصادي��ة بين البلدي��ن في ظل اإلمكان��ات الكبيرة 
والتس��هيات المتوافرة أمام المس��تثمرين ورج��ال األعمال في 

البلدين الشقيقين.
بدوره أكد س��فير دول��ة الكويت لدى البحري��ن، أن عاقة مملكة 
البحري��ن ودول��ة الكوي��ت في تط��ور وتع��اون دائم ف��ي جميع 
المجاالت، ألنها تس��تند على أسس راس��خة من التاريخ والمحبة 
واألخوة والترابط األسري والمصالح المشتركة والمصير الواحد.

وأش��اد بالنهض��ة الحضرية الش��املة التي تش��هدها البحرين، 
خصوص��ًا ف��ي الجوان��ب االقتصادية الت��ي حققت فيه��ا قفزات 
اقتصادية مشهودة وتحويل التحديات إلى قصص نجاح من خال 
تجاوز تداعيات جائح��ة كورونا وتنفيذ خطة التعافي االقتصادي 

والدفع بالقطاعات المستهدفة إلى األمام.

يجمع المسؤولين الحكوميين وقادة األعمال في البحرين وإسرائيل

انطالق مؤتمر »التواصل من أجل االبتكار« 13 الجاري
األعم��ال  لق��ادة  األول  المؤتم��ر  أعم��ال  تنطل��ق 
»التواصل من أجل االبت��كار«، خال الفترة من 13 
وحتى 15 مارس بالعاصمة المنامة، وذلك بتنظيم 
وه��ي   Start-Up Nation Central ش��ركة  م��ن 
منظم��ة غي��ر ربحية ترب��ط الحكومات والش��ركات 
والمستثمرين بالنظام البيئي اإلسرائيلي لابتكار، 
وبالتع��اون مع وزارة الصناع��ة والتجارة في مملكة 
البحرين، ومجلس التنمي��ة االقتصادية في مملكة 

البحرين، وسفارة البحرين لدى إسرائيل.
ويع��د المؤتم��ر أول ح��دث من نوع��ه، حيث يجمع 
نخب��ة م��ن المس��ؤولين الحكوميي��ن والش��ركات 
الكبرى والمنظم��ات الدولية ومجتمع��ات األعمال 
للتركي��ز  التكنولوجي��ا،  مج��ال  ف��ي  والمبتكري��ن 
على التحدي��ات في مج��االت التكنولوجي��ا المالية 
والخدمات اللوجس��تية وتغييرات التوريد، والمياه، 

والطاقة، والمناخ.
وس��يتضمن المؤتمر ورش عمل ح��ول بناء النظام 
اإليكولوجي التكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، 
مما يمك��ن البلدين م��ن تبادل المع��ارف وأفضل 
الممارس��ات، من خال مشاركة وفد يضم أكثر من 
50 ش��خصًا من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال 
األعمال والمس��تثمرين بدولة إس��رائيل للمشاركة 

في أعمال المؤتمر.
ويجمع ه��ذا الحدث ق��ادة بحرينيين وإس��رائيليين 
م��ن القط��اع الع��ام والش��ركات الكبرى وش��ركات 
التكنولوجي��ا م��ن أجل إيجاد س��بل التع��اون التي 
من ش��أنها دعم وإثراء الجان��ب االقتصادي في كا 
البلدي��ن، إذ تؤم��ن الجه��ات المنظمة ب��أن ربط 
نقاط القوة في النظام البيئي اإلس��رائيلي لابتكار 
بالقطاعي��ن الع��ام والخ��اص البحريني في س��بيل 
مواجهة التحديات المش��تركة سيؤدي إلى مشاريع 
تجاري��ة ناجح��ة طويلة األمد وسيس��هم في تقوية 

العاقات الثنائية ومعالجة التحديات.
وأك��د وزي��ر الصناعة والتج��ارة عبد اهلل ب��ن عادل 

فخ��رو، بأّن مؤتم��ر »التواصل من أج��ل االبتكار«، 
يع��ّد فرصة لتبادل الخبرات البحرينية اإلس��رائيلية 
في مجال ري��ادة األعمال واالبت��كار، وعرض أفضل 
الممارس��ات والتجارب، والعمل عل��ى تطوير حلول 
مبتك��رة من ش��أنها دفع التق��دم والنمو في قطاع 
الصناع��ة باعتب��اره أح��د القطاع��ات الواع��دة في 

البلدان.
وق��ال فخ��رو إن إمكانات التع��اون بي��ن الدولتين 
واس��عة، وس��يكون ه��ذا المؤتمر بمثاب��ة منصة 
لتس��خير رأس الم��ال البش��ري وتطوي��ر تقني��ات 
جدي��دة ونماذج أعمال وفرص اقتصادية، من خال 
م��ا س��يجمعه المؤتمر م��ن متحدثي��ن ذوي رؤية 
طموحة من مختلف القطاعات السياسية والتجارية 
في الدولتين، الستكش��اف الف��رص والتحديات في 
مج��االت االبتكار والتكنولوجيا والبناء عليها تحقيقًا 

للتطلعات والغايات المرجوة.
م��ن جانبه، قال الس��فير إيتان نائيه، س��فير دولة 
إس��رائيل ل��دى مملك��ة البحرين: »ينعق��د مؤتمر 
Connect2Innovate ف��ي المنام��ة ضمن الجهود 
التي تبذلها دولة إس��رائيل ومملك��ة البحرين من 
أجل تحقيق رؤية اتفاقيات إبراهيم وانتهاز الفرص 
الواع��دة التي تقدمها. لتحويلها من رؤية إلى واقع 
ملموس، ف��إن العاق��ات بين بلدين��ا تمضي نحو 
التقدم والتطور باالس��تثمار في رأس مالنا البشري 
والسعي المتبادل نحو السام واألمن واالزدهار من 

خال االبتكار والتعاون االقتصادي والتقدم«.
وأض��اف: »س��يمكن المؤتم��ر مجتمع��ات األعمال 
لدينا م��ن التعاون للمضي قدمًا، من خال إنش��اء 
نم��وذج يحتذى به يتبين من خاله تأثير العاقات 
الودية الوثيقة باإلضاف��ة إلى التعاون في االبتكار 
في مضاعفة ف��رص النمو واالزدهار. ندعو اآلخرين 
لانضمام إلينا في هذه الرحلة. دعونا نبدع ونبتكر! 

وأتمنى لنا جميعًا التوفيق في تحقيق هذا الهدف.
Start- وقال آفي حس��ون الرئيس التنفيذي لشركة

Up Nation Central إّن��ه وعل��ى م��دى العقدي��ن 
الماضيي��ن، ب��رزت مملك��ة البحرين على الس��احة 
الدولي��ة باقتصاده��ا المتنام��ي الذي يوف��ر فرصًا 
اس��تثمارية جاذب��ة، كم��ا أصبحت دولة إس��رائيل 
مركزًا رئيس��ًا للبحث والتطوير، ومنطلقًا لمجموعة 
متنوع��ة م��ن الحل��ول التكنولوجية الجدي��دة التي 

تواجه العديد من التحديات.
وتابع حس��ون ب��أن اتفاق مب��ادئ إبراهي��م يمثل 
انطاق��ة لحقب��ة جدي��دة م��ن التع��اون وتب��ادل 
األعمال بين البلدين، ويشكل االبتكار والتكنولوجيا 
عنصرين أساسيين في هذه الشراكة لمساهمتهما 
ف��ي تحوي��ل االتفاقيات إل��ى تجارة ثنائي��ة عملية 
يمك��ن أن تحدث ثورة نوعية في المنطقة بأكملها 
لجهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الجديدة.

يذك��ر أن��ه س��تنطلق أعم��ال المؤتمر بمش��اركة 
متحدثي��ن رئيس��يين من بينهم عب��داهلل بن عادل 
فخ��رو وزير الصناعة والتجارة ف��ي مملكة البحرين، 
و«نائب الوزير اإلسرائيلي«، وخالد إبراهيم حميدان 
الرئي��س التنفي��ذي لمجلس التنمي��ة االقتصادية 
في مملك��ة البحري��ن، وإيت��ان نائيه س��فير دولة 
إسرائيل لدى مملكة البحرين، وآفي حسون الرئيس 

.Start-Up Nation Central التنفيذي لشركة
وسيتضمن االفتتاح التوقيع على عدد من مذكرات 
التفاه��م بي��ن مملك��ة البحري��ن ودولة إس��رائيل 
لتمهي��د الطري��ق لزي��ادة أنش��طة B2B وG2G ال 
س��يما في مج��االت التكنولوجيا المالي��ة والتصنيع 

والخدمات اللوجستية، والمياه والطاقة والمناخ.
وسيش��تمل برنام��ج اليومي��ن الثان��ي والثالث من 
المؤتمر على ورش عمل مهنية ومحاضرات وحلقات 
نقاشية وجلس��ات عرض ومناقشات حول: مستقبل 
الخدم��ات المصرفية والتكنولوجي��ا المالية، األمن 
المائي والطاقة الذكية، تطوير النظام اإليكولوجي 
للش��ركات الناش��ئة، تحديات رأس المال البش��ري، 

وإنشاء ممر بحري - جوي مستدام.

 ثانوية عبداهلل بن عيسى تحصد 
جائزة »علوم المستقبل« للذكاء االصطناعي

فازت مدرس��ة الشيخ عبداهلل بن عيس��ى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين بجائزة 
مس��ابقة »تحدي علوم المس��تقبل« في موس��مها الثاني، والمنظمة من قبل مركز 
حم��دان بن راش��د آل مكتوم للموهبة واالبت��كار بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، بمش��اركة 605 من طاب وطالب��ات دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 

العربية، يمثلون 250 فريقًا من مختلف المدارس والمراكز التعليمية.
وقد ش��اركت المدرسة في هذه المس��ابقة االفتراضية في مجال الذكاء االصطناعي 
وإنترنت األش��ياء، وفازت بمش��روعها »المنزل الذكي« ع��ن فئة أفضل عرض مقدم 
لمش��روع طابي، حيث يقوم المشروع على فكرة التحكم بمختلف أجهزة المنزل عبر 
الهوات��ف واألجهزة الذكية، من خال ربطها بش��بكة اإلنترن��ت، مع تضمن خاصية 
التحكم في األجهزة باس��تخدام األوامر الصوتية، والتي يس��تفيد منها ذوو العزيمة 
بش��كل خاص.وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة مدرس��ة 
الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنين بهذا الفوز، مؤكدًا على 
دعم وتشجيع االبتكار واإلبداع في جميع المؤسسات التعليمية، والسيما في مجاالت 
التكنولوجي��ا الرقمية، من خال المناهج الدراس��ية واألنش��طة الطابية، واحتضان 

ورعاية الطاقات المتميزة في مركز رعاية الطلبة الموهوبين التابع للوزارة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/01/watan-20230301.pdf?1677647708
https://alwatannews.net/article/1054506
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 لجنتا التوازن بين الجنسين بمجلسي 
النواب والشورى تناقشان المبادرات المشتركة

أكدت لجنتا التوازن بين الجنس��ين 
أن  والن��واب  الش��ورى  بمجلس��ي 
الس��لطة التش��ريعية تولي أهمية 
قص��وى لملف دعم الم��رأة وتعزيز 
دورها في خدمة المجتمع وتطوير 
إنجازاته��ا وتقدمه��ا، خاص��ة وأن 
الم��رأة البحريني��ة أصبحت تحظى 
بمكان��ة مرموقة، محلي��ًا وإقليميًا 
ودوليًا، في ظل المشروع اإلصالحي 
الش��املة  التنموي��ة  والمس��يرة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وأشادت اللجنتان بجهود ومبادرات 
المجل��س األعل��ى للمرأة برئاس��ة 
صاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
جاللة الملك المعظم، حفظها اهلل، 
في س��بيل إق��رار كل س��بل تمكين 
البحرينية وتعظيم  الم��رأة  وتقدم 
دورها في العم��ل الوطني، وصون 

كرامته��ا وتعزي��ز مكانته��ا لم��ا 
حققت��ه من إنج��ازات متميزة على 

جميع الصعد والمجاالت.
بي��ن  الت��وازن  لجنت��ا  وناقش��ت 
الجنسين بالش��ورى والنواب، خالل 
مؤخ��رًا،  ُعِق��د  مش��ترك  اجتم��اع 
صق��ر  ياس��ر  الدكت��ور  وبحض��ور 

الش��يراوي األمين العام المس��اعد 
للم��وارد والخدم��ات رئي��س لجنة 
التوازن بين الجنس��ين في مجلس 
الن��واب، والدكتورة فوزية يوس��ف 
الجيب مستش��ار ش��ؤون العالقات 
واإلع��الم بمكت��ب رئي��س مجلس 
الشورى رئيس��ة لجنة التوازن بين 

الجنسين بمجلس الشورى، وأعضاء 
المبادرات  بالمجلس��ين  اللجنتي��ن 
والفعاليات وورش العمل والبرامج 
المقبلة خالل دور االنعقاد السنوي 
التش��ريعي  الفص��ل  م��ن  األول 
السادس للمجلس بهدف دعم دور 
المرأة في العمل الوطني بالتعاون 
والتنس��يق م��ع المجل��س األعل��ى 

للمرأة وغيرها من الجهات.
أنهم��ا  إل��ى  اللجنت��ان  ولفت��ت 
مس��تمرتان ف��ي تنفي��ذ خطتهما 
االس��تراتيجية، حيث تم إقرار خطة 
المش��تركة  والفعالي��ات  البرام��ج 
بي��ن اللجنتين خ��الل العام 2023، 
بالتعاون والتنس��يق مع الش��ركاء 
ذات  والجه��ات  االس��تراتيجيين 
العالق��ة، وذلك كج��زء من الخطط 
والبرام��ج التي تتبناها مؤسس��ات 
دور  تعزي��ز  أج��ل  م��ن  الدول��ة 
ومكانة الم��رأة البحرينية في كافة 

المجاالت.

تفتيش مفاجئ ودوري على كافة الصيدليات لمتابعة األسعار.. »الصحة«:

خطط لضمان استمرار توافر مخزون جميع األدوية
أّكدت وزارة الصحة أنها تحرص على وضع الخطط الكفيلة 
بضمان اس��تمرار توافر مخزون جميع األدوية األساس��ية 
بشكل دائم وفي كل األوقات، والعمل على توفير البدائل 
بشكل مستمر بما في ذلك التعاون مع الجهات المختلفة 
في القطاع الصحي. وأوضحت في رّدها على سؤال برلماني 
مقدم من عضو مجلس الش��ورى بس��ام البنمحمد، بشأن 
خطط الوزارة لتجنب نفاذ مخ��زون األدوية من صيدليات 
المراك��ز الصحية، أن المجلس األعل��ى للصحة ومن خالل 
اللجن��ة الوطنية للش��راء الموحد لألدوية والمس��تلزمات 

الطبي��ة يحرص على توفي��ر كافة األدوية األساس��ية من 
خ��الل توحيد قاع��دة البيان��ات وتفعيل نظ��ام المراقبة، 
وإنش��اء نظام إلكترون��ي إلدارة قاعدة البيان��ات لألدوية، 
إلى جانب إنش��اء فريق متابعة المخزون، ودراس��ة إنشاء 
المخ��زن االس��تراتيجي، وقد قامت اللجن��ة بإعداد قائمة 
باألدوي��ة الطارئة وعالج األورام واألم��راض النادرة والتي 
يصعب تسجيلها، وتنظيم عملية استيرادها بالمناقصات 
الوطنية والخليجي��ة. وأضافت الوزارة أنه وبالتنس��يق مع 
الجهات المعنية يتم إصدار تقارير أس��بوعية تس��اعد في 

معرف��ة مس��توى األدوية وتحدي��د مس��توى اإلقبال على 
األدوية والمتابعة مع المعنيين، فضاًل عن طرح مناقصة 
تض��م الكميات المطلوبة لمدة س��نتين مع وضع معايير 
وأس��س علمية حديثة للترس��ية، وتم أيضًا توفير بعض 
األدوي��ة بش��كل مس��تعجل ومراجعة كمياته��ا إلى حين 
تواف��ر المخزون حس��ب المناقصة، باإلضاف��ة إلى تعزيز 
الش��راكة مع القطاع الخاص من خالل التعاقد مع ش��ركة 

مختصة إلدارة المخزون في المستودعات.
وح��ول آلية متابع��ة أس��عار األدوية في الس��وق المحلي 

لضم��ان ع��دم المبالغ��ة ف��ي أس��عارها بالمقارن��ة مع 
األس��واق اإلقليمي��ة والدولي��ة، نّوه��ت وزارة الصحة بأّن 
الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم 
بحسب اختصاصها بالتنظيم والرقابة على جودة األدوية 
المس��توردة لمملك��ة البحري��ن، وذلك من خ��الل القيام 
بالتفتي��ش المفاج��ئ والدوري عل��ى كاف��ة الصيدليات، 
منوهة بأن الهيئة تنش��ر على موقعها اإللكتروني قائمة 
تحتوي على جميع أسعار األدوية ويتم تحديثها باستمرار 

وإخطار الصيدليات بذلك.

العمالة األجنبية تشغل 2655 مهنة

 »العمل«: 615 ألفًا عدد العمال 
الوافدين ومرافقيهم حتى منتصف فبراير

أّك��دت وزارة العمل أّن ع��دد العمال األجانب 
الوافدي��ن الص��ادرة بش��أنهم تصاريح عمل 
سارية الصالحية بلغ 495,608 عمال وافدين 
وذلك لغاية 13 فبراي��ر 2023، باإلضافة إلى 
77,707 عم��ال منزليي��ن، و119,713 مرافقًا 
للعمالة األجنبية، و20,844 مستثمرًا أجنبيًا، 
مش��يرة إلى أن عدد الوظائف التي تش��غلها 

تلك العمالة يبلغ 2,655 مهنة متنّوعة.
جاء ذلك ف��ي رد الوزارة على س��ؤال برلماني 

مقّدم من عضو مجلس النواب منير سرور.
وحول اإلجراءات التي تتخذها الوزارة لتوطين 
المزي��د م��ن المواطني��ن بداًل م��ن األجانب، 
قال��ت إن السياس��ات الحكومي��ة تعتمد في 
توفي��ر فرص العم��ل للمواطني��ن على قدرة 
المملكة عل��ى جذب االس��تثمارات الخارجية، 
ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق 
العمل وتعزيز البنية التحتية للتدريب الفني 
والمهن��ي، فضاًل عن تحفيز وتش��جيع القطاع 
الخاص بما يعزز أفضلية البحريني بالتوظيف، 

واستهداف توظيف الجامعيين.
وأش��ارت الوزارة إلى آخر المس��تجدات بش��أن 

حي��ث  الواف��دة،  العمال��ة  تس��جيل  نظ��ام 
أوضحت أّن الجه��ات المعنية تكّثف جهودها 
واإلج��راءات الرامي��ة إلى ضب��ط العمالة غير 
النظامية وتقليص أعدادها في س��وق العمل 

منعًا للمنافس��ة غير العادلة، كما تقوم تلك 
الجه��ات بتش��ديد الضواب��ط الت��ي تضمن 
عدم تض��رر أصحاب األعمال م��ن وجود هذه 
العمالة، ويت��م تنظيم الحمالت التفتيش��ية 

المش��تركة بش��كل مس��تمر وذل��ك لضمان 
تكام��ل مس��ؤوليات ومه��ام مختل��ف ه��ذه 

الجهات في إنفاذ القانون.
وتابعت أّن عدد الزيارات التفتيشية للتصدي 
للممارس��ات غير القانونية في س��وق العمل 
والعمالة غير النظامي��ة بلغت 27,019 زيارة 
و292 حملة تفتيش��ية في جمي��ع محافظات 
المملكة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات 
المعني��ة األخ��رى، وت��م إحال��ة المخالف��ات 
التخ��اذ  العام��ة  النياب��ة  إل��ى  المضبوط��ة 

اإلجراءات القانونية في شأن المخالفين.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، بّين��ت ال��وزارة أّن هيئة 
تنظيم سوق العمل تقوم من خالل مفتشيها 
بحمالت تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية 
والجهات المعنية األخرى في جميع محافظات 
المملك��ة بهدف ضب��ط المخالف��ات ألحكام 
القانون رقم )19( لس��نة 2006 بشأن تنظيم 
س��وق العم��ل أو قانون األجان��ب )اإلقامة( أو 

قانون البلديات وغيرها من القوانين السارية 
بمملك��ة البحري��ن لضبط العم��ال األجانب 
واألجان��ب المخالفي��ن لألنظم��ة والقواني��ن 
والتع��اون مع ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات 
واإلقامة التخاذ إجراءات الترحيل وفقًا لآلليات 
القانونية المتبعة، بهدف تطوير بيئة العمل 
وتوفير سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية 
م��ن المرون��ة والكفاءة م��ع توفي��ر الحماية 

المجتمعية.
وبخص��وص إنجازات الخط��ة الوطنية لتنظيم 
س��وق العمل)2021-2023(، أوضحت الوزارة 
أنه قد تم تنفيذ نس��بة 74% م��ن المبادرات 
المعتم��دة بالخطة بموج��ب المحاور الثالثة 
المستهدفة في الخطة الوطنية الحالية. كما 
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
المعني��ة عل��ى اس��تكمال تنفي��ذ المبادرات 
المتبقية م��ن الخطة الحالي��ة والتي تنتهي 

خالل شهر يوليو 2023.

منح 178 ترخيصًا للتبرعات خالل 2022.. »التنمية االجتماعية«: 

إحالة 6 جمعيات إلى »النيابة« لمخالفة ضوابط جمع المال
أّكدت وزارة التنمية االجتماعية أّن عدد التراخيص الصادرة 
لجمع المال من الجمعي��ات والصناديق الخيرية أو المراكز 
أو المؤسس��ات الخاص��ة بلغ��ت 178 ترخيصًا ف��ي العام 
2022، فيم��ا بلغ عدد تراخيص تحوي��ل األموال المحصلة 
من التبرعات إلى خارج مملك��ة البحرين 187 ترخيصًا في 

العام 2022.
وتابعت في رّدها على س��ؤال برلمان��ي مقدم من النائب 
محمد الرفاعي، أّنه في العام 2022 بلغ إجمالي التراخيص 
الصادرة لغرض اس��تالم أموال التبرع��ات من الخارج طبقًا 
ألح��كام القان��ون 81 ترخيص��ًا، منّوه��ة بأنه يت��م اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة بش��أن األم��وال التي يت��م جمعها 
لألغراض العامة وال تصرف في الغرض المحدد بالترخيص 
وفق��ًا ألح��كام المواد 11 و 14 من قان��ون جمع المال رقم 
21 لس��نة 2013 وذلك بعد دراس��ة المخالفة، مشيرة إلى 
أن ع��دد الجمعيات التي رصدتها ال��وزارة بمخالفة أحكام 
ه��ذا القانون بلغ 6 جمعيات خالل العام 2022، وتّم إحالة 

المخالفات والتجاوزات المرصودة إلى النيابة العامة.
وحول إجراءات الوزارة في تطبيق أحكام المرس��وم بقانون 
رقم )21( لس��نة 2013 بشأن تنظيم جمع المال لألغراض 
العام��ة، قالت الوزارة إّن المنظم��ة األهلية تتقدم بطلب 
الحصول على ترخيص جم��ع األموال، وتقوم الوزارة بالبت 
ف��ي الطلب ومن��ح التراخيص بعد دراس��ة م��دى مطابقة 
أغ��راض الترخيص المطلوب مع أه��داف المنظمة األهلية 
المذكورة في نظامها األساس��ي، وبي��ان الوضع القانوني 
للمنظم��ة األهلي��ة وم��دى الش��رعية القانوني��ة لمجلس 

إدارة المنظم��ة األهلية، إلى جانب اس��تطالع رأي الجهات 
المختصة اس��تنادًا للمادة رقم )5( من المرس��وم بقانون 
21 لس��نة 2013 والتي تن��ص على )على ال��وزارة أن تبت 
في طل��ب الترخيص بجم��ع المال خالل ثالثي��ن يومًا من 
تاري��خ تقديمه، وعليها قبل البت في الطلب أن تس��تطلع 
رأي الجه��ات الحكومي��ة ذات الصلة بالغ��رض الذي يجمع 

من أجله المال. ويخَط��ر طالب الترخيص بقبول الطلب أو 
رفضه، كم��ا تخَطر الجهات الحكومي��ة المختصة. وُيعتَبر 
فوات المدة المش��ار إليه��ا دون رد بمثاب��ة رْفٍض ضمني 
للطل��ب(، إلى جانب البت في الطلب بعد اس��تيفاء النقاط 

السابقة.
وتابعت الوزارة أنه اس��تنادًا للم��ادة رقم )9( من قرار رقم 

)47( لس��نة 2014 بإص��دار الالئحة التنفيذية للمرس��وم 
بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بش��أن تنظي��م جمع المال 
لألغ��راض العامة، تتمثل طرق ووس��ائل جم��ع المال عن 
طريق األس��واق الخيرية، الحف��الت الخيري��ة، الكوبونات، 
صنادي��ق التب��رع المص��رح به��ا م��ن ال��وزارة، المباريات 
الرس��ائل اإللكتروني��ة  التب��رع اإللكترون��ي،  الرياضي��ة، 
والنصي��ة، وغي��ر ذلك ممن يت��م التصريح به م��ن الوزارة 
وفق��ًا ل��كل حالة.  وفي م��ا يتعلق باآللي��ات المتبعة لدى 
ال��وزارة في الرقاب��ة والتدقيق على الحس��ابات المصرفية 
المخصص��ة لجمع المال لألغ��راض العامة، بّين��ت الوزارة 
أنها تقوم بالتنس��يق م��ع العديد من الجه��ات الحكومية 
-كل ف��ي م��ا يخصه- إلح��كام الرقابة عل��ى عمليات جمع 
لألغراض العامة، منّوهة بأنه واس��تنادًا للمادة رقم )18( 
من قرار رقم )47( لس��نة 2014 بإصدار الالئحة التنفيذية 
للمرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بش��أن تنظيم 
جمع المال لألغ��راض العامة، يقدم المرخ��ص له للوزارة 
تقريرا حس��ب النم��وذج المعد م��ن الوزارة خالل خمس��ة 
عشر يومًا من انتهاء المدة المحددة لجمع المال يتضمن 
نس��خة معتمدة من الحس��اب المصرفي، وكشفا بأسماء 
المس��تفيدين وكافة بياناتهم مع ما يدل على مش��روعية 
حاجتهم لألموال، باإلضافة إلى كافة المستندات الثبوتية 
الالزمة التي تدل على إنفاق األموال في الغرض الذي جمع 
من أجل��ه، إلى جانب تقدي��م أية معلومات أو مس��تندات 
تطلبه��ا الوزارة، مضيف��ة أن الوزارة تقوم أيض��ًا بزيارات 

تفتيشية للرقابة على حركة أموال المنظمات األهلية.

187 ترخيصًا لتحويل أموال التبرعات إلى خارج البحرين

81 ترخيصًا الستالم أموال التبرعات من الخارج

»أمانة النواب« تستقبل طالبات 
مدرسة غازي القصيبي الثانوية

اس��تقبلت األمانة العامة لمجلس النواب عددًا من طالبات مدرس��ة 
غازي القصيبي الثانوية للبنات، بهدف اطالعهم على تفاصيل الحياة 
البرلمانية والنيابية ضمن سلسلة برامج نشر الثقافة البرلمانية في 
المجتمع لفئتي الناشئة والشباب. وقد التقى النائب جميل مال حسن 
نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني والنائب 
خالد صالح بوعنق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالوفد الطالبي، 
الذي تأتي زيارته في إطار المس��اعي الحثيث��ة ألمانة النواب الرامية 
إلى التواصل المس��تمر مع كافة ش��رائح المجتمع، وفتح أفق أوس��ع 
من الش��راكة المجتمعية، بهدف نش��ر الثقافة البرلمانية والنيابية، 
وترس��يخ مبادئ المواطنة لدى فئتي الناش��ئة والشباب، وتعريفهم 
بتاري��خ البحرين الديمقراط��ي، واطالعهم على أه��م المنجزات التي 
دش��نها المش��روع اإلصالحي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
واس��تعرضت األمان��ة العام��ة لمجلس الن��واب خالل الجول��ة عرضًا 
تعريفي��ًا مرئيًا يش��تمل عل��ى أهم محطات المس��يرة التش��ريعية 
والنيابي��ة بالمملكة، ونب��ذة مختصرة عن فكرة تأس��يس المجلس 
النيابي، وآلية عمل المجلس واللجان الدائمة، إضافة إلى سلسلة من 
المعلوم��ات القانونية والبرلمانية ذات العالق��ة، قدمتها الموظفة 
مروة عارف س��يف باح��ث قانوني أول، وبعدها حض��ر الوفد الطالبي 

جانبا من جلسة مجلس النواب.

20.844 مستثمر أجنبي.. و77.707 العمالة المنزلية 
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 الحلقة التاسعة من »بيبان« تسلط
الضوء على 5 مشاريع من البحرين واإلمارات

يعرض بيب��ان، وهو برنام��ج واقعي 
تحت عنوان ري��ادة األعمال من إنتاج 
االس��تثمارية  الذراع  األمل،  مش��اريع 
لصن��دوق األم��ل، تاس��ع حلق��ة من 
موس��مه الثاني عند السادس��ة مساًء 
الي��وم عل��ى قن��اة البحري��ن ومنصة 
شاهد، والتاسعة والنصف مساًء على 

قناة الراي.
كما يمثل الموس��م الثاني من بيبان 
أول برنامج تلفزيون��ي واقعي يعمل 
100% بالطاقة المتجددة في منطقة 
الش��رق األوس��ط م��ن خالل ش��راكة 
مش��اريع األمل مع الش��ركة القابضة 
للنفط والغاز، وهيئة الكهرباء والماء 
في البحري��ن، وتم تصوي��ر البرنامج 
ف��ي منتجع وس��با أكور قص��ر العرين 
ح��ول رواد األعم��ال الذي��ن يقومون 
بع��رض مش��اريعهم أم��ام لجنة من 
المس��تثمرين اإلقليميي��ن للف��رص 
االستثمارية وفرص تطوير المشاريع 

االستراتيجية.

 5 التاس��عة  الحلق��ة  واس��تضافت 
مشاريع من مملكة البحرين واإلمارات 
العربية المتحدة وهم: بالنت ش��وب، 
منصة للتجارة اإللكترونية متخصصة 
لبيع النباتات ومنتجات البستنة التي 
تعم��ل عل��ى رقمن��ة تجربة الش��راء 
بالتجزئة للنباتات األصص والبستنة، 
مقدمة من قبل الش��ريك المؤس��س 
عبدالعاط��ي أب��و عاص��ي، ولوكاليد، 

وه��ي منص��ة توف��ر ص��ور مخزون��ة 
ف��ي جميع  والمؤسس��ات  للش��ركات 
أنحاء دول مجل��س التعاون الخليجي، 
وفيروفاك��س، ش��ركة تق��دم حل��واًل 
لإلنتاجي��ة والعمالء م��ن خالل جعل 
المنتج��ات تفاعلي��ة، تحليلية، قابلة 
للتحقق، وممّكن��ة رقميًا، مقدمة من 
قبل الش��ريكين المؤسس��ين وس��يم 
المرعب��ي وجميل زبلح، وم��اي عبايا، 

وه��ي منص��ة للتج��ارة اإللكترونية، 
متخصص��ة ف��ي بي��ع مختل��ف أنواع 
العباي��ات واألحجبة وإكسس��واراتها، 
مؤسسة من قبل بتول ميالد،وأوريم، 
للتوصي��ل  متكامل��ة  منص��ة  وه��ي 
واألفراد  الش��ركات  تربط  والش��حن، 
من خالل ش��ركات التوصيل المحلية 
خدم��ات  ومقدم��ي  الش��حن  ووكالء 
البريد الس��ريع الدوليين، مقدمة من 
قب��ل المؤس��س أمجد حس��ن ومدير 

االستراتيجية محمد الفردان.
الخمس��ة  المش��اريع  ه��ذه  وتق��وم 
بالع��رض أثن��اء الحلق��ة أم��ام لجنة 
من المس��تثمرين. وق��ال مدير إدارة 
المش��اريع ف��ي مش��اريع األم��ل خالد 
آل ري��س: »إن الموس��م الثان��ي من 
البرنام��ج متعدد القطاعات، ما يعني 
أن��ه يس��لط الض��وء على المش��اريع 
الواع��دة دون حص��ر المش��اركة على 
قطاع واحد أو أكثر، وتعد هذه الحلقة 

مثااًل ممتازًا على ذلك.

 »سوليدرتي البحرين« تختتم 
برنامجها التدريبي الصيفي السنوي »تمّيز«

اختتم��ت س��وليدرتي البحري��ن، أحد 
كبريات ش��ركات التأمين في مملكة 
البحري��ن وإح��دى الش��ركات التابعة 
القابض��ة،  س��وليدرتي  لمجموع��ة 
برنامجها التدريب��ي الصيفي »تمّيز« 
وال��ذي ت��م إطالق��ه الع��ام الماضي 
كجزء من مبادرات التدريب والتأهيل 
المتواصل��ة على م��دار العام لتهيئة 
الشباب البحريني. حيث شهد البرنامج 
إقب��ااًل واس��عًا واختي��ار 25 مش��اركًا 
لتزويده��م بالتدري��ب العمل��ي ف��ي 

مختلف أقسام الشركة.
ويركز برنام��ج »تمّيز« عل��ى تدريب 
مجموع��ة م��ن الطلب��ة م��ن مختلف 
جامع��ات البحرين، حي��ث يتم تدريب 
كل طال��ب وف��ق تخصص��ه الجامعي 
وذل��ك عب��ر تقديم أنش��طة التدريب 
الطلبة  العملي��ة، وتنمي��ة مه��ارات 
وتأهيله��م  والش��خصية  المهني��ة 
لالنخراط في س��وق العمل مستقباًل. 
كم��ا يه��دف برنام��ج »تمّي��ز« إل��ى 
تسليط الضوء على قطاع التأمين وما 

له من أهمية في السوق البحريني.

إط��ار  ف��ي  البرنام��ج  ه��ذا  ويأت��ي 
مب��ادرات المس��ؤولية المجتمعي��ة، 
حيث تتبنى سياس��ة الش��ركة التزاًما 
مس��تمرًا بتطوير وتحسين المستوى 
واالقتص��ادي  والثقاف��ي  التعليم��ي 
ألفراد المجتمع. وق��د انطلق برنامج 
»تمّي��ز« به��دف احتض��ان المواهب 
الشابة وصقلها وتزويدها بالمهارات 
الداعمة للتميز المهني وش��ق طريق 

النج��اح في س��وق العمل مس��تقباًل. 
وق��د تنوع��ت اختصاص��ات التدريب 
التي ش��هدها الع��ام الماضي، حيث 
ت��م تأهي��ل المش��اركين وتزويدهم 
م��ن:  كل  ف��ي  العملي��ة  بالخب��رات 
المالي،  والتأمين  المركب��ات،  تأمين 
والمبيع��ات،  الطب��ي،  والتأمي��ن 
والم��وارد  واالس��تثمار،  االلت��زام، 
البش��رية، وخدمة العمالء، واالكتتاب 

الفني، ومراقبة الجودة.
وق��ال محمد عواجي، مس��اعد المدير 
المؤسس��ي  الدع��م  لوح��دة  الع��ام 
بشركة س��وليدرتي البحرين: »يسرنا 
اختت��ام برنامجن��ا التدريبي الصيفي 
»تمّيز« بنس��خته له��ذا العام، والذي 
استمر على مدى عش��رة أعوام إلثراء 
خبرات العديد من المواهب الش��ابة 
وتأهيلهم لالنخراط في سوق العمل، 
السيما في قطاع التأمين الذي يشهد 
نم��ًوا بارًزا في الوق��ت الراهن. ونحن 
ف��ي س��وليدرتي البحري��ن ملتزمون 
دائم��ًا على دع��م الش��باب البحريني 
الواع��د، إيمان��ًا من��ا ب��أن الكفاءات 

الوطنية ه��ي جوهر التق��دم والنماء 
االقتصادي واالجتماع��ي وركيزة بناء 
ونأم��ل لالس��تمرار في  المس��تقبل. 
ط��رح وتطوير برامج التدريب العملي 
بما يثم��ر في خلق جيل قيادي مؤهل 
وقادر عل��ى إحداث تأثي��ر إيجابي في 
المجتمع، يسهم بدوره في دفع عجلة 
التقدم االقتص��ادي واالرتقاء بمكانة 
مملك��ة البحرين على مس��توى قطاع 

التأمين«.
البحري��ن  س��وليدرتي  وتواص��ل 
االستثمار في تطوير وتعزيز المجتمع 
ال��ذي تعمل عل��ى أرض��ه، وذلك من 
خالل طرحه��ا للعديد من المش��اريع 
التنموية  الصبغ��ة  والمب��ادرات ذات 
بعي��دة المدى. كما وتس��عى بجهود 
حثيث��ة لتقدي��م كافة أش��كال الدعم 
المباشر وغير المباشر لمختلف األفراد 
والمؤسس��ات، ع��الوة عل��ى دعمه��ا 
لتوجه��ات المملك��ة نح��و البحرّن��ة، 
وذلك عب��ر توفير الف��رص الوظيفية 
المالئم��ة وال��دورات التدريبية التي 

تقدمها للكفاءات المحلية الواعدة.

محمد عواجي

 انضمام استشاري الطب النفسي 
طارق المعداوي لـ»الخليجي االمريكي«

أعلن قس��م عيادة الطب النفس��ي بالمستش��فى الخليجي 
األمريكي عن انضمام استش��اري الطب النفس��ي الدكتور 
ط��ارق المع��داوي ضم��ن الطاق��م الطبي لعي��ادة الطب 

النفسي.
ويمتلك د. ط��ارق المعداوي خبرة ألكثر م��ن 42 عامًا في 
مجال تش��خيص وعالج االضطرابات النفسية لدى األطفال 
والمراهقي��ن البالغي��ن وكب��ار الس��ن، اإلرش��اد النفس��ي 
للمتزوجين وحل المش��اكل الزوجية، كم��ا أنه حاصل على 
دكت��وراه في الطب النفس��ي، ماجس��تير أم��راض عصبية 

ونفس��ية ودبلوم ممارس��ة الطب النفس��ي )جامعة لندن 
إنجلترا(.

ويقدم قس��م عي��ادة الطب النفس��ي بالمستش��فى جميع 
أش��كال خدم��ات الرعاي��ة النفس��ية كاإلرش��اد النفس��ي 
للمتزوجي��ن واألس��ر وح��ل المش��اكل الزوجية ومش��اكل 
المراهقين إلى جانب النصح واإلرش��اد النفس��ي في مجال 
صعوب��ات التعل��م والمش��اكل الدراس��ية باإلضاف��ة إلى 
المشاكل النفس��ية المرافقة الضطرابات فترة الحمل وما 

د. طارق المعداويبعد الوالدة.

المدرسة البريطانية تحتفل 
بمجتمعها متعدد الثقافات

تش��تهر المدرس��ة البريطانية في البحري��ن )BSB(، بكونها 
المدرس��ة األكثر ش��مواًل في البحرين مع أكثر من 92 جنسية 
لديها وربما في منطقة الخليج األوس��ع. كان معرض العائلة 
الدولي السنوي )IFF( فرصة أخرى لعرض واالحتفاء بالثقافات 

المختلفة التي تشكل المجتمعات داخل مملكة البحرين.
ف��ي يوم الجمعة، 24 فبراير 2023، ج��اء ما يقرب من 4000 
ش��خص من جميع أنح��اء الب��الد لالنضمام إل��ى االحتفاالت 
الثقافية والمجتمعية، وبذلك جمعوا مبالغ لمناش��دات زلزال 
س��وريا وتركيا. كان المعرض مليئًا بالمرح لجميع العائالت، 
م��ع وجود أنش��طة متعددة تش��مل التج��ارب الثقافية التي 
نظمه��ا أولياء أم��ور المدرس��ة البريطانية، األلع��اب، جوائز 
الس��حب، العروض الثقافية الحية، أكش��اك الس��وق المحلية 

وشاحنات الطعام.
كان من دواعي س��رور المدرس��ة أن تس��تضيف ممثلين من 
ثماني س��فارات منفصلة داخل مملكة البحرين. بعد األحداث 
األخي��رة، كان ش��رفًا لي أن أرحب بالس��فير الترك��ي الذي أيد 
تماًما العمل الجيد للمدرس��ة ومجتمع المدرس��ة البريطانية 
وأولي��اء أمورها. أقامت أكث��ر من 30 دولة كش��ًكا خاصًا بها 
في المعرض، مما سمح لهم بعرض ثقافاتهم ومأكوالتهم 
وتراثهم لجميع الزوار. في قلب الحدث كان هناك مسرح يمكن 
من خالله أداء الموس��يقى والرقص واألغاني من جميع أنحاء 
العالم، وكان من أبرزها الدبكة من الراقصين الفلسطينيين.

كان المجتمع المدرس��ي س��عيدًا بهذا اإلقب��ال الناجح، حيث 
حضرت وش��اركت آالف العائالت في االحتف��ال. كان معرض 
األس��رة الدولي فرصة للعائالت لاللتقاء واالستمتاع بصحبة 
بعضهم البعض والتعرف عل��ى الثقافات المختلفة بطريقة 

ممتعة وتفاعلية.
»يعد مع��رض العائلة الدولي دائمًا حدثًا ب��ارزًا في التقويم 
الس��نوي وكان المعرض له��ذا العام حدثًا ال ُينس��ى. اجتمع 
أولياء أمور المدرس��ة والمجتم��ع مًعا لخلق ج��و رائع للجميع 
لالس��تمتاع بالتعلم عن البلدان والثقافات المختلفة. جس��د 
اليوم ثالثة أجزاء رئيس��ة من أخالقيات المدرس��ة البريطانية 
في البحرين، المجتمع، الشمولية والعمل الخيري، وأنا ممتن 
للغاية لجميع أولياء األمور والموظفين الذين جعلوا مثل هذا 

اليوم الرائع يبصر النور«.

»هواوي« تنضم إلى تحالف 
 »اليونسكو« العالمي لمحو 

األمية وتنمية المواهب

أعلنت هواوي أمس، عن انضمامه��ا إلى التحالف العالمي لمحو 
األمية الذي أنش��أته منظمة اليونس��كو وذلك على هامش قمة 
المواهب الرقمية التي اس��تضافتها هواوي، في إطار مشاركتها 
ف��ي فعاليات المع��رض والمؤتمر العالم��ي لالتصاالت 2023، 

بالشراكة مع معهد التعلم مدى الحياة التابع للتحالف.
واتفق الطرف��ان على العمل معًا لتعزيز اس��تخدام التكنولوجيا 
ضمن جهود محو األمية. وش��هدت القمة أيض��ًا توقيع اتفاقية 
تعاون ستمول بموجبها هواوي المبادرات الحالية لمعهد التعلم 
مدى الحياة بهدف دعم اس��تخدام المعلمين من البلدان النامية 
للحل��ول التقنية. ولدى المعه��د حاليًا مبادرات ف��ي بنغالديش 

وساحل العاج ومصر ونيجيريا وباكستان.
وبه��ذا، تصب��ح هواوي أول ش��ركة خاص��ة تنضم إل��ى التحالف 
العالمي لمحو األمية، لتوافق أهدافها مع رؤية التحالف المتمثلة 
ف��ي القضاء على األمية الرقمية لدى الش��باب. وقال مدير معهد 
اليونس��كو للتعلم مدى الحي��اة ديفيد أتش��وارينا: »نعيش اآلن 
ف��ي عال��م س��ريع التغير يتطل��ب جه��ودًا متضافرة وش��راكات 
قوي��ة لتحقي��ق تعليم عال��ي الجودة وف��رص تعل��م متواصلة 
للجمي��ع. ال ريب أن خبرات هواوي ف��ي مجال االبتكار في التعليم 
تش��ّكل إضافة قّيمة للتحالف العالمي لمحو األمية، وس��تضمن 
مش��اريعها المش��تركة مع التحال��ف وصول الجميع إلى وس��ائل 
التعلي��م المتقدمة«. فيم��ا قالت نائب رئيس هواوي لش��ؤون 
االتصال المؤسسي فيكي زانج: »إن الحصول على التعليم بجودة 
عالية هو أحد مفاتيح النجاح الرئيس��ة في الحياة. وألننا ش��ركة 
عالمي��ة مرموق��ة في قطاع التقني��ة، نرى أن علين��ا العمل على 
دعم تزويد اإلنس��ان أينم��ا كان بالمهارات التقني��ة المتقدمة، 
ولهذا نحرص على بذل ما في وس��عنا لضم أكبر عدد ممكن من 
األشخاص إلى هذه المبادرات. ونحن فخورون بتوحيد أعمالنا مع 
اليونسكو لمواصلة هذه الجهود التي تعود بالنفع على الجميع«.

وتؤم��ن هواوي ب��أن المواه��ب الرقمية محرك رئي��س لتحقيق 
التحول الرقمي والنمو االقتصادي القوي وتحس��ين جودة الحياة. 
ومن��ذ عام 2008، أطلقت الش��ركة مجموعة واس��عة من برامج 
تنمي��ة المواهب. وفي إطار برنامج »بذور من أجل المس��تقبل«، 
تقدم الش��ركة س��نويًا آالف المنح الدراس��ية والدورات التدريبية 
الرقمية لعشرات اآلالف من األشخاص من جميع الفئات العمرية. 
وتنظ��م الش��ركة وترعى مس��ابقات تقنية حي��ث يمكن للطالب 

توسيع معارفهم والفوز بجوائز وتكوين صداقات جديدة.

 ثاجبة بنت سلمان ترعى افتتاح 
معرض »أهاًل رمضان« في »النور للبر«

رفعت سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة، 
ح��رم رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري 
الش��يخ س��لمان بن عبداهلل آل خليفة، أسمى آيات 
الش��كر والتقدي��ر لمق��ام راعي نهض��ة البحرين 
حض��رة جاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظم وإلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، مؤكدة، أن م��ا تزهو به البحرين 
من تقدم وازدهار ورفعة في مس��يرتها التنموية 
يأتي من خالل المس��يرة المبارك��ة التي يقودها 
جاللة المل��ك المعظم وبمتابعة من س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء ورؤيته المستنيرة المتطلعة 
لمستقبل زاهر للوطن والمواطن، مبينة أن مسيرة 
التنمية ف��ي ظل القي��ادة والحكومة اس��تطاعت 
أن تتج��اوز التحديات وتحقق اإلنج��ازات في كافة 
المجاالت والت��ي كان المواطن البحريني فيها هو 
الهدف واألس��اس ف��ي التنمية واإلنج��ازات وعلى 

كافة األصعدة والمجاالت.
وثمنت س��مو الش��يخة ثاجب��ة الجه��ود المباركة  
لصاحب��ة الس��مو الملك��ي األمي��رة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة، قرينة جالل��ة الملك المعظم، 
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، في دعم مس��يرة  
تمكين الم��رأة البحريني��ة لتش��ارك أخاها الرجل 
مس��ؤولية التنمية والمس��تقبل الواع��د من أجل 
أجيالن��ا القادم��ة ولتحقيق العديد م��ن اإلنجازات 

على المستوى المحلي والعالمي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية خالل إنابة س��مو 
الش��يخة ثاجبة، الش��يخة مروة بن��ت عبدالرحمن 

آل خليفة الفتتاح مع��رض »أهاًل رمضان« أمس، 
وال��ذي تقيم��ه جمعي��ة الن��ور للبر س��نويًا تحت 
رعايته��ا الكريم��ة، بحض��ور رئيس��ة الجمعي��ة 
الش��يخة لمي��اء بنت محم��د آل خليف��ة وعدد من 
الشيخات الكريمات، ورئيسات الجمعيات النسائية 

بالبحرين ورئيسات وعضوات الجمعية.
وأعرب��ت الش��يخة مروة ع��ن س��عادتها وفخرها  
لحضور مع��رض »أه��اًل رمضان«، والذي يش��كل 
سعادة وفخرًا لسمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل 
خليفة لرعايتها هذا المعرض الخيري سنويًا ومنذ 
انطالقه ولحد اآلن، مؤكدة أن هذا يأتي من حرص 
سموها الكريم على دعم كل األعمال الخيرية التي 
تق��ام بالبحرين، وما يمثله دعم س��موها من أثر 
فاعل في دعم الحراك النس��وي الفاعل ومردوداته 

اإليجابية على المجتمع واألسرة البحرينية.
وقامت الشيخة مروة ترافقها الشيخة لمياء بجولة 

ش��املة تفقدت خالله��ا كل األجنحة المش��اركة، 
معبرة عن ش��كرها الكبير لرئيس��ة جمعية النور 
للبر الش��يخة لمياء بنت محمد آل خليفة وما تقوم 
به من عمل للخير والعطاء يصب في صالح األسرة 
والمجتم��ع البحريني، موجهة ش��كرها كذلك لكل 
المشاركات وجهودهن الخيرة في إنجاح المعرض.

وبدورها أعربت رئيسة جمعية النور للبر، الشيخة 
لمي��اء بن��ت محم��د آل خليف��ة، عن جل ش��كرها 
وتقديره��ا للرعاي��ة الكريمة من س��مو الش��يخة 
ثاجبة بنت س��لمان بن حمد آل خليفة ومبادراتها 
المس��تمرة لدعم األنش��طة الخيرية ف��ي مملكة 
البحرين، مثمنة جهود س��موها الكريمة في دعم  
كل أعم��ال الخير وعطائها وريادته��ا المتواصلة 
لدعم فعاليات المجتمع، مؤكدة أن دعم س��موها 
لفعاليات جمعية النور للبر كان له األثر الكبير في 

نجاح هذه الفعالية سنويًا. 
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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
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 الحجري: صيام أكثر 
من 400 ساعة طوال رمضان في البحرين

أك��د الباح��ث الفلك��ي عل��ي الحجري أن قمر ش��هر 
رمضان المبارك لهذا العام 1444 هجري س��يقترن 
بالش��مس وفقًا للحس��اب الس��طحي ألفق البحرين 
بتاري��خ 21 م��ارس القادم وذلك في تمام الس��اعة 
)09:30( مس��اًء أي من بعد غروب الشمس في ذلك 
اليوم، وس��ترمض مملك��ة البحرين به��ال موحد 
إذا تحق��ق االطمئن��ان لمعتمدي التقاوي��م الرؤية 
العيني��ة برؤية القمر بتاريخ 22 مارس القادم كون 
الرؤية العينية حرجة ألفق البحرين ومستحيلة كلما 
س��اءت أحوال الطقس ليكون غرة الش��هر الفضيل 
بتاري��خ 23 م��ارس الق��ادم لمعتم��دي التقاوي��م 
الفلكية والعينية، وإن لم يتحقق االطمئنان بالرؤية 
العينية سيكون غرة الشهر بتاريخ 24 مارس القادم 
غرة الش��هر لمعتمدي التقاويم العينية، مع اإلبقاء 
لغرة الشهر لمعتمدي التقاويم الفلكية بتاريخ 23 

مارس القادم.

وق��ال الحجري س��يتزامن ي��وم االعت��دال الربيعي 
للمنتصف الشمالي للكرة األرضية في تمام الساعة 
)00:24( صباح��ًا مع يوم اقتران قمر ش��هر رمضان 
المب��ارك بتاري��خ 21 مارس الق��ادم، بينما تش��ير 
الحسابات الفلكية بأن صادف يوم االعتدال الربيعي 
مع غرة ش��هر رمضان المبارك وفق��ا لمعيار الرؤية 
العينية بتاريخ 20 مارس 1893 ميادي لعام 1310 
هجري، وس��وف تتكرر هذه الظاهرة بنفس التاريخ 
لع��ام 2121 مي��ادي لع��ام 1545 هج��ري، وتابع 
الحجري بأن آخر مرة قد حل ش��هر رمضان المبارك 
في أواخر ش��هر مارس كما سيحدث لهذا العام كان 
لعام 1990 ميادي وخرجه من بداية ش��هر مارس 
في عام 1995، وس��تتكرر هذه الظاه��رة في أواخر 
ش��هر مارس لعام 2055 مي��ادي ويخرج من بداية 
ش��هر مارس في عام 2060 مي��ادي، ليكون حلول 
شهر رمضان المبارك لهذا العام في فترة معتدلة 

من درجات الحرارة وجو متقلب المزاج لحلول موسم 
الس��رايات وهي الفت��رة االنتقالية م��ا بين فصلي 

الربيع والصيف.
وأش��ار الحج��ري لط��ول فت��رة الصيام طوال ش��هر 
رمض��ان المب��ارك له��ذا الع��ام لمملك��ة البحرين 
ل���)401 س��اعة و59 دقيقة، و294 س��اعة ودقيقة 
لفت��رة اإلفط��ار( للطائف��ة الس��نية الكريمة وذلك 
باحتس��اب فت��رة اإلمس��اك م��ن أذان الصب��ح إلى 
أذان المغ��رب عند غروب الش��مس لم��دة 29 يوما 
لطول ش��هر رمضان المبارك، بينما س��تكون طول 
س��اعات الصيام للطائفة الشيعية الكريمة ل�)423 
س��اعة و45 دقيقة، و296 ساعة و15 دقيقة لفترة 
اإلفطار(، وذلك باحتس��اب فترة اإلمس��اك من أذان 
الصب��ح إل��ى زوال الحمرة المش��رقية جه��ة الغرب 
من بعد غروب الش��مس بربع ساعة لمدة 30 يوما 

لطول شهر رمضان المبارك.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

 هل تعلم؟
أطباء بحرينيون في سوريا؟

بمناس��بة ُقرب س��فر فريق طبي بحريني لس��وريا لتقديم المساعدة الطبية 
لمتضّرري الزلزال، ونعرف أنه س��يتّم االكتفاء بنش��ر هذا الخبر في الصحافة 

وربما بتقرير تلفزيوني الحقًا، وكان اهلل غفورًا رحيمًا.
 يقوم البحرينيون بأعمال تطّوعية إنس��انية جّبارة، لكنها ال ُتوثَّق وال ُيعلن 
عنها وال يتّم الترويج للبحرين كبلد يّتسم بالطابع اإلنساني الّرحوم من خال 
تلك الجهود الرسمية واألهلية التي يقّدمها البحرينيون وقت األزمات وكبلد 

تمّيز نظامه السياسي وشعبه بكرمه وشجاعته وتضحياته.
ليست هناك كارثة أو حدث مأساوي إنساني يقع إال وتجد البحرينيين قد هّبوا 
للمس��اعدة وِفعل الخير، لكنن��ا ال نعرف أبدًا كيف ُنبرز ه��ذه المزايا الجميلة 
لهذا الشعب، وفي س��ماء األعمال الخيرية تبدو البحرين أنها غائبة ال وجود 

لها، وذلك غير صحيح أبدًا.
وعلى العكس، ُنتابع على س��بيل المثال ما يقّدمه أش��قاؤنا في الكويت من 
مال وجهد ووقت لخدمة البش��رية ومساعدة المتضّررين من خال متابعتنا 
لحس��ابات على التواص��ل االجتماعي، ومنهم َعَرَف الناس حجم المس��اعدات 
الت��ي قّدمها أه��ل الكويت وحكومة الكوي��ت لمتضّررين ف��ي جميع مناحي 

األرض.
فنحن ُنتابع عملية تجميع المس��اعدات العينّية وفرزها، وذلك ُجهد يقوم به 
نس��اء وحتى أطفال وحتى ذوو االحتياجات الخاصة، ف��ي قاعات، وفيها ُتوّزع 
المس��اعدات وُيخت��ار منها ما يصل��ح وُيطوى وُيصّنف ويوضع ف��ي الكراتين، 
والقاعة كخلية الّنحل من المتطوعين، ينقل هذه التفاصيل أصحاب حسابات 
يتابعه��ا المايين، فتنتش��ر عبر تطبيقات عديدة وتص��ل للجميع من خال 
تلك الحس��ابات، ال من خبر ُنشر في صحيفة كويتية عرفنا حجم المساعدات 

التي تقّدمها الكويت والكويتيون أو تقريٍر ُعِرض على تلفزيون الكويت.
هذا المش��هد »تجميع المس��اعدات وفرزها وتصنيفه��ا« رأيته في البحرين، 
إّنم��ا عن طري��ق تصويره م��ن إحدى المتطوع��ات وهي ابنت��ي، وليس عن 
طريق حس��اب أحد المشاهير، ولم يكن مختلفًا عّما يجري في الكويت، نفس 
القاعات ونفس حجم المس��اعدات وطريقة التصنيف وطريقة التغليف إّنما ال 

أحد وّثقه ونقله.
لي��س العمل األهلي هو المجهول فقط في البحرين بل حتى الرس��مي منه، 
فق��د س��افر فريقنا من الح��رس الملكي لمناط��ق الزلزال في تركيا وس��وريا 
وس��ّطروا بطوالت لم نَر إال القليَل منها نقًا عمن تصادف ومّر من هناك من 
قنوات أو أصحاب حس��ابات على وس��ائل التواصل من األتراك أو اإلماراتيين، 
وم��ا ذل��ك إال ألننا لم ُن��وِل اهتمامًا لنقل ه��ذه الصورة الحضارية بالش��كل 
المطل��وب واكتفينا بنقله��ا عبر الوس��ائل التقليدية خبرًا ف��ي جريدة، فلم 
يش��اهد أحٌد الجهود والجانب اإلنساني لهذه الِفَرق كما فعلت اإلمارات مثًا، 
حيث انتشرت قصص إنسانية عفوية مع السوريين واألتراك المتضّررين من 
تلك الكارثة عبر حسابات إماراتية معروفة على وسائل التواصل االجتماعي 

صاحبت ِفَرق اإلنقاذ اإلماراتية الحكومية.
لم تصلنا تلك القصص اإلنس��انية عبر الصحافة اإلماراتية وال عبر شاش��ات 
المحطات التلفزيونية اإلماراتية، إنما عبر هواتفنا التي ساهمت بإعادة نشر 

تلك المشاهد المعّبرة والمؤثرة.
وه��ا نح��ن في البحري��ن غدًا س��يتطّوع أطب��اء بحرينيون س��يتركون أهلهم 
وأبناءهم ويس��افرون لسوريا ويقّدمون المس��اعدة الطبّية ألهلها، وأجزم أن 
قليًا منكم قرأ هذا الخبر أمس، ومع األسف سيتكرر المشهد وسيذهب األطباء 

ويعودون ولن يعلم أحد بما قّدمته البحرين وما قّدمه الشعب البحريني.
م��ا نطال��ب به ليس تفّض��ًا أو ِمّن��ة، إنما هو ح��قٌّ لس��معة البحرين وحقٌّ 
لتوجيهات ملكية مس��تمرة أن تكون البحرين في الصدارة حين يتعّلق األمر 
بالجان��ب اإلنس��اني، وعلى صعيد آخر َع��ْرض تلك الجهود وضمان نش��رها 
ووصول صورها ومقاطعها ألكبر عدد ممكن ألنه تحفيز وتش��جيع لمزيد من 

العطاء ولدفع شبابنا أن يكون دائمًا عند حسن الظن.
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لدى تدشين كتاب ترجمات أعماله الفكرية

حمزة: كتابات األنصاري تستحق اطالع القارئ الغربي
في احتفالي��ة خاص��ة بمرك��ز عبدالرحمن كانو 
الثقاف��ي، جرى تدش��ين كت��اب الدكت��ور رياض 
حم��زة، ترجمات م��ن األعمال الفكري��ة للدكتور 
 ”INSIDE AN ARAB MIND ”محمد األنص��اري
في لقاء عقد مساء األحد وشهد حضورًا جماهيريًا 

من المهتمين. 
وألقى د. رياض حمزة كلمة قال فيها إن كتابات 
األنصاري الفكرية والمنش��ورة بالعربية أصبحت 
م��ن األهمي��ة بمكان تس��تحق معه ب��أن يطلع 
عليه��ا الق��ارئ الغرب��ي، وم��ن هنا ج��اءت فكرة 
ترجمة نماذج وجوان��ب من هذا الفكر إلى اللغة 
اإلنجليزي��ة يأمل أن تكون إطال��ة التفاعل على 
هذا الصوت العربي اآلت��ي من الحضارة العربية 
اإلس��امية، وهي الحضارة التي حركت اإلنسانية 
ذات ي��وم ودفعتها في معارج التقدم. مؤكدًا أن 
األنصاري بجده وجهده وطموحه وتعبه وس��هره 
وماحقت��ه للمعرف��ة تمكن من بلورة مش��روع 

فكري حقيقي متكامل األركان والجوانب.
وأوضح أنه البد من جهة م��ا تنهض لنقل أفكار 
وكتب ومناظرات ومحاض��رات األنصاري إلى لغة 
أجنبية م��ن اللغات الحية، مش��يرًا إلى أن القارئ 
األجنب��ي الذي يتاح ل��ه أن يقرأ بلغت��ه إبداعات 
وكتاب��ات ونظري��ات وتحاليل مفكرين��ا وكتابنا 
سيكتش��ف أن األم��ة لديه��ا مفكرون م��ن هذا 

الطراز، ولديها نظرات معمقة من اإلبداع والفكر 
المنتج. 

وق��ال إن الكتاب يرتكز عل��ى ُبعدين حيث يرتكز 
البعد األول على دراسة الواقع المجتمعي العربي 
ف��ي امتداده التاريخ��ي إلى عصرن��ا باعتبار هذا 
الواقع تش��كيلة علم االجتماع السياس��ي العربي 
وم��ا يف��رزه حكمًا ومعارض��ة، أما البع��د الثاني 
فه��و لدراس��ة البني��ة الذهني��ة الفوقي��ة والتي 
ُتعن��ى بالتش��كيل الفكري النظري لذل��ك الواقع 

متمث��ًا في كتاب الفكر العربي وصراع األضداد، 
وتحوالت الفكر والسياس��ة في المشرق العربي، 

ومساءلة الهزيمة.
من جانبها، قدمت هالة األنصاري عضو مؤسسة 
دارة األنصاري للفكر والثقافة كلمة أعربت فيها 
عن ش��كرها الجزي��ل للدكتور ري��اض حمزة على 
تكرم��ه بإخراج ه��ذا العمل القّي��م والمتقن إلى 
النور، والذي سيكون، دون شك، شاهدًا على تميز 

مفكرين اثنين من أبناء البحرين.

 رئيس األمن العام: استكمال 
كافة اإلجراءات إلنجاح وتأمين »الفورموال 1«

أكد رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن، أن األجهزة األمنية استكملت 
كاف��ة خططه��ا وإجراءاتها األمني��ة واتخذت ما يلزم إلنج��اح بطولة جائزة 

البحرين الكبرى لسباقات الفورموال1 وتأمينها. 
ج��اء ذل��ك، خال جول��ة ميدانية في حلب��ة البحرين الدولي��ة، تفقد خالها 
اس��تعدادات وترتيبات األجهزة األمنية إلنجاح الس��باق، واطلع على انتش��ار 
الدوري��ات والنق��اط األمنية واإلج��راءات المتبع��ة والتأكد م��ن جاهزيتها 

وفاعليتها لحفظ األمن.
وأش��اد رئيس األمن العام، بتوجيهات ومتابع��ة وزير الداخلية  الفريق أول 
معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة التخاذ كافة اإلجراءات والتدابير 
االحترازية التي تضمن تحقيق الحماية األمنية المطلوبة لتأمين البطولة.
وأشار إلى أن البحرين لديها الخبرة الكافية التي مكنتها من إثبات جدارتها 
بتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي على مدار 20 عامًا وفق أعلى المعايير 
الدولية المعمول بها، مضيفًا أن األجهزة األمنية اس��تكملت كافة خططها 

وإجراءاتها األمنية واتخذت ما يلزم إلنجاح هذا الحدث وتأمينه. 
وأكد أن الخطط الرئيس��ة وخطط الطوارئ تمت دراستها والتدريب عليها 
واختبارها بش��كل دقيق من خال عدد م��ن الفرضيات األمنية التي نفذتها 
األجهزة األمنية المشاركة والتي عكست جاهزية القوات المشاركة وقدرتها 

على تنفيذ جميع الخطط بكل احترافية ومهنية للتعامل مع أي طارئ.
ولفت إلى انتش��ار قوات األمن في محيط الحلبة من خال دوريات منتظمة، 
باإلضافة إلى انتش��ارها في جميع الشوارع الرئيس��ية المؤدية إلى الحلبة، 

والعمل على تحقيق االنسيابية الازمة في الحركة المرورية.
ودع��ا رئيس األمن العام كاف��ة المواطنين والمقيمين والزوار لاس��تمتاع 
بهذا الحدث العالمي واألج��واء االحتفالية المصاحبة له والتعاون مع رجال 

األمن واتباع اإلرشادات الصادرة حفاظًا على سامتهم.

تسهيل اإلجراءات بتوفير األنظمة المستحدثة.. هشام بن عبدالرحمن: 

 تأشيرة مجانية لحاملي تذاكر
»الفورموال 1« عند الوصول إلى المطار

اطلع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الشيخ هشام 
بن عبدالرحمن آل خليفة، على اس��تعدادات وترتيبات اإلدارة الستقبال زوار 
المملك��ة عبر مطار البحرين الدولي بمناس��بة إقامة س��باق جائزة البحرين 
الكبرى لسباقات الفورموال1، من خال تسهيل اإلجراءات للزوار والمشاركين 
واإلعاميين عبر توفير األنظمة اإللكترونية المس��تحدثة، وتوفير القاعات 
والمسارات الخاصة للزوار، باإلضافة إلى حصول جميع حاملي تذاكر السباق 

على تأشيرة مجانية عند الوصول إلى البحرين.
ج��اء ذلك، خ��ال قيامه بزي��ارة تفقدية إلى منف��ذ مطار البحري��ن الدولي 
لاطاع على استعدادات وجاهزية المنفذ الستقبال زوار البحرين، حيث كان 
في استقباله الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة العميد عبدالعزيز 

الدوسري.
وأشاد الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة التخاذ اإلج��راءات كاف��ة التي تضمن 
انس��يابية حركة المس��افرين القادمين إل��ى المملكة خال فترة الس��باق، 
مؤك��دًا اهتمام ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقامة إلنجاح ه��ذا الحدث 
الرياضي العالمي والذي وضع اس��م البحرين على خارطة رياضة الس��يارات 

العالمية، مش��يدًا بدور إدارة المنافذ والبحث والمتابعة وس��عيها لتس��خير 
الجهود واإلمكانات كافة وتأهيل كوادرها البشرية ورفع كفاءتهم لتسهيل 

عملية دخول الزوار إلى المملكة.

 »الدفاع المدني«: مباشرة
13807 بالغات خالل 2022

تحت ش��عار » دور أنظمة تكنولوجي��ا المعلومات والتقنية في تقييم المخاطر«، 
تحتف��ل اإلدارة العام��ة للدفاع المدن��ي باليوم العالمي للدف��اع المدني والذي 
يص��ادف األول من م��ارس من كل عام، حي��ث يأتي هذا االحتف��ال إلبراز أهمية 
الوقاية من األخطار المختلفة ودور التكنولوجيا والتقنية في تمكين رجال الدفاع 
المدني من أداء دورهم اإلنساني النبيل على مستوى الوقاية ومواجهة األخطار.
وبه��ذه المناس��بة، أك��دت اإلدارة العام��ة للدف��اع المدن��ي أن حماي��ة األرواح 
والممتل��كات وتأمين الس��امة العامة للمواطنين والمقيمي��ن، أولوية قصوى، 
وهو ما يتم العمل عليه من خال رفع س��رعة االس��تجابة ومس��تويات الجاهزية 
بما يش��مل كافة أوج��ه الحماية المدنية ومن بينها أعمال المس��اعدة واإلنقاذ 
وإطفاء الحرائق، حيث بلغ عدد الباغات والعمليات التي باشرتها اإلدارة 13807 
باغ��ات خال العام الماضي ، وتؤك��د اإلدارة العامة للدفاع المدني على أهمية 
االستمرار في تأهيل وتطوير كادرها البشري وفق أحدث البرامج والنظم العالمية 
والمش��اركة في المؤتمرات وورش العمل التدريبية وتب��ادل الزيارات والخبرات 
بما يساهم في تمكينهم من أداء واجباتهم في حماية األرواح والممتلكات بكل 

احترافية ودقة.
وعل��ى صعي��د التوعية والتثقيف وحرص��ًا من الدفاع المدني عل��ى تفعيل مبدأ 
الش��راكة المجتمعي��ة مع مختلف مؤسس��ات المجتمع المدني وأف��راده ، قامت 
اإلدارة بب��ذل جهود كبيرة لتنمية وتعزيز الوعي المجتمعي بوس��ائل الس��امة 
الوقائي��ة والحماية من المخاطر في المنزل والش��ارع وفي المنش��آت والمصانع 
وأماك��ن العمل وغيره��ا ، من خال تنفي��ذ 570 حملة اس��تهدفت جميع فئات 
وأطياف المجتمع باس��تخدام  وسائل التواصل المختلفة والتي كانت من أهمها 
)حمل��ة متطلبات الس��امة في برك الس��باحة، محاض��رات وعملي��ات اإلخاء  ، 
اإلس��عافات األولية ، استخدام طفاية الحريق ، حملة السامة في تركيب سخان 
المي��اه، حملة الس��امة في الس��كن المش��ترك، حمل��ة التأكد من اش��تراطات 

السامة في األندية الرياضية(.
وأعرب��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني عن اعتزازها بال��دور الذي تقوم به في 
خدمة الوط��ن والمواطنين للحفاظ على الممتل��كات واألرواح عبر أداء واجباتها 

باالستجابة السريعة وبدقة واحترافية.
وأكدت بأنه في إطار اس��تراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة ، وبمتابعة من رئيس األمن العام 
، تحظى اإلدارة بالدعم واالهتمام الذي من شأنه تطوير الدفاع المدني وتنمية 
قدرات منتسبيه وتجهيزاته التقنية واآللية واالستثمار األنسب ألحدث التقنيات 
والتكنولوجي��ا الخاصة بالس��امة والوقاية وس��بل القيادة الميداني��ة الحديثة 
للوصول إلى المستوى االحترافي المطلوب ، باإلضافة إلى تطبيق أحدث أساليب 

الحماية والسامة العامة وفق منظور شامل لحماية األرواح والممتلكات.
ويأت��ي االحتف��ال هذا العام بالي��وم العالمي للدفاع المدني تح��ت عنوان »دور 
تكنولوجيا المعلومات والتقنية في تقييم المخاطر« حيث تعتبر وس��ائل الذكاء 
االصطناع��ي والرصد والتحليل باس��تخدام تكنولوجيا المعلومات من الوس��ائل 
الفعالة للحد من مخاطر الطوارئ والمس��اهمة في إدارة الحوادث والتعافي من 
آثارها بشكل س��ريع يضمن عنصري الفاعلية وسرعة االس��تجابة، وتبرز أهمية 
التكنولوجي��ا عب��ر األنظمة المعلوماتية الت��ي تعمل عبر ش��قين، األول قواعد 
بيان��ات لجمع وتخزين المعلومات، وأخرى لتحليل ونش��ر تلك المعلومات، األمر 
ال��ذي يمكن من ترتيب المخاطر، وتوضيح بؤر تأثيرها وتقييم أنظمة المراقبة 

وقدرتها على مجابهة هذه المخاطر.
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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

العدد:  5251
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البحرين تهّب لمساعدة المتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا
إرسال 15 طبيبا بحرينيا و6 ماليين دينار حجم المساعدات... السيد:

صـــّرح األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  اإلنســـانية  لألعمـــال 
للجنـــة الوطنيـــة لدعـــم ضحايـــا الزلـــزال 
في ســـوريا وتركيا، مصطفى الســـيد بأنه 
تـــم توقيع مذكرة تفاهم مـــع نقابة أطباء 
سوريا إلرسال 15 طبيبا متطوعا من قبل 
جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة؛ للمســـاهمة 
في عـــاج المصابين من ضحايـــا الزلزال 
المدمـــر الذي تعرضت له ســـوريا، كاشـــفا 
عـــن أن حجـــم المســـاعدات وصـــل إلى 6 
مايين دوالر، مؤكدًا بأن مملكة البحرين 
كانت من المبادرين بتقديم المســـاعدات 
بالكرامـــة  اتســـمت  والتـــي  العاجلـــة 

واإلنسانية.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــه خـــال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده، في مبنى المؤسسة 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية فـــي ضاحية 
اللجنـــة  وفـــد  عـــودة  بمناســـبة  الســـيف 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيا بحضور وكيل وزارة الصحة وليد 
المانع، ورئيس جمعية األطباء البحرينية 
عامر الدرازي، وممثـــل من جمعية الهال 

األحمر البحريني محمد إبراهيم.
الملكيـــة  المؤسســـة  أن  الســـيد  وأضـــاف 
لألعمال اإلنسانية واللجنة الوطنية لدعم 
ضحايا الزلزال في ســـوريا وتركيا بقيادة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب رئيس اللجنة الوطنية 
لدعم ضحايـــا الزلزال في تركيا وســـوريا 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة، 
المســـاعدات  مـــن  شـــحنات   3 أرســـلت 
اإلغاثيـــة العاجلـــة إلى البلدين الشـــقيقين 
كمـــا قـــام وفـــد بمرافقـــة الشـــحنات؛ لنقل 
تعـــازي مملكـــة البحريـــن قيـــادًة وحكومًة 
وشـــعبًا، إلـــى جمهوريتـــي ســـوريا وتركيا 

وأسر الضحايا.
وأوضـــح أن الوفـــد تفقـــد خـــال زيارتـــه 
لســـوريا وتركيا بعض المناطق المتضررة 
مـــن الزلـــزال ووقـــف على الحجـــم الكبير 
مـــن األضـــرار التـــي تعرضـــت لـــه وأهـــم 
االحتياجات العاجلة التي يمكن تقديمها 
للضحايـــا؛ للتخفيـــف مـــن هـــذا المصـــاب 
األليـــم الـــذي يمـــرون بـــه جـــراء الزلـــزال 
المدمـــر، كمـــا تـــم االجتماع مـــع مجموعة 
من األهالي المتضررين، وأســـر الضحايا، 
حيـــث ُنقلت لهـــم تعازي مملكـــة البحرين 

قيـــادًة وحكومًة وشـــعبًا، ســـائلين المولى 
القدير أن يرحم الضحايا ويمن بالشـــفاء 
علـــى جميـــع المصابيـــن، وأن يربـــط على 
قلوب الجميع جراء هذا المصاب الجلل.

أن  الصحافـــي  المؤتمـــر  خـــال  وذكـــر 

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
المعظـــم  البـــاد  ملـــك  ودعـــم  وبتوجيـــه 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمال اإلنســـانية، من صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم 

كريم من الحكومة الموقرة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، تعمـــل علـــى القيـــام بالعديـــد 
مـــن المبـــادرات والجهود؛ مـــن أجل دعم 
ومساندة األشقاء واألصدقاء جراء هذه 
الكارثة اإلنســـانية األليمـــة وذلك انطاقًا 
مـــن العاقـــات األخويـــة التـــي تربط بين 
مملكة البحرين وجمهوريتي ســـوريا في 
ضـــوء توقيـــع مذكـــرة التفاهم مـــع نقابة 
أطبـــاء ســـوريا ســـيتم العمل علـــى توفير 
بعض المســـتلزمات الطبيـــة الازمة التي 
تحتاجها سوريا في الوقت الراهن والتي 
ستســـاهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية 

المقدمة للمتضررين من الزلزال.
مـــع  االجتمـــاع  تـــم  أنـــه  الســـيد  وأردف 
المســـؤولين فـــي كل مـــن ســـوريا وتركيا 
وكذلـــك المنظمـــات الدوليـــة العاملـــة في 
المجـــال اإلغاثي في البلدين الشـــقيقين، 
بعثـــة  ممثـــل  مـــع  االجتمـــاع  تـــم  حيـــث 
المتحـــدة  لألمـــم  الســـامية  المفوضيـــة 
لشـــؤون الاجئيـــن في ســـوريا ســـيفانكا 
المشـــترك  التعـــاون  ومناقشـــة  دانابـــوال 
والمشـــاريع الممكـــن تنفيذهـــا مـــن قبـــل 
مملكـــة البحرين في الجمهوريـــة العربية 

السورية جراء الزلزال.
واختتـــم األمين العام للمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية أن هذه المســـاعدات 
علـــى  الكبيـــر  النفســـي  التأثيـــر  لهـــا  كان 
نفوس أســـر الضحايا والشـــعبين السوري 
والتركي الشـــقيقين، حيث أعرب الجميع 
عن شـــكرهم وتقديرهـــم الكبيرين قيادًة 
وحكومًة وشـــعبًا لهذا الموقف النبيل من 
مملكـــة البحريـــن، مشـــيدين بتوجيهـــات 
جالـــة الملك المعظم بتقديـــم العون إلى 
ضحايا الزلزال؛ لمساعدتهم على مواجهة 

تداعيات هذه الكارثة المؤلمة.

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  أهـــدى 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى 
السيد صورة للزميلة الصحافية في 
قســـم االقتصاد هبة محســـن خال 
المؤتمـــر الصحافي الذي نظم أمس 
بمناسبة عودة وفد اللجنة الوطنية 
لدعـــم ضحايـــا الزلـــزال في ســـوريا 
وتركيـــا، حيث مسَّ ســـؤال الزميلة 
في مداخلتها ذكريات السيد ليسرد 
قصة الصورة خـــال المؤتمر مقدرًا 

قيمة السؤال وأهميته.
الســـيد  الصـــورة ذكـــر  وعـــن قصـــة 

أن  وتترجـــم  الكثيـــر  تعنـــي  أنهـــا 
المســـاعدات البحرينيـــة تصل دائمًا 
بكرامـــة وإنســـانية، وترجـــع قصـــة 
التـــي  المســـاعدات  إلـــى  الصـــورة 
دأبـــت البحريـــن علـــى تقديمها منذ 
ســـنوات إلى السوريين وبناء كبائن 
سكنية لألســـر، وكانت هذه السيدة 
التي تظهر في الصورة تملك أســـرة 
وعمرها تخطـــى الثمانين، فتقدمت 
بطلب سكن وكان لها ما أرادت وتم 
التقـــاط هـــذه الصورة، حيـــث يظهر 

ا على وجه السيد. التأثر جليًّ

هذه قصة صورة السيد للزميلة هبة
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسسة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
بارميـــا باتـــن، وهي وكيـــل األمين 
الممثـــل  المتحـــدة  لألمـــم  العـــام 
الخـــاص المعنـــي بالعنف الجنســـي 
في حاالت النـــزاع، بحضور األمين 
العـــام للمؤسســـة المستشـــار ياســـر 
غانم شاهين، وذلك بمقر المؤسسة 

في ضاحية السيف.
وخال اللقـــاء، اســـتعرض الدرازي 
الـــدور الـــذي تضطلع به المؤسســـة 
فـــي التعاطـــي مـــع المواضيـــع ذات 
العاقة بحقوق اإلنسان، مشيرا إلى 
دعم المؤسســـة الكامـــل لكل ما من 

شـــأنه تعزيز تمتع المـــرأة بحقوقها 
علـــى مختلـــف الُصعد - السياســـية 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
والثقافيـــة - كشـــريك أساســـي في 
المجتمـــع البحريني جنبًا إلى جنب 
مع الرجل، وتحقيقا لمبدأ المساواة 

وعدم التمييز.
الـــدور  باتـــن  ثمنـــت  جانبهـــا،  مـــن 
حمايـــة  فـــي  للمؤسســـة  الفعـــال 
حقوق اإلنسان، ومســـاعيها لتعزيز 
مملكـــة  فـــي  الحقوقيـــة  الثقافـــة 
البحريـــن عمومـــا، وتعزيـــز حقـــوق 
المـــرأة وتمكينها خصوصا، متمنين 

للمملكة وشعبها دوام التقدم.

“الوطنية”: دعم كل ما من شأنه تعزيز تمتع المرأة بحقوقها

أكــد نائــب رئيــس مجلس الوزراء الشــيخ خالــد بن عبــد هللا آل خليفة، حرص 
التحتيــة واســتدامة  البنيــة  الحكومــة علــى مواصلــة تســريع وتيــرة توفيــر 
التمويــالت الالزمــة لهــا؛ تعزيــزًا لالقتصــاد الوطنــي، ورفعــًا لمســتوى جاهزية 
الخدمــات والمرافــق العامــة لتواكــب مــا تشــهده المملكــة مــن تطــور عمرانــي 
واستثماري في ظل مسيرة النماء والبناء بقيادة ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ومتابعة ولي العهــد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

إلـــى أهميـــة مشـــاريع تطويـــر  ولفـــت 
البنيـــة التحتيـــة في المدن اإلســـكانية 
الجديـــدة، والتي تأتي في إطار تهيئة 
سبل العيش الكريم لألسرة البحرينية، 
وتحقيق االســـتقرار ألفرادها، وتوفير 
تجربة ســـكن متكاملة للقاطنين فيها، 
وذلـــك من خـــال ربطها بشـــبكة طرق 
وصرف صحـــي حديثة ومتطورة، مع 
األخـــذ في االعتبـــار األهميـــة المماثلة 
التي تكتسبها مشاريع الطرق والصرف 

الصحي في المناطق الداخلية.
جـــاء ذلـــك لـــدى زيارتـــه أمـــس وزارة 
مســـتجدات  آخـــر  لمتابعـــة  األشـــغال 
مشـــاريع تطويـــر البنيـــة التحتية التي 

تنفذها الوزارة. 
ولـــدى وصولـــه إلى مقـــر الـــوزارة كان 
في مقدمة مســـتقبليه وزير األشـــغال 
الـــوزارة  ووكيـــل  الحـــواج،  إبراهيـــم 
الشـــيخ مشـــعل بـــن محمـــد آل خليفة، 

وعدد من المسؤولين.
رئيـــس  نائـــب  ـــا  الزيـــارة، حيَّ وخـــال 
مجلس الـــوزراء الجهود المقدرة التي 
يبذلها جميع منتســـبي وزارة األشغال، 
وإســـهاماتهم الجلية في تطوير البينة 
التحتية؛ لتكون على الدوام متسقة مع 

أولويات وسياسات برنامج الحكومة، 
وأهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، مثنيـــًا في هذا الصـــدد على ما 
تمتلكـــه الكـــوادر الوطنيـــة العاملة في 
الـــوزارة مـــن خبـــرات هندســـية وفنية 
وإدارية تصب فـــي زيادة عملية النمو 
والتطوير بما يتماشـــى مـــع األولويات 

الوطنية ويلبي تطلعات المواطنين.
كمـــا اطلـــع علـــى عـــرض حـــول خطـــة 
الوزارة للعام الجاري واألعوام القادمة 
لتنفيذ أكثر من 120 مشروعًا لتوصيل 
آالف العقارات بشبكة الطرق والصرف 
الصحـــي فـــي مناطق داخليـــة موزعة 
علـــى جميـــع محافظـــات المملكـــة عبر 
برنامـــج ممول مـــن إيـــرادات صندوق 
والـــذي  المشـــتركة،  البلديـــة  المـــوارد 
يأتـــي بهـــدف تســـهيل عمليـــة التنقل، 
وتعزيـــز انســـيابية الحركـــة المرورية، 
وتأمين بيئة صحية وآمنة للمواطنين 
والمقيميـــن لتحقيق منظومة متكاملة 
لخدمات الصرف الصحي؛ وذلك لرفع 
عـــدد المناطـــق المزودة بهـــذه الخدمة 
الحيويـــة، والتـــي بلغـــت حتـــى نهايـــة 
العـــام 2022 نحـــو 88 % مـــن إجمالي 
المناطـــق الداخلـــة في نطـــاق التعمير 

على مستوى المملكة، مع العمل بشكل 
سنوي على زيادتها بما يواكب الحركة 

العمرانية واالستثمارية.
إلـــى  العـــرض  فـــي  التطـــرق  تـــم  كمـــا 
مشـــاريع الـــوزارة قيد التنفيـــذ، والبالغ 
عددهـــا أكثـــر مـــن 200 مشـــروع فـــي 
قطاعـــات الطـــرق والصـــرف الصحـــي 
والبناء والصيانة، فضاً عن المشاريع 
اإلستراتيجية الجديدة التي ستنفذها 

الوزارة في الفترة المقبلة.

مـــن جانبه، أكد وزير األشـــغال، حرص 
الوزارة على العمل على توفير خدمات 
البنية التحتية وفق ما تتطلبه معايير 
الجودة العالية؛ وذلك تحقيقًا ألهداف 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
صاحـــب الجالـــة ملك البـــاد المعظم، 
ومتابعـــة صاحب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتقـــدم الوزيـــر، باألصالـــة عـــن نفســـه 
وزارة  منتســـبي  جميـــع  عـــن  ونيابـــة 

الشـــكر واالمتنـــان  األشـــغال، بجزيـــل 
إلى نائـــب رئيس مجلس الوزراء على 
تفضلـــه بزيـــارة الـــوزارة، مشـــيدًا بمـــا 
تحظـــى به الكـــوادر البحرينيـــة وكافة 
المشـــاريع التـــي تنفذهـــا الـــوزارة مـــن 
دعم واهتمام معاليه واللجنة الوزارية 

للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
خـــال  الـــوزارة  أن  الحـــواج  وكشـــف 
العـــام الماضي تمكنت مـــن طرح 148 
الطـــرق  قطاعـــات  تشـــمل  مناقصـــة 

والصـــرف الصحـــي والمبانـــي بتكلفـــة 
إجمالية بلغت 156 مليون دينار، فيما 
ســـيتم طرح 161 مناقصة خال العام 
الجاري بتكلفة تقدر بنحو 307 مايين 
دينـــار، وكان مـــن بينها 18 مناقصة تم 
طرحهـــا بالفعل مع بداية العام الجاري 
بقيمـــة 10 مايين دينـــار، في حين تم 
تأهيـــل 184 مقـــاوالً؛ لضمـــان االلتـــزام 
بمعاييـــر الجـــودة المطلوبـــة في تنفيذ 

مشاريع البنية التحتية.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

تسريع وتيرة البنية التحتية واستدامة التمويالت الالزمة لتعزيز االقتصاد
120 مشروعا لتوصيل آالف العقارات بالطرق والصرف الصحي... خالد بن عبداهلل:

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أكد وزير العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف نـــواف المعـــاودة حرص 
صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات علـــى 
عقد شـــراكة راسخة بين القطاعات 
الرســـمية واألهليـــة؛ لارتقاء بأداء 
الصنـــدوق  مؤسســـة  ومخرجـــات 
التي ُتعنى بالركن الثالث من أركان 
الديـــن اإلســـامي الحنيـــف؛ لتعزيز 
واالجتماعـــي  التكافلـــي  دورهـــا 

واإلنساني.
جاء ذلك، خال اســـتقباله الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة البنـــك األهلي 
المتحـــد عـــادل اللبـــان ، ومدير أول 
الخاصـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
بالبنك األهلي المتحد بسام التتان، 
الـــزكاة  صنـــدوق  رئيـــس  بحضـــور 

والصدقات صاح حيدر حسين.

وأعـــرب وزيـــر العـــدل عـــن شـــكره 
البنـــك  إلســـهامات  وتقديـــره 
لمشـــاريع  والمميـــزة  المتواصلـــة 
الداعميـــن  مـــن  كونـــه  الصنـــدوق؛ 
تعـــاون  أن  إلـــى  الفتـــًا  الدائميـــن، 
الجهات الداعمة ألنشطة الصندوق 
حقق نموذجًا من العطاء المتواصل 
الـــذي منح العديد من األســـر الدعم 
والمساندة، وأدخل على الكثير من 

األسر الفرحة والسرور.
وثمـــن الدور البارز لعادل اللبان وما 
بذلـــه مـــن جهـــود في هـــذا الشـــأن، 
والنابـــع عـــن إيمانـــه بمـــا لصنـــدوق 
الـــزكاة والصدقـــات من مســـاهمات 
التكافـــل  تحقيـــق  فـــي  فاعلـــة 
المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  االجتماعـــي 

البحريني.

تكريم “األهلي المتحد” لدعمه المستمر لصندوق الزكاة
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المجلس البلدي الشمالي

تفاعـــال مع تصاعد مشـــكلة الكالب 
علـــى  المتزايـــد  والخطـــر  الضالـــة 
والنـــداءات  االجتماعـــي،  األمـــن 
المتصاعـــدة لألهالي بتوفير حلول 
جذريـــة للمشـــكلة، نظـــم المجلـــس 
لقـــاء  الشـــمالية  للمنطقـــة  البلـــدي 
خاصـــا لبحـــث مســـتجدات العمـــل 

لمعالجة المشكلة.
العيـــادات  قســـم  رئيـــس  وقـــدم 
البيطريـــة  األمـــراض  ومكافحـــة 
بعنـــوان  عرضـــا  الحايكـــي  عبـــاس 
“منتـــزه الحيوانـــات االليفـــة”، كمـــا 
قدم  علـــي إبراهيم مدير العمليات 
عرضـــا  األســـود  الذهـــب  بشـــركة 
الـــكالب  لصيـــد  الســـنوي  للتقريـــر 
الضالـــة، وتـــم فـــي إطـــار العـــرض 

المتبعـــة  اإلجـــراءات  اســـتعراض 
وتتمثـــل  الضالـــة،  الـــكالب  لرصـــد 
بالدوريـــات  الرصـــد  طريقـــة  فـــي 
والبالغـــات اإللكترونيـــة، والتعاون 
مع أعضاء المجلس البلدي، ومسح 
المناطـــق  فـــي  األعـــداد  وحصـــر 
وأماكـــن  والســـكنية  المفتوحـــة 
التواجـــد، وتحديد فتـــرات تواجد 

الكالب الضالة. 
وبيـــن التقريـــر طريقة االســـتجابة 
عـــدد  إلـــى  واإلشـــارة  للبالغـــات، 
 2316 فـــي  وتمثلـــت  البالغـــات 
بالغا عـــام 2021، و 1610 في عام 
2022، وجـــرى العمل على اصطياد 
1180 كلبـــا عـــام 2021، و114 كلبا 

عام 2022.

1294 كلبا ضاال في قبضة األقفاص

188 متعافيا من المخدرات في العام 2022
في فعالية “باإليمان نقضي على اإلدمان”... راشد عبدالرحمن:

قـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
التعافي من المخدرات راشـــد عبدالرحمن 
“إن الجمعية احتفت بفوج من الخّريجين 
المتعافيـــن مـــن المخـــدرات يبلـــغ عددهم 
188 شـــخصا”. وبيـــن أن جمعيـــة التعافي 
غيـــر  أهليـــة  مؤسســـة  المخـــدرات  مـــن 
ربحيـــة، تهتم باألمـــور العالجية للمدمنين 
علـــى المخـــدرات، كمـــا أنهـــا معتمـــدة مـــن 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الداخليـــة  وزارة  قبـــل 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية “نهرا”، 
وللجمعيـــة تعـــاون مثمـــر وإيجابـــي فـــي 
أوســـاط المجتمع البحرينـــي، وحتى على 
مســـتوى العقوبات البديلـــة، إذ تم تحويل 
عـــدد مـــن الحـــاالت مؤخًرا لالنخـــراط في 

عمل الجمعية.
كمـــا وقعـــت الجمعية على هامـــش الحفل 
مذكـــرة تعـــاون مـــع معهـــد اإلدارة العامـــة 
مدمـــن؛   100 قرابـــة  وتدريـــب  لتأهيـــل 
صمـــن  التعافـــي  مرحلـــة  إلـــى  للوصـــول 
برنامـــج شـــراكة مجتمعيـــة، حيـــث وقـــع 
المذكـــرة مديـــر إدارة التدريـــب والتطوير 

بمعهد اإلدارة العامة، نجم سالمين.
من جانبه، أشاد رئيس المؤسسة الوطنية 
ســـهيل  المدنـــي،  والحـــوار  للمصالحـــة 
التـــي  والخدمـــات  بالجهـــود  القصيبـــي، 
تقدمهـــا جمعيـــة التعافـــي مـــن المخدرات 
ودورهـــا في توعية المواطنين والمقيمين 
وأوليـــاء األمـــور والشـــباب، باإلضافة إلى 
خدماتهـــا التطوعيـــة وكوادرهـــا الوطنيـــة 
ومـــا تقدمـــه مـــن دور بـــارز بالتعـــاون مـــع 

الجهات ذات العالقة.
كما أطلقت المؤسســـة الوطنية للمصالحة 
والحـــوار المدنـــي بالتعـــاون مـــع جمعيـــة 
مـــن  عـــددا  المخـــدرات،  مـــن  التعافـــي 
المتعافيـــن  تمكيـــن  بهـــدف  المبـــادرات؛ 
مـــن تأســـيس أعمالهـــم الحـــرة وتمهينهـــم 

وانتشالهم من آفة المخدرات.
وفي جلســـة عصف ذهني لتحديد محاور 
اســـتعرض  المشـــترك،  البرنامـــج  ومســـار 
المشاركون أبرز التحديات التي تقف أمام 
الفئـــة المســـتهدفة، والتـــي تلخصـــت فـــي 
استصدار شـــهادة حسن السيرة والسلوك، 
والمشـــاكل الماليـــة والصحيـــة، والوصمـــة 

االجتماعية، والفراغ، والفرص المتاحة.
للحـــوار  البحرينيـــة  المؤسســـة  وكانـــت 
وجمعية التعافي من المخدرات قد وقعتا 
برنامـــج  لتقديـــم  ثنائيـــة  تفاهـــم  مذكـــرة 
مشـــترك بعنوان )ملهمون( يهـــدف لتمكين 
فئـــة المتعافين من المخـــدرات في مملكة 
الحـــرة  أعمالهـــم  تأســـيس  مـــن  البحريـــن 

والحـــرف  بالمهـــن  وتمهينهـــم  الخاصـــة، 
المختلفـــة، بمـــا يســـهم فـــي انتشـــالهم من 
آفة المخدرات ومـــا ينتج عنها من وصمة 
اجتماعية ســـلبية، وتذليـــل الصعاب التي 
تواجههم، وجعلهـــم ضمن الفئات المنتجة 
فـــي المجتمع بما يرســـم أمامهم مســـتقباًل 

أفضل.
مرئـــي  عـــرض  الحفـــل  برنامـــج  وتخلـــل 

حـــول أبـــرز اإلنجـــازات وآراء المتعافيـــن 
فـــي البرنامـــج التأهيلي وغيرهـــا، وكذلك 
الخدمـــات التـــي تقدمها الجمعيـــة والدور 
أفـــراد  بيـــن  التوعيـــة  نشـــر  فـــي  المؤثـــر 
منهـــم  يعانـــي  مـــن  المجتمـــع، ومســـاعدة 
بالطـــرق  المخـــدرات  تعاطـــي  آفـــة  مـــن 
معربـــًا  والنفســـية،  والعلميـــة  الحديثـــة 
عـــن اعتـــزازه بالكـــوادر الوطنيـــة المؤهلة 
ومـــا تقدمـــه مـــن عمـــل تطوعـــي لخدمـــة 
المجتمع، كما تخلل الحفل قصص النجاح 
التـــي ســـردها عـــدد مـــن المتعافيـــن ومـــا 
حققـــوه من نجـــاح علـــى الصعيـــد العملي 
لرئيـــس  شـــكرهم  مقدميـــن  والشـــخصي، 
الجمعيـــة والكـــوادر المتخصصة، مؤكدين 
البـــارز للجمعيـــة والداعميـــن عبـــر  الـــدور 
تقديـــم المحاضرات التوعويـــة والدورات 
التدريبية واالستشارات االجتماعية التي 
تساهم في انخراطهم بالمجتمع لمواصلة 

العطاء واالبتعاد عن مختلف اآلفات.

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

المحامـــي بشـــار خلـــف: وفقـــًا لقانـــون التنفيـــذ فـــي المواد 
المدنيـــة والتجارية بعد أن يتم تقديم طلب التنفيذ يلتزم 
المنفـــذ ضـــده بأن يفصح عـــن أمواله في حـــدود ما يغطي 
قيمـــة الديـــن ســـواء كانت لديـــه أم لدى الغيـــر، وذلك وفقًا 
لنـــص المـــادة 24 مـــن القانون والتي تنص علـــى أنه “يلتزم 
المنفذ ضده في اليوم التالي من تاريخ إعالنه أو علمه بأي 
إجـــراء من إجراءات التنفيذ وخالل ســـبعة أيام باإلفصاح 
علـــى النموذج المعد لذلك عـــن أمواله في حدود ما يغطي 
قيمـــة الديـــن محل الســـند التنفيـــذي، فإذا كانـــت أمواله ال 
تغطـــي قيمة الســـند التنفيذي، فيجـــب أن يفصح إفصاحًا 

كامالً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما 
يلتزم باإلفصاح عن األموال التي ترد إليه مستقبالً ...”.

وتتخذ اإلجراءات في حق المنفذ ضده تلقائيًا عند تقديم 
طلـــب التنفيـــذ، حيث يتـــم الحجز علـــى حســـاباته البنكية 
ويتـــم التنفيـــذ عليها في حـــدود الدين محل ســـند التنفيذ 
وذلـــك دون اإلخالل فـــي الحد األدنى للمبالغ الذي ال يجوز 
الحجـــز عليها والذي تـــم تحديده بمبلغ 400 دينار بحريني 
وفقـــًا لقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم )36( لســـنة 2022، كما يتم 
الحجـــز على المنقوالت والعقارات وذلك طبقًا لنص المادة 
29 مـــن قانون التنفيذ “تتخذ إجراءات الحجز تلقائيًا على 

أمـــوال المنفـــذ ضـــده مباشـــرة، بعد طلـــب التنفيـــذ وتتخذ 
بشـــأنها اإلجـــراءات اآلتيـــة: -1 الحجـــز علـــى الحســـابات 
البنكيـــة والتنفيـــذ المباشـــر عليها فـــي حـــدود الدين محل 

السند التنفيذي. -2 حجز المنقوالت والعقارات”.
ويحـــق للمنفذ له أن يرشـــد القاضي عن أيـــة أموال للمنفذ 
ضـــده فـــي أي وقت بعـــد تقديم طلـــب التنفيـــذ وفقًا لنص 
المـــادة 32 مـــن القانـــون والتي نصت علـــى “للمنفذ له وفي 
أي وقـــت أن يرشـــد قاضي محكمة التنفيـــذ عن أية أموال 

للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير...”.

ما آلية تنفيذ األحكام القضائية لدى محاكم التنفيذ؟

المحامي بشار خلف

المحامي بشار خلف 

مدينون يتحججون باإلفالس للتملص من سداد ديونهم
بندوة إعادة التنظيم واإلفالس لجمعية المحامين... الجبل:

قـــال نائـــب رئيـــس لجنـــة الدفـــاع عـــن 
المحامين علي الجبل إن بعض المدينين 
يســـيئون اســـتغالل إجراءات اإلفالس، 
حيـــث يعمـــدون إلـــى تقديم طلـــب غير 
مســـتوفي المتطلبات الفتتاح إجراءات 
اإلجـــراءات  وقـــف  بغـــرض  اإلفـــالس؛ 
القضائية المتخذة في مواجهته ســـواء 
التنفيذية أو الجنائيـــة، ووقف الدعاوى 
المنظـــورة أمـــام القضاء وأمـــام الجهات 

القضائية.
نـــدوة إعـــادة التنظيـــم  وأضـــاف خـــالل 
واإلفالس التي أقامتها جمعية المحامين 
البحرينيـــة إن هـــذا االســـتغالل القانوني 
يتخـــذه بعـــض المدينيـــن حيلـــة؛ ألجـــل 
التملـــص مـــن ســـداد الديون المســـتحقة 
والحالـــة بذمتـــه لصالـــح الدائنيـــن، دون 
أن يمتثـــل ألحكام القانون بتقديم جميع 

المســـتندات الواجـــب تقديمها، ودون أن 
يختصـــم جميـــع الدائنيـــن فـــي الدعوى، 
ودون أن يكون لديه تصور واضح لخطة 
إعادة التنظيم التي أوجب القانون عليه 
تقديم مسودتها خالل 3 أشهر من تاريخ 
افتتـــاح إجراءات اإلفالس في حال كان 

خياره إعادة التنظيم.
وأشار إلى أن بعض المدينين يتعمد في 
حجـــب وإخفاء معلومـــات جوهرية عن 

المحكمـــة، وتقديـــم بيانـــات ومعلومات 
غيـــر دقيقـــة أو مضللـــة إلـــى المحكمـــة 
اختصـــام  عـــدم  عـــن  فضـــالً  واألميـــن، 
جميـــع الدائنين بالئحة الدعـــوى، وعدم 
بتقديـــم  المحكمـــة  لقـــرارات  االمتثـــال 
نسخة واضحة من البيانات والمعلومات 
المطلوبـــة، ممـــا تضطـــر المحكمـــة إلـــى 
تكليفـــه أكثـــر مـــن مـــرة بذلـــك؛ لتتمكـــن 
من الوقـــوف على حقيقـــة األمر واتخاذ 

القرارات المناسبة بشأنه.
وأفـــاد أن المشـــرع تنبـــه إلـــى إمكانيـــة 
إعـــادة  إلجـــراءات  المديـــن  اســـتغالل 
التنظيـــم، حيـــث أجـــاز لمحكمـــة إعـــادة 
التنظيـــم واإلفـــالس أن تفـــرض غرامـــة 
بمـــا ال يتجاوز 20 ألـــف دينار على مقدم 
 21 المـــادة  بموجـــب  الدعـــوى  الئحـــة 
المعنونة بـ “إســـاءة اســـتغالل إجراءات 

اإلفالس”. 

حسن عبدالنبي | تصوير: خليل إبراهيم

فاطمة العالي

المنامة- النيابة العامة

صرح رئيس نيابـــة الجرائم المالية 
وغسل األموال بأن المحكمة الكبرى 
الجنائيـــة الرابعـــة أصـــدرت أمـــس 
حكمهـــا فـــي واقعة قيـــام موظفين 
عمومييـــن باالشـــتراك مـــع آخريـــن 
فـــي ارتـــكاب جريمة طلـــب وقبول 
مبالـــغ ماليـــة علـــى ســـبيل الرشـــوة 
ألداء عمـــل مـــن أعمـــال الوظيفـــة 
واإلخـــالل بنزاهتها، اســـتجابة ألمر 
ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف 
اإللكترونـــي  النظـــام  بيانـــات  فـــي 
الحكومـــي، حيـــث قضـــت بمعاقبة 
المتهمين من الموظفين العموميين 
بيـــن  مـــا  تتـــراوح  لمـــدد  بالســـجن 
خمـــس وســـبع ســـنوات وتغريمهـــم 
مبالغ بلغت سبعة آالف دينار وذلك 
عما نســـب إليهم من تهم وبمعاقبة 
باقـــي المتهمين بالحبس والســـجن 

ســـنتين  بيـــن  مـــا  تتـــراوح  لمـــدد 
وخمـــس ســـنوات وتغريـــم بعضهم 
بغرامـــات بلغت خمســـة آالف دينار 
وإبعاد المتهمين األجانب نهائيًا من 
البحرين بعد تنفيذهم الحكم وذلك 

عما نسب اليهم من اتهامات. 
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
بالغ إدارة البحث والمتابعة بوزارة 
الداخليـــة بشـــأن مـــا تم رصـــده عن 
مدنييـــن  موظفيـــن  ثالثـــة  قيـــام 
بـــإدارة المنافذ باإلخـــالل بواجبات 
وظيفتهم؛ وذلك من خالل السماح 
بخروج ودخول بعـــض من حاملي 
تأشـــيرات الزيارة عبر جســـر الملك 
علـــى  عـــدم حصولهـــم  رغـــم  فهـــد 
ومـــن  الســـعودية  دخـــول  تأشـــيرة 

دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

السجن 5 و7 سنوات لموظفي جوازات مرتشين

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابـــة الجرائم المالية 
المحكمـــة  بـــأن  األمـــوال  وغســـل 
الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت 
مخلـــص  بإدانـــة  حكمهـــا  أمـــس 
جمركـــي بالســـجن لمدة 5 ســـنوات 
وبتغريمه مبلغ واحد وعشرين ألف 
وخمسمئة وعشرين دينارا وثمانية 
عشـــر فلســـا مقدار قيمـــة الضريبة، 
الضريبـــة  قيمـــة  بســـداد  وألزمتـــه 
وســـبعمئة  آالف  عشـــرة  وقدرهـــا 
فلـــوس،  وتســـعة  دينـــارا  وســـتون 
المـــزورة،  المحـــررات  ومصـــادرة 

وذلك عما أسند إليه من اتهام.
التهـــرب  جرائـــم  وحـــدة  وكانـــت 
الضريبـــي قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا 
بشـــأن البـــالغ الـــوارد مـــن شـــؤون 
الجمـــارك حيـــال مـــا كشـــفت عنـــه 
إدارة االلتزام والمخاطر الجمركية 

من قيام إحدى الشـــركات التجارية 
بالتهرب جزئيا عن ســـداد الضريبة 
الجمركية وضريبة القيمة المضافة 
المستحقة لعدد 25 عملية استيراد 
مـــواد وبضائع مـــن الخـــارج، حيث 
مـــن  عنهـــا  الضريبـــة  احتســـبت 
خـــالل ما قدمتـــه تلك الشـــركة من 
والتـــي  الجمـــارك،  إلـــى  مســـتندات 
تبين عدم صحتها من خالل إثبات 
قيمـــة البضاعـــة المســـتوردة بقيمة 
الحقيقيـــة  قيمتهـــا  عـــن  متدنيـــة 
بقصد التهرب من سداد كامل مبلغ 

الضريبة المستحق.
الوحـــدة  باشـــرت  عليـــه،  وبنـــاء 
تحقيقاتهـــا بـــأن اســـتمعت لشـــهود 
فحـــص  عـــن  فضـــالً  الواقعـــة، 
واألوراق  المســـتندات  ومراجعـــة 

المقدمة من قبل الشركة.

5 سنوات لمخلص جمركي قدم 
فواتير “مصطنعة” للبضائع
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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.
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قال سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر بأن أحدث المشروعات البحرينية 
جــاري العمــل عليهــا حاليا بناء مدرســة وعيادة قــرب مخيم الجلزون لالجئين الفلســطينيين. 
وأشار خالل زيارته لمقر صحيفة البالد الى قرب وصول رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
روحــي فتــوح مــع وفــد برلمانــي رفيــع للمشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة لالتحــاد 
البرلماني الدولي، التي ســتحتضنها البحرين ومن المتوقع ترتيب زيارة لمســؤول فلســطيني 

على مستوى عاٍل في الفترة المقبلة. وفيما يأتي نص الجزء األول من اللقاء:

الدعم البحريني 

 نفذت البحرين العديد من المشروعات التنموية  «
لصالح األشقاء في فلسطين، من أهمها إقامة 
مركز ثقافي بحريني ومكتبة ثقافية في مدينة 
القدس المحتلة، وبناء مدرسة في غزة، ومركز 

صحي في خان يونس، ومكتبة في مدرسة 
الفاخورة، وتركيب أطراف صناعية ألكثر من 

1200 معاق من النساء واألطفال والرجال، 
كيف ترون الواجب البحريني في مساندة القضية 

الفلسطينية بمختلف المستويات؟

- ال تدخر مملكة البحرين الشقيقة جهدًا في تقديم 
الدعم السياسي أو المادي بما يتناسب مع ظروفها 
تقدم  تــزال  ال  فالمملكة  االقتصادية،  وإمكانياتها 
لفلسطين، وال تترك مجاالً أو فرصة نحتاجها فيها 
إال وكانت بجانب فلسطين، ونحن في هذا المجال 
نتوجه بالشكر للبحرين قيادة وشعبًا وعلى رأسها، 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  الــبــالد  ملك 
مجلس  رئيس  العهد  وولــي  خليفة،  آل  عيسى  بن 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
لفلسطين  يقدمونه  مــا  كــل  على  خليفة،  آل  حمد 

سواء ماديًا أو معنويًا وسياسيًا.
للقضية  داعما  المعظم  الملك  جاللة  كــان  ولطالما 
دولـــة  بــإقــامــة  ــبــة  والــمــطــالِ الــعــادلــة  الفلسطينية 
الشريف،  القدس  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
المواقف لجاللته حينما أكد خالل  وكان آخر تلك 
افتتاحه دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
أن مساعي  والــنــواب  الــشــورى  لمجلسي  الــســادس 

البحرين ستستمر من أجل التوصل إلى سالم 
الشرق األوســط يقوم  شامل وعــادل في 
الــحــقــوق  لتثبيت  الــدولــتــيــن  حــل  عــلــى 
الفلسطينيين،  ــأشــقــاء  ل ــمــشــروعــة  ال
وسبق جاللته هذا الموقف بموقف آخر 

والتنمية  لأمن  جــدة  قمة  فــي  أكــده 
في  الماضي  العام  في  عقدت  التي 

المملكة العربية السعودية.
الملكية  المواقف  هذه  من  وانطالقا 

ــيـــة كـــانـــت الـــمـــســـاعـــدات  ــامـ الـــسـ
البحرينية لفلسطين، 

حــيــث 

اإلنسانية  لأعمال  الملكية  المؤسسة  وجه جاللته 
الشعب  إلغاثة  الوطنية  البحرينية  اللجنة  إلنشاء 
الجهود  توحيد  أجــل  مــن  ــزة،  غـ فــي  الفلسطيني 
وتقديم الدعم الالزم لشعبنا، وبمتابعة حثيثة من 
رئيس  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  قبل سمو 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية، 
رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب 
التاسع  فــي  األولـــى  الحملة  انطلقت  الفلسطيني، 
التبرعات لصالح األهل في  2009 لجمع  يناير  من 
قطاع غزة المحتل، حيث تم تخصيص 8 ماليين 
القطاع الذي كان يتعرض لعدوان  دوالر لمساعدة 
بربري إسرائيلي مدمر حينها، كما تم تنظيم حملة 
بالتعاون  وذلــك  2009م،  يناير   16 بتاريخ  أخــرى 
مع تلفزيون البحرين الذي قام بتخصيص حلقات 

وبث مباشر لدعم هذه الحملة اإلنسانية.
وأرسلت البحرين أربع شحنات إغاثية عاجلة إلى 
الطبية  المواد  من  العديد  تضمنت  غــزة  في  أهلنا 
واإلغاثية بحمولة قدرها نحو 180 طنًا. بالتنسيق 
الشعب  لمناصرة  الوطنية  البحرينية  اللجنة  بين 
الفلسطيني والهالل الحمر البحريني والهالل الحمر 

الفلسطيني.
إلغاثة  الوطنية  البحرينية  اللجنة  قامت  كما 
البحرينية  األطباء  ومن خالل جمعية  شعبنا 
الطبي  للعمل  اإلنــســانــي  البعد  مــن  وانــطــالقــا 
بإرسال البعثات الطبية والعالجية للعمل في 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  غــزة 
ــاء  أشــقــائــهــم األطــب
لفلسطينيين  ا
لـــــــــعـــــــــالج 
الجرحى 

الصحة  وزارة  مع  التنسيق  عبر  والمصابين، 
الفلسطينية والهالل األحمر الفلسطيني.

اإلنسانية  لأعمال  الملكية  المؤسسة  قامت  كما 
100 جريح من مصابي غزة في مستشفى  بعالج 
نقل  تم  حيث  العربية،  مصر  بجمهورية  فلسطين 
الجرحى من غزة إلى القاهرة وتقديم العالج الالزم 

لهم وتأهيلهم نفسيًا وجسديًا.
مــدرســة مملكة  افــتــتــاح  تــم  2012م  أبــريــل  وفـــي 
ــهــوى، حــيــث تعتبر أكبر  ال الــبــحــريــن فــي حــي تــل 
مدرسة في غزة وتتكون من أربعة طوابق وتخدم 
أكــثــر مــن 4000 طــالــب ومــــزودة بــكــافــة الــمــرافــق 
والتربوية والتعليمية وتمتاز بوجود فصل دراسي 
خاص بالطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم 
وتحتوي على وسائل مساعدة لذوي االحتياجات 

الخاصة من الطالب.
في  المؤسسة  نفذتها  التي  المهمة  المشاريع  ومن 
مركز  مــشــروع  افــتــتــاح  هــي  اإلســالمــيــة،  الجامعة 
المكفوفين  الــطــلــبــة  مــســاعــدة  بــهــدف  الــتــقــنــيــات، 
وتأهيل  لتدريب  برنامج  ضمن  وذلــك  بالجامعة 
الملكية لأعمال  المؤسسة  الذي تموله  المكفوفين 
الــجــامــعــة. كــمــا قــامــت المؤسسة  اإلنــســانــيــة فــي 

بتجهيز المختبرات العلمية فيها.
وكذلك دشنت المؤسسة مصنع األطراف الصناعية 
في غزة، حيث تم تصنيع وتركيب أطراف صناعية 
مع  واألطفال  والرجال  النساء  من  معاق   1400 ل 
ووظــائــف  مــهــن  عــلــى  وتــدريــبــهــم  نفسيًا  تأهيلهم 

يستطيعون من خاللها االعتماد على أنفسهم.
األمين  بمصاحبة  تشرفت  المحتلة  القدس  وفــي 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال اإلنسانية مصطفى 
أحمد  األسبق  الفلسطيني  الــوزراء  السيد، ورئيس 
العامة  الــقــدس  مكتبة  الفتتاح  هللا،  رحــمــه  قــريــع 
التي أقيمت بالتنسيق مع جامعة القدس في البلدة 
القديمة قرب المسجد األقصى لدعم صمود شعبنا 
الشريف.  للقدس  العربية  الهوية  على  والحفاظ 
الوطنية  البحرين  مكتبة  مع  إلكترونيا  ربطها  وتم 
للتسهيل على رواد  الثقافي،  لمركز عيسى  التابعة 
المكتبتين من االطالع على جميع المحتويات في 
البلدين الشقيقين، وكان ذلك بمثابة الربط الثقافي 
القدس  الشقيقتين  العاصمتين  بين  ما  والمعنوي 

والمنامة.
العمل عليها من المؤسسة  وآخر المشاريع الجاري 
قــرب مخيم  وعــيــادة  مــدرســة  بــنــاء  الملكية 
الذي  الفلسطينين  لالجئين  الجلزون 
يــقــع إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة رام 
هللا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وذلـــك 
بالتعاون مع 

السلطة الوطنية الفلسطينية وبإشراف وكالة غوث 
وبقرار  “األونروا”  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل 
من الرئيس محمود عباس قدمت السلطة الوطنية 
ــنــاء الــمــدرســة  ــروا” قــطــعــة أرض لــصــالــح ب ــ ــأون ــ “ل
5000 متر مربع وتم  تبلغ نحو  ومرافقها بمساحة 
من  للتنفيذ  واالستعدادات  اإلجـــراءات  في  البدء 
قبل المؤسسة الملكية وذلك بتوجيهات من جاللة 
الــمــلــك ومــتــابــعــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 

خليفة، وبإشراف مصطفى السيد.

زيارة مسؤول

هل من المتوقع أن يزور مسؤول فلسطيني رفيع  «
المستوى البحرين في الفترة المقبلة؟

البحرين  إلى  الفلسطينيين  المسؤولين  زيــارات   -
أمين  زيــارة  كانت  وآخــرهــا  تنقطع  ولــم  متواصلة 
ســر اللجنة الــمــركــزيــة، رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
للمشاركة  الــرجــوب،  جبريل  الفريق  الفلسطيني، 
والثالثين  الثالث  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
ــذي اســتــضــافــتــه الــبــحــريــن،  ــ لــالتــحــاد األســـيـــوي ال
وقبلها  البحرينيين،  المسؤولين  من  عددا  والتقى 
بفترة قصيرة كانت زيارة قاضي قضاة فلسطين، 
محمود  الوزير  الدينية،  للشؤون  الرئيس  مستشار 
لأديان،  البحرين  مؤتمر  في  للمشاركة  الهباش، 
رئيس  البحرين  إلى  المقبلة سيصل  األيام  وخالل 
المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مع وفد 
الجمعية  اجتماعات  في  للمشاركة  رفيع  برلماني 
التي  الــدولــي،  البرلماني  لالتحاد   146 ال  العامة 
زيارة  ترتيب  المتوقع  ومن  البحرين  ستحتضنها 
الفترة  في  عاٍل  مستوى  على  فلسطيني  لمسؤول 

المقبلة.

مشاركة برلمانية

ستستضيف البحرين في شهر مارس المقبل  «
أكبر تجمع برلماني عالمي وهو اجتماع االتحاد 

البرلماني الدولي، فهل سيكون من بين 
المشاركين باالجتماع أعضاء من المجلس الوطني 

الفلسطيني؟

- كما أسلفنا في األيام المقبلة سيصل إلى البحرين 
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، 
الزعارير،  فهمي  الوطني  المجلس  رئيس  ونائب 
اجتماعات  فــي  للمشاركة  رفيع  برلماني  وفــد  مــع 
ــمــانــي الـــدولـــي  ــرل ــب الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــالتــحــاد ال
إلى   11 من  الفترة  في  المصاحبة،  واالجتماعات 
15 مارس المقبل، وسأشارك في الوفد الفلسطيني 
الفلسطيني،  الوطني  المجلس  في  عضوًا  بصفتي 
ويعتبر هذا االجتماع هو أكبر تجمع برلماني على 

مستوى العالم.

السينما الفلسطينية

-صناعة األفالم من أدوات التواصل الثقافي  «
الفعال بين الشعوب واألجيال، فهل توجد 

خطة لدى السفارة لتنظيم مهرجان لألفالم 
الفلسطينية سواء للمبدعين الفلسطينيين أو 

العرب؟

- مــن خـــالل هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــــار، 
خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم  الــشــيــخ  ومــركــز 
البحرين  والبحوث وكذلك عبر مهرجان  للثقافة 
للسينما،  البحرين  نادي  ينظمه  الذي  السينمائي، 
التي  الفلسطينية  األفــالم  من  العديد  عــرض  تم 
تعبر عن واقعنا السياسي والثقافي واالجتماعي، 
الثقافة  وزارة  مــع  التشاور  بصدد  نحن  وحاليا 
ــتــلــفــزيــون  ــة اإلذاعـــــــة وال ــئ الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــي
البحرينية  الــجــهــات  مــع  لــالتــفــاق  الفلسطينية، 

وتم  الفلسطينية،  السينما  أيــام  إلطــالق  المعنية 
وجمعيات  رسمية  مؤسسات  مع  المبدئي  التشاور 
ترحيبا  ــدوا  وأب والثقافة  بالسينما  تعنى  بحرينية 
يرى  أن  نــأمــل  جانبنا  مــن  ونــحــن  بــالــفــكــرة.  كبيرا 
ــنــور فــي الــقــريــب كـــون السينما  هـــذا الــمــشــروع ال
الوطنية  هويتنا  وتعزز  الفلسطينية  الرواية  تبرز 

والثقافية، وتعتبر إحدى أدواتنا النضالية.

عميد الفلسطينيين

كم يبلغ عدد الجالية الفلسطينية بالبحرين؟ ومن  «
هو أقدم فلسطيني مقيم بالبحرين حاليا وكم 

سنة أمضى؟

- عدد أبناء الجالية الفلسطينية بحدود ال 5 آالف 
الجاليات  من  الفلسطينية  جاليتنا  وتعتبر  نسمة، 
برعاية  وتــحــظــى  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  األصــيــلــة 
لعدد من  وترحيب رسمي وشعبي خاصين، وكان 
وفي  والتعليم  التربية  سلك  في  مميز  دور  أبنائنا 
من  وغيرها  المصرفي  والعمل  االستثمار  مجال 
هذا  البحرينيين،  أشقائهم  مع  بيد  يــدا  المجاالت 
الحب  بكل  جاليتنا  احتضن  الذي  األصيل  الشعب 

والترحاب، وإذ ودعت الجالية 
المرحوم  وحــطــيــن،  ــاح  ربـ آل  عميد  الفلسطينية 
95 عامًا  بعد  نبيل”  “أبــو  ربــاح  االستاذ محمد علي 
إليها من  أن قدم  بعد  البحرين  قضى معظمها في 
المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 1953 ليعمل 
الخليفية وهي  الهداية  مدرسة  بداية في  مدرسًا، 
أول مدرسة عامة في الخليج العربي تم تأسيسها 
بسنوات الحقة  بعدها  يعين  أن  قبل  1919م،  عام 
الكشفية والحقا عين  للفرقة  إداريًا وقائدا  مشرفًا 
مدينة  مدرسة  آخرها  مــدارس  عــدة  في  سكرتيرا 
في  والعمل  تقاعده  حتى  للبنين  الثانوية  عيسى 

سفارة دولة فلسطين.
وحاليا يعتبر األخ محمد سليمان الصالح “أبو وائل” 
1961 ويعمل  العام  البحرين منذ  الذي يعيش في 

في القطاع الخاص، هو أكبر أبناء الجالية سنًا.
كما نذكر من بين المدرسين القادمين من فلسطين 
اللبابيدي  مــحــمــود  رفــيــق  االســـتـــاذ  المملكة  إلـــى 
فترة  وخــالل   ،1942 العام  في  مدرسا  عمل  الــذي 
معارف  لدى  عمل  الماضي  القرن  من  الخمسينات 
البحرين األستاذ عبدهللا فرج وكان مديرًا لثانوية 
المحرق، واألستاذ عيسى طالب الشريف الذي كان 
المحرق،  لثانوية  مديرا  ثم  الديني،  للمعهد  مديرا 
ــذي قـــدم إلــى  ــ ــد الــرحــمــن مــحــمــود شــنــاعــة ال وعــب

البحرين في العام 1951، ووجيه 
صقر،  إبراهيم  ويوسف  دعيبس،  وشــحــادة  ــزال،  ن
العصار،  إسماعيل  ورزق  الــصــويــر،  وعبدالرحمن 
وعــبــدالــرحــمــن  رحــمــة،  أبـــو  خميس  محمد  وعــلــي 
توفيق الجمل، وشقيقه يعقوب الجمل، ومصطفى 
الشبراوي،  ورجــب  عــودة،  أبــو  ومصطفى  الكجك، 
وفؤاد  الشنطي،  وإبراهيم  إبراهيم سمور،  محمود 
وخميس  هللا،  عطا  وأحمد  مطر،  وإبراهيم  مطر، 
ــن األســـمـــاء  ــشــيــخ عـــلـــي، وغـــيـــرهـــم كــثــيــريــن مـ ال
البحرين  أهل  ويعرفها  بها  نعتز  التي  الفلسطينية 

بالعلم والتفاني بالعمل.
القطاع  فــي  عملوا  الــذيــن  الجالية  أبــنــاء  مــن  أمــا 
الخاص، نذكر منهم عدنان نور الدين بسيسو الذي 
مديرا   1967 عــام  البحرين  إلــى  الخليل  مــن  قــدم 
لــفــرع الــبــنــك الــعــربــي فــي الــمــنــامــة، وجــمــيــل أمين 
لشركة  مــديــرا  السبعينات  فــتــرة  قــدم خــالل  وفـــا، 
 British Overseas البريطانية  الجوية  الخطوط 
كثير  وهــنــاك   ،)Airways Corporation )BOAC
وسوريا  لبنان  من  قدموا  الذين  الفلسطينيين  من 

واألردن لخدمة قطاع التعليم في البحرين.

السفير عبدالقادر يزور “^”: 5 آالف فلسطيني بالبحرين
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيشارك بأكبر تجمع برلماني عالمي بالمنامة

ــم الـــجـــلـــزون لــاجــئــيــن ــرب مــخــي ــ ــة وعـــيـــادة ق ــدرسـ ــى بـــنـــاء مـ ــل ــل ع ــم ــع ــاٍر ال ــ جـ
المقبلة ــرة  ــت ــف ال فـــي  ــاٍل  ــ ع ــوى  مــســت ــى  عــل فلسطيني  ــؤول  ــس ــم ل ــارة  ــ زيـ ــرتــيــب  ت

هدية تذكارية للسفير الفلسطيني  جانب من اللقاء مع السفير

محرر الشؤون المحلية | تصوير: خليل إبراهيم وعلي محفوظ
ربط إلكتروني لمكتبة 

القدس العامة مع 
مكتبة البحرين

تشاور مع الجهات 
المعنية إلطالق أيام 
السينما الفلسطينية

محمد الصالح عميد 
الجالية ويعيش في 

البحرين منذ العام 1961
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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

العدد:  5251
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عالقة المواطن الخليجي بالمسرح بالفحص والتصنيف
قضايـــا إنســـان اليوم أشـــد تعقيدا وأكثر اتســـاعا بما ال يقاس، من إنســـان 
ســـوفوكليس، وأرســـتوفان، وأعمـــق قلقـــا من إنســـان شكســـبير، وهنريك 
أبســـن، وغوغـــول. لذلك مـــا هي القضايا التي تهم إنســـان اليـــوم، وما هي 

المسائل التي تعذبه وتقلق روحه؟
دار في بالي هذا الســـؤال وأنا أحضر مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، 
كضيـــف مشـــارك في تقديم نـــدوة بعنوان “الممثل البحريني بين الشـــهادة 
والموهبـــة” مـــع عـــدد من إخوانـــي الفنانين، لهـــذا أرى أن على المشـــتغلين 
بالمســـرح مســـؤوليات ضخمـــة، ومـــن هـــذه المســـؤوليات ضـــرورة القيام 
بدراســـات علمية في ميدان المســـرح، خصوصا دراســـة رواد المسرح، ألن 
رواد المسرح في دول الخليج بحاجة إلى دراسة، أو حقيقة إلى دراسات 
فنية واجتماعية ونفسية، فمثل هذه الدراسات تكشف عن مدى ما حققه 
المســـرح في الســـنوات األخيرة وما لم يحققه، وبدون هذه الدراسات من 
الخطـــأ بـــل ومن التجني أن نصدر األحكام، كمـــا يتراءى لنا، ألنها لن تكون 

أحكاما تستند إلى أسس موضوعية.
في دول الخليج هناك حراك مســـرحي واضح، وجهد جبار تقوم به الهيئة 

العربيـــة للمســـرح خليجيـــا وعربيـــا، وإلمارة الشـــارقة الفضـــل المطلق في 
االنتصارات العظيمة التي يحققها المسرح العربي والخليجي، على اعتبار 
أن المســـرح لـــم يعـــد ترفا ولم يعد وســـيلة لقتـــل الوقت، بـــل أصبح غذاء 
روحيـــا وفكريـــا للجماهيـــر العريضة التي تقبل عليه بشـــغف وتتابع كل ما 
يكتب عن المسرح وفنونه وحضور حلقات المناقشة والندوات المختلفة، 
ومـــن هنا ندعوا المهتمين بشـــؤون المســـرح في دولنـــا الخليجية تحديدا 
ليفكـــروا فـــي إعـــداد دراســـات علميـــة واعيـــة في ميـــدان المســـرح، تقوم 
على األســـس الموضوعية وعلى المعلومات الدقيقـــة والبيانات الميدانية 
الصادقة واإلحصاءات الحقيقية المدروسة، فحسب خبرتنا ال توجد مثل 
هذه الدراســـات التـــي تبين كيف يتعامـــل الجمهور الخليجي مع المســـرح 
باعتباره فنا جماهيريا موضوعه البشر وعالقاتهم، كدراسة الظواهر التي 
تصاحـــب العروض نفســـيا واجتماعيا وغيرها مـــن األفكار التي من خاللها 

نتعرف على عالقة المواطن الخليجي بالمسرح بالفحص والتصنيف.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

سكن العمال... ال حياة لمن تنادي!
أكـــد بعـــض النواب أن ملـــف “مســـاكن العمل” فـــي المحافظـــة الجنوبية 
علـــى وجـــه الخصـــوص يســـير وفقـــًا للخطـــط الحكوميـــة الموضوعـــة، 
موضحين أنه تم استحداث آلية جديدة إلنفاذ المواد القانونية الخاصة 
بهـــذه النوعيـــة من المســـاكن في القرار الـــوزاري المتعلق باالشـــتراطات 
والمواصفات، وتم منح صالحية أكبر لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
للتنفيـــذ بتوجيهات من مجلس الـــوزراء، باإلضافة إلى بعض التحركات 
التي حالت دون حلول جذرية تذكر! تكدس في عدد العمال مستمر وال 
يتناســـب مع النســـيج االجتماعي، خصوصا في المناطـــق القديمة، ومع 
مطالبـــات المواطنين التي أصبحت متكـــررة وواضحة وتدعو للحد من 

تأثيرات مساكن العمالة العازبة على األسر البحرينية.
أمهـــد بهـــذا القول للقضية التـــي أصبحت تؤرق المواطنين، وهي ســـكن 
هـــؤالء العـــزاب والعمال داخل األحياء الســـكنية، كنت أظـــن أن البعض 
يبالـــغ في هـــذه القضية، حتى رأيتها ماثلة أمام عيني، تكبر وتســـتفحل 
يومًا بعد يوم عندما أزور بعض مناطق البحرين وأتجول في شـــوارعها 
وتحديـــدًا فرجـــان مدينة عيســـى! في الماضـــي كنت ال ألتفـــت يمينًا أو 
شـــماالً عنـــد زيارتـــي لهـــا إال ورأيـــت البحرينييـــن يملئـــون المنطقة، لكن 
اليوم بدأ زحف العمال، ويقينًا انهم من العمالة السائبة التي تزحف إلى 

المنطقة بشكل خطير ال تحتويه الكلمات.
تأملت في الموضوع وفي انتشار األمراض واألوساخ والعادات السيئة 
واإلزعـــاج والتحرشـــات ومزاحمـــة المواطـــن فـــي قـــوت يومه وســـكنه 

وراحته وقائمة طويلة من المساوئ، فعرفت أنه ال حياة لمن تنادي.
اليـــوم عرفـــت أننا مازلنا في المربع األول، وأقنعت نفســـي أننا يجب أن 
نحمـــد هللا أن هؤالء لم يقوموا بتقديم شـــكوى ضدنا بأن في منطقتهم 

عائلة بحرينية!.

*كاتبة بحرينية

fatin.hamza@gmail.com

*فاتن حمزة

يطلق الكاتب والدبلوماســـي األميركي الســـابق “مايكل هاميلتون مورجان” 
في كتابه المعنون “من مكة إلى الميتاداتا”، على البابا الروماني الكاثوليكي 
“سيلفستر الثاني” لقب البابا الذي نقل الرؤية المستقبلية العربية اإلسالمية 

إلى أوروبا.
ففـــي فرنســـا، ومـــع أواخر العقـــد الخامس من القرن العاشـــر الميـــالدي، ولد 
صبي صغير ُيدعى “جيربير”، بذكاء استثنائي رغم فقره المدقع، وقد تمكن 
من شـــق طريقه إلى دير القديس جيرالد أورياك، عندما ناهز الســـابعة عشر 
عـــام 945، وهنـــاك أصبـــح راهًبـــا مبتدًئا لدى الكنيســـة، وقد تميـــز عن رفاقه 
األكبـــر ســـنًّا وعـــن معلِِّميـــه بطبيعته المجـــدة والمحبـــة لالســـتطالع، وولعه 
بالمخطوطـــات والمعرفـــة، وعندمـــا بلغ 21 عاًمـــا زار الدير نبيـــل من منطقة 

كاتالونيا المسيحية اإلسبانية ُيدعى الكونت “بوريل الثاني” من برشلونة.
أقنـــع بوريـــل، الرهبـــان الفرنســـيين، باصطحـــاب الصبـــي “جيربيـــر” معه إلى 
كتالونيا في إســـبانيا، لدراســـة العلوم والرياضيات، ووافق الكونت وعهد به 
إلى رعاية األســـقف “أتو”، وســـمح له بدخول دير “ســـانتا ماريا دي ريبوري” 

األكثر ثراًء.
كانت اسبانيا نفسها، وكذلك إيطاليا وصقلية على نطاق أصغر تحتل مكانة 
بوصفها مركًزا النتقال األفكار واالكتشـــافات العربية إلى أوروبا، وفي حين 
ســـيطر األمويون على الجزء األكبر من اســـبانيا والبرتغـــال، صمدت مملكتا 
تان في الشـــمال، وكانت برشـــلونة التي ظلت في  قشـــتاله وليون المســـيحيِّ

وضـــع أطلق عليـــه الثغر األســـباني، مســـيحية أيًضا. أصبحت مكتبة ســـانتا 
ًعـــا وطن “جيربيـــر” الجديد، ســـيما أن  ماريـــا دي ريبـــوري األكثـــر ثـــراء وتنوُّ
مكتبة دير أورياك المتواضعة لم تكن تضم سوى 400 مخطوطة، في حين 
كانـــت مكتبة دير ســـانتا ماريا دي ريبوي المركز الثقافي فـــي كتالونيا، وقد 
رة من بيت الحكمة، وغيره من مراكز العلم في  كانت نسخة مسيحية مصغَّ

العالم العربي.
فها في كتابة  ا من العلوم والمعارف التـــي وظَّ اكتســـب “جيربير” الكثير جـــدًّ
أطروحاتـــه الخاصـــة، بنـــاء على االكتشـــافات العربية التي ربمـــا تمكَّنت من 

االنطالق إلى العالم الواسع أو ظلَّت قابعة في موطنها. 
كان هدف “جيربير” األسمى، مواصلة اكتشافاته الفكرية، وفي الوقت نفسه 
تـــدرج فـــي المناصب حتى وصل إلـــى منصب كبير أســـاقفة ريمز )1995م(، 
ليصل إلى منصب البابوية بصفته أول فرنسي، وقد ُعدَّ من أعظم المفكرين 
والمثقفين والمجددين الذين شـــغلوا هذا المنصب في تاريخ الكنيســـة. لقد 
كان سابًقا لزمانه ومكانه بسنوات عديدة، وكما الحال مع جميع المجددين، 
أدى تفكيـــره العلمـــي المتقـــدم، وشـــغفه المحمـــوم بجلب اكتشـــافات العرب 
له إلى  ذات الطابـــع المســـتقل إلـــى أوروبا، إلى اجتذاب أعداء جـــدد له، وحوَّ
شـــخصية ظلـــت موضع جدل طـــوال األلف عـــام التالية. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

*كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

*إميل أمين

جيربير الفرنسي... جسر بين العرب والغرب

اضطرابات الشخصية
يواجـــه بعـــض األفراد مشـــكالت كبيرة فـــي التعامل مـــع اآلخرين، وفي 
القـــدرة علـــى إدارة المواقـــف والتعامـــل الســـوي مع المشـــكالت، ســـواء 
الشـــخصية أو األســـرية، مـــا يجعـــل الفرد فـــي حالة من عدم االســـتقرار 

والتوازن النفسي. 
وتعد اضطرابات الشـــخصية من المواضيع المهمـــة التي تتطلب الوعي 
والمعرفة بها لما لموضوع الشخصية من أهمية في حياة اإلنسان وبناء 
ذاته، خصوصا في بناء وتشكيل التصورات التي بموجبها يتعامل الفرد 
مع نفســـه ومع العالم الخارجي، ومن هنا فإن األشخاص الذين يصابون 
باضطـــراب الشـــخصية لديهـــم تصرفـــات غيـــر مألوفـــة وردود أفعـــال ال 
تتناســـب مع المواقف لحدوث خلل في األفكار والمشـــاعر والسلوكيات 
التي تؤثر بصورة سلبية على منظور الفرد لنفسه وللعالم المحيط، علمًا 

أن الشخصية تتشكل في مراحل مبكرة من عمر اإلنسان.
يصنف اضطراب الشخصية ضمن االضطرابات العقلية نظرًا لظهور نمط 
من التفكير غير الصحي وغير السوي، والذي يبدو طبيعيًا عند الشخص 
المصـــاب بهذا االضطراب. وتظهر تصنيفات اضطراب الشـــخصية وفق 
ثـــالث مجموعـــات بنـــاًء علـــى األعـــراض المصاحبـــة وشـــدتها، وتتصف 
اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعـــة “أ” بالتفكير أو الســـلوك الغريب 
والشـــاذ وتتضمن )اضطراب الشخصية المرتابة واالنعزالية والفصامية( 
بينمـــا تتصـــف اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعـــة “ب” بالتفكير أو 
الســـلوك الدرامـــي أو االنفعالـــي المفـــرط أو غير المتوقـــع وتتضمن هذه 
االضطرابـــات )اضطـــراب الشـــخصية االنطوائيـــة والحديـــة والتمثيليـــة 
والنرجســـية(، كمـــا تتصـــف اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعة “ج” 
بالتفكير أو الســـلوك القِلق أو المتخوف وتتضمن )اضطراب الشـــخصية 

االجتنابية واالعتمادية والوسواسية(.
الشـــخص الـــذي يعاني من اضطراب الشـــخصية قد يتواجـــد في العمل، 
محيـــط األســـرة وبيـــن األصدقاء، وكل مـــا يحتاجه هو العالج النفســـي 
والدعم األسري الذي يساعده على تحقيق معدل النجاح في التعامالت 

السوية.

*كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*ندى نسيم

ونحن مقبلون على شـــهر رمضان الكريم، نســـتذكر المسلســـالت الرمضانية 
الجميلـــة المرتبطـــة بالماضي وتاريـــخ البحرين الذي عاصـــره األجداد، وهي 
بالنسبة لنا تذكير بالماضي الجميل للبحرين، أتذكر شخصيا األعمال الجميلة 
مثل “ســـوالف أم هالل” و”رحلة العجائب” و”غناوي بوتعب” و”البيت العود” 
و”أوالد بوجاســـم” و”فرجـــان لول” و”حســـن ونور الســـنا” و”ملفـــى األياويد” 

و”حزاوي الدار” و”نيران” وغيرها.
تلك الحقبة التي عاصرها جيل الســـتينات والســـبعينات والثمانينات وجزء 
من جيل التسعينات شهد الجميع لها باإلبداع والجمال، فكانت المسلسالت 
في ذلك الوقت ذات محتوى جميل وهادف، وكانت الرسالة األولى تكمن في 
الترابط األســـري والحياة الكريمة البسيطة وعدم الظلم والكرم، فالمحتوى 

يشجع المشاهد على هذه األمور ويغرز في األوالد الصفات الحميدة.
فمن أجمل المخرجين األستاذ أحمد المقلة، وال يقتصر المدح عليه لكن هو 

مـــن وضع بصمته في مسلســـالت تلفزيـــون البحرين الرمضانيـــة، دعم مثل 
هذه الشخصيات الوطنية المخلصة في عملها واجب من وزارة اإلعالم.

ال يخفى على أحد أن تلفزيون البحرين في تلك الحقبة حصل على االمتياز، 
فكان مواطنو مجلس التعاون ينتظرون ويترقبون المسلســـالت البحرينية، 

فالجميع يعلم أن العادات والتقاليد في مجلس التعاون متشابهة.
اليـــوم يتجـــه أفضـــل المخرجين في مملكـــة البحرين للعمل خـــارج المملكة، 
وهـــذا بســـبب عدم التقديـــر واالهتمـــام. إن احتواء مثل هـــؤالء المخرجين 

المبدعين وإبرازهم مرة أخرى مطلب شعبي، فنحن األولى بهذا اإلبداع.
أتمنـــى أن تصـــل هذه الرســـالة للقائمين على برامج تلفزيـــون البحرين، وأن 
يعيدوا النظر في ما طرحت، وأن يعود تلفزيون البحرين الى ســـابق عهده، 

فهو من القطاعات الحكومية، ونجاح أي قطاع حكومي نجاح للمملكة.

*كاتب بحريني

* عبداهلل البستكي

تلفزيون البحرين
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عالقة المواطن الخليجي بالمسرح بالفحص والتصنيف
قضايـــا إنســـان اليوم أشـــد تعقيدا وأكثر اتســـاعا بما ال يقاس، من إنســـان 
ســـوفوكليس، وأرســـتوفان، وأعمـــق قلقـــا من إنســـان شكســـبير، وهنريك 
أبســـن، وغوغـــول. لذلك مـــا هي القضايا التي تهم إنســـان اليـــوم، وما هي 

المسائل التي تعذبه وتقلق روحه؟
دار في بالي هذا الســـؤال وأنا أحضر مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، 
كضيـــف مشـــارك في تقديم نـــدوة بعنوان “الممثل البحريني بين الشـــهادة 
والموهبـــة” مـــع عـــدد من إخوانـــي الفنانين، لهـــذا أرى أن على المشـــتغلين 
بالمســـرح مســـؤوليات ضخمـــة، ومـــن هـــذه المســـؤوليات ضـــرورة القيام 
بدراســـات علمية في ميدان المســـرح، خصوصا دراســـة رواد المسرح، ألن 
رواد المسرح في دول الخليج بحاجة إلى دراسة، أو حقيقة إلى دراسات 
فنية واجتماعية ونفسية، فمثل هذه الدراسات تكشف عن مدى ما حققه 
المســـرح في الســـنوات األخيرة وما لم يحققه، وبدون هذه الدراسات من 
الخطـــأ بـــل ومن التجني أن نصدر األحكام، كمـــا يتراءى لنا، ألنها لن تكون 

أحكاما تستند إلى أسس موضوعية.
في دول الخليج هناك حراك مســـرحي واضح، وجهد جبار تقوم به الهيئة 

العربيـــة للمســـرح خليجيـــا وعربيـــا، وإلمارة الشـــارقة الفضـــل المطلق في 
االنتصارات العظيمة التي يحققها المسرح العربي والخليجي، على اعتبار 
أن المســـرح لـــم يعـــد ترفا ولم يعد وســـيلة لقتـــل الوقت، بـــل أصبح غذاء 
روحيـــا وفكريـــا للجماهيـــر العريضة التي تقبل عليه بشـــغف وتتابع كل ما 
يكتب عن المسرح وفنونه وحضور حلقات المناقشة والندوات المختلفة، 
ومـــن هنا ندعوا المهتمين بشـــؤون المســـرح في دولنـــا الخليجية تحديدا 
ليفكـــروا فـــي إعـــداد دراســـات علميـــة واعيـــة في ميـــدان المســـرح، تقوم 
على األســـس الموضوعية وعلى المعلومات الدقيقـــة والبيانات الميدانية 
الصادقة واإلحصاءات الحقيقية المدروسة، فحسب خبرتنا ال توجد مثل 
هذه الدراســـات التـــي تبين كيف يتعامـــل الجمهور الخليجي مع المســـرح 
باعتباره فنا جماهيريا موضوعه البشر وعالقاتهم، كدراسة الظواهر التي 
تصاحـــب العروض نفســـيا واجتماعيا وغيرها مـــن األفكار التي من خاللها 

نتعرف على عالقة المواطن الخليجي بالمسرح بالفحص والتصنيف.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

سكن العمال... ال حياة لمن تنادي!
أكـــد بعـــض النواب أن ملـــف “مســـاكن العمل” فـــي المحافظـــة الجنوبية 
علـــى وجـــه الخصـــوص يســـير وفقـــًا للخطـــط الحكوميـــة الموضوعـــة، 
موضحين أنه تم استحداث آلية جديدة إلنفاذ المواد القانونية الخاصة 
بهـــذه النوعيـــة من المســـاكن في القرار الـــوزاري المتعلق باالشـــتراطات 
والمواصفات، وتم منح صالحية أكبر لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
للتنفيـــذ بتوجيهات من مجلس الـــوزراء، باإلضافة إلى بعض التحركات 
التي حالت دون حلول جذرية تذكر! تكدس في عدد العمال مستمر وال 
يتناســـب مع النســـيج االجتماعي، خصوصا في المناطـــق القديمة، ومع 
مطالبـــات المواطنين التي أصبحت متكـــررة وواضحة وتدعو للحد من 

تأثيرات مساكن العمالة العازبة على األسر البحرينية.
أمهـــد بهـــذا القول للقضية التـــي أصبحت تؤرق المواطنين، وهي ســـكن 
هـــؤالء العـــزاب والعمال داخل األحياء الســـكنية، كنت أظـــن أن البعض 
يبالـــغ في هـــذه القضية، حتى رأيتها ماثلة أمام عيني، تكبر وتســـتفحل 
يومًا بعد يوم عندما أزور بعض مناطق البحرين وأتجول في شـــوارعها 
وتحديـــدًا فرجـــان مدينة عيســـى! في الماضـــي كنت ال ألتفـــت يمينًا أو 
شـــماالً عنـــد زيارتـــي لهـــا إال ورأيـــت البحرينييـــن يملئـــون المنطقة، لكن 
اليوم بدأ زحف العمال، ويقينًا انهم من العمالة السائبة التي تزحف إلى 

المنطقة بشكل خطير ال تحتويه الكلمات.
تأملت في الموضوع وفي انتشار األمراض واألوساخ والعادات السيئة 
واإلزعـــاج والتحرشـــات ومزاحمـــة المواطـــن فـــي قـــوت يومه وســـكنه 

وراحته وقائمة طويلة من المساوئ، فعرفت أنه ال حياة لمن تنادي.
اليـــوم عرفـــت أننا مازلنا في المربع األول، وأقنعت نفســـي أننا يجب أن 
نحمـــد هللا أن هؤالء لم يقوموا بتقديم شـــكوى ضدنا بأن في منطقتهم 

عائلة بحرينية!.

*كاتبة بحرينية

fatin.hamza@gmail.com

*فاتن حمزة

يطلق الكاتب والدبلوماســـي األميركي الســـابق “مايكل هاميلتون مورجان” 
في كتابه المعنون “من مكة إلى الميتاداتا”، على البابا الروماني الكاثوليكي 
“سيلفستر الثاني” لقب البابا الذي نقل الرؤية المستقبلية العربية اإلسالمية 

إلى أوروبا.
ففـــي فرنســـا، ومـــع أواخر العقـــد الخامس من القرن العاشـــر الميـــالدي، ولد 
صبي صغير ُيدعى “جيربير”، بذكاء استثنائي رغم فقره المدقع، وقد تمكن 
من شـــق طريقه إلى دير القديس جيرالد أورياك، عندما ناهز الســـابعة عشر 
عـــام 945، وهنـــاك أصبـــح راهًبـــا مبتدًئا لدى الكنيســـة، وقد تميـــز عن رفاقه 
األكبـــر ســـنًّا وعـــن معلِِّميـــه بطبيعته المجـــدة والمحبـــة لالســـتطالع، وولعه 
بالمخطوطـــات والمعرفـــة، وعندمـــا بلغ 21 عاًمـــا زار الدير نبيـــل من منطقة 

كاتالونيا المسيحية اإلسبانية ُيدعى الكونت “بوريل الثاني” من برشلونة.
أقنـــع بوريـــل، الرهبـــان الفرنســـيين، باصطحـــاب الصبـــي “جيربيـــر” معه إلى 
كتالونيا في إســـبانيا، لدراســـة العلوم والرياضيات، ووافق الكونت وعهد به 
إلى رعاية األســـقف “أتو”، وســـمح له بدخول دير “ســـانتا ماريا دي ريبوري” 

األكثر ثراًء.
كانت اسبانيا نفسها، وكذلك إيطاليا وصقلية على نطاق أصغر تحتل مكانة 
بوصفها مركًزا النتقال األفكار واالكتشـــافات العربية إلى أوروبا، وفي حين 
ســـيطر األمويون على الجزء األكبر من اســـبانيا والبرتغـــال، صمدت مملكتا 
تان في الشـــمال، وكانت برشـــلونة التي ظلت في  قشـــتاله وليون المســـيحيِّ

وضـــع أطلق عليـــه الثغر األســـباني، مســـيحية أيًضا. أصبحت مكتبة ســـانتا 
ًعـــا وطن “جيربيـــر” الجديد، ســـيما أن  ماريـــا دي ريبـــوري األكثـــر ثـــراء وتنوُّ
مكتبة دير أورياك المتواضعة لم تكن تضم سوى 400 مخطوطة، في حين 
كانـــت مكتبة دير ســـانتا ماريا دي ريبوي المركز الثقافي فـــي كتالونيا، وقد 
رة من بيت الحكمة، وغيره من مراكز العلم في  كانت نسخة مسيحية مصغَّ

العالم العربي.
فها في كتابة  ا من العلوم والمعارف التـــي وظَّ اكتســـب “جيربير” الكثير جـــدًّ
أطروحاتـــه الخاصـــة، بنـــاء على االكتشـــافات العربية التي ربمـــا تمكَّنت من 

االنطالق إلى العالم الواسع أو ظلَّت قابعة في موطنها. 
كان هدف “جيربير” األسمى، مواصلة اكتشافاته الفكرية، وفي الوقت نفسه 
تـــدرج فـــي المناصب حتى وصل إلـــى منصب كبير أســـاقفة ريمز )1995م(، 
ليصل إلى منصب البابوية بصفته أول فرنسي، وقد ُعدَّ من أعظم المفكرين 
والمثقفين والمجددين الذين شـــغلوا هذا المنصب في تاريخ الكنيســـة. لقد 
كان سابًقا لزمانه ومكانه بسنوات عديدة، وكما الحال مع جميع المجددين، 
أدى تفكيـــره العلمـــي المتقـــدم، وشـــغفه المحمـــوم بجلب اكتشـــافات العرب 
له إلى  ذات الطابـــع المســـتقل إلـــى أوروبا، إلى اجتذاب أعداء جـــدد له، وحوَّ
شـــخصية ظلـــت موضع جدل طـــوال األلف عـــام التالية. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

*كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

*إميل أمين

جيربير الفرنسي... جسر بين العرب والغرب

اضطرابات الشخصية
يواجـــه بعـــض األفراد مشـــكالت كبيرة فـــي التعامل مـــع اآلخرين، وفي 
القـــدرة علـــى إدارة المواقـــف والتعامـــل الســـوي مع المشـــكالت، ســـواء 
الشـــخصية أو األســـرية، مـــا يجعـــل الفرد فـــي حالة من عدم االســـتقرار 

والتوازن النفسي. 
وتعد اضطرابات الشـــخصية من المواضيع المهمـــة التي تتطلب الوعي 
والمعرفة بها لما لموضوع الشخصية من أهمية في حياة اإلنسان وبناء 
ذاته، خصوصا في بناء وتشكيل التصورات التي بموجبها يتعامل الفرد 
مع نفســـه ومع العالم الخارجي، ومن هنا فإن األشخاص الذين يصابون 
باضطـــراب الشـــخصية لديهـــم تصرفـــات غيـــر مألوفـــة وردود أفعـــال ال 
تتناســـب مع المواقف لحدوث خلل في األفكار والمشـــاعر والسلوكيات 
التي تؤثر بصورة سلبية على منظور الفرد لنفسه وللعالم المحيط، علمًا 

أن الشخصية تتشكل في مراحل مبكرة من عمر اإلنسان.
يصنف اضطراب الشخصية ضمن االضطرابات العقلية نظرًا لظهور نمط 
من التفكير غير الصحي وغير السوي، والذي يبدو طبيعيًا عند الشخص 
المصـــاب بهذا االضطراب. وتظهر تصنيفات اضطراب الشـــخصية وفق 
ثـــالث مجموعـــات بنـــاًء علـــى األعـــراض المصاحبـــة وشـــدتها، وتتصف 
اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعـــة “أ” بالتفكير أو الســـلوك الغريب 
والشـــاذ وتتضمن )اضطراب الشخصية المرتابة واالنعزالية والفصامية( 
بينمـــا تتصـــف اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعـــة “ب” بالتفكير أو 
الســـلوك الدرامـــي أو االنفعالـــي المفـــرط أو غير المتوقـــع وتتضمن هذه 
االضطرابـــات )اضطـــراب الشـــخصية االنطوائيـــة والحديـــة والتمثيليـــة 
والنرجســـية(، كمـــا تتصـــف اضطرابـــات الشـــخصية مـــن المجموعة “ج” 
بالتفكير أو الســـلوك القِلق أو المتخوف وتتضمن )اضطراب الشـــخصية 

االجتنابية واالعتمادية والوسواسية(.
الشـــخص الـــذي يعاني من اضطراب الشـــخصية قد يتواجـــد في العمل، 
محيـــط األســـرة وبيـــن األصدقاء، وكل مـــا يحتاجه هو العالج النفســـي 
والدعم األسري الذي يساعده على تحقيق معدل النجاح في التعامالت 

السوية.
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*ندى نسيم

ونحن مقبلون على شـــهر رمضان الكريم، نســـتذكر المسلســـالت الرمضانية 
الجميلـــة المرتبطـــة بالماضي وتاريـــخ البحرين الذي عاصـــره األجداد، وهي 
بالنسبة لنا تذكير بالماضي الجميل للبحرين، أتذكر شخصيا األعمال الجميلة 
مثل “ســـوالف أم هالل” و”رحلة العجائب” و”غناوي بوتعب” و”البيت العود” 
و”أوالد بوجاســـم” و”فرجـــان لول” و”حســـن ونور الســـنا” و”ملفـــى األياويد” 

و”حزاوي الدار” و”نيران” وغيرها.
تلك الحقبة التي عاصرها جيل الســـتينات والســـبعينات والثمانينات وجزء 
من جيل التسعينات شهد الجميع لها باإلبداع والجمال، فكانت المسلسالت 
في ذلك الوقت ذات محتوى جميل وهادف، وكانت الرسالة األولى تكمن في 
الترابط األســـري والحياة الكريمة البسيطة وعدم الظلم والكرم، فالمحتوى 

يشجع المشاهد على هذه األمور ويغرز في األوالد الصفات الحميدة.
فمن أجمل المخرجين األستاذ أحمد المقلة، وال يقتصر المدح عليه لكن هو 

مـــن وضع بصمته في مسلســـالت تلفزيـــون البحرين الرمضانيـــة، دعم مثل 
هذه الشخصيات الوطنية المخلصة في عملها واجب من وزارة اإلعالم.

ال يخفى على أحد أن تلفزيون البحرين في تلك الحقبة حصل على االمتياز، 
فكان مواطنو مجلس التعاون ينتظرون ويترقبون المسلســـالت البحرينية، 

فالجميع يعلم أن العادات والتقاليد في مجلس التعاون متشابهة.
اليـــوم يتجـــه أفضـــل المخرجين في مملكـــة البحرين للعمل خـــارج المملكة، 
وهـــذا بســـبب عدم التقديـــر واالهتمـــام. إن احتواء مثل هـــؤالء المخرجين 

المبدعين وإبرازهم مرة أخرى مطلب شعبي، فنحن األولى بهذا اإلبداع.
أتمنـــى أن تصـــل هذه الرســـالة للقائمين على برامج تلفزيـــون البحرين، وأن 
يعيدوا النظر في ما طرحت، وأن يعود تلفزيون البحرين الى ســـابق عهده، 

فهو من القطاعات الحكومية، ونجاح أي قطاع حكومي نجاح للمملكة.
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تلفزيون البحرين
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