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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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الملك حمد  الــجــالــة  حــضــرة صــاحــب  بعث 
المعظم برقية  الباد  بن عيسى آل خليفة ملك 
تــهــنــئــة إلـــى أخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس قــيــس سعيد 
بمناسبة  الشقيقة  التونسية  الجمهورية  رئيس 

الذكرى السنوية الستقال باده.
وأعرب جالته في البرقية عن أطيب تهانيه 
وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه مـــوفـــور الــصــحــة والــســعــادة 
تحقيق  الشقيق  التونسية  الجمهورية  ولشعب 
ــل قــيــادة  ــي ظـ ــن الـــتـــقـــدم واالزدهـــــــــار فـ الـــمـــزيـــد مـ
بعمق  المناسبة  بــهــذه  مشيًدا جالته  فخامته، 
ــر الــعــاقــات األخـــويـــة الــوطــيــدة والـــروابـــط  ــ أواصـ
البلدين  بــيــن  تــجــمــع  الــتــي  الــوثــيــقــة  الــتــاريــخــيــة 
والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو 

في شتى المجاالت.
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 

رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
قيس  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  ــوزراء  الــ
الشقيقة  الــتــونــســيــة  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  ســعــيــد 

بمناسبة الذكرى السنوية الستقال باده.
 وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه 
وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 
تحقيق  الشقيق  التونسية  الجمهورية  ولشعب 
المزيد من النماء والتقدم في ظل قيادة فخامته، 
األخوية  بالعاقات  المناسبة  بهذه  مشيًدا سموه 
الراسخة والروابط التاريخية التي تربط البلدين 
والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطوٍر ونمو 

على كافة الصعد.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

السيدة نجاء بودن رئيسة الحكومة التونسية.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
ي��ه��ن��ئ��ان ت���ون�������س ب����ذك����رى اال���س��ت��ق��ال

الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــات  ــعــــاقــ ــوى الــ ــتــ ــســ الــــــــــــــوزراء مــ
البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـ
وأهمية  الشعبية  الديمقراطية 

مختلف  على  تعزيزها  مواصلة 
األصــــــعــــــدة نــــحــــو آفــــــــاق أرحـــــب 
المنشودة.  للتطلعات  تحقيًقا 
ــاء ســـمـــوه  ــقــ جــــــاء ذلــــــك لــــــدى لــ
بــقــصــر الــــرفــــاع أمـــــس، بــحــضــور 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن أحـــمـــد بــن 
ديــوان  رئيس  خليفة  آل  سلمان 

عبدالحميد  السيد  العهد،  ولي 
الجمهورية  أحمد خوجة سفير 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الشعبية، وذلك بمناسبة انتهاء 
لدى  لــبــاده  كسفير  عمله  فترة 
ــيــــث نـــــــوه ســـمـــوه  الـــمـــمـــلـــكـــة، حــ
أواصــر  تعزيز  فــي  السفير  بــدور 

العاقات البحرينية الجزائرية، 
التوفيق  للسفير  سموه  متمنًيا 
المقبلة. من جانبه،  في مهامه 
أعرب السيد عبدالحميد أحمد 
خــــوجــــة عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

عــــلــــى مــــــا يــــولــــيــــه مــــــن حــــرص 
واهــــتــــمــــام لـــلـــدفـــع بـــالـــعـــاقـــات 
وتعزيز  الــبــلــديــن  بــيــن  الــثــنــائــيــة 
التعاون في مختلف المجاالت، 
منوًها بالدعم الذي تلقاه طوال 
لمملكة  مــتــمــنــًيــا  عــمــلــه،  فـــتـــرة 

البحرين دوام التقدم والنماء.

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية تعزيز العاقات البحرينية الجزائرية

لحضرة  السامية  للتوجيهات  تنفيذًا 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المعظم  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل 
ــار االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة لمواجهة  فــي إطـ
الــزلــزال  سببها  التي  واألضــــرار  التداعيات 
الذي تعرضت له سوريا وتركيا، وقع الدكتور 
للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن  السيد  مصطفى 
ــة الــرئــيــس  ــيـ ــانـ ــسـ الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـ
ضحايا  لــدعــم  الوطنية  للجنة  التنفيذي 
الزلزال في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم مع 
ممثل المفوضية السامية لأمم المتحدة 
فليب  السيد  تركيا  فــي  الاجئين  لــشــؤون 
لـــوكـــلـــيـــرك بـــحـــضـــور ســفــيــر الـــبـــحـــريـــن فــي 
والسيد  الــعــبــداهلل  إبــراهــيــم  الــدكــتــور  تركيا 
خالد خليفة الممثل اإلقليمي للمفوضية 
السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول  ــدى  ــ لــ
مقر  في  وذلــك  السامي  المفوض  مستشار 

المفوضية في العاصمة التركية أنقرة.
ــتــــور  ــــدم الــــدكــ ــقـ ــ وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة تـ
والتقدير  الشكر  بخالص  السيد  مصطفى 
إلــــى جـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين المعظم على 
تــوجــيــهــات جــالــتــه لــدعــم ضــحــايــا الــزلــزال 
في سوريا وتركيا، مثمنًا الدعم الكريم من 
بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الملكي  الــحــكــومــة 

األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
سمو  بقيادة  مشيدًا  الــــوزراء،  رئيس  العهد 
ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
وشــؤون  اإلنسانية  لأعمال  الملك  جالة 
لأعمال  الملكية  المؤسسة  لعمل  الشباب 
المبادرات  العديد من  اإلنسانية في تنفيذ 
سوريا  فــي  الــزلــزال  مــن  المتضررين  لدعم 

وتركيا.
أنه  السيد  مصطفى  الــدكــتــور  ــح  وأوضـ
مع  الموقعة  التفاهم  مــذكــرة  ضــوء  وعــلــى 
المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون 

ــــك انــطــاقــا مـــن الــعــاقــات  الــاجــئــيــن وذلـ
البحرين  مملكة  بــيــن  الــمــتــمــيــزة  األخــويــة 
الدعم  تقديم  يتم  حيث  تركيا،  وجمهورية 
من  الــمــتــضــررة  المناطق  فــي  للمتضررين 
والــذي  لــه  تعرضوا  الـــذي  المدمر  الــزلــزال 
خــلــف الـــعـــديـــد مـــن الــضــحــايــا والــجــرحــى 
والـــمـــتـــضـــرريـــن وأحـــــــدث دمــــــــارًا كـــبـــيـــرًا فــي 

المنشآت.
مــــن جـــانـــبـــه شـــكـــر مــمــثــل الــمــفــوضــيــة 
السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين 
في تركيا دعم حضرة صاحب الجالة الملك 

الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
قــيــادًة  البحرين  لمملكة  مثمنًا  المعظم، 
الــمــبــادرة اإلنسانية،  وحــكــومــًة وشــعــبــًا هــذه 
ــر لــيــس بــالــمــســتــغــرب  ــ ــذا األمـ مـــؤكـــدًا أن هــ
ومازالت  كانت  التي  البحرين  مملكة  على 
سباقة في دعم ومساعدة وإغاثة المنكوبين 

والمتضررين في مختلف دول العالم.
وقـــــال الــســيــد لــوكــلــيــرك إنــــه بــمــوجــب 
البحرين  مملكة  فــســتــدعــم  الــمــذكــرة  هـــذه 
المناطق  فــي  إلحاحًا  األكــثــر  االحتياجات 
ــا  ــيـ ــركـ الـــــمـــــتـــــضـــــررة مــــــن الــــــــزلــــــــزال فــــــي تـ
وتــقــديــم الــمــســاعــدات اإلغــاثــيــة األســاســيــة 

للمتضررين.
إبراهيم  الدكتور  أشاد  المناسبة  وبهذه 
البحرين  مملكة  سفير  الــعــبــداهلل،  يــوســف 
ــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة بــالــتــوجــيــهــات  لــ
ــأتــــي ضــمــن  ــة والــــتــــي تــ ــيـ ــامـ ــسـ الـــمـــلـــكـــيـــة الـ
مساعي جالته اإلنسانية في دعم الشعوب 
الظروف  مختلف  في  والصديقة  الشقيقة 
بقيادة  الحكومي  الدعم  مثمنًا  اإلنسانية، 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب 
ــا تـــقـــوم بـــه الــمــؤســســة  مــجــلــس الـــــــوزراء ومــ
بــقــيــادة سمو  اإلنــســانــيــة  لــأعــمــال  الملكية 
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــن 
جهود رائدة في تنفيذ التوجيهات الملكية 

السامية.

تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك 

ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م ل����دع����م االح���ت���ي���اج���ات االأك���ث���ر 
اإل���ح���اح���ا ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��م��ت�����س��ررة م���ن ال����زل����زال ف���ي ت��رك��ي��ا

غادر صاحب السمو الملكي 
األمير الحسن بن طال رئيس 
العربي بالمملكة  الفكر  منتدى 
الشقيقة  الــهــاشــمــيــة  ــة  ــيــ األردنــ
ــارة  ــــس، بــعــد زيــ ــبـــاد ظــهــر أمـ الـ
الــتــقــي خــالــهــا حــضــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد المعظم.

وكـــــان فـــي مــقــدمــة مــودعــي 
ســـمـــوه ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
جاله  ممثل  خليفة  آل  حــمــد 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
األمن  مستشار  الشباب  وشــؤون 
ــوداع  ــ ــي الـ ــان فـ الـــوطـــنـــي، كــمــا كــ
الــشــيــخــة نــيــلــة بـــنـــت حـــمـــد بــن 
إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة ومــحــافــظ 
ـــدد من  مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق وعــ

المودعين.

االأمي���ر الح�س���ن بن ط���ال يغ���ادر المملكة

وكيل الجن�سية والجوازات والإقامة: 

الب�دء ف�ي اإ�س�دار ج�وازات ال�س�فر االإلكتروني�ة للمواطني�ن

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
عبداللطيف بن راشد الزياني، 
وزير الخارجية، أمس، السيدة 
ــن، الـــقـــائـــم  ــســ رنــــــا مـــحـــمـــد حــ
المعلومات  إدارة نظم  بأعمال 
بــــالــــوزارة، حــيــث تــســلــم الــوزيــر 
شهادة »اآليزو 27001« العالمية 
أمــن  الــدولــي إلدارة  -الــمــعــيــار 
الـــمـــعـــلـــومـــات- الـــتـــي حــصــلــت 
إدارة  مجال  في  اإلدارة  عليها 
أمــن الــمــعــلــومــات، حيث بــدأت 
في التحول وتطبيق المعايير 
ــدة لــــشــــهــــادة اآليـــــــزو  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــجــديــدة  بــنــســخــتــهــا   27001

27001:2022
الخارجية  وزيـــر  هنأ  وقــد 
نــظــم  إدارة  بـــأعـــمـــال  ــائـــم  الـــقـ
ــلــــى حـــصـــول  ــات عــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
في  اآليــزو  شهادة  على  اإلدارة 
المعلومات  أمـــن  إدارة  مــجــال 
ــع عــمــلــيــات  الـــتـــي تـــزامـــنـــت مــ

التحول الرقمي التي تشهدها 
الـــــــــوزارة، والـــتـــي تـــحـــرص من 
ــة آخـــر  ــبــ ــواكــ خـــالـــهـــا عـــلـــى مــ
ــات الــــــرائــــــدة بـــهـــدف  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
المستمر  والتحسين  االرتقاء 
والـــحـــفـــاظ عــلــى بــيــئــة رقــمــيــة 
ــنـــة، مــشــيــًدا بـــهـــذا اإلنـــجـــاز  آمـ
المتميز الذي يعكس الجهود 
الموفقة التي تقوم بها اإلدارة 
وكـــــل مــنــســوبــيــهــا فــــي مــجــال 

تــطــويــر نــظــم الــمــعــلــومــات بما 
كل  في  العمل  يلبي متطلبات 
المكاتب والقطاعات واإلدارات 
متمنًيا  الــخــارجــيــة،  وزارة  فــي 
دوام  اإلدارة  فــــي  لــلــعــامــلــيــن 

التميز والتوفيق والنجاح.
ــاء، الــســفــيــر  ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي بــهــزاد، 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 

القنصلية واإلدارية.

ب��ال��خ��ارج��ي��ة  ال��م��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م  اإدارة 
ت���ح�������س���ل ع����ل����ى �����س����ه����ادة االآي��������زو

لضمان  المتواصلة  جهوده  ضمن 
قسم  يقوم  المجتمع،  وســامــة  صحة 
الــصــحــة الـــمـــدرســـيـــة بـــــــوزارة الــصــحــة 
ســـنـــويـــًا بــمــتــابــعــة اســتــكــمــال حــمــات 
التطعيم الروتينية لفئة اليافعين في 
المدارس الحكومية والخاصة بمملكة 
والتنسيق  بالتعاون  وذلــك  البحرين، 
المشترك مع إدارة الخدمات الطابية 
الـــمـــدارس  ومــتــابــعــة  تــراخــيــص  وإدارة 
الخاصة بوزارة التربية والتعليم، حيث 
المدارس  في  التطعيم  حملة  تنطلق 

في شهر نوفمبر من كل عام.
ــي هــــذه الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة  ــأتـ وتـ
انــطــاقــا مــن أهمية االســتــمــراريــة في 
توفير الخدمات الوقائية ضد األمراض 
جميع  استيفاء  من  والتأكد  المعدية 
التطعيمات  على  وحصولهم  الطلبة 
مملكة  تتبوأ  إذ  والــمــعــتــمــدة،  الــازمــة 
مـــعـــدالت تغطية  عــــام  كـــل  الــبــحــريــن 
عالية لحصول جميع الفئات العمرية 

على اللقاحات الضرورية.
اســتــكــمــال الطلبة  أهــمــيــة  وتــكــمــن 
بــهــا بحسب  الـــمـــوصـــى  لــلــتــطــعــيــمــات 
مملكة  فــي  الموسع  التمنيع  برنامج 
الــبــحــريــن فــي رفـــع الــمــنــاعــة والــوقــايــة 
مـــن األمـــــــراض الـــمـــعـــديـــة، حــيــث يتم 
تطعيم الطلبة في المرحلة اإلعدادية 
فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
التيتانوس  للقاح  المنشطة  بالجرعة 
ِقبل  من  الديكي  والسعال  والدفتيريا 
ــات قـــســـم الــصــحــة  ــرضـ ــمـ مـــمـــرضـــي ومـ

المدرسية.
ــه تــــم وضـــع  ــ الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــ
آليات لمتابعة الطلبة والطالبات غير 
مع  بالتنسيق  التطعيمات  مستكملي 
وزارة التربية والتعليم ومراكز الرعاية 
الــصــحــيــة األولــــيــــة لـــضـــمـــان حــصــول 
هــذه  عــلــى  والــطــالــبــات  الطلبة  جميع 
الــتــطــعــيــمــات تــحــقــيــقــًا الســتــراتــيــجــيــة 

وزارة الصحة الوقائية.

المدار��س طلب�ة  تطعي�م  توا�س�ل  المدر�س�ية  ال�سح�ة 

ـــرح الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن  صــ
خــلــيــفــة  آل  عــــبــــدالــــرحــــمــــن 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكــيــل 
واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
ــتـــم الــــبــــدء فــي  ــأنــــه ســـــوف يـ بــ
ــة وإصـــــــــــدار  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــة طـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
جـــــوازات الــســفــر االلــكــتــرونــيــة 
للمواطنين، اعتبارًا من اليوم 
الـــمـــوافـــق 20 مـــارس  اإلثــنــيــن 

الجاري.
وأكـــــــد أنـــــه تــــم اســتــكــمــال 
جـــمـــيـــع اإلجـــــــــــــراءات الــفــنــيــة 
ــة لــعــمــلــيــة  ــ ــــازمـ والـــتـــقـــنـــيـــة الـ
إصــــــــــــــدار جـــــــــــــــــوازات الــــســــفــــر 
االلــكــتــرونــيــة، مــشــيــرًا إلــى أنه 
تــــم تــــدريــــب جـــمـــيـــع الــــكــــوادر 
لضمان  المختصة  الــبــشــريــة 

إصدار  عملية  وساسة  سرعة 
الجوازات االلكترونية، وتقديم 
أفضل الخدمات للمواطنين.

أنــه يمكن  الوكيل  وأوضــح 
إصـــدار جــوازات  فــي  للراغبين 
مرة،  ألول  االلكترونية  السفر 
الــســفــر  جـــــــــوازات  تـــجـــديـــد  أو 
المنتهية الصاحية، أو إصدار 
ــالـــف، تــقــديــم  تـ بــــدل فـــاقـــد أو 
طــلــبــاتــهــم عــلــى مــوقــع شـــؤون 
واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
 ،www.npra.gov.bh
الـــوطـــنـــيـــة  ــة  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ الـ ــبــــر  عــ أو 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ لــــلــــحــــكــــومــــة االلـ
أو   ،www.bahrain.bh
من خال الحضور الشخصي 
بالمجمع  الــخــدمــة  لــمــركــزي 

الــمــحــرق ومدينة  األمــنــي فــي 
ــذ مــوعــد عبر  عــيــســى بــعــد أخـ
تطبيق MAWAEID، مشيرًا 

مــن  ــتــــحــــول  الــ ســـعـــر  أن  إلــــــى 
ــواز الــســابــق إلـــى الــجــواز  الـــجـ

االلكتروني يبلغ 12 دينارًا.
وأضـــــــــــــــــــاف أنـــــــــــــه يــــمــــكــــن 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن االطــــــــاع عــلــى 
كـــافـــة الــتــفــاصــيــل الــمــتــعــلــقــة 
بالجواز  الخاصة  بالخدمات 
ــي، واالشـــتـــراطـــات  ــرونـ ــتـ ــكـ االلـ
الشخصية  لــلــصــورة  الـــازمـــة 
الجنسية  ــؤون  ــ شـ مـــوقـــع  عــبــر 
والــــــجــــــوازات واإلقـــــامـــــة، وفـــي 
اســتــفــســارات  ــود أي  ــ ــال وجـ حــ
ــه يـــمـــكـــن الــــتــــواصــــل مــن  ــإنــ فــ
ــال االتــــصــــال عــلــى الــرقــم  خــ
الــبــريــد  عــبــر  أو   ،17077077
info@npra. االلــكــتــرونــي 

.gov.bh

} الشيخ هشام بن عبدالرحمن.

الق�ساء الع�سكري يحتفل بتخريج الدورة التاأ�سي�سية في اأعمال النيابة الع�سكرية
أقــيــم بــالــقــضــاء الــعــســكــري لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن حفل 
في  عشرة(  )الحادية  القضائية  التأسيسية  الــدورة  تخريج 
العسكري،  القضاء  نظمها  التي  العسكرية  النيابة  أعمال 
بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد 
رئيس هيئة األركان للقوى البشرية، والتي شارك فيها عدد 
من الضباط المنتسبين إلى الهيئات القضائية والقانونية 
عمان(،  وسلطنة  الكويت  )دولــة  الشقيقة  للدول  العسكرية 
واألجهزة  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفــاع  قوة  من  وضباط 
وذلــك صباح أمس األحــد 19  البحرين،  األمنية في مملكة 

مارس 2023م.
بـــدأ الــحــفــل بـــتـــاوة عــطــرة مـــن آيــــات الـــذكـــر الــحــكــيــم، 
األركــان للقوى  ألقى مساعد رئيس هيئة  وخال االحتفال 
البشرية كلمة نقل من خالها تحيات وتهاني المشير الركن 
العام لقوة دفاع  القائد  الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
البحرين للخريجين المشاركين في الدورة، كما أشاد فيها 
العسكري  القضاء  رئيس  يبذلها  التي  المستمرة  بالجهود 
رئــيــس محكمة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة وكـــل ضــبــاط الــقــضــاء 
الــعــســكــري بــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن إلقـــامـــة وعــقــد مــثــل هــذه 
متمنيًا  العسكري،  والقانون  القضاء  في  المهمة  الـــدورات 

للخريجين االستفادة من مخرجات وبرامج الدورة.
بعدها ألقى اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل 
العسكرية  التمييز  العسكري رئيس محكمة  رئيس القضاء 
كلمة أشاد خالها بالدعم الامحدود للقضاء العسكري من 
قبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر 
لحضور  شكره  عن  عبر  كما  األركـــان،  هيئة  رئيس  النعيمي 
الحفل  لهذا  البشرية  للقوى  األركـــان  هيئة  رئيس  مساعد 

واهتمامه بالدورات التي تعقد في القضاء العسكري.
كما قدم رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز 

الــتــي تــم اإلشـــراف  الــــدورة  إيـــجـــازًا عــن بــرنــامــج  العسكرية 
والمستشارين  الضباط  قبل  من  برنامجها  وتنفيذ  عليها 
عــدد من  إلــى  بــاإلضــافــة  العسكري،  الــقــضــاء  مــن منتسبي 
والقضائية  القانونية  الــجــهــات  بعض  فــي  المتخصصين 
بكل  المشاركين  إلمام  إلى  تهدف  والتي  البحرين،  بمملكة 
العسكرية األساسية واالستفادة من خبرات  النيابة  أعمال 
المجال،  هــذا  فــي  البحرين  دفــاع  لقوة  العسكري  القضاء 
بــاإلضــافــة إلـــى تــبــادل الــخــبــرات الــقــانــونــيــة بــيــن منتسبي 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة الــعــســكــريــة فـــي الـــقـــوات 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  لـــدول  المسلحة 
حيث تضمنت الدورة عددا من البرامج التدريبية النظرية 
عقد  جــانــب  إلــى  العسكرية،  النيابة  أعــمــال  فــي  والعملية 
والقانونية  القضائية  الجهات  للعديد من  زيــارات ميدانية 

في مملكة البحرين.
للقوى  األركـــان  هيئة  رئــيــس  مساعد  قــام  الختام  وفــي 
البشرية بتسليم الشهادات للخريجين والجوائز التقديرية 

الـــدورة  مــن  تخرجهم  لهم  ومهنئًا  مــبــاركــًا  الــــدورة،  ألوائـــل 
بنجاح.

الجدير ذكره، أنه منذ بداية العهد اإلصاحي لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
الـــبـــاد الــمــعــظــم الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، قــام 
القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بتنظيم العديد من 
لمنتسبي  والقانوني  القضائي  العمل  نطاق  فــي  الـــدورات 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول  في  المسلحة  الــقــوات 
الــعــربــيــة )ضـــبـــاط، وضــبــاط صـــف، وأفــــــراد(، حــيــث تــم من 
خالها تزويدهم بالمهارات العملية والنظرية في المجال 
الــقــضــائــي، كــمــا أن الــقــضــاء الــعــســكــري يــعــمــل عــلــى عقد 
واألمنية  العسكرية  األجهزة  لكل  مستمر  وبشكل  الــدورات 

في مملكة البحرين.
حضر الحفل عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين 
لدى  الشقيقة  الكويت  دولـــة  بسفارة  العسكري  والملحق 

مملكة البحرين.

العمالة ال�سائبة عند 

محطات النقل العام
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الشباب  وزارة شؤون  متى كانت آخر مرة قدمت فيها 
الــدعــم الــمــالــي لــلــمــراكــز الــشــبــابــيــة؟ وإلــــى مــتــى سيظل 
وما  تطوعي؟  بشكل  يعملون  المراكز  تلك  في  العاملون 
استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الشباب؟ وما مبادراتها 
وبــرامــجــهــا لـــدعـــم تــوظــيــف الـــشـــبـــاب..؟؟ أســئــلــة كــثــيــرة 
المسابقات  تنظيم  مــن  أكبر  بــدور  الــــوزارة  قيام  تستلزم 

والمهرجانات..!!
للعلم فقط:

باألمس أعلنت السعودية عن بدء تطبيق قرار توطين 
قطاع البصريات في جميع مناطق المملكة، ويشمل قرار 
 50% بنسبة  مهنتين  توطين  البصريات  قطاع  توطين 
وهي: »فني بصريات طبية وفني نظارات«.. »استراتيجية 

التوطين« مطلب وطني حيوي، نأمل أن نراه في بالدنا.
العمالة السائبة عند محطات النقل العام:

الحمالت التفتيشية، المستمرة والمشكورة، التي تقوم 
بها هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المحافظات، 
التي  »اآلســيــويــة«  العمالة  برصد  كذلك  تقوم  أن  نتمنى 

تتمركز عند محطات النقل العام طوال اليوم. 
هذا التجمع اليومي للعمالة اآلسيوية، عند المحطات 
المحافظات،  جميع  فــي  معروفة  الــعــامــة،  األمــاكــن  وفــي 
نراها كل يوم وفي كل وقت، والبعض يستخدمها ويلجأ 
البناء  أو  الــمــواد،  إلــيــهــا، خــاصــة لنقل األغــــراض وحــمــل 
التي  والــبــيــوت  للخيام  الــحــراســة  حــتــى  أو  واإلنــــشــــاءات، 
تحت اإلنشاء، وستزداد االستعانة بها خالل شهر رمضان 

المبارك في األيام المقبلة.
ولربما لجأت إلى استخدامها واالستعانة بها جهات 
ال؟  أو  قانونية  عمالة  هــي  هــل  معرفة  دون  مــن  رســمــيــة، 
باب  من  الشخصية«  »البطاقة  بتصوير  البعض  ويكتفي 
مدربة،  وال  مكلفة  غير  عمالة  وألنها  فقط،  االطمئنان 

ورخيصة جدا.
فإنها غير  قانونية،  غير  التجمعات  تلك  أن  وبجانب 
الجميع  العامة  الشوارع  في  وتعمل  بل  كذلك،  حضارية 
الجهات  أروقة  داخل  أعمالها  تمارس  وقد تجدها  يراها، 
وقد  وغــيــرهــا،  الــمــواقــف  فــي  الــســيــارات  كغسيل  الرسمية 
تراها تمارس التسول عند األسواق التجارية، وتلجأ إليها 
لتوزيع اإلعالنات على  والسوبرماركت  المؤسسات  بعض 

البيوت والسيارات، وعند اإلشارات المرورية.
الــحــمــالت الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي تــذهــب إلــــى الــمــحــالت 
القانون  وتطبق  أن ترصد  والمؤسسات، عليها  والمتاجر 
كــذلــك عــلــى الــعــمــالــة الــســائــبــة فــي الـــشـــوارع الــعــامــة، مع 
كاألفالم  المطاردات  إلــى  اللجوء  وعــدم  القانون  مــراعــاة 

الهندية..!! 
مالحظة واجبة:

ــام عــلــى جــســر الملك  ــ تــكــرار عملية االزدحـ مــا ســبــب 
فهد؟ حتى اللحظة كل ما نسمعه ونقرأه أنه بسبب خلل 
في األجهزة اإللكترونية، وغلق بعض المسارات لدواعي 
الــصــيــانــة.. لــمــاذا لــم نــســمــع ونــقــرأ أي تــوضــيــح رســمــي، 
والجهود لضمان عدم تكرار االزدحام وانسيابية الحركة؟ 
المبارك وبعده  خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان 
عيد الفطر، وفيهما تزداد عملية السفر واالنتقال خالل 

الجسر. 
آخر السطر:

ــتــــزام بــتــنــفــيــذ أي اتـــفـــاق بــيــن دولــــة وأخـــــرى هو  االلــ
وتركيز  االتــفــاقــيــة..  وتوقيع  التشاور  مرحلة  بعد  األهــم 
البعض على عودة رحالت الطيران دون سواها من ملفات 
أمنية وسياسية واقتصادية، قصور للفائدة األكبر من أي 
التدخل  عدم  وأهمها  الثنائية..  العالقات  لعودة  اتفاقية 

في الشؤون الداخلية. 

فــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء رحـــــب رئــيــس 
مــؤكــدا  األلــمــانــي،  بالسفير  الــتــحــريــر 
البناء  اعتزازه بالتجربة األلمانية في 
وإعادة اإلعمار خاصة في الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي 
تعد تجربة ملهمة للبلدان التي ترغب 

منوها  الشاملة،  والتنمية  التطور  في 
إلى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي 
ــار تــعــزيــز  ــ بــيــن شـــعـــوب الــعــالــم فـــي إطـ

التقارب اإلنساني.
المجتمع  أن  عــبــدالــرحــمــن  ــد  وأكــ
الــبــحــريــنــي يــتــمــيــز بــاالنــفــتــاح وقــبــول 

اآلخر، كما أنه يتمتع باالطالع الواسع 
عــلــى الــقــضــايــا الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
الــبــحــريــنــيــيــن  أن  كـــمـــا  والـــعـــالـــمـــيـــة، 
مختلف  فــي  الــفــكــر  بــحــريــة  يتمتعون 
مــمــلــكــة  أن  إلـــــى  االتــــجــــاهــــات، الفـــتـــا 
البحرين نموذج للتعايش بين مختلف 

األديان والمذاهب والمعتقدات.
هاخ  كليمنس  السفير  أكــد  بـــدوره 
حـــــرص بــــــالده عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
والــشــراكــة مــع دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
ــان  ــمـ ــون األلـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــا أكــــــده الـ ــو مــ ــ وهـ
ــوار  خـــالل مــشــاركــتــهــم فـــي مــنــتــدى »حـ
المنامة« نوفمبر الماضي، موضحا أن 
ــة تحتاج  ــيـ ــدول األوروبـ الــعــديــد مــن الــ
إلى التعرف على حقيقة األوضاع في 
المشتركة  العالقات  لتقوية  المنطقة 

بين الجانبين.
وتطرق إلى أن استضافة البحرين 
 146 الـــ  العامة  الجمعية  الجتماعات 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي مــؤخــرا، 
مشتركة  منصات  وجـــود  أهمية  أكـــدت 
الخليج  دول  مــع  االتـــصـــاالت  لــتــبــادل 
ــة، وفــــــق أســــــس قـــائـــمـــة عــلــى  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــرام الــمــتــبــادل بــيــن الــطــرفــيــن،  ــتــ االحــ
ألمانيا والدول األوروبية  أن  إلى  الفتا 
بـــاتـــت أكـــثـــر إدراكـــــــا ألهــمــيــة الــشــراكــة 
ــة الــخــلــيــجــيــة، مـــنـــوهـــا إلـــى  ــ ــيــ ــ األوروبــ
العالقات  تقوية  على  ألمانيا  حــرص 
مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــعــزيــز الــثــقــة 

المتبادلة بينهما.
ولــفــت الــســفــيــر األلــمــانــي إلـــى أن 
األلمانية  األبــحــاث  من  العديد  هناك 

ــالم والـــقـــرآن الــكــريــم، إلــى  ــ حـــول اإلسـ
جانب األبحاث المنشورة عن مختلف 
األديان األخرى، مؤكدا أهمية مثل هذه 
األبحاث في التعرف على المجتمعات 
أنه  إلــى  مشيرا  واإلســالمــيــة،  العربية 
درس في جانب من حياته العلمية عن 

اإلسالم. 
زهــره مدير  السيد  دعــا  من جانبه 
الـــتـــعـــاون  دور  أهـــمـــيـــة  ــى  ــ إلـ الـــتـــحـــريـــر 
بناء  في  وألمانيا  العرب  بين  الثقافي 
جسور العالقات بين الجانبين، مشيرا 
إلى أن كثيرا من الكتاب األلمان نشروا 
مقاالت وكتبا مهمة عن اإلسالم، ومثل 
ــاءات الــفــكــريــة األلــمــانــيــة  ــعـــطـ ــذه الـ هــ
بحقيقة  الـــغـــرب  تــعــريــف  فـــي  تــســهــم 

اإلسالم والعرب.

ال�سفير الألماني يزور »اأخبار الخليج«.. وي�ؤكد:

األمانيا حري�شة على تعزيز ال�ش���راكة م���ع البحرين والخليج
الفكر وحرية  الآخر  وقب�ل  بالنفتاح  يتميز  البحريني  المجتمع  عبدالرحمن:  اأن�ر 

تصوير- عبداألمير السالطنة
السفير  الخليج«  »أخبار  تحرير  رئيس  عبدالرحمن  أنور  السيد  استقبل 
في مقر  أمس  البحرين  لدى مملكة  االتحادية  ألمانيا  هاخ سفير  كليمنس 
القائم  حاجي  وعبدالمجيد  التحرير  مدير  زهــره  السيد  بحضور  الجريدة، 
كما  بالجريدة،  المحررين  كبير  عبدالحميد  وأحمد  العام  المدير  بأعمال 
الصمد،  السيد بسام  األلمانية  السفارة  القسم اإلعالمي في  حضر مسؤول 

حيث تناول اللقاء أهم التطورات اإلقليمية والدولية على جميع األصعدة.

الشراكة  يــوم  بمناسبة 
المجتمعي نظمت شرطة 
المجتمع التابعة لمديرية 

ــة الــجــنــوبــيــة  ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
ومبادرة »ابتسامة« التابعة 
ــتـــقـــبـــل  لـــجـــمـــعـــيـــة الـــمـــسـ

ــة والــــــهــــــادفــــــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ــال مــرضــى  ــفــ لـــدعـــم األطــ
الــــــســــــرطــــــان وأهــــالــــيــــهــــم 

فــي الــبــحــريــن، زيــــارة إلــى 
وحدة عبد اهلل كانو لعالج 
ــال فــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــان األطـ ــ ــرطــ ــ ســ
مجمع السلمانية الطبي، 
ــا الـــلـــقـــاء  ــهــ ــاللــ جــــــــرى خــ
ــال الــمــرضــى  ــ ــفـ ــ ـــع األطـ مـ
بــــحــــســــب مــــــا تــــســــمــــح بــه 
ظــــــروفــــــهــــــم الــــصــــحــــيــــة، 
وتــبــادل األحــاديــث معهم، 

واالطمئنان عليهم.
ــلـــل الـــــزيـــــارة  ــا تـــخـ كــــمــ
تــقــديــم عـــدد مــن الــهــدايــا 
لــــــــأطــــــــفــــــــال األبــــــــطــــــــال 
الــــــــــــذيــــــــــــن يــــــكــــــافــــــحــــــون 
وشجاعة،  بصبر  الــمــرض 
ونـــظـــم مــتــطــوعــو مـــبـــادرة 
»ابتسامة« لأطفال عددا 
ــاب والـــبـــرامـــج  ــ ــعـ ــ مــــن األلـ
الترفيهية بهدف الترويح 
عــنــهــم وإدخــــــــال الــبــهــجــة 

والسرور إلى قلوبهم.
ونــــــوه رئـــيـــس جــمــعــيــة 
ــبـــل الـــشـــبـــابـــيـــة  ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
ــن  ــمــ ــرحــ صـــــبـــــاح عــــبــــد الــ
ــهــــذه الــــزيــــارة  ــي بــ ــانــ ــزيــ الــ
ــن قـــبـــل شـــرطـــة خــدمــة  مــ
تعكس  والــتــي  المجتمع، 
ــزيـــز  ــعـ الــــــحــــــرص عــــلــــى تـ

الـــــــتـــــــواصـــــــل مــــــــع فــــئــــات 
لتحقيق  كــافــة  المجتمع 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة،  ــراكــ ــشــ الــ
ــاون مـــع مــؤســســات  ــعـ ــتـ والـ
المجتمع المدني تفعياًل 

لمبدأ هذه الشراكة.
أهمية  الــزيــانــي  ــد  وأكــ
مــثــل هــــذه الـــــزيـــــارات في 
إدخال السعادة في نفوس 
األطـــــــــفـــــــــال الـــــمـــــرضـــــى، 
ــتــــهــــم  وتــــــحــــــســــــيــــــن صــــحــ
أســاســي  كــعــامــل  النفسية 
فــــــي تــــــجــــــاوز الــــمــــراحــــل 
الصعبة لمرض السرطان 

والتشافي منه بإذن اهلل.
المستشفيات  وكــانــت 
ــة ومـــــــبـــــــادرة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
»ابتسامة« افتتحت في 15 
الــمــاضــي، وتحت  فــبــرايــر 
ــيـــس الــمــجــلــس  ــايــــة رئـ رعــ
الــفــريــق  للصحة  األعــلــى 
ــيـــب الــــشــــيــــخ مــحــمــد  ــبـ طـ
آل خــلــيــفــة،  عـــبـــداهلل  بـــن 
وحدة عبداهلل كانو لعالج 
بمجمع  األطــــفــــال  أورام 
وذلــك  الطبي  السلمانية 
بــعــد تــجــديــدهــا بــالــكــامــل 
وتـــــــــزويـــــــــدهـــــــــا بــــــأحــــــدث 

ــدات  ــعـ ــمـ الـــتـــجـــهـــيـــزات والـ
الــطــبــيــة ووســـائـــل الــراحــة 

لأطفال المرضى.

���ش��رط��ة ال��م��ج��ت��م��ع وم��ت��ط��وع��و »اب��ت�����ش��ام��ة« ي�����زورون اأط���ف���ال وح����دة ع���ب���داهلل ك��ان��و

ن�شف  م���ن  ال��م�����ش��ن��ي��ن  اإع����ف����اء 
ر����ش���وم ت��ج��دي��د ج�����واز ال�����ش��ف��ر

ًأصدر الفريق أول وزير الداخلية راشد بن عبداهلل آل 
خليفة قرارا بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقررة 

لتجديد جواز السفر.
أنه  الرسمية  الــجــريــدة  فــي  المنشور  الــقــرار  فــي  وجــاء 
»يعفى كل مواطن بحريني أكمل سن 60 سنة ميالدية من 
السفر  جــواز  استبدال  أو  المقررة إلصــدار  الــرســوم  نصف 
العادي، وأنه على وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ 20 

مارس 2023.
وكـــان الــوزيــر قــد أصـــدر قـــرارا بــشــأن الــرســوم الخاصة 
واإلقــامــة،  والــجــوازات  للجنسية  العامة  اإلدارة  بخدمات 
الــعــادي  الــســفــر  لـــجـــواز  ــدار األول  ــ اشــتــمــل عــلــى أن اإلصــ
»اإللكتروني« 12 دينارا، واستبدال جواز السفر العادي 15 

دينارا.
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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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المدن  التنظيمية لمؤتمر قمة  اللجنة  أكدت 
الــذكــيــة )شــركــة الــطــريــق الــذكــي لــاســتــشــارات( أن 
ــــاق الــنــســخــة الـــســـادســـة مـــن الــمــؤتــمــر  مـــوعـــد إطـ
الحالي،  الــعــام  مــن  الــقــادم  مايو  فــي شهر  ستكون 
مــشــيــرة الــــى أن هــــذه الــنــســخــة ســتــكــون بــرعــايــة 
الــمــهــنــدس وائــــل بــن نــاصــر الــمــبــارك وزيــــر شــؤون 
الــبــلــديــات والـــزراعـــة وذلـــك عــلــى مـــدار يــومــيــن في 

16-17 مايو 2023 في مركز الخليج للمؤتمرات.
القمة في  أن  الى  التنظيمية  اللجنة  وأشــارت 
البحرين  مملكة  رؤيـــة  تــواكــب  الــســادســة  نسختها 
بالريادة في التحول للمدن الذكية بما يتناسب مع 
احتياجات المملكة ومواردها ورؤيتها المستقبلية 

لمدن ذكية ومستدامة.
 2023 الذكية  للمدن  البحرين  قمة  وستركز 
ــات الــعــالــمــيــة فــي  ــارسـ ــمـ ــمـ ــــرض أفـــضـــل الـ عـــلـــى عـ
مناقشة  وكــذلــك  الذكية  للمدن  الرقمي  التحول 
أبرز التحديات التي تواجه دول العالم في التحول 
للتعامل  االستراتيجيات  وأفــضــل  الذكية  للمدن 
معرض  القمة  ستتضمن  كما  التحديات  هذه  مع 
مــصــاحــب تــشــارك فــيــه أكــثــر مــن 20 جــهــة محلية 
المباني  وأنظمة  الحلول  أحــدث  بعرض  وعالمية 
الذكية وحلول الطاقة المستدامة وكذلك أنظمة 
الستدامة  التقنية  والحلول  االصطناعي  الذكاء 

البيئة وإدارة المخلفات.
ناصر  بــن  وائـــل  المهندس  أوضـــح  جهته،  مــن 
الــمــبــارك أن الــقــمــة ســيــشــارك فيها »أكــثــر مــن 30 
متحدثا وخبيرا من ذوي االختصاص في قطاعات 
عــمــل  أوراق  تـــقـــديـــم  ــــال  خـ مــــن  الـــذكـــيـــة  الــــمــــدن 
وجلسات نقاشية تعرض تجارب الجهات المشاركة 
مـــن الــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع الـــخـــاص حــول 
اعتمادها  تمت  التي  الذكية  واالنظمة  المبادرات 
فـــي الــمــشــاريــع الـــجـــديـــدة، والــــــدروس الــمــســتــفــادة 
الخطط  وضــع  إلــى  باإلضافة  التجارب،  هــذه  من 

على  الذكية  للمدن  السلس  للتحول  المستقبلية 
المدى القصير والمتوسط«.

ومن المتوقع أن تحظى النسخة السادسة من 
قمة البحرين للمدن الذكية بمشاركات متميزة من 
القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين 
ذات  الحكومية  الجهات  مشاركات  إلــى  باإلضافة 
العاقة من دول مجلس التعاون بما يثري التعاون 

وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون.
الــبــحــريــن  ــة  ــمـ قـ ــلـــى أن  ــارك عـ ــبــ ــمــ الــ وشـــــــدد 
القرار  لصناع  مهمة  »فــرصــة  تعد  الذكية  للمدن 
لمشاركة  واالختصاص  الخبرة  ذوي  واالشخاص 
االفكار والتجارب الناجحة، باإلضافة إلى التعرف 
عــلــى أحــــدث الــحــلــول والــتــطــبــيــقــات فــي مــجــاالت 
التي  الــرائــدة  الشركات  مــن خــال  الذكية  الــمــدن 

سوف تعرض منتجاتها وخدماتها في القمة«.
ورأى المبارك أن »النسخة السادسة من قمة 
البحرين للمدن الذكية 2023 تكتسب أهميًة بالغة 
كونها تندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي 
االســتــفــادة  ستحقق  والــتــي  البحرين،  تحتضنها 
دمجها  بالتالي  لُيمِكن  العالمية،  الــخــبــراِت  مــَن 
المجال  هــذا  فــي  الــرائــدة  المحليِة  التجارب  مــع 
في  العمرانية  النهضِة  على  إيجابًا  ينعكس  بما 

الباد«.
وأعـــــرب الـــوزيـــر عـــن ثــقــتــه فـــي أن الــجــلــســات 
كيفية  عــلــى  للتعرف  الــفــرص  ستتيح  النقاشية 
االســـتـــفـــادة مـــن دمــــج الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة على 
ــبـــادرات والــــدراســــات  الــمــســتــوى الــعــالــمــي مـــع الـــمـ
الــقــائــمــة فـــي الــمــســتــوى الــمــحــلــي لــضــمــان خلق 
البحرين في مجال  نقلة نوعية في تقدم مملكة 
المدن الذكية المستدامة، متقدما بالشكر للجهة 
السادسة  للنسخة  الراعية  والمؤسسات  المنظمة 
من قمة البحرين للمدن الذكية 2023، مقدرًا كل 

جهودهم ومساعيهم إلنجاح هذه الفعالية.
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بعد �صل�صلة بر�مج علمية وفحو�صات �متدت 3 �أيام

الحملة الوطنية ل�سرطان القولون والم�ستقيم تختتم فعالياتها بنجاح
مري�صا   128 ينقذ  �لمبكر  و�لت�صخي�ص  �إ�صابة..   44 تك�صف  �ل�صحية  �لأرقام 

كتبت: فاطمة علي
كـــــشـــــفـــــت نــــــتــــــائــــــج فـــحـــص 
وتشخيص 13000 شخص ضمن 
الحملة الوطنية للكشف المبكر 
عن سرطان القولون والمستقيم 
الملك  مستشفى  دشــنــهــا  الــتــي 
مع  بالمشاركة  الجامعي  حمد 
الملكية  والكلية  الصحة  وزارة 
البحرين  جــامــعــة  للجراحين– 
ــنــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــجــ الـــطـــبـــيـــة والــ
لــمــكــافــحــة األمـــــــراض الــمــزمــنــة 
ــز الــرعــايــة  ــراكـ غــيــر الـــســـاريـــة ومـ
ــة عــــن تــأكــيــد  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
بــــســــرطــــان  حـــــالـــــة   44 إصــــــابــــــة 
الــقــولــون والــمــســتــقــيــم الــمــبــكــر، 
مريضا مصابا   128 إلــى  إضــافــة 
ــي الـــقـــولـــون  ــد لــحــمــيــة فــ ــ ــزوائـ ــ بـ
سرطانات،  إلى  وتتحول  تطورت 
وبـــنـــاء عــلــيــه تـــم تــقــديــم الــعــاج 
الازم لهم في الوقت المناسب.

ــت الـــحـــمـــلـــة  ــمــ ــتــ ــتــ وقــــــــد اخــ
الــوطــنــيــة الــتــي أقــيــمــت بــرعــايــة 
الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طــبــيــب 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس 
تحت  للصحة  األعلى  المجلس 
شــعــار »فــرصــتــك لــلــشــفــاء« مــدة 
 – ثاثة أيام في مجمع السيف 
أمس  فعالياتها  السيف  ضاحية 
بــنــجــاح بــهــدف تــســلــيــط الــضــوء 
عن  المبكر  الكشف  أهمية  على 
والمستقيم،  الــقــولــون  ســرطــان 
تقديم  الــحــمــلــة  تضمنت  حــيــث 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ االســـــــتـــــــشـــــــارات والــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــصــــــحــــــيــــــة والـ
والــنــصــائــح الــمــهــمــة حــــول هــذه 
األمـــــراض والـــتـــي قــدمــهــا نخبة 
مــــن االســـتـــشـــاريـــيـــن واألطــــبــــاء 
الــمــخــتــصــيــن فـــي هــــذا الــمــجــال 

طــــوال أيــــام الــحــمــلــة، بــاإلضــافــة 
إلى حث المواطنين والمقيمين 
أعــمــارهــم 45 عاما  تــفــوق  مــمــن 
على التسجيل إلجراء الفحص.
ــة تـــوافـــد  ــلـ ــمـ وســـجـــلـــت الـــحـ
ومــــرتــــادي  زوار  مــــن  كــبــيــر  ــدد  ــ عـ
التي  الحملة،  لمنصة  المجمع 
منها  أقــســام  عــدة  على  اشتملت 
مـــعـــرض لــلــمــعــلــومــات الــصــحــيــة 
المهمة  والنصائح  والتثقيفية 
ــــذه األمـــــــــــراض والــــتــــي  ــ ــــول هـ حـــ
االستشاريين  مــن  نخبة  قدمها 
هــذا  فــي  المختصين  واألطـــبـــاء 
الـــمـــجـــال طـــــوال أيـــــام الــحــمــلــة، 
ــافـــة إلــــى تــعــريــف الـــــزوار  بـــاإلضـ
ــأدوات الــتــشــخــيــص والــفــحــص  ــ بــ
ــع إلــــــــى جـــــانـــــب أحــــــدث  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
المتبعة  واألســالــيــب  الــتــقــنــيــات 
ــقــــولــــون  فـــــي عـــــــاج ســـــرطـــــان الــ
الملك  بمستشفى  والمستقيم 
جانب  وتقديم  الجامعي،  حمد 
ــوي ووقــــائــــي مــن  ــوعــ تــثــقــيــفــي تــ
التوعوية  النشرات  توزيع  خال 

والهدايا على المرتادين.
تــعــقــد  أن  الـــــمـــــقـــــرر  ومــــــــن 
ــــال  ــات خـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــلــ ــلــــســ ســ
الـــعـــام ضــمــن بـــرنـــامـــج الــحــمــلــة 
الــوطــنــيــة لــلــكــشــف الــمــبــكــر عن 
ســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم 
والــتــي تــهــدف إلـــى الــتــفــاعــل مع 
المجتمع من أجل زيادة التوعية 
ُيعُدّ  حــول هــذه األمـــراض حيث 
سرطاُن القولون والمستقيم من 

أكثر أنواع السرطان ُشُيوًعا.
كشف  متصل  صعيد  وعــلــى 
الوطني لألورام تصاعد  السجل 
مؤشر اإلصابة بسرطان القولون 
ــال في  ــرجــ والــمــســتــقــيــم بــيــن الــ
الماضي  العام  البحرين  مملكة 

2022 م، إذ تم تسجيل 160 إصابة 
جــديــدة بــهــذا الــنــوع مــن األورام 
الخبيثة، ما جعله يتصدر قائمة 
الــســرطــانــات األكــثــر انــتــشــارًا في 
الثاث  السنوات  خال  المملكة 
المرتبة  احــتــل  حيث  الماضية، 
االولى بين الرجال والثانية بين 

اإلناث.
لـ»أخبار  سابق  تصريح  وفي 
الخليج« حذر استشاري جراحة 
والجراحة  والمستقيم  القولون 
العامة والمناظير في مستشفى 
الدكتور  الجامعي  حمد  الملك 
عـــصـــام مــــــازن جــمــعــة مــــن هـــذه 
بنسب  المسبوقة  غــيــر  الــطــفــرة 
في  الــقــولــون  بسرطان  اإلصــابــة 
إلى  نظرا  البحريني  المجتمع 
واالنماط  العادات  طبيعة  تغير 
األفــراد  بعض  ولــجــوء  الغذائية 

مــــن جــمــيــع الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
الـــى تـــنـــاول الــوجــبــات الــســريــعــة 
ــتـــي  ــي الـ ــحــ ــر الــــصــ ــيــ واألكـــــــــــل غــ
الرئيسية  الــمــســبــبــات  مـــن  تــعــد 
الرتــفــاع نسبة اإلصــابــة بــاألورام 

السرطانية محليا وعالميا. 
وقــــال إن األمــــــراض األكــثــر 
شـــيـــوعـــًا الـــتـــي تـــواجـــه األطـــبـــاء 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــــــي مــــجــــال 
ــم هـــو  ــيــ ــقــ ــتــ ــســ ــمــ الــــــقــــــولــــــون والــ
والمستقيم  الــقــولــون  ســـرطـــان 
ــى في  ــ الــمــرتــبــة األولــ يــحــتــل  إذ 
ــر  ــثــ ــات األكــ ــ ــانـ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ قــ
المملكة  فـــي  لــلــرجــال  انـــتـــشـــارًا 
سرطان  بعد  للنساء،  والــثــانــيــة 
الـــثـــدي، إضــافــة إلـــى ازديـــــاد في 
القولون  الــتــهــابــات  عــدد حـــاالت 
الــمــنــاعــيــة مــثــل مـــرض الــكــرونــز 
والـــتـــهـــاب الـــقـــولـــون الــتــقــرحــي 

مشيرا  الشباب،  بين  وخصوصا 
الــحــديــثــة  ــات  ــعــــاجــ الــ أن  الـــــى 
أحــــــــــــرزت تــــقــــدمــــا يـــــدعـــــو إلــــى 
ــراء الــمــزيــد مـــن الـــدراســـات  ــ إجــ
واألبحاث من اجل القضاء على 
والمستقيم،  الــقــولــون  ســرطــان 
ــبـــح  اصـ ــــى  ــــرضـ ــمـ ــ الـ عـــــــاج  وأن 
وخـــاصـــة   %95 بــنــســبــة  مــمــكــنــا 
ــورم في  ــ الـ تـــم تــشــخــيــص  إذا مـــا 
مراحله االولى، كما أن عمليات 
الــســرطــانــيــة  األورام  اســتــئــصــال 
الملك  مستشفى  فــي  الخبيثة 
حــمــد الــجــامــعــي شــهــدت تــطــورا 
كبيرا خال السنوات الماضية إذ 
العالمية  المراكز  احــدث  واكبت 
ممارسة  إلى  داعيا  في مجالها، 
أسلوب حياة صحي واتباع نظام 
غذائي متوازن مع الحرص على 

اجراء الفحوصات الدورية.

ق�س�م االبتك��ار ف�ي ج�ام�ع��ة ال�خلي��ج العرب�ي
ي�����س��ه��م ف���ي ���س��ه��ر االب��ت��ك��ار ب���االإم���ارات

ــار  ــكـ ــتـ ــهـــر االبـ بـــمـــنـــاســـبـــة شـ
فــــي دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــارة  ــفــــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة، دعـــــــــــت ســــ
في  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
كلية  االبتكار في  المنامة قسم 
ــات الــعــلــيــا مــمــثــًا في  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــودة الــجــيــوســي،  الــبــروفــيــســور عــ
والـــدكـــتـــورة عــفــاف بــوغــوى إلــى 
تقديم محاضرة حول أساسيات 
المؤسسي،  العمل  في  االبتكار 
الدكتور الجيوسي  حيث عرض 
ــار فـــــي عــصــر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــاهــــج االبـ ــنــ مــ
اقــتــصــاد الــمــعــرفــة واالقــتــصــاد 
الــرقــمــي. ونـــوه كــل مــن الدكتور 
الجيوسي والدكتورة بوغوى الى 
أهمية وجود نماذج مبتكرة في 
العمل المؤسسي لتوفير الوقت 
استراتيجيات  وتطوير  والجهد 
تـــواصـــل عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي. كـــــمـــــا قــــامــــت 
الدكتورة عفاف بوغوى بتقييم 
ــكــــرة لـــتـــطـــويـــر  ــتــ ــبــ ــع مــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
االبــتــكــار فــي الــســفــارة حيث تم 
إعــــان الــمــشــاريــع الـــفـــائـــزة في 

نهاية الحفل.
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ جـــــــاء شــــهــــر االبـ
العربية المتحدة بعد  اإلمارات 
لابتكار  اإلمــارات  أسبوع  نجاح 
عــلــى مـــــدار ســنــتــيــن فـــي 2015 

امتداد  إعــان  تم  حيث  و2016، 
ــبــــوع لــيــكــون شـــهـــرًا كــامــًا  األســ
خـــال شــهــر فــبــرايــر 2018 وهــو 
باالبتكار  يحتفل  وطني  حــدث 
في جميع أنحاء دولة اإلمارات 
إلى  ويــهــدف  المتحدة  العربية 
ــة كــمــركــز  ــدولــ تــعــزيــز مــكــانــة الــ
عالمي لابتكار، وبناء القدرات 
ونشر ثقافة االبتكار في الدولة، 
وتــحــفــيــز الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
ــاع الــــخــــاص واألفــــــــراد  ــطــ ــقــ والــ
االبــتــكــار،  مــمــارســات  تبني  على 
وإطاق وتنفيذ مبادرات وأفكار 
مــبــتــكــرة نــوعــيــة عــلــى مــســتــوى 

الدولة.
ــة جــامــعــة  ــاركـ ــشـ وجـــــــاءت مـ
ــي فــــــي هــــذه  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــج الـ ــيــ ــلــ الــــخــ
ــيـــات، تــــعــــزيــــزًا لـــدورهـــا  ــالـ ــعـ الـــفـ
ــز ثـــقـــافـــة  ــيـ ــفـ ــي تـــحـ ــ ــد فــ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـ
االبـــتـــكـــار، وريـــادتـــهـــا فـــي إنــشــاء 
إدارة  فــي  دكـــتـــوراه  بــرنــامــج  أول 
االبــــتــــكــــار، والــــــــذي نـــجـــح عــلــى 
مدى سنوات في تخريج قيادات 
ــي تــعــزيــز  خــلــيــجــيــة نــجــحــت فــ
في  وتطبيقاتها  االبتكار  ثقافة 
مجتمع  في  الميادين  مختلف 

الخليج العربي.

ق���م���ة ال���ب���ح���ري���ن ل���ل���م���دن ال���ذك���ي���ة ت��ع��ق��د 
م����اي����و ال������ق������ادم ب���م�������س���ارك���ة خ��ل��ي��ج��ي��ة

في  المجتمعية  الــشــراكــة  أن  وطــنــيــة  فــعــالــيــات  أكـــدت 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن أصــبــحــت نـــمـــوذجـــًا لــلــعــالــم فـــي تــعــزيــز 
االنتماء الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية، وتأتي انطاقًا 
من البرنامج اإلصاحي الشامل والرؤية الملكية السامية 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المعظم، وتأكيدًا لاهتمام الدائم من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء، مــؤكــديــن أنــهــا عـــززت مــن الــوحــدة 
برئاسة  الداخلية  لــوزارة  األمنية  الجهود  ودعمت  الوطنية 

الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة.
وأكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو لجنة الشؤون 
الــوطــنــي عــضــو لجنة حقوق  ــن  الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمــ
تعتبر  المجتمعية  الشراكة  أن  الــشــورى  بمجلس  اإلنــســان 
البحرين،  مملكة  لشعب  الثقافية  الــمــرتــكــزات  أهــم  أحــد 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد  أن  مبينة 
يشهد  المعظم  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
يستشعره  الــذي  الجامع  الوطني  المفهوم  لهذا  ترسيخًا 
التي تتربى عليها األجيال  الثوابت  باعتباره من  الجميع، 
والخدمات  البرامج  ضمن  وتــنــدرج  عليها  وتنشأ  القادمة 

التي تقدمها الدولة.
الـــزايـــد رئــيــس لجنة  الــمــحــامــيــة دالل جــاســم  وقــالــت 
الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن الشراكة 
وعــــززت من  أســهــمــت  الــتــي  اآللـــيـــات  أهـــم  مــن  المجتمعية 
المشترك  الوطني  للعمل  المجتمعي  واالســتــقــرار  األمــن 
الــشــراكــة المجتمعية  الــتــقــدم فــي مــجــاالت  وتــحــقــق مــعــه 
الــمــتــعــددة الــتــي دعــمــت وســـنـــدت مــســيــرة الــبــنــاء الــوطــنــي 
تحتفل  الذي  المجتمعية،  الشراكة  يوم  بمناسبة  ورفعته. 
الثامن عشر من شهر مارس  فيه مملكة البحرين في يوم 
التي  النوعية  الوطنية  بالجهود  أشـــادت  كما  عــام،  كــل  فــي 
تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة، في تعضيد وتنامي الشراكة المجتمعية 
عبر عدد من الخطط والبرامج التي تبرز أهداف الشراكة 
وباإلسهامات  االستراتيجية  اهدافها  وتحقيق  المجتمعية 
الكبيرة لشرطة خدمة المجتمع، ورجال األمن في التعاون 

والعمل المشترك. 
ــؤاد أحــمــد الــحــاجــي عــضــو مجلس  ــد فــ مــن جــانــبــه أكـ
قــويــًمــا  ــا  نــهــًجــا وطــنــًي تــبــنــت  الــداخــلــيــة  وزارة  أن  الـــشـــورى 
لتعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية عبر مختلف األنشطة 
الــوزارة، ما أسهم بشكل  التي تنفذها  والعمليات  والبرامج 
في  والمقيمين  المواطنين  إشــراك  في  وعصري  حضاري 
بــهــا رجــــال األمــــن لحفظ  الــتــي يضطلع  الــنــبــيــلــة  الــمــهــام 
أمن واستقرار الوطن والمحافظة على مكتسباته ولحمته 
الحثيثة من  والــمــتــابــعــة  بــالــتــوجــيــهــات  مــشــيــًدا  الــوطــنــيــة، 

آل خليفة، لتضمين  بن عبداهلل  راشــد  الشيخ  أول  الفريق 
ــوزارة قــيــم وثــقــافــة الــشــراكــة  ــ أنــشــطــة وبـــرامـــج وعــمــلــيــات الــ
الهدف  لتحقيق  الدفع  على  الدائم  وحرصه  المجتمعية، 
في  المستدامين  واالستقرار  األمن  إحال  وهو  المشترك 

ربوع وطننا الغالي.
ــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب نــجــيــب الـــكـــواري أن يــوم  وأكــ
ثمرات  من  ثمرة  الوطني  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
مبادرات االنتماء الوطني ضمن المسيرة التنموية الشاملة 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
في  المجتمعية  الــشــراكــة  وتسهم  المعظم،  الــبــاد  عــاهــل 
تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية، وزيادة التعاون اإليجابي 
مع مؤسسات الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويصون 

األمن واألمان.
الوطني  االنــتــمــاء  لتعزيز  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  أن  وذكـــر 
وتــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا« تعتبر إحــــدى ركــائــز 
الشراكة المجتمعية وتمثل سدًا منيعًا بشراكة المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن فـــي حــمــايــة وطــنــهــم مـــن األفـــكـــار الــدخــيــلــة، 
بأهمية  مكوناته  بكافة  البحريني  المجتمع  وعــي  وتــعــزز 
الوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب البحريني الواعي 

والمخلص لوطنه والملتف حول قيادته.
وأكــــد الــمــســتــشــار الــقــانــونــي مــحــمــد الـــــذوادي الــمــديــر 
بمملكة  الخليجي  الــدولــي  المركز  لمجموعة  التنفيذي 
البحرين وجمهورية مصر العربية أن الشراكة المجتمعية 
وركيزة  والتحديث،  التطوير  مواكبة  على  قائم  أمني  نهج 
مــهــمــة فـــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي بــالــشــراكــة الــفــاعــلــة مع 
الــتــي أولـــت  الـــدولـــة وبــخــاصــة وزارة الــداخــلــيــة  مــؤســســات 
األمن  على  يعود  ما  المفهوم  هذا  لترسيخ  كبيرًا  اهتمامًا 
وما  المخدرات  ومكافحة  الجريمة  وانخفاض  واالستقرار 

الشرطة  بين  للتعاون  وروح  ترتب على ذلك من خلق ثقة 
وأفراد المجتمع ضمن إطار من الثقة والمصداقية.

المجتمعية  الشراكة  إليه  وصلت  بما  الـــذوادي  وأشــاد 
من أسس راسخة، ومن مخرجاتها الخطة الوطنية لتعزيز 
التي  »بحريننا«  المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء 
التنموية  الــرؤيــة  ــار  إطـ فــي  الـــرائـــدة  الــمــبــادرات  تعتبر مــن 
الملك حمد بن عيسى  الشاملة لحضرة صاحب الجالة 
الــمــعــظــم، ومــــدى مــســاهــمــة هــذه  الــبــاد  آل خليفة عــاهــل 
المواطنة  وقيمة  الوطنية  الــوحــدة  ترسيخ  فــي  الــمــبــادرة 
أسس  على  الحديثة  المدنية  الــدولــة  إطــار  فــي  الصالحة 
اإلنسان  واحترام حقوق  القانون  وسيادة  والمساواة  العدل 

ضمن أولويات أهدافها.
واألمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  وأكــد 
الوطني النائب د. حسن بوخماس أن الشراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطني أصبحت مفاهيم راسخة لدى المجتمع 
البحريني، وتعتبر أساسًا في تعميق االنتماء الوطني، وشعور 
المجاالت،  جميع  فــي  وطنه  تجاه  بالمسؤولية  المواطن 
المنظومة  يــتــجــزأ مــن  ــزءًا مــهــمــًا ال  يــكــون جــ أن  ــرورة  ــ وضـ
الوطنية واألمنية انطاقًا من البرنامج اإلصاحي الشامل 
والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المعظم، واالهتمام 
الدائم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
بـــــــدوره قـــــال الـــســـيـــد ضـــيـــاء الـــمـــوســـوي إن الـــشـــراكـــة 
نسق  عــن  وتنم  االجتماعي  التطور  مــن  جــزء  المجتمعية 
المجتمع  بين  القيمي  التماسك  إلى  يقود  صحي  ثقافي 
ــن وشــيــوع  وحــارســيــه مــن مــؤســســات تــقــوم عــلــى حــفــظ االمـ
بناء  الى  التي تقود  التكاملية  العائق  مجتمع يقوم على 

مجتمع متجانس يعزز الوحدة الوطنية. وأضاف: الشراكة 
الــمــجــتــمــعــيــة فـــي الــبــحــريــن مــجــتــمــعــًا ومــؤســســات تعكس 
الحالة الصحية التي جاءت من افراز المشروع االصاحي 
ــاده جــالــة الــمــلــك ومـــن الــقــيــم الــتــعــايــشــيــة الــتــي  ــذي قــ الــ
رسخها سمو ولي العهد رئيس الوزراء، لهذا نجد انعكاسا 
المتبادل  واالحــتــرام  الوطنية  الــرؤيــة  مستوى  على  كبيرا 
بين المجتمع ومؤسسات الدولة ووزاراته والتي منها وزارة 
في  دســتــوريــة  تــقــوم على منطلقات  عــاقــة  عبر  الــداخــلــيــة 
ترسيخ القوانين وفي مجتمع يعيش ثقافة المسؤولية في 
فهم القانون لتكون منطلقا في جعل البحرين أكثر ازدهارا 

وأمنا وساما.
وذكر عضو مجلس النواب السابق علي زايد أن الشراكة 
المجتمعية واقع يمارسه المواطن البحريني مع مختلف 
الجهات الحكومية والمدنية لكل ما يحقق أهداف المسيرة 
التنموية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم، والذي تنطلق منه مبادئ 
الشراكة المجتمعية، مشيدًا بما توليه وزارة الداخلية من 
اهتمام كبير وجهود حثيثة لتعزيز الشراكة المجتمعية من 
قبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، ومنتسبي الوزارة، وتعزيز الشعور بالوطنية وخاصة 
الصف  شق  مــحــاوالت  وصــد  والشباب،  والناشئة  لألطفال 
البحرين ليتم  بها  مــرت  الــتــي  الــمــراحــل  كــل  فــي  الــوطــنــي 

مواجهتها باإلنجازات الوطنية وإرساء األمن واالستقرار.
فيما قال عضو مجلس النواب السابق عيسى القاضي 
إن الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين أنموذج للعالم 
فــي تــعــزيــز االنــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ الــوحــدة الوطنية، 
والرؤية  الشامل  اإلصــاحــي  البرنامج  من  انطاقًا  وتأتي 
الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 

الباد المعظم، وتأكيدًا لاهتمام  عيسى آل خليفة عاهل 
الدائم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
وأوضح الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام 
المجتمعية  الشراكة  يــوم  أن  البحرين  بجامعة  المشارك 
أيام  إلى  بامتياز يضاف  يوم وطني  مــارس هو   18 الموافق 
اإلنسان  قيمة  من  تعزز  التي  الجميلة  الحبيبة  مملكتنا 
كــوحــدة اجــتــمــاعــيــة لــهــا مــا لــهــا وعــلــيــهــا مــا عــلــيــهــا، وهــذه 
في  التي تجلت  الملكية  للرؤية  نتاج  المجتمعية  الشراكة 
المشروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
تبنتها  والتي  المعظم،  الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن 
وزارة الداخلية ممثلة في وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة بعد حوارات مجتمعية حثيثة 

تحت عنوان »نحن شركاء في األمن«.
بيوم  االحتفال  بمناسبة  إنــه  الــجــودر  هنادي  د.  وقالت 
نؤكد  أن  بنا  يجُدر  الوطني  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة 
أن الشعور باالنتماء للوطن هو المحرك االساسي للوطنية 
مشاعر  فالوطنية  الصالحة؛  المواطنة  منه  تنبثق  والــذي 
سلوك  فإنها  المواطنة  أمــا  والــوجــدان،  الضمير  فــي  تكمن 
يهدف  الذي  الصالح  العمل  على  ويرتكز  المواطن  يمارسه 
المجتمعية  الشراكة  أن  الوطن وتقدمه، وال شك  رفعة  الى 
ــاء،  ــمـ ــتـ ــم مـــظـــاهـــر االنـ ــ ــعــــدان مــــن أهـ ــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي يــ والـ
تكاملية  عملية  وهي  المواطنة،  وأداتهما  الوطنية  وقودهما 
فقط  الطبيعيين  بــاألفــراد  ترتبط  ال  للتجزئة،  قابلة  غير 
عامة  مؤسسات  مــن  المعنوية  بــاألشــخــاص  ترتبط  ولكنها 
من  لــذا  الــمــدنــي،  المجتمع  منظمات  فيها  بما  خــاصــة  أو 
التنمية  عجلة  لدفع  بهما  التحلي  المواطنين  على  الــازم 
قاعدة  لكل  دائمًا  انه  وحيث  عناصرها.  بجميع  الوطن  في 
قد  المجتمعية  والشراكة  باالنتماء  الشعور  فــإن  استثناء، 
وعرفانًا  وتقديرًا  احترامًا  المواطنين  غير  قبل  من  يمارس 
الــدكــتــور هشام  أشـــار  جانبه  مــن  احتضنتهم.  الــتــي  لــلــدولــة 
إلى  المفتوحة  العربية  الجامعة  رئيس  مساعد  الطحاوي 
عمل  من  يتجزأ  ال  جــزءا  أصبحت  المجتمعية  الشراكة  أن 
كافة المؤسسات لدعم المجتمع المحلي وهو أساس لدعم 
جــهــود الــتــنــمــيــة الــمــتــواصــلــة لــلــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة. وتــتــنــوع 
الــمــادي  الــدعــم  توفير  بين  مــا  المجتمعية  الــشــراكــة  جــهــود 
بما  المؤسسات  كافة  من  والتقني  واألكاديمي  واللوجيستي 
يسهم في دعم تطوير شباب الخريجين بشكل خاص وكافة 
مؤسسات  ذلـــك  فــي  ــرى  ونـ ــام.  عـ بشكل  المجتمع  قــطــاعــات 
الشراكة  مجال  فــي  كبيرة  خــطــوات  تخطو  العالي  التعليم 
لــســوق  وتــأهــيــلــهــم  خــريــجــيــهــا  دعـــم  خـــال  مـــن  المجتمعية 
العمل وكذلك من خال طرح برامج وأنشطة من أجل سد 

الفجوات في سوق العمل.
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تشريعات  تطبيق  إن  وقـــال 
البحرين يعد منصة إلكترونية 
قانونية متنوعة تسهل الوصول 
ــات  ــدمــ ــخــ ــن الــ ــ ــة مــ ــمــ ــائــ إلـــــــى قــ
كالبحث  إلــكــتــرونــيــا  الــقــانــونــيــة 
واالطــــــــــاع عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــقــرارات الــصــادرة فــي مملكة 
ــدات  ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــن، والــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
ــادئ  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ واالتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات، والــ
الهيئة،  عن  الصادرة  القانونية 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن الــــــخــــــدمــــــات؛ 
للوصول  المعنيين  لــمــســاعــدة 
ــة  ــولــ ــهــ ــر وســ ــ ــسـ ــ ــل يـ ــ ــكـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

باالستعانة بأحدث التقنيات.
الـــتـــطـــبـــيـــق  أن  وأوضـــــــــــــــح 
ــن هــيــئــة الــتــشــريــع  ــقـــدم مــ ــمـ الـ
مع  بالتعاون  القانوني  والـــرأي 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
ــة يـــعـــد اســـتـــمـــرارا  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
لــلــتــطــويــر الــشــامــل لــلــخــدمــات 
ــي تــقــدمــهــا  ــتــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
هــيــئــة الــتــشــريــع عــلــى مــوقــعــهــا 
للهيئة  سبق  والتي  اإللكتروني 

أن أعلنتها.
وأضاف أن أطاق التطبيق 
ــن مـــنـــطـــلـــق الـــحـــرص  ــ يــــأتــــي مـ
وتطوير  تحديث  مواصلة  على 
المقدمة  القانونية  الــخــدمــات 
في  كــذلــك  وإتاحتها  للجمهور 
تطبيق رقمي للهواتف وتسهيل 
وصــــول الــمــســتــخــدمــيــن إلــيــهــا، 
الهيئة لما  وخصوصا أن موقع 
قانونية  معلومات  من  يحتويه 
ــع األســـــاســـــي  ــ ــرجـ ــ ــمـ ــ يـــعـــتـــبـــر الـ
بالتشريعات  المعنيين  لــكــافــة 

البحرينية.

وعــــن الـــمـــزايـــا والـــخـــدمـــات 
ــا الـــتـــطـــبـــيـــق  ــهــ ــيــــحــ ــتــ الــــــتــــــي يــ
المستشار  قــال  للمستخدمين 
نواف عبداهلل حمزة إن التطبيق 
يـــتـــيـــح االطـــــــــاع عـــلـــى دســـتـــور 
مملكة البحرين وميثاق العمل 
باللغة  فيهما  والبحث  الوطني 

العربية واللغة اإلنجليزية.
التطبيق  »يــتــيــح  ــاف:  ــ وأضــ
كــذلــك الــبــحــث واالطـــــاع على 
في  صــادرة  قانونية  أداة   18081
خــدمــات  مــع  الــبــحــريــن  مملكة 
مــتــنــوعــة لــتــمــكــيــن الــمــســتــخــدم 
مــن االســتــفــادة الــقــصــوى أثناء 
حفظ  كــإتــاحــة  الــبــحــث  عملية 
قائمة  فـــي  الــقــانــونــيــة  األدوات 
إليها  العودة  لسهولة  المراجع 
األداة  عــلــى  االطــــاع  أو  الحــقــا 
فــي  الـــمـــنـــشـــورة   pdf بــنــســخــة 
االطــاع  أو  الرسمية  الــجــريــدة 
كافة  مــع  القانونية  األداة  على 

التعديات التي تمت عليها«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ خـ أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
)تشريعات  تطبيق  فــي  البحث 
للمستخدم  تــتــيــح  الــبــحــريــن( 
األدوات  عـــنـــاويـــن  فــــي  الـــبـــحـــث 
الصادرة أو في نصوص األدوات 
أداة  أن  إلـــى  الــقــانــونــيــة، الفــتــا 
التشريعات  البحث متاحة لكل 
ــادرة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى أن  ــ ــصــ ــ الــ
خــدمــة مــحــرك الــبــحــث متاحة 
المترجمة  للتشريعات  كــذلــك 
إلــــى الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة الــتــي 
تبلغ حتى اآلن 96 أداة قانونية 
مــتــرجــمــة بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، 
يـــتـــيـــح  ــيــــق  ــبــ ــتــــطــ الــ إن  وقـــــــــــال 

للموقع  ذاتــهــا  البيانات  قــاعــدة 
اإللكتروني للهيئة التي تحدث 
أسبوعيا بمجرد صدور الجريدة 
ــك بــالــنــســبــة  ـــذلــ ــة، وكـ ــيـ ــمـ ــرسـ الـ
إلـــــى الـــتـــشـــريـــعـــات الــمــتــرجــمــة 
ستكون  اإلنجليزية  اللغة  إلــى 
مــحــدثــة بــاســتــمــرار وخــصــوصــا 
تــعــكــف حــالــيــا على  الــهــيــئــة  أن 
تـــرجـــمـــة جـــمـــيـــع الـــتـــشـــريـــعـــات 
واألدوات القانونية النافذة منذ 
عام  الرسمية  الــجــريــدة  صـــدور 

.1948
الــــتــــشــــريــــعــــات  أن  وذكــــــــــــر 
البحرين  مملكة  فــي  الـــصـــادرة 
تصنيفا   23 إلـــى  تصنيفها  تــم 
تنظمها  التي  المجاالت  لبيان 
لسهولة الوصول إليها في حال 
بتلك  عنها  البحث  في  الرغبة 
الــطــريــقــة كــتــشــريــعــات الـــمـــرأة 
ــال،  ــمـ ــعـ ــمـــل والـ ــعـ والـــطـــفـــل، والـ
ـــة، وحـــــقـــــوق اإلنــــســــان  ــئـ ــيــ ــبــ والــ
ــات،  ــفـ ــيـ ــنـ ــتـــصـ ــن الـ ــ ــا مــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
الفــتــا إلـــى أن الــقــســم الــخــاص 
بـــتـــشـــريـــعـــات الـــــمـــــرأة يــتــضــمــن 

حوالي 1204 أدوات قانونية.
وأكد أن الهيئة تحرص على 
أن يكون المعنيون بالتشريعات 
دائــم عليها، لذلك  على اطــاع 
يــتــضــمــن  أن  عــــلــــى  حـــــرصـــــت 
التطبيق إمكانية االطاع على 
ــادرة  أحــــــدث الـــتـــشـــريـــعـــات الــــصــ
كــذلــك ضــمــن خــيــارات متعددة 
القانونية،  األدوات  الستعراض 
ــك مـــن أجـــل ســهــولــة ويــســر  وذلــ

الوصول إليها.
الـــتـــطـــبـــيـــق  أن  وأوضـــــــــــــــح 

يــــحــــتــــوي كـــــذلـــــك عــــلــــى قــســم 
خاص بالمعاهدات واالتفاقيات 
مــعــاهــدة   596 يــتــضــمــن  حـــيـــث 
واتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــحـــلـــيـــة مــــــع 78 
 30 مــؤســســة ضــمــن  و90  دولـــــة 
القانونية  والــمــبــادئ  تصنيفا، 
مـــبـــدأ   1001 يـــتـــضـــمـــن  ــيــــث  حــ
اآلراء  مــن  مستخلصة  قــانــونــي 
الهيئة،  عن  الصادرة  القانونية 
وقسم خاص باستعراض أعداد 
والمكتبة  الــرســمــيــة،  الــجــريــدة 
اإللــكــتــرونــيــة تــضــم كـــل الــكــتــب 
الهيئة  عــن  الــصــادرة  القانونية 
)74 كتابا حتى تاريخه(، فضا 
احــتــوائــه على قسم خاص  عــن 
بالمحاضرات اإللكترونية التي 
النص  بتقنية  الهيئة  تنظمها 
والفيديو )يتضمن 42 محاضرة 

إلكترونية حتى تاريخه(.
ــه الــمــســتــشــار نــــواف  وتــــوجــ
الجزيل  بالشكر  حمزة  عبداهلل 
إلى هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية برئاسة محمد علي 
القائد الرئيس التنفيذي وفرق 
الــعــمــل فــي الــهــيــئــة عــلــى الـــدور 
ــم لـــمـــبـــادرات  ــداعــ الــمــســانــد والــ
مملكة  في  اإللكتروني  التحول 
اإلمكانيات  وتسخير  البحرين 
الــتــقــنــيــة لـــلـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
ــة  ــيــ ــكــــومــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الــــحــ
لــتــطــويــر تــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة 
تـــــقـــــدم خــــــدمــــــات نــــوعــــيــــة فــي 
ضمن  وذلــك  البحرين،  مملكة 
البحرين  مملكة  سياسة  إطـــار 
الــــداعــــمــــة لـــمـــواصـــلـــة تــطــويــر 
الخدمات الرسمية والحكومية 

في مجال تقنية المعلومات.
ــه، قـــــــــال نــــائــــب  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــتــحــول 
المعلومات  بهيئة  اإللــكــتــرونــي 
الدكتور  اإللكترونية  والحكومة 
زكريا أحمد الخاجة إن تدشين 
لــروح  انــعــكــاســا  يــأتــي  التطبيق 
الجهات  بــيــن  الــســائــد  الــتــعــاون 
الــحــكــومــيــة، ويــجــســد الــجــهــود 
أجــل  مــن  الــمــبــذولــة  المشتركة 
تحقيق عملية التحول الرقمي 
ــلــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــى  لــ
وإتاحتها  إلــكــتــرونــيــة،  خــدمــات 
متعددة،  قــنــوات  عبر  للجمهور 
وهــــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــوجــه 
ــي بــتــحــقــيــق الـــتـــحـــول  ــنــ ــوطــ الــ
في  بالمملكة  الشامل  الرقمي 
سيما  وال  الــقــطــاعــات  مختلف 

قطاع القانون والعدالة.
ــور زكــــريــــا  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأشــــــــــــاد الــ
الخاجة بدعم الحكومة بقيادة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ ــات الـ ــهــ ــيــ وتــــوجــ
المعلومات واالتصاالت  لتقنية 
الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  بـــرئـــاســـة 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
ــي اإلســـــراع  وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، فـ
مـــن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
للخدمات الحكومية وتقديمها 
عبر القنوات اإللكترونية بهدف 
تسهيل وصولها إلى المواطنين 
والمقيمين بما يتوافق وبرنامج 
الــداعــم  اإللكترونية  الحكومة 

للتنمية المستدامة.
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دشن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف 
إلى  يهدف  الــذي  البحرين(،  )تشريعات  تطبيق  حمزة  عــبــداهلل 
اإللكترونية  الخدمات  من  متنوعة  قائمة  إلــى  الــوصــول  تسهيل 
اإللكترونية  الحكومة  تطبيقات  متجر  على  وذلـــك  القانونية، 
تأكيدا  التطبيق  إطـــاق  يــأتــي  حــيــث   ،bahrain.bh/apps
ــى تــطــويــر الــمــبــادرات  لــلــجــهــود الــوطــنــيــة الــمــســتــمــرة الــرامــيــة إلـ
التقنية ونــشــر ثــقــافــة الــوعــي الــقــانــونــي بــيــن كــافــة أفــــراد وفــئــات 
المجتمع. جاء ذلك خال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور 
المعلومات  بهيئة  اإللكتروني  للتحول  التنفيذي  الرئيس  نائب 

والحكومة اإللكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة.
وأكد المستشار نواف عبداهلل حمزة حرص الهيئة على تطوير 
كافة  بين  القانونية  الثقافة  ونشر  لتعزيز  اإللكترونية  خدماتها 
القانون  شرائح المجتمع بهدف ترسيخ مبادئ الدستور وسيادة 
في  الحضارية  النقلة  إبــراز  في  يسهم  بما  البحرين،  مملكة  في 
التشريعات البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، ومتابعة 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

وزير  المعاودة  بن محمد  نواف  أّكد 
العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، أنه 
في ظّل االهتمام المستمر الذي توليه 
بقيادة حضرة صاحب  البحرين  مملكة 
الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الباد المعظم، والمتابعة  خليفة ملك 
الملكي  الــســمــو  مـــن صــاحــب  الــحــثــيــثــة 
ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الــوزراء، لمختلف  رئيس مجلس  العهد 
بــيــنــهــم ذوي  ــن  ــ ــات الـــمـــجـــتـــمـــع، ومــ ــئــ فــ
توفير مختلف  على  العزيمة، وحرصها 
توفير  تــّم  لهم،  والمساندة  الدعم  سبل 
مجموعة كبيرة من المصحف الشريف 
بلغة »برايل« للمكفوفين وتوزيعها على 
مختلف جوامع مملكة البحرين وبكافة 

المحافظات.  

ــر الــعــدل  جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء وزيـ
ــة واألوقــــــــــاف مــع  ــيــ والـــــشـــــؤون اإلســــامــ
رئيس  الحليبي  حــيــدر  حسين  األســتــاذ 
ورئــيــس  للمكفوفين  الــصــداقــة  جمعية 
للمكفوفين،  لألطفال  الــصــداقــة  مركز 
ــاذ عـــلـــي مــحــمــد حـــاجـــي مــديــر  ــ ــتـ ــ واألسـ
ــز، واألســــــتــــــاذة لــطــيــفــة عــيــســى  ــركــ ــمــ الــ
للمعهد  التنفيذي  الــرئــيــس  البونوظة 
ــودي الـــبـــحـــريـــنـــي لــلــمــكــفــوفــيــن،  ــعــ ــســ الــ
واألســـتـــاذ عــبــد الــواحــد الــخــيــاط مدير 
المعهد، حيث أكد وزير العدل والشؤون 
اإلسامية واألوقاف الحرص واالهتمام 
البصرية  اإلعــاقــة  ذوي  حصول  بضمان 
على كافة السبل الداعمة لدمجهم في 
المجتمع وتشجيعهم على تاوة القرآن 
معانيه  وتــدبــر  وحفظه  وتعلمه  الكريم 

العظيمة.
وذكر الوزير المعاودة أنه جرى تسلم 
هـــذه الــنــســخ مــن إصـــــدارات مــن مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
ــار مــذكــرة  ــ ــورة، فـــي إطـ ــنـ ــمـ بــالــمــديــنــة الـ
الــعــدل  وزارة  بــيــن  الــمــوقــعــة  الــتــفــاهــم 
بمملكة  واألوقـــاف  اإلسامية  والــشــؤون 
اإلســامــيــة  الـــشـــؤون  ووزارة  الــبــحــريــن، 
العربية  بالمملكة  واإلرشـــــاد  والـــدعـــوة 

السعودية الشقيقة.
وبين أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع 
طــبــعــة الـــقـــرآن الــكــريــم بــلــغــة »بـــرايـــل«، 
المملكة،  أكبر عدد من جوامع  لتغطي 
بأعلى  تتميز  الطبعة  هــذه  أن  مضيفًا 
قراءة  سهولة  وتتيح  الجودة  مواصفات 
لــلــقــرآن الــكــريــم وســاســة الــوصــول إلى 
صفحاته والسور واألجزاء بشكل سريع.

وزي������ر ال����ع����دل: ت����وزي����ع ال��م�����ش��ح��ف ال�������ش���ري���ف ب��ل��غ��ة  
»ب�����راي�����ل« ل��ل��م��ك��ف��وف�����ي��ن ع�����ل��ى ج�������وام���ع ال�����م��م��ل��ك��ة

بعد  بالمستشفى  ســنــوات(   9( بحريني  طفل  توفي 
أن تم إنقاذه من حريق بمنزله في مدينة حمد. وأفادت 
أحمد  الطفل  أنقذوا  المدني  الدفاع  رجــال  بأن  مصادر 
الصفار واستطاعوا أيضا إخماد الحريق الذي شب في 
في  توفي  الطفل  أن  غير  بمدينة حمد،  الكائن  المنزل 

وقت الحق متأثرا بإصابته.
الــحــادث،  بــشــأن  التفاصيل  مــن  المزيد  تتوافر  ولــم 
في حين ذكرت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها 
بموقع تويتر أن التحقيقات تجري بشأن تحديد سبب 

الحريق.

وفاة طفل بحريني متاأثرا باإ�شابته جراء حريق في منزله
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
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يا رب اخ�سف بهن 
الأر�ض والف�ساء

الالئي  الفياغرا  فتيات  عــن  المقاالت  عــشــرات  كتبت  ألنني 
المشاهدين،  الستدراج  ُطعما  العربية  الفضائيات  تستخدمهن 
العربي  والغناء  الرقص  شــؤون  في  ضليع  أنني  البعض  يحسب 
وأنني انتقل من فضائية عربية إلى أخــرى!! هذا أبعد ما يكون 
أر طوال حياتي مثال فيفي عبده  إنني لم  عن الحقيقية، حيث 
وهي ترقص: ال في ناد ليلي أو في فيلم سينمائي أو تلفزيوني، 
ما  لغة  بــأي  فيلمًا  أشــاهــد  ال  إنني  ثقة  بكل  أقــول  أن  وأستطيع 
أثــق  الــذيــن  أربــعــة أشــخــاص مــن  لــم يشهد بصالحيته وجــودتــه 
العقل ال  الــعــدد مــن راجــحــي  أن ذلــك  فــي رجــاحــة عقلهم، وبما 
أكــثــر من  أشــاهــد  أن  قــل  فإنني  ومــعــارفــي  أصــدقــائــي  بين  يتوافر 
أربعة أفالم في السنة، ولم أتابع مسلساًل عربيا في حياتي سوى 
»ليالي الحلمية«، وكان ذلك ألنني أحب الممثل يحيى الفخراني 

وأحترم كاتب قصة المسلسل أسامة أنور عكاشة رحمه اهلل.
يحلو لنا نحن السودانيين القول إننا قوم شديدو االستقامة 
واألمــانــة واالعــتــداد بــالــشــرف، ومــن ثــم فــإن ظــاهــرة السودانيات 
نفسيًا  انــكــســارًا  لنا  تسبب  والــطــرب  الــفــن  بــاســم  المتشخلعات 
لم يخل طوال  السوداني  المجتمع  أن  ومعنويًا شديدًا، صحيح 
الــقــذر ظل  ولــكــن غسيلنا  والــجــانــحــات  الجانحين  مــن  تــاريــخــه 
بكارة  تفض  أنها  فأحسسنا  الفضائيات  جــاءت  أن  إلــى  مستورًا 
الصخور  صوتهن  يــحــرك  مــطــربــات  واهلل  لدينا  العظيم،  بلدنا 
تصدر  حنجرة  لها  ولــكــن  ضــريــرة  فــتــاة  النيل  حــنــان  الجالميد: 
طبقات صوتية متنوعة وال تتعاطى إال الشعر العذب والنظيف 
اعتزال  قــررت  ثــم  الــمــدروســة.  الهادئة  الموسيقى  مصاحبة  فــي 

الغناء نهائيا.
الراقي  الفني  الحس  ذوات  الــســودان  لمطربات  كيف  ولكن 
والالتي يغنين حلو الكالم أن يجدن القبول، والجمهور العربي ال 
يريد إال من يغني للتريال واألسمريكا وشيكا بيكا؟ كيف ينافسن 
–مــثــال- ســمــارة؟ وكـــان حــال الــغــنــاء فــي الــســودان مــســتــورا حتى 
والزعيق،  النهيق  فكثر  وفيسبوك،  ويوتيوب  الفضائيات  جــاءت 
منكرة  أصـــوات  ذوات  ســودانــيــات  بــنــات  التسعينيات  فــي  وظــهــرت 
ووجوه منفرة، عليها غبرة، في بعض الفضائيات التافهة، فأصبح 
المشاهد العربي يعتقد أن هؤالء »التريالت« هن ممثالت الفن 
الغنائي في السودان )سبق أن شرحت هنا في أخبار الخليج أن 
تجرها  التي  األرداف  تعني  الكلمة  ألن  فاضحة  التريال  أغنية 
هي  التي  التريلر  هي  التي  التريال  كما  وراءهــا  الممتلئة  المرأة 

المقطورة التي تجرها عربة »قندران«(.
رأى مغنية  إنه  ومؤخرًا اتصل بي أحد األصدقاء ليقول لي 
سمراء تسمي نفسها »سمارة توست« وتزعم أنها »نوبية«. ما هذه 
من  الكثير  على  صبرنا  رؤوســنــا؟  على  تــتــوالــى  الــتــي  المصائب 
ثابتة  »مــقــررات«  أن أصبحت  بعد  والــرزايــا على مضض  البالوي 
في الفضائيات العربية، ثم خرجت إذاعة »بي. بي. سي« العربية 
عن وقارها قبل وفاتها بقليل وبثت لسمارة هذه أكثر من أغنية، 
فإذا بها تزعم أنها نوبية! أال يكفينا نحن النوبيين ما نحن فيه 
أهلنا  وهم  والسودانيون  المصريون  وبهدلة؟  »تريقة«  من  سلفًا 
وسندنا جعلوا منا مادة للنكات، ثم ينتقلون منا إلى الصعايدة! 
يقولون  والــســودان!  عماد مصر  هم  والصعايدة  النوبيين  أن  مع 
ولكن  طباخًا!  أو  بــوابــًا  يصبح  نجح  إذا  النوبي  إن  الــســودان  فــي 
يطبخون  كيف  النيل  وادي  أهــل  باقي  علمنا  أننا  فخرًا  يكفينا 

وكيف يأكلون!
إلى  المجردة  بالعين  هــذه  توست  ســمــارة  أر  لــم  أنني  المهم 
يومنا هذا، وأسأل اهلل أن يجعل يومها قبل يومي حتى ال أراها 
في  يتسببن  الفضائيات  الفياغرا  فتيات  إن  اللهم  أسمعها!  أو 
التي  الصناعية  األقمار  على  رصــدًا  شهابا  فأرسل  الــذوق  افساد 
على  المتنكرة  االبــقــار  إن  اللهم  الفضائيات،  تلك  برامج  تنقل 
هيئات النساء ويمارسن الغناء الركيك مع هز األرداف والصدور 
على  فأنزل  بقيمنا،  واستهترن  بذوقنا  وعبثن  كبرياءنا  جرحن 
يجعل  روماتيزما  مفاصلهن  وعلى  سرطانية  خاليا  حناجرهن 
تــلــك الــمــفــاصــل متصلبة كــمــا وجـــه فــالديــمــيــر بــوتــيــن! ســـود اهلل 
وجوه أولئك الفتيات الالئي يمارسن العهر الموسيقي في الدنيا 
على  يقوين  تجعلهن  ال  معوية  بنزالت  أصبهن  اللهم  واآلخـــرة! 
الوقوف أمام الجمهور، وإذا وقفن نزلت مصارينهن مع كالمهن 

الغث!

د. وهيب النا�سر: �سيام اأول يوم رم�سان 13 �ساعة و30 دقيقة

تعزيزاً للمنهج الدرا�سي بابتدائية �سلماباد للبنات..

مهرجان »فرح والقبعات التعليمية« يقدم العلوم باأ�سلوب تفاعلي ممتع

ــال األســـتـــاذ الـــدكـــتـــور وهـــيـــب عيسى  قــ
الناصر، أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة 
الفلكية  الجمعية  ورئيس  العربي  الخليج 
البحرينية: يوم الخميس 23 مارس 2023م 
هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أغلب 
الجمعية  تــبــدأ  اإلســالمــيــة، حيث  الــبــلــدان 
الفلكية البحرينية عقد أمسية رصد لهالل 
شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك فـــي يــــوم االربـــعـــاء 
قبالة  مــســاء،  الــســاعــة 5:30  فــي  مـــارس   22
الــســاحــل الــغــربــي لــمــديــنــة ســلــمــان )غـــرب 
للجمهور  عامة  والــدعــوة  الــوقــود(،  محطة 
ــد الـــهـــالل بــاســتــخــدام  لــمــن يــرغــب فـــي رصـ

التلسكوبات المتقدمة.
وأضــــاف أن أغــلــب الــبــلــدان اإلســالمــيــة 
2023م  مــارس   23 الخميس  يــوم  سيصادف 
الــمــبــارك فيها،  رمــضــان  أيـــام شهر  أول  هــو 
وحيث أن دول الخليج العربي، وإندونيسيا، 
ــاي، والــهــنــد ، وبــنــغــالدش  ــرونـ ومــالــيــزيــا، وبـ
 ، والــجــزائــر  واألردن،  وإيــــران،  وبــاكــســتــان،   ،
والمغرب، وموريتانيا كان دخول أول شعبان 

فــبــرايــر، وعليه فإنها  الــثــالثــاء 21  يــوم  فــي 
يوم  المبارك  رمضان  ستتحرى هالل شهر 
وهو  29 شعبان،  لكونه  مــارس،   21 الثالثاء 

اليوم الذي يستهل فيه.
البلدان  الناصر قائاًل:  وواصل األستاذ 
األول من شهر شعبان هو  لديها  كان  التي 
فــإنــهــا ستتحرى  فــبــرايــر  األربـــعـــاء 22  يـــوم 
هــالل رمــضــان يــوم األربــعــاء 22 مــارس )أي 
هجري(،   1444 شعبان   29 يصادف  عندها 
وســتــكــون رؤيــــة الـــهـــالل صــعــبــة فـــي أقــصــى 

الشرق.
المجردة  بالعين  أنها ممكنة  في حين 
ــا  ــ ــرق أوروبــ ــ ــا وشــ ــيـ ــــط آسـ بــصــعــوبــة فــــي وسـ
القارة اإلفريقية وسهلة نسبًيا في  وجنوب 
غـــرب آســـيـــا، ومــعــظــم دول إفــريــقــيــا وغـــرب 

أوروبا واألمريكيتين.
ــاًل: إن مــعــايــيــر  ــائــ قــ الـــنـــاصـــر  ــاف  ــ ــ وأضـ
القرى،  أم  تقويم  ووفــق  الموحد  اإلسالمي 
األول من  إبريل 2023 هو  الجمعة 21  فإن 
شوال 1444هـ )عيد الفطر المبارك( لكون 

الــجــديــد(  )الــقــمــر  الــهــالل  بــدايــة والدة  أن 
هو الخميس 20 إبريل 2023م )29 رمضان 
الــســاعــة 7:12 صــبــاًحــا، ويكون  ـــ فــي  1444هــ
الهالل على ارتفاع 4 درجات ويمكث الهالل 
الهالل  ويكون  دقيقة   25 األفــق حوالي  في 
فوق الشمس مباشرة، فيأخذ شكل مستوي 
الوضع  هــذا  بسبب  صعبة  رؤيــتــه  وستكون 

اليماوي للجرمين.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد ســـاعـــات الــصــوم 
فــي مملكة الــبــحــريــن خـــالل شــهــر رمــضــان 
ــال الــنــاصــر: يــصــوم الــقــاطــن فــي مملكة  قـ
رمــضــان 13  مــن  األول  الــيــوم  فــي  البحرين 
الممتدة  الــمــدة  وهـــي   ، دقــيــقــة  و30  ســاعــة 
من موعد آذان الفجر )4:21 فجًرا( وحتى 
موعد آذان المغرب 5:51 مساًء، وهو غروب 
قـــرص الــشــمــس الــعــلــوي تــمــاًمــا عــلــًمــا بــأن 
الــمــدة من  هــي  الشمس  طــول فترة سطوع 
شروق الشمس وهو موعد طلوع أول طرف 
علوي من قرص الشمس إلى موعد غروب 

الشمس.

ــيـــة  ــتـــدائـ ــاد االبـ ــابـ ــلـــمـ قــــدمــــت مــــدرســــة سـ
الحلقة  فــي  لطالباتها  العلوم  مـــادة  للبنات 
للمنهج  تفاعلي ممتع معزز  بأسلوب  األولى 
ــرح  ــ ــان »فـ ــرجــ ــهــ الـــــــدراســـــــي، عـــبـــر تـــنـــظـــيـــم مــ
الدكتور  برعاية  األول،  التعليمية«  والقبعات 
الــعــمــلــيــات  إدارة  مـــديـــر  زهـــيـــر  ســلــمــان  عــلــي 
التربية  ــوزارة  بـ األولـــى  للمنطقة  التعليمية 
والــتــعــلــيــم، وحــضــور األســـتـــاذة زهـــرة عــبــداهلل 
الدالل مدير إدارة الخدمات الطالبية، وعدد 

من المسؤولين والمختصين بالوزارة.
ــور عــــلــــى مــــــا تــضــمــنــه  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ واطــــــلــــــع الـ
المهرجان من فقرات تم خاللها عرض بعض 
دروس العلوم ومفاهيمها بصورة مطورة وفق 
مــعــايــيــر عــلــمــيــة مــــدروســــة وبـــطـــرق واضــحــة 

وصــواًل  م  بالتعلُّ االرتــقــاء  فــي  تسهم  وسهلة 
إلــــى اإلتــــقــــان، مــنــهــا تــوظــيــف مــفــهــوم إعــــادة 
المتوافرة  المقتنيات  استخدام  في  التدوير 
وتحقيق  البيئة  على  للمحافظة  بالمدرسة 

التنمية المستدامة.
وقــالــت مــديــرة الــمــدرســة األســـتـــاذة غــادة 
الــعــتــيــبــي إنـــه ســبــق الــمــهــرجــان عــقــد جلسة 
عصف ذهني مع المعلمات الختيار مواضيع 
عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة مـــن الـــمـــقـــررات الــدراســيــة 
للحلقة األولــى تغطي عدة جوانب من مادة 
العلوم، مع قيام الطالبات بالبحث عن المادة 
المقدمة والتفكير في طريقة عرضها بصورة 
والتفكير  الــخــيــال  تــشــجــيــع  بــهــدف  مــمــيــزة، 

اإلبداعي لديهن وسط أجواء تنافسية. 

ت������م�������������س������اح ط������رق 
ب����������اب م�������ن�������زل ث���م
ب�������اغ�������ت �����س����اح����ب����ه

كـــان رجـــل أمــريــكــي يعيش فــي واليـــة فــلــوريــدا جــالــســا فــي منزله 
يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي 
بمدينة  يعيش  الــذي  عاما(   56( هولينغسورث  سكوت  وذكــر  لمنزله. 
دايتونا بيتش بفلوريدا أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه 
إلى الباب. وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح 
يعض إحدى ساقيه. ونقل سكوت إلى المستشفى حيث تلقى العالج 

من إصابات قالت وسائل إعالم محلية إنها لم تهدد حياته .
وأكدت السلطات المعنية بالحياة البرية أن الحادث وقع في مطلع 
مارس الجاري. وقالت إنها أرسلت صيادا إلى المنزل من أجل القبض 

على التمساح وقتله، علما بأن طول التمساح كان 2.7 متر.
تــمــســاح، تنتشر في  مــلــيــون  لــنــحــو 3–1  فــلــوريــدا مــوطــن  وواليــــة 
مقاطعاتها الـ 67. وتذكر السلطات أنها تقتل »بشكل روتيني التماسيح 
المزعجة«، التي يبلغ طولها نحو 1.2 متر أو أكثر لكونها تهدد حياة 

البشر.

ــة تـــيـــيـــر آم  ــ ــريـ ــ ــــذب قـ ــجـ ــ تـ
روزيـــنـــجـــارتـــن الـــمـــوجـــودة في 
ــيـــت بــشــمــال  ــومـ ــدولـ ــال الـ ــبـ جـ
من  الشباب  العلماء  إيطاليا 
المؤسسات الرائدة كجزء من 
ويعتبر  التعليمية،  رسالتها 
ــذا الـــنـــشـــاط حـــدثـــا ســنــويــا  هــ
أســــســــه هــــانــــز فـــريـــتـــز وفــيــتــو 
ــثــــر مــــن ثــالثــة  ــنـــذ أكــ تـــــرك مـ
ــذا الــحــدث  عـــقـــود. ويــعــقــد هــ
فـــي نــســخــتــه األربـــعـــيـــن لــهــذا 
مــارس وحتى  العام ما بين 1 

6 مارس. 
تتيح  التقاليد،  وبحسب 
الـــمـــدرســـة الــشــتــويــة مــســاحــة 
لــلــعــلــمــاء الـــشـــبـــاب بــتــقــديــم 
نــتــائــجــهــم ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مــع 
قصة  وترتبط  الــخــبــراء،  كبار 
النجاح االستثنائي للمدرسة 
لـــوادي  الطبيعية  بــالــمــنــاظــر 
ــد بـــمـــثـــابـــة  ــعــ تـــيـــيـــر الـــــــــذي يــ

حاضنة للتبادل العلمي. 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ وخــــــــالل الــ
ــي أعـــدتـــهـــا  ــ ــتـ ــ الــــمــــســــابــــقــــة الـ
ــدم الـــمـــشـــاركـــون  ــ الـــمـــدرســـة قـ
ــــدث الــنــتــائــج  تـــقـــريـــًرا عـــن أحـ
الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا، والــتــي 
تــغــطــي الـــجـــوانـــب الــجــزيــئــيــة 
ألبحاث  والعضوية  والخلوية 
ــال  ــاز، وهـــــــــو مــــجــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــدة  ــزايــ ــتــ ــة مــ ــلــ عـــلـــمـــي لـــــه صــ
ــــراض مـــتـــعـــددة بـــمـــا فــي  ــأمـ ــ بـ

تمكن  الــســرطــان، حيث  ذلــك 
ــتـــوراه فــريــدريــك  طــالــب الـــدكـ
بويمي  سيباستيان  هــامــبــرت 
في إمبريال كوليدج في لندن 

ــول عـــلـــى جـــائـــزة  ــن الـــحـــصـ مــ
بين  مــن  المتحدثين  أفــضــل 
تقديمًيا.  عرًضا   60 من  أكثر 
وأثــــار حــديــثــه إعــجــاب لجنة 

التحكيم فيما يتعلق ببياناته 
الــمــقــنــعــة، وعــرضــه الــواضــح، 
واإلمكانات التحويلية لعمله. 
أن  بــــــــالــــــــذكــــــــر  جـــــــــديـــــــــر 

فـــريـــدريـــك يــعــيــش فـــي لــنــدن 
أكمل  حــيــث   ،2015 عـــام  مــنــذ 
ــــوس فــي  ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ درجـــــــــة الـ
ومن  الحيوية  الطبية  العلوم 

ــم درجــــــة الــمــاجــســتــيــر فــي  ثــ
الـــطـــب الـــجـــزيـــئـــي، وكــالهــمــا 
كوليدج  إمبريال  جامعة  مــن 

لندن.

قرية »تيير اآم روزينجارتن« تجذب العلماء ال�سباب من الموؤ�س�سات الرائدة

اأت��ل��ف��ت اأم���ع���اء ط��ف��ل.. 
تحذير من بطاريات الألعاب

للمواصفات  الــســعــوديــة  الهيئة  أن  »الــعــربــيــة.نــت«  مــوقــع  ذكـــر 
والــمــقــايــيــس والــــجــــودة حـــــّذرت مـــن مــخــاطــر بـــطـــاريـــات الــلــيــثــيــوم 
وخاصة  األطفال،  على  المعدنية  بالعمالت  الشبيهة  المستديرة 

من هم دون ثالث سنوات.
حسابها  على  توعويا  فيديو  السياق،  هــذا  في  الهيئة  ونشرت 
القادمة«، قال  بـ»حتى ال يكون طفلك الضحية  بـ»تويتر« وعنونته 
فيه المهندس وائل ذياب، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن هذه 

البطاريات قد تشّكل خطرًا على الصحة وقد تؤدي إلى الوفاة.
وأضاف ذياب أن البطاريات عادًة تكون داخل األلعاب ومغلقة 
بإبعاد  ناصحًا  إليها،  الــوصــول  الطفل  يستطيع  ال  حتى  بإحكاٍم 
على  للحفاظ  تمامًا  األطفال  متناول  عن  المستبدلة  البطاريات 

سالمتهم.
األطفال  جراحة  واستشاري  المساعد  األستاذ  تحدث  بــدوره، 
طفل  حالة  عــن  الشهري  عــبــداهلل  الدكتور  سعود  الملك  بجامعة 
التي  المغناطيسية  الــكــرات  من  عــددًا  التقط  سنوات  ثــالث  عمره 
ــام بــابــتــالعــهــا، مــا أّدى إلــى  كــانــت مــوجــودة بــيــن بــعــض األلــعــاب وقـ
له عملية جراحية  وُأجريت  لديه،  الدقيقة  األمعاء  اختراق جدار 
هــذه  األمـــعـــاء بسبب  مــن  كبير  اســتــئــصــال جـــزء  نــتــج عنها  كــبــيــرة 

الكرات.
المحتوية  المحكم لألجزاء  الهيئة تشترط اإلغالق  أن  يذكر 
على البطاريات والعناصر التي قد تهّدد سالمة األطفال وحياتهم. 

} فلوريدا موطن ألكثر من مليون تمساح.

} د. وهيب عيسى الناصر.
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دعت المحكمة العليا في السعودية، أمس األحد، 
رؤية هالل  تحري  إلى  المملكة  في  المسلمين  عموم 
شهر رمضان، مساء غد الثالثاء، وفق ما ذكرت وكالة 
المحكمة  وقالت  »واس«.  الرسمية  السعودية  األنباء 
العليا في السعودية في بيان أوردته »واس«: »المحكمة 
أنحاء  جميع  في  المسلمين  عموم  إلى  ترغب  العليا 
رؤيـــة هــالل شهر رمــضــان مــســاء يوم  تــحــّري  المملكة 
القرى  أم  تقويم  ـ بحسب  1444هــــ   /  8  /  29 الثالثاء 

)مكة المكرمة( الموافق 21 / 3 / 2023م«.
أو  المجردة،  بالعين  يــراه  »ممن  المحكمة  ودعــت 
بواسطة المناظير؛ إبالغ أقرب محكمة إليه وتسجيل 
شهادته إليها، أو االتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في 

الوصول إلى أقرب محكمة«. 
االهتمام  الترائي  القدرة على  لديه  »ممن  وتأمل 
بــهــذا األمــــر، واالنــضــمــام إلـــى الــلــجــان الــمــشــكــلــة في 
الــمــنــاطــق لــهــذا الـــغـــرض، واحــتــســاب األجـــر والــثــواب 

والتقوى،  البر  على  التعاون  من  فيه  لما  بالمشاركة؛ 
والنفع لعموم المسلمين«.

وإلى ذلك قامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز 
الكعبة، وذلك استعدادًا  الكعبة بصيانة كسوة  لكسوة 
في  وظــهــورهــا  رونــقــهــا  على  للحفاظ  رمــضــان،  لشهر 

أبهى حلة. 
قال وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، 
أمجد الحازمي إنه »وفقًا للخطة التشغيلية والفنية 
للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي 
وعــمــل صــيــانــة دوريــــة مــن خـــالل فــريــق عــمــل ســعــودي 

مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29 عامًا. 
الــفــريــق الــمــعــنــي بــالــمــهــمــة يــقــوم بــتــفــقــد جميع 
والعمل  لــه،  المثبتة  والحلقات  الكعبة  كسوة  أجـــزاء 
ــوري فــــي حـــال  ــ ــالح الـــمـــالحـــظـــات بــشــكــل فــ ــ عـــلـــى إصــ
المشرفة من جميع  الكعبة  كسوة  وتنظيف  وجودها« 

االتجاهات.

عن  »غــارمــي« مختلفًا  ليس 
مثّبت  فهو  األخـــرى،  الــروبــوتــات 
ــاعـــدة مــتــحــركــة ومــّجــهــز  ــوق قـ فــ
ــة وشـــــاشـــــة ســـــــوداء  ــ ــيـ ــ بــــــــــذراع آلـ
ــاوان  ــ تــظــهــر عــلــيــهــا دائـــرتـــان زرقـ
لــكــّن هــذا  عــيــنــيــه..  هــمــا بمثابة 
للطبيب  حــلــمــًا  يمثل  الـــروبـــوت 
المتقاعد غونتر شتاينباخ ألنه 
األمــــراض  تشخيص  عــلــى  قــــادر 
وربــمــا تــوفــيــر الــعــالج والــرعــايــة 

المناسبين مستقباًل. 
ــي«  ــارمــ ــى تــصــمــيــم »غــ ــولــ وتــ
مـــن معهد  الــبــاحــثــيــن  عـــشـــرات 
ــاء  ــذكــ مــيــونــيــخ لـــلـــروبـــوتـــات والــ
ــيــــن فـــي  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ اآللــــــــــــي الــ
الــجــيــريــاتــرونــكــس، وهـــو مــجــال 
التقنيات  فيه  ُتستخدم  جــديــد 

ــر طـــب  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــديــــــثــــــة لــ
الشيخوخة. 

يشكل  الــذي  المعهد  وأنشأ 
ــًا مـــــن جــــامــــعــــة مــيــونــيــخ  قــــســــمــ
التقنية وحدته المتخصصة في 
غارميش- في  الجيرياترونكس 
بارتنكيرشن التي تشّكل منتجع 
كبار  أعلى نسبة من  تزلج يضم 

السن في ألمانيا. 
ويسّجل هذا البلد األوروبي 
الشيخوخة  معدالت  أعلى  أحد 
ــع تــوّقــع وصــول  فــي الــعــالــم. ومـ
عـــــــــــدد وظــــــــائــــــــف الــــتــــمــــريــــض 
الــشــاغــرة فــي ألــمــانــيــا إلـــى 670 
يتمثل   ،2050 عــام  بحلول  ألــفــًا 
هــــدف الــبــاحــثــيــن الــبــســيــط في 
المرافق  بعمل  الروبوتات  إدماج 

الصحية ودور المسّنين، ما يحّد 
مـــن تــنــقــل األطـــبـــاء بــيــن مــراكــز 

الرعاية هذه. 
يــقــول الــبــاحــث والــمــســؤول 
الــــــعــــــلــــــمــــــي عــــــــــن الــــمــــخــــتــــبــــر 
عبدالجليل ناصري )43 عامًا(: 
ــزة صـــــــــراف آلــــي  ــ ــهــ ــ »لــــديــــنــــا أجــ
لسحب األموال، لكن تخّيلوا أّنه 
النموذج  األيـــام، ضمن  أحــد  في 
ــاح لـــأشـــخـــاص  ــ ــتـ ــ ــُيـ ــ ــه، سـ ــســ ــفــ نــ
الخضوع لفحوصهم الطبية في 
التكنولوجية«.  المراكز  من  نوع 
وســيــتــمــّكــن األطـــبـــاء تــالــيــًا من 
تــقــيــيــم الــنــتــائــج الـــتـــي يــوّفــرهــا 
ــروبــــوت مـــن ُبـــعـــد، فـــي خــطــوة  الــ
مــفــيــدة وخــصــوصــًا لــأشــخــاص 
الذين يعيشون في أماكن نائية. 

ظ�ل  ف�ي  للم�س�ّنين  رع�اي��ة  توّف�ر  روبوت�ات 
ن�ق���ص �ل�ع�ام�ل�ي��ن �ل�سحيي�ن ف�ي �ألمان�ي��ا

} الروبوت يمكن أن يشخص األمراض ويوفر العالج.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

زر�عة 

كشف وزير شؤون البلديات والزراعة 
عن طرح الــوزارة أراضــي ضمن مرافقها 
قــابــلــة لــالســتــثــمــار الــــزراعــــي مـــع وضــع 
الزراعية  التقنيات  استخدام  اشتراطات 
الــحــديــثــة ضــمــن أنــشــطــة الــمــشــروعــات 
الــمــقــدمــة بــهــدف ضــمــان كــفــاءة اإلنــتــاج 
واســــــتــــــخــــــدام الــــــمــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
ــدمــــت بــعــض  ــقــ واســــتــــدامــــتــــهــــا، وقـــــــد تــ
الشركات من الدول الشقيقة والصديقة 
وجــار  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  لالستثمار 
ذلك  وأن  مشروعاتها،  مقترحات  تقييم 
صاحب  حضرة  لتوجيهات  تنفيذا  يتم 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
بوضع  الــمــعــظــم،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
وتــنــفــيــذ مــــشــــروع اســـتـــراتـــيـــجـــي لــأمــن 

الغذائي ولإلنتاج الوطني للغذاء.
الـــتـــي تحيط  الـــتـــحـــديـــات  كـــل  ومــــع 
بالمنطقة والعالم، فإن االهتمام باألمن 
ــر مــهــم وإن تــوجــيــهــات  ــو أمــ الـــغـــذائـــي هـ
جــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــعــظــم فــي هــذا 
المجال هي توجيهات سديدة وحكيمة، 
لــكــن مـــن الــمــهــم أيــضــا مـــراعـــاة أوضــــاع 
ــيــــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن والـــــمـــــزارع  ــزارعــ ــمــ الــ
الـــشـــركـــات  كـــانـــت  إذا  ومـــــا  الــبــحــريــنــيــة 
األجــنــبــيــة ســتــؤثــر عــلــى أوضـــاعـــهـــا، ومــا 
تــقــوم بما  أن  قــــادرة عــلــى  كــانــت هــي  إذا 
فإذا  به،  القيام  األجنبية  الشركات  تريد 
كانت تستطيع فمن المهم أن تكون لها 
المساندة  على  الــحــصــول  فــي  األولــويــة 
وعلى األراضي المخصصة لالستثمار أو 
إذا كانت تستطيع أن تدخل في جزء من 
عصفورين  نــضــرب  لكي  المشاريع  هــذه 
بحجر فنحصل على الغذاء ونساعد في 
نجاح المزارعين البحرينيين والشركات 

الزراعية البحرينية.

�ل�سع�ودي��ة ت�دع��و �إل��ى ت�ح��ري ه�ال رم���سان 
و�سيان�ة ك�س�وة �لكعب�ة ��س�تعد�د� لل�س�هر �لف�سي�ل
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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 - حميد جعفر

 ،Beyon اأعلنت �شركة بتلكو، وهي جزء من جمموعة   

البحر« يف  اإطالق حملة »الفوز بفيال فاخرة مطلة على  عن 

ديار املحرق، اإذ تاأتي هذه احلملة بعدما حازت حملة »اربح 

العام  خالل  اأطلقت  والتي  كبري،  جناح  على  العمر«  بيت 

ملنت�شبي  اجلديدة  احلملة  هذه  عن  االإعالن  مّت  وقد  املا�شي. 

فندق  اأُقيم يف  �شحفي  موؤمتر  املحلية خالل  االإعالم  و�شائل 

فيدا ال�شاطئ مرا�شي البحرين. تقع الفيال الفاخرة يف جزيرة 

ديار املحرق على الواجهة البحرية وتتكون من 3 غرف نوم 

وم�شبًحا خارجًيا. وحتاط الفيال مبرافق عاملية امل�شتوى مبا 

اإىل جمموعة وا�شعة  اإ�شافة  يف ذلك مراكز ت�شوق ومدار�س 

مكاًنا  املحرق  ديار  منطقة  يجعل  واملقاهي، مما  املطاعم  من 

مثالًيا الأي عائلة، حيث اإن كل االأماكن التي تلبي احتياجاتهم 

اليومية تقع على ُبعد دقائق معدودة. 

ب�شكل  املتميزة  اجلائزة  هذه  على  لل�شحب  و�شيتاأهل 

ترقية  اأو  بتجديد  يقومون  الذين  بتلكو  زبائن  تلقائي جميع 

اإىل جانب  اأو املوبايل برودباند اخلا�شة بهم،  باقات الفايرب 

هذه  من  اأي  يف  باال�شرتاك  �شيقومون  الذين  اجلدد  الزبائن 

الربودباند من بتلكو  الفايرب واملوبايل  باقات  الباقات. تقدم 

احتياجات  لتلبية  املُ�شممة  اخليارات  من  وا�شعة  جمموعة 

التوا�شل  و�شائل  ملت�شفحي  �شواء  اليومية،  االت�شاالت 

األعاب الفيديو  اأو ملحبي املناف�شة يف  االجتماعي ب�شكل دائم 

اأن�شطة  مزاولة  اإىل  اإ�شافة  االأفالم،  وم�شاهدة  االإنرتنت  عرب 

ومتطلبات  احتياجات  كل  بتلكو  توفر  املنزل.  من  العمل 

الزبائن �شمن باقات �شهرية لربودباند املوبايل تبداأ من 11 

من  تبداأ  التي  الفايرب  وباقات   ،300GB ب�شعة  �شهرًيا  د.ب 

 50Mbps 17.600 د.ب �شهرًيا، وب�شرعة حتميل ت�شل اإىل

وا�شتخدام غري حمدود.

يتاأهل لدخول ال�شحب زبائن الربودباند املنزيل احلاليني واجلدد ممن يقومون بتجديد اأو ترقية باقاتهم

بعد جناح حملة »اربح بيت العمر«.. »بتلكو« ُتعلن عن جائزة اأكرب

رّحبت بالرئي�ض التنفيذي اجلديد اأمني العري�ض

»ن�شيج« ُتقيم حفل ع�شاء وداعي للمدير العام ال�شابق اأحمد احلمادي

وداعي  ع�شاء  حفل  ن�شيج  �شركة  اأقامت 

للمدير العام ال�شابق اأحمد احلمادي والرتحيب 

العري�س،  اأمني  اجلديد  التنفيذي  بالرئي�س 

وذلك يف فندق ويندام جراند بخليج البحرين 

ن�شيج  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  بح�شور 

واع�شاء  خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 

جمل�س االإدارة وطواقم عمل ال�شركة.

كلمته خالل حفل  ال�شيخ حمد يف  واأعرب 

�شكره  وخال�س  تقديره  عميق  عن  الع�شاء 

حمطات  من  قدمه  ما  على  احلمادي  الأحمد 

يف  ق�شاها  عاًما   12 من  اأكرث  طوال  م�شيئة 

خدمة روؤية واهداف »ن�شيج«، منها 8 �شنوات 

فيها  بذل  التي  لل�شركة  عام  كمدير  ق�شاها 

ال�شركة  تكون  لكي  وقته  وُجّل  جهد  ق�شارى 

اململكة،  العقاري يف  التطوير  رواد  يف طليعة 

عمل  منوذج  وتبني  اعمالها  تنمية  خالل  من 

متكامل، له وقعه االإيجابي الوا�شح على االأداء 

املايل والت�شغيلي. 

»ننطلق يف  بالقول:  حمد  ال�شيخ  وا�شاف 

العمل  من  جديدة  حقبة  نحو  ن�شيج  �شركة 

نحو  ثابتة  بخطى  العزم  وموا�شلة  الدوؤوب 

اأمني  تعيني  مع  النجاحات،  من  املزيد  حتقيق 

والذي  لل�شركة،  تنفيذيا  رئي�شا  العري�س 

التطوير  دفة  ليقود  ترحيب  اجمل  به  نرحب 

والنمو ويحافظ على �شري ال�شركة على امل�شار 

ان  يف  اأهدافها  اأبرز  حتقيق  بغية  ال�شحيح، 

التطوير  �شركات  اأف�شل  من  واحدة  تكون 

العقاري يف اململكة. بف�شل روؤية جمل�س االإدارة 

ميلكه  وما  املتكاملة،  ال�شركة  وا�شرتاتيجية 

العري�س من باع طويل يف اال�شتثمار العقاري 

ننظر  العقاري،  والتطوير  امل�شرفية  واالأعمال 

ق�ش�س  اإجناز  يف  التفاوؤل  بعني  امل�شتقبل  اىل 

على  العقاري  التطوير  يف  جديدة  جناح 

اأن  يف  ن�شيج  موقع  وتعزيز  اململكة،  م�شتوى 

تكون رافًدا مهًما من روافد االقت�شاد الوطني«. 

ال�شيد  خليل  حممد  ال�شيد  اأعرب  بدوره، 

متنياته  عن  ن�شيج  ل�شركة  املنتدب  الع�شو 

لل�شيد احلمادي بدوام التوفيق والنجاح، الفتا 

دور  من  احلمادي  قدمه  ما  ين�شى  لن  انه  اىل 

من  وا�شعة  اآفاق  نحو  ال�شركة  اإدارة  يف  بارز 

النمو واالجنازات من خالل ترجمة توجيهات 

وا�شرتاتيجيات جمل�س االدارة اىل خطط عمل 

اأبدى  كما  الرئي�شية.  ال�شركة  اهداف  وحتقيق 

املرتاكمة  العري�س  وخربات  باإمكانيات  ثقته 

ال�شركة  نقل  ملمو�س يف  اثر  لها  �شيكون  التي 

مع  واالزدهار،  النمو  من  اأو�شع  ف�شاءات  اىل 

االإدارية والت�شغيلية  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 

املدى  على  والنتائج  العوائد  اف�شل  لتحقيق 

املتو�شط والطويل. 

من جهته، اأعرب اأحمد احلمادي عن عميق 

�شركة  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  لرئي�س  امتنانه 

الدائم  وحر�شهم  التكرمي  حفاوة  على  ن�شيج 

على جعل ال�شركة يف طليعة �شركات التطوير 

روؤاهم  بف�شل  اململكة  م�شتوى  على  العقاري 

لالنتقال  ال�شديدة  وتوجيهاتهم  الطموحة 

وتقدمي  واالزدهار  النمو  من  ارحب  اآفاق  اإىل 

املبتكرة  العقارية  امل�شروعات  من  جمموعة 

من  العديد  ال�شركة  خاللها  من  ح�شدت  التي 

�شكره  عن  معربا  املرموقة،  العاملية  اجلوائز 

الذين  ن�شيج  اأفراد  من  فرد  لكل  كذلك  اجلزيل 

كان لهم الف�شل باإخال�شهم وتفانيهم يف العمل 

يف متيز ال�شركة منذ انطالقتها االأوىل يف العام 

وال�شداد  التوفيق  احلمادي  ومتّنى  2009م. 

ليقود  العري�س  اجلديد  التنفيذي  للرئي�س 

ال�شركة اإىل مراحل منو اأكرب. 

رئي�س  العري�س  اأمني  �شكر  جانبه،  من 

املمنوحة  الثقة  على  االإدارة  جمل�س  واأع�شاء 

العام  للمدير  امتنانه  خال�س  عن  معرًبا  له، 

من  قّدمه  ما  نظري  احلمادي  اأحمد  ال�شابق 

طوال  ال�شركة  باأداء  لالرتقاء  كبرية  جهود 

تطوًرا  ن�شيج  خاللها  �شهدت  والتي  عاًما   12

تنفيذ  يف  التام  التزامه  العري�س  واأكد  الفًتا. 

املوؤ�ش�شية  والروؤية  اال�شرتاتيجية  املهام 

لل�شركة لنقلها اىل اآفاق ريادية وتطبيق اأف�شل 

العوائد  اف�شل  لتحقيق  االإدارية  املمار�شات 

احرتافية  عمل  اآلية  انتهاج  مع  والنتائج، 

واإخال�س يف تقدمي كل ما هو نوعي ومبتكر يف 

جمال التطوير العقاري.

»بنفت بي« ُتطلق الإ�شدار التجريبي لتطبيق »بنفت بي« 

جتربة  اإطالق  عن  بنفت  �شركة  اأعلنت 

حتت  بي  بنفت  لتطبيق  التجريبي  اال�شدار 

�شعار »اأنت تلهم ونحن ننجز« بهدف التعرف 

لتح�شني  امل�شاركني؛  نظر  ووجهات  اآراء  على 

بتجربة  واالرتقاء  التطبيق  ومزايا  خ�شائ�س 

امل�شتخدم. 

وميكن للجمهور العام امل�شاركة يف جتربة 

بي  بنفت  لتطبيق  املفتوح  التجريبي  االإ�شدار 

الزبائن،  ومالحظات  تعليقات  على  للتعرف 

عن  واقرتاحاتهم  التطبيق،  ب�شاأن  وتطلعاتهم 

والتي  اجلديدة  املبتكرة  واالإمكانيات  املميزات 

الن�شخة  تنفيذها يف  اإىل  بنفت  �شركة  �شت�شعى 

تنزيل  خالل  من  بي  بنفت  تطبيق  من  املطورة 

الر�شمي ل�شركة  املوقع  التجريبية من  الن�شخة 

بنفت على �شبكة االإنرتنت.

رئي�س  املهري،  اأحمد  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

ق�شم اخلدمات وتطوير االأعمال يف �شركة بنفت 

معلًقا: »نحن متحم�شون للغاية الإطالق اال�شدار 

يف  م�شتخدمينا  اآراء  على  والتعرف  التجريبي 

مبتكرة.  جديدة  مزايا  واقرتاح  املنتج  تطوير 

اأقوى  تطوير  نحو  لالأمام  نخطو  بذلك  اإننا 

يعزز  االآن، مبا  االإلكرتوين حتى  للدفع  تطبيق 

خدمات التطبيق الذي يحظى باأهمية كبرية يف 

للغاية  املهم  من  لذا  لزبائننا،  اليومية  احلياة 

التعرف على اآرائهم«. 

بدعم  بنفت  �شركة  »تلتزم  قائالً:  واأ�شاف 

املجتمع املحلي وتعزيز راحته، وذلك من خالل 

ال  وحلول  احتياجاته،  تلبي  بخدمات  تزويده 

النقدي.  غري  الدفع  باحتياجات  تفي  ت�شاهى 

و�شوف ت�شتغرق فرتة جتربة االإ�شدار ب�شعة 

اأ�شابيع مع م�شاركة من جانب الزبائن امل�شجلني 

القنوات  با�شتخدام  نظرهم  وجهات  لتقدمي 

املخ�ش�س  االإلكرتوين  والربيد  االإلكرتونية 

للتوا�شل �شمن تطبيق بنفت بي. اإن اخل�شائ�س 

ديناميكًيا  حالً  توفر  �شوف  املح�شنة  اجلديدة 

مرًنا ومبتكًرا للمدفوعات مع حرية اأكرب«. 

ا�شت�شاري الغدد ال�شماء وال�شكري الدكتور 

�شعيد خلف ين�شم لـ»امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي«

االأمريكي  اخلليجي  امل�شت�شفى  اأعلن 

التخ�ش�شات  متعددة  امل�شت�شفيات  اأحد   -

ان�شمام  عن   - البحرين  الرائدة يف مملكة 

ا�شت�شاري الغدد ال�شماء وال�شكري الدكتور 

متخ�ش�شة  طبية  كاإ�شافة  خلف  �شعيد 

�شمن الطاقم الطبي بامل�شت�شفى. 

متتد  خربة  خلف  �شعيد  د.  وميتلك 

الغدد  تخ�ش�س  يف  عاًما   25 من  الأكرث 

على  حا�شل  اأنه  كما  وال�شكري،  ال�شماء 

الباطنية  االأمرا�س  يف  الربيطانية  الزمالة 

الغدد  اأمرا�س  يف  ال�شعودية  والزمالة 

ال�شماء وال�شكري، وهو بروفي�شور م�شارك 

امللكية  الباطنية من اجلامعة  االأمرا�س  يف 

االإيرلندية. 

وال�شكري  ال�شماء  الغدد  عيادة  وُتعد 

يف  املتخ�ش�شة  الطبية  االأق�شام  اأهم  اأحد 

خدماتها  للمر�شى  تقّدم  حيث  امل�شت�شفى، 

الطبية  اال�شت�شارات  ملختلف  الطبية 

وجميع  الباطنية  لالأمرا�س  والعالجات 

اأمرا�س الغدد ال�شماء، باالإ�شافة اإىل كل ما 

يتعلق بال�شكري و�شكر احلوامل. 

�شعيد  الدكتور  مع  املواعيد  حلجز 

امل�شت�شفى  مع  التوا�شل  الرجاء  خلف، 

على  االت�شال  عرب  االأمريكي  اخلليجي 

)17555777 973+(، اأو اإر�شال ر�شالة 

 .)+973  38000535( على  وات�شاب 

الرجاء  والعرو�س،  االأخبار  اآخر  ملتابعة 

متابعة ح�شاب امل�شت�شفى على االن�شتغرام 

.)@gulfamericanhospital(

د. �سعيد خلف

اأحمد املهري
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل
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االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.
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يا ترى ما هي االإجراءات اال�ستباقية التي تتخذها 

وزارة ال�سناعة والتجارة قبل �سهر رم�سان؛ ل�سمان 

وعدم  االأ�سعار،  وا�ستقرار  لل�سوق  ال�سلع  ان�سياب 

التالعب؟

خطباء امل�ساجد يف ال�سهر الف�سيل رم�سان... 

جددوا خطابكم ولرنكز على باب املعامالت...

اأخربوهم بحقوق اجلار وحار�س البناية واخلادم

واأخربوهم بحرمة املال العام وحرمة الطريق...

اأخربوهم بحرمة احتكار ال�سلع.
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1929 - اإن�ساء جهاز بولي�سي ملكافحة املخدرات 
ال�سرق  يف  نوعه  من  جهاز  اأول  وكان  م�سر،  يف 

العربي.

-1949 تاأ�سي�س نادي الرجاء الريا�سي

الكامل  1956 - فرن�سا متنح تون�س اال�ستقالل 
عدا ميناء بنزرت.

1973 - القوات العراقية تهاجم مركز ال�سامتة 
احلدودي الكويتي فيما يعرف بحادثة ال�سامتة.

غاندي  اأنديرا  الهند  وزراء  رئي�سة   -  1977
االنتخابات  خ�سارتها  بعد  من�سبها  من  ت�ستقيل 

النيابية.

1986 - جاك �سرياك يتوىل رئا�سة وزراء فرن�سا.
العراق،  على  االأمريكية  احلرب  بداية   -  2003

والعد التنازيل لالإطاحة بحكم �سدام ح�سني.

الرئي�س  بنائب  االإعدام  حكم  تنفيذ   -  2007
اإدانته  بعد  رم�سان  يا�سني  طه  االأ�سبق  العراقي 

بجرائم االإبادة اجلماعية.

اال�ستفتاء  اإجراء  على  امل�سرفة  اللجنة   -  2011
على تعديل الد�ستور يف م�سر تعلن موافقة 77.2% 

من امل�ساركني باال�ستفتاء على التعديالت املقرتحة، يف 

ن�سبة اإقبال بلغت 41.2%.

�سلطان  نور  كازاخ�ستان  رئي�س   -  2019
نزارباييف يعلن ا�ستقالته من من�سبه بعد نحو ثالثة 

عقود ق�ساها يف حكم الدولة، والرئي�س اجلديد قا�سم 

جومارت توكاييف يعلن تغيري ا�سم عا�سمة البالد من 

»اأ�ستانا« اإىل »نور �سلطان« تيمنًا بالرئي�س املتنحي.

البحرين ُتفجع بوفاة

 الطفلني جناحي وال�صفار

�شيد اأحمد ال�داعي:

م�شعل  هما  طفلني،  ب�فاة  اأم�ص  اململكة  ُفجعت 

اإىل  الطفل جناحي  وانتقل  ال�شفار.  واأحمد  جناحي 

يناهز  عمر  عن  املر�ص،  مع  معاناة  بعد  اهلل  رحمة 

اإثر حادث حريق يف  ال�شفار  رحل  بينما  �شنني،   7

منزله عن عمر يناهز 9 �شنني.

ويف ت�شريح لـ»الأيام«، قال خال الطفل م�شعل 

جناحي اإن الفقيد مل يكن يعاين من اأعرا�ص مر�شية 

اإل م�ؤخًرا حني �شكا من وج�د دماء يف الب�ل، ولدى 

املركزة  العناية  اإىل  اإدخاله  مت  امل�شت�شفى  اإىل  نقله 

ف�ًرا حتى فارق احلياة.

من جانبه، قال الع�ش� البلدي عبداهلل القبي�شي، 

التي  ال�شمالية  مبحافظة  التا�شعة  الدائرة  ممثل 

�شهدت حادث احلريق، اإن الفقيد ال�شفار كان نائًما 

ب�شبب  ن�شب  الذي  احلريق  اندلع  حني  غرفته  يف 

متا�ص كهربائي يف اإنارة �شالة املنزل.

من  بالحتماء  الفقيد  الطفل  »قام  واأ�شاف: 

للحمام،  دخ�له  عرب  املت�شاعدة  والنريان  الأدخنة 

»رجال  وتابع  اأكرث«،  املقاومة  ي�شتطع  مل  اأنه  اإل 

الإنقاذ اجتهدوا يف البحث عن الطفل يف اأثناء عملية 

الإطفاء، وحني العث�ر عليه كان ل يزال يتنف�ص، اإل 

اأنه ُت�يف رحمه اهلل ب�شبب الختناق«.

مع  �شخ�شًيا  �شيتابع  اأنه  على  القبي�شي  و�شّدد 

بلدًيا  ع�شً�ا  ب��شفه  الع�ن  يد  ومّد  املت�فى  ذوي 

املعنية  اجلهات  القبي�شي  دعا  كما  امل�شتطاع،  بقدر 

باأهمية  واملقيمني  امل�اطنني  بني  الت�عية  ن�شر  اىل 

الكهربائية،  والتمديدات  الكهرباء  ومراقبة  تاأهيل 

والتنظيف الدوري للمكيفات.

م�سعل جناحي واأحمد ال�سفار

MBC 3اإخراج اإينا�س يعقوب ويعر�صان على من�صة �صاهد و

 »�صر الكهف« وفوازير رم�صان يعودان جمدًدا

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

»�شر  الكرت�ن  م�شل�شل  من  والأخري  الثاين  اجلزء  يع�د 

والذي  يعق�ب،  اإينا�ص  للمخرجة   2023 رم�شان  الكهف« 

كانت  مهما  الإن�شان  داخل  اخلري  اأن  امل��شم  هذا  يف  ي�ؤكد 

الظروف، من خالل حبكة تكمن داخل عامل غريب، ه� »عامل 

لنا  تخبئها  التي  واحلكايات  الأ�شرار  يت�شمن  الذي  الدر« 

الأحجار الكرمية.

وح�ار  و�شيناري�  يعق�ب،  اإينا�ص  اإخراج  من  امل�شل�شل 

حنان كنعان، وبناء درامي مهدي �شلمان، واإ�شراف فني ح�شن 

من  كل  وبط�لة  النج�م،  من  العديد  فيه  �شارك  وقد  كرمي، 

ح�شن حممد، على ح�شني، مهدي �شلمان، اآلء البناء، ج�ري 

قطان، غادة م�شلي، �شبيكة ال�شحي، �ش�ق العثمان، �شالح 

�شمر  �شرور،  عبداهلل  ال�شعالن،  �شيخة  املاجد،  عقيل  عي�شى، 

الأبي�كي، ن�رة املن�ش�ري، بت�ل اأحمد، �شامل العثمان، نا�شر 

اإينا�ص  العمل  خمرجة  واأكدت  ال�شاهي.  زهرة  العرجاين، 

العلمية والرتب�ية والفكرية  الر�شائل  اأنه مت مترير  يعق�ب 

ا من  والرتفيهية، وه� العن�شر الأهم جلذب النتباه خ�ش��شً

خالل تاأثريهم على النا�ص وعلي الفئات العمرية امل�شتهدفة 

من خالل هذا النمط من الر�ش�م املتحركة.

ال�������ك�������ع�������ب�������ة ت���������ت���������زّي���������ن ل�������������ص������ه������ر رم���������������ص�������ان
ك�ش�ة  ب�شيانة  الكعبة  لك�ش�ة  عبدالعزيز  امللك  وكالة جممع  قامت 

للحفاظ على رونقها وظه�رها  ل�شهر رم�شان؛  ا�شتعداًدا  الكعبة، وذلك 

يف اأبهى حلة.

 وقد قال وكيل جممع امللك عبدالعزيز لك�ش�ة الكعبة اأجمد احلازمي 

الكعبة  ث�ب  تفّقد  يتم  لل�كالة،  والفنية  الت�شغيلية  للخطة  »وفًقا  اإنه 

امل�شرفة ب�شكل ي�مي وعمل �شيانة دورية من خالل فريق عمل �شع�دي 

خمت�ّص ت�شل خربات بع�شهم اإىل 29 عاًما«. 

الكعبة  ك�ش�ة  اأجزاء  جميع  بتفّقد  يق�م  باملهمة  املعني  الفريق 

يف  ف�ري  ب�شكل  املالحظات  اإ�شالح  على  والعمل  له،  املثبتة  واحللقات 

اأمتار من جميع اجل�انب  ثالثة  بارتفاع  قما�ص  حال وج�دها، وتركيب 

للكعبة امل�شّرفة، وتنظيف ك�ش�ة الكعبة امل�شّرفة من جميع الجتاهات، اإذ 

يتم ا�شتخدام اأحدث التقنيات واأف�شل امل�اد بامل�ا�شفات العاملية يف تنفيذ 

اأعمال �شيانة ك�ش�ة الكعبة امل�شّرفة.

نعت مبنا�صبة اليوبيل البالتيني للملكة �صُ

 قبل وفاتها.. طرح عملة »نادرة« للبيع

قد  ُي�شدق«  ل  ب�شكل  »نادرة  نقدية  قطعة  ُعر�شت 

نعت لالحتفال بي�بيل امللكة اليزابيث البالتيني من قبل،  �شُ

اإذ  الإنرتنت،  عرب  اإ�شرتليني  جنيه  األف   50 مقابل  للبيع 

ممت العملة الذهبية حينما احتفلت امللكة الراحلة - التي  �شُ

وافتها املنية عن عمر يناهز 96 عاًما يف �شبتمرب املا�شي - 

مبرور 70 عاًما على العر�ص يف ي�ني� 2022، وفًقا مل�قع 

 Hattons of ديلي ميل«. لالحتفال بهذه املنا�شبة، ابتكر«

جمم�عة  من  كجزء  فقط  نقدية  قطعة   5999  London
ال�شبعني،  الذكرى  اإىل  اإ�شارة  اجلمع. ويف  له�اة  العنا�شر 

نعت العملة املعدنية من الذهب البالتيني، و�شبائك فريد  �شُ

من الذهب عيار 22 قرياًطا، واثنان من البالتني.

تتميز العملة املعدنية مبظهر جانبي للملكة على جانب 

واحد ور�شم اإي�شاحي لالإلهة اأرمتي�ص على ظهرها، يف حني 

اأن اأحد اجلانبني يتميز بالالتينية التقليدية التي تظهر على 

 Hattons of London جميع العمالت املعدنية، فقد اأ�شاد

بـ»القيادة غري القابلة للك�شر« للملكة من ناحية اأخرى.

ال�شنة  ا بت�شمني  اأي�شً امل�شمم�ن  قام  عالوة على ذلك، 

التي مت فيها �شنع العملة املعدنية، وبعد ثمانية اأ�شهر من 

الي�بيل، اأ�شبحت اإحدى العمالت - التي مت �شراوؤها مقابل 

 »eBay« 78.99 جنيًها اإ�شرتلينًيا - للبيع الآن على م�قع

مقابل 50 األف جنيه اإ�شرتليني.

منظر اأثري يف م�صر يرى النور لأول مرة

ك�شف املجل�ص الأعلى لالآثار يف م�شر، لأول مرة، عن 

منظر اأثري باأحد املعابد الفرع�نية. وجنح فريق عمل من 

مرممي املجل�ص يف اإظهار املنظر ب�شقف �شالة الأعمدة من 

م�قع  اأفاد  ح�شبما  وذلك  اإ�شنا،  ملعبد  اجلن�بية  الناحية 

اأعمال  خالل  الك�شف  عملية  ومتت  الإخباري.  »الد�شت�ر« 

األ�انه  واإظهار  املعبد  وترميم  وت�ثيق  ت�شجيل  م�شروع 

الأملانية  امل�شرية  الأثرية  البعثة  به  تق�م  الذي  الأ�شلية، 

وجامعة  امل�شرية  الآثار  ت�شجيل  مركز  بني  امل�شرتكة 

العام  الأمني  وزيري،  م�شطفى  الدكت�ر  واأكد  ت�بنغن. 

جرى  التي  املناظر  اأن  م�شر،  يف  لالآثار  الأعلى  للمجل�ص 

ال�شابق  العلمي  الن�شر  يف  م�ج�دة  تكن  مل  عنها  الك�شف 

الفرن�شي  امل�شريات  عامل  به  قام  الذي  للمعبد،  وال�حيد 

الأثري ي�شيف  الك�شف  اأن ذلك  �شريج �ش�نرون، م��شًحا 

اأهمية جديدة لهذا املعبد ونق��شه املتفردة.

اأطلّت املغنية 

واملمثلة �سوفيا 

كار�سون بف�ستان 

الزفاف من 

ال�سيفون احلريري 

Giamba - »من 

 ،»tista Valli
والذي يتميز 

بت�سميمه بلم�سة 

ع�سرية باجلزء 

العلوي من الكتفني 

وفتحة �سغرية 

يف ال�سدر، كما 

اأعطت التنّورة 

مظهًرا دراماتيكيًا 

واأنيًقا، على 

ال�سجادة احلمراء 

لعام 2023، وفًقا 

ملا ذكره موقع 
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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:  6309
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سموه يستقبل السفير خوجة النتهاء فترة عمله.. ولي العهد رئيس الوزراء:

  مواصلة تعزيز العالقات الثنائية 
بين البحرين والجزائر نحو آفاق أرحب

 أك��د صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مستوى 
العالق��ات الثنائية بي��ن مملكة البحري��ن والجمهورية 
الجزائري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية وأهمي��ة مواصل��ة 
تعزيزه��ا على مختلف األصعدة نح��و آفاق أرحب تحقيقًا 

للتطلعات المنشودة.
 جاء ذلك، لدى لقاء س��موه بقص��ر الرفاع أمس، بحضور 
الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان 
ولي العهد، س��فير الجمهوري��ة الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية عبدالحميد خوجة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 

عمله كسفير لبالده لدى المملكة، حيث نوه سموه بدور 
الس��فير في تعزيز أواصر العالقات البحرينية الجزائرية، 
متمنيًا س��موه لس��عادة الس��فير التوفيق ف��ي مهامه 

المقبلة.
 م��ن جانبه، أع��رب خوجة عن ش��كره وتقديره لصاحب 

الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما 
يوليه من حرص واهتمام للدفع بالعالقات الثنائية بين 
البلدي��ن وتعزيز التعاون في مختل��ف المجاالت، منوهًا 
بالدعم ال��ذي تلقاه طوال فترة عمل��ه، متمنيًا لمملكة 

البحرين دوام التقدم والنماء.

رمضان يعزز في المجتمع انتماءه إلى دينه وهويته.. »األعلى للشؤون اإلسالمية«:

  اتخاذ موقف مسؤول للتصدي
لحمالت إثارة الكراهية ضد اإلسالم

للش��ؤون  األعل��ى  المجل��س  ح��ث 
اإلس��المية، بمناس��بة إحي��اء األم��م 
المتح��دة للي��وم الدول��ي لمكافح��ة 
على  الدولي  المجتمع  اإلسالموفوبيا، 
اتخاذ موقف مسؤول ومنصف للتصدي 
للحمالت الممنهجة إلث��ارة الكراهية 
والعنصرية ضد اإلسالم والمسلمين، 
بم��ا يع��زز قي��م التآخ��ي والتعايش 
بي��ن البش��ر عل��ى اخت��الف أديانهم 
وطوائفه��م ومذاهبهم ومش��اربهم، 
وبما يكرس الس��الم في ربوع العالم. 
وأش��اد بالمضامي��ن العميق��ة التي 
تضمنته��ا الكلم��ة الس��امية الت��ي 
وجهها حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك 
الب��الد المعظم، الجتماعات الجمعية 
العام��ة لالتح��اد البرلمان��ي الدولي 
في دورتها األخيرة التي اس��تضافتها 
س��امية.  ملكي��ة  برعاي��ة  البحري��ن 
وثم��ن المجل��س في ه��ذا الس��ياق 
دع��وة جاللت��ه المجتم��ع الدولي إلى 
تعزي��ز التعاون التش��ريعي والتقني 
ف��ي إق��رار اتفاقي��ة دولي��ة لتجريم 
خطابات الكراهية الدينية والطائفية 
والعنصري��ة بجمي��ع صوره��ا، ومن��ع 
إس��اءة اس��تغالل الحريات والمنصات 
اإلعالمية والرقمية في ازدراء األديان 
أو التحري��ض على التعصب والتطرف 
واإلرهاب، والعمل الجماعي على نشر 
ثقافة السالم والتفاهم وقبول اآلخر، 
وتعزي��ز عرى التآخ��ي والصداقة بين 
األمم، وإدم��اج هذه القيم وتعميمها 
ف��ي المناه��ج التعليمية واألنش��طة 

الدينية والثقافية والرياضية.
ونوه في الجلسة االعتيادية السادسة 
بال��دورة الخامس��ة للمجل��س أمس، 
الش��يخ  المجل��س  رئي��س  برئاس��ة 
عبدالرحم��ن بن محمد بن راش��د آل 
خليف��ة، بم��ا دع��ا إلي��ه جاللته من 
لتبن��ي  المش��ترك  العم��ل  ض��رورة 
سياسات خارجية تحترم سيادة الدول 
وخصوصياته��ا الثقافية والحضارية، 

ووحدتها وس��المة أراضيها، من دون 
وصاية أو تدخالت خارجية.

 وبمناس��بة قرب حلول شهر رمضان 
التهان��ي  المجل��س  رف��ع  المب��ارك 
والتبريكات إل��ى مقام حضرة صاحب 
الجالل��ة مل��ك البالد المعظ��م، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وإلى حكومة وش��عب 
األمتي��ن  وإل��ى  البحري��ن،  مملك��ة 
العربي��ة واإلس��المية، ضارعًا إلى اهلل 
تعال��ى أن يهله عل��ى الجميع بالخير 
واليم��ن والب��ركات. وأك��د أن ش��هر 
رمضان المبارك مناسبة عزيزة تبعث 
ف��ي النفوس مش��اعر الخي��ر واأللفة 
والتواصل، وتعزز في المجتمع انتماءه 
إل��ى دين��ه وهويته وقيم��ه وعاداته 
وتقاليده، داعيًا إل��ى االعتصام بتلك 
الهوي��ة والقي��م والع��ادات، والعمل 
عل��ى تكريس��ها وترس��يخها لدع��م 

االستقرار االجتماعي في المجتمع.
ودع��ا المجل��س إلى اغتن��ام الفرصة 
في هذا الش��هر الفضيل بالعودة إلى 
اهلل س��بحانه، والتقرب إليه بالعبادة 
والدعاء والبر واإلحسان، وتعزيز عرى 
بين  والتكاف��ل  والتواص��ل  التراح��م 
الناس، ونشر األلفة والمحبة، وإشاعة 

الخير والمعروف.
وأكد أن تلك ال��روح والمبادئ والقيم 
هي األس��س التي انبن��ى عليها ديننا 
اإلس��المي الحني��ف، دي��ن الفضيل��ة 

والس��الم، على  والرحمة  والوس��طية 
العك��س تمامًا مما ت��روج له جهات 
معادية ومغرضة تعمل منذ س��نوات 
عل��ى صناع��ة التخويف من اإلس��الم 
عبر سلس��لة م��ن االدع��اءات الباطلة 
والمضللة لتش��ويه رس��الة اإلس��الم 

التي جاءت سالمًا ورحمة للعالمين.
 وأطلع رئي��س المجلس األعضاء على 
نتائ��ج مش��اركته في أعم��ال القمة 
العالمية للتسامح واألخوة اإلنسانية، 
بجائ��زة  الفائزي��ن  تكري��م  وحف��ل 
زايد لألخوة اإلنس��انية في نس��ختها 
الرابعة، اللذين عقدا الشهر الماضي 
في مدين��ة أبوظبي بحضور عدد كبير 
من الش��خصيات العربي��ة والعالمية 
البارزة، والق��ادة الدينيين من مختلف 
دول العالم، ضمن الفعاليات الدولية 
الكب��رى لمهرجان األخوة اإلنس��انية، 
الذي يق��ام في إطار احتف��االت دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة 

باليوم العالمي لألخوة اإلنسانية.
وبحث المجلس الموضوعات المدرجة 
واس��تهلها  أعمال��ه،  ج��دول  عل��ى 
بمناقش��ة تقري��ر لجن��ة إب��داء الرأي 

الشرعي، وقرر الموافقة عليه.
ثم اطلع المجلس على التقرير السنوي 
لمعه��د الق��راءات وإع��داد معلم��ي 
القرآن الكري��م لعام 2022، وتضمن 
عرضًا حول انتظام الدراس��ة وسيرها 
منذ شهر سبتمبر الماضي حتى اآلن، 
كما تناول اإلستراتيجيات والسياسات 

والمالية،  البشرية  والموارد  للمعهد، 
والعملي��ة  الطالبي��ة،  والش��ؤون 
والتقني��ات  والتدريبي��ة،  التعليمي��ة 
والبرام��ج  المس��اندة،  والخدم��ات 

واألنشطة.
وأع��رب المجلس عن اعت��زازه الكبير 
بم��ا يضطل��ع ب��ه المعهد م��ن دور، 
مق��درًا الجهود المخلصة التي يبذلها 
والمجل��س  المعه��د،  إدارة  مجل��س 
العلمي، والجهاز اإلداري فيه، س��ائاًل 
اهلل تعالى للجميع التوفيق والس��داد 

في مجال خدمة كتاب اهلل العزيز.
 وفي سياق متابعته آخر المستجدات 
الجوام��ع  إعم��ار  مش��روعات  بش��أن 
ف��ي المملك��ة، أخ��ذ المجل��س علمًا 
لمش��روع  العامة  المناقصة  بنتائ��ج 
هدم وإعادة بناء مس��جد الشيخ أحمد 
الفات��ح بالمنام��ة وتحويله إلى جامع 
وإعادة تس��وير المقبرة المحاذية له، 
معرب��ًا عن تطلعه إلى س��رعة إتمام 
اإلج��راءات الالزم��ة للبدء ف��ي تنفيذ 

المشروع.
وفي بند الرس��ائل والطلبات الواردة، 
اس��تعرض المجلس طلبًا من مجلس 
األوق��اف الس��نية للموافقة على هدم 
وإع��ادة بناء جامع أبي عبي��دة الجراح 
قالل��ي،  بمنطق��ة  عن��ه  اهلل  رض��ي 
متابع��ة  لجن��ة  إل��ى  إحالت��ه  وق��رر 
إنش��اء الجوام��ع وملحقاتها لدراس��ة 
الهندسية ورفع  الخرائط والرسومات 
توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس.

 وزير العدل: توزيع المصحف 
 بلغة »برايل« للمكفوفين

على جوامع البحرين

أّكد وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف نواف بن محمد 
المعاودة، أنه في ظّل االهتمام المس��تمر الذي توليه مملكة 
البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظ��م حفظه اهلل، والمتابعة الحثيثة 
من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، لمختلف فئات 
المجتم��ع، ومن بينه��م ذوو العزيم��ة، وحرصها عل��ى توفير 
مختلف سبل الدعم والمساندة لهم، تّم توفير مجموعة كبيرة 
م��ن المصحف الش��ريف بلغة »براي��ل« للمكفوفين وتوزيعها 

على مختلف جوامع مملكة البحرين وبكافة المحافظات. 
جاء ذلك خالل لقاء وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
مع حس��ين حيدر الحليبي رئيس جمعي��ة الصداقة للمكفوفين 
ورئي��س مرك��ز الصداقة لألطف��ال للمكفوفي��ن، وعلي محمد 
حاجي مدير المركز، ولطيفة عيسى البونوظة الرئيس التنفيذي 
للمعهد الس��عودي البحريني للمكفوفين، وعبد الواحد الخياط 
مدي��ر المعه��د، حيث أك��د وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف الح��رص واالهتمام بضم��ان حص��ول ذوي اإلعاقة 
البصري��ة على كاف��ة الس��بل الداعمة لدمجهم ف��ي المجتمع 
وتش��جيعهم على تالوة القرآن الكريم وتعلمه وحفظه وتدبر 

معانيه العظيمة.
وذكر المعاودة أنه جرى تس��لم هذه النس��خ من إصدارات من 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
وبين أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع طبعة القرآن الكريم بلغة 

»برايل«، لتغطي أكبر عدد من جوامع المملكة.
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األمير الحسن بن طالل يغادر البالد

غادر رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة صاحب السمو الملكي 
األمير الحس��ن بن ط��الل البالد ظهر أمس، بعد زي��ارة التقى خاللها بحض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم. وكان في مقدمة مودعي س��موه س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار 
األم��ن الوطني، كما كان في الوداع الش��يخة نيل��ة بنت حمد بن إبراهي��م آل خليفة ومحافظ 

المحرق وعدد من المودعين.

 محمد بن عبداهلل: 
 خفض نسب اإلصابة بالسكري 
خالل السنوات الخمس القادمة

أعرب رئيس المجلس األعلى 
للصحة، رئيس مجلس إدارة 
البحرينية  الس��كري  جمعية 
الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة عن 
نس��بة  بثب��ات  تمنيات��ه 
اإلصاب��ة بداء الس��كري عند 
حّده��ا أو انخفاضه��ا خ��الل 
القادمة،  س��نوات  الخم��س 
الهدف  يت��م تحقيق  وبذلك 
الثال��ث من أه��داف التنمية 
المس��تدامة وأيض��ًا تحقيق 

رؤي��ة مملك��ة البحري��ن 2030. كما عّب��ر عن تمنياته بتوس��يع 
نطاق مبادرة تحدي المش��ي في نس��ختها الخامسة لتشمل دول 
مجل��س التعاون. جاء ذلك لدى رعايته أم��س حفل ختام مبادرة 
تحدي المشي في نسختها الرابعة الذي نظمته جمعية السكري 
البحرينية عب��ر االتصال المرئي، بحضور نائ��ب رئيس الجمعية 

مريم الهاجري، وعدد من أعضاء الجمعية والمعنيين.
وافتتح الفريق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة الحفل 
بكلم��ة أك��د خالله��ا أن مب��ادرة تحدي المش��ي الرابع��ة ُتعنى 
بالتش��جيع على ممارس��ة النش��اط البدني ليكون أس��لوب حياة 

صّحي.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

قام ط��اب المدرس��ة الكندية ف��ي البحرين 
مرة أخ��رى بإظهار التزامه��م بتعزيز أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة من خال 
التنظيف الس��نوي للشاطئ. وعلى مدار ثاثة 
أي��ام، من 6 إلى 8 م��ارس، عمل الطاب من 
صفوف الروضة واألول إل��ى الثامن مًعا على 

تنظيف شواطئ كرباباد وأمواج والحد. 
هدف��ت المب��ادرة إل��ى تطبي��ق م��ا تعلمه 
الط��اب في الفصل حول حماي��ة البيئة، في 

اطار مهمة المدرس��ة تجاه التعريف بأهداف 
التنمية المس��تدامة، وغاياتها ومؤش��راتها 
األه��داف  تل��ك  الواق��ع، س��يما  أرض  عل��ى 
المتعلقة بالبيئة والحف��اظ علىها لألجيال 

القادمة صباح الخبر 
ه��ذا ُتع��د المدرس��ة الكندية ف��ي البحرين 

واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في 
المنطقة، حي��ث تتميز بتوفي��ر تعليم عالي 
الجودة ومتكامل للطاب. وتتطلع المدرسة 
الكندية دائًما إلى االرتقاء بمستوى التعليم 
والمس��اهمة ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة، وهو ما يتجلى في 

تنظيم المش��اريع االجتماعية والبيئية والتي 
تش��جع الطاب على تعلم قيم المس��ؤولية 
االجتماعية والشخصية والتعاون، إلى جانب 
اإلس��هام في الحف��اظ على البيئ��ة. وقد جاء 
تنظيف الش��اطئ الس��نوي الذي أجراه طاب 
المدرس��ة الكندي��ة في البحري��ن تعبيرًا عن 

هذا االلت��زام بأهداف التنمية المس��تدامة، 
حيث تمكن الطاب خال هذا المش��روع من 
تعلم قيم النظافة والتعاون، وذلك بإش��راف 

من المدرسين والمشرفين في المدرسة.
وأوضحت رئيس اللجنة التنفيذية بالمدرسة 
الكندي��ة مري��م الكوهج��ي أن »التزام طاب 
المدرس��ة الكندية في حملة تنظيف الشاطئ 
السنوية يعكس وعيهم بأهمية الحفاظ على 

البيئة«.
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 »البحرين والكويت« يطلق حملة مزايا 
متعددة على قروض السيارات خالل رمضان

كش��ف بنك البحري��ن والكويت؛ البنك 
الرائد في مجال تمويل شراء السيارات 
لألف��راد ف��ي البحري��ن؛ ع��ن إط��اق 
حمل��ة مزاي��ا متع��ددة عل��ى قروض 
ش��راء الس��يارات خال ش��هر رمضان 
الكريم، ضم��ن رؤية البن��ك الهادفة 
باس��تمرار  عمائ��ه  مكافئ��ة  إل��ى 
وتقديم أفض��ل والخدمات لهم، وفي 
إطار رغبته مش��اركة عمائ��ه الكرام 
وجميع المواطني��ن والمقيمين فرحة 
ه��ذا الش��هر الفضيل. وأوض��ح البنك 
أنه س��يقدم قروض ش��راء الس��يارات 
هذه بس��عر فائدة تفضيلي تنافسي 
للغاية وبإجراءات سريعة وسلسة إلى 
جمي��ع وكاالت وموزعي الس��يارات في 

البحرين.
مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد 

بالبنك د. عادل سالم، أكد أنه إضافًة 
إل��ى جمي��ع المزاي��ا الميس��رة الت��ي 
س��يوفرها البنك ضم��ن منتج قروض 

السيارات، حرص أيضًا على إتاحة هذا 
القرض بسهولة أمام الراغبين، مشيرًا 
إلى س��عي البنك المستمر للمحافظة 
عل��ى تفوق��ه ف��ي أدائ��ه وخدماته، 
وكذلك تفوقه ف��ي المزايا المختلفة 
التي يقدمه��ا لعمائه ضمن البرامج 
والحم��ات المتعددة للبن��ك. وأوضح 
س��الم أن ع��روض قروض الس��يارات 
الميسرة هذه هي واحدة من مجموعة 
الق��روض المتكامل��ة الت��ي يقدمها 
البنك بم��ا فيها القروض الش��خصية 
والعقاري��ة التي تحظى أيض��ًا بمزايا 

فريدة.
وق��ال »ينطل��ق عملن��ا عل��ى تقديم 
ق��روض تنافس��ية في إطار مس��اعينا 
ليك��ون البنك الش��ريك الرائد لألفراد 
المناس��ب  التموي��ل  تقدي��م  ف��ي 

تحقي��ق  عل��ى  ومس��اعدتهم  له��م، 
ونح��ن  وتطلعاته��م،  مش��روعاتهم 
مس��تمرون في تقديم أفضل الحلول 
المتنوع��ة لتغطية كافة  التمويلي��ة 

احتياجات عمائنا«.
ويواصل »البحري��ن والكويت«، إطاق 
العدي��د م��ن المب��ادرات التمويلي��ة 
الميس��رة التي تمن��ح العماء أقصى 
درجة اس��تفادة من مزاي��ا القروض، 
بتقدي��م  التزام��ه  م��ن  انطاق��ًا 
التس��هيات المالي��ة لعمائ��ه خال 
شهر رمضان وعلى مدار العام، وسعيًا 
منه لتعزيز قدراتهم المالية ليتمكنوا 
من شراء سيارة أحامهم، كما ويتطلع 
البنك للمس��اهمة بجهود حثيثة عبر 
الميس��رة  وخدماته  منتجات��ه  ط��رح 
للمساهمة في رفاهية ورضى عمائه.

د. عادل سالم

تحت شعار »أنت تلهم ونحن ننجز«

إطالق اإلصدار التجريبي لـ»بنفت بي« المطور
أعلنت شركة بنفت، الشركة المبتكرة 
التكنولوجي��ا  مج��ال  ف��ي  والرائ��دة 
المالي��ة وخدمة المعام��ات المالية 
اإللكترونية ف��ي البحرين، عن إطاق 
تجرب��ة اإلص��دار التجريب��ي لتطبيق 
بنفت ب��ي تحت ش��عار »أن��ت تلهم 
ونحن ننجز« به��دف التعرف على آراء 
ووجهات نظر المش��اركين لتحس��ين 
خصائ��ص ومزايا التطبي��ق واالرتقاء 

بتجربة المستخدم.
ويمك��ن للجمهور العام، المش��اركة 
التجريب��ي  اإلص��دار  تجرب��ة  ف��ي 
ب��ي«  »بنف��ت  لتطبي��ق  المفت��وح 
للتع��رف عل��ى تعليق��ات وماحظات 
بش��أن  وتطلعاته��م  الزبائ��ن، 
التطبيق، واقتراحاتهم عن المميزات 
واإلمكانيات المبتكرة الجديدة، والتي 
ستس��عى ش��ركة بنفت إلى تنفيذها 

ف��ي النس��خة المط��ورة م��ن تطبيق 
بنف��ت بي من خ��ال تنزيل النس��خة 
التجريبية من الموقع الرسمي لشركة 

بنفت على شبكة اإلنترنت.

وقال رئيس قس��م الخدمات وتطوير 
األعمال في »بنف��ت« أحمد المهري: 
»نح��ن متحمس��ون إلط��اق االصدار 
آراء  عل��ى  والتع��رف  التجريب��ي 
مستخدمينا في تطوير المنتج واقتراح 
مزايا جديدة مبتكرة. إننا بذلك نخطو 
لألم��ام نح��و تطوي��ر أق��وى تطبيق 
للدفع اإللكتروني حتى اآلن، بما يعزز 
خدمات التطبيق الذي يحظى بأهمية 
كبي��رة في الحي��اة اليومي��ة لزبائننا، 
لذا م��ن المهم للغاي��ة التعرف على 
»تلت��زم  قائ��ا:  وأض��اف  آرائه��م«. 
الش��ركة بدع��م المجتم��ع المحل��ي 
وتعزي��ز راحت��ه، م��ن خ��ال تزويده 
بخدم��ات تلبي احتياجات��ه، وحلول ال 
تضاه��ى تفي باحتياج��ات الدفع غير 
النق��دي. وستس��تغرق فت��رة تجربة 
اإلصدار بضعة أس��ابيع مع مش��اركة 

من جانب الزبائن المسجلين لتقديم 
وجه��ات نظرهم باس��تخدام القنوات 
اإللكترون��ي  والبري��د  اإللكتروني��ة 
المخص��ص للتواصل ضم��ن تطبيق 
بنف��ت ب��ي. إن الخصائ��ص الجديدة 
المحس��نة س��وف توفر حا ديناميكًيا 
مرًن��ا ومبتكًرا للمدفوع��ات مع حرية 

أكبر«.
ويحظ��ى التطبيق بمكان��ة رائدة في 
توفي��ر عمليات دفع غير نقدية تتميز 
والس��رعة،  واالنس��يابية  بالس��هولة 
ويع��د التطبي��ق إحدى أه��م قصص 
المحل��ي  المس��تويين  النج��اح عل��ى 
واإلقليم��ي. كم��ا أن تطبي��ق »بنفت 
ب��ي« ش��هد نموا ملموس��ا ف��ي عدد 
المس��تخدمين من جمي��ع الصناعات 
والقطاع��ات م��ع أكثر م��ن 900 ألف 

مستخدم نشط على التطبيق.

أحمد المهري

 إقبال كبير على عروض »مونتريال
للسيارات« الرمضانية في أسبوعها األول

س��جلت ش��ركة مونتريال للس��يارات إقبااًل كبيرًا على عروضه��ا الرمضانية 
والت��ي تقدم من خالها الش��ركة هداي��ا قيمة متعددة مع كل س��يارة إلى 
جانب األسعار التنافسية، ويش��مل العرض مجموعة كبيرة من كافة فئات 
السيارات الجديدة والمس��تعملة التي تناسب مختلف األذواق واألحجام من 

سيارات الدفع رباعي والسيارات العائلية واالقتصادية.
وصرحت ش��ركة مونتريال أن جميع فروع الش��ركة شهدت إقبااًل غير متوقع 
من��ذ إطاقها للعروض الرمضانية ورجحت س��بب ذلك األقبال أن العروض 
ُصمم��ت لتائم الش��هر الكريم من حي��ث الهدايا القيم��ة المتعددة حيث 
يحصل العميل على أكثر من هدية قيمة مع كل س��يارة الى جانب األس��عار 
الفريدة والمميزة األمر الذي خلق تجربة ش��راء اس��تثنائية لجميع عمائها 

على مختلف السيارات وإقبااًل كبيرًا.
وفي إطار س��عي ش��ركة مونتريال إل��ى نجاح ذلك العرض أقامت الش��ركة 
عروض االس��تبدال المميزة لكافة أنواع الس��يارات وذل��ك عن طريق إعطاء 
العماء أسعار تثمين تنافسية على جميع سياراتهم المستعملة حتى تتم 

عملية االستبدال في وقت قياسي وبكل سهولة ومرونة.
وتعد ش��ركة مونتريال للس��يارات من أفضل الش��ركات التي تقدم الحلول 
التمويلية لش��راء كافة أنواع الس��يارات عن طريق مختلف البنوك وش��ركات 
التمويل المتاحة باإلضافة الى ميزة تأجيل القس��ط األول حتى 6 أشهر من 
اآلن األمر الذي ساعد العديد من عمائها على امتاك سيارتهم الجديدة أو 

المستعملة بأقساط تنافسية ومرنة.
وتس��تمر الع��روض احتفااًل بقدوم الش��هر الكريم في جميع أفرع الش��ركة 
المتعددة في جميع أرجاء مملكة البحرين ويمكن لجميع عمائها االستفادة 

من العروض الرمضانية من اآلن.

استشاري الغدد الصماء 
والسكري سعيد خلف ينضم 

للمستشفى الخليجي األمريكي
المستش��فى  أعل��ن 
الخليج��ي األمريك��ي -أح��د 
متع��ددة  المستش��فيات 
التخصص��ات الرائ��دة ف��ي 
ع��ن  البحري��ن-  مملك��ة 
انضم��ام استش��اري الغدد 
د.  والس��كري  الصم��اء 
س��عيد خلف كاضافة طبية 
متخصص��ة ضم��ن الطاقم 

الطبي بالمستشفى.
ويمتل��ك خلف خب��رة تمتد 

ألكثر من 25 عامًا في تخصص الغدد الصماء والس��كري كما أنه 
حاص��ل على الزمال��ة البريطانية في األم��راض الباطنية والزمالة 
الس��عودية في أمراض الغدد الصماء والس��كري وهو بروفيس��ور 
مش��ارك في األمراض الباطنية من الجامع��ة الملكية االيرلندية. 
وُتعد عي��ادة الغدد الصماء والس��كري أحد أهم األقس��ام الطبية 
المتخصصة في المستش��فى، حي��ث تقدم للمرض��ى خدماتتها 
الطبي��ة لمختل��ف االستش��ارات الطبي��ة والعاج��ات لألم��راض 
الباطنية وجميع أمراض الغدد الصماء باالضافة الى كل ما يتعلق 
بالسكري وس��كر الحوامل. وُيعد المستش��فى الخليجي األمريكي 
من المستشفيات الرائدة في مملكة البحرين حيث إنه مستشفى 
متكام��ل متع��دد التخصص��ات يخدم س��كان المملك��ة والدول 
المجاورة، فقد تم تصميمه وتجهيزه وفقًا ألعلى المعايير الصحية 
المحلية والدولية، في حين تبلغ مساحته 9,270 متر مربع ويتسع 
حاليًا ل� 65 س��ريرًا. ويضم المستشفى عيادات متخصصة لتقديم 

أفضل الخدمات الطبية تشمل العديد من التخصصات.

د. سعيد خلف

»البحرين الطبية« تستعرض 
مبادراتها مع »السكري البحرينية«

اس��تقبل رئيس الكلي��ة الملكية للجراحين ف��ي إيرلندا – جامعة 
البحرين الطبية )RCSI البحرين( س��مير العتوم، إلى جانب كبار 
المدراء التنفيذيي��ن وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفدًا من 
جمعية الس��كري البحرينية بحضور نائب رئيس جمعية السكري 

البحرينية مريم الهاجري.
وقام المدير اإلداري بجامعة البحرين الطبية س��تيفن هاريسون 
ميرفيلد، بتقديم عرض حول التطورات التي ش��هدتها الجامعة 
عبر الس��نوات الماضي��ة، وأعقب ذل��ك عرضًا م��ن المحاضر في 
التمريض ومديرة الس��نة األولى بكلي��ة التمريض والقبالة دانة 

سميث، عن مبادرات وحدة السكري المتنقلة التابعة للجامعة.
وخ��ال الزيارة ق��ام أعضاء جمعية الس��كري البحريني��ة بتقديم 
نس��خة من كتابهم الجديد »السكري والحمل: رحلة إلى الماضي 
والحاضر ومستقبل الرعاية« والذي تم تدشينه في مؤتمر الحمل 
وصحة الطف��ل، الذي أقيم تح��ت رعاية رئي��س المجلس األعلى 
للصحة ورئيس جمعية الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة. 
وضم الوفد استش��اري الغدد الصماء دالل الرميحي، واستش��اري 
أمراض النس��اء والتوليد شابين ناز مس��عود، وأستاذ مساعد في 
الط��ب بجامعة فيص��ل آباد الطبي��ة محمد فضل، واستش��ارية 
أم��راض النس��اء والتولي��د ف��ي المستش��فى الدول��ي المتقدم 
بباكس��تان هينا عائش��ة. وقال العتوم: »تتقدم جامعة البحرين 
الطبي��ة بالتهنئة إلى جمعية الس��كري البحريني��ة على جهودها 
في تأليف وإص��دار كتابهم الجديد وتقديم معلومات هامة حول 
رعاي��ة وإدارة الحوامل من مرضى الس��كري، مؤك��دًا أن الجامعة 

تتطلع إلى إصدارات الجمعية المستقبلية«.

التزام الطالب بالمشاركة يعكس وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تمّيز مشهود في تقديم التسهيالت للوفود البرلمانية
^  رفع مجلس الشورى خالص الشكر والتقدير إلى جاللة الملك المعظم حفظه 
هللا ورعاه لتفّضل جاللته برعاية حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 146 لالتحاد 
البرلمانـــي الدولي مســـجالً فخره بما اشـــتملت عليه الكلمة الســـامية لجاللته حفظه 
هللا ورعاه، من مضامين قّيمة، ومحاور شـــاملة، وتوجيهات نبيلة، شـــّكلت انعكاًســـا 
للنهج الملكي واإلنســـاني الذي يقوده جاللته بحكمة، لنشر التعايش والتسامح ونبذ 

التعصب وخطابات العنف والتطرف والكراهية.
كمـــا تقـــدم مجلس الشـــورى بخالص الشـــكر والتقدير والعرفان إلى ســـمو ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا على متابعة ســـموه وتوجيهاتـــه المثمرة لجميع 
الـــوزارات والمؤسســـات والهيئـــات، والتـــي أثمـــرت عـــن تمّيـــز مشـــهود فـــي تقديـــم 
التســـهيالت لكافـــة الوفود البرلمانية، والشـــخصيات المشـــاركة في أعمـــال الجمعية 
واالجتماعـــات المصاحبـــة، مما أســـهم فـــي إبراز اإلمكانيـــات والقـــدرات العالية التي 

تمتلكها مملكة البحرين الحتضان واستضافة االجتماعات اإلقليمية والدولية.
رئيس مجلس الشورى

للمشاركة في تعزيز العمل المشترك بالقطاع الزراعي

البحرين تنضم للمجلس الدولي للتمور
  ^ وافـــق مجلس الشـــورى فـــي جلســـته المنعقدة 
أمـــس برئاســـة علـــي الصالـــح وبحضـــور وزيـــر شـــؤون 
البلديـــات والزراعـــة وائـــل المبـــارك علـــى تقريـــر لجنـــة 
الشـــؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص 
األساســـي  النظـــام  علـــى  بالتصديـــق  قانـــون  مشـــروع 
للمجلـــس الدولـــي للتمـــور، المرافق للمرســـوم رقم )14( 
لســـنة 2022م.  بـــدوره، أكـــد مقـــرر اللجنـــة عبدالرحمن 
جمشـــير أن مشـــروع القانون يهدف إلى التصديق على 
النظـــام األساســـي للمجلـــس الدولـــي للتمور الـــذي جاء 
بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار 
رغبـــة مملكة البحرين باالنضمـــام إلى عضوية المجلس 
الدولـــي للتمور، والمشـــاركة في تعزيز العمل المشـــترك 
في القطاع الزراعي وتحديًدا في قطاع التمور، وتبادل 
الخبـــرات والمعلومات الخاصة بقطاع التمور، الفتًا إلى 
أنـــه يعد مـــن المحاصيل االســـتراتيجية المســـاهمة في 
تحقيـــق األمـــن الغذائي فـــي مملكة البحريـــن المعروفة 

تاريخًيا بزراعة النخيل وإنتاج التمور.
 وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى النظر إلى أحكام 

النظـــام األساســـي للمجلـــس الدولـــي للتمـــور والمتمثل 
فـــي دعـــم الدول األعضـــاء فيما يختص بقطـــاع التمور 
وذلـــك مـــن خـــالل تقديـــم الدعـــم الفني واالستشـــارات 
األهـــداف  تحقيـــق  علـــى  تســـاعد  التـــي  والمعلومـــات 
المتعلقة بالتنمية المســـتدامة للتمـــور، والتطوير الفعال 

للتســـويق الداخلـــي والتجـــارة الخارجيـــة إضافـــة إلـــى 
طرح ُنظم وأســـاليب وقواعد لتشـــجيع وتسهيل تبادل 
الخبـــرات والتجارب والمعلومات بيـــن الدول األعضاء، 
واالســـتخدام األمثل للموارد الطبيعيـــة في إنتاج تمور 

ذات جودة عالية.

فؤاد الحاجيجهاد الفاضل

تغطية الجلسة

محرر الشؤون المحلية

تدشيـن تطبيـق “تشريعــات البحريــن”
يتيح البحث واالطالع على 18081 أداة قانونية صادرة

دشنت هيئة التشـــريع والرأي القانوني 
المعلومـــات  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
تطبيـــق  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
إلـــى  الهـــادف  البحريـــن(،  )تشـــريعات 
تســـهيل الوصـــول إلـــى قائمـــة متنوعة 
مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة القانونية، 
وذلك علـــى متجر تطبيقـــات الحكومة 

.apps /bahrain.bh اإللكترونية
جاء ذلـــك خالل مؤتمـــر صحافي عقد 
هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور  األحـــد  أمـــس 
التشـــريع والـــرأي القانونـــي المستشـــار 
نواف حمزة، ونائـــب الرئيس التنفيذي 
للتحـــول اإللكتروني بهيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونيـــة الدكتور زكريا 

الخاجة.
وأضاف “يتيـــح التطبيق كذلك البحث 
واالطـــالع علـــى 18081 أداة قانونيـــة 
صادرة في مملكة البحرين مع خدمات 
مـــن  المســـتخدم  لتمكيـــن  متنوعـــة 
االستفادة القصوى أثناء عملية البحث 
كإتاحـــة حفـــظ األدوات القانونيـــة في 
قائمة المراجع لسهولة العودة لها الحقا 
 pdf أو االطـــالع علـــى األداة بنســـخة 
المنشـــورة فـــي الجريـــدة الرســـمية أو 
االطالع علـــى األداة القانونية مع كافة 

التعديالت التي تمت عليها”.
وأوضح أن التطبيق يحتوي كذلك على 
قســـم خاص بالمعاهـــدات واالتفاقيات 
حيـــث يتضمن 596 معاهـــدة واتفاقية 
محلية مع 78 دولة و90 مؤسسة ضمن 
30 تصنيفـــا، والمبـــادئ القانونية حيث 
يتضمن 1001 مبدأ قانوني مستخلصة 

عـــن  الصـــادرة  القانونيـــة  اآلراء  مـــن 
باســـتعراض  خـــاص  وقســـم  الهيئـــة، 
والمكتبـــة  الرســـمية،  الجريـــدة  أعـــداد 
اإللكترونية تضـــم كل الكتب القانونية 
الصـــادرة عـــن الهيئـــة )74 كتابـــا حتـــى 
تاريخه(، فضال عن احتوائه على قسم 
خاص بالمحاضـــرات اإللكترونية التي 
تنظمهـــا الهيئة بتقنيـــة النص والفيديو 
)يتضمـــن 42 محاضرة إلكترونية حتى 
تاريخه(. وأشـــار الـــى ان التطبيق الذي 
يأتـــي باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة  
المراجـــع  مـــن  مجموعـــة  ســـيوفر 
والقانونيـــة  الرســـمية  والتشـــريعات 
لمملكـــة البحريـــن مثـــل دســـتور مملكة 
الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  البحريـــن، 
الجريـــدة  والمعاهـــد،  االتفاقيـــات 
الرســـمية، الـــرأي القانوني،المحاضرات 
التـــي ســـتوفر  والمكتـــب اإللكترونيـــة 
اكثـــر من ٧٤ كتاب بصيغـــة بي دي أف 
فـــي المرحلة االولى مـــن التطبيق فيما 
الممكـــن  مـــن  اذا كان  ســـيتبين الحقـــا 
ادخال الدراســـات القانونية الموجودة 

في الجامعات ضمن المكتبة.
واكمـــل، يدعـــم التطبيـــق فـــي مرحلته 
باللغتيـــن  قانونيـــة،  اداة   ٩٦ االولـــى 
أدوات  وهـــم  واإلنجليزيـــة،  العربيـــة 
أساســـية نســـعى للحرص على إبرازهم 
نظـــرًا ألهميتهم القصوى منهم دســـتور 
مملكة البحرين، ميثاق العمل الوطني، 
البديلـــة  والعقوبـــات  العمـــل  قانـــون 
وغيرها مـــن األدوات القانونية األخرى 
وهي محدثة بشـــكل دوري، الى جانب 

التطـــرق لـــآراء القانونيـــة في مســـأل 
معينـــة حـــول موضـــوع واقعـــي معين 
مـــن ناحيـــة  ودراســـته والبحـــث فيـــه 
قانونـــي  رأى  الـــى  توصلنـــا  قانونيـــة 

لتزويده باللجنة المعنية فيه.
“تشـــريعات  تطبيـــق  يعتبـــر  وأضـــاف، 
مملكـــة  لقوانيـــن  أرشـــفة  البحريـــن” 
البحريـــن، وهـــي تخـــدم جميع شـــرائح 
القانونـــي  بالـــرأي  المهتمـــة  المجتمـــع 
وحتى األشـــخاص المهتمين بها بشكل 
جزئـــي، علـــى ســـبيل المثـــال موظفين 
القطاع الحكومي الذين يحتاجون في 
بعـــض األحيـــان الـــى معلومـــة قانونية 
مهمـــة بالتالي يســـتطعون الوصل اليها 
بســـرعة، بمعنى اخر يخدمهم التطبيق 
بشـــكل جزئـــي بنقـــاط محـــددة اثيرت 
بمناســـبة معينة، كما تخـــدم المحامين 
والقضاء بشـــكل رئيسي باعتبارها اداة 
ســـهل الوصـــول اليهـــا وتعـــرض جميع 

القوانين النافذة في مملكة البحرين.
مـــن جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي 
للتحـــول اإللكتروني بهيئـــة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية  زكريا الخاجة، 

إن تدشين التطبيق يأتي انعكاسا لروح 
التعاون السائد بين الجهات الحكومية، 
ويجســـد الجهـــود المشـــتركة المبذولة 
التحـــول  عمليـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
إلـــى  الحكوميـــة  للخدمـــات  الرقمـــي 
خدمـــات إلكترونية، وإتاحتها للجمهور 
عبـــر قنوات متعددة، وهو ما يتماشـــى 
مع التوجـــه الوطني بتحقيـــق التحول 
الرقمي الشـــامل بالمملكـــة في مختلف 
القانـــون  القطاعـــات وال ســـيما قطـــاع 
والعدالـــة. وبيـــن ان الهيئـــة تعمل على 
توجه اســـتراتيجي لتطبيقات األجهزة 
الذكيـــة تعتمـــد مبـــدأ التخصصات في 
بمعنـــى وجـــود  الحكوميـــة  الخدمـــات 
تطبيق متخصص لخدمات معينة على 
ســـبيل المثـــال تطبيـــق “التاجـــر” الـــذي 
يعنـــي بجميـــع رواد األعمـــال والتجـــار 
وحاملي السجالت التجارية فإمكانهم 
الدخـــول علـــى تطبيـــق واحـــد وإجراء 
عملياتهـــم التجارية بطريقة ســـهلة مع 
جميـــع المؤسســـات الحكومية المعنية، 
حيـــث ان مملكـــة البحريـــن تمتلـــك ١٣ 

تطبيق متخصص.

 رئيس هيئة التشريع ونائب الرئيس التنفيذي للتحول اإللكتروني بهيئة المعلومات 

“الشورى” يشكر الملك المعظم لرعاية افتتاح اجتماع االتحاد البرلماني الدولي

شيماء عبدالكريم  |  تصوير: رسول الحجيري

ترأس رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجالهمة اجتماع مجلس 
اإلدارة األول للعام 2023، صباح أمس الموافق 19 مارس 2023.  واستعرض المجلس 
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمال، حيــث اعتمــد المجلس التقرير الســنوي 
للمصــرف، والحســابات الختاميــة المدققــة للمصــرف للعــام 2022، كما أطلــع المجلس 
علــى تقريــر عــن أعمال المصرف للفتــرة الماضية من هذا العــام.  واطلع المجلس على 
أهم المؤشرات االقتصادية للعام 2022، حيث ارتفع معدل النمو االقتصادي باألسعار 
الثابتــة خــالل الربــع الثالث من العام 2022 على أســاس ســنوي بنســبة 4.2 % مقارنة 
بالربــع الثالــث مــن العام 2021. كما أظهرت بيانات الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 
في العام 2022 ارتفاعا بلغ 3.6 % مقارنة بالعام 2021. وقد سجل ميزان المدفوعات 
فائضــا فــي الحســاب الجــاري بلــغ 2571.3 مليون دينار فــي العــام 2022 مقابل فائضا 

بقيمة 978.5 مليون دينار في العام 2021. 

كمـــا اطلـــع المجلـــس على أهـــم التطورات 
النقديـــة والمصرفيـــة خالل العـــام 2022، 
وعلـــى صعيد الســـيولة المحليـــة، ارتفعت 
معـــدالت الســـيولة حيث بلغ عـــرض النقد 
(M3) 15.1 مليـــار دينـــار فـــي نهايـــة العام 
مقارنـــة   %  1.7 بنســـبة  بارتفـــاع   2022
بنهايـــة العـــام 2021. وبالنســـبة لمصـــارف 
ودائـــع  ارتفعـــت  فقـــد  التجزئـــة  قطـــاع 
القطـــاع الخـــاص فـــي نهاية العـــام 2022، 
حيـــث بلغـــت حوالـــي 13.5 مليـــار دينـــار 
بنهايـــة  مقارنـــة   %  4.4 بنســـبة  بارتفـــاع 
العـــام 2021. فيمـــا ارتفـــع الرصيـــد القائم 
للقروض والتســـهيالت االئتمانية المقدمة 
للقطاعـــات االقتصادية المقيمة، حيث بلغ 
11.3 مليـــار دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2022 
بالعـــام  مقارنـــة   %  3.6 بنســـبة  بارتفـــاع 
2021، وقـــد بلغـــت حصـــة قطـــاع األعمال 
43.8 % وحصـــة قطاع األشـــخاص 50.6 
% مـــن مجمـــوع القـــروض والتســـهيالت 
االئتمانيـــة. وارتفعت الميزانيـــة الموحدة 
للجهاز المصرفي )مصارف قطاع التجزئة 
ومصارف قطاع الجملة( إلى 224.1 بليون 
 ،2022 العـــام  نهايـــة  فـــي  أميركـــي  دوالر 

بنسبة 3.0 % مقارنة بنهاية العام 2021. 
أما بالنسبة لبيانات شهر يناير 2023، فقد 
ارتفعت معدالت السيولة حيث بلغ عرض 
النقـــد M3 15.7 مليـــار دينـــار فـــي نهايـــة 
شـــهر ينايـــر 2023 بارتفاع بنســـبة 5.3 % 
مقارنة بنهاية شـــهر يناير 2022. وبالنسبة 
لمصـــارف قطـــاع التجزئـــة فقـــد ارتفعـــت 
ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر يناير 
2023، حيـــث بلغـــت حوالـــي 13.9 مليـــار 
دينار بارتفاع بنسبة 8.0 % مقارنة بنهاية 
شـــهر ينايـــر 2022. فيمـــا ارتفـــع الرصيـــد 
القائـــم للقـــروض والتســـهيالت االئتمانية 
المقدمـــة للقطاعات االقتصاديـــة المقيمة، 
حيث بلغ 11.3 مليار دينار في نهاية شهر 
يناير 2023 بارتفاع بنســـبة 3.4 % مقارنة 
حصـــة  بلغـــت  وقـــد   ،2022 ينايـــر  بشـــهر 
قطـــاع األعمـــال 44.2 % وحصـــة قطـــاع 
األشـــخاص 50.5 % من مجموع القروض 
وارتفعـــت  االئتمانيـــة.  والتســـهيالت 
المصرفـــي  للجهـــاز  الموحـــدة  الميزانيـــة 
)مصارف قطـــاع التجزئة ومصارف قطاع 
الجملـــة( إلـــى 224.9 مليـــار دوالر أميركي 
في نهاية شـــهر يناير 2023، بنسبة 3.9 % 

مقارنة بنهاية شهر يناير 2022.
البيـــع  نقـــاط  بيانـــات عمليـــات  وأظهـــرت 
للعـــام 2022 ارتفاعـــًا فـــي عـــدد العمليات 
مقارنـــة بالعـــام 2021 حيـــث بلغت 162.8 
مليـــون معاملة )74.5 % منها باســـتخدام 
البطاقـــات الالتالمســـية(، وبزيادة بنســـبة 
29.7 %. أمـــا بالنســـبة للقيمـــة اإلجماليـــة 
لهـــذه العمليات لعـــام 2022 فقد بلغت 3.8 
بليـــون دينـــار )46.7 % منهـــا باســـتخدام 
البطاقـــات الالتالمســـية(، بارتفـــاع بنســـبة 
22.0 % مقارنـــة بالعـــام 2021. وأظهـــرت 
بيانـــات عمليات نقاط البيع ألول شـــهرين 
مـــن العـــام 2023 ارتفـــاع عـــدد العمليـــات 
مقارنـــة بـــأول شـــهرين مـــن العـــام 2022 
حيث بلغت 28.6 مليون معاملة )77.0 % 
منها باســـتخدام البطاقات الالتالمســـية(، 
بالنســـبة  أمـــا   .%  19.2 بنســـبة  وبزيـــادة 
العمليـــات ألول  لهـــذه  اإلجماليـــة  للقيمـــة 
شـــهرين من العام 2023 فقد بلغت 657.7 
مليـــون دينـــار )49.5 % منهـــا باســـتخدام 
البطاقـــات الالتالمســـية(، بارتفـــاع بنســـبة 
16.9 % مقارنـــة بـــأول شـــهرين مـــن العام 

.2022

وحافـــظ القطـــاع المصرفـــي علـــى نســـبة 
عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس 
المال والســـيولة، حيث بلغت نســـبة كفاية 
رأس المال للقطاع المصرفي 19.6 % في 
نهايـــة الفصل الرابع من العام 2022 مقابل 
18.7 % فـــي نهاية الفصل الرابع من العام 
2021. كمـــا بلغت نســـبة كفاية رأس المال 
للقطاعـــات المصرفيـــة المختلفة 21.5 % 
لمصارف قطاع التجزئـــة التقليدية، 17.6 
التقليديـــة  الجملـــة  قطـــاع  لمصـــارف   %
التجزئـــة  قطـــاع  لمصـــارف   % و21.8 

قطـــاع  لمصـــارف   % و17.0  اإلســـالمية 
الجملة اإلســـالمية في نهاية الفصل الرابع 

من العام 2022.
للصناديـــق  اإلجمالـــي  العـــدد  وبلـــغ  كمـــا 
صندوقـــًا   1745 المســـجلة  االســـتثمارية 
ديســـمبر  شـــهر  نهايـــة  حتـــى  اســـتثماريًا 
مـــن عـــام 2022، حيـــث تم تســـجيل 211 
صنـــدوق اســـتثماري جديـــد للعـــام 2022، 
وذلك بارتفاع قدره 63.6 % مقارنًة بنفس 
الفترة من العام 2021. وقد ارتفع إجمالي 
الموجـــودات فـــي الصناديق االســـتثمارية 

على أســـاس ســـنوي من 10.6 مليار دوالر 
مـــع نهاية الربع الرابـــع من العام 2021 إلى 
11.6 مليـــار دوالر أميركـــي مع نهاية الربع 
الرابـــع مـــن العـــام 2022، أي بارتفاع قدره 
8.7 %. وقـــد ارتفعـــت قيمـــة الموجودات 
فـــي الصناديق االســـتثمارية األجنبية من 
4.7 مليـــار دوالر أميركـــي مع نهايـــة الربع 
الرابع من العام 2021 إلى 6.1 مليار دوالر 
أميركـــي مـــع نهاية الربـــع الرابع مـــن العام 

2022، أي بارتفاع قدره 31.3 %.
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حسن الجالهمة

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

أصـــدر وزير الصناعـــة والتجارة عبدهللا 
فخـــرو القـــرار رقـــم )26( لســـنة 2023، 
بتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق 
لمنتجـــات  الخاصـــة  الفنيـــة  الالئحـــة 
النيكوتيـــن اإللكترونية )نظائر منتجات 
التبـــغ التقليدية(، وذلك لمدة ســـنة تبدأ 

من 17 مارس 2023.
وجـــاء القـــرار، المنشـــور فـــي الجريـــدة 
الرســـمية، بعـــد االطـــالع علـــى القانـــون 
رقم )9( لســـنة 2016 بشـــأن المواصفات 
والمقاييس، خصوصا المـــادة )11( منه، 
وعلـــى الالئحـــة التنفيذيـــة للقانون رقم 
المواصفـــات  بشـــأن   2016 لســـنة   )9)
والمقاييس الصـــادرة بالقرار رقم )155( 

لســـنة 2017، وعلـــى القـــرار رقـــم )121( 
الالئحـــة  اعتمـــاد  بشـــأن   2021 لســـنة 
الفنيـــة الخاصـــة لمنتجـــات النيكوتيـــن 
التبـــغ  منتجـــات  )نظائـــر  اإللكترونيـــة 
التقليديـــة(، وبعـــد التنســـيق مـــع وزارة 
وكيـــل  عـــرض  علـــى  وبنـــاء  الصحـــة، 

الوزارة.

تفويض “الصحة” بمراقبة تطبيق الالئحة 
الفنية لمنتجات النيكوتين اإللكترونية

نفــى مصــدر بحرينــي مســؤول فــي تصريــح خــاص مــا يتــم تداوله في وســائل 
التواصــل االجتماعــي بشــأن قــرب تشــغيل الرحــالت المباشــرة بيــن البحريــن 
والعــراق عبــر الخطوط الجوية العراقية، إذ نشــرت الخطــوط الجوية العراقية 
إعالنــا علــى صفحاتها الرســمية فــي برامج التواصــل االجتماعي )االنســتغرام، 
والفيــس بــوك(، أعلنــت فيــه عــن قــرب إعــادة تشــغيل الرحــالت المباشــرة بيــن 

البحرين والعراق.

وجـــاء فـــي اإلعـــالن “إدارة الخطـــوط 
الجوية العراقية تعلن عن قرب تسيير 
رحالت مباشرة بين العراق والبحرين”.
فـــي الوقـــت ذاتـــه، تتوالـــى الدعـــوات 
النـــواب  مـــن  عـــدد  قبـــل  مـــن  الملحـــة 
ومكاتب الســـفر والسياحة في المملكة 

الستئناف الخط بين البحرين والعراق؛ 
كونـــه يمثـــل 50 إلـــى 70 % مـــن عمـــل 
الكثيـــر من مكاتب الســـفر والســـياحة، 
وهو ما يمثل مكسبا اقتصاديا للمملكة، 
كما أن فتح الخط يتيح السفر المباشر 
معانـــاة  مـــن  ويخفـــف  البلديـــن  بيـــن 

المســـافرين أثنـــاء ذهابهم إلـــى العراق 
ونزولهم في مطارات أخرى “ترانزيت”. 
يشـــار إلى أنه فـــي فبراير 2020 أعلنت 
شـــؤون الطيـــران المدنـــي البحرينيـــة، 

القادمـــة  الرحـــالت  جميـــع  تعليـــق 
والمغادرة من العراق حتى إشعار آخر، 
فـــي إطار التدابير االحترازية للحيلولة 

دون انتشار فيروس كورونا.

بعد نشر الخطوط العراقية إعالنا عن قرب إعادة تشغيل الرحالت المباشرة

مصدر مسؤول ينفي تشغيل رحالت مباشرة بين البحرين والعراق

أكــدت جمعيــة مصارف البحريــن أن البنوك البحرينية في منــأى عن تداعيات إفالس 
بنك ســيلكون فالي األميركي وارتدادات ذلك على األســواق المالية في عدد من دول 
العالم، مشــيرة الجمعية إلى أن البنوك البحرينية لديها معدالت ســيولة وكفاية رأس 

المال أعلى من المستوى المطلوب رقابًيا.

جاء ذلك خالل االجتماع الدوري لمجلس 
إدارة الجمعية الذي ناقش عددا من األمور 
بما فيها مســـتجدات األوضـــاع المالية في 
البحريـــن بعد األزمة المالية التي بدأت مع 
بنك ســـيلكون فالي وامتدت لتشمل بنوك 

ومؤسسات مالية أخرى حول العالم.
أن  البحريـــن  مصـــارف  جمعيـــة  وذكـــرت 
بضعـــة  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي  االنكشـــافات 
تعتبـــر  البحريـــن  فـــي  ماليـــة  مؤسســـات 
محدودة جًدا، وتحت الســـيطرة، وأفادت 
أن أزمـــة ســـيلكون فالـــي ليســـت األولـــى، 
وربمـــا لـــن تكـــون األخيرة، وفـــي كل أزمة 
تثبـــت البنوك البحرينية رســـوخها وقوتها 
وقدرتهـــا الدائمة على تلبيـــة االحتياجات 
التمويلية لألفراد والمؤسســـات في جميع 

الظروف واألوقات، وبشكل كامل.

ونوهـــت الجمعية بدور مصـــرف البحرين 
المركـــزي فـــي توفيـــر كل الدعـــم الالزمـــة 
للبنوك البحرينية، وممارسة دوره الرقابي 
بفاعلية، والحفاظ على ســـالمة واستقرار 
المؤسســـات الماليـــة العاملـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
وعلـــى صعيـــد ذي صلة، ناقـــش االجتماع 
الـــدوري لمجلـــس إدارة جمعيـــة مصـــارف 
البحريـــن عددا مـــن البنـــود المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، وأكد علـــى المكانة التي 
الة بين  وصلـــت إليهـــا الجمعيـــة كقنـــاة فعَّ
المؤسســـات المالية والمصرفيـــة البحرين 
مـــن جهـــة، ومصـــرف البحريـــن المركـــزي 
ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة والخاصة 
واألهليـــة مـــن جهـــة أخـــرى، وذلـــك لطرح 
ومناقشة مختلف األمور والقضايا المهمة 

واالستراتيجية للقطاع المصرفي.
وأكـــد االجتمـــاع علـــى المضـــي قدمـــا في 
للجمعيـــة،  الدائمـــة  لجـــان  دور  تفعيـــل 
عملهـــا،  ومخرجـــات  بأدائهـــا،  والنهـــوض 
واستعرض االجتماع األنشطة والفعاليات 
التـــي قامـــت بهـــا الجمعيـــة خـــالل الفترة 

الفعاليـــات  إلـــى  إضافـــة  الماضيـــة، 
مبـــادرة  ضـــوء  فـــي  وذلـــك  المســـتقبلية، 
الجمعيـــة إلـــى مراجعة أولوياتهـــا وبرامج 
حاليـــا  اإلدارة  مجلـــس  وقيـــام  عملهـــا، 
بترتيـــب هـــذه األولويـــات تمهيـــدا لوضـــع 

المبادرات واألنشطة الهادفة لتحقيقها.

وخـــالل االجتمـــاع، انتخب مجلـــس إدارة 
جمعيـــة مصـــارف البحرين لجنـــة تنفيذية 
ســـتتولى مهمـــة إعـــادة صياغـــة وتطويـــر 
أهداف الجمعية فـــي ظل التطورات التي 
والمصرفيـــة  الماليـــة  الصناعـــة  تشـــهدها 
وبمـــا  والعالـــم،  والمنطقـــة  البحريـــن  فـــي 
يســـهم بتعزيـــز دور الجمعيـــة فـــي تمثيل 
المؤسســـات المالية والمصرفية المرخصة 
فـــي البحريـــن العمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع 
ومختلـــف  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف 
الصلـــة، فضـــاًل  الجهـــات الحكوميـــة ذات 
عن الترويج الفعـــال للبحرين كمركز مالي 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أعـــرب  و  دولـــي.  
حـــرص  عـــن  يوســـف،  عدنـــان  الجمعيـــة، 
مجلـــس اإلدارة على تعزيـــز دور الجمعية 
والمصـــارف فـــي المبـــادرات التـــي تطلقها 
البحريـــن  ومصـــرف  الموقـــرة  الحكومـــة 
االســـتدامة  خطـــة  بخصـــوص  المركـــزي 
االقتصاديـــة واســـتراتيجية تطوير قطاع 
الخدمات الماليـــة 2022 - 2026، موضحا 
أن جهـــود الجمعيـــة تركـــزت خـــالل العـــام 

الفائـــت ومطلـــع هـــذا العام علـــى مواصلة 
متابعـــة وتنفيـــذ الشـــراكة مـــع الحكومـــة 
الموقـــرة ومصـــرف البحريـــن المركزي في 
تنفيذ اســـتراتيجية تطوير القطاع المالي 
وبرنامـــج التعافي واالســـتدامة للســـنوات 
األربـــع القادمـــة. مـــن جهته، قـــال الرئيس 
التنفيـــذي للجمعيـــة وحيد القاســـم “نثمن 
الدعـــم الكبير الـــذي يقدمه مجلـــس إدارة 
الجمعية لكافة برامج ومبادرات الجمعية، 
حيث تواصل تنفيذ استراتيجية المجلس، 
وتحقيـــق أهدافهـــا فـــي الترويـــج ألفضل 
المصرفيـــة،  الصناعـــة  فـــي  الممارســـات 
ودعـــم وتقويـــة برامـــج التدريـــب وإعادة 
الهيكلـــة المهنيـــة فـــي القطـــاع المصرفي، 
ووضـــع اســـتراتيجيات ومبـــادرات تهدف 
إلـــى تعزيـــز مكانـــة وســـمعة البحريـــن في 
القطاع المصرفي على المســـتوى العالمي، 
وتقوية الروابط بين المديرين التنفيذيين 
فـــي القطـــاع المصرفي من خالل تشـــكيل 
اللجـــان المتخصصـــة وعضويـــة أصحـــاب 

المصلحة وتخصص البنوك المختلفة”.

البنوك البحرينية في مأمن من تداعيات إفالس “سيلكون فالي”
خالل االجتماع الدوري لمجلس إدارتها... “المصارف” تطمئن: 

الرصيد القائم للقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية
القطاع المصرفي يحافظ على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة
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